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HEROK
 EN FÖRETAGSGRUPP MED BAMSEPERSPEKTIV 

 Nya effektiva 
PRODUKTER 
FÖR KOMPAKTERING

 Bauma 
REGERAR IGEN!

 Atlas Copcos nya 
GENERATOR MED 
VARIABEL HASTIGHET

 Nollvision  
AVSEENDE 

VIBRATIONER 
ÄR MÅLET

 Brubakken  
EN STARK 

LIFTAKTÖR

 Håller din 
ARBETSPLATS REN 

OCH HÄLSOSAM



Ellen Keys Gata 22, 129 52 HÄGERSTEN. Telefon 08-97 04 80. Telefax 08-97 80 62
Järnmalmsgatan 1, 417 07 GÖTEBORG. Telefon 031-23 07 20. Telefax 031-23 27 10

www.zipup.se

AFS 2013:4 Zip-Up 
Lättmetallställningar
med kvalitet och styrka 
du kan lita på!
Nu med invändiga clip-in 
stegar för säkrare klättring.
I över 60 år har Instant UpRight tillverkat 
rullställningar för professionellt bruk.

Systemet har under åren utvecklats för att 
tillgodose proffsanvändarnas och rental-
branschens önskemål.

I varje detalj har vi lagt mycket energi på att 
förena styrka med lång livslängd samt att 
göra detta med lägsta möjliga vikt.

Det unika ribgrip systemet ger våra 
ställningar upp till 3 gånger extra styrka 
jämfört med svetsade ställningar.

I vårt sortiment finner du:
• Hantverkarställningar
• Rullställningar
• Fasadställningar
• Specialställningar designade 
 efter dina egna önskemål
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  12  Markvibratorer
Med det klimat vi upplever i stora delar av Sverige nu innebär att det är säsong för 
markvibratorer snudd på hela året. På hyllorna hos våra uthyrare kommer det snart digna 
av en rad ny effektiva produkter att hyra. Allra mest intressant i miljösynpunkt är de nya 
batteridrivna maskinerna från Swepac.

Fem procent per dag är nya tankar

36  Hälsosam      

20  Regerar igen
         

I N N E H Å L L

På SRA och Hyreskedjans årsstämma som hölls den 
23 maj behandlades en rad intressanta ämnen som 
du kan läsa mera om i en separat artikel längre fram 
i tidningen. En del i programmet framåt eftermid-
dagen var när Ami Hemviken föreläste i ämnet 
engagemang och kommunikation. En både un-
derhållande och intressant föreläsning som gjorde 
att många satt och nickande instämmande. Ami 
är ett socialt kärnkraftverk på ett positivt sätt och 
utsågs till Årets bästa talare – Kvinna 2017. Amis 
föreläsning omfattade ganska mycket och man fick 
hänga med i svängarna men handlade i stort om 
vårt beteende som människor. 
Hur vi kan fungera bättre som 
enskilda människor och fram-
förallt tillsammans med andra. 
Exempelvis tog Ami upp att vi 
fungerar som sämst när vi är 
stressade. Då är vi som minst 
kreativa och empatiska vilket 
hör ihop med att vårt stres-
system är väldigt föråldrat. 
Det kommer från den tiden 
då vårt största problem var att 
samla in mat och överleva. När 
vi hotades att ätas upp av en sabeltandad tiger 
skickade vårt stressystem ut signaler att nu är det 
fara på färde. Blodet pumpades ut till benen och 
rumpan så vi kunde springa till säkerhet så snabbt 

som möjligt. Blodet till den del av hjärnan som vår 
kreativitet och empati sitter minskade och istället 
pumpades blodet till övre delen av nacken där 
reptilhjärnan sitter som tänker på att fly och där 
egoismen dominerar. Den typen av stressystem, 
som uppmanar oss att fly, är väldigt lite använd-
bart i exempelvis affärsförhandlingar idag där vi 
behöver vara kreativa och empatiska. Så vårt mål 
borde vara att bli stressade så sällan som möjligt. 
Fokus i Amis presentation låg på arbetsplatsen, hur 
vi kan samarbetar bättre, hur vi uppnår våra mål, 
hur vi hanterar stress, hur vi är mera kreativa med 

mera. Viktiga frågeställningar 
inte minst när det gäller en 
framtida sammanslagning av 
SRA och Hyreskedjan till en 
branschförening. Ami radade 
också upp en hel del sanningar 
som var baserade på statistik 
och forskning, beteendevetare 
som hon är. Några intressanta 
fakta som jag fastnade för var 
bland annat när Ami frågade 
om mötesdeltagarna visste 
hur många tankar en människa 

tänker igenomsnitt på en dag. Ingen av deltagarna 
kunde svara på frågan. Forskningen visar att vi 
tänker i genomsnitt 65 000 tankar per dag, vilket 
är en fruktansvärd massa tankar kan tyckas. Men 

Hantering av byggdamm och betongslam 
är en oerhört viktig aspekt på de flesta 
arbetsplatser. Reglerna blir allt tuffare inte 
bara i Sverige och Europa utan till och med 
i USA genom OSHAs nyas regler.

Hur lyckas de? Att gång efter gång öka 
och locka fler besökare till Bauma trots att 
man sedan länge redan är störst i världen? 
Bauma 2019 blev den bästa mässupplagan 
sedan minst fem gånger tillbaka.

faktum är att 95 procent av alla tankar är tankar 
vi tänkte dagen innan. Bara fem procent är nya 
tankar och beteenden. Snacka om återvinning. 
Tänk vad mycket mera kreativa vi skulle bli om vi 
kunde öka antalet nya tankar per dag i genomsnitt. 
Ami underströk att det trots allt “inte” är tanken 
som räknas utan vad vi faktiskt gör.

Andra intressanta fakta som Ami bjöd på var 
att studier visar att 16 procent av alla heltidsan-
ställda i Sverige känner sig engagerade på jobbet. 
73 procent känner sig mer eller mindre oenga-
gerade. Ganska tråkiga siffror med tanke på att 
en heltidsarbetande svensk ägnar cirka 100 000 
timmar på jobbet under hela sitt liv. Det känns lite 
slöseri med tiden om man inte trivs med sitt jobb, 
eller hur? Men 16 plus 73 blir inte 100. Det är 11 
procent kvar så vad gör dessa anställda. Jo, det 
är de som aktivt motarbetar inom företaget. Kort 
sagt de som gnäller och är emot allt. Ofta upplevs 
det som att det är just denna skara som syns och 
hörs mest. Och orsaken är att vi tillåter dem. Istället 
bör vi ta lärdom av barnen, som enligt Ami, skrat-
tar hjärtligt 400 gånger per dag medan vi vuxna i 
genomsnitt skrattar 12 gånger per dag och då är 
även fejkskratten inräknade.

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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Gå in på dustcontrol.se och läs mer om hur vi tar hand om det du inte ser.

Vissa faror är lätta att upptäcka, en del faror ser man inte ens. De 
allra minsta partiklarna som är osynliga för dig, tar sig längst in i 
lungan, och stannar där. Den bästa lösningen är därför att suga upp 
osynligt och synligt damm direkt vid källan. En ren arbetsmiljö leder 
dessutom till en friskare arbetsplats, färre driftstopp och högre 
produktkvalitet. Något som vi kallar för Healthy Business.

DET FARLIGA ÄR DET DU INTE SER

Webbshop Dustcontrol SE Dustcontrol_se

O
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Hilti utses återigen till 
Sveriges bästa arbetsplats 2019

Omslagsfoto: 

ANNONSER
Kontakta André Hermansson på telefon 
070-979 0403, andre@pdworld.com eller 
Svensk Rental Tidnings redaktion på telefon 
08-585 700 46 alt. maila info@pdworld.com

Hilti bibehåller förstaplace-
ringen som Sveriges bästa ar-
betsplats 2019 i den årliga ar-
betsplatsstudien Great Place to 
Work.

Great Place to Work certifie-
rar och uppmärksammar Sveri-
ges bästa arbetsplatser genom 
en utvärdering som baseras på 
organisationens resultat i med-
arbetarundersökningen Trust 
Index och kulturrevisionen Cul-
ture Audit. Hilti hamnar för åt-

tonde året i rad på första plats. 
Hilti själva berättar att de ställer 
höga krav på sina medarbetare, 
men att de samtidigt tror på ett 
ledarskap som bygger på omtan-
ke och stöttning och där mång-
fald och inkludering är nyckeln 
till högpresterande medarbetare 
med lika möjligheter. Hilti i Sve-
rige har under de senaste nio 
åren ökat omsättningen med 
170 procent och dubblat antalet 
medarbetare.
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MÄSSKALENDER
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 

ECOMONDO 2019
5-8 november
Riminimässan
Rimini, Italien

www.ecomondo.com

WORLD OF CONCRETE
4-7 februari
Las Vegas Convention Center
Las Vegas, USA

www.worldofconcrete.com

SAMOTER 2020
21-25 mars
Veronamässan
Verona, Italien

www.samoter.it

CONEXPO-CON/AGG 2020
10-14 mars, 2020
Las Vegas Convention Center
Las Vegas, USA

www.conexpoconagg.com

NORDBYGG 2020
21-24 april, 2020
Stockholmsmässan
Stockholm

www.nordbygg.se

SVENSKA 
MASKINMÄSSAN 2020
4-6 juni, 2020
Solvalla, Stockholm

www.svenskamaskinmassan.se

DEMCON 2020
24-25 september, 2020
Inframässan, Infracity
Bredden, Stockholm

www.demcon.se

YRC-gruppen förvärvar 
Maskinfirma Bo Lamm AB

Ramirent AB har med Husqvarna 
Group ingått ett avtal om att an-
vända Husqvarna Fleet Services 
för att hantera delar av de Hus-
qvarna-maskiner som de äger.

Husqvarna lanserade sin nya 
tjänst Husqvarna Fleet Services 
i januari 2019. Tjänsten är en di-
gital systemlösning som hjälper 
uthyrningsföretag att hålla koll 
på sina maskiner via internet. Ge-
nom att koppla upp maskinflottan 
kan man se var maskinerna finns, 
hur de används och när maski-
nerna ska in på service nästa gång.

”För oss innebär det att maski-
nerna utrustas med en puck och 
att vi på våra kundcenter kom-
mer att ha en läsare som tankar 
över information från maskiner-
na vid in- och utleverans”, säger 
Eric Nordin, Fleet Product Ma-
nager för Ramirent Sverige. ”Att 
effektivisera och koppla upp våra 
maskinflottor har högsta prio-
ritet eftersom det ger oss bättre 
möjligheter att få koll på produk-
ternas nyttjande samt ökad lön-
samhet kopplad till servicebehov 
och användande”.

Ramirent anlitar Husqvarna Fleet Services

Från vänster: Simon Nordlund och Maria Forsberg från Husqvarna, 
Eric Nordin från Ramirent, Jeff Hilgers och Hans Lück från Husqvarna.

YRC-gruppen förvärvar Maskin-
firma Bo Lamm AB i Stockholm. 
Detta blir YRC-gruppens första 
förvärv av en befintlig uthyrare. 
Maskinfirma Bo Lamm har lång 
erfarenhet och ett brett utbud 
inom håltagning och sågning av 
betong. De anställda kommer att 
finnas kvar inom företaget och 
depån kommer utöka sitt sorti-
ment. Sedan tidigare finns YRC 
med egna depåer i Täby, Vallen-
tuna, Uppsala och Åkersberga.

Renta utökas genom en sam-
manslagning med Hyrmaskiner 
i Värmland AB som innehar två 
depåer på orterna Arvika, Sunne 
och Karlstad.

Renta fortsätter att expandera 
och går samman med Hyrmaski-
ner i Värmland AB som grunda-
des 2005 och idag omsätter 45 
MSEK med 16 stycken medar-
betare. Inklusive Globen, Borås, 
Jönköping och Hässleholm utö-
kar Renta med sex depåer under 
2019 och sammanlagt nr 30, 31 
och 32 i ordningen.

”Jag vill varmt välkomna Hyr-
maskiner i Värmland AB till 
Renta-familjen”, säger Joacim 
Johansson, vd Renta. ”Det glä-
der mig att Hyrmaskiner anslu-
ter till oss, de delar vårt synsätt 
att göra affärer på. Närheten till 
Kristinehamn och Karlskoga gör 
sammanslagningen idealisk för 
att kunna erbjuda kunderna för-
bättrad tillgänglighet i regionen.”

Renta går samman 
med Hyrmaskiner 
i Värmland AB

Riwal, den internationella uthyr-
ningsspecialisten för liftar och 
teleskoplastare, har förvärvat det 
svenska uthyrningsbolaget Lipac.

Lipac grundades 1972 och är 
specialiserat på uthyrning av liftar 
och teleskoplastare. Bolaget har 
fem depåer i centrala Sverige, med 
huvudkontor i Stockholm. Lipac 
har 37 anställda och driver en flot-
ta på cirka 1000 maskiner, som 
innehåller saxliftar, bomliftar, 
lastbilliftar samt teleskoplastare.

Riwal Holding Group etable-
rades 1968 med huvudkontor i 
Nederländerna. Idag är Riwal en 
internationell uthyrnings- och 
försäljningsspecialist på liftar, 
teleskoplastare och generatorer. 
Riwal sysselsätter över 2200 per-
soner, har 67 depåverksamheter i 

16 länder, driver över 16 500 en-
heter och bedriver verksamhet i 
över 70 länder.

”Sverige är ett av de vikti-
gaste områderna när det gäller 
vår tillväxtstrategi. Förvärvet av 
Lipac kommer att stärka Riwals 
marknadsposition i Sverige avse-
värt”, säger Søren Rosenkrands, 
affärsutvecklingschef Riwal. ”Ri-
wal och Lipacs nya sammanslag-
ning ger en stark synergieffekt, 
eftersom båda företagen är spe-
cialister på maskiner för arbete i 
höjden och har kompletterande 
depåplatser. Vi fokuserar båda på 
att leverera den bästa kundupp-
levelsen och våra kärnvärden är 
säkerhet och hållbarhet. Vi väl-
komnar alla Lipac-anställda till 
Riwal-familjen.”

Riwal förvärvar Lipac
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Strukturomvandling 

PÅGÅR 

Mikael Öberg, styrelseordförande 
Swedish Rental Association.  

Bodel Blom, Ordförande 
Hyreskedjan.

Under det senaste året har ägarförändringar 
inom maskinuthyrningsbranschen accelererat 
ordentligt. Vad kan det bero på? Är det bra för 

branschen eller kan det till och med vara skadligt?    

Svaret på dessa frågor kan 
givetvis variera beroende 
på till vem/vilka man stäl-

ler dem. Denna gång ger jag 
min syn på det som händer i vår 
bransch.

För det första så brukar det 
som oftast benämns struktur-
omvandling ske med vissa åter-
kommande intervaller det vill 
säga allt sker inte på en gång 
utan det kan gå långa perioder av 
ägarstabilitet och sen plötsligt är 
det som att allt händer. Det blir 
lite som att när en position änd-
ras så påverkas andras position 
vilket då föranleder fler att vilja 
ändra sin position. För det andra 
är det inte ovanligt att föränd-
ringar iscensätts i början eller 
slutet av konjunkturcykler. Driv-
kraften till detta sitter då i ägares 
vilja och öppenhet att agera an-
tingen genom att ta ny position 
eller bli en del i en annan ägares 
nya position. 

En underliggande mycket in-
tressant utveckling för maskinut-
hyrningsbranschen är att fler av 
de som lite slarvigt kallas ”riskka-
pitalister” dvs. risk kapital bolag 
har börjat visa allt större intresse 
för att ta ägarposition i branschen.

Lite förenklat kan nedan illus-
tration ge en bild av de vanligaste 
ägarkategorierna i vår bransch 

samt deras motiv, agenda och 
tidshorisont.

Går vi 25-30 år tillbaka så 
var majoriteten av den svenska 
maskinuthyrningen en del av 
byggbranschen. Vid sidan av den 
tidens stora byggföretag fanns 
privatägda uthyrare som hittade 
sin marknad bland i huvudsak 
lokala byggentreprenörer. 

I dag  har maskinuthyrning 
tagit position som egen bransch 
och där intresset för att hyra inte 
bara maskiner utan även att köpa 
kompetens i form av arbetsmiljö- 
etablerings-, säkerhets- och ut-
bildningstjänster har ökat mycket 
det senaste åren. Branschen blir 
i allt större utsträckning utveck-
lad mot ett större tjänste- och 

kunskapsinnehåll än tidigare och 
därmed ökar också affärsinnehål-
let. I ljuset av detta är det inte då 
konstigt att branschen blir intres-
sant för risk kapital företag. En 
styrka dessa har är ju att tillföra 
förutom kapital även kompetens, 
kanske inte nödvändigtvis i den 
vardagliga affären men däremot i 
den strategiska dimensionen att 
se nya affärer, nya tekniker, nya 
strukturer. Det är samma logik 
som de också har tillfört i andra 
branscher, oftast lite opportunt 
men över tiden är det svårt att 
motsäga den värdeutveckling som 
kommit ut av deras entré. 

Vad jag säger är att det är bra 
för vår bransch att intresset för att 
äga och utveckla verksamheten 

finns där och att det också finns 
ett utvecklingstryck som kommer 
att ta vår bransch ytterligare steg 
framåt. Kan det vara skadligt med 
strukturomvandling?

Ja i ett kort perspektiv är det 
aldrig bra om en strukturom-
vandlings enda målsättning var 
att många blev färre. Det i sig 
skulle hota den öppna konkur-
rensen och således minska ut-
budet av alternativ för kunder. 
Det gäller således att strukturella 
förändringar i slutänden ger kun-
derna mer värde för de pengar de 
spenderar på att hyra. 

Jag är rätt övertygad om att ut-
hyrningsmarknaden kommer att 
fortsätta över tid att växa. Visst 
dess utveckling följer konjunk-
turcykler men med respekt för 
det tror jag att branschen kom-
mer att erbjuda mer produktlös-
ningar och tjänster snarare än 
färre och det i sig ökar intresset 
för nya ägare i branschen och det 
ökar erbjudandet till branschens 
kunder och därmed finns för-
utsättningar för en fungerande 
konkurrens.

