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HUSQVARNA LANSERAR  
NYA, FÖRBÄTTRADE 
DIAMANTKLINGOR
Kontroll, intelligens och imponerande prestanda – allt i ett  
och samma intuitiva paket. Husqvarnas S-serie av klingor  
för handhållna motorkapar är nu bättre än någonsin tidigare, 
tack vare ett antal nya, smarta egenskaper. S-serien är klingor 
du kan lita på för de allra mest utmanande uppgifterna.  
På ett säkrare och mer effektivt sätt.

Husqvarna. För ett bättre sätt att arbeta.

SLITAGEINDIKATOR

En lättöverskådlig indi-
kering på den maximalt 
tillåtna slitagenivån av 
klingans diamantsegment.

SIDOSPEL

En tjockleksindikator som 
snabbt och tydligt visar 
klingans sidospel för ökad 
trygghet och mindre risk 
för olyckor.

RIKTNINGSPIL

Klingan monteras säkrare, 
enklare och mer intuitivt när 
du tydligt ser den av sedda 
rotations riktningen.

MÄRKNING AV 

 ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Tydliga märkningar för 
avsedda användnings om-
råden som gör det snabbt 
och lätt att välja rätt klinga 
för arbetsuppgiften.

MÄTHÅL

Det snabbaste sättet att 
mäta slitage mellan använd-
ningstillfällen, perfekt för 
uthyrningsföretag.

Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)

www.husqvarnacp.se

NU ÄR DET 
ENKLARE
ATT ARBETA 
SMARTARE
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  22  Hitachi Premium Rental
I slutet av september invigde Hitachi Construction Machinery Europe (HCME) sitt nyre-
noverade democenter vid sitt huvudkontor i Amsterdam. Detta för att kunna visa upp 
anläggningsmaskiner i en mer attraktiv och tekniskt avancerad miljö. 

Ekonomin står i centrum

42  Till Sverige       

24  Byggel
         

I N N E H Å L L

Ekonomiaspekten har alltid en central roll oavsett 
om ämnet är politik, byggnation, fordonsindustri, 
transporter, miljö, tandvård, rymdforskning…jag 
till och med om man pratar kultur. Ekonomin har 
alltid varit ett viktigt ämne till och med på stenåldern 
men då hade ekonomivärdet en annan form. Då 
handlade det om omedelbar överlevnad. Idag har 
ekonomibegreppet en så mycket vidare innebörd 
och genomsyrar i princip alla sammanhang. Idag, 
verkar det som om man som politiker kan vända 
eller få väljarna att tro att man kan vända ett lands 
dåliga räkenskaper kan man få 
all den makt man önskar sig. 

Nästan oavsett vilka värde-
ringar man har. Trump är ett bra 
exempel och nya presidenten i 
Brasilien, Bolsonaro, ett annat. 
Men om man å andra sidan 
misslyckas ekonomiskt faller 
också alla andra fördelar som 
man liksom fått på köpet tack 
vare att man hade ekonomin 
på sin sida. Ett exempel på det 
är Brasiliens förrförre president Lula som numera 
skakar galler dömd för korruption. Hitler var ett 
annat utmärkt exempel. Tyskland var kört i botten 
ekonomiskt och en total politisk oreda rådde. Hitler 

hade en ekonomiskt plan som fick hjulen att börja 
snurra igen och judarna fick bli syndabockarna. Det 
blir lite som att välja mellan pest eller kolera. 

Sedan början av 2000-talet har ekonomins 
betydelse och hur den genomsyrar allt stegrats. En 
viktig drivkraft i sammanhanget är förändringen 
i Kina och under de senaste åren även i Indien. 
Med dessa två unga och enorma marknaders 
gynnsamma utveckling har ekonomin i hela världen 
påverkats positivt. USAs ekonomi har gått knackigt 
i många år men börjar nu uppleva en renässans så 

sakteliga. Den europeiska eko-
nomin har klarat sig hyfsat trots 
att flera länder har haft och 
fortfarande har stora problem 
med ekonomin. Totalt sett har 
dock världsekonomin sett bra 
ut under minst ett decennium. 
Men nu börjar världsekonomin 
att vackla om man får tro ana-
lytikerna och vi kan vänta oss 
en nedgång i konjunkturerna 
under de kommande åren sägs 

det. Ingen bra kombination för Sverige som fortsatt 
lever med en regeringskris där de olika partnerna 
inte kan bestämma sig för vem och hur landet ska 
styras. Märkligt att vi inte kan få någon ordning 

Tack vare AB Kranlyft introduceras nu 
tyska krantillverkaren Klaas produkter på 
den svenska marknaden. Klaas har ett 
brett produktutbud med många lämpliga 
produkter för uthyrning. 

Bygg-el är en del av byggets infrastruktur 
som man inte tänker på – så länge den 
fungerar. Alla byggen är olika och behovet 
av el skiljer sig åt.

på detta och ganska ovanligt för att vara Sverige. 
Både ekonomiskt och politiskt är världen inte riktigt 
i balans. Många värden håller på att urholkas och 
detta skapar en rotlöshet och en längtan efter 
balans, klara regler och även moral. Ett större 
behov av att värna om det sunda förnuftet om 
man kallar det så. 

Den kanadensiska psykologen Jordan B. Pe-
terson har blivit mycket uppmärksammad för sina 
åsikter. En stor skara, av framförallt unga män, 
lovordar hans klara och tydliga retorik om hur saker 
och ting i livet förhåller sig och vilken ståndpunkt 
man ska ha. Peterson bygger det mesta av sina 
ståndpunkter på vetenskapliga undersökningar 
och inga egna vaga antaganden.  Kritikerna å sin 
sida ser istället Petersons uttalanden som generali-
serande och rent av rasistiska och att han angriper 
feminismen. Peterson och sin sida förstår inte alls 
kritiken utan att han bara redogör för fakta.  Jag 
tror att anledningen till att Petersons åsikter och 
sätt att redogöra för fakta är att det ingjuter en 
struktur och fasthet hos många människor som 
idag upplever att världen blivit sekulariserad och 
som saknar riktning och målmedvetenhet i sina liv.

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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MÄTHÅL

Det snabbaste sättet att 
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S13 är en av våra minsta stoftsugar. Och en av de smartaste. Maskinen är 
nämligen utrustad med eluttag och automatik som gör att du enkelt kan 
koppla din slipmaskin, borrmaskin eller såg till sugen. När du startar 
elhandverktyget startar även sugen och när du stänger av verktyget 
stängs även sugen av (men först efter en liten stund så att den hinner 
ta hand om det allra sista dammet!). Självklart har sugen både H13-filter, 
ergonomiskt handtag och Longopac® för uppsamling.

Komplettera med vår kompakta luftrenare A1000 under arbetets gång. 
Den kan köras i två hastigheter och tar hand om de dammpartiklar som 
eventuellt hamnar i luften.     

pullman-ermator.se

TA VÄL HAND 
OM DAMMET

SMARTA S13 – MED 
ELUTTAG OCH AUTOMATIK!



SlangExpress
Störst i Sverige på mobil slangservice

hydroscand.se

020-46 46 00
Ett nummer - i hela Sverige

Arbete vid 
väg

Arbete på  
höga höjder

Arbete vid 
spår

Arbete i 
industri

Heta arbeten Säkerhet 
hydraulik

Slangservice på plats Minimera driftstopp

Förebyggande underhåll Säkerhetsutbildade tekniker
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Stavdal öppnar nytt i Göteborg
Stavdal fortsätter att expandera. 
I höst påbörjas bygget av en ny 
anläggning i Göteborg som, när 
den står klar i mars nästa år, ska 
avlasta det befintliga hyrcentret 
på Hisingen.

“Det känns oerhört roligt att 
Göteborg har så bra förutsätt-
ningar för att fortsätta utvecklas. 
Med den nya anläggningen står vi 
fullt rustade för att ge en bra ser-
vice till hela Göteborgsområdet”, 
säger Mathias Freij, distriktschef 
i Göteborg.

Den nya anläggningen kom-
mer att innehålla en stor verk-
stad, kallager, varmlager och 

tvätthall samt kontor och per-
sonalutrymmen. El, bod, bygg-
maskiner och lift blir kvar på 
Stavdals hyrcenter som ligger på 
Exportgatan på Hisingen, bara 
fem minuter bort från den nya 
anläggningen. Närheten gör det 
smidigt för kunder som behöver 
hämta olika typer av byggutrust-
ning.

Av de totalt 85 personerna 
som jobbar på Stavdals hyrcenter 
i Göteborg idag, kommer ca 20 
flytta med till den nya anlägg-
ningen. Bygget av den nya an-
läggningen påbörjades i oktober i 
år. Inflyttning blir våren 2019.

Persson Hyrmaskiner erbju-
der nu kompletta s k TA-pla-
ner, trafikanordningsplaner. 
Tjänsten finns tillgänglig på 
företagets samtliga depåer.

“Vi ser en stor efterfrågan 
och vill därför underlätta för 
marknaden att snabbt och 
enkelt få tillgång till den här 
tjänsten”, säger Jens Bergvie, 
VD på Persson Hyrmaski-
ner. 

Trafikanordningsplaner 
används vid vägarbeten och 
innehåller information om 
hur ett vägarbete ska märkas 
ut. Sedan tidigare erbjuder 
Persson Hyrmaskiner mate-
rial för trafikavspärrning. Nu 
utökar maskinuthyrnings-
företaget både utbudet av 
material samt tar in tjänsten 
och erbjuder framtagande 
av trafikanordningsplaner 
till sina kunder. 

För maskinuthyrningsfö-
retaget finns det en säker-
hetsaspekt med att bredda 
utbudet inom vägarbete. 
Genom att arbeta med och 
ta fram modernt material 
vill företaget lyfta säkerhe-
ten för de som arbetar på 
väg och ta ett ansvar för en 
säkrare arbetsmiljö. 

Persson Hyrma-
skiner utökar 
med trafikanord-
ningsplaner 

Work System för-
värvar uthyrnings-
företaget Kendrill

Renta Yhtiöt OY har den 5 ok-
tober 2018 undertecknat ett 
avtal om att förvärva 100 % av 
aktierna i det norska hyrföreta-
get Flexleie AS. Företaget ägs av 
Atlantis Vest tillsammans med 
nyckelpersoner. Efter förvärvet 
kommer nettoförsäljningen av 
Renta Group under 2018 upp-
skattas vara cirka 140 MEUR. 
Slutförandet av förvärvet beräk-
nades vara klart i slutet av okto-
ber 2018.

Flexleie etablerades 2002 
och bedriver verksamhet på 
den norska västkusten, nord-
norge, Oslo- regionen och har 
nyligen startat upp sin verk-
samhet i Sverige. Företaget har 
sitt huvudkontor i Bergen och 
bedriver ett nätverk av 6 depåer 
med stark lokal närvaro. Netto-
försäljningen av gruppen är 120 
MNOK. Flexleie tillhandahåller 
uthyrningstjänster för kunder 
inom byggnads- och industri-
sektorerna och specialiserat sig 
på infrastrukturprojekt. 

Efter transaktionen kommer 
Flexleie att fortsätta att fung-
era som ett enskilt företag inom 
Renta Group. Flexleie CEO, 
Kato Stien, och nyckelpersoner 
kommer att fortsätta i sina nu-
varande positioner och bli mi-
noritetsägare i Renta Group OY. 
Transaktionen påverkar inte 
driften av företaget eller anställ-
ningen för de 40 arbetstagarna. 

Parterna har kommit överens 
om att inte offentliggöra köpe-
skillingen eller andra detaljer 
om transaktionen. 

Renta expanderar 
till Norge

Work System har förvärvat 100% 
av uthyrningsbolaget Kendrill. 
Huvudområden är uthyrning av 
utrustning till kunder inom riv-
ning- och håltagning med 15 de-
moleringsrobotar som främsta 
produkt samt produkter för berg-
spräckning och bergborrning där 
hydraulspräckare är främsta pro-
duktgruppen.

S13 är en av våra minsta stoftsugar. Och en av de smartaste. Maskinen är 
nämligen utrustad med eluttag och automatik som gör att du enkelt kan 
koppla din slipmaskin, borrmaskin eller såg till sugen. När du startar 
elhandverktyget startar även sugen och när du stänger av verktyget 
stängs även sugen av (men först efter en liten stund så att den hinner 
ta hand om det allra sista dammet!). Självklart har sugen både H13-filter, 
ergonomiskt handtag och Longopac® för uppsamling.

Komplettera med vår kompakta luftrenare A1000 under arbetets gång. 
Den kan köras i två hastigheter och tar hand om de dammpartiklar som 
eventuellt hamnar i luften.     

pullman-ermator.se

TA VÄL HAND 
OM DAMMET

SMARTA S13 – MED 
ELUTTAG OCH AUTOMATIK!



Svensk Rental Tidning • September - Oktober 2018  • www.SvenskRental.se

6

MÄSSKALENDER

PARK & GATA
6 november, 2018
Halmstad

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

www.bauma-china.com

BAUMA INDIA, 2018
11-14 december, 2018
Gurgaon, New Delhi

www.bcindia.com

BAU 2019
14-19 januari, 2019
München Messe,
München

www.bau-muenchen.com 

WOLRD OF CONCRETE 2019
22-25 januari, 2019
Las Vegas Exhibition Center, Las Vegas,
USA

www.worldofconcrete.com

BAUMA 2019
8-14 april, 2019
Münchenm.ssan, München, 
Tyskland

www.bauma.de

MASKINEXPO 2019
23-25 maj, 2019
Stockholm Outdoor 
Exhibition Area

www.maskinexpo.se 

ENTREPRENAD LIVE 2019
12-14 september
Ring Knutsby,
Skåne

www.entreprenadlive.se 

LOAD UP NORTH, 2019
29-31 augusti
Nolioaområdet, Umeå

www.loadupnorth.se 

Drygt 1 av 4 professionella hant-
verkare upplever att tiden som 
de behöver lägga på att följa 
hälso- och säkerhetsåtgärder på 
arbetsplatsen leder till störande 
avbrott i deras arbete flera gånger 
om dagen eller ännu oftare. Där-
till uppger 1 av 5 hantverkare att 
de inte lägger någon tid alls på 
att följa säkerhetskraven. Sverige 
är därmed det land som lägger 
ner minst tid på att säkra sina 
arbetsförhållanden bland flera 
andra europeiska länder. Det vi-
sar en ny undersökning utförd 
av Splendid Research GmbH på 
uppdrag av Bosch.

Åtgärder för att främja hälsa 
och säkerhet på arbetsplatsen är 
mycket viktiga för professionella 
hantverkare, både för att före-
bygga olyckor och för att mini-
mera riskerna när olyckan väl är 
framme. Dock finns det ofta för 
lite tid att se över säkerheten på 
plats vilket är ett allvarligt pro-
blem. Undersökningen utförd 
av Splendid Research GmbH på 

uppdrag av Bosch visar att ma-
joriteten av professionella hant-
verkare i Europa ägnar mindre än 
20 minuter per dag åt arbetshälsa 
och säkerhet, och av de svenska 
representanterna uppger drygt 
7 av 10 att de sällan eller aldrig 
tar en paus för att se till att de 
uppfyller alla säkerhetsbestäm-
melser.

Användning av hörselskydd 
och skyddsglasögon uppges vara 
de två viktigaste säkerhetsåtgär-
derna bland svenska hantver-
kare. Därefter nämns skydd mot 
damm och övriga säkerhetsfunk-
tioner som är inbyggda i verkty-
gen som KickBack Control och 
vibrationsdämpning. Detta åter-
speglas även i resultatet bland 
övriga europeiska länder där 
skyddsglasögon anses vara den 
viktigaste säkerhetsåtgärden, tätt 
följt av hörselskydd och damm-
skydd. Användning av säkerhets-
utrustning är allra viktigast vid 
arbete i metall anser nästan hälf-
ten av alla svarande.

FLER SIFFROR FRÅN 
UNDERSÖKNINGEN
40% av svenskarna anser att hör-
selskydd och skyddsglasögon är 
de viktigaste säkerhetsåtgärderna 
i deras dagliga arbete.

27% av svenska yrkeshantver-
kare använder sig av skyddsfunk-
tioner inbyggda i verktygen för 
att skydda sig mot olyckor och 
långsiktiga skador.

Lägre volym/vibrationsskydd 
är den egenskap som flest svens-
ka yrkeshantverkare efterfrågar 
när det kommer till inbyggda 
verktygsfunktioner.

OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen har genomförts 
av Splendid Research GmbH på 
uppdrag av Bosch i april 2018. 
Totalt deltog 952 professionella 
hantverkare i åldern 18 – 65 år, 
varav 106 från Sverige. Länderna 
som deltog i undersökningen var 
Tyskland, Spanien, Italien, Sve-
rige, Storbritannien, Frankrike, 
Benelux och Portugal.

Var femte svensk hantverkare följer inte 
korrekta säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen

Pirtek expanderar igen
Under hösten möter Pirtek (f.d. 
Slangakuten) upp efterfrågan utav 
sina tjänster. I Stockholm och Gö-
teborg går den befintliga styrkan 
på 8 respektive 6 bussar upp till 9 
och 7. 18 slangbussar blir 20 förde-
lade på 4 regioner. Att ringa ut en 
slangbuss, när man behöver hjälp 
att byta en hydraulslang, börjar 
bli en självklarhet. Under våren 

gick Pirtek från 16 till 18 slang-
bussar redo att rycka ut dygnet 
runt i Stockholm (inkl. Uppsala/
Mälardalen/Nyköping), Östergöt-
land, Göteborg (Västra Götaland 
och Halland) samt Skåne. Under 
hösten utökas slangbussflottan 
ytterligare. 20 slangbussar står då 
redo att rycka ut dygnet runt i ur 
och skur.
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ATT FÖRSÖKA SIA OM 
FRAMTIDEN ÄR INTE LÄTT

Mikael Öberg, styrelseordförande 
Swedish Rental Association.  

Bodel Blom, Ordförande 
Hyreskedjan.

