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Husqvarna

FÖRVÄRVAR
PRODUKTLINJEN
BETONGGLÄTTNING
FRÅN WACKER NEUSON

100 år

AV TYSK
KVALITET
Tyska GEDA

FIRAR 90 ÅR
Elverktyg

Byggen med bättre

KOMFORT OCH
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Arema

Tredje spårgående

LIFTEN FÖR
SVERIGES
JÄRNVÄGSNÄT

DET TUNGA
ARTILLERIETS
MASKINUTHYRARE

RENTA SIKTAR PÅ ATT BLI RIKSTÄCKANDE INOM KORT

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
ﬂera stödbensalternativ

Läs mer: www.dinolift.com

Zip-Up Svenska AB Stockholm

Zip-Up Svenska AB Göteborg

Ellen Keys gata 22, 129 52 HÄGERSTEN

Hildedalsgatan 8 B, 417 05 GÖTEBORG

Tel 08-97 04 80 | www.zipup.se

Tel. 031-23 07 20 | www.zipup.se
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28 100 år  

INNEHÅLL

EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

I år är det 100 år sedan tyska tillverkaren
Kaeser bildades i Coburg. Ett bolag som
skulle bli en av de absolut största tillverkarna av kolvkompressorer.

50 ExpoLift  

20 Bättre komfort och hållbarhet

Bra arbetsmiljö, en väl fungerande arbetsplats avseende exempelvis belysning, inomhusklimat och tillgänglighet är viktigt i Sverige. Det är något som Garo, tillverkare och leverantör
av elprodukter tagit fasta på.

Accessutrustning som alla typer av liftar,
kranar, byggställningar, bygghissar, stegar,
teleskoplastare med mera bildar idag lite av
en egen bransch. Nu är det dags för en egen
branschmässa för sektorn kallad ExpoLift.
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Ökad synlighet för Svensk Rental Tidning på uthyrningsdepåerna
Svensk Rental startades 2003, vilket innebär
att branschtidningen funnits i 17 år nästa år.
Jag kommer mycket väl ihåg hur det började.
När vi såg att intresset för maskinuthyrning
ökade nästintill lavinartat i början av 2000-talet insåg vi att de finns behov för en renodlad
branschtidning för maskinuthyrning. De första
vi kontaktade var Hyrex-Kedjan, som föreningen hette på den tiden. Mötet hölls på Tidermans i Göteborg och med på mötet var Henry
Grönberg, dåvarande ordförande och Sune
Almkvist som skötte kansliet. Vi möttes av ett
fantastiskt stöd för vår nya tidningsidé. På den
tiden hette dock tidningen ByggRental. Någon
tid senare träffade vi kanslichef Leena Haabma
Hintze och fick presentera våra idéer för Swedish Rental Association. Sedan dess har vi haft
ett fantastiskt fint samarbete
med landets två branschföreningar för maskinuthyrare
som vi hoppas skall fortsätta
i många år till. Tidningen
går idag ut till cirka 10 000
företag, sex gånger om året.
Merparten av mottagarna är
bygg- och anläggningsföretag, det vill säga professionella byggentreprenörer som

regelbundet hyr maskiner och verktyg från våra
uthyrare. Man skulle kunna säga att SRT egentligen är en regelrätt tidning för bygg- och anläggningsbranschen men vi når också samtliga
maskinuthyrare, och har alltid gjort. Till detta
skall naturligtvis våra viktiga tillverkare och
leverantörer läggas som spelar en viktig roll på
många olika sätt. Att förmedla deras information om nu produkter är ett bra exempel. Det
händer väldigt mycket och snabbt i maskinuthyrningsleden så det gäller att vara uppdaterad med rätt adresser och kontaktpersoner. Vi
genomför en kontinuerlig uppdatering av våra
register flera gånger i veckan och får dessutom
värdefull information om adressändringar från
en del av våra leverantörer och det är vi mycket
tacksamma för. Löpande får vi också kommentarer från både uthyrare
och leverantörer att de uppskattar tidningen vilket vi är
mycket glada att höra. Det
är en värdefull bekräftelse på
vårt arbete. Men vi hör också
ibland att man inte känner till
tidningen ute bland vissa maskinuthyrare. Det gillar vi naturligtvis inte men det är bra
att vi kan få informationen så

att vi kan bli bättre på att nå ut med tidningen.
Det kan i vissa fall vara så att tidningen går till
en viss person på depån, kanske den som är ansvarig och att den hamnar på dennes skrivbord
och stannar där så att säga. För att råda bot på
detta kommer vi från det här numret att öka
upplagan genom att skicka två extra exemplar
till varje maskinuthyrare i Sverige. Vi hoppas
att dessa extra exemplar cirkuleras på företaget.
Kanske läggs i fikarummet eller på kunddisken
i depån. Dessa exemplar kommer inte att vara
adresserade till någon speciell person utan är
till för att delas ut till kunder eller läsas av personalen på depån. Jag vill också slå ett slag för
vår digitala tidning. När varje tryckt exemplar
av SRT distribueras finns även en digital blädderbar pdf på www.svenskrental.se. Vi skickar
också ut ett nyhetsbrev med samma information som i tidningen. I nyhetsbrevet kan man
också klicka sig vidare till den blädderbara
onlinetidningen. Om du vill vara säker på att
alltid får nyhetsbrevet kan du gå in på www.
svenskrental.se och anmäla dig för nyhetsbrevet. I hoppas med dessa åtgärder på en ökad
synbarhet av Svensk Rental från och med detta
nummer.
Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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Hydroscands grundare
Björn Holmström.

I början av 2000-talet etablerade sig Hydroscand i Skåne efter
uppköpet av Slang och Maskin.
Expansionen medförde att Hydroscand flyttade till en stor lokal i Högdalens industriområde.
Expansionen fortsatte dock och
bara några år senare flyttades
huvudkontoret och Hydroscands
svenska centrallager till de nuvarande lokalerna i Sköndal.

Hydroscand fyller 50 år
Den 17 september fyllde Hydroscand 50 år.
Detta firar företagets grundare, Björn Holmström, med att blicka tillbaka på åren som
har gått, från starten i källarlokalen 1969
till ett globalt familjeföretag och koncern
med verksamhet i 20 länder.
Hydroscands grundare och ägare,
Björn Holmström, har vigt större
delen av sitt liv åt slangar och
kopplingar. Han är en person med
ett starkt engagemang som vet
vad han vill. Björn har idag samma vision som när han startade
Hydroscand den 17 september
1969, nämligen att sälja slang och
ledningskomponenter från en decentraliserad, kundnära organisation. Björn har varit en driven entreprenör sedan barnsben och har
sålt allt från akvariefiskar till halsdukar innan han så småningom
landade i hydraulikens värld och
specialiserade sig på slang.

ALLT PÅ EN OCH SAMMA DAG
Hydroscand, eller Hydraulikbolaget Hydroscan som det först hette, startades av Björn Holmström
och Ivan Andersson på samma
dag som Björns näst yngsta son
Martin föddes.
“Det var en omtumlande dag
som jag alltid kommer att minnas
med värme. Jag var på sjukhuset
och fick träffa min son för första
gången, var på banken för att starta
upp företaget och sade upp mig från
mitt gamla jobb på en och samma
dag”, berättar Björn Holmström.

Under många år arbetade
Björn och Ivan hårt för att få fart
på företaget och reste mycket för
att knyta bra affärsrelationer över
landsgränserna. Efter en tid vann
Hydroscand förtroendet hos allt
fler stora kunder som såg värdet
i det kvalitetsfokus som Hydroscand står för. I takt med att företaget växte, blev källaren i Örby
för liten och företaget flyttade
till en större lokal på Sjösavägen
i Högdalen.
För Björn har det alltid varit
viktigt att hålla sig till företagets
tydliga nisch: slang och led-ningskomponenter. ”Jag tycker att vi
skall vara bäst i landet på det vi gör
och att vi därför inte ska sprida ut
oss på oväsentliga varugrupper
som gör att vi tappar vår spetskompetens”, förklarar Björn.

RIKSTÄCKANDE I SVERIGE
Organisationen fortsatte att växa
och Hydroscand etablerade sig i
Västerås, Jönköping, Norrköping,
Karlstad, Boden, Örebro, Ljungby samt i Bergsjö, en filial som
senare flyttades till Hudiksvall.
Under denna tid startades även
ett nytt bolag i koncernen, Hydroscand Machine AB.

förvärva en verksamhet med säte
i Johannesburg. I samband med
detta besöktes byn Appelsbosch,
i Kwazulu-Natal, där Björn, hans
fru och vänner blev visade runt
på Inqolayolwazi Primary School.
Ett besök som berörde starkt, då
skolan var försummad och klassrummen överfyllda av elever. De
överraskades av barnens entusiasm över att bli utbildade, trots
den påfrestande skolmiljön.

STEGET UT I VÄRLDEN
År 1978 tog Hydroscand över
Europowers norska agents verksamhet från ett företag som hette
Anton Basberg. Detta lade sedan
grunden till Hydroscands norska
företag som idag innefattar 38
filialer från Kirkenes i nord till
Farsund i söder. Nästa land att
etablera verksamhet i blev Finland år 1997. Under de 10 år som
sedan följde etablerade sig Hydroscand i Estland, Danmark,
England och Lettland. Dessutom
startades nu ett servicebolag åt
företagets största kund i Kina och
en produktionsenhet i Tjeckien.
Därefter etablerade Hydroscand verskamheten även i Ryssland år 2006, en etablering som
har legat Björn och hans familj
varmt om hjärtat. ”Att vi blivit
framgångsrika i Ryssland gläder
familjen Holmström särskilt eftersom vi har vår härkomst på min
mammas sida från S:t Petersburg.
Det gläder oss därför att familjen,
nu hundra år senare, kunnat etablera oss där igen”, berättar Björn.
Därefter har Hydroscand expanderat till andra länder såsom
Vitryssland, Litauen, Ukraina,
Kazakstan, Georgien, Armenien,
Frankrike, Irland, Sydafrika, Rumänien och Island.

MOBIL SLANGSERVICE
STARTAR
År 2007 startade Hydroscand upp
sin mobila slangservicetjänst SlangExpress och den första servicebussen började därmed rulla i Stockholm. Tjänsten blev snabbt populär
hos företagets kunder och expanderade i stadig takt, både i Sverige och
globalt. Idag är Hydroscand störst
inom mobil slangservice i såväl Sverige som i Danmark och Norge.
Våren 2011 etablerade sig Hydroscand i Sydafrika genom att
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STÖD TILL BEHÖVANDE
Under besöket framkom det att
skolan befann sig i en besvärlig
ekonomisk situation och inte
skulle beviljas allmänna medel för
att bygga fler klassrum och anställa fler lärare. Där och då togs
beslutet att Hydroscand skulle
donera de pengar som behövdes
för att upprätta en ny byggnad
med nya klassrum. Detta blev
startskottet för Hydroscands engagemang i skolan och det som
senare även skulle komma att inkludera förskolan och stipendier.
Projektet ligger Björn varmt
om hjärtat och stödet till skolan
fortsätter. Hydroscand stöttar
nu skolan årligen med en del underhåll och stipendier till nya avgångselever. ”När jag höll tal vid
invigningen av de första skolsalarna sa jag att jag hade en dröm
om att denna skola skulle bli en
av de bästa i Kwazulu-Natal eller
kanske till och med i hela Sydafrika. För ett år sedan fick jag veta
att vi var den näst bästa skolan i
Kwazulu. Vi är nästan där”, berättar Björn. Som en del i 50-årsjubileet har Hydroscand startat
upp Inqolayolwazi School Project
Fund för att underlätta för fler att
engagera sig i projektet.
”Först och främst vill jag att
företaget skall förbli ett familjeföretag som barn och barnbarn
kan ta över i generationer”, säger
Björn. ”Jag vill också att vi ska
vara trogna vår grundläggande
affärsidé, att sälja slang och ledningskomponenter från en decentraliserad och kundnära organisation.” Björn understryker
att närheten till kunden alltid
kommer att vara otroligt viktig för Hydroscand. ”Vi ska vara
kundernas närmaste slangservice
helt enkelt.”
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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.

www.grindex.se

Loxam förvärvar Ramirent
Det franska maskinuthyrningsföretaget Loxams bud på Ramirent
på motsvarande 10,4 miljarder kr
har nu gått igenom.
Ramirentstyrelsen har nu gett
sitt stöd till det rekommenderade bud på 9 euro per aktie som
Loxam S.A.S. lade i juni tidigare i
år. ”Ramirentstyrelsen […] rekommenderade att Ramirents aktieägare skulle godkänna budpriset
som motsvarade en premie om
65,4 procent baserat på Ramirents
stängningskurs den 7 juni 2019”,
säger Franciska Janzon, Senior
Vice President Marketing, Communications och IR på Ramirent.

”Loxams köp av Ramirent innebär
att kombinationen skapar en paneuropeisk ledare inom maskinuthyrningsbranschen.”
Som ett resultat av förvärvet
upphör Ramirents börsnotering.
”Loxam meddelade den 13 augusti
2019 att deras ägande i Ramirent
stigit till 98,22% och att de har vidtagit åtgärder för att köpa resten
av Ramirents aktiestock. Ramirent kommer inte i fortsättningen
att vara ett börsnoterat företag
utan blir en division inom Loxamkoncernen. Ramirent utgör
den nordiska och östeuropeiska
divisionen inom LoxamkoncerRedaktionsadress
Box 786, SE-191 27 Sollentuna
Tel. 08 585 700 46, Fax: 08 585 700 47

nen och kommer att fortsätta
stärka sin position som en del av
REDAKTION
Jan Hermansson Chefredaktör och utgivare,
jan.hermansson@pdworld.com, Anita do Rocio
Hermansson, Vitor Hermansson, Mikael Karlsson

info@pdworld.com, www.svenskrental.se

EN TIDNING
FÖR OCH OM DEN SVENSKA
MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Franciska Janzon, Ramirent.

Layout ansvarig: Markus Leo,
markus.leo@svenskrental.se

Utges av: SCOP AB

en ännu större koncern”, avslutar
Franciska Janzon.
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

KORRESPONDENTER
David Ehrenstråle, Jan Olofsson, Staffan Ringskog,
Andrei Bushmarin, Jim Parsons.

Svensk Rental Tidning distribureas i drygt 9.000 ex till läsare i Sverige. För beställning av tidning kontakta
redaktionen eller vår annonschef. Prenumeration: Om du vill försäkra dig om att alltid få ditt exemplar kostar en
helårsprenumeration 420 kr. Prenumerationsavgiften sätter du in på bankgiro 5435-9443 eller postgiro 636 76
69-6, SCOP AB. Svensk Rental Tidning produceras av SCOP AB, Box 786, SE-191 27 Sollentuna. Copyright 20012011 innehas av SCOP AB. Uppgifterna i denna tidning lämnas med reservation för ändringar som skett under och

efter detta nummers produktion. Utgivaren ikläder sig icke någon ersättningsskyldighet för i tidningen möjligen
förekommande uteslutningar, ofullständighet eller oriktighet. Eftertryck helt eller delvis, utan utgivarens godkännande förbjudes. För insänt ej beställt material ansvaras ej. Vi uppmanar dock läsarna att sända in textförslag och
bilder till tidningen. Att det som insänds ej är originalhandlingar är insändarens ansvar. Om insänt material skall
återsändas skall sändaren noga ange detta.
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MÄSSKALENDER
ECOMONDO 2019

5-8 november
Riminimässan
Rimini, Italien

www.ecomondo.com

Husqvarna förvärvar produktlinjen betongglättning från Wacker Neuson
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

Zeppelin tar över Cat-agenturen
Caterpillars tyska representant
Zeppelin tar över distribution
och service av Cat-produkter i
Sverige, Danmark och Grönland.
Övertagandet omfattar även Sitech som tillhandahåller Trimbles produkter.
Zeppelin betraktas i dag som
en av världens största distributörer av produkter från Caterpillar.
Nu har företaget kommit överens
med holländska Pon om att ta
över Catagenturerna i Sverige,
Danmark och Grönland. Pongruppen behåller agenturerna i
Nederländerna och Norge medan samtliga relevanta tillgångar
– exempelvis mark, byggnader,
patent och kontrakt – och personal i de länder som berörs av
överenskommelsen överförs till
Zeppelin. Zeppelin är överens
med Pon om villkoren för att
överta agenturen för Caterpillar i
Sverige, Danmark och Grönland.
“Vi kommer att tillhandahålla
hela utbudet av nya och begagnade maskiner, service, reservdelar,
maskinuthyrning och tjänster”,
säger Zeppelins styrelseordförande Peter Gerstmann. ”Vi kommer också att erbjuda produkter
och service för den gruvutrustning som behövs i norra Sverige.