Jag är glad över valet att jobba 
inom maskinuthyrning. Det är 
och kommer att vara en spän-
nande bransch framåt och det är 
intressant att notera att alltfler 
också upptäcker detta. 

Mikael Öberg
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Kranlyft Group expanderar genom förvärv och nytt avtal

KONJUNKTURBAROMETERN

Byggindustrin 
fortsatt stark

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg marginellt i april och 
pekar fortsatt på ett starkare läge än normalt. Starkast är signalerna 
från konsumtionsvaruindustrin men även investeringsvaruindustrins 
konfidensindikator ligger på en nivå klart över det historiska genom-
snittet. Insatsvaruindustrin rapporterar däremot om ett något svagare 
läge än normalt. 

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ändrades 
inte nämnvärt i april och överstiger fortsatt det historiska genomsnittet. 
Byggföretagen är jämförelsevis nöjda med innevarande orderstock vilket 
förklarar att konfidensindikatorn överstiger 100. Förväntningarna på 
utvecklingen framöver är däremot pessimistiska. Särskilt pessimistiska 
är företagen om utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt. 

Detaljhandelns konfidensindikator steg 4,4 enheter i april och 
överstiger åter det historiska genomsnittet. Såväl sällanköps- som 
motorfordonshandel bidrog till uppgången medan dagligvaruhandeln 
rapporterar om ett ungefär oförändrat läge. 

Tjänstesektorns konfidensindikator föll tillbaka marginellt efter förra 
månadens relativt kraftiga uppgång. Indikatorn pekar därmed på ett 
något svagare läge än normalt i tjänstesektorn. 

Hushållens konfidensindikator steg 1,8 enheter i april, till följd av 
en mer optimistisk syn på den egna ekonomin. Hushållens syn på den 
svenska ekonomin fortsätter att vara klart mer pessimistisk än normalt. 

Barometerindikatorn steg 0,8 enheter 
i april, till 102,7. Uppgången förklaras 
av starkare signaler från detaljhandeln 
och tillverkningsindustrin, samt en lju-
sare syn på den egna ekonomin bland 
hushållen. 

April 2019

Alimak Group förvärvar Dataline i Borås AB
Alimak Group har förvärvat Da-
taline i Borås AB, utvecklare av 
kontrollsystem för hissapplika-
tioner. Förvärvet följer Alimak 
Groups strategi att möjliggöra 
mer utvecklade produkter och 
tjänster som ökar kunders pro-
duktivitet och säkerhet.

Dataline i Borås AB har lång 
erfarenhet av att utveckla kost-
nadseffektiva, inbyggda system 
för styrning och optimering av 
hissapplikationer. Bolaget har 
varit en strategisk leverantör 

till Alimak Group under många 
år och Alimak Group har varit 
bolagets största kund.

Alimak Group kommer att 
använda förvärvet som ett för-
sta steg mot att etablera en 
IoT-utvecklingshub med fokus 
på att utveckla nya lösningar 
för att öka prestanda och funk-
tionalitet för koncernens alla 
produkter och tjänster. Det 
långsiktiga målet är ökad pro-
duktivitet och höjd säkerhet för 
kunderna.

Ramirent blir huvudleverantör 
vid Sernekes bygge av Clarion 
Hotel i Sundsvall på uppdrag 
av byggherren Diös. Hotellet är 
en del av Diös stadsutveckling i 
Sundsvall där Clarion Hotel ut-
gör ett nytt stadskvarter med den 
befintliga In:Gallerian.

Ramirent blir huvudleverantör 
inom maskinuthyrning och kom-
mer att leverera allt som Serneke 
behöver, bland annat bodar, bygg- 
och anläggningsmaskiner, hyres-
material, hissar, väg- och trafikav-
stängning, byggel och fallskydd.

Det nya hotellet kommer att 
ha 270 rum, vara sju våningar 
högt och 14 000 kvadratmeter 
meter stort. Hotellet kommer 
också erbjuda konferensrum, 
restaurang, barer, takterrass, gym 
och spa. Arkitekterna bakom 
bygget är Krook & Tjäder och 
operatören av Clarion-hotellet 
blir Nordic Choice Hotels, som 
ägs av Petter Stordalen.

Bygget startades under våren 
2019 och beräknas stå klart under 
våren 2021 till en total kostnad av 
cirka 350 miljoner kronor.

Ramirent huvudleverantör vid 
Clarion Hotel-bygge

Från och med den 5 april är Kran-
lyft Group exklusiv återförsäljare 
av Magni Telescopic Handlers 
sortiment för den svenska mark-
naden. I samband med det nya 
distributionsavtalet förvärvar de 
även tidigare generalagenten Vä-
nermaskin AB.

Distributionsavtalet med Magni 
Telescopic Handlers har över-
enskommits och undertecknats 
av Magnis koncernchef Ricardo 
Magni och Kranlyft Groups vd 
Jurgen Vater. Den italienska till-
verkaren Magni erbjuder kom-
pakta maskiner med goda lyft-
egenskaper och arbetshöjder. De 
har utvecklat ett sortiment av 
bland annat teleskoplastare och 
saxliftar. Det kompletta utbudet 
består av över 40 modeller med 
en lyfthöjd upp till 46 m och en 
lyftkapacitet som varierar från 
0,2-50 ton. Utöver Magnis kom-

pletta produktutbud ingår också 
sedan tidigare minikranar från 
japanska Maeda och aluminium-
kranar från tyska Klaas i Kranlyft 
Groups maskinportfölj.

Förvärvet av Grästorpsbasera-
de Vänermaskin AB har överens-
kommits och undertecknats av 
Vänermaskin AB:s ägare Gustav 
Knutsson och Kranlyft Groups 
vd Jurgen Vater. Personalstyrkan 
och Gustav Knutsson fortsätter 
i verksamheten efter förvärvet. 
Med fortsatt representation i 
Grästorp och servicepartners 
runtom i landet kommer Kran-
lyft Group utöka sin närvaro 
i Sverige med huvudkontoret 
och verkstaden i Göteborg som 
utgångspunkt. Affären är ett led 
i Kranlyft Groups strategi att 
stärka marknadspositionen och 
förbättra erbjudandet till kun-
derna.

Fr v: Gustav Knutsson från Vänermaskin, Jurgen Vater, vd Kranly, 
Ricardo Magni med son Carlo från Magni Telescopic Handlers.



Med en total lastkapacitet på 12 000 kg och ett lastutrymme på
+95 kubikmeter är Alimak Mammoth Triplex en av världens
största bygghissystem. Systemet erbjuder flexibilitet, effek-
tivitet, säkerhet, produktivitet, låg energiförbrukning och låg
ägandekostnad, vilket gör det till det ultimata valet för både
bygg- och uthyrningsföretag vid projekt med extremt höga
prestanda- och effektivitetskrav. Alimak Mammoth vann priset
som årets produkt vid IAPA Awards 2017 och 2019.

Kontakta oss på info@alimak.com för mer information. 

PRISBELÖNADE

MAMMOTH
TRIPLEX BYGGHISSYSTEM

www.alimak.se
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KOMPRESSORER

KAESER Kompressorer AB
Box 7329 – 187 14 Täby  
Telefon: 08-544 443 30 
E-Mail: info.sweden@kaeser.com 

www.kaeser.com
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Scantruck och Söderberg & Haak 
redo för “Maskinmässa Rosersberg”

Första gemensamma 
bygg och BMU-ordern 
för Alimak Group

10

Jack Midhage AB:s nya säljare An-
dreé Bergström kommer främst 
att jobba med håltagnings- och 
rivningsbranschen i Västra Gö-
taland, Bohuslän och Norra Hal-
land, men andra kundgrupper 
kan i framtiden också bli aktuella.

Uppdelningen av distriktet 
blir i stort sett som tidigare, dvs 
Magnus Molin ansvarar för uthy-
rare och vissa håltagningsföretag 
på detta distrikt samt håltagare 
och rivningsföretag i Värmland.

Andreé Bergström kommer 
närmast från Jerneviken Maskin 
AB, där han har haft en liknande 
tjänst. Han har en bakgrund som 
bl a betongarbetare och arbetsle-
dare hos Karaten Bygg AB. An-
dreé Bergström tillträdde sin nya 
tjänst hos Midhage den 15 april.

Ny säljare för 
Jack Midhage AB

De två maskinbolagen bjuder in 
till Öppet Hus på det gemensam-
ma huvudkontoret i Stockholm.

Ett år efter att Scantruck och 
Söderberg & Haak bjudit in till 
invigning av de två bolagens ge-
mensamma svenska huvudkon-
tor i Rosersberg norr om Stock-
holm, går en ny inbjudan ut till 
alla maskinintresserade. Inte till 
invigning denna gång, men till 
Öppet Hus i form av ”Maskin-
mässa Rosersberg”.

”Fredag den 24 och lördag den 
25 maj är både Scantruck och Sö-
derberg & Haak redo med massor 
av entreprenör- och lantbruks-
maskiner att titta på. Vi erbjuder 
naturligtvis något gott att äta, så 
att gästerna inte går hem hung-
riga. Vi grillar och ser till att det 
finns tillräckligt med dryckesva-
ror också”, lovar Scantrucks Busi-
ness Manager för Sverige, Anker 
B. Lemvig.

När det gäller produktnyhe-
ter kan Scantruck erbjuda nytt 
på fronten för små lastmaski-
ner. Här har bolaget hittills varit 
återförsäljare av de amerikanska 
Mustang-lastarna. Mustang är 
dock en division i den franska 
teleskoplastar- och liftjätten Ma-
nitou, och nyss beslutades det att 
Mustang framöver ska heta Ma-

nitou. Samtidigt ändrade maski-
nerna färg från gul till den kända 
Manitou-röda. 

NY AGENTUR
“Därför kan vi på ”Maskinmässa 
Rosersberg” presentera Mustang 
som Manitou och i den nya färgen, 
förutom naturligtvis andra nyheter 
från Manitou. Vi glädjer oss också 
till att presentera en ny agentur i 
Scantruck-familjen, nämligen de 
amerikanska saxliftarna från GMG-
fabriken”, säger Anker B. Lemvig.

Hos sambon i Rosersberg, Sö-
derberg & Haak, handlar det helt 
om japanska Komatsu-entrepre-
nörmaskiner. Söderberg & Haak 
är svensk importör och därför 
helt uppdaterad på alla nyheter-
na från den japanska koncernen. 
Komatsu är bland annat med helt 
framme, när det gäller hybrid-
grävmaskiner, och fabriken är 
också ledande inom intelligent 
maskinstyrning som en integre-
rad del av maskinerna.

”Alla våra säljare finns natur-
ligtvis på plats båda dagarna till 
”Maskinmässa Rosersberg” och 
är också redo att göra affärer. 
Både Scantruck och Söderberg 
& Haak har maskiner på lager till 
omgående leverans”, säger Busi-
ness Manager Anker B. Lemvig.

Utöver den stora volymordern 
i november 2018, har Bigge 
Crane and Rigging Co. lagt yt-
terligare en order med Alimak 
Group för bygghissar med ett 
ordervärde på cirka 31 MSEK.

Bigge äger redan världens 
största hyresflotta av Alimak-

hissar. Med denna order har 
Bigge köpt över 100 enheter 
från Alimak Group under en 
period på ett år, en milstolpe 
för både Bigge och Alimak.

Ordern kommer att bokas i 
det andra kvartalet 2019 i Alimak 
Groups affärsområde Construc-

tion Equipment och leverans be-
räknas ske under andra halvåret.

”Jag är mycket glad över att 
tillkännage denna ytterligare 
order efter den rekordorder vi 
mottog från Bigge i slutet av”, 
säger Tormod Gunleiksrud, vd 
Alimak Group.

Bigge lägger ytterligare en order med Alimak Group

Alimak Group blev 2017 tillde-
lade ett kontrakt från Chalegrove 
Properties Ltd för att tillhanda-
hålla bygghissutrustning samt 
tillhörande service till skyskra-
pan Landmark Pinnacle i Lon-
don. Alimak Group har nu säkrat 
en ytterligare order på två BMU-
lösningar för byggnaden.

Landmark Pinnacle, i Canary 
Wharf, kommer vid färdigstäl-
landet vara en av Londons högsta 
bostadsfastigheter. Byggnationen 
löper fram till 2020 och samtidigt 
som större delen av byggutrust-
ningen levererades under 2017 
har integrationen av Facade Ac-
cess Group lett till att Alimak 
Groups varumärke CoxGomyl 
nu vunnit en order för två BMU-
enheter ur 5000-serien, till ett 
värde av cirka 8,4 MSEK.

Som ett led i generationsväx-
lingen inom Lyft & Byggmaski-
ner ingår från och med 23 april 
numera Lyft & Byggmaskiner i 
Profuragruppen. Profuragruppen 
har en investeringsinriktning 
och portföljen som består av stor 
verksamhetsbredd, bla livsmedel, 
handel, logistik, husproduktion 
och fastighetsförvaltning och nu-
mera också maskinuthyrning.

Gruppen består av 19 rörelsedri-
vande verksamheter med knappt 
1000 anställda och med en total 
omsättning på ca 2900 mkr. 

Profura går in i Lyft & Bygg-
maskiner med ett aktivt och 
långsiktigt ägande i form av af-
färsstöd, fokus och kapital. De-
ras utgångspunkt är att vara en 
bra delägare i sina verksamheter. 
Tydlighet, transparens och nära 
relationer är ledorden i gruppen.

“Profura har lång erfarenhet 
av att arbeta tillsammans med 
entreprenörer, familjeföretagare, 
företagsledare samt andra inves-
terare som vill förverkliga högt 
ställda ambitioner. Av denna an-
ledning ser vi mycket positivt på 
att få vara en del av Profuragrup-
pen. Tillsammans kommer vi att 
rusta oss för framtiden och öka 
vår tillväxt för att fortsätta leve-
rera kvalitet och service till våra 
kunder”, säger Helena C Larsson, 
Lyft & Byggmaskiner. 

Lyft & Byggmaskiner 
går in i Profuragruppen



Kvalitetsmaskiner
•  Lastkapacitet 750 kg, 1 ton,
 1,6 ton och 2,5 ton

• Lastare och svängbart flak

Minidumper S100 
med lastare

Minidumper SC75 
med lastare

Minidumper S25A 
med lastare

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

Minidumper S160 
med lastare

Slyklippare



Markvibratorer

12

Svensk Rental Tidning • Maj - Juni 2019  • www.SvenskRental.se

Det händer mycket inom produktsek-
torn vibroplattor och markvibratorer. 
Nedan i SRTs årliga tema kan du läsa 

mer om senaste nytt från våra leverantörer.

NY RADIOSTYRD 
LEDAD VÄLT FRÅN HUSQVARNA
En mera varumärkesrelaterad nyhet är att 
Husqvarna Construction Products har gett 
sig in i den här produktsektorn genom förvär-
vet av Atlas Copcos maskinserier. Företaget 
har ett brett sortiment av stampar, plattor och 
vältar. Stamparna finns i tre modeller, LT 800, 
LT 6005 och LT 5005 i vikterna 97, 70 och 62 
kg. Den största drivs av en Hatz-motor och 
de två mindre av Honda-motorer. De framåt-
gående vibroplattorna finns i inte mindre än 
12 olika storlekar från den minsta LF 50 på 53 

Med det klimat vi upplever 
i stora delar av Sverige nu 
innebär att det är säsong för 
markvibratorer snudd på hela 
året. På hyllorna hos våra 
uthyrare kommer det snart 
digna av en rad ny effektiva 
produkter att hyra. Allra mest 
intressant i miljösynpunkt är 
de nya batteridrivna maski-
nerna från Swepac.

NYA EFFEKTIVA PRODUKTER   

för kompaktering
kg till den största LF 130 LT (diesel) som väger 
142 kg. Modell finns även i en bensinvariant. 
LX 90 är Husqvarnas rundpadda och väger 
96 kg. Merparten av vibroplattorna drivs av 
Honda-maskiner.

De backgående vibroplattorna finns i 2 mo-
deller från den minsta LG 164 (Petrol) som vä-
ger 157 kg till den största LH 700 om väger 780 
kg. Den radiostyrda LH 804 är dock tyngst på 
820 kg. Till detta sortiment skall tre duplexväl-
tar läggas, LP 6505, LP 7505 och den nya ledade 
LP 9505. De båda mindre väger 745 respektive 
981 kg och drivs av Hatz-dieslar. Den nya le-
dade och radiostyrda välten LP 9505 drivs av 
en Kubota dieselmator på 24 HP. Maskinen är 
mycket flexibel och har ett utmärkt grepp och 
har gjorts mycket användarvänlig.

www.husqvarnacp.com
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EN NY GENERATION FRÅN SWEPAC
Mycket nytt kom också från svenska tillver-
karen Swepac. Under 2019 introducerar Swe-
pac en ny generation av fram- och backgå-
ende plattor i intervallet 150-500 kg. Först ut i 
den nya serien är FB 155, FB 270, FB 300 samt 
FB 515. All fyra maskinerna visades på Bauma 
och väckte stort intresse tack vare sin nyska-
pande design vilken är framtagen av Zenit 
Design i Malmö. Stor vikt har lagts på funk-

tion och ergonomi. Avgasröret 
mynnar ut framåt för att 
bespara föraren från avgaser 

och dödmansgreppet är integrerat i en nyckel 
med programmerbar RFID-taggning. Hand-
arm-vibrationerna är låga och handtaget har 
värme som tillval. 

Som tillval finns även en molnbaserad te-
lematiklösning med GPS-tracker och inbyggt 
stöldskydd. Övervakning av relevanta ma-
skindata underlättas liksom kontroll av körtid 
och optimering av serviceintervaller. Position 
och status på maskinen är något fler och fler 
kunder efterfrågar, perfekt för rental alltså. 
Liksom tidigare kommer Swepac också att 
erbjuda en kompakteringsindikator som till-
behör för vissa modeller.