Mitt i en högkonjunktur med full fart kan vi 
konstatera att det nu börjar framträda moln 

på vår himmel inom branschen.  

I vardagen märks sannerligen 
inga regnstänk men det står nu 
klart att bostadsproduktionen 

kommer att falla, frågan är bara 
med hur mycket, hur hårt och 
hur länge samt om hela landet 
kommer att påverkas lika mycket 
eller i olika grad. Bilden förstärks 
av förändrade ränte- och amor-
teringskrav och som lök på laxen 
har vi för tillfället ett mycket osä-
kert politiskt läge där vi ännu inte 
vet om vi får en ”interimistisk” 
regering fram tills nästa val eller 
om det till och med blir nyval. I 
skrivande skede är i alla fall alla 
positioner låsta mellan partierna 
i vår riksdag.

Det kan inte nog poängte-
ras att uthyrningsbranschen är 
mycket beroende av just byggan-
de av bostäder. Det hänger sam-
man med att det används mycket 
uthyrningsprodukter genom hela 
skedet i bostadsproduktionen 
allt ifrån handmaskiner till stora 
tunga byggkranar. Dessutom är 
bostadsbyggandet inte säsongs-
känsligt på samma sätt som an-
läggningsmarknaden. 

En sak som vi kan skönja nu i 
år är att antalet konkurser ökar i 
kundledet till uthyrningsbran-
schen. Det brukar vara ett tecken 
på ”växtvärk” då många entrepre-
nadföretag växt i rasande takt de 
senaste åren och därmed också 
blivit känsliga för likviditetsstör-
ningar. Det räcker ibland med 
sena inbetalningar från beställar-
ledet eller en tvist mellan entre-
prenör och beställare som föran-
leder innehållen betalning för att 
skapa problem. Historien vittnar 
om att de allra flesta konkurser 
som uppstår i detta skede är det 
som kallas likviditetskonkurser 
där företag således förlorar sin 
betalningsförmåga och därmed 
tvingas ställa in betalningarna. 
Vi är i ett skede där även uthyr-
ningsbranschen kommer att på-
verkas av detta. 

Uthyrningsbranschen brukar 
generellt sett vara mycket duktig 
i att agera för att anpassa sin ut-
hyrningsflotta efter nya förutsätt-
ningar. En sådan fas brukar van-
ligtvis inledas med att branschen 
drar ned på sina nyinvesteringar, 

på så vis skapas starka kassaflö-
den och likviditetsladorna fylls 
på för att kunna användas i säm-
re tider. I ett senare skede kom-
mer utrangeringar/försäljningar 
av uthyrningsprodukter som an-
ses kunna städas bort tills nästa 
högkonjunktur. De internatio-
nella uthyrningskedjorna brukar 
tidigt arbeta med att försöka om 
allokera sin uthyrningskapaci-
tet till andra marknader givet 
att efterfrågan finns där. Jag vill 
påstå att uthyrningsbranschen 
lärt sig av industrin att snabbt 
kunna agera när konjunkturför-
utsättningar ändras. Det är en 
central fråga för kapitalintensiva 
uthyrningsbolag att hela tiden 
säkerställa sin betalningsförmåga 
genom rätt investerings- och fi-
nansieringsstrategi.

Trots problematiken inom bo-
stadsbyggandet så pågår fortsatt 
stora infrastrukturella projekt 
även om detta företrädesvis gäl-
ler storstadsområden. I Göteborg 
planeras det för tusentals nya ho-
tellrum, utbyggd mässkapacitet, 
nytt idrottsarenaområde och en 
framtidssatsning inom fordonsin-
dustrin. Vidare sker en utbyggnad 
av så kallade logistikområden på 
många platser i landet. Förhopp-
ningsvis är alla dessa saker en 
brygga att gå på när bostadsmark-
naden viker ned. Oavsett hur pi-
larna kommer att ritas de närmas-
te åren så är uthyrningsbranschen 
en smart partner till byggbran-
schen som inte behöver investera 
i sitt maskinbehov utan kan hyra 
vid behov. Vi har en tydlig roll som 
förvaltare av maskinkapitalet.

Mikael Öberg
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KONJUNKTURBAROMETERN

Hushållen förväntar sig 
försämrad svensk ekonomi 
det kommande året

Tillverkningsindustrins konfidensindikator föll för andra månaden i 
rad i oktober men pekar fortsatt på ett betydligt starkare läge än 
normalt. Nedgången förklaras av svagare signaler från konsumtions- 
och insatsvaruindustri. Signalerna från investeringsvaruindustrin blev 
tvärtom något starkare i oktober.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll 
från 106,2 till 103,3 i oktober. Bägge ingående frågor, synen på 
orderstockarna i nuläget samt anställningsplanerna på tre månaders 
sikt, bidrog till nedgången.

Detaljhandelns konfidensindikator, som steg rejält förra månaden, 
föll tillbaka till en nivå strax över det historiska genomsnittet i oktober. 
Dagligvaruhandeln är den bransch som håller uppe konfidensindika-
torn för detaljhandeln över det historiska genomsnittet. De andra 
delarna av detaljhandeln, motorfordons- och sällanköpshandeln, har 
konfidensindikatorer som ligger under det normala.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn föll också tillbaka i oktober 
efter en förhållandevis stor uppgång i september. Främst är det sänkta 
förväntningar på efterfrågeutvecklingen de närmaste månaderna som 
förklarar nedgången.

Hushållens konfidensindikator föll 4,0 enheter i oktober, till en 
nivå nära det historiska genomsnittet. Nedgången förklaras främst av 
att fler hushåll förväntar sig en försämring av den svenska ekonomin 
på tolv månaders sikt.

Barometerindikatorn föll något i 
oktober, från 111,2 i september till 
108,0. Samtliga sektorer bidrog till 
nedgången. Nivån pekar, trots ned-
gången, på att läget i ekonomin är 
fortsatt starkare än normalt.

Oktober 2018

Scandlift förvärvar GTS

Jonas Jaenecke, ny VD för 
Söderberg & Haak Maskin AB
En dag efter valet släpper Söder-
berg & Haak nyheten om före-
tagets rekrytering av ny VD. Det 
är Jonas Jaenecke som i septem-
ber efterträder nuvarande vd:n 
Hasse Ripa. Jaenecke återvänder 
därmed till maskinbranschen.

Söderberg & Haak Maskin AB 
är en av Sveriges största leveran-
törer av lantbruks- och entrepre-
nadmaskiner. På jordbrukssidan 
har man en stark ställning med 
varumärken som Deutz-Fahr, 
Amazone, Krone, Dal-Bo och 
Geringhoff. Sedan drygt två år 
tillbaka har man också generala-
genturen för Komatsu, en av värl-
dens ledande tillverkare av entre-
prenadmaskiner.

När den stora rockaden i svensk 
lantbruksmaskinhandel startade 
2015 tog styrelsen i Söderberg 
& Haak ett expansivt beslut att 
återställa sitt återförsäljarnätverk 
i Sverige, med både nya och tidi-
gare, egenägda återförsäljare.

Denna omfattande omorga-

nisation som ledningen, med 
Hasse Ripa i spetsen, tog sig an 
har på väldigt kort tid resulterat i 
att Söderberg & Haak idag har 22 
egna anläggningar och en arbets-
styrka på nästan 300 personer.

Nu är det dags att gå in i nästa 
fas med anpassning och finslip-
ning av organisationen, en or-
ganisation som genom Komatsu 
också har förändrats betydligt, där 
entreprenadsidan snart motsvarar 
halva omsättningen. Därmed är 
Komatsu det klart dominerande 
varumärket. I det perspektivet är 
rekryteringen av Jonas Jaenecke 
särskilt intressant.

Jonas Jaenecke är 51 år gam-
mal, bosatt i Malmö och närmast 
kommer han från en VD-tjänst 
på Ikaros Cleantech. Innan dess 
var han under drygt fem år VD 
för Delvator, som har den svens-
ka generalagenturen för Hitachis 
entreprenadmaskiner. Jaenecke 
är civilekonom och har även en 
teknisk utbildning.

Efter över 30 år som svensk 
auktoriserad återförsäljare av 
Genie liftar vässar nu Scandlift 
sitt serviceerbjudande genom 
nyförvärvet av det Göteborgsba-
serade bolaget GTS. GTS är spe-
cialiserat på försäljning, uthyr-

ning och service av bland annat 
terminaltraktorer och truckar. 
GTS har nyligen certifierats som 
Volvo Penta Service Provider, 
något som kommer att komma 
hela den nya konstellationen till 
godo.

Claes Holmberg är väl förtrogen 
med BTH Byggs verksamhet och 
organisation. Han har sedan 2017 
varit verksam som operativ chef 
inom bolaget och då också ingått 
i ledningsgruppen. Holmberg är 
sedan våren 2018 även ordinarie 
medlem i bolagets styrelse och 
kommer att kvarstå i denna roll.

Claes Holmberg har 
utsetts till ny VD på BTH Bygg AB



Behöver du en

byggkompressor

som funkar till

100% i alla lägen?

Ring Stefan Larsson
på 070-516 96 36

kaeser.se

MADE TO FIT YOUR WORLD.

En ”Innovativ GNSS mottagare” 
som har en unik design.

Den är ultralätt, robust och 
erbjuder en ergonomisk 

lösning som saknar motstycke. 
”Bullet” har endast en vikt av 

440 gram och en batteridrifttid 
på upp till 10 tim.

GCX3
GNSS mottagare

www.sokkia.com

Helsingborg
040 - 49 03 40 www.blinken.eu

Karlstad
054 - 21 60 60

Göteborg
031 - 20 40 10

Stockholm
08 - 754 31 30

 topconpositioning.com

RL-H5A PLANLASER
En ny planlaser i modern design som uppfyller 

de ökade kraven på arbetsplatsen gällande 
driftsäkerhet, räckvidd & noggrannhet. Lasern 

är även utrustad med lutningsfunktion.

NYHET

GUARANTEE
TOPCON
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Tyrolit på ”rockturné” i Europa

Stål & Hyr Group har teck-
nat avtal om att öppna en ny 
depå i Malmö under varumär-
ket Dennis Maskinuthyrning. 
Tillsammans med depåerna i 
Kungälv, på Ringön i Göteborg 
och Halmstad som öppnades 
tidigare i år, blir den i Malmö 
bolagets fjärde nya depå un-
der 2018. Precis som de övriga 
kommer den i Malmö erbjuda 
uthyrning av maskiner och an-
nan utrustning till främst bygg- 
och anläggningsbranschen och 
kommer innebära förbättrad 

tillgänglighet för befintliga och 
nya kunder i området. Depån 
öppnar i mitten på november 
2018 på Stenyxegatan 13 i Fosie-
området.

Stål & Hyr Group driver nu 
20 depåer, inräknat Stål & Hyr, 
Dennis Maskinuthyrning och 
Hyrcenter. Genom att fullfölja 
sitt koncept med stora depåer 
med komplett sortiment är Stål 
& Hyr Groups ambition att fort-
sätta göra sina kunder nöjda när 
det gäller kvalitet, tillgänglighet 
och service.

Åkerströms, som ingår i All-
gongruppen, har i dagarna tagit 
två ordrar med ett sammanlagt 
värde av 1,2 MSEK för radio-
styrningsutrustning avsedd för 
industriellt bruk, från Scanma-
skin samt Weimer Skogsteknik 
& Hydraulik.

Scanmaskin har sedan 1975 
tillverkat golv-, ytbehandlings- 
och poleringsutrustning med 
produktion i deras anläggning i 
Lindome utanför Göteborg.

“Samarbetet med Scanma-
skin inleddes redan 2007, och 

under åren har vi levererat ett 
stort antal radiosystem till den-
na kund. I nära samarbete med 
kund har vi tagit fram skräddar-
sydda lösningar för deras behov 
och maskiner”, säger Anna Sti-
wne, försäljningschef hos Åker-
ströms. 

Weimer Skogsteknik & Hy-
draulik tillverkar skogsvagnar 
för industriellt skogsbruk för 
den svenska marknaden och 
har sin verksamhet i Eksjö. Ra-
diostyrningen ska användas för 
styrning av skogsvinschar.

Stål & Hyr Group öppnar depå i Malmö

Tyrolit har lanserat Tyrolution 
med en ”rockturné” i Europa. 
Likt ett rockband i en speci-
albyggd roadtruck har Tyrolit 
hittills besökt 11 länder, inklu-
derat Sverige och i slutet av året 
har roadtrucken kört 30 000 
km, besökt totalt 20 länder och 
många tusen inbjudna personer 
med rockstatus har fått infor-
mation och förevisning av Ty-
rolution – det nya sortimentet 
av supertunna kapskivor.

Tyrolits roadtruck i Europa 
gjorde stor succé under våren 
och nådde Norden och Sverige 
i juni månad. Då fick Södertälje, 

Karlstad och Sundsvall besök 
och cirka 500 personer hade 
fått inbjudan i form av rockkon-
sertbiljetter. Kunderna kunde 
äta en bit mat, träffa kollegor i 
branschen och träffa det nord-
iska Tyrolit-teamet.

“Vi är hittills mycket nöjda 
med resultatet av vår ”rocktur-
né”. Tyrolit är en pigg 99-årig 
rockstar som nästa år firar 100 
år i branschen. För närvarande 
smider vi planer inför detta 
stora kommande jubileum, mer 
om detta kommer”, säger Eva 
Skinner, marknadschef på Ty-
rolit Norden.

Stora ordrar för Åkerströms 

Stenungsundsföretaget Persson 
Hyrmaskiner öppnar sin femte 
depå. Den nya depån är belägen 
i Trollhättan. Sedan tidigare har 
Persson Hyrmaskiner depåer i Ste-
nungsund, Kungälv, Göteborg och 
Uddevalla.

“Arbetet går helt enligt plan och 
vi startar inom kort”, säger Jens 
Bergvie, vd Persson Hyrmaskiner.

Persson Hyrmaskiners depå i 
Uddevalla når redan idag kunder 
i centrala Trollhättan. Med den 
nya depån får uthyrningsföretaget 
möjlighet att nå större delar av sta-
den och växa utanför de centrala 
delarna. Persson Hyrmaskiner vill 
växa där deras kunder befinner sig 
och erbjuda ännu bättre möjlighe-
ter till service. 

“Vi kan nu bli en ännu bättre 
leverantör till våra kunder som 
redan finns i området. Samtidigt 
ser vi ett kommande behov av un-
derhåll och nybyggnationer i och 
kring Trollhättan. Det ger oss en 
långsiktighet och vi bedömer att 
det är läge att satsa här nu”, säger 
Jens Bergvie.  

Depån är på drygt 1600 kvm. 
Just nu pågår rekrytering av per-
sonal, bland annat en depåchef, 
uthyrare och returkontrollant. 

Sedan 2014 har fackförbundet 
Byggnads, tillsammans med 
Byggcheferna, drivit kampanjen 
Stoppa Machokulturen med må-
let att göra branschen mer att-
raktiv för kvinnliga byggnadsar-
betare och att få fler kvinnor och 
män att stanna kvar i branschen. 
I år fokuserar kampanjen på psy-
kisk ohälsa.

“Alla känner någon, eller har 
själv upplevt tuffa tider. Själv har 
jag haft en period där jag knappt 
kom upp ur sängen för att gå 
till jobbet. Trots allt var jobbet 
en räddning för mig då. Om fler 
kunde känna stöd av sina kamra-
ter istället för att vara tvungna att 
ställa upp på någon gammaldags 
mansroll har vi nått långt”, säger 
Johan Lindholm, Byggnads för-
bundsordförande.

Cirka 15 procent av svenska 
män och 25 procent av svenska 
kvinnor har i perioder psykisk 
ohälsa som till exempel oro el-
ler ångest. I reda tal handlar det 
om nästan 1,4 miljoner personer. 
Trots att psykisk ohälsa drabbar 
många är det förknippat med 
skam – inte minst i byggbran-
schen. Att stoppa machokultu-
ren är nödvändigt för att skapa 
förändring, menar fackförbundet 
Byggnads.

På stoppamachokulturen.nu 
finns övningar, regler att sätta 
upp på arbetsplatsen, spel och 
information om diskriminering 
och machokultur.

Psykisk ohälsa i Bygg-
nads kampanj Stoppa 
Machokulturen

Öppnar depå i Trollhättan

Jens Bergvie, vd Persson Hyrma-
skiner.



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
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som är avgörande
DET ÄR INTE STORLEKEN  

Stora verktyg kanske får mer uppmärksamhet på mässor 
såsom World of Concrete, Bauma och Intermat men tro-
ligtvis är det de mindre, handhållna verktygen som påver-
kar entreprenörens arbete mest. Handhållna verktyg kan 
användas där det finns strömkälla och kräver ingen omfat-
tande specialutbildning, inte ens för nykomlingen första 
dagen på jobbet.

Borstfria motorer är vanligt återkom-
mande i denna temartikel om hand-
hålla maskiner. De borstfria motorer 

gör att verktygen håller längre med mindre 
underhåll och kan vara mer kraftfulla inom 
samma användningsområde än sina “bor-
stade” föregångare. De har ofta förbättrad er-
gonomi, vilket gör att användaren slipper job-
biga påminnelser om en tuff arbetsdag långt 
efter arbetsdagen är slut.

HILTIS BILNINGSSPETT TE 2000-AVR 
LEVERERAR STYRKA OCH PRESTANDA
Hiltis bilningsspett TE 2000-AVR, med en 
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vikt på 15 kg och en borstfri SR-motor, är en 
mix av styrka, ergonomi och vikt. Den levere-
rar 1800 slag per minut med en slagstyrka på 
35J. Med sin T-design i handtagen och sin låga 
vibrationsnivå är den både smidig och kom-
fortabel. TE 2000-AVR kan riva golvytor med 
tjocklekar upp emot 203 mm och riva upp ka-
kelplattor med lätthet. 

www.hilti.com

DEWALTS HAMMARLÖSNING 
MED OCH UTAN SLADD
DeWalt lanserar sin nya linje av stora SDS 
Max, kombinations och bilningshammare, 

där Flexvolt 60V Max borstfria 46,4 mm mo-
dell DCH733 ingår. DCH733 når upp till 13,3J 
och 350 varv per minut. Andra stora bilnings-
hammare inkluderar D25733K med sladd och 
50,8 mm D25773K, som når 13.3J respektive 
19,4J. D25733K har ett optimerat bilningsom-
råde på 19-44 mm medan D25773K ligger 
på 21-46,4 mm. De nya bilningshammarna 
med sladd inkluderar D25872K på 8,6 kg och 
D25892 på 10 kg. Båda har en stor och kom-
fortabel startknapp, serviceindikator och in-
kluderar konstant hastighetskontroll. 