Vi har mer än 20 års erfarenhet
av den typen av verksamhet. Vi
ser en stor potential i dessa nya
marknader och jobbar med en
långsiktig strategi för tillväxt.”
Parallellt med Cat-agenturen
tar Zeppelin också över Sitech i
både Sverige och Danmark och
kommer därför även att ansvara
för distribution och service av
produkter från amerikanska
Trimble som har ett nära samarbete med Caterpillar. Övertagandet omfattar även Caterpillars motorer, och innefattar då
också de främst marina motorer
som tillverkas i Kiel och Rostock
under varumärket Mak. Makprodukterna kommer även att representeras i de baltiska staterna,
Finland, Island och Färöarna. För
att lösa den knuten förvärvas Tallinnbaserade Baltic Marine Contractor från Pon.
Zeppelin och Caterpillar känner varandra mycket väl vid det
här laget – efter ett samarbete
som inleddes redan 1954. Redan
i dag representerar den tyska giganten Caterpillar i Tyskland,
Österrike, Tjeckien, Slovakien,
Ryssland, Ukraina, Uzbekistan,
Tadjikistan, Armenien och Belarus.

Renta öppnar depå i Lund
DEMCON 2020

24-25 september, 2020
Inframässan, Infracity
Bredden, Stockholm
www.demcon.se

Nu öppnar Renta sitt industriområde Gastelyckan för att finnas tillgängliga i Lund. ”Känns
väldigt tryggt att vi nu får öppna upp i Lund”, säger Joacim
Johansson, vd Renta. ”Nu söker
vi Lundare som brinner för det
lokala närområdet: platschef,

innesäljare, säljare, servicetekniker och distributionspersonal som bryr sig. För vi tror att
frihet skapar engagemang och
har märkt att det är engagemanget som förenar oss. Och
nu ska vi visa det för alla Lundbor med omnejd.”
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Husqvarna Construction Products har köpt upp produktlinjen
inom betongglättning från Wacker Neuson Group, vilket ytterligare förstärker Husqvarnas position
inom betonggolvsbehandling. Det
nya sortimentet av glättare, kommer att vara ett komplement till
Husqvarnas nuvarande sortiment
och täcker hela processen, allt från
markkomprimering till polerade
betonggolv. Genom tillägget av
Wacker Neusons åkbara glättarna
kommer man nu att kunna erbjuda ett komplett erbjudande för betongbeläggning och polering, och
samtidigt få en marknadsledande
position för handstyrda glättare.
Produktionen av glättarna
kommer under fjärde kvartalet
2019, att flyttas till Husqvarnas
fabrik i Olathe, KS i USA. Vid
World of Concrete 2020 kommer
man att lansera ett sortiment av
glättare, som kommer att vara
redo för leverans och påminna
mycket om de uppskattade och
tillförlitliga Wacker-produkterna.
“Fördelen för kunderna är att vi
blir en partner med ett komplett
erbjudande för betongbeläggning
och polering. Vi är kända för att
skapa innovativa, integrerade och
kundfokuserade lösningar med
fokus på kundens produktivitet,
och vi kommer nu att utvidga
detta tillvägagångssätt även för
vår linje av glättare”, sager Hans
Lück, Sverigechef för Husqvarna
Construction Products.
Som en del av avtalet kommer
man parallellt att tillverka glättare för Wacker Neusons vägnar
under 2020. När Wacker Neuson
upphör att offerera dessa produkter kommer Husqvarna att
kunna erbjuda och supportera
dessa produkter under Husqvarnas varumärke.
www.husqvarnacp.com/se
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Finländarna

IMPONERAR!
Efter ett studiebesök på byggarbetsplatsen för Nordens största köpcenter,
Mall Tripla, som invigdes i veckan i
Helsingfors så blir man lite ödmjuk inför
storleken. Projektet har ett värde på 1,2
miljarder med köpcenter, resecenter,
440 bostadsrätter och 440 hotellrum.
Bodel Blom

D

et är YIT som har totalentreprenaden D&B (Design
and Build) och Ramirent är
leverantör av all rentalutrustning.
Det är ett komplext projekt
med stora utmaningar ifråga
om logistik och själva byggandet
samtidigt som att det övriga samhället omkring också ska fungera. De har haft 2300 anställda
på sajten, 8 kranar på plats och
1000 liftar i varierande storlekar.
En gång i veckan gick de igenom

allting på rental-sidan för att
stämma av vad som fanns inne
och vad som behövdes för kommande vecka. Imponerande samarbete mellan kund och leverantör för bästa möjliga resultat.
På projektet använde man
sig av företaget Congrids system
för uppföljning av hälsa, säkerhet och kvalitet. På det sättet
har platsledningen fullständig
kontroll hela tiden på vilka avvikelser som finns, löpande koll

Bodel Blom, Ordförande
Hyreskedjan.

Johan Svedlund, Ordförande SRA.

på statusen av bygget samt vem
som är ansvarig för åtgärderna
i de olika delarna av bygget. De
kunde se överskådligt på ett ritningsunderlag över projektet var
bristerna finns. De hade även löst
behörigheterna för alla anställda
så man bara kom in till de delar
av bygget som man skulle jobba
på. Intressant och spännande att
de sen digitala utvecklingen. Mer
information om Congrid finns på
länken: https://congrid.com.

Den 14 november har Hyreskedjan sitt Höstmöte i vanlig ordning. I år är det förlagt till Luleå
med studiebesök på Lindbäcks
Bygg dagen innan samt studiebesök till Isbrytarna på själva
mötesdagen. Fokus ligger på digitalisering och arbetet med vibrationer, som SRA och Hyreskedjan
har jobbat med tillsammans under året. På mötet kommer alla
deltagare få ett usb-minne med
underlag för utbildning av personalen samt korta slingor med
informationsfilmer som man kan
köra i butikerna/depåerna för att
upplysa våra kunder om riskerna
med vibrationer. Väl mött alla
som deltar på Höstmötet och
därefter är nästa möte Rentaldagen/årsstämman den 2 april i
södra delen av Sverige.

www.SvenskRental.se • September - Oktober 2019 • Svensk Rental Tidning
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KONJUNKTURBAROMETERN
September 2019

Hushållen väntar
sig ökad arbetslöshet
Barometerindikatorn föll ytterligare i september, dock marginellt, från 95,0 i augusti till
94,6. Indikatorn har därmed fallit 16,7 enheter
det senaste året och pekar sedan ett antal månader tillbaka på ett svagare stämningsläge än
normalt i ekonomin.
De senaste månadernas fall i konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin bromsade in och indikatorn vände istället upp med en dryg enhet.
Den ligger dock fortsatt något under det historiska genomsnittet vilket
förklaras av industriföretagens dämpade produktionsplaner.
Konfidensindikatorn för bygg- och anläggning steg något i september, till en nivå strax över det historiska genomsnittet. Uppgången
förklaras av starkare signaler från företagen inom anläggningsverksamhet medan konfidensindikatorn för husbyggande ligger kvar i nivå med
det historiska genomsnittet.
Detaljhandelns konfidensindikator steg i september och pekar på
ett sammantaget starkare läge än normalt. Signalerna är positiva från
handel med motorfordon och dagligvaruhandel medan sällanköpshandlarna är något mer dämpade.
Konfidensindikatorn för tjänstesektorn föll något i september och
fortsätter att peka på ett jämförelsevis svagt stämningsläge. Samtliga
i indikatorn ingående frågor bidrog till nedgången. Efterfrågan uppges
förvisso ha ökat de senaste månaderna och den egna verksamheten
bedöms ha förbättrats, men i mindre utsträckning än normalt. Även
förväntningarna på efterfrågeutvecklingen de kommande månaderna
är jämförelsevis låga.
Hushållens konfidensindikator föll till den lägsta nivån sedan december 2012. Mest har synen på den svenska ekonomin försvagats.
Makroindex har fallit rejält de senaste två månaderna och pekar nu på
en betydligt mer pessimistisk syn på den svenska ekonomin än normalt.
Förväntningarna på arbetslösheten bidrog mest på nedåtsidan.

Förändring av ägarbilden i Carlsson & Co
Från och med 2 september överlåter
Björn Carlsson sina 50 % av Carlsson & Co AB till Sebastian Andersson och Henrik Terho Karlsson
som kommer att driva företaget
tillsammans med Magnus Carlsson.
Björn Carlsson väljer att lämna
företaget och ser framemot att
gå vidare mot nya mål och utmaningar. ”Livet är kort och det
är viktigt att allt känns rätt och
att man drar åt samma håll”, säger Björn. ”Det har varit en fantastisk resa att bygga upp detta i
mer än ett kvarts sekel i med och
motgång, men allt har sin tid”, sä-

ger Björn som är stolt över att ha
medverkat till att bygga upp detta
trots sin grava synskada (LHON)
sedan 1988. ”Jag tackar kunder,
kollegor, leverantörer och vänner
för dessa år och önskar de nya delägarna lycka till i framtiden.”
Carlsson & Co AB startades
av bröderna Björn och Magnus
Carlsson 1993. Företaget är generalagent för flera europeiska
bygg- och entreprenadmaskiner
samt återförsäljare för ett antal
produkter. Kunderna är inom
bygg, entreprenad och uthyrare
från hela Sverige.

Scantruck AB och Bil & Traktor i Högbro ingår samarbetsavtal
Scantruck AB ökar närvaron på
Gotland med ny återförsäljare.
Avtalet innebär att Bil & Traktor
i Högbro kommer sälja och serva
Manitou maskiner på Gotland.
Med Bil & Traktors placering
i Roma mitt på Gotland så har
de bra möjlighet att hjälpa ma-

skinägare på hela Gotland. I första hand kommer de fokusera på
lantbrukssortimentet från Manitou gällande försäljning. Samarbetet inleddes med öppet hus hos
Bil & Traktor i Högbro den 9 oktober, där de visade utvalda maskiner ur Manitou-sortimentet.

Dinolift & Rotator – 40 år av samarbete firas med donation
I år firar Dinolift och deras finska
återförsäljare Rotator Oy 40 år av
framgångsrikt samarbete. Nu firas samarbetet med en donation
till ingenjörsforskning.
Under slutet av 1970-talet
sjönk marknaden för dräneringsmaskiner och Dinolift, som då
hette Kurpan Konepaja, startade
tillverkningen av arbetsplattformar kallade ”Dino”. Samtidigt
letade Rotator efter nya affärsmöjligheter och de innovativa
entreprenörerna Mauno Kurppa
och Toni Virkkunen insåg att de
hade samma idéer kring att arbeta på höjden. Företagen startade
ett samarbete och resten är finsk
arbetsplattformshistoria.
Gemensamma mål och ett
nära samarbete har kännetecknat relationen mellan Dinolift
och Rotator från allra första början. Säkra och pålitliga maskiner
tillsammans med professionell
eftermarknad spelar en viktig roll
för båda företagen och har utgjort
grunden för deras samarbete. Andra viktiga faktorer har varit viljan att vidareutveckla produkter
baserat på kundfeedback och det
delade intresset för innovation.
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Som ett sätt att fira samarbetet har Dinolift gjort en donation för utvecklingen av framtida
batteriteknologi. Åbo universitet
stärker sin ingenjörsforskning
och i somras tilldelades universitet en möjlighet att utöka sitt
utbud av utbildningar med Master-program i maskinteknik och
materialteknologi.
“Dinolift Oy vill stötta Åbo
universitet i sin roll att öka styrkan och attraktionskraften i regionen genom att donera 4000
euro för att skapa en ny professur inom batteriteknologi”, säger
Veli-Matti Savo, Commercial Director Dinolift. ”Vårt strategiska
mål är att bli världens bästa tillverkare av mobila arbetsplattformar av lätt vikt och vi kommer
att behöva mycket expertis och
ny kunskap för att vidareutveckla
vår produktfamilj.”
“Dinolifts donation är ett bra
bevis på den starka viljan hos
företagen i Åbos affärsregion att
stärka forskningen och utbildningen inom ingenjörskonst”, säger Mika Hannula, direktör Åbo
Vetenskapspark och professor
Åbo universitet.

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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Tyska GEDA firar 90 år
Bygg- och industrihisstillverkaren GEDA från tyska Asbach-Bäumenheim firar
90 år. Svensk Rental Tidning har intervjuat Peter Schmidt, vd för svenska
GEDA-återförsäljaren BVM, om samarbetet med GEDA och BVMs syn på den
svenska marknaden.

G

EDA grundades av Georg
Dechentreiter och sysslade från början främst
med reparation och försäljning
av jordbruksmaskiner. Idag är
GEDA ett globalt lyftutrustningsföretag med sju filialer runtom i
världen och 550 anställda. År 2013
blev svenska BVM AB (ByggVärmeMaskiner) återförsäljare för
GEDA i Sverige.

SKRÄDDARSYDDA HISSLÖSNINGAR
“Efter sonderingar på var sitt håll
fann vi fler och fler gemensamma
värdegrunder och vi trivdes på
alla sätt med varandra”, berättar
Peter Schmidt, vd BVM. “Trots
sin storlek har GEDA, under Johann Sailers, ledning behållit det
genuina entreprenörskapet och
vi fann oss i en miljö där vi trivdes och kunde utvecklas. Med
den erfarenhet vi hade med oss
tog inlärningsprocessen väldigt
kort tid och redan 1 januari 2013
kunde vi officiellt presentera vårt
nya partnerskap med GEDA.”

Johann Sailers mål är att föra
GEDAs tradition vidare med
skräddarsydda hisslösningar såväl inom som utanför Tyskland,
med en fortsatt produktion i
Tyskland. I Asbach-Bäumenheim
har företaget investerat i ytterligare 60 000 m² produktionsyta
för att förstärka sin position på
marknaden.
“Entreprenörsandan lever starkt
inom GEDAs hela organisation.
Regionen Bayern, där GEDA har
sin hemvist, har ett driv som
närmast kan jämföras med ‘Gnosjöandan’ i Sverige. Det finns en
mycket stark medvetenhet om
kvalitet, inte bara i produkterna
utan i allt som rör affären”, säger
Peter Schmidt. Trots att GEDA
Dechentreiter GmbH idag är en
stor verksamhet som sysselsätter
mer än 550 medarbetare runtom i
världen så har de bibehållit spjutspetsinstinkten och det levande
intresset för innovation. De är lyhörda för vad marknaden vill ha
och är oftast villiga att omsätta
önskemålen i praktiken. “Som

GEDA-partner med Sverige som
hemmamarknad blev vi tidigt
hjärtligt välkomnade och även
om vi är ett självständigt företag
så känner vi oss ’som en i gänget’.
Vi har en mycket nära relation
och vårt samarbete kännetecknas
verkligen av enkelhet, transparens och produktivt”, säger Peter.
GEDAs sortiment omfattar olika typer av lyftutrustning

för manskap och material med
lastkapacitet på 100-3200 kg.
Historiskt har GEDAs byggspel,
stegliftar, störttrummor och
mindre hissar upp till 1.500 kg
alltid haft en stor marknadsandel
i Sverige. De senaste åren har utvecklingen gått i riktning mot ca
2000 kg med modellerna GEDA
Multilift P18, GEDA Multilift P22
och GEDA BL 2000. På senare
tid har stegliftarna fått ett nytt
uppsving i takt med den ökande
solcellsmarknaden. Bland kuggstångshissarna är det modellerna
GEDA 500 Z/ZP-2 SL, GEDA
Multilift P12 och GEDA Multilift
P22 som säljer bäst i Sverige men
även GEDA 1200 Z/ZP-2 med sin
uppdaterade styrning har fått en
klar ökning bland användarna.

SERVICE, UTBILDNING OCH
SÄKERHET PRIORITERAS

Florian Draxler, ansvarig för
Skandinavien hos GEDA och Peter
Schmidt, ägare och VD på BVM AB.
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Förutom själva produkterna är
service en viktig komponent för
GEDA. På deras serviceavdelning
arbetar man nu på att ta fram utbildningsunderlag för alla maskiner.

Slyklippare

Minidumper S100
med lastare

Minidumper S160
med lastare

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

Minidumper SC75
med lastare

Minidumper S25A
med lastare

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

12
“Vi som partner bidrar i arbetet och utbildar oss själva fortlöpande tillsammans med GEDA.
När detta omfattande arbetet är
klart kommer samtliga GEDApartners runt om i världen att
arbeta med samma underlag. Redan nu håller vi utbildningar hos
våra större kunder här i Sverige.
Utbildningsbiten kommer att
öka och få större betydelse för
oss på BVM. Hur man än ser på
det så är det en win-win situation
om installationerna blir bättre
och antalet driftstopp kan minimeras.”
Hissar har länge varit en viktig
beståndsdel på svenska byggarbetsplatser, mycket tack vare att
Sverige varit något av ett föregångsland när det kommer till effektivisering av arbete och minskande av personskador.
“Idag finns det knappt ett
enda bygge som inte använder
hissar eller andra lyfthjälpmedel
för effektiva transporter. En pådrivande faktor för detta har varit
Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om krav på hiss vid nivåskillnader överstigande 10 m. Hissen underlättar arbetet på ett så
ekonomiskt effektivt sätt att det
knappast finns någon platschef
i Sverige som skulle komma på
tanken att välja bort den.”