BATTERIDRIVNA 
MASKINER FRÅN SWEPAC
Baserat på Swepacs patent för batteridrivna 
vibroplattor lanserades förra året en 50 kg 
batteridriven platta, F 50B. På Bauma visade 
Swepac även en batteridriven version av den 
populära “rundpaddan” som kommer att be-
nämnas FR 100B. Den har en drifttid på mer 
än en timme och med ett extra batteripack 
kan maskinen i princip köras kontinuerligt. 
En annan nyhet är FB 200B, den första fram- 
och backgående markvibratorn i sitt slag med 
batteridrift. Den 200 kg tunga maskinen rön-
te mycket stort intresse, bl a på grund av den 
låga ljudnivån. Den är byggd 
med dubbla batteripack vilka 
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är likadana som det som används för FR100B, 
vilket betyder att de kan utnyttjas av mer än 
en maskin. Batteridrivna maskiner fortsät-
ter att vara ett växande segment och Swepac 
kommer att fortsätta sin utveckling av fler 
batteridrivna markvibratorer och produkter 
för betongbehandling. 

Swepac var tidiga med att patentera sina 
konstruktioner för batteridrivna vibroplat-
tor och dessutom med starka patent. Detta 
resulterade i att vid mässan Bauma i april i 
år tvingades tillverkarna Weber och Mikasa 
ta bort sina batteridrivna nyheter från sina 
montrar då konstruktionerna kan innebära 
ett intrång i ett av Swepacs patent. De båda 
batteridrivna maskinerna från Weber och 
Mikasa är utrustade med Hondas nya eGX-
motor. Motorn i sig är inget patentintrång 
men när den används i kombination med 
vibroplattans batteri och som ett paket som 
utgör en motvikt blir det ett patentintrång 
mot Swepacs patent som man bland annat 
har i Tyskland.

www.swepac.se

PACKNINGSUTRUSTNING 
FRÅN DYNAPAC
Dynapac i Sverige, som numera ägs av Fayat 
Group, har ett brett sortiment av lätt pack-
ningsutrustning bestående av stampar, fram- 
och bakåtgående vibroplattor, duplex och 
twin duplexvältar. Sortimentet av stampar 
består av tre modeller i vikterna 57, 66 och 
67 kg. Plattorna finns i fem modeller i vikter 
från 64 till 257 kg. Duplexvältarna finns i två 
modeller DTR75 och D.ONE som väger 727 

respektive 1585 kg. Senast i skaran är Twin 
Duplex-välten D.ONE som visades på Bauma. 
Välten är ledad och därmed enkel att navigera 
och komma åt med i trånga utrymmen. Vals-
bredden är 810 mm och maskinen är fjärr-
styrd och drivs med en dieselmotor. Enligt 
Dynapac erbjuder maskinen maximal lön-
samhet och låga driftskostnader tack vare väl-
tens ECO-läge, underhållsfri midjeled, snabb 
felsökning och mekanisk diagnostik.

www.dynapac.se 

PRISBELÖNT 
BATTERILIFT 
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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MÅNGA NYHETER FRÅN 
TYSKA WEBER MT PÅ BAUMA
Fredsund Maskin som är Webers svenska 
återförsäljare fanns på plats under Bauma för 
att visa sina svenska kunder alla ny-
heter. Mest intressant för de svenska 
besökarna var den helt nya rund-
paddan CFR90. Magnus Kanerfalk på 
Fredsund Maskin kommenterar:

“Redan när vi inledde samarbetet 
med Weber under 2017 började vi 

gemensamt att planera en rundpadda för den 
svenska marknaden. Efter flertalet prototy-
per och tester börjar vi nu se den färdiga pro-
dukten, vi räknar med att kunna börja leve-

rera den ut till kund efter semestern i år”.
En nyutvecklad markvibrator för as-

falt visades även upp på mässan med 
en helt ny bottenplatta samt en ny 
vattentank som smidigt kan lossas vid 

påfyllning. Maskinen drivs av en Honda 
GX160 bensinmotor.

En annan intresseväckande nyhet på 
Bauma var även att den stora markvibra-

torn CR9 på 740 kg som nu kommer med 
ett steglöst fram/back-handtag med vibra-

tionsvärde under 2,5 m/s². Weber har alltid 
legat i framkant när det gäller att sänka vi-
brationsvärdena för operatören, med den nu 
uppgraderade CR9:an kan man erbjuda ma-
skiner från 80 kg ända upp till 740 kg med 
HAV under gränsvärdet 2,5 m/s2.

www.fredsund.se
www.webermt.com

NY STAMPAR FRÅN MIKASA
Japanska tillverkaren Mikasa som i Sverige 
marknadsför och säljs av Epox Maskin lanse-
rade för en tid sedan två nya stampar, MT-66 
och MT-77. Stamparna är effektivt avvibre-
rande och drivs av bensindrivna Honda-mo-
torer. MT-66 väger 72 kg medan MT-77 väger 
77 kg. Stamparnas slagfrekvens ligger på 644-
695m/min. Stamparnas plattdimensioner är 
285x340 mm och slaglängden ligger mellan 
50 till 80 mm.

www.epox.se



www.brubakken.se

NÅ DIT DU SKA  
OCH JOBBA SÄKERT

Vi månar om din säkerhet  
när du arbetar med 

höjdjobb. Rätt utbildning 
skapar trygghet. Hör av dig 

till oss om du behöver  
liftutbildning.

VI DELAR KUNSKAP 
& ERFARENHETER

 Vi har sålt och reparerat liftar  
över 40 år och delar gärna 
med oss av vår kunskap. 
Vi har ett team av säljare  
tekniker, teknisk support 

och reservdelar under  
samma tak. 

MARKNADENS  
BREDASTE UTBUD

Högt, lågt eller långt - 
vi har ett brett utbud av  
liftar från världsledande 
leverantörer. Arbetshöjd 

från 2 till 90 m.

®
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Fredheim Maskin hyr ut 
Sandvik-krossar 
i Sverige
Fredheim Maskin kommer att hyra ut Sand-
viks heavy duty-segment av mobila krossverk 
i Sverige. Även mindre Sandvik-krossar finns 
för uthyrning, likaså sorteringsverk och kros-
sar från Keestrack.

Satsningen riktar sig till större etablerade 
krossentreprenörer, som behöver en tillfäl-
lig extra resurs eller ersättningsmaskiner vid 
försäkringsskador eller maskinhaverier. Det 
kan också handla om att klara produktionen i 
väntan på ny maskin eller att lösa ett tillfälligt 
behov av en extra resurs.

I det tyngsta segmentet erbjuder Fredheim 
Maskin nu uthyrning av följande krossar från 
Sandvik:

Sandvik UJ440i: Mångsidig käftkross 
rustad för att klara drift även under riktigt 
tuffa klimatförhållanden. Intagsöppningen 
på 1 200 x 830 millimeter gör att krossen kla-
rar storlekar upp till 760 millimeter. Volvo-
Penta dieselmotor på 315 kW. Vikt: 68 ton.

Sandvik US440i: Spindelkross för krä-
vande miljöer. Försedd med Sandvik CS440 
hanterar krossen material i storlek upp till 
450 millimeter. Volvo-Penta dieselmotor på 
315 kW. Vikt: 55 ton.

Sandvik UH440i: Högpresterande konkross 
utrustad med Sandvik CH440 Hydrocone-
kross, som ger både kraft och tillförlitlighet. 
Klarar styckestorlekar upp till 215 millimeter. 
Volvo-Penta dieselmotor på 315 kW. Vikt: 50 
ton. Motsvarande maskin från Keestrack, B7e 
”1208”, H6e ”4800” och H4e ”3800” finns för 
försäljning med relativt snabb leverans.

Utöver Sandviks krossverk i det tyngre 
segmentet erbjuds även följande:

Sandvik QJ341: Käftkross för återvinning. 
Inmatningsöppning på 1200x750 millimeter. 
Cat dieselmotor på 261 kW. Vikt: 49 ton.

Sandvik QS331: En kompakt spindelkross 
utrustad med Sandvik CS430. Max inmatad 
storlek är 360 millimeter. Cat dieselmotor på 
261 kW. Vikt: 36 ton.

Sandvik QH332: Konkross försedd med 
Sandvik CH430. Max inmatad storlek är 185 
millimeter. Cat dieselmotor på 261 kW. Vikt: 
36 ton. 

VILL DU PROVKÖRA? 
HÖR AV DIG SÅ KOMMER 
VI FÖRBI.

På Pullman Ermator är det din arbetsmiljö som får styra vår produktutveckling. Vi 
vill nämligen att du ska kunna andas lugnt och njuta av våren – utan att behöva oroa 
dig för damm i lungorna eller en smärtande rygg. Därför har vi satt H13-filter i alla 
våra stoftavskiljare och luftrenare. Vi kan också erbjuda Longopac® till alla våra 
stoftavskiljare, för helt dammfria påsbyten. På våtsugarna sitter en utkastarpump 
som underlättar tömning av det som sugits upp. Sist men inte minst har maskinerna 
ergonomiska handtag, en låg vikt och hjul som gör dem lätta att flytta.    

I vårt sortiment finns en maskin för varje tänkbart användningsområde inom bygg, 
sanering, rivning, golvslipning och håltagning. Kraftfulla luftrenare, stoftavskiljare 
och våtsugar som effektivt tar hand om slammet och dammet. Samtidigt som de är 
snälla mot din kropp. 

Sommaren är här. Välj en maskin som gör det enkelt att njuta. 

pullman-ermator.se

SOMMAREN ÄR HÄR. 
TA ETT ANDETAG 

OCH NJUT.
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Strängbohm Eneby AB tog med sig bandgrä-
varen Wacker Neuson ET35 till årets Maskin-
Expo, den 23–25 maj. Maskinen i 3,5-tonsklas-
sen visar på övertygande produktivitet och 
erbjuder nu svängbart schaktblad. 

Bandgrävmaskinen Wacker Neuson ET35 
har många sofistikerade detaljer. Egenskaper 
såsom god stabilitet och den nya ergonomiskt 
utvecklade förarhytten garanterar effektivt 
och behagligt arbete. 

“Det svängbara schaktbladet med flytläge 
ger konsekvent kraft till skärkanten. Därige-
nom behöver sköldens läge inte justeras så 
ofta, vilket bidrar till ett effektivare arbets-
flöde och sparar tid”, säger Petra Schjött, på 
Strengbohm Eneby AB.

Wacker Neuson ET35

Svenska återförsäljaren Blinkentools med-
delar att Laserliner introducerar ny digital 
hygrometer för långtidsövervakning av om-
givningstemperatur, relativ luftfuktighet, 
daggpunkt och utvärdering på PC. ClimaData 
Box digital hygrometer har flera använd-
bara funktioner så som långtidsmätning och 

minne för omgivningstemperatur, relativ 
luftfuktighet och daggpunkt, digital display 
med min/max-värden, alarm funktion, USB-
gränssnitt för utvärdering på PC, dataminne 
med datum/tid, uppmätta värden kan visas i 
°C och °F, väggfäste samt anti-Stöld funktion.

www.blinken.eu

Laserliner introducerar ny digital hygrometer
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Nu har det gått några veckor sedan 
megamässan Bauma avslutades in 
München och uppståndelsen lagt sig. 

Bauma slutar aldrig att förvåna och växa. Det 
var flera år sedan ryktet gick att mässan nått 
sin gräns ifråga om utrymme. Trots detta 
lyckas arrangörerna att klämma i fler utstäl-
lare och öka utställningsytan. Till årets mässa 
hade man byggt två nya hallar och lycktas 
utöka utställningsytan utomhus.

BESÖKARREKORD
Årets Bauma-mässa arrangerades mellan 

Hur lyckas de? Att gång 
efter gång öka och locka fler 
besökare till Bauma trots att 
man sedan länge redan är 
störst i världen? Bauma 2019 
blev den bästa mässuppla-
gan sedan minst fem gånger 
tillbaka.

bauma regerar igen!

8-14 april i München på samma ställe som 
de senaste tre decennierna, Münchens gamla 
flygplatsområde. Över 3700 företag från 63 
olika länder ställde ut på en yta på mera än 
613000 kvm. Inte mindre än 620000 perso-
ner, från 200 länder, besökte mässan under 
de sju mässdagarna vilket är 40000 fler be-
sökare än 2016. Det är nästa lika mycket folk 
som Oslo population. Som ren kuriosa kan 
också nämnas att på Nordbygg förra året kom 
totalt 48000 besökare och Nordbygg räknas 
som en av de stora nordiska byggmässorna. 
Bauma befäste ännu en gång att man är värl-
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dens största mässa alla kategorier. Bauma 
andades optimism den här gången i större 
utsträckning än på de senaste två upplagorna 
av mässan.

Rent generellt lanserades fler nyheter på 
årets mässa än tidigare, i alla fall om man jäm-
för med mässan 2016. Det kanske inte hand-
lade om så många riktiga innovationer men 
ökningen av mängden nyheter var uppenbar.

Rent generellt kan sägas att den stora ge-
mensamma nyheten för mässan var tillver-
karnas strävan att minska avtrycket på miljön 

genom att lansera motorer som svarar upp 
mot EUs Stage V-krav ifråga om utsläppse-
missioner.

FLER NYHETER ÄN NÅGONSIN
Sverige var som vanligt väl representerade på 
mässan och är ett tillverkarland som står sig 
mycket väl i konkurrensen trots att vi är små. 
Exempel på svenska tillverkare som langade 
ut en rad nyheter var Atlas Copco, Epiroc, 
Volvo, Swepac, Scanmaskin, Dustcontrol, 
Husqvarna, HTC, Pullman-Ermator, Alimak, 

OilQuick, Steelwrist, Brokk, Aquajet Systems, 
Conjet med flera. Atlas Copco Power Techni-
ques lanserade en hel räcka nyheter beståen-
de av kompressorer och generatorer. Epiroc 
släppte bland annat en rad nya hydrauliska 
verktyg och i Volvos monter var det både 
trång bland nyheterna och besökarna. Swepac 
presenterad flera nya markvibratorer som du 
kan läsa mer i vårt tema om nya markvibra-
torer. Dustcontrol smygvisade en batteridri-
ven stoftavskiljare för proffsanvändning som 
får betecknas som en riktig innovation som 
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branschen inte sett tidigare. Även i Husqvar-
nas monter fanns en hel del nyheter som nya 
stofthanterare från Pullman Ermator, midje-
styrda markvibratorer, nya diamantverktyg, 
nya golvslipar och batteridrivna handhållna 
kapmaskiner. HTC, som numera är en del av 
Husqvarna men fortsatt som eget varumärke 
ställde ut på sin vanliga plats i A1-hallen. Även 
HTC visade senaste nytt som den nya serien 
Start & Grind som man visade på World of 
Concrete. Alimak bjöd också på en rad ny-
heter som exempelvis en ny uppgradera 
höghastighetshiss i Scando 650 FC-S. Tillver-
karen Brokk överraskade med att släppa yt-
terligare en rivningsrobot, modellen Brokk 
70. Scanmaskin visade sina senaste nyheter 
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Nya

DINO 230VT
Välkommen in i värmen! 

Gjord för att hyras ut.

100% up to the job
• Arbetshöjd 23 m
• B-körkort 
• Självnivellering, hemknapp och 

fl era stödbensalternativ

Läs mer: www.dinolift.com

Zip-Up Svenska AB Stockholm 

Ellen Keys gata 22, 129 52 HÄGERSTEN 

Tel 08-97 04 80 |  www.zipup.se

Zip-Up Svenska AB Göteborg 

Hildedalsgatan 8 B, 417 05 GÖTEBORG
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ur World Series samt en helt ny golvfräs och 
dessutom en Shotblaster som gör sitt insteg 
på marknaden igen. Men även andra tillver-
kare utanför Sveriges gränser visade på nyhe-
ter. För den liftintresserade mågnade många 
montrar av nyheter som exempelvis Dino-
lifts nya Dino 230VT och Dino 220 och 280 
RXT. Ruthmann visade upp nya billiftar och 
i Ommelifts fanns också mycket nytt. På ut-
omhusområdet återfanns också amerikanska 
snorkel med en hel del smått och gott. I en av 
hallarna ställde Skyjack bland annat flera nya 
saxliftar och IPAFs liftutbildningar lockade 
många besökare att testa den avancerade lift-
simulatorn. GEDA visade en ny modell av sin 
Multilift och i Kaesers monter fanns som van-
ligt tornet med en rad kompressorer staplade. 
I montern fanns nya modeller redo att levere-
ras ut på marknaden. Även i Genies och JLGs 
montrar trängdes nya modeller av sax, bom 
och pelarliftar. I Hamms monter fanns flera 
nya modeller av vältar. Ställde ut på mässan 
gjorde också flera av de större maskinuthyr-
ningskedjorna som arbetar över hela Europa. 
En av dessa var förstås Cramo.

Då Svensk Rental Tidning spänner över ett 
ofantligt antal produktområden är det omöj-
ligt att nämna specifika produktnyheter i en 
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Atlas Copcos pneumatiska stoftavskiljare är 
konstruerad för att möta dagens arbetsmiljökrav 
och använder sig av vakuumteknik för att effektivt 
ta bort byggdamm direkt vid källan. Den arbetar 
inomhus såväl som utomhus och kräver ingen el, 
endast en tillförlitlig källa av tryckluft.

atlascopco.se

Nyhet - Pneumatisk 
stoftavskiljare DCP10 

T E L :  0 4 3 1 - 7 1 0  0 0  •  H A L L A N D S V Ä G E N  2 7  •  B Å S T A D 
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Ny diamantkapklinga
-  Ny teknik

echSafeT TM

•   SÄKRARE  -  Försedd med fyra skyddssegment  
 mot farligt slitage på stambladet

•   BREDARE ANVÄNDNINGSOMRÅDE  -  Förutom betong,
     armerad betong , granit m.m. möjlig ur säkerhets- 
     synpunkt att köra även i asfalt

•   LJUDDÄMPAD  -  Finns med ljuddämpat stamblad för
     sågning i känsliga miljöer, ZENE       SafeTechTM SILENT

NYHET!
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artikel som denna. Istället kommer vi att spri-
da ut informationen om nyheter i separata 
artiklar under hela året. En del nyheter skrev 
vi redan om i SRT 2 som var vårt mässnum-
mer för Bauma. Att hitta alla utställare på det 
enorma utställningsområdet var ingen enkel 
uppgift. Men om man var ute efter lite lätt-
are bygg- och handhållna maskiner är dessa 
produkter alltid samlade i mässan första hall, 
A1. Här visades olika typer av verktyg för borr-
ning, kapning, sågning, slipning och polering 
av olika typer av byggnadsmaterial. Här fanns 
som vanligt också en mängd olika typer av 
maskiner för kapning, golvsågning, borrning, 

väggsågning och inte minst slipning och po-
lering av betonggolv som fortsätter att vara 
ett högprioriterat produktområde med stort 
intresse bland entreprenörerna.