DEWALTS NYA 60V MAX KAPMASKIN
DeWalts 228,6 mm 60V Max DCS690 motor-
kap kan användas utan gas. DCS690 kan kapa 
82,5 mm djupt och har en borstfri motor som 
når 6,500 varv/m. Med ett roterbart kling-
skydd med fem positioner kan användaren 
välja den vinkel som ger bäst sikt och tillgäng-
lighet i trånga utrymmen. DCS690 har även 
ett tvåsidigt vattenbegjutningssystem för 
hantering av damm vid sågning i betong. Den 
har ett handtag på framsidan som kan hållas 
i tre olika positioner, vilket gör att sågen kan 
skära både horisontellt och vertikalt.

www.dewalt.com

BORSTFRIA MAKITA 18V LXT 
MED STORT VRIDMOMENT
Makita har släppt sin nya 18V LXT® lithium-
Ion borstfria 12,7 mm borrhammare, modell 
XPH07M. Den når 123J i vridmoment och 

drivs av Makitas nya 18V LXT Lithium-Ion 
4.0Ah batteri. Makitas effektiva BL, borstfria 
motor kontrolleras elektroniskt för att op-
timera batteriförbrukningen upp till en 50% 
längre drifttid per laddning. Eftersom motorn 
i XPH07M saknar kolborstar hålls den svalare 
och är mer effektiv.

www.makitatools.com

BOSCH SLADDLÖSA BORRHAMMARE
Bosch GBH18V-20 19mm SDS-plus borrham-
mare levererar 5850 slag per minut, men vä-
ger bara 2,6 kg. Dess effektiva DC-motor är 
lätt att underhålla med seglivade kolborstar. 
Borrhammarens LED-arbetsljus underlättar 
för arbete i mörker. Bosch GBH18V-26 25,4 
mm borrhammare når 2,6J i vridmoment. 
Den väger 3,5 kg och har en ergonomisk L-



PAS-serien -  
självsugande 
dieselpumpar
Atlas Copcos PAS pumpar
är utmärkta för bygg
och anläggning, allmän
avvattning, förbipumpning
och nödsituationer. De
ger höga flöden, drivs med
diesel och är självsugande.

www.atlascopco.se

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!
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formad design med horisontell krafttrans-
mission. Den har även en så kallad kick-back-
kontroll och en accelerationssensor.

Båda nya hammarna använder sig av 
Bosch flexibla ”power system”. Systemet er-
bjuder komplett kompabilitet då 18V FatPack- 
och SlimPack-batterier kan användas för vil-
ket verktyg som helst. Bosch 18V 2.0Ah och 
större batterier har också CoolPack-teknologi 
med “heat conductive housing” för att hålla 
batterierna svala för längre användning och 
fördubblad livslängd. Alla Bosch-batterier er-
bjuder kan köras ner till -20°C. 

www.boschtools.com

HITACHI’S H45MEY 
RIVNINGSHAMMARE
H45MEY rivningshammare med borstfri AC-
motor kombinerar prestanda med komfort. 
Den når 13.4J av slagenergi med en slagkraft 
på 1430-2850 slag per minut. Hammaren har 
vibrationsskyddsteknologi (UVP) och kan re-
ducera stopp och vibrationsrelaterade skador 
tack vare en smart invändig design. Alumini-

HANDHÅLLEN SÅG FRÅN U.S. SAWS
U.S. Saws handhållna, luftdrivna sågar är 
miljövänliga och säkra alternativ till tradi-
tionella bensindrivna sågar designade för att 
kapa betong och asfalt. Med sin pneumatiska 
kraftkälla eliminerar maskinen farliga avgaser 
och behöver mindre underhåll. Tre modeller 
finns tillgängliga, som alla väger 11,3 kg. 355,6 
mm klingor används för HS-100 och HS-125 
med ett maximalt sågdjup på 127 mm. HS-150 
kan hantera 457 mm klingor och sågar totalt 
178 mm djupt. Om man vill kan man använda 
en dolly som förvandlar sågen till en golvsåg.

www.ussaws.com

METABO UHEV 2860-2 COMBINA-
TION HAMMER ERBJUDER KOMPAKT 
MÅNSIDIGHET
Metabos 4-funktionshammare UHEV 2860-2 
är designad för slagborrning samt borrning 
utan slag i två hastigheter samt bilning med 
28 mm spett. Den har en slagenergi på 3.4J 
och upp till 4500 slag per minut. Maskinens 
ergonomi har en tyngdpunkt som ligger nära 
där handen håller verktyget vilket ger en be-
haglig borrning. Maskinen har en slittålig ma-
skinkropp i aluminium samt en snabbkopp-
ling som gör det snabbt och enkelt att byta 
mellan SDS-hammarsfäste och nyckelfritt 
fäste för borrning i trä och metall.

www.metabo.com

um i själva maskinhuset förbättrar hållbarhe-
ten på in- och utsidan. På utsidan ger metall-
skalets konstruktion mer slittålighet än sina 
motsvarigheter i plast.

HITACHIS CM75EBP KAPMASKIN
CM75EBP på 355,6 mm har utvecklats för 
bygg- och renoveringsjobb som kräver håltag-
ning av små öppningar. Den väger endast 10,6 
kg och är enkel att använda. The 75-kubik två-
taktaren möter utsläppskraven utan att göra 
avkall på kraften, öka på vikten eller behöva 
extra komponenter. En dekompressionsventil 
och en choke möjliggör att maskinen är enkel 
att starta även när det är kallt.

www.hitachipowertools.com



QAS 5 - din 
bästa partner
De nya QAS 5-modellerna 
är utvecklade för att klara 
dagens operativa utmaningar 
och erbjuder användaren 
tystare drift, mindre storlek, 
minskade utsläpp, snabbare 
parallellkoppling och bättre 
bränsleekonomi. Med andra 
ord hjälper QAS 5 kunderna 
att utnyttja sin flotta bättre 
och få högre avkastning på 
investeringen.

www.atlascopco.se
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Ägarna till Aros Hyresmaskiner AB har 
tecknat avtal om att ingå i Stål & Hyr Group 
och Renta-familjen. Aros Hyresmaskiner 
AB innehar fyra depåer i Bålsta, Enköping, 
Västerås och Stockholm, samgåendet är ett 
naturligt steg mot målsättningen att inom 
två år bli rikstäckande i Sverige.

Stål & Hyr Group, som är en del av den 
finska uthyrningskoncernen Renta, går 
samman med Aros Hyresmaskiner AB. 
Stål & Hyr Group har under det senaste 16 
månaderna gått från 4 till 24 depåer och är 
med Aros Hyresmaskiner nu lokaliserade 
även i Stockholmsregionen. 

“Att bli en del av Stål & Hyr Group med 
Renta som ägare känns oerhört spännande 
för oss i Aros Hyresmaskiner. Vi kommer 
att ha mycket nytta av varandra vilket våra 
kunder kommer att upptäcka på ett positivt 
sätt. Våra anställda får också fler kollegor 
och jag är övertygad om att vi kan lära av 

varandra. Vi delar även syn på tillväxt, fö-
retagskultur samt vikten av lokalt företa-
gande vilket är mycket viktiga aspekter för 
oss”, säger Johan Rynler VD, Aros Hyresma-
skiner AB.

Joacim Johansson, VD för Stål och Hyr 
Group är också positiv till sammanslag-
ningen.

“Jag vill varmt välkomna Aros Hyrma-
skiner AB till Stål & Hyr Group och Renta-
familjen.  Och det glädjer mig att just Aros 
Hyrmaskiner är företaget som ansluter till 
oss och inte minst för att de är geografiskt 
rätt placerade, men även för att de delar 
vårt synsätt att göra affärer på. Med Aros 
Hyresmaskiner AB i gruppen får vi en 
bättre tillgänglighet i Mälardalsregionen 
samt dela erfarenheter med varandra för 
en utökad service. Detta kommer att stär-
ka oss så vi kan leverera ännu mer till våra 
kunder”.

Ägarskiftet väntas ske under kvartal 4 
2018. 

Stål & Hyr, grundat 1979, hyr ut ma-
skiner och annan utrustning till främst 
bygg- och anläggningsbranschen. Bolaget 
erbjuder ett brett utbud av produkter och 
tjänster, bland annat verktyg av olika slag, 
små och medelstora anläggningsmaskiner, 
liftar, el- och energiutrustning, ställningar 
och väderskydd samt bodar för byggar-
betsplatser. Inräknat Stål & Hyr, Dennis 
Maskinuthyrning och Hyrcenters depåer, 
erbjuder koncernen sitt breda produkt-
utbud via totalt tjugo depåer. Stål & Hyr 
Group ingår i finska Renta Group som fo-
kuserar på stark tillväxt genom att inves-
tera kraftigt i nya depåer och utrustning. 
Koncernen har totalt över 350 anställda i 
Sverige, Norge och Finland med en om-
sättning 2018 på mer än 1600 mkr på års-
basis. 

Stål & Hyr Group går 
samman med Aros Hyresmaskiner AB



Generalagent i Svergie av
Merlo teleskoplastare
0512 - 30 16 20
www.hullert.se

Teleskoplastare är otroligt mångsidiga och passar till en mängd 
olika arbetsuppgifter oavsett årstid. Ring och rådfråga våra säljare om 
Merlo teleskoplastare och vårt breda modellprogram.
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Genom att utveckla ny elektronik, mekaniska 
och elektriska komponenter från grun-den 
har Milwaukee lyckats ta fram maskiner som 
uppnår 60% mer kraft jämfört med Milwau-
kees icke kolborstfria motorteknik.

Liksom alla övriga M18 FUEL-lösningar, 
kombinerar den nya M18 FUEL borrma-
skinen, slagborren och slagskruvdragaren 
tre exklusiva innovationer – en kolborstfri 
POWERSTATE-motor, ett REDLITHIUM-
ION-batteri och REDLINK PLUS-elektronik. 
För att kunna tillverka dessa borr- och fäst-
lösningar byggde Milwaukee om motorn och 
elektroniken från grunden, bland annat för 
att leverera optimerad kommunikation med 
batteriet.

Milwaukee utvecklade kolborstfria PO-
WERSTATE-motorer för dessa maskiner. 
Dessa motorer levererar högre totaleffekt 
i ett kompakt format. Milwaukee har även 
byggt om REDLINK PLUS-elektroniken för 
att minimera elektronikens mått, mini-mera 
värmeutvecklingen och förbättra kommuni-
kationen mellan verktyg, motor och batteri. 
Både borr- och slagmekanismerna har opti-
merats.

Nya M18 FUEL borrskruvdragare och 
M18 FUEL™ slagborrmaskin levererar ett 
vridmoment på upp till 135 Nm och borrar 
snabbare. Båda produkterna har också nya 
chuckar med svarta oxidkäftar och ett nytt 
greppmönster för fasthållning av bits. Både 
borrskruvdragaren och slagborrmaskinen 
har ONE-KEY-funktionalitet, dvs möjlighet 
att anpassa, spåra och hantera verktygen ge-
nom mobilen.

M18 FUEL 1/4” Hex slagskruvdragare leve-
rerar 0–3 600 varv/min. Verktyget ger upp till 
226 Nm. Detta innebär både att användaren 
får arbetet gjort snabbare samt att ett större 
antal tillämpningar blir möjliga. Slagskruv-
dragaren är 19 mm kortare än den föregående 
generationen. Verktyget har konstruerats 
med DRIVE CONTROL-funktion med fyra 
lägen som ger användaren flexibiliteten att 
växla mellan olika lägen och matcha effek-
ten och hastigheten för den aktuella arbets-
uppgiften. Ett läge för självdragande skruv 
stoppar verktyget när skruven är åtdragen 
och minskar risken för överdrivning, brott 
och gängskador. Även slagskruvdragaren har 
ONE-KEY-funktionalitet.

Nya FUEL-verktygen från 
Milwaukee - mindre och starkare

Hilti har lanserat den nya bilningsmaski-
nen TE 2000-AVR som har marknadens 
lägsta vibrationer utan att kompromissa 
med effekt och prestanda.

Verktyget väger bara 14,5 kg och kom-
binerar 35 joules slagenergi med 1 800 
slag per minut, vilket ger en bilningsvo-
lym på upp till tre ton per timme.

Detta exceptionella förhållande mel-
lan effekt och vikt i kombination med 
en ergonomisk design, har gjort att TE 
2000-AVR har en prestanda som gör den 
till ett alternativ till traditionella elek-
triska bilningshammare på 30 kg.

Hiltis AVR-system (Active Vibration 
Reduction) ger ett hand/arm-vibrations-
värde på bara 4,8 m/s², vilket möjliggör 
att arbeta hela dagar med verktyget. 
Siffran är upp till 40 % lägre än vad kon-
kurrerande verktyg i 30-kilosklassen når 
upp till, samtidigt som Hiltis maskin 
bara är hälften så tung.

När maskinen används med damm-
systemet TE DRS-B och en Hilti M-
klassdammsugare avlägsnas dessutom 
upp till 95 % av det skadliga fina dammet 
från slagpunkten vilket ger en säkrare 
och renare arbetsmiljö.

Den har konstruerats för rivning av 
betonggolv med ett djup/tjocklek på 
mindre än 20 cm och klarar också tunna 
plattor, cement och att bila fram arme-
ringsjärn.

NYA BILNINGSMASKINEN 
TE 2000-AVR FRÅN HILTI
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Nya FUEL-verktygen från 
Milwaukee - mindre och starkare

ARROW KLINGAN

BÄSTA VALET FÖR GRANIT, BETONG

& ARMERAD BETONG

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

info@drome.se • www.drome.se

ARROWSEGMENT FÖR SNABB KAPNING

ARROW KYLHÅL FÖR ATT FÖRHINDRA VARMGÅNG

FICKOR FÖR LÄGRE LJUDNIVÅ

PILAR I SÅGRIKTNING FÖR ATT FÅ UT SLAMMET

FINNS I DIAMETRAR 115-500MM

HÖGKVALITATIVA DIAMANTER

TESTA VÅRA DIAMANTER OCH UPPLEV SKÄRET!
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FÄLTDATORN T-18   
med avancerad prestanda 
Fältdatorn T-18 är designad för att erbjuda en 
hållbar ergonomisk lösning med en snabbare 
bearbetning, en större skärm, bättre anslut-
ning och längre batteritid än tidigare tillgäng-
liga jämförbara system. 

Handenheten är utrustad med en 3,7-tums 
skärm anpassad för läsning i solljus, 1 GHz-
processor,1 GB internt minne, intern GPS och 
upp till 10 timmars drifttid på batteriet.

Fältdatorn har ett 3,5 G-mobilmodem som 
gör det möjligt för användaren att bruka in-
ternet för RTK (realtids kinematiska) korrige-
ringstjänster.

Andra viktiga standardfunktioner som 
T-18 är utrustad med är bland annat Blue-
tooth och Wi-Fi-anslutning, samt en IP65-
klassificering för damm- och vattenskydd.

YstaMaskiner premiärvisades en ny frontmon-
terad släntklippare från Spearhead på Elmia 
Lantbruk. Spearhead Twiga Kompakt 360 är 
en ny frontmonterad slänt- och häckklippare 
med en räckvidd på 3,6 m. Fokus i utvecklingen 
har varit arbetsmiljön med bra sikt samt att ar-
men skall vara small/ kompakt i transportläge. 
Släntklippararmen är utrustad med parallellfö-
ring vilket innebär att endast en styrfunktion 
behövs för att köra armen ut eller in samtidigt 
som armen behåller samma nivå hela tiden.

Släntklippararmen är utrustad med hydraulisk 
påkörningssäkring, flytläge på arm och klipp-
vinkel. Med denna utrustning underlättar man 
körningen för föraren samtidigt som belast-
ningen blir mycket mindre på armen. Elektrisk 
joystick med proportionalstyrda ventiler gör 
att man kan bestämma hur fort armens styr-
funktioner skall gå när de aktiveras. Lämplig 
till traktorer eller bärare över 35 hk eller med en 
maskinvikt på 2000-2500 kg. Maskinen visades 
i YstaMaskiners monter A03:12.

YstaMaskiners premiärvisning på Elmia Lantbruk

SJT 6-A22 har ett ergonomiskt T-handtag 
med det smalaste greppet på marknaden och 
en låg tyngdpunkt vilket gör maskinen enk-
lare och smidigare att manövrera.

Med en slaglängd på 28 mm gör att maski-
nen kan såga i ett stort antal olika material, 
inklusive massivt trä, spånskiva, gips och me-
taller såsom rostfritt stål och aluminium med 
en tjocklek på upp till 15 mm. Maskinen klarar 
även av att ställa grader upp till 45°.

I samband med lanseringen av Hilti SJT 
6-A22 lanseras även ett komplett sortiment av 
nya sticksågsblad inklusive nya sticksågsblad 
med tänder baktill för optimerad manövrer-
barhet och flexibilitet.

SJT 6-A22 har marknadens bästa säkerhets-
funktioner, som till exempel minskade vibra-
tioner, snabbt bladstopp som stoppar bladet på 
en halv sekund samt ett omstartsskydd.

LED-lampor lyser upp arbetsytan och Hil-
tis patenterade nyckellösa klickchuck garan-
terar minimal tidsförlust när bladet ska bytas. 
Båda verktygen kan kopplas till en Hilti-
dammsugare för effektiv dammuppsamling.