BVM BYGGVÄRMEMASKINER AB SEDAN 1973
BVM grundades 1973 av Peters far
Paul Schmidt, som då hade varit
anställd hos en entreprenörfirma
men alltid önskat att starta eget.
Med tyska som modersmål lyckades han knyta till sig avtal med
tyska Heylo (värmeutrustning)
och Albert Böcker (snedbanehissar). I slutet av 1980-talet introducerades succén Böcker Kometlift
och senare tillkom kuggstångshissar för material- och persontransport. År 1986 började sonen
Peter arbeta i familjeföretaget.
“Det steget var inte självklart
att ta utan var ett val efter noggrant övervägande. Tvärtemot
vad många kanske tror så är det
inte alltid en dans på rosor att ta

MULTITEL BILLIFTAR
NU SÄLJER VI VÅRA TVÅ DEMOLIFTAR FRÅN MULTITEL
OMGÅENDE LEVERANS | MER INFO PÅ HEMSIDAN

MULTITEL MT 182 EX

MULTITEL MT 162 EX

Iveco Daily | 18,20 m | 2018

Iveco Daily | 16,15 m | 2018

Kampanjpris 700 000,-

Kampanjpris 695 000,-

Mer information finner du på vår hemsida www.brubakken.se.
Lagerliftar för omgående leverans. 1 års garanti. Pris i SEK, exkl. moms
och frakt. Reservation för ev. felskrivningar eller mellanförsäljningar.

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

en anställning i det egna familjeföretaget, men det är ett steg som
jag aldrig ångrat”, säger Peter.
BVM samarbetade under lång
tid med Böckerkoncernen. När
BVM strax efter millennieskiftet
fann tyska hisstillverkaren Steinweg så tyckte BVM att de hittat
rätt. Knappt hade de startat försäljningen innan Steinweg blev
uppköpta av Böcker. “Cirkeln
blev så att säga återigen sluten”,
säger Peter Schmidt. ”Även idag
har vi ett väl fungerande samarbete med Böcker kring deras produkt Alp-Lift”. Men som nämnts
är GEDA företagets stora agenturprodukt sedan 2013.
BVM investerar just nu i att
modernisera och underlätta för
kunder att välja utrustning och
presentera den i projekt eller för
sina kunder. Dessutom kommer
BVM inom de kommande åren
arbeta med att utöka och föryngra sin personal. Från och med
januari 2019 har Peter Schmidts
egen son Fredric börjat arbeta i
företaget.
“En av de största farorna med
att driva samma företag länge är
att inte riktigt hänga med i den
utveckling som sker i bolagets
omvärld. Speciellt möjligheterna
inom marknadsföring och kun-
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skapsspridning har de senaste
åren genomgått rejäla paradigmskiften och det gäller att dels själv
ha insikten att så skett och att
dels ha kraften att förändra och
förbättra. Ingen kan sia med säkerhet något om framtiden men
om allt faller väl ut skulle det vara
en fantastisk härlig känsla att en
dag få lämna över bolaget till den
tredje generationen Schmidt”,
avslutar Peter.
www.bvm.se

Johann Sailer, ägare och VD för
GEDA.

S-LINE LED
LJUSSLANG LED
120º OCH 360º SPRIDNING
3M, 5M, 10M, 25M LÄNGD
SAMMANKOPPLINGSBAR UPP TILL 50M
BATTERIBACKUP 3H
SKYDDSPÅSE MOT NEDSMUTSNING
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Byggel

RÄTT BYGGEL

GÖR ARBETSPLATSEN SÄKRARE
OCH BEHAGLIGARE OCH ARBETET MERA EFFEKTIVT

Utvecklingen av tillfällig el på byggarbetsplatsen sker i en rasande
fart. I Sverige finns ett fåtal professionella aktörer. I den här temaartikeln och i de följande sidornas reportage delar företagen Amiga
och GARO med sig av sina nyheter.

D

en tillfälliga elutrustningen på en byggarbetsplats spelar mycket stor roll för
kvaliteten och säkerheten på arbetsplatsen. Mycket större roll än man kan tro.
Bristfällig kvalitet, utrustning som inte är anpassad för uppdraget, felaktig installering med
mera kan rent ut sagt vara ödesdigert. Som entreprenör är dumt att snåla in på det som har
betydelse för hur arbetet blir utfört.

SKILLNAD PÅ SLADDAR OCH KABLAR
Ett väldigt bra exempel är skarvsladdar. Det
hörs på namnet att kvaliteten är bristfälligt.
Skarvsladdar köper man på Ica, Elgiganten,
Clas Ohlsson eller Jula. Skarvkablar köper
man av en professionell tillverkare eller leverantör av skarvkablar. På det flesta byggen är
det tuffa tag och stort slitage. Då gäller det att
grejerna håller och inte går sönder. En simpel skarvsladd gnags snabbt av och kan utföra
livsfara om den kommer i kontakt med vatten. Köp eller hyr därför skarvkablar som klarar sin uppgift.
Byggcentraler, uttagscentraler och fördelningscentraler på arbetsplatsen måste också
vara av rätt kvalitet och utrustad för uppgiften. Här kan branschens professionella leverantörer vara behjälpliga med att se till att entreprenören får just den utrustning som han
behöver, som är optimerad för uppdraget.
Vi är nu på väg in i mörkare och kallare tider
vilket innebär att eldriven utrustning får ökad

betydelse. Framförallt blir belysningen viktigare. Det har hänt oerhört mycket på belysningssidan under de senaste åren. Kraftiga armaturer, strålkastare, bygglampor och nu senast
belysningsslangar lyser upp byggarbetsplatsen
effektivt. Det handlar om riktig arbetsplatsbelysning och inte bara allmänljus. Det är viktigt
att se skillnad på det. Våra professionella tillverkare av arbetsplatsbelysning ser till att det
finns rätt belysning på arbetsplatsen.
Men inte nog med att det blir mörkare ju
längre hösten förlöper det blir både fuktigare
och kallare. De som servar med tillfällig el, byggel och belysning har
också lösningen på användarens
klimatproblem på byggarbetsplatsen. Här finns effektiva värmefläktar, torkfläktar med mera.

NYA PRODUKTER FRÅN
AMIGA OCH GARO
Till årets tema om byggel
är det framförallt två företag som bidragit med nyheter, Amiga och GARO.
I separata reportage kan
du läsa om nyheter från
de båda tillverkarna. På
Amiga händer det en massa
saker just nu. Bolaget är mitt
uppe i ett generationsskifte där den
äldre generationen lämnar över till den yng-
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re. Man bygger dessutom ut sin anläggning
i Vara, investerar i nya maskiner och satsar
stora pengar på att utveckla nya intressanta
produkter för tillfällig el för och med användarna. Man släpper också en rad nyheter som
kraftfulla byggcentraler och smarta och effektiva belysningslösningar. Läs om alla nyheter
längre fram i tidningen.
GARO Elflex är aktuella med sitt nya
värme- och torkfläktsprogram som lanserades i september. De viktigaste generella
egenskaperna är att fläktarna från GARO är
utvecklade för proffs i byggbranschen. De är
energieffektiva tack vare höga luftflöden och
elektronisk termostatreglering. De höga luftvärden minimerar antalet fläktar.
Fläktarna är försedda med digital display, styrning och programmering och finns
med silent mode funktion. Det finns smarta
funktioner för uthyraren. Produkterna är
S-märkta av Intertek för trygg användning.
GAROs nya värmefläktar ger, enligt GARO,
60-70 procent högre luftflöden jämfört med
traditionella värmefläktar. Värmefläktarna
har justerbart luftflöde ifråga om riktning
och hastighet samt att de är försedda med en
aerodynamisk design för att öka kapaciteten.
Egenskaper med torkfläktar är att de är
programmeringsbara för uthyraren för optimal dimensionering av energi. G4 filterkassett är standard och är försedda
med ett löstagbart chassie för
snabb och effektiv rengöring eller
service efter uthyrning. Filterbytet har gjort snabbt och enkelt.
Fläktarna är lätta att flytta
och transportera samt ger en
jämn luftspridning. De har
så kallat skyddade CEE-intag och är pallanpassade för
effektiv sommarförvaring.
SRT vill också uppmärksamma Comecos byggtorkar som effektivt förbättra
inomhusklimatet. Thermox
som produkten heter tillverkas i Enköping. Mer om hur du
förbättrar din byggarbetsplats hittar
du på nästa sida.

A WIRTGEN GROUP COMPANY

Kraftfull och
enkel att handha
H-SERIEN – JORDPACKNINGSSPECIALISTEN

CLOSE TO OUR CUSTOMERS. Rejäl markfrigång med extrem klättringsförmåga, fantastisk packningskraft, intuitivt
handhavande och perfekt sikt – H-serien vinner mark hos förare och byggföretag världen över.
www.wirtgen-group.com/sweden
Wirtgen Sweden · Försäljning 0472 – 100 91 · Service 0472 – 162 48 · Reservdelar 0472 – 139 39 · info.sweden@wirtgen-group.com

Gå gärna in och läs fler nyheter och reportage på

www.svenskrental.se
RELAX. IT´S AN ALTREX
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:

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.

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

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

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

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

Tel: 08-24 24 24
Ullevivägen 4 · 197 40 Bro · www.altrexsverige.se
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Från vänster Kristian Skoog, ny VD och produktchef för Amiga, Jonas Bäck, Key Account
Manager för produktområdet Tillfällig el och försäljningsansvarig gentemot uthyrningsmarknaden och Jan-Olof Skoog, grundare av bolaget och numera Senior Advisor.

AMIGA

Byggelens bästa vän!
Produktutveckling och närhet till kunderna var nyckelorden när Vara-baserade
familjeföretaget Amiga
startades 2000. Nästan 20
år senare tar nu nästa generation över ledningen, med
samma starka fokus på utveckling, kundrelationer och
nya produkter inom el och
belysning.

A

migas grundare Jan-Olof Skoog, har
mer än 40 års erfarenhet från att utveckla och tillverka olika typer av
elprodukter både för bygg-industri och jordbruksbransch. Karriären började med grundandet av företaget Gelia 1975 men dessförinnan hade han utvecklat och sålt hjälpmedel

för jordbruksbranschen tillsammans med sin
far Erik.
Gelia bedrev grossist verksamhet och sålde
sina produkter bland annat till järnhandlarna. “Jag byggde upp ett komplett elsortiment
och sålde till företag som exempelvis Järnia”,
berättar Jan-Olof när SRT möter honom på
Amigas kontor i Vara.

ENTREPRENÖREN SOM
BLEV TJÄNSTEMAN MOT SIN VILJA
År 1996 såldes Gelia. Jan-Olof arbetade hela
tiden kvar som ansvarig VD. Allt funkade bra
till en början men de nya ägarna var inte så
intresserade av produktutveckling utan hänvisade till import från Kina. “Jag ville ha sju
miljoner kronor för utveckling av ett nytt sortiment elprodukter men de sa nej. Efter vissa
kontroverser slutade jag min anställning,
berättar Jan-Olof. Som anställd VD blev JanOlof mer en tjänsteman än den entreprenör
han är i grunden så det kändes rätt att lämna
företaget, trots att tillvaron nu blev lite mera
osäker. Men i skallen på en uppfinnare brukar
inte idéerna ta slut även om man är mellan
jobb så att säga. Med tiden började Jan-Olofs
gamla kunder att tjata på honom att starta
egen produktion igen. Efter en tid mognade
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tankarna. “Jag tänkte, jag är ju inte lastgammal och nya produktidéer har jag hela tiden,
så varför inte dra igång i egen regi igen”, säger
Jan-Olof. Sagt och gjort, på milleniumskiftet
startades Amiga och nästa år firar man 20 år.
“Jag är entreprenör i grund och botten och vill
hålla på med produktutveckling. Om jag inte
tagit chansen skulle jag nog komma att ångra
mig”.
Till en början var Amiga mest inriktade på
bygg-el i form av tillverkning av skarvkabel
och belysningsutrustning. År 2004 började
man utveckla olika typer av elskåp för tillfällig
el, tätt följt av mobila centraler. Vid starten var
kunderna industriåterförsäljare, järnvaruhandel och byggvaruhandel. Runt 2010 började
en ny typ av kund öka i omfattning, nämligen
uthyrarna. Maskinuthyrningen hade kraftigt
ökat i omfattning och blev en allt viktigare
kund till Amiga. Fram till nu har Amigas fokus sakta gått från maskinförråd och detaljhandelsförsäljning till den alltmer dominerande kundgruppen uthyrare. “Omkring 2014
började vi mera på allvar bearbeta maskinuthyrarna som idag är den största kundgruppen
inom bolaget”, säger Kristian Skoog som är
son till Jan-Olof. Kristian tillägger att maskinförråden har i princip försvunnit från de stora
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bygg- och anläggningsbolagen. Det är dessa
förråd som numera blivit uthyrare. Amiga har
omdisponerat sina kunder en hel del under
de senaste åren parallellt med maskinuthyrningsbranschens utveckling. Man säljer mindre till detaljhandelssidan och mer till uthyrare. Utvecklingen av sortimentet sker till stor
del i samråd med uthyrningsföretagen för att
uppnå de bästa lösningarna.

MÅNGA NYA PRODUKTER
Det händer mycket på Amiga just nu och det
innefattar även produktsortimentet. Sortimentet kan indelas i tre kategorier; El material, Belysning och produkter för tillfällig el.
Hälften av Amigas produktsortiment består
av egna produkter och resten är agenturprodukter. Elkablar för proffsen är och har alltid varit Amigas styrka. Om kunden handlat
skarvsladdar på någon av de stora billigare
kedjorna så är det lite skillnad mot att hålla
i en svensktillverkad skarvkabel från Amiga.
Idag gör man elkablar upp till 125A istället för
63A som gällde tidigare och det är kablar som
tål tuffa påfrestningar som en byggarbetsplats
ofta utgör. En av företagets främsta nyheter
just nu och storsäljare är deras nya LEDkedjebelysning, S-Line, som finns i fem olika
modeller. “Fördelen med S-Line är att den ger
ett bra arbetsljus istället för bara ett allmänljus som många andra arbetsbelysningar”, säger Jonas Bäck som är Key Account Manager
för Tillfällig el och försäljningsansvarig mot
uthyrarna.
Ljusslangen finns i 5, 10 och 25 meters
längder med dioder i slitstarkt utförande. SLine är bredstrålande i 120 och 360 grader och
kan hängas, lindas runt en ställning, fästas
upp i tak med mera och ger ett mycket bra ljus
på byggarbetsplatsen, i hisschaktet, trapphus,
korridorer eller liknande. Ljusslangen är lätt-

Jonas Bäck berättar att de upplevt en enormt
intresse för S-Line.

Alla kontakter och kablar testas nog innan
leverans.