SKÅL BAYERN!
München som stad levererade som vanligt. 
I själva staden fanns inte ett enda hotellrum 
att uppbringa under själva mässveckan. För-
utom möjligtvis bland lyxhotellen om man 
var villig att betala ett pris som multiplicerats 
minst 20 gånger i jämförelse med utgångs-
priset. På alla Gasthaus i småbyarna runt 
München återfanns språk och nationaliteter 

som normalt sett inte syns i de här trakterna 
förutom då Bauma arrangeras. Åtskilliga tu-
sentals Wienerschnitzel och liter av bayersk 
Helles eller Weißbier har pumpats ut under 
de sju mässdagarna återigen. Det enda ne-
gativa under de sju dagarna i Sydtyskland 
var att vädrets makter inte riktigt var på ar-
rangörernas sida. Större delen av veckan var 
det mulet och stundtals riktigt bitande kallt. 
Ofta brukar vädret vara ganska behagligt 
vid den här tiden i Bayern med blommande 
körsbärsträd och fullsatta biergarten, men 
inte den här gången.

www.bauma.de
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Under 2019 kommer Atlas Copco att lansera 
flera elektriska luftkompressorer med Vari-
able Speed Drive (VSD) i sin E-Air-serie: från 
7 upp till 31 m3/min. De nya eldrivna kom-
pressorerna är den perfekta lösningen för ar-
bete i områden med krav på låga utsläpp. Inga 
utsläpp från dieselmotorer plus låg ljudnivå 
(bara 61 dB(A)) gör E-Air-serien idealisk för 
arbete inne i städer, under jord, exempelvis 

gruvbrytning eller tunnelbyggen, eftersom 
luftventilation är en del av driftskostnaden. 
Eldrivna kompressorer med fast hastighet 
kräver en strömtopp vid start, men de el-
drivna VSD-modellerna är flexibla och går att 
anpassa till den effekt som finns tillgänglig på 
arbetsplatsen.

Även den optimala kombinationen av VSD 
och en motor med permanentmagnet bidrar 

till effektiviteten. Slutligen har de nya model-
lerna många egenskaper som krävs i tuffa mil-
jöer. Ett komplett urval av eldrivna kompres-
sorer med VSD lanserades på Bauma 2019.

MÅNGSIDIG VSD-TEKNOLOGI
Kompressorns integrerade elmotor med VSD 
och permanentmagnet kräver bara låg ström 
för uppstart, så strömförsörjningen behö-
ver inte överdimensioneras. Det finns heller 
inget behov av överdrivet stora pneumatiska 
verktyg. VSD-driften och motorn med per-
manentmagnet ger även en märkbar effekti-
vitetsförbättring. I kombination erbjuder de 
marknadens högsta effektivitet vid delbelast-
ning. Det smarta systemet med kraftuttag 
på VSD-modellen E-Air H 250 ger dessutom 
flexibilitet för slutanvändarna genom att det 
går att använda samma maskin med flera ut-
tag (63, 32 och 16 A).

ÖKAD EFFEKT UTAN DIESEL
Frånvaron av dieselutsläpp har betydelse för 
mer än steg V-utsläppsgränserna för diesel-
motorer. Vid arbete i bostadsområden eller 
slutna utrymmen, som i tunnelbanesystem, 
tunnlar eller gruvgångar, ger E-Air-serien ett 
tillförlitligt flöde av trycklyft utan dieselut-
släpp.

Atlas Copco nya serie 
portabla elektriska luftkompressorer

På Bauma presenterade Merlo nya modeller 
av teleskoplastaren Merlo Roto, bland an-
nat den nya Merlo Roto 50.35, som har en 
lyftkapacitet på 5 ton och lyfthöjd 35 meter. 
När MaskinExpo genomförs på Stoxa 23–25 
maj kan intresserade få mer information om 
Merlos moderniserade Roto-koncept. Sena-
re i år introducerar Hüllert Maskin den nya 
Roto-serien på den svenska marknaden.

Nya Roto baseras på ett modulbyggt kon-
cept med en mängd nya tekniska funktioner. 
De nya Roto-modellerna finns i två olika ut-
föranden, Roto 400 som roterar 415 grader 
och Roto Advanced med oändlig rotation.

Personal från Hüllert Maskin fanns på 
plats under Bauma för att ta emot besökare 
från Sverige. På MaskinExpo är ytterligare 
modellserier i fokus. En är nya Multifarmer 
som redan blivit en stor framgång i Sve-
rige, inom både entreprenad och jordbruk. 
Multifarmer-modellerna levereras med både 
kraftuttag och trepunktslyft, vilket tillsam-
mans med maskinernas unika räckvidd och 
fördelaktiga format gör dem användbara i 
oräkneliga sammanhang.

En annan är Panoramic-serien som lan-
serades redan 1987. Modellens tillkomst 
byggde på idén att flytta motorn från maski-
nens baksida till höger sida, vilket gav gott 
om plats för teleskopbommen. Denna smar-
ta idé förändrade teleskoplastarmarknaden 
för alltid, och gjorde Merlo till teknikledare 
eftersom det möjliggjorde en 
utmärkt runtomsikt, som i 
sin tur gav ökad säkerhet.

Nu är det alltså dags för 
den senaste uppgradering-
en av Panoramic-modeller-
na. De nya maskinerna som 
kommer till Sverige under 
hösten har ny hytt, givetvis 
med fortsatt god runtom-
sikt och komfort. De har 
också en helt ny typ av axlar 
samt nya tekniska lösningar 
som höjer säkerhetsnivån 
och prestandan.

Merlo är det marknadsle-
dande teleskoplastarmärket 
i Sverige sedan decennier. 

Under åren har generalagenten AB Hüllert 
Maskin byggt ut ett heltäckande nät med 
omkring 40 serviceverkstäder och säljkon-
tor spridda över hela landet. Den starka po-
sitionen märks också på det breda utbudet 
av modeller.

www.hullert.se

Hüllert Maskin visar nya teleskoplastare från Merlo
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Hitta återförsäljare på
www.scantruck.se

Rådfråga Scantruck om du vill lyfta din verksamhet till nästa nivå. Vi är generalagent i Sverige för 
de kända Manitou teleskoplastarna, minilastare och liftar samt saxliftar från GMG och PB Platforms. 
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%

På återseende hos Scantruck

DU KAN OCKSÅ KONTAKTA 
Lasse Lans  0722 403 106
David Trygg  0721 482 880
Bo Bergqvist 0722 403 107
Jan Bratowski 0706 493 401

Scantruck är generalagent för Manitou, GMG och PB Platforms i Sverige

GENERALAGENT FÖR MANITOU I SVERIGE

Perfectly clean drilling. Done.
The world's first easy-to-use dry drilling system for 
reinforced concrete with innovative technologies and 
high quality components for professional requirements. 
Long-lasting and reliable. With every use.

Find out more at www.tyrolit.com

Premium grinding tools since 1919 
www.tyrolit.com
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Laserliner introducerar ny 
inspektionskamera med flexibelt kamerahuvud

HTC XX2 en problemlösare när inget annat biter

Svenska återförsäljaren Blinkentools medde-
lar att Laserliner introducerar ny inspektions-
kamera med flexibelt kamerahuvud. Kameran 
har en manuell 3D kontroll av kamerahuvu-
det i titanium med rörelse upp till 210° fram-
tagen för svåråtkomliga utrymmen.

VideoInspector 3D inspektionskamera har 
flera användbara funktioner:
• Manuell 3D kontroll av titanium kamera-
huvud med rörelse upp till 210°
• Problemlokalisering: Kameran visar vad 
som ligger bakom föremål, väggar, ledningar, 
kablar osv., även under dåliga ljusförhållan-
den tack vare lysdiodsbelysningen
• Perfekt för svåråtkomliga ställen med sitt 
lilla kamerahuvud (ø 6 mm)
• Ljusstark objektbelysning genom 6 hög-
presterande keramiska LED-lampor
• Bildrotation i steg med 90°
• REC-funktion, bild och video: Inspelning-
arna kan lagras för senare utvärdering

• Hold-funktion: frys bilden
• Möjlighet att driva extern skärm via anslut-
ningen HDMI
• Mikro-USB port för laddning av batteri
• Vattentätt kamerahuvud och vattentät ka-
bel

Nu lanserar DEWALT sin första batteri-
drivna excenterslipmaskin. Ett helt nytt 
proffsverktyg med en prestanda som 
enkelt kan matcha en nätansluten 230 
V-modell. Det ger en snabb och effektiv 
avverkning och ett slutresultat med per-
fekt finish.

DEWALTs 18V XR-sortiment växer 
snabbast på marknaden med över 140 
batteridrivna proffsverktyg. Ett unikt sys-
tem som bygger på en och samma batte-
riplattform som passar samtliga produk-
ter. Nu utökas sortimentet även med en 
ny kraftfull 18 V excenterslipmaskin, med 
125 mm slipplatta. Ett perfekt verktyg för 
professionella snickare, båtbygg- are och 
andra som sysslar med finsnickeri och 
träbearbetning på platser där nätanslut-
ning inte är självklar. Nya DCW210 mö-
ter en stor efterfrågan på ”sladdlös frihet” 
när man till exempel platsbygger kök och 
inredning, utställningar och mässmont-
rar, finslipar snickerier innan målning el-
ler tar bort färg och lack från ytor.

Tack vare DEWALTs bortslösa motor 
är den nya excenterslipen mycket effek-
tiv och snabb med oöverträffad körtid 
som är bäst i sin klass. Konstruktionen 
är dessutom extra gedigen vilket sam-
mantaget gör att DCW210 kan stå upp 
mot vilken nätansluten 230 V excenter-
slip som helst när det gäller kapacitet, 
hållbarhet och driftsäkerhet. Samtidigt är 
den lätt och bekväm att styra med ett er-
gonomiskt utformat grepp som ligger bra 
i handen och ger maximal kontroll. Osil-
leringsrörelsen är 2,6 mm och hastighets-
inställningen variabel från 8000-12000 
varv/minut via en smart ”switch & speed” 
knapp som enkelt regleras med bara en 
hand. Maskinen passar därför särskilt bra 
till precisionsarbeten som kräver ett pro-
fessionellt slutresultat med mycket hög 
finish utan synliga repor eller märken.

Prestanda i toppklass

Husqvarna Automower 310, Husqvarna Au-
tomower 430X och Husqvarna Automower 
450X – där har ni årets storsegrare i Pricerun-
ners stora test av robotgräsklippare.

”Vi har pressat varje robotgräsklippare till 
gränsen för vad den klarar”. Ja, Pricerunners 
test var tufft för de 24 robotgräsklippare som 
deltog. Under flera månader, på olika typer av 
gräsmattor och i alla slags möjliga väder har 
robotgräsklipparna fått visa vad de går för. 

Prestanda, effektivitet, tillförlitlighet, använ-
darvänlighet, funktionalitet, säkerhet samt 
design och byggkvalitet har testats. Robot-
gräsklipparna har sedan betygsatts efter sitt 
prisvärde, dvs. hur bra maskinen är på respek-
tive område i relation till sin prislapp.

När testet var klart stod Husqvarnas Auto-
mower 310, 430 X och 450X som klara segrare 
i kategorierna ”Bäst i test”, “Bästa premium-
val” och “Bästa lyxval”.

HUSQVARNAS ROBOTGRÄSKLIPPARE  
tar storslam i Pricerunners stora test

Nya XX2 från HTC Sweden är ett unikt diamant-
verktyg för den allra hårdaste betongen och där 
snabb avverkning är den avgörande faktorn. 

Det nya XX2-verktyget från HTC är spe-
ciellt framtaget för grovslipning av extremt 
hård betong när X-serien inte räcker till. Detta 
verktyg har en exceptionellt hög avverknings-
grad. Mjukare bindning i segmenten gör att 

diamanterna exponeras mer för underlaget – 
och klarar av tuffare golv på kortare tid.

www.htc-floorsystems.com
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INNOVATIVA SYSTEM 
FÖR UTHYRARE
Flexibla lösningar som möter alla era behov
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Gå gärna in och läs fler nyheter och reportage på

www.svenskrental.se

Kvalité och innovation på 
högsta nivå.
Vi har funnits i mer än 65 år och 
ligger i framkant när det kommer till 
säkra lösningar på höjden.

Exempel ur vårt breda sortiment:

Stegar och Trappstegar
Stegarna har alltid platta horisontellt 
vinklade steg för bästa komfort.

Rullställningar
2 mm gods i ramar och stag för bästa 
prestanda mellan vikt och slitstyrka. 
Glasfiberplattformar som är 30% 

lättare vilket gör arbetet enklare att 
utföra.

Hantverkarställningar
Som sagt vanligaste godstjockleken 
är 1,6 mm mot Altrex 2 mm, tål hårda 
tag. Finns även som bred.

Hängställningar
Kan formas för alla behov, breda, 
runda, specialvinklade för flera 
Våningar m.m.

Specialprodukter
Är något vi är vana vid så är det att 
forma produkter efter era behov.

RELAX. IT´S AN ALTREX

Tel: 08-24 24 24
Ullevivägen 4  ·  197 40 Bro  ·  www.altrexsverige.se



info@hyreskedjan.se • www.hyreskedjan.se

Hyres

www.bvm.se

Nya GEDA BL 2000
• Lyftkapacitet 2000 kg 
   (1300 kg med 32 A)
• Antal personer 23 
   (15 personer med 32 A)
• Lyfthastighet 40 m/min 
   (30 m/min med 32 A)   (30 m/min med 32 A)
• Maximal bygghöjd 250 m

Digital touchdisplay med bl.a 
språkval, val 63/32 A, felkoder, enkel 
programmering våningsplan, 
kan fjärrövervakas.

• Singel eller Twin på gemensam mast
• Kan användas med låga grindar och 
   fullhöjdsgrindar
• Kan utrustas med 
   fingeravtrycksläsare



Laserliner introducerar ny multilinjelaser
Svenska återförsäljaren Blinkentools med-
delar att Laserliner introducerar ny multi-
linjelaser med tre gröna 360°-laserlinjer och 
med magnetiskt kläm- och väggfäste.

X3-Laser Pro har flera användbara funk-
tioner:
• Horisontell och vertikala 360° laserlinjer 
med grön laserteknik i DLD-utförandet ger 
hög kvalitet på linjerna: ren, klar och där-
med väl synlig
• Enkel lodfunktion tack vare laserkorset
• Automatic Level: Automatisk injustering 
genom magnetiskt dämpat pendelsystem

• Extra lutningsläge för injustering av lutningar
• Med det magnetiska kläm- och väggfästet 
kan enheten användas separat eller i kombi-
nation, både horisontellt och vertikalt
• GRX-Ready: I kombination med laser-
mottagaren som tillval möjliggör det inte-
grerade handmottagarläget en identifiering 
av laserlinjerna på långa avstånd och vid 
ogynnsamma ljusförhållanden
• Micro USB-port för laddning av batteri
• Ström anslutning för kontinuerlig drift
• Lång drifttid tack vare effektstarkt Li-Ion 
batteri med laddningsfunktion

”QAS 60/35 är ett exempel på vår egenut-
vecklade VSG-teknologi för generatorer. 
Med den slipper man riskerna med genera-
tordrift vid låg belastning, som cylinderglas-
ning, cylinderpolering, kraftig uppbyggnad 
av kolavlagringar, hög oljeförbrukning, låga 
förbränningstemperaturer och slöseri med 
bränsle”, säger Sergio Salvador, Product 
Manager på Atlas Copcos Power and Flow-
division.

Den överlägsna prestandan hos QAS 60/ 
35 VSG vid låg belastning, med automatisk 
variabel hastighetskontroll från 950 till 2550 
rpm och ett integrerat system för krafthante-
ring, kan ge upp till 40 procent lägre bränsle-
förbrukning än traditionella generatorer med 
fast hastighet. Samtidigt ger den högre drift-
säkerhet vid applikationer med en genom-
snittlig belastning på mindre än 20 procent, 
såsom byggprojekt, utomhusevenemang och 
leverans av telekomtjänster. Det inbyggda 
systemet för energilagring ökar topputeffek-
ten med 70 procent – motsvarande prestan-

dan hos en generator med 60 kVA primäref-
fekt. Med QAS 60/35 VSG kan operatörerna 
dessutom minska sitt koldioxidavtryck efter-
som CO2-utsläppen kan minska med upp till 
40 procent.

QAS 60/35 VSG är användarvänlig och 
miljövänlig. Den uppfyller helt de europeiska 
utsläppsstandarderna, har en bullerdämpad 
kåpa av Zincor-stål som är upp till 55 procent 
mindre än jämförbara enheter och är betyd-
ligt tystare än vad OND 2000/14/EC reglerna 
kräver.

QAS 60/35 ger operatörerna ökad driftstid, 
produktivitet och intäkter genom serviceef-
fektivitet och motorernas längre livslängd. 
Det robusta filtreringssystemet och vatten-
separatorn gör att serviceintervallet kan bli 
hela 500 timmar. Samma tänk ligger bakom 
motorn, som får längre livslängd tack vare 
luftfiltret med säkerhetspatron för filtrering 
i två faser.

Dessutom ger nya QAS 60/35 VSG kun-
derna möjlighet att skala ned och optimera 

maskinparken eftersom en enda enhet kan 
ersätta upp till sex kraftnoder med typiska 
generatorer på mellan 9 kVA och 60 kVA med 
fast hastighet.

Med sitt 1-till-1-förhållande för motor-
start är QAS 60/35 VSG en idealisk källa för 
den höga startström som krävs för elmotorer 
i anläggningsverktyg, kranar, pumpar och 
elektriska kompressorer. Stabil frekvens och 
spänning gör den dessutom till en föredragen 
lösning vid hantering av känsliga belastningar 
som elektronikutrustning och elektronikapp-
likationer.