SJT 6-A22 är del av Hiltis omfattande 22 V-
plattform med vilken alla batterier kan laddas 
med samma laddare och driva vilket verktyg 
som helst i sortimentet.

Liksom alla nya Hilti-verktyg levereras 
SJT 6-A22 med Hilti Connect, en lättanvänd 
verktygsapp som ansluter till en smarttele-
fon eller annan mobil enhet med hjälp av 
NFC-teknik (Near Field Communication) 
som är inbyggd i verktyget. Utrustningen 
ger omedelbar åtkomst till information som 
verktygstyp, serienummer, ägare, garantier, 
service- och reparationsschema och prak-
tiska vägledningar.

Hilti bryter ny mark genom att 
lansera sin första batteridrivna sticksåg
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PRISBELÖNT 
HYBRID 
HOS DIN KUND?

Scandlift AB är sedan 1985 auktoriserad återförsäljare  
av Genie och är en helhetsleverantör av andra liftmodeller, 
teleskoplastare och lastbilsmonterade liftar på den  
svenska marknaden. Välkommen att kontakta oss för en 
diskussion om hur Scandlift kan hjälpa er kund!

www.scandlift.se

Rental Product  
of the Year 2017 

EUROPEAN RENTAL AWARDS

Bronze - Innovation  
Award 2016 

RENTAL EQUIPMENT REGISTER

Best New Product  
2016-Access 

HIRE INDUSTRY EXCELLENCE AWARD
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I slutet av september invigde Hitachi Construction Machi-
nery Europe (HCME) sitt nyrenoverade democenter vid sitt 
huvudkontor i Amsterdam. Detta för att kunna visa upp 
anläggningsmaskiner i en mer attraktiv och tekniskt avan-
cerad miljö.

”Vi vill göra området mer attraktivt för 
besökare och har uppdaterat det med 
ny teknik så det skulle vara klart för lan-

seringen av den hydraulisk grävmaskinen 
ZX210X-6 ICT med maskinstyrning och för 
att bättre demonstrera Hitachis Information 
and Communication Technology (ICT)”, för-
klarade projektledaren Frank van Neste.

För att väl demonstrera detta nya koncept 
tog HCME möjligheten att demonstrera den 
nya hydrauliska grävmaskinen ZX210X-6 ICT 
med maskinstyrning, ”den första IT-grävma-
skinen i Europa”, enligt Makoto Yamazawa, 
VD för HCME.

Premium Rental
HITACHI LANSERAR  
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Vidare berättade Makoto Yamazawa att 
rental blir allt viktigare för HCME:s totala 
affär:

 “Därför lanserar vi nu Hitachi Premium 
Rental i Europa för att möta marknadens 
ökade krav på att kunna hyra maskiner när de 
behövs.” 

I det här nya rental-konceptet hyr HCME 
ut maskiner till sina återförsäljare i Europa, 
som i sin tur hyr ut dem till kunderna. 

“Detta underlättar rental-verksamheten 
inte bara för entreprenörerna utan blir också 
mycket smidigare och flexiblare för våra åter-
försäljare som inte heller de behöver köpa in 

Maskinvisning ute på HCME:s democenter.

och binda kapital i en hel maskinpark för ut-
hyrning”, sade Makoto Yamazawa.

Just nu har HCME 250 maskiner för ren-
tal-verksamheten i Europa. Och man räknar 
med att utöka antalet till cirka 1000 maskiner 
år 2020.

NY HITACHI 
GRÄVMASKIN MED 3D-SYSTEM
Under återinvigningen av Hitachi Construc-
tion Machinery Europes renoverade de-
mocenter passade företaget på att lansera 
ZX210X-6, den första Hitachi ICT-grävmaski-
nen (Information and Communication Tech-
nology) med maskinstyrning i Europa.

Den moderna grävmaskinen kommer att 
ha stor inverkan på bygg- och anläggnings-
projekt genom att öka effektiviteten med 
uppskattningsvis 30-50%, förbättra säkerhe-
ten och göra livet enklare för operatörer.

Med den nya tekniken har ZX210X-6 den 
bästa precisionen på marknaden. Den halvau-
tomatiska driften av maskinens framsida ga-
ranterar konsekvent höga nivåer av precision.

ZX210X-6:s mycket exakta prestanda bi-
drar också till ökad säkerhet på arbetsplat-
sen. Konstruerad för enkel användning med 
användarvänliga funktioner backar den upp 
operatörernas redan befintliga yrkeskunska-
per.

De sensorer som är monterade på ma-
skinkroppen, bommen, armen och skopan på 
ZX210X-6 är bland de snabbaste på markna-
den. Dessa möjliggör noggrann mätning av 
grävmaskinens lutning och vinkeln på maski-
nens framsida.

De arbetar i perfekt harmoni med den uni-
ka hydrauliska styrenheten. I kombination 
med den välkända hydrauliken på Hitachi-
grävmaskinerna ger detta ZX210X-6 en kon-
kurrensfördel på marknaden.

Den exakta positionen för ZX210X-6 kan 
bestämmas med 3D-systemet. 3D-bygg- och 
anläggningsdata kan laddas ner av maskinen 

via internet eller en USB-enhet, och dess po-
sition och höjd bestäms sedan av satellitposi-
tionering och sensorerna.

Alternativt använder 2D-systemet koordi-
nater, beräknade från konstruktionsritningar 
och data som manuellt matats in av opera-
tören i monitorn. Den använder maskinen 
som referenspunkt och tar emot information 
från sensorerna. En viss insats krävs för mät-
ning på plats vid användning av 2D-systemet, 
medan detta minskas avsevärt med hjälp av 
3D.

Den lättlästa 24,4 cm pekskärmen i hyt-
ten på ZX210X-6 framhäver användarvän-
ligheten. Den är utvecklad i samarbete med 
Trimble - ett världsledande företag inom ma-
skinstyrningsenheter - monteras av HCME i 
fabriken och fungerar som en smartphone.

Operatören kan rotera maskinens sikt 
360° och även zooma sikten in och ut för att 
övervaka arbetets framsteg i större detalj. 
Sikten kan anpassas enligt operatörens pre-
ferens, och det har ett ”splitscreenval” för att 
visa två eller tre visningar samtidigt.

HCME passade  på att lansera ZX210X-6, 
den första Hitachi ICT-grävmaskinen (Infor-
mation and Communication Technology) 
med maskinstyrning i Europa.

Den lättlästa 24,4 cm pekskärmen i hytten på 
ZX210X-6 framhäver användarvänligheten.
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uthyrningsprodukt
EN GIVEN  

I Sverige har vi flera stora kända aktörer på 
området som producerar och marknadsför 
artiklar på området, med El-Björn, Garo El-

flex och Amiga som främsta exempel.
Att bygg-el är ett intressant område för hy-

resmarknaden konfirmeras av Magnus Scott, 
VD på Garo Elflex AB, vilka har vuxit ordent-
ligt och stärkt upp på säljsidan med flera nya 
säljare. 

“Vi har även fördjupat avtalet med Rami-
rent”, berättar han. 

Under det senaste året är det främst Amiga 
som kommit med nya produkter. 

Amigas satsning på svensktillverkade bygg-
el produkter från egen produktion och det 
breda utbudet av tillfällig el och belysning har 
börjat bära frukt. Amiga har i större utsträck-
ning inriktat sig på samarbete och utveckling 
av produkter med uthyrningsföretag och leve-
rerar idag tillfällig el till flertalet större aktörer 
i branschen. 

Tillsammans med en leverantör har de hör-
sammat önskemål från kunderna och vidare-

Bygg-el är en del av byg-
gets infrastruktur som man 
inte tänker på – så länge 
den fungerar. Alla byggen 
är olika och behovet av el 
skiljer sig åt. Med kravet på 
flexibilitet som finns så är 
den en given produkt inom 
uthyrningsbranschen.

utvecklat belysningsmasten ”General” till att, 
enligt Amiga, bli den minsta och smidigaste 7 
m masten på marknaden. Endast 210 cm hög, 
80x60 cm bred och 160 kilo gör att masten 
ryms hopfälld på en halv pall. Den är lätt att 
transportera, tar minimal lagerplats vid förva-
ring och underhåll och masten får plats i bygg-
hissen. Mastens storlek gör den smidig vid 
förflyttning på bygget. General 3.0 är förutom 
sin slimmade design uppdaterad med ny styr-
central för belysning och vidarematning. Styr-
centralen sitter numera infälld och ordentligt 
skyddad i mastens chassi. Belysningen kan sty-
ras manuellt i styrcentralen eller via bluetooth 
i en smartphone genom ett chip som finns att 
köpa som tillbehör. Generalen är standardut-
rustad med 4 st 150W LED Flex armaturer. 

Andra belysningsnyheter från Amiga är 
Magnum 2.0 i Amigas signumfärg gul och den 
intressanta uppstickaren LED ljusslangen S-
line.

S-Line LED som ger 9 lumen per watt och 
med en färgtemperatur på 6000K är en ny-
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het inom arbetsbelysning. Enligt Amiga har 
många byggare fattat tycke för ljusslangen 

tack var dess enkelhet: rulla ut, hänga upp 
och plugga in. S-Line är sammankopplingsbar 
upp till max 50M och 450W. Den tål tuff han-
tering och blöta förhållanden tack vare dess 
gummiliknande hölje.

MAGNUM 2.0 
Magnum 2.0 LED är en ny gene-
ration strålkastare som idag finns 
i 5 nya ljusstyrkor för att täcka 
behovet av tillfällig belysning på 
arbetsplatsen tillsammans med 
kedjebelysningen C-line. Minst 
i syskonskaran är 20W-230V 
och 20W med uppladdnings-
bart Li-iON batteri. Batteri-

versionen passar utmärkt 
att ha med i service-
bilen för de lite snab-
bare, enklare jobben.  

De större syskonen är 
på 32W, 50W och 78W.  Ar-

maturerna är bredstrålande med bländfritt 

ljus, tillverkade i extremt slagtåligt material, 
uppfyller IK10 och har ergonomiska handtag 
utformade för uppfästning med flera olika 
möjligheter.

Magnum 2.0 är en tunn, flexibel lättviktare 
och väger endast mellan 1 till 3,5 kg. Energi-
besparande led-dioder ihop med ett slagtåligt 
hölje av polypropulen belyser byggarbetsplat-
ser, verkstäder etc utan att blända tack vare 
frostad diffusor som standard.

Alla armaturer i serien Magnum 2.0 är 
stabila, pålitliga armaturer för professionella 
hantverkare. Upp till 16 st enheter kan serie-
kopplas samtidigt och uttagen på baksidan 
kan med fördel användas som skarvkabel och 
förlängning till handhållna verktyg eller ladd-
station för mobil och batteridrivet.

C-LINE, LITEN OCH KOMPAKT
Funktionell design, energieffektiv och smarta 
monteringslösningar sammanfattar C-line, 
enligt Amiga.  Den C-formade belysningen 
på 8W och 1000Lm har ett slagtåligt hölje av 
polypropulen och en frostad diffusor som ger 
ett bländfritt ljus. C-line 48V är den minsta 
8V belysningen på marknaden.  Den har 
många olika upphängningsmöjligheter. Den 
kan hängas upp på skruv, fästas runt rör med 
medföljande strips, hakas fast med hjälp av 
kabeln eller fästas direkt på en plåtdörr med 
den inbyggda magneten. 
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Nu lanserar DEWALT ett nytt effektivt 
54V batteri med 12 Ah körtid och kom-
patibelt med hela FLEXVOLT-systemet.

Redan för ett par år sedan lanserade 
DEWALT batteriplattformen XR FLEX-
VOLT, en av de största succéerna i fö-
retagets historia. Nya verktygsbatteriet 
DCB548 XR FLEXVOLT 12 Ah erbjuder 
bra körtid, prestanda och produktivitet. 
Storleken och vikten är densamma som 
det tidigare 54V-FLEXVOLT batteriet 
med 9Ah, men erbjuder mer energi. 
Tack vare att batteriet är utrustat med 21 
mm högkapacitetsceller blir gångtiden 
bättre och gör det nya batteriet extra 
lämpligt för bl a kap-/gersågar, cirkelså-
gar. Kapaciteten är jämförbar med ett 
230V sladdverktyg och med ett fulladdat 
batteri klarar man exempelvis att göra 
upp till 136 kapningar i 16 mm arme-
ringsjärn. Detta kan också jämföras med 
DEWALTs 54V FLEXVOLT-batteri med 
9Ah som klarar upp till 96 sådana kap-
ningar på en laddning.

Det nya 12 Ah-batteriet är kompati-
belt med hela DEWALT:s verktygssys-
tem 54V XR FLEXVOLT och även med 
alla DEWALTs befintliga 18V XR-verktyg 
och laddare. Batteriet har också försetts 
med en smart LED-laddningsindikator 
som direkt varnar användaren när bat-
terinivån börjar bli låg.

DEWALT LANSERAR NYTT 
VERKTYGSBATTERI

Atlas Copco har lanserat den femte genera-
tionen generatorer i sin serie QAS. De nya 
QAS 5-modellerna är utvecklade för att klara 
dagens operativa utmaningar och erbjuder 
slutanvändare inom anläggning, evenemang 
och industri tystare drift, 20 procent mindre 
fotavtryck än jämförbara modeller på mark-
naden, minskade utsläpp, snabbare bruksfär-
dig parallellkoppling, bättre bränsleekonomi, 
24 timmars bränsleautonomi och lägre total 
ägandekostnad.

 QAS 5-serien har utvecklats för att ge ge-
neratoranvändare en smidig övergång under 
infasningen av EU:s fas V-utsläppskrav fram 
till 2019/20. De första fem modellerna i serien 
är nya versioner av QAS 80, 100, 120, 150 och 
200. Alla har optimerade steg IIIA-motorer, 
stor bränsletank och integrerad motordriven 
VSD-kylfläkt (Variable Speed Drive). De egen-
skaperna i kombination med en integrerad 
VSD-motor ger användaren en genomsnittlig 
bränsleförbrukning som ligger fem procent 
under industrigenomsnittet för likvärdiga 
modeller.

“I år firar vi 30 år som ledare och innovatö-
rer inom mobila generatorer, och vi är stolta 
över att kunna fira det med lanseringen av vår 

QAS 5-serie”, säger Adrian Ridge, vd för Atlas 
Copcos Power and Flow Division. Den femte 
och senaste generationens QAS-generatorset 
är redan från början konstruerade för att till-
godose slutanvändarnas växande behov av 
hållbar produktivitet, ökad operativ flexibili-
tet och efterlevnad av miljö- och tillsynskrav.

Toleransen för alltför höga bullernivåer 
från mobil energiutrustning blir allt mindre 
i stadsmiljöer och på industriarbetsplatser. 
Därför har bullernivån sänkts betydligt för 
QAS 5-generatorerna: de är i genomsnitt 5–8 
dBA tystare än jämförbara generatorer. Som 
anpassning till platser där det är trångt om ut-
rymmet, som byggplatser i stadsmiljö och vid 
evenemang, är QAS 5-generatorerna upp till 
20 procent mindre än jämförbar portabel en-
ergiutrustning. QAS 5-generatorerna är även 
konstruerade för att ge säker, snabb och flexi-
bel strömförsörjning. De har upp till 8 uttag, 
kopplingspanel och högströmskontakter som 
tillval och kan vara i drift inom fem sekunder. 
För operatörer som behöver skalbar strömför-
sörjning kan QAS 5-generatorerna dessutom 
parallellkopplas med varandra på mindre än 
en minut. Det ger optimalt energiutnyttjande 
och en hög nivå av redundans på plats.

Flera fördelar med 
Atlas Copcos nya generatorer
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JLG introducerade sin första hybrid redan 1997. 
Sedan dess har de utvecklat och tillämpat tek-
niken på ett flertal bomliftar och saxliftar. Nu 
presenterar de en ny hybrid bomlift, H800AJ.

Nya hybridmodellen H800AJ, har samma 
köregenskaper som en ren dieselmaskin (oscil-
lerande axel och 4WD) och den kan köras mil-
jövänligt inne med ren el. Den har även Quick 
stick dvs tar sig upp på full höjd på 35 sek. Liften 
har underhållsfria AGM-batterier som laddas 
antingen genom 220V eller via dieselgenera-
torn. 

Med undantag för hybriden är maskinen 
nästan densamma som JLG:s populära 800AJ-
modell, med en enkel manövrering, driftsäker-
het och bra åtkomst vid service.

JLG H800AJ senaste tillskottet 
i den växande H-serien

En RAGNO XTJ 32 Hybrid Lithium från Palaz-
zani Industrie används för underhållsarbete 
inomhus och utomhus i Television Centre, ett 
byggnadskomplex i White City i London, Stor-
britannien. Television Centre är ett av världens 
största TV-center i världen och var mellan 1960-
2013 högkvarter för BBC Television. Nyligen har 
White City utvidgats till ett stort residens- och 
boendedistrikt, med flera lyxlägenheter, kontor, 
BBC-studior, restauranger, biografer, hotell, 
gym, shoppingcenter och utbildningsområden.

Återförsäljaren TCA Lifting Limited stod för 
leveransen av den nya spindelliften från Palaz-
zani Industrie. Det är en helt svart XTJ 32 larv-
bandsdriven version, med möjligheten till el-
drift genom lithiumbatterier, utrustad med en 
dieselmotor och lithiumbatterier 24V 200A/h 
5h, med laddare 230V-24V 8. Den når 32 m i 
höjd och har en räckvidd på 14,5 m tack vare sin 
teleskopbom och en teleskopjib. Den kan lyfta 
330 kg i korgen.

Palazzanis spindellift

Den nya M18 FUEL-dammsugaren 
har en kolborstfri Powerstate-motor 
med cyklonkonstruktion som ger 
hög sugkraft vid 1557 l/min, 3,8 l kapaci-
tet och 189 mbar vakuum för uppsam-
ling av gipsdamm, betongdamm, trä-/
metallspån och annat vanligt byggav-
fall. Med sin avtagbara sele, integrerade 
krok och handtag är dammsu-
garen tänkt att kunna bäras 
och hängas på flera olika sätt, 
t ex på stegar och byggställ-
ningar för arbetsuppgifter 
som borrning i betongtak.