Flex-sortimentet av strålkastare har utvidgats.

monterad och kan sammankopplas upp till
hela 50 meter och tål tuff hantering och blöta
förhållanden. Det fina med slangen är också
att den enkelt kan justeras i vinkel så att belysningen blir optimal. S-line kommer med
en 1,5 anslutningskabel och är lätt att rengöra.
En nyhet är S-line RTG (Ready to Go).
Ett nytt koncept som innebär att produkten
är färdig för montage direkt vid leverans.
Slangen levereras med monterad skyddspåse
för skydd av ljusslangen som kan tas bort och
bytas ut efter projektets slut. Det minimerar även emballage och hantering på bygget.
“Dessa leveranser skräddarsys efter kundens
behov av längder och kopplingar så att det
följer byggets utveckling”,
säger Jonas. S-Line kan
också fås med batteribackup till källare och trappuppgångar där nödljus är
ett krav. Batteribackupen
har 3 timmar drifttid på en
50m slinga vid strömbortfall.
“Försäljningen av ljusslangar har verkligen exploderat sedan ett år tillbaka”, berättar Jonas.
En annan nyhet är att
Amiga utvidgat sin stålkastarserie kallad Flex. Flex
finns nu upp till 1200W
Ett urval av Amigas produkter för tillfällig el på arbetsplatsen.
och 192.000 Lumen. Flex

strålkastare har en kraftig konstruktion med
lika robust insida som dess yttre. Det är med
kraft och precision som denna armatur belyser, sportarenor, parkering, byggarbetsplatser,
verkstäder, inomhushallar etc. Flex är en stabil armatur för stora och små ljusbehov och
har vinklingsbara LED-moduler som gör att
ljuset kan riktas åt önskat håll. Strålkastaren
är tillverkad av pressgjuten aluminium med
pulverlack från Akzo Nobel, leddioder och
driver av välkända märken. Armaturkroppen

Ledbelysningslingan S-Line är effektiv på arbetsplatsen och ger en riktig arbetsbelysning
istället för ett allmänljus.
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är i aluminium vilket ger låg vikt och bra avkylningsförmåga, vilket i sin tur ger ökad livslängd på dioder och drivdon. Dessa faktorer
bidrar till hög energieffektivitet och lång livslängd. Drivdonen är placerade på utsidan för
optimal värmeavledning.
Amiga kommer också med nyheter vad
gäller sina fördelningscentraler som nu spänner mellan 63A-160A.
Man släpper också nya byggcentraler i aluminium för fast installation som har en unik
konstruktion med fokus på smidighet för användaren. Byggcentralerna finns från 63-160A
IP44.
“Utmaningen har varit att ta fram ett skåp
som man lätt ska kunna installera en kall vinterdag med handskar. Det är även ett skåp
som är uppdelat med en sida för elektriker
och en byggsida för uttag av byggel”, berättar
Kristian Skoog som idag är VD för Amiga och
utvecklingschef.
I serien FC (Fördelningscentral) är alla
vidarematningar via antingen lastbrytare,
diazedsäkring eller effektbrytare för att lätt
kunna bryta vissa delar i anläggningen. Dörren och skåpet har en EPDM gummilist som
sluter tätt runt kablar när dörren är stängd
och förhindrar damm eller vatten att komma
in i skåpet. Skåpen är sektionerade med flera
personskyddsautomater samt jordfelsbrytare
för att få så optimal selektivitet på skåpen
som möjligt. Förutom skåpens stativ finns
möjlighet att hänga upp skåpet på vägg med
hjälp av justerbara hål för fastsättning. Det
interna kopplingsutrymmet är lätt att komma
åt för eventuell service på skåpet. Elskåpet är
låsbart för ökad säkerhet. Inkoppling i ryggen
av skåpet medför stort utrymme för att lätt
koppla in kablage.
En annan populär nyhet är KFC 160A
(kranfördelningscentral) som har blivit mycket populär då Amiga utvecklat det tillsammans med användarna. En fördelningscentral
som är till enbart för byggkranen med matning till kran, hiss och styrning till belysning.
För byggarbetsplatser har man dessutom
tagit fram en lösning där man styr belysningen med närvarosensorer. För att spara energi
går lamporna ner i effekt på kvällen och nattetid. Om någon rör sig inne på området så
tänds belysningen på full effekt för att avskräcka obehöriga.
“Vi har en bredd i vårt arbetssätt där vi kan
erbjuda fullständiga lösningar för alla projekt
där vi är helhetsleverantör. Vi ordnar allt från
projektering av el och ljusberäkning till skräddarsydd leverans av master, styrskåp, kablage
och belysning”, berättar Kristian.
På belysningsfronten säljer Amiga även en
stor mängd master och är faktiskt de enda
svenskproducerade masterna, tillverkade i
Falköping. Istället för en standardlängd på 12

Effektivt lagersystem från Kardex som motsvarar
4000 till 5000 kvadratmeter traditionell lageryta.

Amiga har idag elmaterial och utrustning som
klarar ända upp till 160A.

Så här ska en riktig skarvkabel se ut.

Helgjuten elkontakt som gjuts hos Amiga själva.

m utvecklades en på 7 m. “Masterna på 12 m
kan vara en säkerhetsrisk i och med att de är
så långa och kan falla ned. Dessutom kan de
bli ganska stora eller krångliga att ta med till
arbetsplatser. Därför satsade vi på en kortare
modell”, och idag har vi utvecklat marknadens minsta 7M mast som får plats 2st på en
pall för smidig transport och förvaring säger
Jonas.
Viktigt att tillägga är att samtliga produkter som lämnar Amiga på väg till kund noga
kvalitets testats och kalibreras innan leverans.

lingschef. Kristian har själv bakgrund som
elektriker och understryker att Amiga är och
förblir ett företag som plockar fram produkter för och med användaren. “Vi har alltid haft
ett nära samarbete med våra kunder och det
är något som vi vill fortsätta att utveckla. Vi
vill samordna och utveckla kundanpassade
produkter som gör arbetet för våra kunder
bättre, effektivare och säkrare. Amiga som
företag gör allt, inte bara kabel exempelvis.
Allting ska vara färdigt för kunden”, säger
Kristian.

GENERATIONSSKIFTE I LEDNINGEN

EXPANSION I VARA

Efter flera år i chefsrollen lämnar nu Jan-Olof
Skoog över ansvaret till sin son Kristian. JanOlof kliver in i rollen som Senior Advisor,
medan Kristian blir företagets vd och utveck-

Det är mer än bara i ledningen som det händer saker hos Amiga. Lokalerna håller just nu
på att byggas ut för att möta företagets ökade
behov. Lokalerna var innan utbyggnaden
6000 kvm, men ska nu byggas ut med ytterligare 600 kvm som kommer att användas
för lager. Tomten i sin helhet är hela 15 000
kvm så det finns gott om utrymme för ytterligare expansion. Dessutom investerar Amiga
löpande i ökad automatisering. Man har ett
antal smarta och automatiserade lagersystem
där man med bara några knapptryckningar
kan plocka fram artiklar för plockordrar. Lagersystemet ersätter mellan 4000 till 5000
kvm traditionell lageryta. Man har nyligen
också investerat i maskiner där man själva
gjuter elkontakter till skarvsladdar. Speciella
automatiserade maskiner kapar upp skarvsladdarna i rätt längder och i dessa maskiner
har miljontals meter kabel kapats under åren.
Idag omsätter Amiga som företag 135 miljoner
kr och har ca 55 anställda.
www.amigaab.se

Några uttagscentraler från Amiga.
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Vid Sergels torg i Stockholm genomgår Sergelshuset en stor
förvandling. Kvarteren från 60-talet renoveras till moderna
lokaler för kontor, hotell, bostäder och en handel med mer
liv och rörelse. Under byggtiden används både tillfälliga
elcentraler och belysningsprodukter från GARO.

BYGGEN MED BÄTTRE

komfort och hållbarhet
Bra arbetsmiljö, en väl fungerande arbetsplats avseende exempelvis belysning, inomhusklimat och tillgänglighet är viktigt i
Sverige. Det är något som GARO, tillverkare och leverantör av
elprodukter tagit fasta på.

E

n byggnadsarbetare är självklart intresserad av att få arbeta i en väl fungerande
miljö för att kunna göra ett bra jobb.
När det gäller byggbelysning är det många
som tröttnat på allt slit och släng. Istället vill
man ha en smart och väl fungerande utrustning som håller för tuffa tag under flera år
framåt. Därför är det inte konstigt att GAROs
produkter inom tillfällig el, belysning och nu
även värme är ett allt vanligare inslag på byggarbetsplatser och olika event.

Sedan GARO Elflex startade för 12 år sedan har företaget gjort mängder av besök
ute på byggarbetsplatser för att lära känna
verkligheten och vardagens utmaningar. “De
produkter som tagits fram har fått byggarbetsplatserna att utvecklas. Stora fördelar
som energibesparing, minimalt underhåll,
flexibilitet, hållbarhet, slagtålighet och smart
investering har blivit synonymt med våra
produkter”, säger Magnus Scott som är VD
på GARO Elflex.
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GARO utvecklar och tillverkar ett komplett sortiment av tillfälliga elcentraler och
belysningsprodukter för byggarbetsplatsen.
Från i höst lanserar de även en serie torkoch värmfläktar med flera unika egenskaper.

5%

GENERALAGENT FÖR MANITOU I SVERIGE
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.
Scantruck är generalagent för Manitou, GMG och PB Platforms i Sverige

Hitta återförsäljare på

www.scantruck.se

RTEX skriver
om regelboken
för lönsamhet
Halverad energiförbrukning, 25% lägre vikt
och enastående ergonomi. Fördelar som
spara både tid och pengar.
atlascopco.se

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

THE ONE
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NORTH AMERICA’S LARGEST
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GAROs nya digitalt styrda torkfläktsprogram är framtaget i nära samarbete
med Sveriges ledande maskinuthyrare med fokus på användarvänlighet, energieffektivisering och minimalt underhåll.

“Med ergonomisk design och smart digital
styrning har vi maximerat effekten samtidigt
som det går att göra en kraftfull energibesparing. Med hjälp av elektronisk termostat
ger våra värmeprodukter en jämn behaglig
temperatur i alla typer av utrymmen. Givetvis är torkfläktarna utrustade med integrerat
filter som renar luften för optimalt arbetsklimat”, berättar Scott.

HELHETSLÖSNINGAR FÖR KUNDEN
Helhetslösningar med rätt dimensioner och
uppdelade leveranser som anländer i rätt tid,
visar på ytterligare en styrka hos GARO Elflex.
Niclas Allden som är försäljningschef, berättar att företaget fått stort gehör för både sina
produkter och sin kompetens vilket allt oftare
leder till förfrågningar på helhetslösningar för

byggprojekt. GARO kan dimensionera belysning och tillfällig el för hela bygget, och leverera,
i takt med att projektet framskrider.
“Vår tekniska supportavdelning dimensionerar en helhetslösning med våra produkter
utifrån de APD- och planritningar vi får från
våra kunder. Vid köp av helhetslösningar tar
GARO ett aktivt ansvar under hela projekttiden och finns tillhands med teknisk support
för att garantera en driftsäker anläggning”,
berättar Allden. Niclas tipsar att det också finns
en tjänst som innebär att GAROs produkter
går att få märkta med kundens eget varumärke eller logotype. Detta stärker kundens
egen identitet och är en stor fördel vid sorteringen av tillhörigheter vid avetableringen
av arbetsplatsen.
www.garo.se

L, cancer och silikos!

Minska risken för sjukdomar som KO
Visste du att
Du äter ca 1 kg mat per
dag, dricker ca 2 liter
vätska och andas hela
20 000 liter luft per dag?

Den mest flexibla, prisvärda och

hållbara luftrenaren
till byggarbetsplatsen.

du sätter krav
på maten du äter och

drycken du dricker.

Varför sätter du
inte rätt krav på
luften du andas?

Tel. 0171 - 273 25
info@comeco.nu | www.comeco.se
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Välj kvalité hos din uthyrare!
Bomag med digitalt stöd för packning och vägbyggnad

Stampar
Vibroplattor
Rörgravsvältar
Jordpackningsvältar
Tandemvältar
Läggare
Fräsar 046-25 92 00
l

sodhaak.se

Ny svensk generalagent med service över hela landet
Söderberg & Haak Maskin
Box 504, 245 25 Staffanstorp • Tel: 046-25 92 00
mail@sodhaak.se • sodhaak.se
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Nya Hilti DGH 130 diamantslip
Hilti har lanserat nya diamantslipen DGH 130
för slipning och polering av betong, två olika
moment som traditionellt kräver två olika
verktyg.
Denna lätta och flexibla slip är utvecklad
för att ta bort betong, rengöra formsättningar och förbereda väggar för målning.
Den är utrustad med ett hastighetsvred som
gör att användaren kan välja rätt hastighet
för respektive arbetsmoment. Tack vare det
ergonomiska huvudgreppet kan användaren
enkelt manövrera verktyget och hålla det
stadigt på plats även när man arbetar i höga
hastigheter.
Med nya DGH 130 effektiviseras användarens arbete och man behöver inte längre ha
två verktygs-uppsättningar för de olika arbetsmomenten utan avslutar med Hiltis po-

lerskivor för en finpolerad yta direkt på den
exponerade betongväggen.
DGH 130 är ett komplement till DG 150 slip
för betonggolv. Den senare är utrustad med en
borstlös motor och är perfekt för borttagning
av grov och ojämn betong, färg och andra ytbehandlingar. Både DGH 130 och DG 150 kan
anslutas till en Hilti-dammsugare, som skyddar operatören från skadligt damm.
I likhet med alla nya Hilti-verktyg levereras
DGH 130 med Hilti Connect, en verktygsapp
som ansluter till en smarttelefon eller annan
mobil enhet med hjälp av NFC-teknik (Near
Field Communication) som är inbyggd i verktyget. Hilti Connect-appen ger omedelbar
åtkomst till information som verktygstyp, serienummer, ägare, garantier, service- och reparationsschema och praktiska vägledningar.

Tomasz Walawender
vd för Renta Polen
Renta Group har påbörjat sin satsning i Polen och anställt Tomasz Walawender som vd.
Han började jobba på Renta i september, rapporterar till Renta Groups vd och ingår i Renta Groups ledningsgrupp. En planerad start är
till första kvartalet 2020.
Tomasz Walawender har erfarenhet av
bygg- och anläggningsutrustning från både
uthyrning och försäljning. Från uthyrningsindustrin är han känd för att ha byggt upp
Ramirent i Polen och Centraleuropa samt
verkat som nyckelperson i Ramirent Group.
Senast kommer Walawender från Swepac AB
som försäljningschef.

Klaravik nyanställer och möter intresse inom skog och lantbruk
Intresset för att köpa begagnade maskiner
växer, inte minst inom lant- och skogsbruk.
Som en följd anställer nu Klaravik ett koppel
av nya auktionsmäklare.
Geografiskt är det både nyrekryteringar
till storstadsområden (Uppsala, Örebro och
Borås) och till mindre regioner som Blekinge och Hälsingland. “Vår styrka är att finnas nära våra kunder. Oavsett var i landet.
Stad som land”, säger Carita Nero, försäljningschef Klaravik.
Ungefär hälften av Klaraviks medarbetare finns på huvudkontoret i Karlstad och
webbutvecklingsavdelningen i Lund. Den
andra hälften utgörs av kåren av auktionsmäklare i hela Sverige. Den senare gruppen
får nu inte mindre än en sextett nya kollegor: Annika Wängvik (i Borås och Alingsås
med omnejd), Sofie Tegelhammar (Örebro),
Erik Gustafsson (Uppsala), Lena Liljeström
(Blekinge) och Ulf Boström (Hälsingland).
“Det ger oss förutsättningar att vara ännu
mer relevanta såväl i myllan som i industriområdet och för kunder inom våra olika
huvudbranscher: verktyg, maskiner och fordon”, säger Carita Nero. ”I samtliga distrikt

har vi haft närvaro, dock inte en dedikerad
person. Nu kan vi växla upp vår lokala servicenivå på de här ställena.”
Sedan 2012 och starten för Klaravik har
verktyg och entreprenadmaskiner dominerat auktionsutbudet. Senaste åren har dock
både skogen och lantbruket tagit allt större
plats. Exempelvis auktionerades 518 traktorer ut på klaravik.se 2017, följt av 766 stycken 2018. Årsprognosen för 2019 pekar mot
närmare 1400 traktorer.
“Vi ser en accelererande trend särskilt inom
de här områdena. Och i
takt med att vi förmedlar
försäljningar av fler intressanta maskiner – allt i från
traktorer till skördare – är
våra auktioner något som
branscherna följer med
större intresse”, säger Carita Nero.
Men det är inte bara
auktionsmäklarna som blir
fler. Även affärsområdet
som jobbar med konkurser

och återtag får ett tillskott i Jesper Marklund
i Skellefteå och på huvudkontoret i Karlstad
blir Sofia Eriksson (som återvänder efter föräldraledighet) HR-ansvarig.
“I takt med att verksamheten växer vill
vi kunna jobba ännu mer strukturerat med
våra personalfrågor. Den nya rollen kommer
Sofia fylla ypperligt”, säger Christian Lenander, VD. Klaravik är med de senaste nytillskotten 80 medarbetare i Sverige.
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Tredje spårgående liften
för Sveriges Järnvägsnät
Brubakken har nu levererat den
tredje unika specialbyggda liften
anpassad för Sveriges Järnvägsnätet. Stockholmsföretaget TSS beställde redan 2017 två spårgående
liftar. Investeringen var lyckad och
nu kommer alltså en ytterligare
spårgående lift att finnas tillgänglig
för uthyrning på marknaden.
TSS Train Station Service AB
i Stockholm, Solna beställde på
sensommaren 2017 två unika

spårgående liftar som nu används
till all form av underhållsarbete i
och utanför Sveriges Järnvägsnät
och i Stockholms Tunnelbanenät. Då investeringen varit riktigt
lyckad och efterfrågan stor har
Brubakken nu levererat ytterliga en lift till TSS. Liften visades
också upp på mässan Nordic Rail
i Jönköping i oktober – en knutpunkt för framtidens järnvägsbransch.

RUTHMANN BILLIFT
NYA LIFTAR FÖR OMGÅENDE LEVERANS

RUTHMANN BILLIFT TB 290
Nya demoliftar för omgående leverans | År 2019 | Arb.höjd 28.60 m
Räckvidd 16.20 m | Korglast 230 kg | Monterade på Mercedes
Sprinter 314CDI | 1 års garanti.
Vi hjälper dig även med service, support och reservdelar.
Välkommen att höra av dig till våra säljare för mer information!