”Egenskaperna som utmärker vårt senaste 
tillskott QAS 60/35 beror på VSG-teknologin 
för drift vid låg belastning och på anslutbar-
heten. Den är helt unik när det gäller flexi-
bilitet, tack vare moduluppbyggnaden och 
möjligheten till parallellkoppling, som gör 
att flera generatorer kan kopplas samman på 
enklast möjliga vis för optimal effektivitet”, 
säger Sergio Salvador.

www.atlascopco.com

Atlas Copcos nya generator med variabel hastighet 
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ren och hälsosam
NYHETER SOM HÅLLER DIN ARBETSPLATS      

Damm & Slam

36

Hantering av byggdamm och betongslam är en oerhört viktig aspekt på de flesta 
arbetsplatser. Reglerna blir allt tuffare inte bara i Sverige och Europa utan till 
och med i USA genom OSHAs nyas regler.

Under Bauma 2019 fick besökarna en 
första smygtitt på Dustcontrols kom-
mande produkt DC BattVac. Dust-

control visade en första prototyp för att se 
branschfolkets reaktioner inför slututveck-
lingen av stoftavskiljaren. DC BattVac är vad 
SRT erfarit marknadens första batteridrivna 
stoftavskiljare för proffsanvändning. DC 
BattVac är en batteridriven stoftavskiljare 
med HEPA H13 filter. Den är kraftfull, robust 
och utrustad med longopac. Maskinen har 
kapacitet till att klara samma tuffa jobb som 
storsäljaren DC 2900 – men utan en sladd 
som hindrar arbetet. Mera information om 
produktinnovationen så snart tidningen fått 
mera fakta från Dustcontrol.

www.dustcontrol.se

HUSQVARNA 
CONSTRUCTION PRODUCTS
På mässan Bauma släppte också Husqvarna 
Construction Products en ny trefas stoftav-
skiljare med modellbeteckningen T4000. En 
effektiv arbetshäst som har designats för att 
matcha Husqvarnas golslipar PG 530, PG 450 
och PG 400 samt små till medelstora så kall-
lade Scarifiers, Shotblasters och Shavers, för 
att använda engelska ord då inga riktigt bra 
svenska motsvarigheter uppfunnits ännu. 
T4000 är utmärkt för riktigt tunga och krä-
vande avverkningar och är försedd med en 
tystgående och stark turbinmotor som levere-
rar ett exceptionellt bra luftflöde. Maskinens 
Jet Puls-funktion rengör det koniska förfil-
tren effektivt från damm utan att man behö-
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ver öppna den. Maskinen är försedd med två 
individuellt testade och certifierade HEPA-fil-
ter, klass H13 som erbjuder långa serviceinter-
valler. Den smidiga och slimmade designen, 
solida hjul som inte skapar några märken och 
möjligheten att ansluta en separator enkelt 
gör maskinen stabil och väldigt mobil. Svet-
sad och kraftfull ram, rostfritt stål i många 
detaljer som longopac samt stålhantag borgar 
för ett långt och bra samarbete mellan maskin 
och operatör. Maskinen drivs med trefas med 
ett frekvensomfång på 50 Hz. Kraften ligger 
på 4 kW och har en 16A säkring. Luftflöde på 
400 m3/h. Bullernivån ligger som max på 73 
dB och den väger 106 kg.

www.husqvarnacp.se

HTC
Tillverkaren HTC lanserar en ny maskinserie 
med konceptnamnet Start & Grind. Serien 
innehåller bland annat stoftavskiljarna D10, 
D20, D30 och PS30, samt en föravskiljare. 
HTC D10 är en lätt stoftavskiljare som lämpar 
sig bäst för handhållna slipmaskiner. HTC 
D20 är en kraftfull stoftavskiljare som rekom-
menderas till HTC 280 och 450. HTC D30 är 
en mycket kraftig 1-fas stoftavskiljare med tre 
vakuummotorer. Alla stoftavskiljare har Hepa 
H13-filter som fångar upp det finaste dammet 
samt H-klassning, den högsta internationella 

standarden för provning av damm- och vat-
tensugare. HTC PS30 är en föravskiljare som 
separerar stora partiklar vid t ex golvsanering.

Med maskinserien Start & Grind, som även 
innefattar tre golvslipsmaskiner, har HTC fo-
kuserat på enkelhet vid transport och hante-
ring. Maskinerna har utvecklats för golvslipa-
ren som snabbt vill komma igång och inte har 
så mycket förkunskap. Start & Grind-serien 
ersätter den tidigare HTC Greyline-serien.

www.htc-floorsystems.com

NYA DAMMSUGARE 
FRÅN DANSKA BRØNDUM
På bauma 2019 introducerade danska V. Brøn-
dum A/S deras nya H-klassade dammsugare 
Ronda 1800H Power, samt deras cyklonför-
separatorer Ronda CF 502P och CF 502A. 
Dammsugaren Ronda 1800H Power är gjord 
för betongdamm och annat fint och hälso-
farligt damm. Den fungerar både som vanlig 
dammsugare för städning av byggarbetsplat-
ser och som en stoftavskiljare sammankopp-
lad med handverktyg för torrsågning och slip-
ning av betong. Den är utrustad med eluttag 
samt start/stop-automatik för handverktyg. 
Ronda 1800H Power använder sig av samma 
motorhuvud som Ronda 200H Power och har 
samma egenskaper, såsom mjukstart, 1450 el-
motor och låg ljudnivå. Dessutom tillkommer 
ett stort och delvis självrengörande teflon-
täckt multifilter med en livslängd som van-
ligtvis överstiger tre år, samt en filterventil för 
ytterligare filterrengöring under användning. 
Maskinen är delvis konstruerad av konduk-
tiva material för att säkerställa urladdning av 
statisk elektricitet. Maskinen är lätthanterlig 
och enkel att transportera tack vare den stora 
metallramen som skyddar maskinen och dess 
stora hjul. Ronda 1800H Power kommer i två 
versioner med olika lösningar för att tömma 

maskinen, den ena med Longopac och den 
andra med en stor metallbehållare som går 
att ta lös med ett handtag.

Cyklonerna Ronda CF 502P och CF 502A 
är gjorda i metall och är lämpade för byggin-
dustrin. Dessa maskiner separerar upp till 98-
99 % av det dammsugna materialet. När man 
dammsuger stora mängder av väldigt fint 
damm, skyddar förseparatorn dammsugarens 
filtersystem från att överbelastas. En försepa-
rator kan även vara användbar när du behöver 
extra insamlingskapacitet. Ronda CF-502P 
räknas som standardversionen av de två och 
är utrustad med en plastbehållare, medan CF-
502A är utrustad med en metallbehållare för 
att undvika statisk elektricitet. Båda modeller 
erbjuder en kapacitet på 50 liter och möjlig-
heten att samla dammet direkt i en behållare 
eller i en stark plastpåse.

www.broendum.com
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JACK MIDHAGE AB
Återförsäljaren Jack Midhage AB erbjuder jo-
niseringsaggregat för luftrening i egna märket 
och relativt nylanserade Jonex. Vid jonisering 
fylls luften med positiva och negativa syremo-
lekyler som klumpar ihop föroreningarna till 
allt större partiklar, tills de faller ner på golvet 
och stannar där. Effekten stannar kvar i flera 
timmar vilket underlättar dammsugning och 
sanering av arbetsplatsen. Förutom bygg-
damm tar Midhages joniseringsaggregat ex-
empelvis mögelsporer, brandlukt och annan 
lukt, rök, bakterier och virus. Med Midhages 
egna ord är jonisering en naturlig process som 
gör luften mer hälsosam och välbalanserad på 
joner, men en begränsning i användandet kan 
vara att lokalen inte får ha för hög luftväxling 
då detta kan medföra att koncentrationen av 
joner kan sjunka.

En annan produkt som Midhage erbjuder 
är deras slamfilterpressar från Lissmac, en 
lösning som underlättar slamvattenhantering 
direkt på arbetsplatsen. Slamfilterpressarna 
renar vattnet och samlar slammet i kakor 
som sedan i flesta fall kan slängas direkt i 
containern. Det renade vattnet kan ledas till-
baka och återanvändas i arbetet, vilket förstås 

kraftigt minskar vattenförbrukningen. Slam-
filterpressarna erbjuder enligt Midhage hög 
driftsäkerhet och bra kapacitet för sin storlek. 
I programmet finns två modeller, SFA 400 
och SFA 900, med en reningskapacitet på 480 
respektive 900 l/h. De kompakta utrustning-
arna är lätta att transportera och drivs helt av 
tryckluft. Den lilla modellen, SFA 400, är en 
smidig och mobil filterpress lämpad för min-
dre håltagningsarbeten. Den har låg vikt och 
kan enkelt flyttas på trappor med steghöjd på 
upp till 22 cm. Den stora modellen, SFA 900, 
är avsedd för stationär eller mobil använd-
ning vid större arbeten. Processen är helauto-
matisk och kräver ingen passning.

Hos Midhage hittar du även torr- och våt-
sugar samt luftrenare från finska tillverkaren 
Strong. Strong tillverkar förutom våtsugen 
Sqix även luftrenare och dammfällor. Midha-
ge erbjuder även en recyclingvåtsug för hålta-
gare, Ronda 370. Den har ett inbyggt renings-
verk som samlar upp kaxet i en filterpåse. 
Vattnet som finns i sugen kan återanvändas 
under arbetets gång. Sugen kopplas ihop med 
kylvattenslangen till maskinen som används. 
Man slipper därmed dra slang från extern 
vattenförsörjning vid borrning och sågning. 
Kaxpåsen byts ut efter arbete och innehåller 
då endast rent vatten som man kan tömma 
i avloppet. Midhage erbjuder även en vatten-
uppsamlare för borrkax. Den är i återvunnet 
gummi och består av två fasta enheter och 
sex olika ringar. Det saluförs som ett kit och 
ger håltagaren åtta olika dimensioner av upp-
samlare. Den fungerar på någorlunda jämna 
underlag, har en oval form samt ett ställbart 
suguttag.

www.midhage.se

OXYSAN
De beprövade joniseringsaggregaten för luft-
rening, Oxysan, som tillverkas av företaget 
Renluftsteknik har genomgått en uppdate-
ring. I Sverige säljs produkterna av Jerneviken 
Maskin. Oxysan finns i fyra olika modeller, 
OxySan 200, OxySan 1000, OxySan 2000 och 
OxySan 4000.

www.jerneviken.se 

BLASTRAC
Blastrac har utvecklat en ny produktlinje en-
fasdrivna stoftavskiljare för den professionel-
la slutanvändaren. De är M- och H-klasscer-
tifierade, har Longopac-system och fungerar 
för både små och större jobb. Målet med den 
nya produktlinjen är att erbjuda ett komplett 
urval av små men kraftfulla stoftavskiljare. 
Beroende på typen av damm kommer använ-
daren ha möjlighet att välja mellan en M- eller 
H-klassenhet med Hepa-filter som försäkrar 
en hög filtreringseffektivtet.

Produktlinjen innefattar dammsugarna 
BDC-1133, BDC-122M, BDC-122HC, BDC-
133MUD och BDC-133HCUD. BDC-1133 är 
en M/H-klassad stoftavskiljare som hanterar 
skadliga material och är TRGS519-certifierad 
för säker asbestborttagning. Den har bland 
annat ett permanent reverserad Air Pulse fil-
terreningssystem, hög sugeffekt och inkapslat 
luftflöde.

BDC-122M (M-klass) och BDC-122HC (H-
klass) är två dammsugare med en ny genera-
tion M-klassade filter, en manuell filterskakare 
på toppen och två motorer (ø50 mm intags-
öppning). Den senare är även utrustad med se-
kundära H14 Hepa-filter och fungerar bra för 
att hantera farliga ämnen såsom asbest.
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TOPCON´S Laser produkter har använts på arbetsplatser 
över hela världen i årtionden. De ligger alltid i främsta ledet 
när det gäller precision, kvalité och 
funktionalitet och är försedda 
med en teknik i en klass för sig.

General Dual 
Slope Laser

GUARANTEE
TOPCON

MADE TO FIT YOUR WORLD.

SOKKIA har använts vid 
stora och betydande projekt 

världen över. Med en 
produkt från SOKKIA är du 

garanterad högsta precision 
och hög produktivitet 

många år framöver. SOKKIA 
erbjuder ett brett sortiment 

av mätinstrument.

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
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Stoftavskiljarna BDC-133MUD (M-klass) 
och BDC-133HCUD (H-klass) är också utrus-
tade med M-klassade filter, har manuell filter-
renasre på sidan och hög sugkraft (tre moto-
rer) med ø70 mm intagsöppning.

www.blastrac.com

SILA
Sila presenterar nu fyra nya luftrenare: 600A3, 
1000A3, 2000A3 och 5000A3. De är alla för-
sedda med grovfilterlucka som gör filterbytet 
enkelt och skyddar Hepa-filtret mot slag och 
stötar tack vare grovfilterluckans konstruk-
tion. Alla modeller är utrustade med Hepa 
H-13-filter med pestskydd och går att få med 
antingen tvättbara förfilter eller förfilter av 
engångstyp. Du kan även köpa till en fronts-
tos och en saneringsstos som extra tillbehör.

600A3 är byggd på höjden för att ta så lite 
plats som möjligt i en dörröppning. Med 600 
m³/h fungerar den bra för mindre rum som 
t ex badrum. Den klarar av rum upp till 23 
m² (beräknat på 2,5 m takhöjd och en luft-
omsättning på 10 gånger per timme). 600A3 
har två utblås som gör att man både kan leda 
ren luft tillbaka till arbetsområdet och leda ut 
luft för att skapa ett undertryck. 1000A3 har 
en kapacitet på 1000 m³/h vilket gör att den 
klarar stora rum upp till 40 m². Insuget där 
grov- och Hepafilter sitter är väl tilltaget vil-
ket gör att man kan arbeta länge innan filtret 
sätter igen. Hepafiltret är av H13-klass och 7,7 
m² stort. Maskinens släta sidor gör att den 
är enkel att hålla ren. 1000A3 är staplingsbar 
vid användning och förvaring. 2000A3 har en 
kapacitet på 2000 m³/h och klarar därmed 
mycket stora rum på upp till 80 m². Den är 

DROME
En allmän nyhet från företaget Drome är att 
man sedan en tid tillbaka är återförsäljare för 
italienska tillverkaren Cardi. Cardi grunda-
des 1985 och ligger i staden Pontida i norra 
Italien. Cardi har ett brett sortiment av olika 
typer av maskiner och verktyg för betonghål-
tagning. Man har rönt stora framgångar med 
sina handhållna väggsågar och kedjesågar på 
den amerikanska marknaden under många 
år. Vad som kanske är mindre känt är att man 
också har ett brett sortiment av borrmaksiner 
för håltagning samt smidiga borrstativ. Mer 
information om vilket sortiment från Cardi 
som Drome marknadsför i Sverige återfinns 
på Dromes egen hemsida. Som ett effek-
tivt komplement till Cardi-sortimentet har 
Drome även plockat upp ett sortiment av ef-
fektiva industridammsugare från italienska 
Delfin Vacuums i Settimo Torinese. Också i 
Norditalien fast i det västra hörnet nära den 
franska gränsen. Sortimentet är omfattande 
och det finns ett tiotal produktserier för han-
tering av fint silicadamm med uppsamlings-
systemet Longopac. Samtliga dammsugare är 
certifierade och några enligt den tuffa tyska 
certifieringsstandarden TÜV SÜD. Maskiner-
na är utrustade med HEPA-filter.

www.drome.se
www.delfinvacuums.com

 
SCANMASKIN
Scanmaskin lanserar sin ScanDust 8000 Pro-
pane World Series, en propandammsugare i 
World Series-sortimentet. Målet med den nya 
propandammsugaren är att göra arbetsdagen 
lätt och effektiv för användaren. Dammsuga-
ren har en höj- och sänkbar cyklon vilket gör 
den enkel att hantera och transportera. Både 
fram- och bakhjul har anpassats och dimen-
sionerats för att göra transporten så smidig 
och enkel som möjligt. Det inbyggda förse-
pareringssystemet tar bort behovet av en för-
skiljare. Filter-arean har även utökats vilket 
gör att man kan ha en längre körtid mellan 
rensintervallerna. Dammsugaren har även 
utrustats med det högre Hepa 14-filtret och 
fått ett vidareutvecklat Jet-Pulse-system för 
rensning av filter. Scanmaskin lanserar Scan-
Dust 8000 Propane World Series först under 
World of Concrete i början av 2020.

www.scanmaskin.com

försedd med stora hjul och ett höj- och sänk-
bart handtag för förenklad transport. Man har 
möjlighet att lägga ned maskinen då störtbå-
gen skyddar motor och elektronik. 5000A3 är 
framtagen för att rena luften i stora rum och 
hantera stora mängder damm. Maskinen är 
utrustad med två stycken Hepa-H13-filter på 
totalt 26,86 m² satta på höjden. Konstruktio-
nen gör att det övre filtret blir mindre belastat 
med tungt damm vilket förlänger luftrena-
rens kapacitet. Maskinen har två utblås vilket 
gör att man både kan skapa undertryck och 
cirkulera luften samtidigt. Den förbrukar 2 x 
500 watt, har två punkteringsfria hjul och kan 
förflyttas liggande. 5000A3 är även försedd 
med lyftögla, en filtervakt per filter samt steg-
lös hastighet.

Som tillval finns Silas patenterade sane-
ringsram, ett alternativ till den mängd arbete 
som krävs för att bygga upp tillfälliga plast-
väggar för att hindra dammspridning. För Si-
las produkter placeras saneringsramen ovan-
på byggplasten mot luftrenaren med hjälp av 
inbyggda magneter; därefter skärs plasten 
som ligger mot grovfiltret bort.

www.silaproducts.com
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Den nya serien av fram/backgående 
markvibratorer i ny design med ännu bättre 
ergonomi, lägre handtagsvibrationer och 
internet-uppkoppling blev en riktig succé 
på Bauma 2019. 
 Våra batteridrivna markvibratorer blev 
en snackis och nu introducerar vi ännu fler 
modeller för att möta framtida krav redan 
idag. 
 Läs mer om oss och våra maskiner för 
jordpackning och betongbehandling på 
www.swepac.se

Resultatet av 
kundnära produkt-
utveckling

Under året introducerar vi en ny 
generation markvibratorer och 
ännu fler batteridrivna maskiner.
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HALLANDSVÄGEN 27 • BÅSTAD 
T. 0431-710 00 • INFO@MIDHAGE.SE
WWW.MIDHAGE.SE 

VI SÖKER EN DRIVEN 
SÄLJARE FÖR DISTRIKT 
NORRA SVERIGE
Ditt distrikt kommer att sträcka sig från Gävle och norrut, dina 
kunder består av maskinuthyrningsföretag och betonghåltagare. 