“När vi undersökte beho-
ven på byggarbetsplatserna 
upptäckte vi att man fortfa-
rande förlitar sig på stora, 
tunga och nätdrivna damm-
sugare för praktiskt taget all 
städning – oavsett byggmiljö. 
I många situationer är de be-

gränsade av sladdlängden och maski-
nens storlek, vilket pekar på ett be-

hov av en mångsidig dammsugare som 
kan tas med överallt på arbetsplatsen för 

att snabbt och effektivt samla upp en mängd 
olika slags material”, säger Tobias Jönsson, 
product manager Milwaukee.

Dammsugaren kan tas med på 
såväl punktstädning som slut-
städning och behållaren töms 
med ett knapptryck. Damm-
sugaren har en ljudnivå på 
76 dBA och är utrustad med 
ett M18 REDLITHIUM-ION 
9,0Ah-batteri. Den har en 
drifttid på 25 minuter i läget 
High och över 40 minuter i lä-
get Low. Dammsugaren är fullt 
kompatibel med det övriga 
M18-sortimentet hos Milwau-
kee som numera omfattar fler 
än 135 verktyg.
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Komatsus nya hjuldrivna grävmaskin PW160-
11 har en maskinvikt från 16,7 till 18,6 ton och 
en kraftfull Komatsu SAA4D107E-3 Steg IV-
motor med en effekt på 110 kW (150 hk) vid 
2000 r/min. Motorn ger 4 % lägre bränsleför-
brukning än föregångaren och är försedd med 
en oxidationskatalysator (KDOC) som arbetar 
tillsammans med övriga komponenter i avgas-
efterbehandlingssystemet för ökad effektivitet 
och lång livslängd. Ett SCR avgasefterbehand-
lingssystem med AdBlue® reducerar utsläppen 
av kväveoxider (NOx) med 80 %.

Motorn är även försedd med automatisk 
stopp-funktion (Auto-Idle Shutdown) som 
stänger av motorn, aktiverar parkeringsbrom-
sen och hydraulikspärren efter en förinställd 

tidsperiod på tomgång, om inga spakrörelser 
utförs. Motorn har en kylfläkt med Viscos-
koppling som ytterligare bidrar till lägre bräns-
leförbrukning samt reducerar ljudnivån.

En uppgraderad högupplöst TFT-LCD ”wi-
descreen” färgdisplay ger, på 25 olika språk, in-
formation om AdBlue-nivå, driftsekonomi och 
bränsleförbrukningshistorik, körjournaler och 
användningshistorik mm. Komatsus redskaps-
kontroll finns integrerat i gränssnittet och kan 
visas i monitorn.

Komatsus maskiner är konstruerade och 
uformade för att vara enkla att underhålla. En 
automatisk centralsmörjning kan fås som tillval, 
motorns servicepunkter och filter är centralt pla-
cerade samt lättåtkomliga på ett säkert sätt.

LÄGRE BRÄNSLEFÖRBRUKNING   
med Komatsus grävmaskin PW160-11

Milwaukee lanserar ny ryggburen dammsugare
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Det schweiziska bolaget Alu Menziken har inves-
terat 44 miljoner euro i bygget av en ny produk-
tionsplats för aluminiumdelar inom aeronau-
tik- och bilindustrin. Bygget äger rum i Mediesu 
Aurit i rumänska Satu Mare-regionen och kom-
mer vara färdigt i slutet av 2018. I första delen av 
projektet kommer de två första produktionsfa-
brikerna byggas. Några av bolagets främsta kun-
der är Recaro, Audi, BMW, Bentley och Damiler. 
Fabriken kommer att ha 600 anställda.

I detta nya industrikomplex kommer två 
Palazzani hjullastare modell PL 1105 använ-
das. De är utrustade med en 4F-motor, en hy-
draulisk snabbkoppling för skopor, en speciell 
sortergrip för lastning av aluminiumskrot, en 
skopa som rymmer 4,5 m³ material och våg-
system för att väga in material mm. Leveran-
sen av Palazzani-hjullastare för detta projekt 
möjliggjordes av Dealer Endress Group Roma-
nia Srl.

Palazzani hjullastare Paload PL 1105

Hitachis verktygsverksamhet har bytt namn 
till HiKOKI i och med uppköpet av ameri-
kanska KKR i fjol. Satsningen innebär, för-
utom ett namnbyte, också ny logga på alla 
produkter och även en lansering av den nya 
batteriplattformen MULTI VOLT. Den 28 
september hölls ett kundevent i Oslo där alla 
HiKOKIs kunder bjöds in för att ta del av den 
nya satsningen och få information om nya 
produkter och dessutom få chansen att testa 
utbudet av verktyg.

MULTI VOLT är en ny batteriplattform 
som ska göra batteriverktygen minst lika kraft-
fulla som elverktyg, fast utan sladd. Det är ett 
36V batteri kompatibelt med befintliga 18V 
Hitachi-verktyg. Vikt och storlek är densam-
ma som 18V. Batteriet laddas fullt på 32 min. 
En tydlig batterinivåindikator blir standard 
på batteriet. I och med lanseringen av MULTI 
VOLT tror Magnus Nilsson, vd HiKOKI Power 

Tools Sverige AB, att de ligger i framkant.
“Teknologin bakom MULTI VOLT är 

egentligen inte ny, men nya marknadsledare 
skapas oftast när man utnyttjar teknikskiften 
på ett sätt som ingen annan gjort tidigare. iP-
hone var ju till exempel inte den första smarta 
telefonen, men man utnyttjade känd tekno-
logi på ett helt nytt sätt. Med vår batteriplatt-
form börjar vi närma oss skiftet att helt gå 
över till sladdlöst. MULTI VOLT tummar hel-
ler inte på storlek eller vikt, utan behåller sina 
smidiga egenskaper fast med ett betydligt 
kraftfullare batteri och verktyg. Under even-
tet i Oslo fick våra kunder testa, och vi fick då 
ett kvitto på att det vi gör är riktigt bra”, säger 
Magnus Nilsson.

HiKOKIs ser satsningen som en start i att 
bli ett globalt ledande varumärke. Förutom 
el- och batteriverktyg erbjuder HiKOKI också 
ett stort utbud av spikning, MFT och Bendof.
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Höga förväntningar på nya HiKOKI 
och lanseringen av MULTI VOLT

I oktober 2016 övertog Yanmar den tys-
ka kompaktmaskinverksamheten från 
Terex (f d Schaeff), en verksamhet som 
inkluderar produktion av bl a minigrä-
vare, hjullastare och hjulgrävare. Sedan 
dess har dessa tysktillverkade produkter 
marknadsförts i Sverige via två försälj-
ningskanaler: Yanmar (via importören 
Wiklund Trading International AB) samt 
”Schaeff, a Yanmar brand” (via importö-
ren Sundahls Maskinaffär AB).

En överenskommelse har träffats 
och fr o m 1 januari 2019 kommer dessa 
produkter enbart marknadsföras som 
Yanmar i Sverige, via Wiklund Trading 
International AB som svensk importör. 

För reservdelar till Schaeff/Terex 
kompakta maskiner så kommer Sun-
dahls fortsatt ha tillgång till dessa un-
der en längre övergångsperiod och 
vara behjälpliga med reservdelar till 
sina kunder. Wiklund ansvarar för hela 
Yanmar-sortimentet vad gäller entrepre-
nadmaskiner, mikro-/mini-/midiband-
grävare, hjulgrävare, banddumprar och 
hjullastare.

Schaeff blir Yanmar 
i Sverige från och 
med 1 januari 

LÄGRE BRÄNSLEFÖRBRUKNING   
med Komatsus grävmaskin PW160-11
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Bosch har vidareutvecklat högeffektsbatte-
rier på 18 volt för professionella hantverkare 
och lanserar nu serien ProCore 18V-batterier 
med 4,0, 8,0 och 12,0 Ah. Trots sin kompakta 
storlek ger ProCore 18V 8,0 Ah upp till 90 
procent mer effekt jämfört med traditionella 
18 volts-batterier. Den markanta presta-
tionsökningen är ett resultat av förbättrad 
celldesign och CoolPack-teknologi. Bosch 
lanserar dessutom GAL 18V-160C Professio-
nal, världens första uppkopplade laddare för 
18-voltsbatterier.

De nya ProCore 18V-batterierna har hö-
gre prestanda och längre livslängd än tidi-
gare generationers 18 volts-batterier och 
är samtidigt kompatibla med det befintliga 
sortimentet. Batterierna kommer dessutom 

i olika storlekar för att underlätta olika an-
vändningsområden.

Compact-batteriet ProCore 18V 4,0 Ah är 
konstruerat i ett skikt vilket gör det mindre 
och lättare än standardbatterier i två skikt 
men erbjuder trots det samma effekt. Det 
underlättar vid serieanvändning eller arbe-
ten ovanför huvudhöjd.

Performance-batteriet ProCore 18V 8,0 
Ah har en effekt som kan jämföras med ag-
gregat på 1 600 watt vilket lämpar sig för 
bredare användningsområden och uppgifter 
som kräver en högre kapacitet.

Endurance-batteriet ProCore 18V 12,0 
Ah används för krävande tillämpningar med 
sladdlösa borrhammare, vinkelslipar och cir-
kelsågar.

GAL 18V-160 C Professional erbjuder en 
laddningsström på 16 ampere och är den 
snabbaste laddaren för 18-voltsbatterier. Den 
laddar ProCore 18V 12,0 Ah-batteriet till 80% 
på ca 35 minuter vilket är dubbelt så snabbt 
som GAL 1880 Professional. Det är samtidigt 
den första laddaren i världen som försetts 
med en ”Connectivity”-funktion som gör att 
användaren enkelt kan ansluta laddaren till 
sin smarttelefon via Bosch Toolbox-appen 
och få information om laddningstid och 
allmän status på batteriet. Laddaren kom-
mer med fyra laddningslägen beroende på 
uppgift, från ett extra skonsamt till ”Power 
Boost” som laddar batteriet halvfullt på kor-
tast möjliga tid för att underlätta vid tids-
pressade situationer.

Tre nya 18 volts-batterier och världens första uppkopplade laddare för professionella

www.stigmachine.se % 0171-544 00

2–14 TON1–10 TONFULL RANGE 0,3–10 TONFULL RANGE

Återförsäljare STAFFANS MASKIN, SAXTORP TRADING, MECRA, SEMAB, METEMA

Digg it!
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För första gången någonsin introducerar 
Brokk en egen serie med hydraulhammare. 
Den består av hela åtta modeller som är 
perfekt anpassade för Brokks världsledande 
rivningsrobotar. Kombinationen Brokk riv-
ningsrobot och Brokk hydraulhammare ga-
ranterar maximal rivningsprestanda.

Den nya serien hydraulhammare från 
Brokk (BHB) består av åtta modeller. Från 
den 50 kg lätta BHB 55 optimerad för den 
kompakta rivningsroboten Brokk 60, upp 

till den 700 kg tunga BHB 705 för den ny-
ligen introducerade rivningsroboten Brokk 
500 och den helt nya Brokk 520D.

Precis som för Brokks rivningsrobotar, 
är kraft- till viktprestanda även en viktig as-
pekt för de nya hydraulhammarna. Brokks 
hammare är lätta och kompakta, men ändå 
lika kraftfulla som tyngre hammare från an-
dra leverantörer.

De nya hydraulhammarna från Brokk 
matchas perfekt med sin respektive riv-

ningsrobot. Hammaren och rivningsro-
boten är konstruerade för att ge maximal 
prestanda tillsammans, vilket skapar förut-
sättningar för att få ut ännu mer rivningsef-
fekt från Brokks maskiner.

De första hammarna från Brokk introdu-
cerades tidigare i år tillsammans med de helt 
nya rivningsrobotarna Brokk 170, Brokk 200 
och Brokk 300. Nu är hammarserien kom-
plett och finns tillgängligt till alla modeller 
av Brokks rivningsrobotar.

BROKK INTRODUCERAR EN NY SERIE HYDRAULHAMMARE

Nu lanserar FLEX betongslipen LDE 15-10 
125R, en pålitlig 1450 watt med högpreste-
rande motor med goda kraftreserver. Effek-
tivt och ekonomiskt arbete tack vare optimalt 
samspel mellan maskin och slipskål.

LDE 15–10 125R är en lätt och kompakt be-
tongslip för små och medelstora ytor. Med sin 
låga vikt är den extra passande vid vertikala 
sliparbeten och det svängbara kantsegmentet 
på skyddskåpan gör att användaren når ända 
in till tak respektive vägg.

Variabel varvtalsstyrning för damm mi-
nimering vid verktygsöverhäng samt bättre 
kontroll vid finbearbetning med mindre 
tryck, t.ex. slipning av kant och fas, och under 
slutfinish av ytor. Betongslipen har en juster-
bar höjd av dammkåpan för optimal damm-
upptagning.

Avvibrerat, ergonomiskt samt steglöst 
justerbart bygelhandtag för precisionsstyr-
ning av maskinen. Spindellås för lätt byte av 
verktyg, spindellåset är försänkt i vinkelhu-
vudet för att undvika oavsiktlig aktivering. 
Skyddsfunktioner som mjukstart, för säkrare 
start och mindre risk för överbelastning av 
nätet, samt omstartsskydd för att undvika 
att betongslipen oavsiktligt startar om efter 
strömavbrott. Överbelastningsskydd som för-
hindrar att motorn överhettas samt tempera-
turövervakning.

Med nytillskottet av denna variabelt varv-
talsstyrda betongslip LDE 15-10 125R, erbjuder 
FLEX nu ett komplett maskinsortiment för 
alla typer av sliparbeten. 

För flexibelt och exakt sliparbete

Milwaukee fortsätter att gå från nätdrivet 
till batteridrivet med lanseringen av nya M18 
FUEL-omröraren med ett 180° handtag. Mil-
waukee har utvecklat en specialiserad bat-
teridriven omrörare med de prestanda, den 
flexibilitet och kontroll som yrkesproffs krä-
ver. M18 FUEL omröraren har kraft nog att 
blanda tunga material och är ett perfekt kom-
plement till M18-serien som numera omfat-
tar fler än 135 verktyg.

Genom en kombination av tre exklusiva 
innovationer från Milwaukee – en kolborstfri 
POWERSTATE-motor, ett REDLITHIUM-
ION-batteri och REDLINK PLUS-elektronik 
– erbjuder M18 FUEL omrörare kraft för 
blandning av tunga material utan att stanna 
av. Tack vare den sladdlösa friheten kan verk-
tyget användas överallt utan tillgång till ett 
strömuttag.

För komfort och kontroll har verktyget ett 
180° justerbart handtag och 8 olika hastig-

hetslägen. Handtaget kan justeras i 16 lägen 
för att optimera handtagets position efter an-
vändarens önskemål och anpassas efter lämp-
lig hastighet för materialet som blandas. Med 
det variabla hastighetsvredet kan användaren 
välja en fast omrörningshastighet och sedan 
låsa det utan att behöva hålla fingret på av-
tryckaren.

Utrustat med ett M18 REDLITHIUM-ION 
5,0Ah-batteri erbjuder verktyget drifttid med 
upp till 30 minuters kontinuerlig drift på en 
laddning.

Milwaukees kolborstfria POWERSTATE-
motor har 10 gånger längre livslängd jämfört 
med konkurrerande produkter. Kombinatio-
nen av slitagefria komponenter och hållbar-
het innebär mindre underhåll och därmed 
även lägre total ägandekostnad.

Nya FUEL omröraren är fullt kompatibel 
med det övriga M18-sortimentet som numera 
omfattar fler än 135 verktyg.

MILWAUKEE LANSERAR EN 
KOMPAKT M18 FUEL OMRÖRARE
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Trots det allt kallare klimatet i septem-
ber-Sverige är stämningen på topp på 
Demcon i Upplands Väsby norr om 

Stockholm. Årets mässa samlade 40 utställare 
med hundratals produkter från såväl Norden 
som övriga Europa, Japan och USA. Flera av 
utställarna har varit med sedan Demcons start 
1998 och är välkända namn inom demolering, 
betonghåltagning, återvinning, behandling av 
betonggolv och utrustning för luftrening med 
mera. Flera av utställarna på årets mässa påpe-
kade att de sålt bra i montrarna.

PRODUKTPREMIÄRER 
OCH MÅNGA BESÖKARE
Mässan hade dessutom flera produktpremiä-

Både besökare och utställare var mycket nöjda efter många 
bra affärer direkt i montrarna på Demcon 2018. Men detta 
är bara en av höjdpunkterna på årets upplaga av Europas 
enda rivningsmässa.

rer. Företaget Twilldrill lanserade en unik 
innovation inom betonghåltagning där man 
enkelt fångar upp borrkärnan för att elimine-
ra risken att den faller ut och gör skada. Med 
Twilldrill undviker man också skadliga tunga 
lyft. På mässan visades nya rivningsrobotar, 
nya maskiner för slipning och polering av be-
tonggolv, robotar och verktyg för effektiv vat-
tenbilning, hantering av slam och damm där 
tillverkaren Sila visade upp sin nya serie av 
dammsugare med mera. Sveriges två tillver-
kare av effektiva snabbkopplingar för hydrau-
liska verktygsbyten, OilQuick och Steelwrist, 
fanns också på plats för att möta kunderna. 
På mässan ställde också några leverantörer av 
hydrauliska rivningsverktyg ut såsom Trevi 

Benne genom Andersen Contractor och Epi-
roc genom Maskinia. Utmärkande i år var 
också att flera leverantörer av saneringsut-
rustning ställde ut såsom ABT Sweden AB, 
Multibutiken AB och Saneringsspecialisten 
AB, vilka samtliga var nöjda med mässan. 

Under årets mässa var antalet besökare 
ungefär lika stort som för två år sedan fast nu 
kom ungefär lika många båda dagarna. Det 
var lite ovanligt då det vanligtvis brukar vara 
lite färre besökare under mässans första dag 
och väldigt många besökare mässans andra 
dag.