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

Liftarna är specialbyggda av
Brubakken AB och Pandrol och
uppfyller dagens krav från Trafikverket och har fått nytt CEgodkännande. Stora krav har
ställts på säkerhet, bl.a. är liftarna
utrustade med extra nödsänkningsfunktioner från arbetskorg
och svängningsbegränsning för
att förhindra olyckor vid arbete
på dubbelspår.
Bomliftarna som är av modell JLG M450AJ är hybrider som
drivs både på batteri och diesel.
Monterat på liftarna finns
en unik mekanisk patenterad
EQ-axellösning som innebär att
samtliga hjul alltid är i kontakt
med rälsen. Styrning sker med
spårhjulen och drivning sker med
maskinens gummihjul som även
de går på rälsen. Axlarna kan ma-

nuellt höjas och liften kan köras
på vanligt underlag, både utomhus och inomhus. Detta gör liften unik då den lätt kan förflyttas
mellan områden och underhållsplatser utan att behöva transporteras via järnvägsspåren.
Tobias Thydén, VD för TSS i
Stockholm, Solna har fått mycket
positiv respons på de nya liftarna
och ser ljust på framtiden. Dessa
två är redan ute på långtidshyra
och han har många förfrågningar
på jobb.
“Det är en stor investering,
men jag är jättenöjd med resultatet”, säger Tobias Thydén.
“Det finns ett stort underlag
för denna typ av underhållsarbete, jag behöver ta hänsyn till både
effektivitet och säkerhet och i
denna lösning har jag fått båda.”

Maskiner som underlättar
När Söderberg & Haaks säljare
Nina Wisell möter kunderna,
så sätter hon framför allt två saker i fokus: Att maskinen är en
arbetsplats som man ska trivas
med varje enskild arbetsdag och
att maskinens utformning ska
underlätta arbetet så mycket
som möjligt.
Nina Wisell säljer grönytemaskiner i Västmanland, Uppland, Dalarna, Gästrikland och
Sörmland. Hennes område är
stort, men mobiliteten är hög.
Ninas Ford-pickup med maskinsläp är hennes arbetsplats
och hon gör sig på det sättet
tillgänglig för alla kunder, oavsett vad adressen är.
Nina är inne på sitt 13:e år
inom företaget vid det här laget.
Först arbetade hon med reservdelar och sedan gick hon över
till säljsidan.
“Kunskaperna från reservdelstiden har jag nytta av varje
dag. Man har lärt sig hur maskinerna ser ut bakom plåten
och jag tycker det är roligt och
intressant”, säger hon.
Hon jobbar alltså efter två
viktiga principer i arbetet som
säljare. Den ena handlar om att
människa och maskin ska passa
ihop.
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“En maskin är inte bara en
maskin. Det är också någons
arbetsplats och det får man inte
glömma när man jobbar med
det tekniska samt med handhavandefrågor.”
Även hennes andra princip
handlar om människan i sammanhanget.
“Jag gillar maskiner som underlättar vardagen för de som
använder dem. Det gäller både
hur de är konstruerade och hur
de är att arbeta med när man
underhåller dem. Funktioner
och underhåll ska fungera enkelt och bra, så att arbetsuppgifterna flyter på”, säger hon.
Ett exempel är gräsklippare
och hur de fungerar när man
tömmer uppsamlare. Eller hur
tillgängligt det är under plåt
och plast, när man inspekterar
eller byter drivremmar, kollar
oljenivå eller gör rent.

FEM GODA EXEMPEL UR
VÅRT BREDA SORTI,MENT.

TADAAA! ÄNTLIGEN
ETT ENKELT VAL.
I dagens samhälle är det många val som ska göras. Allt från elabonnemang och
internetleverantör till vad man ska äta till middag. Då är det väl en himla tur att
du bara behöver välja en maskinleverantör.
I vårt sortiment ﬁnns nämligen 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 och
som samtidigt är snälla mot din kropp.
I alla våra stoftavskiljare och luftrenare sitter H13-ﬁlter – för att skona dina lungor.
Vi kan också erbjuda Longopac® till alla våra stoftasvkiljare, för helt dammfria
påsbyten. På våtsugarna sitter en utkastarpump som underlättar tömning av det
som sugits upp. Sist men inte minst har maskinerna ergonomiska handtag, en låg
vikt och hjul som gör dem lätta att ﬂytta – allt för att spara din rygg.
Tadaaa, som sagt. Inte alla val i livet är svåra.

pullman-ermator.se
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Stockholm Rythm & Brass Band förgyllde Kaesers
100-årsjubileum i bästa bayernanda.

DET SKA VI FIRA

100 år av tysk kvalitet
I år är det 100 år sedan tyska tillverkaren Kaeser bildades i Coburg. Ett bolag som
skulle bli en av de absolut största tillverkarna av kolvkompressorer. Jubileet firas
över hela världen i de 100 länder som bolaget är aktivt inklusive det svenska dotterbolaget med säte i Täby. SRT var på plats vid jubileumsfirandet.

S

om svensk imponeras man ofta av våra
grannar Tysklands förmåga att utveckla
och tillverka högkvalitativa produkter.
Men det finns också en igenkänning. Tyskarnas arbetsmetoder, fingertoppskänsla, disciplin och organisation i arbetet påminner en
hel del om svenskarnas arbetssätt. Det som
tyskarna lyckats bibehålla till skillnad från oss
svenskar är att även deras stora och multinationella företag fortfarande är familjeägda. Ett
utmärkt exempel är tillverkaren Kaeser, som
den här artikeln handlar om, och som nyligen
firade 100-årsjubileum.

reparera bilmotorer. Nära 30 år senare, 1947,
beslutade Carl Kaeser junior att satsa på ut-

EXPERTER PÅ KOMPRESSORER
Allt började för 100 år sedan då Carl Kaeser senior bestämde sig för att tillsammans
med åtta medarbetare, två lärlingar och en
maskinverkstad börja tillverka kugghjul och

Till höger Göran Törnkvist, VD för ByggmaskinGruppen Sverige AB tillsammans med sin son,
Wille Törnkvist, tillika Vice VD för gruppen.
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veckling och tillverkning av kolvkompressorer. Sedan dess har bolaget byggts upp till
att bli en av de absolut största internationella
aktörerna för produkter och tjänster inom
industriell tryckluftsteknik med verksamhet
i mer än 100 länder genom egna dotterbolag
och exklusiva affärspartners. Idag sysselsätter koncernen över 6000 anställda. Huvudkontor och tillverkning ligger i tyska staden
Coburg samt att man även har tillverkning
i staden Gera. I Sverige har Kaeser haft eget
dotterbolag sedan 1995 och idag arbetar drygt
70 inom det svenska dotterbolaget. Den totala omsättningen inom Kaeser ligger på över
en miljard euro. Kaesers produktsortiment
är gigantiskt och företagets produkter säljs
till en rad olika verksamhetsområden. Kort
sagt omfattas sortimentet av stationära och
mobila skruvkompressorer, kolvkompres-
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av många anses Kaeser vara ett av Tysklands
mest välskötta företag.
Det som verkligen satt Kaeser på kartan är
deras skruvkompressorer och den unika Sigma-profilen som är själva hjärtat, det vill säga
skruven, i Kaesers konstruktioner. Den produktserie som kommit att få en mycket stark
ställning inom byggindustrin och i synnerhet bland maskinuthyrare för byggindustrin
är produktserien Mobilair. Mobilair finns
i oändligt många varianter och drivs med
diesel, bensin eller el. Den minsta modellen
heter M 13 med en kapacitet på 1,2 m³/min
till den största, M 500, med en kapacitet på 45,8 m³/min. De mest vanliga
byggkompressorerna bland maskinuthyrare är M 50 som ger 5,0 m³/min och
M125 som ger 11,5 m³/min. Hela Mobilair-serien är kompressorer byggda för
extra tuff behandling då de körs av
många olika användare. Den kraftigt
armerade maskin-kåpan klarar hårda
slag och att byggmaterial faller ned
på den utan att kåpan spricker eller
påverkar kompressorns drift. Produkterna är också utrustade med Kaesers
patenterade anti-frost-reglering som
Stämningen var på topp bland de besökande. står emot vårt tuffa klimat och eliminerar onödiga stopp i driften. Med fo-

sorer, rentalkompressorer, vakuumpumpar,
blåsmaskiner, filter, torkar, luftdrivna verktyg
och tillbehör. För tidningen Svensk Rentals
del är det förstås kompressorer för maskinuthyrningsbranschen det mest intressanta. Huvudanläggningen i Coburg har varit i bruk sedan 1919 och byggts ut successivt under åren.
Stora delar av den 160 000 kvadratmeter
stora produktionsanläggningen är supermodern och även de äldre delarna har renoverats
och upprustats enligt dagens krav. I produktionslokalernas väggar vilar kunnande och erfarenhet sedan många decennier tillbaka och

Kaesers nuvarande VD Michael Brask (höger)
tillsammans med tidigare VDn Hans Stenberg.

kus på miljön erbjuder Kaeser också ett miljövänligt alternativ i den eldrivna serien Kaeser
E-Power som omfattas av modeller från M13E
till M50E med kapaciteter från 0,75 till 5,0
m³/min. Idag är det de eldrivna modellerna
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Den klassiska Mobilair-kompressor med Kaesers Sigma-profil är en ofta förekommande
uthyrningsprodukt på svenska byggarbetsplatser.

Kaeser svenska huvudkontor i Täby.

som dominerar försäljningen till den svenska
byggindustrin.

STORFIRANDE I BAYERSK ANDA
Under hösten 2018 hade Svensk Rental Tidning förmånen att besöka Kaeser fabrik i
Coburg och en omfattande artikel publicerades i SRT 5-2018. Artikeln återfinns på www.
svenskrental.se och innehåller en rad information om Kaeser. Men låt oss nu koncentrera oss på det faktum att Kaesers 100-årsjubileum inte gick obemärkt förbi på den
svenska marknaden. I princip firar Kaeser
sitt 100-årsjubileum under hela 2019 vilket
bland annat märkts på de olika mässor företaget deltagit vid under året. Men det riktigt
stora firandet hölls fredagen den 6 september
vid Kaeser Sveriges huvudkontor i Täby. Företaget hade bjudit in över 200 gäster vilka i
princip slöt upp mangrant till firandet. Festligheterna började med ett öppet hus på förmiddagen den 6 september där gästerna fick
prova på en rad olika aktiviteter som att testa
sin reaktion på motorcykelsadeln, puttningstävling, 3D-uplevelser med cyberglasögon och
mycket mera. Under dagen hölls även produktpresentationer av Kaesers senaste nyheter i företagets seminarierum. Gästerna fick
även möjlighet att titta runt i Kaesers lokaler
såsom serviceverkstaden, lager med mera. På
gården utanför hade man radat upp ett antal

Det hölls produktföreläsningar om företagets
senaste produktlösningar.

servicebilar samt ett urval av sina produkter
bland annat Mobilair-serien. För den motorintresserade fanns också tre häftigt utrustade
tävlingsbilar.
Under hela dagen bjöds det också på mat
och dryck i bayersk anda något som skulle accentueras ju längre dagen gick. Klockan 18.00
på kvällen var det dags för en fördrink varpå
det nära 200 gästerna välkomnades in med
en trumpetfanfar i ett gigantiskt partytält
utsmyckat i bästa oktoberfest-anda. Ingen
kunde undgå att temat för dagen var bayerskt
och det bjöds på traditionell bayersk mat och
dryck. En stor höjdpunkt på kvällen var också
underhållningen från bland annat bandet
Stockholm Rythm & Brass Band som bjöd på
en rad olika musikstilar som bland annat traditionell bayersk musik som han kan höra på
exempelvis Hofbrauhaus i
München.
Stämningen var utan
tvekan på topp bland gästerna och middagen inleddes med att Kaeser Sveriges VD, Michael Brask,
höll ett anförande och hälsade gästerna välkomna.
Stockholm Rythm & Brass
Band höll gästerna varma
med traditionella bayerska
dryckesvisor och de många
gästerna från landets alla
Till höger Kaeser Sveriges Operation Manager, Roland Olsson tillhörn fick också möjligsammans med Tommy Thörn från Ytskyddsakademien.
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Det fanns gäster i princip alla utrymmen på
Kaesers fest den 6 september.

Kaesers VD Michael Brask hälsade middagsgästerna välkomna till en bayersk afton.

het att presentera sig. Festen fortsatte lång
in på småtimmarna och brassbandet avlöstes
under kvällen av rockbandet Travelin´ Band.
En mycket lyckad jubileumsdag som kommer
att sätta avtryck under lång tid framöver att
Kaeser firar 100 år som en ledande aktör inom
kompressor- och tryckluftsindustrin.
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Exklusiv Diamond Sponsor

Åttonde upplagan av mässan på Infracity
Demolering • Håltagning • Slipning och polering av betonggolv
• Hantering av damm och betongslam • Vattenbilning • Sanering •
Återvinning ...och mycket mer
Exklusiv Ruby Sponsor

Exklusiv Platinum Sponsor

Gold Sponsors

Silver Sponsors

Mässan stöds av

Officiella mässtidningar

Organisatör

DEMCO

Demoleringsbranschen går fortfarande på högvarv i Sverige. Behovet av bostäder är skriande
och det verkar inte som att efterfrågan minskat
trots farhågor om en antågande lågkonjunktur.
Så länge vi lever med denna situation på byggmarknaden är risken för att en bostadsbubbla
ska spricka inte så stor, något som bådar gott
inför DEMCON 2020.
“Med det läge vi har på marknaden tror jag
att även DEMCON 2020 ligger helt rätt i tiden.
Våra entreprenörer har fortsatt mycket att göra.
Samtidigt är konkurrensen stor. Det gäller att
särskilja sig från sina konkurrenter med större

kunnande, mera effektiva maskiner och metoder
samt effektivare verktyg. Här har våra leverantörer en utmaning att fånga upp detta och DEMCON blir då en än viktigare mötesplats. Det fina
med demoleringsbranschen är att även om man
går en lågkonjunktur till mötes så brukar inte jobben ta slut. Det finns alltid ROT-jobb”, säger Jan
Hermansson som ansvarar för DEMCON.
Åttonde upplagan av DEMCON
DEMCON 2020, som hålls på Inframässan i
Bredden norr om Stockholm, arrangeras nu för
åttonde gången sedan 1998. Inriktningen är den

samma sedan starten, det vill säga att mässan
riktar in sig på den bransch som har samlingsnamnet demolering. Inom demolering ryms sektorer såsom betonghåltagning, rivning, slipning
och polering av betonggolv, återvinning av rivningsrester, sanering, stofthantering, vattenbilning med mera, sammantaget de tjänster som
våra entreprenörer erbjuder. “Under de nästan
30 år som vi arbetat med demoleringsbranschen
är det intressant att konstatera att många entreprenörer omfamnat så många flera tekniker än
vad de ursprungligen jobbat med. Att erbjuda
rivningstjänster eller slipning av betonggolv är

ON 2020
idag nästan en självklarhet om man är håltagare exempelvis. Det har hänt mycket med branschen och det är precis den här utvecklingen
mässan DEMCON kommunicerat sedan slutet
av 1990-talet”, säger Jan.
Stort intresse
Mässan DEMCON 2020 kommer att hållas den
24-25 september. Redan nu är intresset stort
och många utställare har redan bokat sina montrar. “Inför DEMCON 2020 är intresset större än
det brukar vara. Många utställare hörde av sig
redan efter semestern i år och ville boka. Leve-

rantörskartan har ju också ritats om en del sedan
förra mässan så det ska bli intressant att se hur
DEMCON 2020 kommer att se ut”, säger Jan
Hermansson.
Nästa år kommer det heller inte att bli så
mässtätt i september som varit fallet under tidigare år. DEMCON 2020 störs inte av någon
annan mässa då den ligger i slutet av september.
Det kommer att bli två intensiva mässdagar
på InfraCity med en inomhusdel och en utomhusdel som vanligt. På kvällen den 24 september arrangeras som vanligt demoleringsbranschens egen branschfest “DEMCON-kalaset”. I

samband med det koras också vinnarna av Det
Svenska Demoleringspriset. Nomineringsprocessen har redan dragit igång för fullt och de
som önskar nominera tillverkare och entreprenörer ombeds att skicka in nomineringshandlingar
som finns att ladda ner på sidan www.professionelldemolering.se/demoleringspriset.
“Det är alltid lika kul att börja förbereda för ett
nytt DEMCON-event och vi drar alltid igång cirka
ett år innan mässan så nu är det hög tid. Inom
kort kommer mässans nya hemsida att vara aktiv
så att det går att gå in och boka monter direkt på
hemsidan”, avslutar Jan Hermansson.