För mer upplysning om tjänsten, kontakta vår VD Peter Logan,  
peter.logan@midhage.se – tel. 070–310 45 64 eller vår Affärsom-
rådesansvariga för betonghåltagningsbranchen Joakim Lindfors,  
joakim.lindfors@midhage.se – tel. 070 – 638 25 80.

Ditt CV och personliga brev bör vara hos oss senast den 30 maj.
Maila gärna din ansökan till någon av ovanstående e-mailadresser.  
Vill du skicka ansökan per brev är adressen: Jack Midhage AB, 
Hallandsvägen 27, 269 36 Båstad. Märk brevet ”Säljare Norrland”. 

Obs! Tjänsten kan komma att tillsättas tidigare än sista ansök-

ningsdag så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Jack Midhage AB är en av de ledande leverantörerna i Sverige av verktyg och maskiner 

för kapning, slipning och borrning. Verktygssortimentet består i huvudsak av diamant-

verktyg, hårdmetallsågklingor, tigersågblad, kapskivor och slipprodukter. 

Vi har expanderat kraftigt de senaste åren och har en mängd nya produkter som står 

inför lansering. Vi finns fyra ställen i Sverige; huvudkontor i Båstad, tillverkning/filial i 

Göteborg och filialer i Solna och Malmö. Vi är totalt 23 stycken i organisationen, varav 

7 st säljare från syd till norr och omsatte 2018 drygt 60,0 mkr.

Midhage Platsannons SRT MAJ 2019.indd   1 2019-04-25   10:44:40

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

ALLFIXAREN



Det är bara de som jobbat riktigt länge 
med byggmaskiner och varit med när 
den svenska maskinuthyrningsbran-

schen utvecklats som känner till historien 
bakom många av våra svenska maskinaktörer. 
Har man inte gjort det kan det vara en fördel 
att läsa Svensk Rental Tidning. Här lär man 
sig mycket nyttigt om branschen och dess ak-
törer.

EN LIFTIKON TAR PENSION
En av dem som varit med länge är Göran 
Janko och som blivit lite av en liftikon. Han 
känner liftbranschen utan och innan, både 
genom eget bolag under många år och som 
anställd liftansvarig på Liftbolaget och Bru-
bakken. Han går i pension i juni och lämnar 
över till Peter Claesson som blir Sverigechef 
för liftverksamheten.
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Brubakken, 
en stark liftaktör 

Brubakken marknadsför sig som liftaktör med 
det bredaste liftsortimentet i Sverige och med 
flest egna servicetekniker. Brubakken renodlar 
nu sin liftverksamhet som bl.a. ska förbättra ser-
vicen ut till kund och öka omsättningen. Dess-
utom lämnar Göran Janko verksamheten för pen-
sion efter snart 30 år i branschen. Han ersätts av 
Peter Claesson.



I den här artikeln ska vi ta en djupdyk-
ning i den del inom Brubakken AB som 
sysslar med liftar. Brubakken AB ingår i 
norska Brubakken-koncernen, som startade 
i Porsgrunn, Norge 1956. Verksamheten ägs 
idag till största delen av investmentbolaget 
Reiten & Co. I Sverige har Brubakken depåer 
på nio platser varav fyra fokuserar enbart på 
lift. En av depåerna finns i Falkenberg där 
SRTs utsända träffade Göran Janko och Peter 
Claesson.

Ursprunget för Brubakkens liftverksamhet 
startade redan på 70-talet genom Liftbolaget 
och Hallands Maskinforum. Redan då var de 
återförsäljare för Ommes liftar. 2007 förvär-
vades de av investmentbolaget Reiten & Co 
och där är de kvar än i dag. 2012 bytte bola-
get namn och gick under namnet Brubakken 
som i Norge är främst känd som en av landets 

största aktörer inom truck- och entreprenad-
branschen. Totalt omsätter hela Brubakken-
koncernen omkring 750 MSEK och sysselsät-
ter 190 personer. 

AVTAL MED JLG
En viktig affärsmässig milstolpe i Brubakken 
AB historia inträffade 2007. Företaget slöt 
avtal med JLG och övertog försäljningen av 
JLGs stora produktprogram i Sverige. Brubak-
ken i Norge har sedan länge sålt JLG på den 
norska marknaden så samarbetet i Sverige 
kändes som en naturlig utveckling på affärs-
relationen.

“Att få in JLG som en ny agenturprodukt i 
sortimentet var en stor och positiv förändring 
inom bolaget. Sortimentet breddades kraftigt 
och omsättningen ökade med cirka 50 pro-
cent”, berättar Göran Janko.

Brubakken AB omsätter cirka 317 MSEK 
(avser 2017-12) och totalt arbetar 66 personer 
i det svenska bolaget, varav 20 arbetar med 
liftverksamheten. Utöver JLGs produktsor-
timent säljer de även ledande varumärken 
som Ommelift, Ruthmann, Versalift och 
Multitel. 

En stor del av liftomsättningen avser för-
säljning till maskinuthyrningsbranschen. 
Resterande försäljning går till slutanvändare 
inom andra sektorer såsom industri, entre-
prenad, energibolag, kommuner och statliga 
verk.

Reservdelar/support och eftermarknad är 
något som prioriteras starkt inom Brubak-
ken. “Vår målsättning är att vara den liftle-
verantör i Sverige som har det bredaste sor-
timentet och har flest egna servicetekniker”, 
säger Peter. 
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Brubakkens storsäljande varu-
märke är JLG som man säljer till 
maskinuthyrarna sedan 2007.

Från vänster Göran Janko och Peter Claesson.

Nya Omme 1700 utanför Brubakkens servicedepå i Falkenberg.



Den specialutvecklade optiken med riktade LED-linser 
ger maximal ljustäckning och minskar ljusslöseriet. En 
enda mast täcker upp till 3000 m2 med i genomsnitt 
20 lux vilket gör arbetsplatsen ljusare, säkrare och 
mer produktiv. Det tillsammans med en robust 
konstruktion och kompakt storlek gör oss till det 
självklara valet som leverantör av ljustorn. 
 
atlascopco.se

Nyhet - HiLight 
E3+ nu med HardHat®

GRINDEX SOLUTIONS
RENTAL PARTNERS

EN PUMP FÖR VARJE BEHOV
Oavsett om du behöver en långsiktig lösning eller snabb nödlösning, kan  
Grindex pumpar hjälpa dig att lösa även de mest komplexa utmaningarna.  
Med årtionden av erfarenhet förstår våra produktexperter och servicetekniker 
varje unik utmaning och kan hjälpa våra hyrespartners att lösa dem.

JUST PLUG 

AND PUMP

www.grindex.se



Brubakken har, som nämnts, nio depåer i 
Sverige vilka är Göteborg, Stockholm, Gävle, 
Falkenberg, Stenungssund, Falun, Mora, Karl-
stad och Malmö. Malmö, Falkenberg, Stock-
holm och Gävle är renodlade liftdepåer. I Fal-
kenberg har man nyligen utökat reservdelar/
support-avdelningen och är totalt sju personer. 

ORGANISATIONEN TRIMMAS MED 
SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA
Trots konjunkturmätningar som visar på ned-
gång är Peter och Göran inte oroliga. “Vi har 
bra drag i försäljningen och fortsatt stor efter-
frågan på våra produkter. Våra större kunder 
ser inga tydliga tecken på åtstramningar i alla 
fall inte under 2019 och en bra bit in på 2020”, 
säger Göran. Inom Brubakken-koncernen ar-
betar man också ständigt på att bli mera effek-
tiva både för kundernas skull men också för att 
internt kunna spara kostnader och bli bättre. 
Därför har samarbetet med moderbolaget i 
Norge ökats och exempelvis sker alla inköp ge-
mensamt idag. “Ett ökat samarbete med vårt 
moderbolag i Norge har gjort hela liftverksam-
heten betydligt starkare”, säger Göran. 

Vad gäller produkterna som säljs så är JLG 
i ledning försäljningsmässigt. Ett produktsor-
timent som ökat senaste åren är billiftar, då i 
synnerhet Ruthmann. Produkten, som tillver-
kas i Tyskland, kännetecknas av hög kvalitet. 
Versalift är också populär och säljs framförallt 
till slutanvändare. Omme är sedan länge en 
populär släpvagnslift som många uthyrare 
köper. Brubakken erbjuder också specialpro-
dukter som tas fram i samarbete med kunder 
och leverantörer, tex spårgående liftar för 
tunnelbana och maskiner för tuff terräng.  

“Specialprodukter är viktiga att kunna er-
bjuda då vi ser en ökad efterfrågan från app-
likationer verksamma i tuffa förhållanden. En 
JLG M450 lift för arbete inom spårområden 
eller en Versalift monterad på ett terränggå-
ende larvbandschassi är två bra exempel”, be-
rättar Peter Claesson. 

Det som sker just nu på Brubakken är lite av 
ett paradigm-skifte när Brubakkens ”Grand Old 
Man”, Göran Janko lämnar bolaget. “Jag ser fram 
mot att ta över och det har varit fint att Göran 
funnits med och stöttat”, säger Peter Claesson.

Peter berättar också att under det år som 
gått har man gjort en del förändringar i orga-
nisationen med målet att kunna växa ytterli-
gare. Man har som mål att också bredda ef-
termarknad och service genom att öka service 
och reparation även för andra liftmärken än 
de man säljer. “Arbetet med att hitta synergi-

effekter med våra kollegor i Norge är också en 
viktig del i vårt utvecklingsarbete internt som 
vi räknar med att leda till ökad effektivitet, 
bättre service samt tid och kostnadsbespa-
ringar”, säger Peter.

Och Göran Janko, ja han går i pension nu 
i juni. Å branschens vägnar passar SRT på 
att tacka Göran för ett fint samarbete under 
många år och lycka till med vad han än kom-
mer att sysselsätta sig med som pensionär.

www.brubakken.se

Ett intressant specialbygge, en 
spårgående bomlift från JLG.

En släpvagnslift med mycket god räckvidd 
från Omme.

Versalift satsar på framtiden med 100% 
eldrivna fordon.
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En billift som fått ett ordentligt uppsving i Sverige är tyska Ruthmann.
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Mötet hölls i Stockholm på Clarion 
Hotell Stockholm på söder. En del 
deltagare anlände redan på onsdags-

kvällen den 22 maj och hade en gemensam 
middag. På torsdagen den 23:e höll Hyresked-
jan sin årsstämma direkt på morgonen och 
SRA på eftermiddagen. Däremellan var pro-
grammet gemensamt. 

AKTIONSPLAN FÖR ATT 
MINSKA SKADLIGA VIBRATIONER
Det gemensamma mötet öppnades av Bodel 
Blom, ordförande i Hyreskedjan och Leena 
Haabma Hintze, branschansvarig på SRA. 
Därpå tog Anders Andersson från försäk-
ringsmäklaren Söderberg & Partner vid om 
pratade om vad som gäller för maskinuthyr-
ningsförsäkringar. Försäkringsvärlden är gan-
ska snårig och många frågor från åhörarna 
väcktes under presentationen. Nästa punkt 
på agendan var att Leena Haabma Hintze 
presenterade gällande hyresvillkor i SRAH19.   

Torsdagen den 23 maj sam-
manstrålade en stor andel av 
Sveriges representanter från 
rentalmarknaden, det vill 
säga uthyrare och leverantö-
rer. Det var branschförening-
arna Hyreskedjan och SRA 
(Swedish Rental Association) 
som hölls sitt gemensamma 
vårmöte med årsstämmor för 
de båda föreningarna. Nära 
120 personer deltog.

Efter en kort bensträckare gjorde Anna-
Lena Nordlander från Ramirent en kort ge-
nomgång och uppföljning av den lyckade 
rentaldagen förra hösten som hade temat 
Vibrationer. Anna-Lena sitter i SRAs styrelse 
och är ansvarig för arbetsmiljöutskottet. Hon 
berättade om de två huvudföreläsarna, Ca-
tharina Nordlander från Lunds Universitet 
och Hans Lindell från RISE. Men vad har hänt 
sedan dess? Anna-Lena lyfte fram det faktum 
att det fortfarande finns en massa saker som 
branschen inte har en aning om. Drömmen är 
att uppnå en nollvision ifråga om vibrations-
skador men det är ett tufft arbete som kräver 
stora insatser från både tillverkarna och uthy-
rarna. Viktigt är också att skapa en medveten-
het hos de som arbetar med maskinerna att 
konsekvent välja maskiner som vibrerar min-
dre och kanske andra metoder där man inte 
utsätts för vibrationer, om det finns att tillgå. 
Anna-Lena uppmärksammade också det fak-
tum att högfrekventa vibrationer och slag 

Svensk Rental Tidning • Maj - Juni 2019  • www.SvenskRental.se

Nollvision avseende 
vibrationer är målet

SRA OCH HYRESKEDJANS ÅRSTÄMMOR       



Det finns en kodgrupp som arbetar just med 
framtagande av nya PSI-blad och att det är 
bara att ta kontakt med kodgruppen och be 
dem ta fram ett nytt PSI-blad. Det är ett smi-
digt och snabbt arbete så länge leverantören 
är behjälpliga med de tekniska data som be-
hövs. 

Sammanfattningsvis kan sägas att SRA 
och Hyreskedjan har rullat ut ett massivt 
åtgärdsprogram för att radikalt minska vi-
brationsskadorna. Och åtgärdsprogrammet 
innehåller som sagt en kraftfull marknadsfö-
ring och information genom utbildningsfil-
mer, seminarier, nya PSI-blad samt att man 
aktivt kommunicerar med leverantörer, ut-
hyrare, användare samt förbund som Bygg-
nads, Sveriges Byggindustrier med flera. Man 
framhåller också att som uthyrare är det en 
konkurrensfördel att kunna erbjuda ett lågvi-
brerande maskinsortiment. Något som visar 
at man som uthyrare tagit tag i problemet på 
allvar. Det stärker också Rentals position på 
marknaden. Drömmen är att SRA och Hyres-
kedjan skall ha Noll-Vib-Auktoriserade uthy-
rare.

Ett förslag som framkom under presenta-
tionen var att anordna en branschgemensam 
vibrationsmånad och under denna månad 
en utbildningsvecka för alla uthyrare. Som 
förslag skulle denna månad kunna ligga i sep-
tember i år. 

ORDNING OCH 
REDA MED CHECK PROOF
Dagen fortsatte med en presentation från fö-
retaget Check Proofs vd, Håkan Holmgren.

Check Proof förser företag med verktyg 
för digitalisering av rutiner, processer och av-
vikelsehantering. Allt började med att Håkan 
arbetade i familjens grustäkt. Han insåg att de 
behövde ett arbetssätt att digitalisera arbets-
processer och skapa rutiner för att underlätta 
det dagliga arbetet. Oavsett bransch så spelar 
rutiner och standardiserade processer en stor 
roll för att skapa kvalitet, säkerhet och lön-
samhet. Det handlar om verksamheter som 
produktion, underhåll, miljö, hälsa, säkerhet 
och kvalitet. I alla dessa områden finns ruti-
ner och processer. I juni 2015 släpptes pro-
grammet Check Proof och målet är att bli en 
global spelare. Men hur kan Check Proof an-
vändas inom rentalbranschen. “Hur ofta blir 
det inte tjafs när en maskin kommer tillbaka 
om den är skadad eller inte? Om skadan upp-
stod under uthyrningen eller om den fanns 
tidigare? Det blir lätt en diskussion”, berättar 
Håkan. “Med Check Proof kan detta undvikas 
helt”, tillägger han. Check Proof har ett smi-
digt upplägg som gör in- och utchecknings-
kontroller av maskinerna enkla. Status stäms 
snabbt av och registreras. Check Proof består 
av en app och webbsida och med appen kan 
man dessutom ta bilder av maskinerna i fält 
plus att den har en rad andra funktioner som 
spårbarhet att man kan se var en maskin be-
finner sig. Anders Hedlöf på uthyraren Arema 
Rental AB använder sig av Check Proof och är 
mycket nöjda. “För oss är Check Proof en stor 
tillgång i det dagliga arbetet och gör all ma-
skinhantering mycket enklare. Check Proof 
är dessutom mycket enkelt att arbeta med. 
Man behöver bara tanka in maskinlistorna så 
är man igång”, säger Anders. 

Check Proof är flexibelt och anpassnings-
bart för i princip alla branscher där regelbun-
den uppföljning av underhåll och kontroll 

faktiskt inte mäts ännu. Mätmetoderna idag 
är standardiserade men inte helt verklighets-
trogna. Exempelvis mäter man inte när en 
diamantklinga skär in i materialet då de verk-
liga vibrationerna uppstår. Att nya maskiner 
blir bättre och bättre råder ingen tvekan 
om. Men de vibrerar fortfarande för mycket. 
Marknaden har fortsatt inte en aning om hur 
skadliga vissa typer av maskiner är. Det tål att 
upprepas att vibrationsskador är den vanli-
gaste arbetsskadan på arbetsplatser idag. Har 
man fått en vibrationsskada kan den lindras 
om man inte fortsätter utsättas för vibratio-
ner och slag. Men den är tyvärr oåterkallelig 
och kan inte botas. Högsta fokus måste där-
för ligga på att man inte exponeras för vibra-
tioner någonsin i arbetet. Men hur kommer 
man dit? SRA har sedan i höstas arbetat med 
många flera olika verktyg för att öka medve-
tenheten både hos uthyrare och användare. 
Ett exempel är att man tagit fram en infor-
mationsfilm i sex delar där den första filmen 
visades på årsstämman. Anna-Lena berättade 
att man inom både SRA och Hyreskedjan lärt 
sig mycket om vibrationer och dess skade-
verkningar sedan mötet i höstas, men det är 
lång väg kvar. Kunskapen om vibrationernas 
skadeverkningar måste ökas ordentligt bland 
användare, uthyrare och leverantörer. Det är 
fortsatt alldeles för lite kunskap om skade-
verkningarna och hur vi undviker vibrationer.