Huvudsponsor för Demcon 2018 var före-
taget SDC AB (Swedish Diamondtool Con-
sulting) med huvudkontor i Nora och filial i 
Stockholm. SDC behöver ingen närmare pre-
sentation och är välkända bland användarna 
vilket också syns i företagets monter. Nästa 
sponsorsnivå innefattade Ruby-sponsoren 
Pentruder AB och Platinum-sponsorn Hus-
qvarna Construction Products. Guldsponsor 
för mässan var Tyrolit och bronssponsorerna 
Jack Midhage AB och Drome AB.
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Generellt för årets mässa var att montrar-
na blivit större. Ett tydligt exempel på detta 
var Dromes monter som låg alldeles i entrén 
till mässan och lockade effektivt in besökarna 
när de kom in i hallen. Andra utställare som 
utökat sina montrar var Jack Midhage AB och 
Jerneviken, för att inte nämna de som alltid 
haft stora montrar på mässan: Husqvarna, 
Pullman Ermator, SDC, Pentruder och Dust-
control.

Även på årets mässa fanns ett utomhus-
område för demonstration av maskiner och 
verktyg. Hilti fanns som vanligt på plats med 
en stor monter med mycket liv och rörelse. 
I år ställde även finska tillverkaren Levanto 
ut utomhus och visade och demonstrerade 
framförallt sin agentur Shibuyas borrsystem 
som man säljer på alla marknader i Norden. 
Utomhus fanns också Jerneviken, Tyrolit, 
Husqvarna, HTC och Atlas Copco.

Som bekant har Demcon alltid stöttats av 
branschföreningarna Riv- & Saneringsentre-
prenörerna och Håltagningsentreprenörerna 
inom Sveriges Byggindustrier. Numera går 

man under det gemensamma namnet BFB, 
Branschorganisationen för Byggnadsbered-
ning. Mässan stöttas också av European 
Demolition Association och IACDS (Inter-

national Association for Concrete Drillers 
& Sawers) som hade representanter med på 
mässan. De två utländska föreningarna ar-
rangerade också workshops för nordiska 
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entreprenörer under de två dagarna i direkt 
anslutning till mässan. BFB höll sitt höstmöte 
under torsdagen på Scandics konferensavdel-
ning en trappa upp. Ett 70-tal medlemmar 
närvarade.

BRANSCHENS VINNARE KORAS
En klassiker under mässan är Demcon-kalaset 
och prisutdelningen av Det Svenska Demole-
ringspriset, som alltid hålls i Scandic Infra Ci-
tys Ballroom. I år hölls middagen på kvällen 
den 27 september. Här dinerade entreprenö-
rer och utställare tillsammans, samtidigt som 
prisutdelningen ägde rum. Det hölls flera 
högtidliga tal och funkbandet High Frequen-
cy stod för musiken. Årets gala sponsrades av 
SDC AB, samt Pentruder och Husqvarna.

En ny kategori för Det Svenska Demole-
ringspriset presenterades – “Årets rookie”. 
Totalt delades 17 statyer ut till branschens 
främsta. Prisets jury består av Bo Hörnqvist, 
grundare och tidigare ägare Rivab; Gunnar 
Landborg, grundare Disab och nyckelperson 
i svenska betonghåltagningsindustrin; Jan Le-
mos, grundare och tidigare ägare av JL Betong-

håltagning; Lars Eriksson, grundare och tidi-
gare ägare av Södertälje Borrteknik; Tommy 
Hällgren, tidigare på Brokk; Arne Holgersson, 
tidigare product manager och sales manager 
Tyrolit. Övriga personer som utser vinnarna 
är Lars Sandström, ordförande i BFB, Roger 
Blomgren, sekreterare i BFB; Michael Appel-
gren, chefredaktör för ME Tidningen samt Jan 
Hermansson, redaktör och arrangör av mäss-
san. Här intill hittar du en separat samman-
ställning över de olika vinnarna av det Svenska 
Demoleringspriset 2018.

Efter utdelningen av Det Svenska Demo-
leringspriset överraskades arrangörerna av 
ytterligare ett pris. José Blanco från European 
Demolition Association, EDA, delade ut ett 
hederspris till Jan och Anita Hermansson och 
sönerna Vitor och André, för arbetet med 
Demcon. “Det är jättekul att få ett erkän-
nande för det hårda arbete som vi lagt ner 
under alla dessa år sedan 1998”, säger Anita 
Hermansson, arrangör av Demcon. “Man 
känner att arbetet man lagt ner varit till nytta 
för branschen.”

www.demcon.se
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Det Svenska Demoleringspriset delas ut av tidningen 
Professionell Demolering i samarbete med bransch-
organisationen för Byggnadsberedning där bransch-
föreningarna Riv- & Saneringsentreprenörerna och 
Håltagningsentreprenörerna ingår. Följande priser 
delades ut i år till nedanstående vinnare:

 ÅRETS RIVNINGSENTREPRENÖR: 
Nominerade: Riviära, Lotus och Areco 
Vinnare: Lotus Maskin och Transport AB

 ÅRETS HÅLTAGNINGSENTREPRENÖR:  
Nominerade: Owe Larsson Borr, SHC Betonghåltag-
ning och GUJA
Vinnare: SHC Betonghåltagning AB

 ÅRETS RIVNINGSPROJEKT:   
Nominerade: Delete, Lotus och Areco Contractor
Vinnare: Areco Contractor AB

 ÅRETS HÅLTAGNINGSPROJEKT:   
Nominerade: Owe Larsson Borr, SHC Betonghåltagning 
och Håltagarna Borrteknik
Vinnare: Owe Larsson Borr AB

 ÅRETS SANERINGSPROJEKT:   
Nominerade: Saneringsspecialisterna och SBG i 
Stockholm AB
Vinnare: SBG i Stockholm AB

 SÄKERHETS- & ARBETSMILJÖPRISET:  
Nominerade: Renluftsteknik, Twilldrill och Husqvarna
Vinnare: Renluftsteknik AB 

 RECYCLING & MILJÖPRISET:   
Vinnare: SVB Tyringe AB

 ÅRETS TILLVERKARE:   
Nominerade: Brokk, Scanmaskin och Husqvarna
Vinnare: Husqvarna Constrcution Products AB

 STORA INNOVATIONSPRISET:   
Nominerade: Twilldrill, Renluftsteknik och Scanmaskin
Vinnare: Scanmaskin Sverige AB

 ÅRETS ROOKIE:    
Vinnare: Drome AB

 HONORARY AWARDS: 
Honorary Awards utdelades till följande personer:
Lasse Eriksson, fd Södertälje Borrteknik
Stefan Hilmersson, fd Aquajet Systems AB
Håkan Karlsson, Riviära AB
Rickard Danielsson, Håltagarna Borrteknik AB
Åke Sonerud, OilQuick AB

Vinnare av det Svenska 
Demoleringspriset 2018
I samband med mässan DEMCON som hölls på 
Infracity i slutet av september delades den 
Svenska Demoleringspriset ut för sjunde gången.
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Chicago Pneumatic lanserar marknadens 
första ½ tums batteridrivna mutterdragare, 
CP8849, med ett åtdragande moment på upp 
till 1 150 Nm. Mutterdragaren kan ställas in 
i fyra olika åtdragande positioner, låg- och 
högfart och 50 respektive 100 procents vrid-
moment. Vid 100 procent är momentet cirka 
1 150 Nm vilket också gäller det reverserande 
läget. De fyra olika momentinställningarna 
gör att CP8849 passar lika bra för hjulbyten 
på personbilar, lätta lastbilar och SUVar som 
för mekaniker som arbetar med såväl lätta 
som tunga fordon eller MRO-applikationer.

På baksidan av CP8849 finns en tydlig dis-
play där de olika inställningarna visas. Med 
bara ett tumtryck går det att hoppa mellan de 
olika inställningarna. Lågfart motsvarar hand-
dragning med ett moment kring 4-5 Nm. I 
högfart ger mutterdragaren cirka 70 Nm vilket 
motsvarar många biltillverkares rekommenda-
tioner. Med ett tryck på 50 procentsknappen 
ger CP8849 ett maximalt moment på 580 Nm.

“Vår CP8849 är inte något undantag gäl-
lande vårt fokus på maximal prestanda i kom-
bination med optimal ergonomi och säkerhet 
för användaren”, säger Peter B Nilsson, nord-
isk försäljningschef hos Chicago Pneumatic. 
Den nya mutterdragaren är en perfekt kombi-
nation av allt detta. Dessutom ger den använ-
daren mobilitet tack vare batteriet.

Mutterdragaren är inte bara ergonomiskt 
utformad utan har också gott om stötupp-
tagande punkter som ger den bra skydd vid 
eventuella stötar och fall. Även batteriet är ut-
rustat med skyddande gummidämpare. Den 
borstlösa motorn och det kraftfulla batteriet 
gör att klarar CP8849 också klarar en regel-
bunden och långvarig användning utan att 
tappa kraft.

I fronten av mutterdragaren sitter fyra 
stycken LED-lampor som underlättar arbetet 
i mörka miljöer. Mutterdragaren är stark och 
presterar i alla olika situationer och samtidigt 
är kraftfull och tålig. Chicago Pneumatics 
CP8849 levereras med två 20 volts litiumjon-
batteri på 4 Ah alternativt 6 Ah, en batterilad-
dare packat i en mjuk Chicago Pneumatic-bag.

BATTERIDRIVEN ½ TUMS   
mutterdragare

Senaste tillskottet i DEWALTs batteridrivna 
54V XR FLEXVOLT-sortiment är en mycket 
kraftfull borrhammare. Nya DCH733 är en 
borrhammare inom 8 kg-sortimentet med 
SDS-Max fäste och är den mest slagkraftiga 
på marknaden, enligt tillverkaren.

DEWALTs nya borrhammare kommer att 
bli extra uppskattad på extrema och otill-
gängliga byggarbetsplatser där det saknas 
tillgång till elnät. DCH733 är den hittills star-
kaste batteridrivna SDS-Max borrhammaren 
som DEWALT någonsin har lanserat, speci-
ellt utvecklad för tunga betongkonstruktio-
ner, tuffa rivningsarbeten och avancerade in-
fästningar i murverk. Det är sladdlös frihet på 
riktigt där kombinationen av det superstarka 
54V batteriet och DEWALTs borstlösa motor 
ger en prestanda i toppklass och maximerad 
körtid.

Slagstyrkan är på hela 13.3 Joule vilket är 
banbrytande i batterisammanhang och den 
nya modellen klarar borrningar på upp till 48 
mm i betong. Sammantaget innebär det att 
DCH733 exempelvis har kapacitet att borra 
åtta 32x180 mm hål på en enda laddning med 
ett DCB547 batteri.

Den nya borrhammaren ingår också i DE-

WALTs säkerhetsprogram Perform & Protect, 
vilket innebär att den uppfyller strikta krite-
rier när det gäller vibrationer, användarkon-
troll och dammhantering utan att tumma på 
prestandan.

Trots sin kraftfulla slagstyrka har DCH733 
klassledande låga vibrationsnivåer på 9.0 
m/s2 tack vare ett speciellt anti-vibrations-
handtag. Mekaniskt och elektroniskt anti-
rotations-system ger full kontroll och slår av 
maskinen direkt om något skulle gå fel. Det 
finns även tillbehör som skyddar effektivt 
mot skadliga dammpartiklar. Designen är 
kompakt, välbalanserad och ergonomisk för 
att ge hög komfort och minskad trötthet un-
der långa arbetspass.

I samband med detta uppdaterar DEWALT 
även sitt sladdrivna sortiment med tre extra 
kraftfulla borrhammare för riktigt krävande 
arbetsuppdrag (D25733, D25872 och D25773). 
De nya modellerna är 25 % snabbare än tidi-
gare och har en slagstyrka på 13.3J och 19.4J. 
De är inom 8 kg- och 10 kg-sortimentet och 
de klarar betongborrning på 48 mm respek-
tive 52 mm. DCH733 är den hittills starkaste 
batteridrivna SDS-Max borrhammaren som 
DEWALT någonsin har lanserat.

NY 54V XR FLEXVOLT SDS MAX 8 KG 
borrhammare med banbrytande slagstyrka
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Tyrolit lanserar nu konceptet Tyrolution 
där samtliga kapskivor inom kvalitetslinjer-
na: Premium, Standard och Basic, genom-
gått en uppgradering. Prestandan för dessa 
73 produkter har förbättrats med upp till 
60%. De nya supertunna kapskivorna kan 
användas för bearbetning av stål, rostfritt 
stål, icke-järnmetaller och sten.

Tyrolit presenterar en helt ny 
serie av supertunna kapskivor

Milwaukees senaste generation av M18 kol-
borstfria kompakta verktyg ger användarna bra 
åtkomst i trånga utrymmen och har en drifttid 
som säkerställer maximal produktivitet. De är 
kompakta lösningar och har upp till 50% läng-
re drifttid än verktyg med traditionell motor. 
Milwaukees egenutvecklade kolborstfria mo-
tor, REDLINK-elektronik och REDLITHIUM-
ION-batterier levererar effektivare kraftut-
veckling och har mer sällan behov av laddning.

Slagborrmaskinen och borrskruvdragaren 
har en längd på endast 165mm och en vikt 
på 1,8 kg (med batteri) och erbjuder utmärkt 
kontroll och balans i ett kompakt format – 
idealiskt för arbeten i trånga utrymmen och 
ovanför huvudhöjd. De har ett vridmoment 
på 60Nm och 0–500/0-1800 varv/min och är 
lämpade för alla slags borrnings- och fästapp-
likationer. Ett växelhus i metall och en 13mm 
metallchuck ger maximal slag- och stöttålig-
het. Verktyget har även vändbar bältesklämma 
för smidig upphängning.

Vår M18 kompakta kolborstfria 1/4” Hex 
slagskruvdragare är endast 130mm lång och 
väger 1,7 kg (med batteri) och ger utmärkt kon-
troll och balans i ett kompakt format som är 
idealiskt för arbeten i trånga utrymmen och 
ovanför huvudhöjd. Den har ett vridmoment 
på 180Nm och 0–3400 varv/min och är lämpad 
för alla slags borrnings- och fästapplikationer.

Milwaukees M18 kompakta kolborstfria 
borrnings- och fästlösningar är fullt kompati-
bla med det övriga M18 sortimentet som nu-
mera omfattar fler än 135 verktyg.

Kompakta och 
kolborstfria 18V-lösningar

FLEX nya vinkelslipar, LB17-11 och LBE17-11, 
introducerades i höst och anländer med en 
högeffektiv kraftfull motor på 1700W och 
med tomgångsvarvtal 11500/min. Den nya 
uppgraderade tekniken med ”Long Life”- mo-
tor ger längre livslängd tack vare optimerad 
kylning och nyutvecklad kolgeometri. Vin-
kelsliparna har designats kompakta, smala 
och med ergonomisk form.

LB17-11 och LBE17 är högkvalitativa och 
kraftfulla vinkelslipmaskiner. LB17-11 och 
LBE17-11 är utrustade med en mekanisk 
broms som stannar skivan inom 3,5 sekunder 
när användaren släpper brytaren för att lägga 
ifrån sig vinkelslipen mellan jobben. Detta för 
att snabbare återgå till arbetet och spara tid. 
Men främst för ökad hantering och säkerhet.

Andra funktioner är kickback-stopp, som 

stänger ner motorn när skivan kniper fast i 
arbetsstycket, och överbelastningsskydd som 
förhindrar att motorn överhettas. Mjukstart, 
för säkrare start och mindre risk för överbe-
lastning av nätet, spindellåsning för justering 
samt snabbt och enkelt skivbyte, nyckelfri 
justering av sprängskyddet samt omstarts-
skydd för att undvika att vinkelslipen oav-
siktligt startar om efter strömavbrott. Model-
len LBE17-11 125mm är utrustad med steglös 
varvtalsreglering.

LB17-11 och LBE17-11 har utrustats med 
SoftVib handtag för att reducera vibrationsni-
vån vilket innebär att användarens hand- och 
armleder skonas och hela rörelseförmågan 
förbättras. Handtaget är monterbart i två po-
sitioner, höger samt vänster och med inbyggd 
patenterad spännmutternyckel.

KOMPAKT men superstark



De nya Multifarmer-modellerna av Merlos 
teleskoplastare är inte bara redskapsbärare 
med bra räckvidd och hög lyftkapacitet. De är 
också hundraprocentiga lantbruksmaskiner, 
som är tillverkade och utrustade för att passa 
lantbrukets alla verksamheter.

Alla Multifarmer-modeller är byggda och 
utrustade för att med sin flexibilitet och 
mångsidighet kunna ersätta traktor med 
frontlastare och hjullastare. Med trepunkts-
lyft på sju ton och kraftuttag med effekt upp 
till 150 hk, samt hitchkrok har Multifarmer 
samma förmågor som en traktor. Med skopa 
monterad kan den dessutom lyfta fyra ton 

och fungerar som hjullastare – med skillna-
den att den når längre och högre och har be-
tydligt bekvämare insteg. Det behövs ingen 
höglyftsskopa för att lasta högt och med bom-
mens räckvidd på nio meter kan balar och an-
nat material staplas högt och förvaringsut-
rymmena utnyttjas bättre.

De breda däcken ger också en bärighet 
som minskar jordpackning och även fungerar 
utmärkt när man packar silo. Fyrhjulsstyr-
ning och krabbstyrning betyder dessutom 
en manövreringsförmåga utöver det vanliga. 
Den nya hytten har hyttfjädring, armstöd 
med multifunktioner och perfekt runtomsikt.

NYA MERLO MULTIFARMER 40.9 
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Scantruck, som är officiell importör av 
Manitou teleskoplastare, Mustang mi-
nilastare samt PB Platforms saxliftar i 
Sverige visade upp ett brett utbud av ma-
skiner på Entreprenad Live i Göteborg. 
Förutom deras populära teleskoplastare 
så fanns även såväl minilastare som skid-
sters på plats i deras monter som hade 
nummer 172.