Då är det åter igen dags att börja fundera i banor att nominera
landets bästa företag inom demolering, betonghåltagning, slipning
och polering av betonggolv, sanering och återvinning. Nu släpps
anmälningshandlingarna till branschtävlingen. Det Svenska Demoleringspriset sjösattes för första gången 2012 och arrangeras nu för
femte gången. Priset delas ut av tidningen Professionell Demolering
i samarbete med Branschföreningen för Byggnadsberedning, det vill
säga före detta Riv- och Saneringsentreprenörerna och Håltagningsentreprenörerna. Vinnarna av Det Svenska Demoleringspriset 2020
kommer som vanligt att koras på DEMCON-kalaset som hålls på
kvällen torsdagen den 24 september, 2020, efter första mässadagen
av DEMCON 2020 på InfraCity i Stockholm.

12. Det Svenska Demoleringsprisets “Honorary Award”

Skaffa anmälningshandlingar
För att rekvirera anmälningshandlingar till priset går de antingen att
ladda ned direkt från tidningen Professionell Demolerings hemsida på
länken www.pdworld.com/demoleringspriset eller beställas från SCOP
AB på telefon 08-585 700 46. Missa inte möjligheten att nominera ditt
företag till Det Svenska Demoleringspriset 2020.

2020

Nominera ditt företag
Men innan dess drar nomineringsprocessen igång och alla professionella aktörer inom branschen som bär det samlade namnet demoleringssektorn är välkomna att sända in sina nomineringsförslag. Kom
ihåg att ett företag kan nominera sig själv och ingen anna behöver
göra det för dig. Det viktigaste är att du tydligt beskriver varför du
tycker att just ditt företag skall nomineras. Naturligtvis kan man också nominera något företag som man tycker förtjänar att vinna priset
inom någon kategori.

Och Det Svenska Demoleringsprisets kategorier är följande:
1. Årets rivningsentreprenör
2. Årets håltagningsentreprenör
3. Årets saneringsentreprenör
4. Årets rivningsprojekt
5. Årets håltagningsprojekt
6. Årets saneringsprojekt
7. Säkerhets- och arbetsmiljöpriset
8. Recycling- och miljöpriset
9. Det Svenska Vattenbilningspriset
10. Årets tillverkare/leverantör
11. Stora innovationspriset för tillverkare/leverantörer

Prisets jury
De bidrag som skickas in för att nomineras kommer att, i vanlig ordning,
granskas av prisets jury. Juryn består av ett antal välkända, tidigare aktiva, namn inom demoleringsbranschen samt nyckelpersoner inom den
svenska bygg- och anläggningsbranschen. Juryn består av Bo Hörnqvist,
grundare och fd ägare av rivningsföretaget Rivab i Göteborg AB, Gunnar
Landborg, grundare av DISAB Håltagning och en eldsjäl i branschen
sedan många år, Jan Lemos, grundare och fd ägare av J L Betonghåltagning AB, Lars Eriksson, grundare och fd ägare av Södertälje Borrteknik
AB, Arne Holgersson, fd produktchef och säljansvarig på Tyrolit ABs
diamantverktygs- och håltagningssektion, Lars Sandström, ordförande
i Branschorganisationen för Byggnadsberedning, Micael Appelgren,
chefredaktör för branschorganisationen Maskinentreprenörernas magasin ME-tidningen samt Jan Hermansson, chefredaktör för tidningen
Professionell Demolering.

DEMCON c/o S.C.O.P. AB • Box 786 • 191 27 Sollentuna • Sweden • Tel: 08-585 700 46 • Fax: 08-585 700 47 • info@demcon.se • www.demcon.se

Magni Sales
Direkt: +46 702 42 22 65
Växel: +46 31 807 000
gustav.knutsson@kranlyft.com
www.kranlyft.com
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Från vänster, Pär
Andersson, 3:e plats,
Pontus Eriksson, 1:a
plats, Fredrik Johansson, 2:a plats.

GEDA 200 Z
FÅR FOTFÄSTE I JAPAN Svenska finalen av
Nu öppnas dörren till den japanska
marknaden för den tyska hisstillverkaren
GEDA i och med deras GEDA 200 Z.
Tillsammans med bl a Nisso Industries
Co. Ltd., ett Tokyobaserat företag som
specialiserar sig på tillverkning, försäljning och uthyrning av byggutrustning,
har GEDA-Dechentreiter GmbH & Co.
KG färdigställt sitt första projekt på den
japanska marknaden med den nya materialhissen GEDA 200 Z.
GEDA 200 Z har visat sig vara en tillgång för arbete med byggnadsställningar
och vid transport av byggmaterial till
byggarbetsplatser över hela Japan, i såväl
prefekturerna Iberaki och Akita och i storstäderna Tokyo, Osaka och Fukuoka. Totalt har 48 GEDA 200 Z-hissar tagit turen
över till Japan.
“Med ett ständigt öga på marknaden,
är ett av våra främsta mål att erbjuda våra
kunder globala, lämpliga arbetslösningar
för höga höjder baserade på deras marknadskrav”, säger Kazimierz Wasilczyk, Regional Sales Manager GEDA.
Den kompakta och lätta materialhissen
är enkel att sätta upp direkt från plattformen och har ett patenterat, snabbt låssystem i sina stegsektioner. Basen och plattformen på GEDA 200 Z behöver en yta på
1,5 x 1,5 m. Plattformen kan vridas 90 grader
till höger och vänster. Med en lastkapacitet på 200 kg och en lyfthastighet på 25 m/
min, når GEDA 200 Z en lyfthöjd på upp
till 35 m. Materialhissen är designad för enkelt underhåll och reparation, snabb set-up
och en effektiv materialtransport.
Även GEDA Maxi 120 S har börjat användas på arbetsplatser. Enligt Wasilczyk
kommer GEDA BatteryLadderLIFT vara
den senaste innovationen från GEDA att
anlända till Japan.

Case Rodeo 2019 är avgjord
Maskinia, Case Construction Equipments generalagent i Sverige,
har under flera år deltagit i maskinoperatörstävlingen Case Rodeo. Årets uttagning av det svenska laget i den internationella
tävlingen var större än tidigare eftersom att tävlingen firar 10 år.
Totalt får tre förare representera Sverige under den internationella finalen i Case Rodeo.
Finalen innehåller fyra moment med olika
maskintyper. Eventet ställer höga krav på precision och skicklighet hos de tävlande.
Den svenska uttagningen var i år mer omfattande än tidigare, detta tack vare att eventet firar tioårsjubileum internationellt. Under
Maskinias öppna hus under våren har alla
haft möjligheten att tävla och vinna en plats i
den svenska finalen. Totalt nio personer togs
sig vidare från de lokala tävlingarna i Linköping, Stockholm och Skåne.
Dessa nio möttes den 30 augusti på Maskinias huvudanläggning i Linköping för att göra
upp om vilka tre som skulle utgöra laget i den
internationella finalen. Det var med stor spänning som de fyra tävlingsmomenten avslöjades
under morgonen, då alla moment hade varit
hemliga fram tills tävlingsdagen. Vinnarna
skulle koras genom att placera sig så högst som
möjligt i de fyra olika momenten och den sammanlagda totalplaceringen gav topp-tre.
Det första momenten var att placera tre
bollar i en basketkorg med hjälp av tandskopan på midigrävaren CASE CX85D SR på
kortast tid, utan att missa bollarna och undvika tidstillägg. Det andra momenten innebar att man med en skidsteer CASE TR340
skulle passera hinder på olika höjder med en
stång, med tre bollar placerade på sig, monterad på skopan. Vid nästa moment användes
kompakthjullastaren CASE 221F för att köra
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en slalombana, hämta upp ett vattenfyllt kar
med badankor, fortsätta hinderbanan utan
att spilla ankor och ta sig i mål på kortast tid.
Det sista momentet var att på kortast tid föra
ner ett dorn, fäst i stickan på en bandgrävare
CASE CX210D, i tre stycken hål. Samtliga
moment satte deltagarna på svåra prov och
krävde stor precision, snabbhet samt iskalla
nerver från de tävlande.
Under kvällens middag var det sedan dags
att kora vinnarna. Totalvinnare blev Pontus
Eriksson från Folins Entrepenad AB. Han tog
första platsen i inte mindre än tre stycken delmoment, vilket ledde fram till en övertygande
totalseger.
“Tävlingen så här långt har varit en upplevelse! Det har varit utmanade att få möta alla
dessa både erfarna och duktiga maskinister”,
säger Pontus Eriksson. ”Nu väntar internationella finalen och det ska bli väldigt intressant
att möta maskinister från andra länder och se
hur vi står oss i konkurrensen. Den här tävlingen är min första och resultatet har varit
lite över förväntan, men den stora finalen bjuder på nytt motstånd så det gäller att ladda nu
och få styr på nerverna innan avresan.”
Andra placeringen togs av Fredrik Johansson, Schaktsam AB, som vann ett delmoment,
och tredje platsen gick till Pär Andersson,
PAN Entreprenad, som tack vare ett bra resultat i alla fyra momenten fick högt totalpoäng.
Dessa tre kommer nu att utgöra det svenska
laget på den internationella finalen i oktober.

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

husqvarnacp.se
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)
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Ny handhållen motorkap från Hilti
Hilti lanserar DSH 600-X handhållen motorkap på marknaden för 60 cc kompakta motorkapar. Den väger 9,8 kg och är utrustad
med en ny konstruktion av klingskydd och
arm, vilket innebär ett kapdjup på 120 mm
med 300 mm diamantklinga.
DSH 600-X har också en snabbstart i tre
steg med automatisk choke, vilket gör verktyget lätt att starta. Tack vare Hiltis klingbromsteknologi stannar klingan helt på
mindre än sju sekunder, vilket betyder ökad
säkerhet på arbetsplatsen och för användaren. DSH 600-X har utvecklats för att ge en
balanserad känsla samtidigt som säkerheten
och produktiviteten har förbättrats vid kapningar i murverk, betong och stål.
För att hantera problemet med damm
har Hilti även lanserat den nya DSH-P
självsugande höghastighetspump för
vatten. När den ansluts till DSH
600-X, levererar den ett konstant vattenflöde som dämpar
dammbildning vid alla typer
av kapning vilket gör att man
inte behöver använda trycksatta vattenflaskor. Dessutom
är vibrationsnivån mindre än
2,5m/s² så att användaren kan arbeta över längre perioder med verktyget. Till DSH 600-X medföljer också ett underhållskit som består av ett extra tändstift,

startsnören, ett luftfilter och ett bränslefilter
för enkelt underhåll direkt på arbetsplatsen.
I likhet med alla nya Hilti-verktyg levereras DSH 600-X med Hilti Connect, en verktygsapp som ansluter till en smarttelefon eller
annan mobil enhet med hjälp av NFC-teknik
(Near Field Communication). Hilti Connectappen ger omedelbar åtkomst till information som verktygstyp, serienummer, ägare,
garantier, service- och reparationsschema
och annan praktisk vägledning.
DSH 600-X ingår i Hiltis portfölj av motorkapar, som även omfattar DSH 700-X med en
motor på 70 cc och kapdjup på upp till 125 mm
samt DSH 900-X på 87 cc och kapdjup på upp
till 150 mm.
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MILWAUKEES
NYA CIRKELSÅG
Milwaukee lanserar en ny M18 Fuelcirkelsåg för trä. Den nya cirkelsågen har
inte bara samma kraft som en nätdriven
såg utan kapar även snabbare än ledande
nätdrivna sågar på marknaden.
Den nya cirkelsågen klarar upp till 570
kapningar av 90 x 45 mm furuvirke på en
laddning av 12,0 Ah-batteriet. Liksom alla
övriga M18 Fuel-lösningar, kombinerar
den nya M18 Fuel-cirkelsågen tre exklusiva innovationer: en kolborstfri PowerState-motor, ett RedLithium-Ion-batteri och
RedLink Plus-elektronik. För att kunna
tillverka marknadens första 18V-cirkelsåg
med en effekt som motsvarar en nätdriven
cirkelsåg byggde Milwaukee om samtliga
batteridrivna komponenter för att kunna
leverera prestanda i toppklass.

General Dual
Slope Laser

TOPCON
GUARANTEE

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.

topconpositioning.com

MADE TO FIT YOUR WORLD.

GCX3

GNSS mottagare

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.

www.sokkia.com

Standard

Karlstad
054 - 21 60 60

Göteborg
031 - 20 40 10

Stockholm
08 - 754 31 30

Helsingborg
040 - 49 03 40

Against black background

www.blinken.eu
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SÖDERBERG & HAAK ÖKAR SIN
SATSNING PÅ RENTAL MED NYA
AGENTUREN BOMAG
Från första januari nästa år
blir företaget Söderberg &
Haak ny exklusiv återförsäljare för Bomags produktsortiment i Sverige. “Rentalbranschen är ett prioriterat
fokus för oss”, säger Söderberg & Haaks försäljningschef för entreprenadmaskiner, Thord Wreter.

Thord Wreter som är försäljningschef på Söderberg & Haak
för entreprenadmaskinerna ser fram emot att på allvar
börja marknadsföra och sälja Bomags produkter i Sverige,
särskilt mot rentalmarknaden.

& Haak övertar agenturen från första januari
nästa år från StigMachine som sålt Bomag
sedan några år tillbaka.

KRAFTFULLT MODELLPROGRAM

Komatsu är en så kallad Full-liner-tillverkare
av anläggningsmaskiner och är näst största
tillverkaren efter Caterpillar.

S

RT bevakar regelbundet Komatsus
produktserier då många av produkterna används för uthyrning. Men i den

här artikeln är det framförallt det faktum att
företaget är ny generalagent för Bomags sortiment som är särskilt intressant. Söderberg
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“Redan nu kan vi sälja Bomags produkter men
vi blir inte exklusiva förrän i januari 2020”,
berättar Söderberg & Haaks försäljningschef
för entreprenadmaskiner, Thord Wreter när
SRT träffar honom på företagets anläggning i
Rosersberg norr om Stockholm.
Sverige är en förhållandevis tuff marknad
då det gäller olika typer av jordpackningsmaskiner, vältar med mera. Det finns en lång
tradition av utveckling och tillverkning inte
minst genom svenska bolag som Dynapac,
Swepac, Atlas Copco och under det senaste
året har till och med Husqvarna Construction Products gett sig in i produktsegmentet
genom förvärvet dessa produktserier från
Atlas Copco. Andra aktörer på den svenska
marknaden är Hamm, Caterpillar, Wacker
Neuson, Mikasa och Weber med flera. Men
Bomag, som ägs av franska Fayat och idag
anses som världens största tillverkare inom
produktområdet, har ett mycket brett och
kompetent produktprogram att erbjuda den
svenska marknaden. Söderberg & Haak kom-
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Även en stor andel av Komatsus mindre modellsortimentet passar utmärkt hos många uthyrare.

mer att marknadsföra och sälja Bomags fulla
sortiment men fokus ligger förstås på packningsmaskiner och vältarna som är volymprodukter bland landets maskinuthyrare.
Sortimentet är som sagt mycket brett. Bomags lätta program består av vibrostampar
och vibroplattor. Man har sju modeller av vibrostampar från 58 till 81 kg, 35 olika modeller av fram- och bakåtgående vibroplattor från
47 till 580 kg, tre fjärrstyrda vibroplattor från
780 till 1595 kg varav två är midjestyrda. Fortsättningsvis har man fyra modeller av manuella vältar i vikter från 150 till 1040 kg. Bomags
sortiment av asfaltvältar omfattas av hela 81
grundmodeller från 1550 till 8500 kg. Sortimen-

Komatsus minigrävare är populära.

tet av envalsvältar, tandemvältar och statiska
vältar och större jordkompakteringsmaskiner
omfattas av 80 modeller i vikter från 3300 till
35800 kg. Bomag har också en serie materialmatare och läggare bestående av 20 modeller
i storlekar från 6000 till 12678 kg. Sortimentet
av asfaltfräsar spänner från bredder på 50 till
220 cm. Totalt finns 22 modeller av fräsar. Till
detta kommer också stabiliseringsmaskiner
och sopkompaktorer med mera.
“Det är verkligen ett gigantiskt produktprogram från Bomag som vi kan erbjuda

OMME SLÄPVAGNSLIFT
NY DEMOLIFT FÖR OMGÅENDE LEVERANS

Söderberg & Haak flyttade in i sitt nya servicecenter och verkstad i
Rosersbergs våren 2018.

OMME SLÄPVAGNSLIFT 1300 EB
Ny demolift | År 2019 | Arb.höjd 12.80 m | Räckvidd 9 m | Korglast 200 kg
Automatisk stödbensuppställning. Lagerlift för omgående leverans.
1 års garanti. Vi hjälper dig även med service, support och reservdelar.
Välkommen att höra av dig till våra säljare för mer information!