Förutom de sex filmerna som producerats 
och som kan ses på www.swedishrental.se el-
ler www.youtube.com kommer SRA och Hy-
reskedjan att anordna utbildningar och semi-
narier i ämnet. Medvetenheten måste stärkas. 
Som hyrestagare måste man börja efterfråga 
maskiner som vibrerar mindre. Då kommer 
tillverkarna att börja lyssna. Som uthyrare 
måste man plocka bort maskiner som vibre-
rar för mycket från sina hyllor, konsekvent. 
Nya symboler kommer att skapas som anger 
hur vibrationsskadliga maskinerna är. Sym-
bolerna kommer att finnas på SRAs PSI-blad.

På mötet visades exempel på hur de nya 
PSI-bladen med vibrationssymboler kommer 
att se ut. En röst bland åhörarna hävdade 
dock att han tycker att det tar för lång tid att 
ta fram PSI-blad på nya maskiner i sortimen-
tet rent generellt. Leena Haabma Hintze re-
plikerade att så ska egentligen inte vara fallet. 
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på maskiner och annan utrustning är av stor 
vikt. Som användare betalar man en licens-
kostnad månadsvis som är förhållandevis låg. 

AMI HEMVIKEN OM ENGAGEMANG 
OCH KOMMUNIKATION
Efter lunch var det dags för Rental Quiz. En 
kul tävling där mötesdeltagarna testades om 
de dels följt med på vad som berättats på mö-
tet så här lång och dels om man följer med 
i aktuella frågor inom branschen. Genom att 
koppla upp sig till en hemsida via sin mobil 
kunde varje deltagare svara på en rad olika 
frågor. På två stora skärmar på väggen redo-
gjordes både för frågorna och svaren. För de 
tio bästa tävlande angavs poängställningen. 
Det gällde att svara rätt och snabbt för att få 
så mycket poäng som möjligt. Höll i quizet 
gjorde Helena Larsson, Lyft- & Byggmaskiner 
och Anders Hedlöf, Arema Rental från Hyres-
kedjan.

Efter frågesporten var det så dags för da-
gens dragplåster, föreläsaren Ami Hemviken. 
Temat för föreläsningen var betydelsen av en-
gagemang och kommunikation. Ami hävdade 
att det är “inte” tanken som räknas, som man 
ofta brukar säga, utan vad man faktiskt gör. 
Ami är beteendevetare i grunden men har 
också arbetet som högstadielärare, konferen-
cier, sångerska, pianolärare med mera. Men 
under de senaste åren har jobbet handlat om 
att vara föredragshållare och uppdragen har 
blivit många, både bland stora och små före-
tag och organisationer. Hon utsågs till Årets 
talare - Kvinna 2017.

Ami är lite av ett socialt kärnkraftverk 
och det gällde att hänga med i svängarna 
under föredraget. Hon berör många olika 
ämnen samtidigt med ett stort mått av hu-
mor. Hon skulle klara sig bra som ståup-
pare också. Hon börjar med att säga att icke 
målgruppsanpassad kommunikation inte 
funkar. Målgruppen måste vara tydligt ut-
formad i kommunikationen och det funkar 

heller inte med att hota. “Hotbildsretorik är 
inte motiverande”, sa Ami. Kanske något att 
tänka på när man informerar om vibratio-
nernas skadeverkningar? Enligt Ami är det 
bättre att beskriva effekten av något man vill 
få fram istället för att beskriva ett hot. Prata 
också i termer “när” vi gör något istället för 
“om” vi gör något. Vi måste bli bättre på att 
beskriva effekten av det positiva med något. 
Viktigt är också att släppa taget om sig själv 
och istället fokusera på de du pratar med. 
Lär känna dina målgrupper väl så blir det 
lättare att påverka dem. En viktig ingrediens 
i kommunikationen som Ami lyfter fram är 
att undvika att vara stressad. Vid stress blir 
man oerhört dålig på kommunikation. Vårt 
stressystem är gammalmodigt och bygger 
på att kortisol pumpas in i hjärnan. Det var 
bra för några tusen år sedan när vi jagade för 
att överleva och behövde springa ifrån rov-
djur för att inte bli uppätna. Då behövde vi 
reagera snabbt vid fara för att få blod till be-
nen och rumpan, det vill säga mindre blod i 
hjärnan och mer till reptilhjärnan. Men det 
funkar inte lika bra idag exempelvis vid en 
förhandling. Stressystemet gör oss reaktiva 
men inte smarta. 

Ami redogjorde också för en del intressanta 
fakta som att människan tänker i genomsnitt 
65 000 tankar per dygn men ungefär 95% av 
tankarna är samma tankar som vi tänkte igår 
eller som vi tänkt tidigare. 5% är nya tankar och 
nya beteenden per dag. Beröm och bekräftelse 
önskar alla människor mest. Viktigt att tänka 
på är att om man berömmer någon får man 
själv en belöning i hjärnan genom dopamin. 
Men är man stressad så är man inte empatisk 
eller kreativ. I stress agerar man egoistiskt och 
en människa kan inte leva länge så här, att vara 
egoistisk och inte kreativ. Vi klarar bara små 
toppar av detta. Som människor behöver vi 
leva i grupp, vara kreativa och empatiska.  

Ett annat fakta som Ami delgav är att 16% 
känner sig engagerade på jobbet. 73% oen-
gagerade. Resten är aktivt motarbetande. 
Dessutom, de som gnäller tar mera plats för 
att de som är engagerade har gett dem plats. 
Om några negativa får utrymme så blir snart 
en osanning en sanning. Med tanke på att en 
människa, enligt Ami, arbetar i genomsnitt 
100 000 timmar av sitt liv på en arbetsplats så 
bör man sträva efter att trivas på jobbet. Den 
som har minst gräns mellan privatliv och ar-
bete mår bäst. Och var dig själv på båda ställe-
na, var Amis uppmaning. Ami avslutade med 
några tänkvärda fraser att all kommunikation 
sker på mottagarens villkor. Har mottagaren 
inte fattat så är det den som sänt budskapet 
som inte förklarat sig tydligt nog. 

Sen ska inställningen alltid vara: “Det är 
viktigt för mig att det går bra för dig”. Kan-
ske en inställning att ta fasta på om man är 
säljare då 85% av alla beslut som fattas, fattas 
på grund av känslan, alltså inte pris, kvalitet, 
leveranstider med mera.

Rentaldagen fortsatte sedan med mingel 
med leverantörerna medan SRA höll sin års-
stämma. Omkring 19.00 möttes alla för en 
gemensamma middag på hotellet.

www.swedishrental.se
www.hyreskedjan.se

Ami Hemviken.
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Hydroscand har totalt 70 slangservicebutiker 
i landet från Malmö i söder till Kiruna i norr. 
Dessutom finns Hydroscand SlangExpress-
bussar över hela landet. I de större städerna 
är tillgängligheten maximal, sju dagar i vecka 
dygnet runt. Tisdagen den 14 maj höll Hy-
droscand i Stockholm ett event där man vi-
sade sin nya tjänst, SlangExpress MC. Landets 
snabbast sätt att få sina slangar levererade och 
fixade med MC-ordonnans.  Man höll till hos 
Veho Bil på Smista Allé 42 i  Segeltorp sydväst 
om Stockholm.

Första steget blir att lansera tjänsten i 
Stockholm och sedan kommer tjänsten att 
spridas geografiskt, där behov finns. Planering 
pågår även för att lansera tjänsten i ytterligare 
ett antal av de 20 länder där Hydroscand finns 
representerade.

SlangExpress MC är en smart lösning för att 
kunna undsätta kunder även i svår terräng där 
servicebussarna inte kan ta sig fram. Det kom-
mer även göra det möjligt för Hydroscand att 
korta inställelsetiderna till kunderna under rus-

ningstrafik. Något som behövs i Stockholm där 
trafiken har stor påverkan på inställelsetiden.

“SlangExpress MC kommer att ge oss de 
verktyg vi behöver för att snabbt kunna hjäl-
pa våra kunder med vanliga problem – även 
i Stockholms värsta rusningstrafik. Vi arbetar 
ständigt med att korta inställelsetiden och 
öka tillgängligheten för SlangExpress och 
detta är en av de åtgärder som vi har tagit för 
att utveckla tjänsten ytterligare”, säger Leif 
Clevesjö, konceptansvarig för SlangExpress 
på Hydroscand.

Motorcykeln kommer att vara utrustad 
med de vanligaste slangarna och koppling-
arna. Det kommer även att utrustas med en 
slangpress och de verktyg som krävs för att 
kunna pressa och montera slang på plats 
hos kunden. Om något saknas kommer ser-
viceteknikern på motorcykeln snabbt kunna 
hämta detta hos den närmaste av Hydros-
cands fem Stockholmsbutiker.

Vid eventet i Segeltorp bjöds kunderna 
på en italiensk buffé, pressen hade bjudits in 

och man visade dessutom upp två fulladdade 
slangservicebussar och så en slangservice-MC 
förstås.

www.hydroscand.se

Hydroscand lanserar SlangExpress MC

Från vänster: Leif Hammarberg (regionchef 
Stockholm), Leif Clevesjö (konceptansvarig 
SlangExpress), Philip Ahnstedt (Servicetekniker 
Stockholm), Christer Ellgren (Servicetekniker 
Stockholm, Pontus Nygren (VD Hydroscand 
AB), Emilia Lundstedt (Key Account Manager, 
SlangExpress Sverige).

6-8 juni är det dags för årets ledande skogsmäs-
sa Skogselmia att gå av stapeln. Platsen är som 
vanligt i skogarna vid Bratteborg 30 km söder 
om Jönköping och tydligt skyltat från E4: an.

Scantruck AB som är generalagent för Ma-
nitou i Sverige finns naturligtvis på plats för 
att visa upp en nyhet som de tror kan tilltala 
många som arbetar inom jord och skog.

Nyheten lyssnar till namnet Manitou MLA-
T533-145V+, och är en midjestyrd teleskoplas-
tare i ett smidigt format. Eller lite förenklat en 
hjullastare med ovanligt bra lyftegenskaper. 
För förare som är vana att köra en midjestyrd 
maskin och att sitta centralt placerade, så åter-
står nu endast att vänja sig vid att plötsligt 
kunna arbeta mycket högre upp vilket borde 
vara ett angenämt bekymmer. Tack vare Mid-
jestyrningen så blir maskinen otroligt enkel att 
komma intill med på trånga ytor. Väl på plats 
så lyfter den hela 3300kg 5,2 meter högt.  Ma-
skinens transporthastighet är hela 40km/h 
och den drivs av en Deutz motor och har den 
uppskattade transmissionen M-Vario Plus. 

Scantruck AB önskar alla varmt välkomna 
att besöka dem i monter 630 som de delar 
med Hestra Truck.

Scantruck drar till skogs
På Bauma lanserade finska Dinolift en ny 
lättvikts 4x4 bomlyft med stötfångare, DINO 
220RXT. Det är det senaste tillskottet Dino-
lift lättviktsfamilj och en utökning av den nya 
RXT-serien som lanserades 2017. DINO RXT-
serien är ett beprövat koncept och de senaste 
modellerna tar serien till en ny nivå vad gäller 
bommens prestanda och övergripande an-
vändbarhet. Att upprätthålla den ursprungli-
ga ideen med låg totalvikt ger kunden fördelar 
med energieffektiv användning och transport 
samt lägre underhålls- och driftskostnader. 
Serien tar också hänsyn till miljöaspekterna 
genom att minska utsläppen.

Den nya DINO 220RXT ger RXT-serien 
en lägre arbetshöjd men har fortfarande den 

nya höghöjda stålbomkonstruktionen med en 
2-delad bom som ger en obegränsad räckvidd 
på 12m vid en säker arbetsbelastning på 230kg. 
Som tillval kan 220RXT utrustas med en XL-
korg för två operatörer, samtidigt som den 
säkra arbetsbelastningen ökas till 250 kg, över-
vakad av en belastningsgivare under korgen.

DINO 220RXT har samma fördelar för 
kunden som 280RXT. Tack vare sin låga vikt 
passar den till arbetsplatserna med viktbe-
gränsningar. Det kommer inte att skada mju-
ka ytor oavsett om det finns insidan på mjuka 
golv eller ute på gräset. Den enastående ut-
vägen och utjämningsförmågan på en svår 
mark bidrar också till maskinens mångsidig-
het. Den kraftfulla Kubota-motorn i kombi-
nation med den låga totalvikten och den låga 
tyngdpunkten i maskinen möjliggör en snabb 
rörelse även om markförhållandena är utma-
nande. Snabbare körhastighet och stödbenen 
bidrar till effektiviteten i arbetet.

Tillsammans med den nya RXT-serien vi-
sade Dinolift även DINO 230VT, den populära 
batteridriven släpvagnen DINO 160XTB II och 
den larvbandsburna allroundmaskinen DINO 
220XTC II med den skräddarsydda släpvagnen 
i aluminium, DT3500L, för enkel transport.

I Sverige säljs som bekant Dinolift av före-
taget ZipUp.

www.zipup.se
www.dinolift.com

Nyheter från Dinolift på Bauma
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Bamseperspektiv
HEROK – EN FÖRETAGSGRUPP MED       

Efter en lång bana av namnbyten har det Örebrobaserade maskinuthyrningsföre-
taget Herok hittat sin form. “Vi går för mästerskapet”, säger de när SRT besöker. 
Och vägen dit ska vara i samma anda som världens starkaste björn, Bamse.
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Det händer mycket på rentalmark-
naden idag och kartan ritas om lite 
grann hela tiden. Nya och gamla ak-

törer dyker upp i nya former och växer. Ett 
bra exempel är maskinuthyraren Herok som 
har visat på en fantastisk utveckling under de 
senaste åren. För en tid sedan träffade SRT 
en entusiastisk uthyrarkvartett i Heroks, Ri-
kard Rosander, Per Karlsson, Magnus Jaasund 
och Lasse Hedström. Rikard är styrelseord-
förande i Herok Group och Per koncernens 
VD. Magnus är verksamhetschef för liftar och 
Lasse depåchef i Stockholm.

BÖRJADE FÖR 40 ÅR SEDAN
Men allt började så långt bak i tiden som 1979 
då Enar Rosander startade bolaget ER Ma-
skiner i Örebro som fortsatt är huvudägare i 

Från höger till vänster: Rikard Rosander, arbetande 
styrelseordförande, Magnus Jaasun, verksamhets-
chef för liftar, Per Karlsson, koncern-VD och Lasse 
Hedström, depåchef i Stockholm.

det som idag kallas Herok. Under 1980-talet 
började man arbeta med liftuthyrning under 
namnet Hyrlift vilket skulle resultera i att 
man öppnade depåer i Västerås och Eskilstu-
na. Man hade under en tid till och med egen 

tillverkning av saxliftar. Under 1990-talet 
skulle det hända mycket med bolaget. I början 
av decenniet kom Enars son Rikard Rosander 
in i verksamheten och tog efter några år över 
som vd då Enar gick i pension. 1995 förvär-
vade man Tibnors maskinuthyrning i Örebro 
vilket ledde till ett bredare utbud av hyres-
maskiner. I slutet av 90-talet började även 
Rikards syster, Ingela Hellqvist, att arbeta i 
företaget. Verksamheten rullade på och affä-
rerna gick bra och efter ett antal år kom Ri-
kard i kontakt med Per Karlsson som drev en 
bygghandel i Örebro. Med tiden började man 
samarbeta och idéerna växte tills beslutet 
togs att slå samman verksamheterna, bygg-
handeln och Byggmaskiner i Örebro. Ett nytt 
bolaget bildades, HEROK, som står för Hell-
qvist, Rosander och Karlsson. Rent symbo-

De flesta reparationer och service klarar man 
av i egna verkstäder.
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KLARA. 
FÄRDIGA.
KLAR.

BATTERIDRIVEN  
PRESTANDA FRÅN  
HUSQVARNA
Husqvarnas batteridrivna kapmaskin K 535i erbjuder dig  
i princip allt det du lärt dig uppskatta hos din bränsledrivna 
maskin – men med ytterligare fördelar som enkla starter, 
låga vibrationsnivåer och låg vikt. K 535i är en praktisk 
och mångsidig maskin, det perfekta komplementet när  
du behöver kapa snabbt och effektivt.

Så, är du redo? Eller är du kanske redan klar?

UPPLEV FÖRDELARNA MED 
HUSQVARNAS BATTERIPRODUKTER

Husqvarnas handhållna batteridrivna produkter 
erbjuder en uppsjö av fördelar – för såväl 
användare som de runt omkring. Maskinerna är 
alla enkla att använda, lätta och kraftfulla. Varje 
maskin tillhör vårt smarta batterisystem vilket 
gör att alla batterier passar för alla maskiner.
Mer information om vårt batterisortiment  
hittar du på www.husqvarnacp.se



Noll utsläpp och full 
prestanda

Innovationerna från Wacker Neuson för utsläppsfritt 

arbete står för noll utsläpp – det betyder särskilt 

användar- och miljöskydd – vid full prestanda.

www.wackerneuson.com/zeroemission
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liskt står “ER” för Enar Rosander, en vinkning 
till företagets absoluta början. I koncernen 
finns även Trafikbutiken med verksamhet i 
Örebro och Jönköping. Trafikbutiken erbju-
der uthyrning, etablering samt försäljning av 
tillfällig trafikutrustning. Trafikbutiken star-
tades 2013 tillsammans med Urban Norden-
gren som då kom från ATA. Man har också 
förvärvat Truckbolaget i Örebro under 2014 
som erbjuder förartjänster av Roto teleskop-
truckar samt hyr ut olika typer av truckar och 
ingår som en del i Herok.