Bland teleskoplastarna så sticker na-
turligtvis samtliga modeller upp, men 
somliga mer än andra. Högst när man 
med den runtomsvängande MRT2470. 
Här kan man lyfta hela 7 ton 24 meter 
högt. Maskinen är utvecklad för att möta 
de allt högre kraven från anläggnings-
kunderna runt om i världen och är sva-
ret till en marknad som efterfrågar mer 
lyftkapacitet och kompaktare, smidigare 
maskiner. Maskinen är såväl fyrhjulsdri-
ven som fyrhjulsstyrd. Föraren kan själv 
välja mellan manuell eller automatisk 
transmission på maskiner som är byggd 
för att köras i 40 kilometer i timmen. 
Den kan dessutom fås i hybridutförande 
med en elmotor som kan användas då 
maskiner körs inomhus vilket kan vara 
en viktig fördel för maskinägaren.

På plats fanns även syskonet MLT940-
140V+ Elite som är Manitous senaste 
maskin i NewAg serien. Maskinen har en 
lyfthöjd på 9 meter och lyfter hela 4 ton. 
Maskinen är utrustad med bomdämp-
ning samt hytt med panorama sikt och 
Easy Access som gör det lätt att ta sig in 
och ut i hytten.

I montern fanns även Mustang AL708 
minilastare. Med en lyftkapacitet på mer 
än 3,5 ton och en urstark Deutzmotor på 
75hk så klarar den av det mesta trots ett 
blygsamt yttermått. Knäckstyrning på 45 
grader ger dessutom minimala skador på 
marken.

Scantruck visade 
upp sin produktportfölj 

Milwaukee lanserar ny lösning som kapar en 
mängd olika material snabbt och med hög 
precision – nya kompakta M12 FUEL uni-
versalkap. Tack vare kraften, prestandan och 
drifttiden hos M12 FUEL-verktygen klarar den 
nya universalkapen att kapa i en mängd olika 
material – allt från metall och stål till gips, 
cementskivor och keramik. Konstruktionen 
för enhandsanvändning ger kontroll och sikt 
vid kapning och det är det enda batteridrivna 
verktyget i sitt slag med reversibel kapskiva.

Den kolborstfria POWERSTATE-motorn 
har ett varvtal på 20 000 varv/min och i 
kombination med Milwaukees REDLINK-
elektronik och REDLITHIUM-ION 4.0Ah-
batteri, har verktyget de kapningsprestanda 
och den hastighet som krävs för att kapa olika 
material utan att stanna av. Exempelvis klarar 
verktyget 300mm kapning av 0,5mm stålplåt 

på under 10 sekunder och 76mm kapning av 
10mm keramikplattor på under 9 sekunder.

Det är enda verktyget i sitt slag med re-
versibel skivrotation så att användaren enkelt 
kan bestämma utkastriktning och utnyttja 
kapskivan optimalt för den aktuella arbets-
uppgiften. Inline-designen ger dessutom 
kontroll vid kapning och förbättrad sikt över 
materialet.

M12 FUEL universalkap är ett kompetent 
problemlösningsverktyg för kapning av stål, 
rostfritt stål, järnfria material, gips, fiber-
cement, plast och keramik. Tack vare dess 
mångsidighet levereras verktyget med nöd-
vändiga kapskivor för dessa användningsom-
råden så att användaren kan komma igång 
snabbt och enkelt. Den har en ett damm-
skydd med snabbkoppling och djupjustering 
samt dammutsugsanslutning.

Ny kompakt batteridriven universalkap från Milwaukee
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AB Kranlyft är lika annorlunda som det 
är unikt. Ett svensk företag, grundat 
redan 1963, som är exklusiv distributör 

av de japanska Maeda minikranar sedan 1999 
i hela Europa, Mellanöstern och Afrika. Det 
är ovanligt att se den affärskonstellationen att 
en återförsäljare ges ett sådant ansvar med så 
stort geografiskt marknadsområde och dess-
utom på marknader som skiljer sig så mycket 
från varandra. Men svaret är enkelt. De gör 
ett bra jobb.

KRANLYFT 
INTRODUCERAR KLAAS I SVERIGE
Men den här artikeln handlar dock inte om 
Maeda utan Kranlyfts nya agenturförvärv tys-
ka Klaas liftar och kranar. Kranlyft har i år ut-
setts till återförsäljare och servicepartner för 

Tack vare AB Kranlyft introduceras nu tyska krantillverka-
ren Klaas produkter på den svenska marknaden. Klaas har 
ett brett produktutbud med många lämpliga produkter för 
uthyrning. Produkterna är unika på många sätt men framfö-
rallt genom sin lätta konstruktion i hållfast aluminium.

Klaas till Sverige
NU KOMMER    

Klaas i Sverige, England och Irland. I England 
och Irland sköts verksamheten av dotterbola-
get Kranlyft UK. Den 9-10 november arrang-
erade Klaas Service und Vertriebs GmbH, som 
är det fulla namnet på bolaget, ett öppet hus 
för sina kunder i Europa. Huvudkontor och 
tillverkning ligger i staden Ascheberg i tyska 
Westfalen cirka en dryg timmes resa från 
Düsseldorf i nordvästra Tyskland. Ett 15-tal 
personer bestående av kunder och anställda 
vid Kranlyft UK i Bristol, England samt sex 
personer från Kranlyft i Sverige besökte till-
verkaren under kunddagarna. Två av besö-
karna från Sverige är stora uthyrare, nämligen 
Fredrik Jansson från Krankungen och Anders 
Christensson från 3D Hyrliftar, på just den 
typ av maskiner som Klaas tillverkar. Med på 
resan fanns även journalisten Stefan Nilsson 

från tidningen Trucking och Jan Hermans-
son från Svensk Rental Tidning. Från svenska 
Kranlyft deltog företagets ganska nytillsatta 
vd Jurgen Vater, Richard Beiron som arbetar 
med försäljning av Maeda och Klaas på den 
nordiska marknaden samt Emmanuel Rebou-
let som är ny säljare för Klaas.

Från vänster Daniela Klaas, Fredrik Jansson, Krankungen, 
Jurgen Vater, Kranlyft, George Küter, Klaas, Sebastian Klaas, 
Sabine Küter, Anders Christensen, 3D Hyrliftar, Maria Klaas, 
Ludger Klaas, Tobias Klaas och Richard Beiron, Kranlyft.
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KRAFTFULLT OCH 
BRETT PRODUKTSORTIMENT
Det finns mycket att berätta om Klaas som fö-
retag men låt oss titta lite närmare på produk-
terna. Totalt har Klaas sju olika produktlinjer 
fördelade på släpvagns- eller trailerkranar, 
mobilkranar, möbelliftar, byggliftar, lastbils-
burna arbetsplattformar, kranbilar för brand-
väsendet och tillbehör såsom korgar och 
annat. Varje produktlinje har ett antal olika 
modellserier. Släpvagnskranarna består av 
fyra modellserier från 24 till 31,8 m i räckvidd. 
Mobilkranarna omfattas av sex modellserier 
från 32 till 52,2 m i räckvidd. Möbelliftarna 
består av fyra modellserier från 21 till 45 m i 
räckvidd. Byggliftarna finns i två serier med 
räckvidder från 21 till 26 m. De lastbilsburna 
arbetsplattformarna finns också i två model-
ler med räckvidder från 20 till 25 m. Brand-
bilarna finns i tre serier två med brandstegar 
och en med vattenbegjutningskran. Utöver 
modellerna i respektive produktlinje finns 
mängder av produktvarianter och special-
anpassningar för slutkund. Totalt tillverkas 
cirka 200 liftar, 300 kranar och ett antal spe-
cialmaskiner per år. 

För Kranlyfts del är det svårt att sia om 
vilken produkttyp som passar den svenska 
marknaden bäst då man ännu inte sålt Klaas 
så länge på den svenska marknaden. Richard 
Beiron bedömer dock att det är en rad olika 
produktmodeller som skulle passa för uthyr-
ning. “Byggliftarna för smidiga lyft på ett byg-
ge tror jag kommer att bli en volymprodukt 
för oss. Ett vettigt inköpspris och väldigt enk-
la att transportera och etablera till full drift. 
Fredrik Jansson på Krankungen har redan in-
vesterat i en Klaas Toplight 21 Construction”, 
säger Richard.

INTRESSANTA SLÄPVAGNSKRANAR 
OCH BILLIFTAR FRÅN KLAAS
Richard ser också en stor potential i Klaas serie 
av släpvagnskranar och särskilt modellen som 
heter K23-33 TSR City som är en utmärkt hjälp 
på byggarbetsplatsen med sin krokhöjd på hela 
33 och lyftkapacitet på 1500 kg. På mindre än 
10 minuter kan man dessutom sätta på en 
personkorg som klarar två personer. Denna 
modell är en av få släpvagnskranar som är 
godkänd för persontransporter. Med ett tillbe-

hör kan den dessutom användas som glaslift. 
“Innan vi reste hem från Ascheberg passade 
Fredrik Jansson på Krankungen på att beställa 
en K23-33 TSR City till sin verksamhet, och det 
är vi jätteglada för”, säger Richard. “Jag gillade 
vad jag såg och jag tror att den här kranen kan 
passa mina kunder väl. Sedan tar det lite tid 
att sälja in konceptet men det räknar jag med. 
Det var samma sak när jag började med Maeda 
men nu älskar mina kunder våra minikranar 
och den specialkompetens vi kan erbjuda”, sä-
ger Fredrik.

Emmanuel Reboulet och Richard Beiron är 
också rörande eniga om att de lastbilasburna 
arbetsplattformarna Theo20 och Theo25 är 
något som passar den svenska marknaden. 
“Otroligt smidiga och säkra på arbetsplatsen. 
Det ska bli både kul och spännande att börja 
sälja dessa produkter”, säger Emmanuel. An-
ders Christensen från 3D Hyrliftar visar ett 
särskilt intresse för Theo25 och framhåller 
den oändliga runtomsvängande funktionen 
av kranen. “Många liknande arbetsplattfor-
mar kan man bara svänga runt ett visst grad-
antal men Klass Theo-serie är oändlig så man 
behöver aldrig backa tillbaka kranen”, säger 
Anders. Klaas är ensamma om denna patente-
rade funktion som möjliggör oändlig runtom-
svängning. Även mobilkranarna är intressanta 
för den svenska marknaden men då handlar 
det inte om en uthyrningsprodukt i samma 
omfattning utan det är regelrätta mobilkran-
företag som är intresserade av dessa produkter.

Klaas öppna-hus-arrangemang i Ascheberg 
blev en mycket lyckad satsning. Fredagen be-
stod främst av internationella gäster medan 
lördagen var avsatt främst för företagets tyska 
kunder. Mera än 600 personer besökte Klaas 
under de två dagarna.

Den som på den svenska marknaden vill 
veta mer om Klaas produkter vet var ni ska 
vända er.

www.kranlyft.com
www.klaas.com

Företaget Klaas grundades 1933 av Theodor 
Klaas som var far till Ludger Klaas som är fö-
retagets nuvarande ägare och styrelseordfö-
rande. Som många andra tyska bolag är man 
ett renodlat familjeföretag som drivs av både 
andra och tredje generationen Klaas samt dess 
respektive. VD för verksamheten är George 
Küter som är gift med grundarens dotter Sa-
bine Küter. Den största marknaden är förstås 
den inhemska tyska. Här har man förutom an-
läggningen i Ascheberg åtta egna dotterbolag 
alla med försäljning, service och reparations-
verkstäder. Man har också egna dotterbolag i 
Frankrike, Italien och Turkiet. Europa är den 
dominerande marknaden och förutom genom 
de egna bolagen säljs produkterna genom åter-
försäljare. Utanför Europa säljs produkterna 
relativt sporadiskt men Australien är en viktig 
marknad. Än så länge har man inte gett sig in 
på den amerikanska marknaden, berättar fö-
retagets produktionschef Ralf Klockenbusch. 
“Våra orderböcker är i de närmaste fulla en bit 
framöver. Vi vill expandera till andra markna-
der och då i synnerhet USA men först måste 
vi ta hand om de marknader där vi redan är 
representerade”, säger Ralf.

I Ascheberg sysselsätter man cirka 300 
personer och verksamheten har en årlig om-
sättning på omkring en miljard svenska kro-
nor. Filosofin för Klaas är att all utveckling 
och montering sker internt. Likaså sker också 
merparten av all komponenttillverkning i de 
egna lokalerna. “För oss är det väldigt viktigt 
att ha full kontroll av produktionen. Därför 
tillverkar vi när 100 procent själva för att ga-
rantera en optimal kvalitetssäkring”, säger 
George Küter. Vissa mindre komponenter 
köpts dock externt. Det unika med Klaas 
produkter av kranar och liftar är att själva 
bom- eller krankonstruktionen är tillverkad i 
aluminium. På den här punkten är man när-
mast ensamma. De olika delarna i kranarna 
skärs ut i stora laserskärmaskiner och sedan 
fogas delarna samman med hjälp av en unik 
metod där i princip ingen svetsskarv uppstår. 
De olika aluminumdelarna smältes i princip 
samma till en enhet som en mycket hög håll-
fasthet. Systemet är utvecklat och tillverkat av 
svenska ESAB och det finns totalt sju maski-
ner varav Posche och Boing är två andra an-
vändare förutom Klaas.

En unik svetsmetod av aluminiumytor som 
näst intill smälter samman utan svetsfog. En 
svensk svetsmetod utvecklad av ESAB. 

Nöjd kund och leverantör. Fredrik Jansson från 
Krankungen skakar hand med Kranlyfts vd Jur-
gen Vater. Till vänster Emmanuel Reboulet och 
längst bak Richard Beiron, båda från Kranlyft.
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I september hade Svensk Rental Tidning 
förmånen att besöka tyska tillverkaren av 
skruvkompressorer, Kaeser Kompressoren 

i Coburg, Tyskland. Tidningen följde med en 
grupp på cirka 70 svenskar bestående av byg-
gentreprenörer, uthyrare, återförsäljare och 
personal från Svenska Kaeser.

I SVERIGE SEDAN 1995 
Kaeser är ingen anonym produkt i Sverige 
men samtidigt vet kanske inte så många av 
SRTs läsare hur stora Kaeser egentligen är 
på den internationella marknaden. Inom 
den svenska maskinuthyrarmarknaden är 
Kaeser synonymt med dess säljare Stefan 
Larsson som varit med och byggt upp varu-
märket under de dryga 20 åren som Kaesers 

“skruvar” åt konkurrensen
KAESER  

Det går bra för Kaesers skruvkompressorer på den svenska 
uthyrningsmarknaden. Stefan Larsson på Kaesers svenska dot-
terbolag är nöjd med utvecklingen och nyligen visade man till-
verkningsanläggningen i Coburg, Tyskland för ett 70-tal inbjud-
na svenska kunder inklusive Svensk Rental Tidnings utsände.

mobila kompressorer för byggindustrin fun-
nits på den svenska marknaden. Som många 
andra tyska varumärken är även Kaeser ett 
privatägt företag och ägs av familjen Kaesers 
tredje generation. Bolaget grundades 1919 av 
Carl Kaeser Senior och drivs idag av sonsonen 
Thomas Kaeser och hans hustru Tina-Maria 
Vlantoussi-Kaeser. Men även den fjärde gene-
rationen Kaeser förbereds för att driva före-
taget vidare och parets ena son arbetar redan 
inom bolaget. 

Kaeser sysselsätter idag cirka 6000 an-
ställda och merparten arbetar vid huvudkon-
toret och fabriken i Coburg samt ytterligare 
en fabrik i staden Gera eller vid de åtta fi-
lialerna i Tyskland. Utöver dessa har Kaeser 
representation på mer än 100 marknader 

genom egna dotterbolag eller exklusiva åter-
försäljare. Kaeser Kompressoren är en av värl-
dens största tillverkare av kompressorer och 
leverantörer av system för komprimerad luft. 
Omsättningen för gruppen landade på drygt 
1.000 miljoner euro under 2017. I Sverige har 
Kaeser eget dotterbolag sedan 1995. Svenska 
dotterbolaget har idag omkring 70 anställda 
samt ett 10-tal separata återförsäljare och ser-
viceställen från norr till söder i landet.

GIGANTISKT PRODUKTSORTIMENT
Kaesers produktsortiment är minst sagt gi-
gantiskt och företagets produkter säljs till en 
rad olika verksamhetsområden. För Svensk 
Rental Tidnings del är det förstås kompresso-
rer för maskinuthyrningsbranschen det mest 
intressanta. Kort sagt omfattas sortimentet 
av stationära och mobila skruvkompresso-
rer, kolvkompressorer, dentalkompressorer, 
vakuumpumpar, blåsmaskiner, filter, torkar, 
luftdrivna verktyg och tillbehör. Kaeser är ett 
varumärke med stor igenkänning runt om i 
världen. Tillverkarens kompressorer dyker 
upp på de flesta byggarbetsplatser och inte 
minst på mässor runt om i världen. Man är 

Kaesers eldrivna sortiment av mobila kompressorer 
är de mest populära bland uthyrare i Sverige idag.



www.SvenskRental.se  • September - Oktober 2018 • Svensk Rental Tidning

45

noga med att förvalta sitt varumärke väl ge-
nom en kontinuerlig produktutveckling, nog-
grann kvalitetskontroll av minsta detalj som 
tillverkas på de två fabrikerna eller de kompo-
nenter som tillverkas av leverantörerna i nära 
anslutning till fabrikerna, en målmedveten 
personalpolitik som verkar för personalens 
välbefinnande och en aktiv lärlingsverksam-
het. Personalomsättningen är förbluffande 
låg på bara någon ynka procent och varje år 
tar man in omkring 120 lärlingar som sedan 
efter lärlingsutbildningen slussas in i verk-
samheten. Kaeser är en av de största arbets-
givarna både i Coburg och Gera och dess när-
områden. Ett litet exempel på att personalens 
välbefinnande prioriteras i alla avseenden är 
matsedeln i den moderna personalmatsalen 
i Coburg. Menyn är noga balanserad och ut-
vald av Tina-Maria Vlantoussi-Kaeser. 