“Vår plan är att göra ordentligt avtryck i rentalbranschen och vi har för
avsikt att ansöka om medlemskap i Swedish Rental Association och Hyreskedjan”, säger Thord Wreter.

BRUBAKKEN AB Tel 010-722 30 00 www.brubakken.se
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aktörerna på den svenska marknaden. Söderberg & Haak har den organisation som krävs
för att sätta Bomag på kartan ordentligt. Det
känns väldigt stimulerande att börja arbeta
med tillverkaren. Vi kommer också att göra
en verklig storsatsning gentemot uthyrarna i
Sverige som vi bedömer som en extra viktig
kundgrupp. Jag är övertygad om att vi kan ta
en del marknadsandelar på i synnerhet vibroplattor”, säger Thord Wreter.

STARK ORGANISATION MED HÖG
KOMPETENS
Söderberg & Haak har sitt huvudkontor med
kompetenscenter i Staffanstorp som ligger mellan Lund och Malmö. Utöver detta har man
kompetenscenter för entreprenad även i Kungälv och Rosersberg och rikstäckande service från
söder till norr i landet. Man har på så sätt full
täckning i storstadsregionerna. Anläggningen i
Rosersberg invigdes så sent som i april 2018. Man
har 12 egna säljare som arbetar över hela landet
samt fyra fristående återförsäljare i Rinkaby, Jönköping, Kalmar och Östersund. Bolaget kommer
att tillsätta en tjänst som renodlat kommer att
arbeta med rentalmarknaden. Totalt sysselsätter
Söderberg & Haak 170 personer inräknat personalen som arbetar med lantbrukssektorn. Företaget omsätter strax över 1 000 Mkr (1 Mdkr ).

De flesta av Söderberg & Haaks kunder
vad gäller entreprenadsektorn återfinns bland
bygg- och anläggningsföretagen samt medelstora maskinentreprenörer. Asfaltläggningsföretagen är viktiga kunder och sist men inte
minst maskinuthyrarna.
Om Bomag har ett brett sortiment så har
Söderberg & Haaks andra agentur, Komatsu
ett än bredare sortiment. Komatsu, som är
japanskt, är tillsammans med Caterpillar en
av få så kallade full-liner-tillverkare av alla
förekommande maskiner för arbeten inom
bygg- och anläggning, gruvdrift och industriarbeten. För maskinuthyrningsbranschen är
det dock främst Komatsus serier av minigrävare, små och medelstora hjullastare som
är intressanta. En aktuell nyhet är också att
Komatsu i slutet av 2017 förvärvade amerikanska Joy Global för att stärka sin ställning
inom framförallt gruvindustrin. I köpet ingick även franska hydraulhammartillverkaren
Montabert. Med Söderberg & Haaks kraftfulla förstärkning av produktsortimentet genom tillägget av Bomag och ökade satsning
på maskinuthyrarna kommer vi se betydligt
mera av företaget i framtiden. Thord Wreter
nämner också avslutningsvis att man ämnar
söka medlemsskap i Swedish Rental Association och Hyreskedjan.

Vibrostampar från Bomag.

Söderberg & Haak är en av landets största
privata aktörer inom maskinhandel för lantbruk, industri och entreprenad. Vad många
inte vet är att företaget är över 150 år gammalt
och startades 1866. Sedan 1995 ingår Söderberg & Haak i företagsgruppen Mellby Gård.
Sedan drygt 3 år tillbaka är man återförsäljare
för japanska Komatsus produkter i Sverige.
Andra varumärken som ingår i företaget är
Deutz-Fahr, Krone, Amazone, Dal-Bo och Geringshoff och från den första januari 2020 är
man exklusiv återförsäljare av Bomags packningsmaskiner och vältar.
www.sodhaak.se

OMME LARVBANDSLIFT
NY DEMOLIFT FÖR OMGÅENDE LEVERANS

Bomags midjestyrda miljövänliga vältar. Foto: Mats Thorner.

OMME LARVBANDSLIFT 18.40 RXBDJ
Ny demolift | År 2017 | Arb.höjd 18.40 m | Räckvidd 10 m | Korglast 200
kg Kompakta mått - transportbredd 0,79 m - tranporthöjd 1,99 m
Lagerlift för omgående leverans. 1 års garanti.
Vi hjälper dig även med service, support och reservdelar.
Välkommen att höra av dig till våra säljare för mer information!

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

Bomags propandrivna BW120 AD-serie. Foto: Mats Thorner.
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Minska bullret på arbetsplatsen
med den nya 12V slagskruvdragaren
Milwaukee lanserar en ny M12 Fuel Surge ¼”
Hex hydraulisk slagskruvdragare, som bygger
på tekniken Fluid-Drive som ger två gånger
lägre ljudnivå och vibrationer och bibehåller
kontinuerligt vridmoment längre än vanliga
slagskruvdragare.
“Milwaukee har alltid legat i framkanten
av utvecklingen av fästverktyg och med lanseringen av M18 FUEL SURGE kan vi leverera
en bättre användarupplevelse tack vare tystare drift och minskade vibrationer i ett verktyg
som drar små till medelstora skruvar minst
lika snabbt som vanliga slagskruvdragare”, säger Henrik Nielsen, Trade Product Manager
för Milwaukee.
“M12 Fuel Surge är idealisk för nuvarande
och framtida M12-användare som drar stora mängder medelstora skruvar eller utför
mycket servicearbete”, säger Henrik Nielsen,
Trade Product Manager för Milwaukee.
På grund av dess ljudnivå är den lämplig
för exempelvis underhållsarbeten i bebodda

fastigheter, kontorsbyggnader, sjukhus och
skolor. Som marknadens enda kompakta
hydrauliska 12V slagskruvdragare erbjuder
den kompakta konstruktionen en lösning för
svåråtkomliga platser. Den kompakta storleken gör att verktyget kan bäras i ett bälte eller
i en ryggsäck och gör den lämplig för användning i trånga utrymmen.
Liksom övriga M12 Fuel-produkter använder den nya slagskruvdragaren tre exklusiva

innovationer från Milwaukee – en kolborstfri Powerstate-motor, ett RedLithium-Ion
5,0 Ah- batteri och RedLink Plus-elektronik
– som ger förstklassig prestanda, hållbarhet
och drifttid.
Den nya M12-slagskruvdragaren är kompatibel med branschens största batteridrivna
kompaktsystem som numera omfattar fler än
75 professionella verktyg med fokus på kraft,
produktivitet och bärbarhet.

Dewalt satsar på hälsa och säkerhet i byggbranschen
Dewalt lanserar en rad nya produkter i Perform & Protect-serien, alla med strikta krav
när det gäller vibrationer, damm och kontroll.
Perform & Protect står för ett växande
sortiment med innovativa verktyg från Dewalt där prestandan är i toppklass samtidigt
som skyddet för användaren är optimalt och
uppfyller strikta säkerhetskriterier. Detta är
resultatet av ett dedikerat utvecklingsarbete
som Dewalt bedrivit de senaste 12 åren för

att sätta hantverkarens säkerhet och hälsa
högst på dagordningen. Fokus ligger på
dammhantering, vibrationsreducering och
teknisk verktygskontroll. Varje Perform &
Protect-produkt har inbyggda säkerhetsfunktioner som konstruerats för att fungera
även i de allra tuffaste arbetsmiljöerna, för
att användaren ska kunna arbeta effektivt
och samtidigt känna sig trygg utan att behöva oroa sig över hälso- och skaderisker.
Dewalt har tagit fram flera lösningar när
det gäller dammhantering eftersom damm kan
vara mycket skadligt. Att
exponeras för luftburet
damm kan t ex leda till
kroniska sjukdomar så
som KOL (kroniskt obstruktiv
lungsjukdom)
och silikos (stendammlunga). Verktyg märkta
med Perform & Protect
reducerar risken att andas
in damm avsevärt. För att
underlätta och förbättra
dammhanteringen på olika byggarbetsplatser er-

bjuder Dewalt dessutom många produkter
och tillbehör som är helt kompatibla med
alla sorters verktygsmärken.
Att utsättas för vibrationer under lång
tid är en annan risk som också kan leda till
allvarliga hälsoeffekter. Många hantverkare
drabbas av problem med domningar och
stickningar i händer och armar, så kallade
Hand-Arm Vibrations Syndrome (HAVS).
Några av de vanligaste åkommorna är karpaltunnelsyndrom och vita fingrar. Men
med olika vibrationsreducerande funktioner har Dewalt lyckats få ner vibrationerna.
Majoriteten av Dewalts borrhammare, SDS
Plus och SDS Max, har t ex en innovativ
antivibrationsteknik.
När man borrar och kapar finns alltid en
risk att verktyget fastnar vilket kan orsaka
skador både på användaren och på verktyget.
Perform & Protect-verktyg har därför flertalet
tekniska funktioner som skyddar hantverkaren mot överbelastningar från verktyget om
det inte används korrekt. Exempel på dessa är
en elektronisk broms som stoppar verktygets
rotation vid bl a fastkörning (E-Clutch), ett
mekaniskt och elektroniskt rotationsskydd
(CTC) och dubbelt kopplingsskydd (DCP).
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Elverktyg

ELVERKTYG: HÄR ÄR

årets nykomlingar!
Senaste året har kantats av flera spännande nyheter ifråga om handhållna maskiner. Den här temaartikeln presenterar några av de främsta
nyheterna, för användaren som söker mobilitet och effektivitet för
arbetsuppgiften.

D

et var en tid då man inom byggbranschen trodde att handhållna maskiner
skulle försvinna för att de var så skadliga för människokroppen. På den tiden saknades en hel del kunskap om vibrationer, buller
och dammets skadeverkningar och hur man
skulle kunna undvika det. Men det är länge
sedan. Idag är läget helt annorlunda och de
handhållna maskinerna finns kvar i stor omfattning. Men idag lägger våra tillverkare ner
stora pengar på att utveckla betydligt mera
avvibrerande maskiner, som bullrar mindre
och som effektivt tar hand om dammet vid
källan. Idag finns en omfattande medveten-

het hos våra branschorganisationer hur man
kan skapa en bättre arbetsmiljö. Man sätter
också en hel del press på tillverkarna. SRA och
Hyreskedjan bedriver ett effektivt arbete för
att förbättra de handhållna maskinerna och
skapa ökad medvetenhet. Målet är att skapa
mer eller mindre nolltolerans mot vita fingrar
och andra skador åsamkade av vibrationer.
Man är inte där ännu men på god väg.
De maskiner som vibrerar mest är kapmaskinerna och bilningsspetten. Här krävs större insatser från tillverkarna att skapa handtag
som minskar vibrationerna. I år har ett antal
nya maskiner släppts på den svenska markna-
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den. Den här temaartikeln tar främst sikte på
de lite tyngre maskinerna.

AGP POWER TOOLS
Ett relativt nytt varumärke för den svenska
marknaden är AGP Power Tools som marknadsförs och säljs på den svenska marknaden
av företaget Jack Midhage AB. AGP Power
Tools har under året lanserat sin elektriska
230V handkap C16. Den är kompakt, välbalanserad, lätt och säker och har ett sågdjup på
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150 mm och en maximal klingdiameter på 415
mm. Dessutom har AGP Power Tools även
en mindre 230V C14-såg (sågdjup 125 mm
och maximal klingdiameter 350 mm), som
är lika kraftfull som C16 och dessutom har
ett dammskydd. AGP har även betongslipen
G125 med variabel hastighet, justerbart handtag och verktygslöst nosskydd.
www.midhage.se

OTTO BAIER
Tyska tillverkaren Otto Baier har nyligen
lanserat handhållna borrmaskiner för både
torr- och våtborrning för bearbeta av alla typer av material som betong, sten med mera.
Baiers torrborrningsserie är utrustade med
en dammsugare, unikt mjukt stötsystem och
titankärnborrar, som enkelt kan borra igenom betong med armeringsjärn, granit och
så vidare. Baier BDB 825 klarar diametrar upp
till 160mm och tvåväxlade BDB 829 upp till
250mm i diameter. Baier har också ett brett
utbud av våtborrningsmaskiner, med början
på ø6mm upp till ø550mm, alla med 230V. I
Sverige säljs Baiers sortiment av Jack Midhage
AB.
www.midhage.se

Borrhammaren ingår i Dewalts säkerhetsprogram Perform & Protect, vilket innebär
att vibrationer, användarkontroll och dammhantering tas i beaktande. Vibrationsnivåerna
ligger på 9,0m/s² tack vare sitt antivibrationshandtag. Ett mekaniskt och elektroniskt antirotationssystem ger kontroll och stänger av
maskinen om något skulle gå fel. Tillbehör
som skyddar mot skadliga dammpartiklar
finns tillgängliga.
Ytterligare en nyhet i Dewalts 54V Flexvolt-serie är betongkapen DCS690 (230 mm),
som är designad för att snabbt skära igenom
material som till exempel sten, betong och
asfalt. Med hjälp av en inbyggd överbelastningsindikator kan användaren anpassa kaphastigheten och skärkraften under kapningar
för ökad säkerhet och färre avbrott. Den har
även ett dammkontrollsystem som matar
vatten på båda sidor om klingan och därmed
skyddar mot damm. Betongkapen är utrustad
med kolborstfri motor, har ett varvtal på upp
till 6600 RPM och ett skärdjup på 83 mm.

FLEX SCANDINAVIA
DEWALT
Dewalt har lanserat nya borrhammaren
DCH733, som ingår i 54V XR Flexvolts 8 kgsortiment med SDS Max-fäste. Det är den
hittills starkaste batteridrivna SDS Max-borrhammaren från Dewalt, specialutvecklad för
tunga betongkonstruktioner, rivningsarbeten och avancerade infästningar i murverk.
DCH733 har en slagstyrka på 13,3 Joule och
klarar borrningar på upp till 48 mm i betong,
vilket innebär att den har kapacitet att (med
ett DCB547-batteri) borra åtta 32 x 180 mm
hål på en enda laddning.

Flex Scandinavia lanserar tigersågen RSP DW
18.E-EC med dubbellagrad lyftstångsstyrning
med vibrationsbalansering. Den har en nyutvecklad, kolborstfri EC-motor med 10 % längre livslängd, 20 % mer effekt och 65 % effektivare användning av batterikapaciteten. Det
steglösa och justerbara pendelslaget från 0-3
mm gör att avverkningen är snabbare och att
temperaturutvecklingen på sågklingan minskas. Tigersågen har en slaglängd på 32 mm,
tomgångsslagtal 0-3000/min och är utrustad
med hastighetsreglage för hastighetsjustering. Med en vridbar sko med öppen topp får
användaren optimal syn under skärningen.
Bladen finns i olika längder och utföranden,

anpassade för bland annat trä, metall och rivning. Låsknappen på maskinen förhindrar
felaktig användning och oavsiktlig start.

NYHETER FRÅN HIKOKI
En av dem som satsar på mobilitet på arbetsplatsen är Hikoki, som släpper nya 36V Multi
Volt-verktyg och 36V-batterier. Med Hikokis
egna ord är styrkan i verktygen densamma
som i ett 230V nätdrivet verktyg. Multi Voltbatterierna går att användas i alla Hikokis
verktyg, såväl 18V som 36V. Anslutningstekniken upptäcker automatiskt om maskinen är
18V eller 36V och justerar därefter spänningen, 5,0Ah för 18V och 2,5Ah för 36V. Batterierna har 1500 laddcykler och tre års garanti.
De nya 36V-maskinerna har samma storlek, vikt och ergonomi som 18V. 36V-maskinerna är dessutom 110 % snabbare med Multi
Volt-batterier än 18V-maskinerna, beroende
på maskintyp. Det integrerade kylsystemet
gör så att batteriet värms upp långsammare,
vilket har en positiv effekt på dess kapacitet
och livslängd. Med medföljande laddaren
UC18YSL3 laddas Multi Volt-batteriet fullt på
32 minuter. Laddaren kan även användas till
18V slide-batterier. Motorerna är kolborstfria.
Hikokis 36V-sortiment kommer att breddas
för att bli en heltäckande plattform. Först ut på
den svenska marknaden släpper Hikoki åtta
verktyg med kompletterande produkter i sortimentet Multi Volt under vintern 2018/2019.