EN GRUPP MED MÅNGA FOKUS
Det är i år drygt sex år sedan Herok startades 
i Örebro och det har hänt mycket under dessa 
sex år. Idag är Herok en grupp av företag med 
olika fokus men inom samma industri. Alla 
företag faller under Herok Group AB med 
huvudsäte i Örebro. Att allting ligger under 
samma tak är dels symboliskt viktigt, men 
också för att det underlättar internfakture-
ring och förbättrar synergierna i företaget. I 
företagsgruppen ingår Herok Rental AB, som 
förutom liftar även hyr ut byggmaskiner, an-
läggningsmaskiner, teleskoptruckar, hissar 

och bodar. Herok Byggmaterial AB är ett re-
gelrätt byggcenter i Örebro som har allt för 
professionella byggföretag. Det ganska nya 
bolaget Herok Projekt AB jobbar med lite 
större projekt, eller snarare riktigt stora pro-
jekt som byggnation av exempelvis serverhal-
lar för internationella aktörer. Inom Herok 
finns även gruppens utbildningsinitiativ, 
Herok Akademi, som erbjuder en rad olika 
branschutbildningar som utbildning inom 
liftar, truckar, YKB och arbete på väg, för att 
nämna några. Dessutom erbjuder Herok flera 
sidotjänster som försäljning av arbetskläder 
med tryck, körkort för lift med mera. Med så 
många olika bolag att hålla redan på beslu-

Heroks depå i Örebro.

Ställningar i alla dess former.

Pågående utbildningslektion i Örebro.

tade man att samla allt under moderbolaget 
Herok Group AB som grundades så sent som 
i januari i år. Idag finns Herok i fem städer, 
Örebro, Västerås, Eskilstuna, Karlskoga och 
Stockholm, där det två sistnämnda startades 



Svensk Rental Tidning • Maj - Juni 2019  • www.SvenskRental.se

54

så sent som hösten 2018. I Örebro finns man 
på två adresser nära intill varandra då man 
delat upp verksamheten i byggbutik, byggma-
terial och maskinuthyrning. 

Herok Rental AB är idag en komplett ma-
skinuthyrare med allt ifrån små lätta utrust-
ningar upp till tyngre entreprenadmaskiner. 
Lift- och trucksortimentet är omfattande. 
Räknar man bara liftarna så har man idag över 
1000 enheter. I sortimentet dominerar liftar 
från Skyjack men man har också en hel del 
Genie, JLG, Dinolift, Omme, Palfinger, Hau-
lotte och Merlo. Man hyr dessutom ut bodar, 
GEDA-hissar, ställningar från Instant och Al-
trex med mera.

“VI SATSAR PÅ MÄSTERSKAPET”
Efter den så kallade konsolideringen med 
bildandet av moderbolaget Herok Group AB 
med två affärsområden som utgörs av He-
rok Rental AB och Herok Byggmaterial AB 
har man lagt en stabil grund för att kunna 
växa ytterligare. Och för att växa måste man 
göra det bästa för kunderna. Målet är enkelt 
för koncernens VD Per Karlsson. “Vi ska all-
tid erbjuda det bästa till våra kunder. Och vi 
satsar för att ta hem hela mästerskapet, inte 
hamna på andra eller tredje plats. Vi ska vara 
mästerliga i alla delar av vår verksamhet. Vi 
är tillräckligt smarta, eller dumma, för att tro 
att vi kan”, säger Per. Receptet på att ta sig dit 
tror Rikard Rosander ligger i att ha en bra at-
tityd. “Vi ska ha ett Bamseperspektiv och vara 
tydliga mot våra kunder och att de kan lita på 
oss i alla avseenden”, säger Rikard. “Vi strävar 
efter att vara transparanta i alla avseenden”, 
tillägger han. Per och Rikard är också tydliga 
att påpeka att Herok Group inte är ett ägar-

Heroks trafikbutik där man också utbildar sina kunder.

Heroks byggmaterialvaruhus i Örebro.

Depån i Västerås.

Depån i Veddesta, Stockholm.

styrt bolag utan här är det “teambuilding” 
som gäller. “Det vore förödande för företagets 
fortlevnad om verksamheten vore upphängd 
på några få personer. Här är alla med och be-
stämmer och leder bolaget och dess verksam-
het in i framtiden. En platt organisation är det 
vi helt tiden eftersträvar”, säger Per.

SIKTAR PÅ EN HALV 
MILJARD OCH FEM NYA DEPÅER
Omsättningsmässigt har gruppen haft en 
gynnsam resa. Omkring 2005, långt innan 

Herok, omsatte man cirka 60 Mkr och förra 
året landade man på 250 Mkr. Idag sysselsät-
ter man 80 anställda totalt på de fem depå-
erna. Man har en tydlig femårsplan och sik-
tet är att dubbla nuvarande omsättning till 
en halv miljard. “För att nå dit så måste vi bli 

starkare i hela Mälardalen”, säger 
Rikard. “Vi vill dessutom vidareut-
veckla vårt koncept i Örebro och 
växa ytterligare här och tanken är 
att implementera Örebro-uppläg-
get även i Karlskoga”, tillägger han. 
Men för att nå en halv miljard i om-
sättning inom fem år kommer ock-
så kräva att fler depåer öppnas. “Vår 
plan är att öppna ytterligare fem de-
påer under de närmaste åren. Vi vet 
ungefär var men håller det för oss 
själva än så länge”, säger Per.

Trots att Herok Group numera 
är ganska varma i kläderna och alla 
i ledningsgruppen jobbat med ma-
skinuthyrning i många år så finns en 
pionjärsanda i kvartetten som SRT 
möter. En stark vilja att skapa något 
bra och att man helt enkelt gillar det 
man arbetar med. Per Karlsson slår 
huvudet på spiken och säger: “Hela 
Herok ska innehålla en alldeles sär-
skilt anda, en positivt sådan fylld av 
genuitet”, avslutar Per.

www.herok.se
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Ramirent blir marknadsledande i Sverige inom maskinuthyrning
Ramirent har tecknat avtal för ett förvärv 
av Stavdal AB, ett av Sveriges ledande ma-
skinuthyrningsföretag. Affären förutsätter 
ett godkännande av Konkurrensmyndighe-
ten och förväntas genomföras senast under 
slutet av kvartal 3, 2019.

I Stavdals uthyrningstjänster ingår an-
läggnings- och byggmaskiner, hissar, bodar, 
ställningar och skyddsräcken, el & energi 
samt liftar. Företaget är speciellt stora inom 
liftar. Inom Stavdals portfölj ingår både 
bygg, anläggning, industri och eventkunder.

Under 2018 hade Stavdal en omsättning 
på 819 miljoner kronor och ca 5% av mark-
nadsandelarna inom maskinuthyrning i 
Sverige. Intäkterna ökade under 2018 med 
en justerad EBITDA på ca 296 miljoner 
kronor. Stavdal har idag ca 280 medarbe-
tare i Sverige och Norge som kommer att 
bli en del av Ramirent när köpet blir klart.

Förvärvet är helt i linje med Ramirents 
strategi. Ramirent blir marknadsledande 

inom den svenska maskinuthyrningsbran-
schen genom en förstärkt position i både 
Stockholms- och Göteborgsområdet. För-
värvet innebär också större marknadsande-
lar inom små- och medelstora kunder samt 
utökad produkt och tjänsteutbud, speciellt 
inom kategorin liftar. “Förvärvet är helt i 
linje med vår strategi att bredda vår kund-
portfölj inom små- och medelstora kunder, 
växa inom produktkategorin lift samt att bli 
marknadsledande inom maskinuthyrning i 
Sverige. Vår vision är att erbjuda oslagbar 
service inom maskinuthyrning, vilket vi 
är ett steg närmare att nå genom våra nya 
medarbetare som bidrar med kompetens 
och erfarenhet”, säger Erik Bengtsson, VD 
Ramirent AB.

“Att vi nu blir en del av Ramirent inne-
bär stora möjligheter för alla parter. Bolagen 
kompletterar varandras styrkor och skapar 
nya möjligheter för både kunder och med-
arbetare. Tillsammans kommer vi få stora 

resurser, oändlig kompetens och fantastiskt 
utbud av tjänster kopplade till våra maskiner, 
men också nya digitala tjänster. Bolagen de-
lar värderingar och tror starkt på hållbar-
maskinuthyrning, vilket gör det till en per-
fekt kombination”, säger Mikael Olsson, 
VD Stavdal AB.

Wangeskog förvärvar HLL Norrland 
Wangeskog förvärvar HLL Norrland och blir 
därmed rikstäckande.

I en glödhet maskinuthyrningsbransch väljer 
nu Wangeskog Hyrcenter AB att förvärva det 
norrlandsbaserade uthyrningsföretaget HLL 
södra och norra Norrland. Därmed blir man 
Sveriges största privatägda uthyrare med verk-
samhet från Malmö i söder till Kiruna i norr.

“Det här är ett samgående i ett livslångt 
perspektiv som vi gör för att bli en starkare 
partner för våra kunder. Vi kompletterar var-

andra oerhört bra, både när det gäller verk-
samhet och företagskultur och blir samtidigt 
rikstäckande. Vi kan arbeta nationellt men 
fortsätta vara en lokal leverantör med extremt 
hög servicegrad som kan växa med våra kun-
der”, säger Peter Dahlsten, VD på Wangeskog 
Hyrcenter i Göteborg.

TYDLIG POSITION PÅ MARKNADEN
Samgåendet tog sin början för ett år sedan 
men då handlade det mest om erfarenhets-

utbyte. Ganska snabbt stod det klart för båda 
parter att det fanns stora fördelar med att 
gå samman och ta en tydlig position på den 
svenska maskinuthyrningsmarknaden.

“Vi finns idag från Gävle och upp till Kiru-
na och är en välkänd aktör på den norrländ-
ska marknaden. Det ska vi fortsätta vara, men 
nu kan vi bredda kundbasen och fortsätta 
växa regionalt och nationellt”, säger Mikael 
Öberg, VD på HLL i Norrland.

OMSÄTTNING OCH 
ANTALET ANSTÄLLDA FÖRDUBBLAS
Wangeskog Hyrcenter finns idag med 13 hyr-
center på 9 orter, från Malmö i söder och upp 
till Stockholm.  I norr finns HLL södra och 
norra Norrland på 10 orter. Samgåendet inne-
bär att såväl omsättning som antal anställda i 
ett slag nästan fördubblas. Samtliga medarbe-
tare i HLL södra och norra Norrland anställs 
i Wangeskog och företaget byter namn till 
Wangeskog Hyrcenter. Peter Dahlsten fort-
sätter som VD för hela verksamheten.

“Totalt kommer vi att omsätta drygt 500 mil-
joner kronor och ha cirka 170 medarbetare. Or-
ganisationen i Norrland  kommer att fortsätta 
drivas som regioner”, säger Peter Dahlsten.

Affären kräver konkurrensverkets godkän-
nande.

www.wangeskog.se

Från vänster: Mikael Öberg, VD HLL Norrland och Peter Dahlsten, 
VD Wangeskog Hyrcenter AB.
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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

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
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www.matek.se
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Nu har Atlas Copco bytt till dieselmotorer 
som uppfyller steg V-kraven i sin DrillAir-
serie med mobila högtryckskompressorer. 
DrillAir-kompressorerna används framför 
allt inom brunnsborrning och fundamente-
ringsborrning. Serien innehåller flera stora 
kompressormodeller med drifttryck på 20–35 
bar och flöden på 20,6–42 m3/min.  Atlas 
Copco har dessutom försett serien med sin 
nya smarta Xc4004-styrenhet.  Tack vare den 
tekniska utvecklingen av kompressorerna i 
kombination med prestandahanteringssys-
temet AirXpert 2.0 kan borrföretagen både 
minska utsläppsnivåerna från motorerna och 
förbättra driftsprestandan.

Det sitter en Scania-motor som uppfyller 
de senaste steg V-utsläppsgränserna i varje 
ny DrillAir-kompressor. Endast Y35- och V39-
modellerna är undantagna –  de kommer att 
uppfylla de nya kraven i ett senare skede. De 
nya motorerna ökar DrillAir-kompressorer-
nas effektivitet med mellan 3 och 4,5 procent.

EFFEKTIVARE ÄN STEG V
I applikationer där bränslekostnaden beräknas 
per borrad meter är det viktigt att ha markna-
dens mest effektiva kompressorer för lufttill-
förseln till borriggarna.  Atlas Copco nöjer sig 
inte med att införa motorer som uppfyller steg 
V-kraven. DrillAir-kompressormodellerna V21 
och H23 har Atlas Copcos senaste egenutveck-
lade kompressorelement –  som ökar effektivi-
teten med ytterligare 2 procent.

Med det patenterade XPR-systemet (Exten-
ded Pressure Range) utökas dessutom tryckin-
tervallet för Y35 DrillAir-kompressorn från 15 upp 
till 35 bar. Därför går Y35-modellen att använda 
till en mängd olika applikationer och blir en favo-
rit för uthyrningsföretagens genom sin potential 
att öka deras avkastning på investeringen.

KONSTRUERAD FÖR DRIFTSÄKERHET
IP67-klassningen av DrillAir-seriens motorer 
gör det förbättrade och patenterade prestan-
dahanteringssystemet AirXpert 2.0 mer drift-

säkert. Färre kopplingar och en mer robust 
konstruktion skyddar systemet från vibratio-
ner och stötar. AirXpert 2.0 ökar produktivi-
teten, antingen genom att ge extra flöde eller 
genom att stabilisera flöde eller tryck.

Styrenheten Xc4004 har en sjutumsdisplay 
där användaren slipper växla mellan bilder och 
kan övervaka både tryck och flöde samtidigt. 
Användaren har också tillgång till en historik 
med 15 variabla parametrar för full kontroll. 
Dessutom gör OilXpert det möjligt att över-
vaka och justera oljetemperaturen och därmed 
förlänga livet på kompressoroljan. Något som 
ger en ännu bättre total ägandekostnad.

Den nya IP67-klassade kompressorstyren-
heten Xc4004 passar perfekt för tuffa bor-
rapplikationer. Atlas Copco erbjuder även 
fjärrstyrning via en sekundär skärm som kan 
anslutas till en borrigg. På så sätt kan opera-
törerna styra lufttillförseln till kompressorn 
direkt från användningspunkten.

www.atlascopco.com

ATLAS COPCO GÖR DRILLAIR-KOMPRESSORERNA 
mer effektiva med steg V-kompatibla dieselmotorer
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Hemsidor allt viktigare 

för bygghandeln
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Bygghandlarnas hemsidor är viktigare som 
informationskanal än butikerna. Själva in-
köpen föredrar man dock fortfarande göra i 
den fysiska bygghandeln. Det visar den se-
naste Bygmabarometern som genomförts av 
YouGov på uppdrag av Bygma.

Det globala undersökningsföretaget YouGov 
har för Bygmas räkning sedan år 2013 årli-
gen intervjuat drygt 1000 personer som äger 
sitt boende, för den så kallade Bygmabaro-
metern. Av den senaste undersökningen 
framgår att bygghandlarnas hemsidor nu för 
första gången gått om de fysiska butikerna 
som främsta informationskälla inför nya 
byggprojekt. Cirka sex av tio av bostadsä-
garna använder bygghandlarnas hemsidor 
för sin informationsinsamling, vilket gör det 
till den främsta källan.

Överhuvudtaget är de digitala kanalerna 
viktiga. Sju av tio uppger att de använder nå-
got slag av digital kanal för att söka informa-
tion. Däremot spelar facktidningar, direktre-
klam liksom andra byggsajter en allt mindre 
roll för just informationssökning.

Yngre personer tenderar att i högre grad 
söka information via vänner och bekanta och 
använder gärna YouTube och Google när de 
söker efter information, medan de äldre i högre 
grad tar hjälp av personal hos en bygghandlare.

När det kommer till själva inköpen, före-
drar dock fortfarande den absoluta majorite-
ten den fysiska butiken. Två av tre bostadsä-
gare gör samtliga av inköpen i bygghandeln, 
medan en av fyra delvis handlar online.

Under september 2018 genomfördes sam-
manlagt 1008 CAWI-intervjuer med ett riks-
representativt urval av män och kvinnor i 
åldern 25-74 år, som äger sin bostad och/eller 
fritidshus. Denna grupp utgör 69 % av Sveri-
ges befolkning.

Ramirent, Sveriges största maskinuthyrare 
efter köpet av Stavdal, ser nu över sina depåer 
och inför ett helt nytt koncept. I nuläget är 
informationen ganska knapphändig men det 
handlar om att öka servicen, kvaliteten och 
tillgängligheten. Depåerna får också ett nytt 

utseende och många produktgrupper blir 
brandade i Ramirent färger och logga. Som 
en del i detta övergripande förändringsarbete 
ligger också valet av leverantörer. Man sat-
sar nu på färre med bredare leverantörer och 
verktyg, utrustning och maskiner. En stark 

leverantör som seglat upp tack vare sitt breda 
sortiment och höga kvalitet på sina verktyg 
och maskiner är Husqvarna Construction 
Products. Ramirent kallar sitt nya koncept 
för Ramirent 2.0. På Ulvsundavägen 108A i 
Bromma, Stockholm har Ramirent öppnat 
sin första butik med det nya snittet. Maskin-
sortimentet är brett men antalet leverantörer 
färre än tidigare. När tidningen besöker pågår 
en filminspelning om det nya för kunderna 
bättre och effektivare konceptet. På hyllorna 
är det många oranga produkter, de vill säga 
maskiner från Husqvarna Construction Pro-
ducts och på väggarna hänger diamantklingor 
från Husqvarna med förpackade med speci-
aldesignade kartonger med Ramirents logga. 
Snyggt och väldigt enhetligt. Husqvarna Con-
struction Products har idag, efter köpet av 
Atlas Copcos produktserier för bygg- och an-
läggning som exempelvis markvibratorerna, 
ett mycket brett byggmaskin sortimentet för 
just de byggföretag som väljer att hyra sina 
maskiner. I sortimentet finns som bekant 
också ett brett sortiment av borrmaskinsys-
tem, dammsugar, luftrenare, våtsugar, hand-
hållna kapmaskiner, golvslipar med mera. 
Håll utkik efter Ramirent 2.0 och deras nya 
snygga Concept Stores.

www.ramirent.se
www.husqvarnacp.se

Ramirent och Husqvarna Construction 
Products i fördjupat samarbete 
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DEN ULTIMATA KOMBINATIONEN FÖR ALLA 
TYPER AV JOBB I EN DAMMFRI MILJÖ
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