Huvudanläggningen i Coburg har varit 
i bruk sedan 1919 och byggts ut successivt 
under åren. Stora delar av den 160.000 kva-
dratmeter stora produktionsanläggningen är 
supermodern och även de äldre delarna har 
renoverats och upprustats enligt dagens krav. 
I produktionslokalernas väggar vilar kun-
nande och erfarenhet sedan många decen-
nier tillbaka och många av de anställda som 
SRT pratade med framhöll med stolthet att 
de arbetar för Kaeser, ett av Tysklands mest 
välskötta företag. Ett tecken på att bolaget har 
ett gott företagsklimat var att när den svenska 
gruppen anlände hälsade Herr och Fru Kaeser 
på var och en i hand innan gruppen fotogra-
ferades. En värdefull gest och ett bra tecken 
på en närhet till kunden då Tyskland ändå 
fortsatt är kända för en till visst del hierarkisk 
företagskultur. 

DEN UNIKA SIGMA-PROFILEN
Det är förstås själva “skruven” som satt Kae-
ser på kartan men från det att bolaget bil-
dades 1919 fram till 1973 var man framförallt 
en maskintillverkare och tillverkade en rad 
olika komponenter för maskiner som exem-
pelvis kugghjul. Men 1973 tog Carl Kaeser 
junior, son till grundaren, ett viktigt initiativ 
till nästa strategiska vägval. Man utvecklade 
och började tillverka skruvkompressorer och 
själva hjärtat var den energibesparande och 
unika rotorprofilen, mera känd som Sigma- profilen. Sigma-profilen sitter i skuvkom-

pressorblocket och rotorerna har utvecklats 
för att vara energisnåla. Den noggranna 
tillverkningen och de justerade precisions-
lagren garanterar lång livslängd och hög till-
förlitlighet. Med utgångspunkt från denna 
smarta och patenterade konstruktion blev 
Kaeser snabbt en av världens ledande tillver-
kare av skruvkompressorer. En ställning som 
man bibehållit sedan dess. Den produktserie 

Flygfoto över anläggningen i Coburg. En bild från tillverkningen i Coburg.

Alla komponenter och kompletta 
produkter kvalitetskontrolleras 
noga innan montering och leverans.

En Mobilair i full drift med verktyg.
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som kommit att få en mycket stark ställning 
inom byggindustrin och i synnerhet bland 
maskinuthyrare för byggindustrin är pro-
duktserien Mobilair. Mobilair finns i oänd-
ligt många varianter och drivs med diesel, 
bensin eller el. Den minsta heter M 13 med 
en kapacitet på 1,2 m³/min till den största, 
M 500, med en kapacitet på 45,8 m³/min. 
De mest vanliga byggkompressorerna bland 
maskinuthyrare är M 50 som ger 5,0 m³/min 
och M125 som ger 11,5 m3/min. Hela Mobil-
air-serien är kompressorer byggda för extra 
tuff behandling då de körs av många olika 
användare. Den kraftigt armerade maskin-
kåpan klarar hårda slag och att byggmaterial 
faller ned på den utan att kåpan spricker el-
ler påverkar kompressorns drift. Produkter-
na är också utrustade med Kaesers patente-

rade anti-frost-reglering som står emot vårt 
tuffa klimat och eliminerar onödiga stopp i 
driften. Med fokus på miljön erbjuder Kae-
ser också ett miljövänligt alternativ i den 
eldrivna serien Kaeser E-Power som omfat-
tas av modeller från M 13 E till M 50 E med 
kapaciteter från 0,75 till 5,0 m³/min. Idag är 
det de eldrivna modellerna som dominerar 
försäljningen till den svenska byggindustrin.

POPULÄRA 
KOMPRESSORER BLAND UTHYRARE
Trots att Sverige är hem för Atlas Copcos sor-
timent av kompressorer har Kaeser en stark 
ställning och få är de uthyrardepåer som inte 
har Kaeser i sortimentet. Kaser är mycket 
starka inom Hyreskedjan och även bland de 
riktigt stora maskinuthyrarna. En styrka hos 

Kaeser, förutom den höga produktkvalite-
ten och tillförlitligheten är ett brett och väl 
fungerande service- och återförsäljarnät över 
hela Sverige. Stefan Larsson på Kaeser, har 
under åren blivit lite av “Mr Kaeser” bland 
maskinuthyrare i landet. “Just nu upplever vi 
ett ordentligt uppsving och vi tar marknads-
andelar vilket jag tror kommer att hålla i sig 
ett tag”, säger en optimistisk Stefan Larsson. 
Stefan börjar dock närma sig pensionsåldern 
men kommer garanterat vara kvar på heltid 
minst ett år till. Därefter kan det hända att 
han fortsätter men går ner i tid. Kollegan Vik-
tor Fällström kommer successivt slussas in 
och han arbetar nu sida vid sida med Stefan 
och håller på att bekanta sig med landets ut-
hyrare.

www.kaeser.se

Thomas Kaeser.

Tina-Maria 
Vlantoussi-
Kaeser.

Lätt att transportera.



 
EXTREMT NOGGRANN SORTERING FÖR EN SLUTPRODUKT MED HÖGSTA KVALITET. MOBISCREEN MS 953 EVO siktanläg-
gning utmärker sig med sina många användningsmöjligheter, utmärkta transportegenskaper, snabb uppställning och effektiv 
drift. Denna mobila siktanläggning med tre däck har en generöst dimensionerad siktlåda med en siktyta på 9,5 m², vilket ger 
effektiv materialsortering och noggranna resultat i alla lägen. Precision kombinerad med högsta produktivitet – oberoende av 
vilket material du arbetar med, sten, sand, berg eller återvinning.
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Hitta återförsäljare på
www.scantruck.se
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Lasse Lans  0722 403 106
Anker B. Lemvig  0722 403 101
Bo Bergqvist 0722 403 107
Jan Bratowski 0706 493 401

Scantruck är officiell importör av Manitou, Mustang och PB Platforms i Sverige

Rådfråga Scantruck om du vill lyfta din verksamhet till nästa nivå. Vi är officiell importör av de 
kända Manitou teleskoplastarna, Mustang minilastare och PB Platforms saxliftar i Sverige. 
Vi erbjuder marknadens största urval av nya och begagnade maskiner – och vi håller igång din 
verksamhet med en komplett serviceorganisation och kort reaktionstid. 
Kom förbi vårt spritt nya huvudkontor i Rosersberg vid Stockholm, där vi har 3.000 kvm under tak.

5%

OFFICIELL MANITOU-IMPORTÖR I SVERIGE
På återseende hos Scantruck
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En “blänkare” betyder så mycket!
Sedan ett år tillbaka erbjuder Svensk Rental Tidning 
ett nytt sätt att synas med sina produkter eller tjänster. 
Vi kallar det kort och gott registerannonsering. På en 
yta av 60x40 mm kan du som annonsör marknadsföra 
dina produkter eller tjänster. Det kan röra sig om en 

speciell kampanj eller en specifik produktgrupp inom 
ditt sortiment eller helt enkelt en annons som innehåller 
ditt företags kontaktuppgifter.

Annonsregistret kommer att finnas med i alla 
utgåvor under året till det förmånliga priset av 8 000 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

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

UTHYRNINGSSYSTEM från MCS

Nöjda kunder  =  
Lönsam uthyrning

Kontakta oss på:  
08-578 770 93 

info@mcs-software.se

www.mcs-software.se

Era kunde
r vill ha

Snabba sv
ar 

Stort urv
al

Lovad lev
erans

Toppkvalit
et

MCS Swedish Svensk Ad 40x60 v2.indd   1 12/05/2017   14:36

SGS Alternativ Service AB
Ombesörjer reparation, service 
och försäljning av bergborrmaskin  
Cobra/Pionjär 

Telefon:
0703 327 090 

www.sgs-alternativservice.se
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Försäkringsbolagen tar krafttag mot ma-
skinstölderna med ny norm (SSF 1084) som 
skall underlätta för polisen. Eurosafe Secu-
rity Solutions AB är först ut med ett godkänt 
märksystem.

Identifiering av stulna maskiner och ar-
betsfordon är ett problem för polisen och 
tullen. Internationella ligor har specialiserat 
sig på att stjäla maskiner vilka sedan säljs ut-
omlands under falsk identitet.

Normen är framtagen på uppdrag av Tra-
fikförsäkringsföreningen (TFF) i ett samar-
bete mellan TFF/Yrkestrafikgruppen, Larm-
tjänst och SSF. Syftet är att förebygga stölder 
samt underlätta identifiering av stulna trak-
torer, terrängfordon, motorredskap i klass 1 
och klass 2.

Larmtjänst har i samarbete med SSF, 
Stöldskyddsföreningen, skrivit Norm 1084 
som ett led i att försvåra för kriminella per-
soner, nätverk att stjäla maskiner, oregistrerat 
gods. Förhoppning är att normen ska bidra 
med att försvåra utförsel av gods ut ur Sve-
rige samt underlätta identifiering av anträffat 
gods. Försäkringsbranschen är en del av detta 
arbete i samarbete med övriga organisationer 
och myndigheter.

Svenska företaget Eurosafe Security Solu-
tions AB har under lång tid arbetat brottsfö-
rebyggande för att minska maskinstölder. Nu 
har man som första leverantör blivit certifie-
rade enligt den nya svenska normen SSF 1084 
och lanserat produkten SmartWater System 
1084.

Nytt märksystem ska förhindra maskinstölder

Vid 5+ grader finns det regler för härdning i 
betongarbete. Det är önskvärt, och ett stort 
fokus i branschen, att det blir större accep-
tans för att lägga rör i betongen. Detta för att 
bota på ett mer miljövänligt och kostnadsef-
fektivt sätt.

Med hjälp av vätskeburen härdningsteknik 
är det möjligt att säkerställa rätt temperatur 
för betonghärdning vid kallt väder, oavsett 
utetemperatur.

Det upplever BetonmastHæhre Anlegg AS, 
som använder HeatWorks vätskeburna tek-
nologi för att tina snö och is, frostskydd och 
förvärmning av förskalningar. HeatWork-rö-
ren gjutna i konstruktion. Rören är anslutna 
till HeatWork-maskinen, och pumpen på ma-
skinen fyller och expanderar rören med Heat-
Works värmeöverföringsvätska (VTV).

BetonmastHæhre Anlegg AS använder 
också härdningstekniken för förvärmning av 
portaltunneln samt frostskydd av färsk be-
tong. Värmen sker med CliWi luftvärmare 
och gjutrör i fundamentet. Vätsketemperatu-
ren från maskinen är justerbar, så användaren 
kan lägga till kontrollerad temperatur direkt 
på betongen.

VÄTSKEBUREN VÄRME 
säkerställer framsteg

HeatWork är den enda på marknaden som 
lyfter temperaturen på sina maskiner till 
100°C. I flera år har entreprenörer dragit nyt-
ta av de mobila värmekraftverken från Heat-
Work till tjältining. Det handlar om att inte 
försinka drift under kalla perioder - det finns 
deadlines som måste följas, samt att hålla 
människor och maskiner i arbete.

HeatWork lyckats uppnå 100°C på sina 
maskiner, vilket tinar dubbelt så snabbt som 
andra liknande system på marknaden.

HeatWork är en norsk tillverkare med hu-
vudkontor och fabrik i norra Norge, närmare 
bestämt i Narvik. I 15 år har företaget utveck-
lat och levererat mobila vätskedrivna värme-
kraftverk, för allt från tjältining, frostskydd, 
bygguppvärmning och betongarbete.

Marknadens effektivaste tjältinare

Att vara innovativa tillsammans när det gäl-
ler säkerhetslösningar och valet av produkter 
ökar säkerheten och stärker partnerskapet. 
Ramirent och Erlandsson Bygg anordnade en 
gemensam skyddsdag för personalen på Er-
landsson Bygg i Väst. Skyddsdagen genomför-
des den 10 oktober på Ramirents kontor och 
hubb i Kärra, Göteborg. Medverkade gjorde 
skyddsombuden från Erlandsson i Väst och 
tiotal medarbetare från Ramirent. Dagens te-
man var säkerhet och arbetsmiljö.

Anordnade gemensam skyddsdag

www.SvenskRental.se  • September - Oktober 2018 • Svensk Rental Tidning

Byggandet av nya bostäder har varit och 
är ett hett ämne i Sverige. Ny statistik från 
Sverige Bygger fokuserar på 50 största 
kommunerna sett till befolkningsmängd. 
Dessa kommuner står tillsammans för 
drygt 6 miljoner invånare vilket motsva-
rar ca 60 % av hela landets befolkning. 
Sett till befolkningsökningen står dessa 
kommuner för 68 % av ökningen mellan 1 
januari-30 juni 2018. (källa: SCB)

Några intressanta punkter från denna 
statistik sammanfattat:

Raset i Stockholm stad vad gäller bygg-
startade nya bostäder de senaste 12 måna-
derna är väldigt kraftigt.

Även i Örebro har det skett en stor 
nedgång av byggstartade nya bostäder.

Göteborg stad har jämfört med både 
Stockholm och Malmö stad gått mycket 
starkt vad gäller byggstartade nya bostä-
der både sett till total volym och per ca-
pita.

Statistik: Nya bostäder i Sverige
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Hilti ger hantverkare inom el och vvs möjlig-
het att få jobbet gjort på ett snabbare, säkrare 
och smartare sätt än tidigare genom lanse-
ringen av andra generationens batteridrivna 
bultpistol BX 3-ME 02.

Verktyget väger endast 3,8 kg och med det 
lättare och mer kompakta 22 V, 2.6 Ah batte-
riet klarar det 400 infästningar per laddning 
- en förbättring på över 30 % jämfört med för-
sta generationen av verktyget.

Även verktygets hastighet har förbättrats 
avsevärt och kan nu göra 1,3 infästningar per 
sekund i material som betong, stål och tegel. 
Magasinet klarar 20 spik med en längd upp 
till 24 mm.

BX 3-ME 02 har utformats för att ge minsta 
möjliga anpressningstryck, rekyl och buller 
och är praktiskt taget dammfri. Dessutom är 
verktyget pålitligt även i de allra mest krävan-
de arbetsmiljöerna och har testats med goda 
resultat ner till -15 °C.

I likhet med alla nya Hilti-verktyg levereras 
BX 3-ME 02 med Hilti Connect, en lättanvänd 
app som ansluter till en smarttelefon eller an-
nan mobil enhet med hjälp av Bluetooth-tek-
nik som är inbyggd i verktyget.

Den ”smarta funktionaliteten” ger omedelbar 
åtkomst till information som verktygstyp, serie-
nummer, ägare, garantier, service- och repara-
tionsschema och praktiska vägledningar samt 
möjlighet att spåra antalet infästningar och ett 
”hitta mig”-läge om verktyget tappas bort.

Verktyget ingår i Hiltis batteridrivna 22 
V-plattform som bland annat består av skruv-
dragare, borrhammare och vinkelslipar. Alla 
Hilti 22 V-batterier kan laddas med samma 
laddare och driva vilket verktyg som helst i 
sortimentet.

Nya batteridrivna 
bultpistolen från Hilti

Under hösten lanserar Milwaukee nya vär-
mekläder, bl a den nya kategorin M12 vadde-
rade värmejackor och västar. Värmekläderna 
drivs av M12 REDLITHIUM-ION-batterier 
som håller kroppens viktigaste delar varma. 
Värmeelement av kolfiber invävda mellan skal-
material och värmeisolerande foder genererar 
och behåller värmen och minskar behovet av 
flera lager med plagg. Användaren kan välja 
mellan tre värmelägen (hög, medium och låg) 
för önskad effekt. Alla M12 värmejackor, vär-
mehoodies och värmevästar kan maskintvät-
tas och torktumlas.

Värmejackorna är designade för att skydda 
mot vädret både på och utanför arbetsplatsen. 
Jackorna är av stretchpolyester-kvalitet och 
dess ärmar har extra vaddering för att behålla 
värmen. Dessutom ger FREEFLEX-textilkilar 
användaren ökad rörlighet. Årets kollektion 
har samma populära egenskaper som tidigare 
– tre värmeinställningar, upp till 8 timmars 
drifttid och en maskintvättbar konstruktion. 
Årets kollektion inkluderar svart, grått, dam-

modeller och nya Realtree Xtra kamouflage.
M12 värmehoodies erbjuder en mångsidig 

tresäsongslösning med en kombination av en 
utsida i bomull/polyester och foder med in-
vävda värmeelement som håller kvar värmen 
och minskar behovet av flera lager med plagg. 
Årets kollektion har samma egenskaper som 
tidigare – tre värmeinställningar, samt luva 
med plats för skyddshjälm och en maskintvätt-
bar konstruktion. Årets kollektion inkluderar 
svart och grått.

Milwaukees senaste produkter inom vär-
mekläder är M12 vadderade värmejackor och 
västar. Hybridkonstruktionen med ny Ripstop-
polyester ger en lätt design som kan användas 
som skaljacka eller mellanlager och skyddar 
användaren mot vind och vatten. Liksom M12 
värmejackor och hoodies drivs dessa nya vad-
derade jackor och västar av M12 REDLITHI-
UM-ION-batteriet. Jackornas uppvärmda axel-
parti är praktiska i extremt kalla förhållanden 
eller som värmeskikt för extra värmefördel-
ning. Finns i herr- och damstorlekar.

Nya värmekläder från Milwaukee
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GRINDING  
IN THE FAST LANE

Scanmaskin 28 World Series - vår mest effektiva, servicevänliga och driftsäkra maskin hittills. Med ett 
helgjutet maskinhus, ett nytt sätt att serva maskinen, nytt el- och kylsystem, ergonomisk design och ett nytt 
verktygshuvud tar vi slipningen till en helt ny nivå.  

Eller som vi valt att kalla det: Grinding in the fast lane. 

MARKNADENS SNABBASTE OCH MEST KRAFTFULLA MASKIN  

FÖR EN HELT NY SLIPUPPLEVELSE!
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