HANDHÅLLEN MOTORKAP FRÅN HILTI
Hilti lanserar DSH 600-X handhållen motorkap på marknaden för 60 cc kompakta motorkapar. Den väger 9,8 kg och är utrustad
med en ny konstruktion av klingskydd och
arm, vilket innebär ett ettkapsdjup på 120 mm
med 300 mm diamantklinga.
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DSH 600-X har också en snabbstart i tre
steg med automatisk choke, vilket gör verktyget lätt att starta. Tack vare Hiltis klingbromsteknologi stannar klingan helt på
mindre än sju sekunder, vilket betyder ökad
säkerhet på arbetsplatsen och för användaren.
DSH 600-X har utvecklats för att ge en balanserad känsla samtidigt som säkerheten och
produktiviteten har förbättrats vid kapningar
i murverk, betong och stål.
För att hantera problemet med damm har
Hilti även lanserat den nya DSH-P självsugande
höghastighetspump för vatten. När den ansluts
till DSH 600-X, levererar den ett konstant vattenflöde som dämpar dammbildning vid alla
typer av kapning vilket gör att man inte behöver
använda trycksatta vattenflaskor. Dessutom är
vibrationsnivån mindre än 2,5m/s² så att användaren kan arbeta över längre perioder med
verktyget. Till DSH 600-X medföljer också ett
underhållskit som består av ett extra tändstift,
startsnören, ett luftfilter och ett bränslefilter för
enkelt underhåll direkt på arbetsplatsen.
I likhet med alla nya Hilti-verktyg levereras
DSH 600-X med Hilti Connect, en verktygsapp
som ansluter till en smarttelefon eller annan
mobil enhet med hjälp av NFC-teknik (Near
Field Communication). Hilti Connect-appen
ger omedelbar åtkomst till information som
verktygstyp, serienummer, ägare, garantier, service- och reparationsschema och annan praktisk vägledning.
DSH 600-X ingår i Hiltis portfölj av motorkapar, som även omfattar DSH 700-X med en
motor på 70 cc och kapdjup på upp till 125 mm
samt DSH 900-X på 87 cc och kapdjup på upp
till 150 mm.

karen Stihl en serie batteridrivna kapmaskiner.
Serien har tidigare presenterats i SRT och heter TSA 230. En verklig innovation och en
intressant markör för
åt vilket håll utvecklingen är på väg. På mäs�sorna World of Concrete och
Bauma i år var det Husqvarnas tur
att släppa sin första batteridrivna kapmaskin,
Husqvarna K 535i XP. Husqvarna K 535i är en
lätt, batteridriven kapmaskin med låga vibrationsnivåer och användarvänlig, ergonomisk
utformning. Det utmärkta effekt/viktförhållandet gör den till ett mångsidigt verktyg för
lättare trädgårds- och anläggningsjobb, perfekt för snabb, effektiv kapning. Lämpar sig
för trädgårdsplattor i betong, granit samt takoch golvplattor. K 535i kan användas för våtoch torrkapning. Kompatibel med Husqvarna
BLi200/300-batterier. Den har ett maximalt
sågdjup på 76 mm och kan bära en klinga på
maximalt 230 mm i diameter.
Husqvarna Construction Products har
även under våren lanserat andra handhållna
maskiner och samtliga visades på mässan
Bauma i april. Först ut är den nya kapmaskinerna K 770 VAC och K 770 Dry Cut. Utmärkta kapmaskiner när vatten inte får eller
kan användas eller när reglerna förbjuder betongslam. Designen på maskinerna har utformats så att klingskyddet hjälper till att samla
upp betongdammet. K 770 VAC är utrustade
med en slang som är kopplad till en dammsugare som tar hand om dammet, type en Husqvarna S 26. K 770 Dry Cut är utrustad med
en integrerad fläkt. Fläktens starka luftflöde
eliminerar dammet och transporterar det till
en påse där det samlas upp. Dammpåsen kan
återanvändas och tvättas. Båda kapmaskiner
har en kapdjup på 122 mm. En integrerad väx-

NY BATTERIDRIVEN
KAP FRÅN HUSQVARNA
På Bauma 2016 presenterade tyska tillverSvensk Rental Tidning • September - Oktober 2019 • www.SvenskRental.se

ellåda reducerar hastigheten på klingan för
att optimera uppsugningen av damm.

MILWAUKEE
Milwaukee lanserar sin snabbaste och mest
kraftfulla 18V SDS-Max kombihammare, M18
FMH. Kombihammaren generar samma effekt som ett nätdrivet verktyg i samma storlek, har en elektromagnetisk koppling och
klarar av att mejsla ett halvt ton material
per laddning. Kopplingen aktiveras vid kärvning för att undvika överrotation och minimerar den potentiella rotationen till endast
45 grader. Den är utrustad med Milwaukees
mobilfunktion One-Key som möjliggör spårning, hantering och skydd direkt via deras
app. Kombihammaren är utrustad med M18
Redlithium-Ion High Output 12,0 Ah-batteri
(M18 HB12) som levererar 50 % mer kraft,
genererar 50 % mindre värme och ger 33 %
längre drifttid än ett 9,0 Ah-motsvarigheten
(M18 B9).
Dessutom lanserar Milwaukee sin nya 18V
M18 Fuel-sticksåg FBJS-502X. Den använder
sig av Milwaukees kolborstfria Powerstatemotor som levererar bibehållen hastighet vid
3500 SPM. Med ett Redlithium-Ion 5,0 Ahbatteri har den en total sågningskapacitet på
32 m i 19 mm laminerad träfiberskiva. Sågen
har ett verktygslöst sågbladsbyte, tvåhänta
på- och avströmbrytare och sex såghastigheter med automatiskt startläge. Sticksågen har
en obelastad slaghastighet på 800-3500 spm,
maximalt sågdjup på 100 mm i trä och en
slaglängd på 25 mm.

RYOBI
Ryobi lanserar i år sin nya sticksåg R18JS7,
med ny förstärkt sågpendel som förbättrar
exaktheten av varje slag. Den borstlösa motorn levererar upp till 3500 slag/min och 25
mm slaglängd. Med dess aluminiumbas får
den ökad stabilitet, kontroll och uthållighet.

Hyres

info@hyreskedjan.se • www.hyreskedjan.se

Vill du hyra
världens bästa
kompressorer?
Då är Serie 8 något för dig - hög prestanda
och enastående tillförlitlighet i kompakt
design!
atlascopco.se
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Övriga produktegenskaper är en hastighetskontroll där man kan justera
hastigheten med en hand under tiden
man sågar, skydd till basplatta som minimerar
repor på omtåliga ytor, fyrstegs justerbar pendelrörelse som ökar verktygets prestanda, verktygslös vinkeljustering från 0-45 graders vinkel
vänster/höger, dammutsug och gummibeläggning för komfort och kontroll i flera fattningar.
En annan nyhet från Ryobi är deras mest
kraftfulla rivningsverktyg, den borstlösa 18Vtigersågen R18RS7 med 40 % mer kraft och
längre driftstid än andra 18V-tigersågar från
Ryobi. Den har en hastighet på 3200 slag/min
och en slaglängd på 30 mm. Elektroniken
kommunicerar med alla Ryobi 18V Lithiumbatterier. Vid användning identifierar motorn och batteriet vilken effekt som krävs.
Anti-Vibe-handtaget hjälper till att absorbera

NYHET!
THERMOX TJÄLTINARE
VC80

vibrationerna. Tigersågen har ett verktygslöst
bladfäste, en säkerhetsbrytare för att förhindra oavsiktlig start, inbyggd LED-lampa och
justerbart anhåll som gör det möjligt att styra
vilken del av sågbladet som ska användas.
Tillsammans med Ryobis ONE+ 5,0 Ah Lithium-batteri når denna tigersåg upp till 260
kapningar av reglar på 45 x 90 mm.

FESTOOL
Festool släpper isolersågen 18V ISC 240 Li EBBasic med sågblad med vågformade tänder
(SG-240/W-ISC) och adapterbord med mera.
Den kan användas för sågning i isoleringsma-

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

terial av till exempel glasull, stenull, mineralfiber och naturfiber, samt ljudisoleringsplattor
i PUR eller polystyren. Man kan använda den
på fri hand eller med styrskena och anslagssystem (som finns i set eller som tillbehör)
för upprepade, raka snitt med exakta vinklar.
Sågbladen är avstämda med stabiliseringsblad
för snabba snitt och har ett sågdjup på upp
till 350 mm. Bladen byts utan verktyg. 18V Lijonbatteriet tillsammans med den borstfria
EC-TEC-motorn ger hög hastighet. EC-TECdrivningskonceptet ger hög kraftutveckling
med liten energiförbrukning. Det finns även
ett integrerat bajonettlås, Cleantec, som koppling mellan dammsugare och verktyg. Varvtalet är reglerbart för materialanpassa arbetet.
Övriga produktegenskaper är FastFix, som underlättar byte av verktyg vid till exempel fräsning, sågning och hyvling, samt ett patenterat
rälsstyrsystem för säker styrning av såg- och
fräsverktyg.

Godkänd för

HVO100
THERMOX Byggtork
SVERIGES MEST SåLDA BYGGTORK!

Klarar upp till
200KVM per enhet
separata slangvindor
finns i olika längder.
Enkel och smidigt.
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Vår pålitliga luftvärmare Thermox är
effektiv, säker och lätt att använda.
Utrustad med oljeavluftare och tigerloop, 1-rörssystem, som förbättrar
driftsäkerheten och minskar behovet
av rengöring och service.

Comeco Trading AB | Myrangatan 15, Enköping
Tel. 0171 - 273 25 | info@comeco.nu
www.comeco.nu
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Cramo ansluter
sig till IPAF
Maskinuthyraren Cramo ansluter sig
till branschorganisationen International
Powered Access Federation, IPAF, som
arbetar för säker och effektiv användning
av mobila plattformar.
“Cramo har gått från styrka till styrka
och organisationen är en av de ledande
liftuthyrarna på nyckelmarknader i hela
Europa”, säger Kent Boström, IPAF:s representant för Norden och Baltikum.
”Man har ett starkt fokus på kundservice
och säkerhet; en perfekt passform med
IPAF:s etos.”
Boström fortsätter: ”Jag är både glad
och stolt över att Cramo har beslutat
att gå med i federationen. Vi på IPAF ser
fram emot att arbeta tillsammans med
Cramo för att främja en säker och effektiv
användning av mobila arbetsplattformar
vid arbete på höjd.”
“Cramo betjänar cirka 150 000 kunder
genom cirka 300 depåer över 11 marknader, med ett komplett utbud av maskiner,
utrustning och relaterade tjänster”, säger
Martin Holmgren, SVP Fleet Manager
på Cramo. ”Företaget har en solid marknadsposition på alla viktiga marknader
och har ett starkt fokus på sina kunder.”
Holmgren tillägger: “IPAF arbetar aktivt genom många kommittéer runt om
i världen och lyfter bland annat upp relevanta branschfrågor till myndigheter.
Cramo är stolt över att vara en del av en
organisation som främjar säker och effektiv användning av mobila arbetsplattformar.”

Manitou MRT2550 används
vid stort projekt i Trollhättan
I Trollhättan ska några fastigheter bland annat få stambyte, nya fönster, balkonger och
tilläggsisolering. För jobbet valde Skanska
Fyrstad att använda teleskoplastaren Manitou MRT2550.
Arbetet utförs åt bostadsbolaget AB Eidar,
sysselsätter 45-50 personer och beräknas vara
klart november 2021. Fastigheterna har sex
och ibland till och med sju våninga, biland
på höjder runt 23 m. Detta gjorde att Skanska Fyrstad ganska tidigt förstod att den modell maskinföraren hade mest erfarenhet av,
MRT1840, inte skulle räcka till.
“Jag har alltid valt att ha en teleskoplastare
på plats på byggena ända sedan jag började
med det runt år 2000”, säger produktionschefen Jan Nilsson. ”Det här bygget pågår
så länge så vi valde att köpa en egen maskin
istället för att hyra en, och vi ser att det kommer att bli ett bra val ekonomiskt och maskinen står sällan sysslolös.”
“Jag har alltid kört Manitou tidigare så det
var ett enkelt val att välja en ny sådan, man är
helt enkelt van vid känslan i dem”, säger maskinföraren Johan Holmström. ”Jag har dock
inte arbetat med runtomsvängande tidigare
så jag kände mig faktiskt som en nybörjare
först trots att jag har arbetat drygt 4200 timmar i olika teleskoplastare. Nu uppskattar jag
istället möjligheterna och friheten det ger.
Maskinen är utrustad med kranspel, kranarm, korg, gafflar samt grusskopa och alla
tillbehör behövs för det är verkligen en ’allt-

i-allo-maskin’ även om det mest är höjdjobb
jag gör.”
Holmström fortsätter: ”Jag tycker möjligheten att ställa in hydrauliken och bra menyer i allmänhet är viktigt för att man ska känna
sig bekväm. Dessutom är det viktigt med bra
sikt åt alla håll och kanter när man arbetar i
en stadsmiljö där det finns både nyfikna barn
och vuxna som kan dyka upp överallt. Den
tiltbara stolen är en stor hjälp när jag arbetar
på medelhöga höjder, och på riktigt hög höjd
så behöver man ta hjälp av kameran också för
att få till precisionen. Häromdagen lyfte jag
drygt 1,5 ton till 23 meters höjd och det gör du
inte om du inte litar på maskinen.”

Drygt 4200 timmar har Johan Holmström, 28 år
gammal, tillbringat i en teleskoplastare.
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En branschmässa för allt arbetsplatsen
inom accessutrustning på
Accessutrustning som alla typer av liftar, kranar, byggställningar, bygghissar,
stegar, teleskoplastare med mera bildar idag lite av en egen bransch. Sektorn har
ökat kraftigt under det senaste decenniet ifråga om leverantörer, uthyrare och
användare. Nu är det dags för en egen branschmässa för sektorn kallad ExpoLift.
Premiären är satt till 20-21 maj, 2021 på Infracity norr om Stockholm.

U

trustning som hjälper entreprenörer
och serviceföretag att “komma åt” och
utföra sina tjänster på svåråtkomliga
ställen har ökat ordentligt i omfattning under de senaste två decennierna. Olika typer
av liftar, byggställningar, arbetsplattformar,
teleskoplastare, bygghissar, stegar och så vidare kan innefattas i samlingsnamnet accessutrustning.

ACCESSUTRUSTNING
BILDAR EN EGEN BRANSCHGRUPP
Produktgruppen har blivit så omfattande
med olika typer av tillverkare och varumärken

att den nästan bildar sin egen lilla bransch. I
Sverige och hela Norden inräknat finns idag
ett stort antal leverantörer av accessutrustning. Vi har också våra välkända egna tillverkare. Produkterna inom området accessutrustning är också unika på grund av att de
används inom en mängd olika verksamheter.
Förutom att accessutrustning som liftar,
byggställningar och bygghissar används flitigt
inom byggindustrin är förekomsten också
bred inom alla andra typer av industri-och
servicenäringar, energisektorn, stat, kommun
och landsting med mera. Det finns nästan
inte en verksamhetssektor där inte någon typ
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av accessutrustning spelar en viktig roll. Även
den privata sektorn använder någon gång då
och då accessutrustning av någon typ. Som
privatperson handlar det ofta om att man hyr
en lift, byggställning eller liknande. Men den
största hyrestagaren av accessutrustning är
definitivt bygg- och serviceföretag.

POSITIVT SVAR
FRÅN BRANSCHAKTÖRERNA
SCOP AB som publicerar tidningen Svensk
Rental har sedan länge haft idén om att skapa
en renodlad branschmässa för just accessutrustning. En tydligt riktad och smal mässa
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spela en viktig roll för att öka medvetenheten
om riskerna och värdet av utbildning.

PRODUKTSORTIMENTET

just för proffsen inom accessutrustning för
hela Norden. Företaget har stor erfarenhet
av liknande branschmässor och har exempelvis sedan 1990-talet arrangerat en branschmässa för demoleringsbranschen. “Tidningen
Svensk Rental startade vi i början av 2000-talet och vi har märkt hur kraftigt förekomsten
av accessutrustning ökat inom maskinuthyrningsbranschen sedan vi startade tidningen.
Det finns mängder av leverantörer av exempelvis olika typer av liftar och efterfrågan hos
kunderna är stor. Dessutom är accessutrustningsbranschen mycket innovativ. Det händer ständigt nya saker. Liftarna vidareutvecklas i mycket hög takt och modellutbudet är
stort”, säger Jan Hermansson som är chefredaktör för tidningen Svensk Rental.
SCOP AB ställde därför frågan till ett ganska stort antal leverantörer av accessutrustning i Norden om det skulle finnas ett intresse
för att medverka vid en renodlad branschmässa för accessutrustning. Svaret från de flesta
av leverantörerna var ett både överväldigande
och positivt JA. Detta trots att det idag finns en
stor mängd mässor just inom byggbranschen.
Dock är de befintliga mässorna idag väldigt
omfattande och täcker in i princip alla produkter inom bygg- och anläggning. Som utställare
är det lätt att försvinna. Tanken med den här
mässan för accessutrustningsbranschen är att
den skall vara mycket renodlad och avsedd för
de verkliga proffsen i branschen. “Det ska vara
en branschmässa i ordets rätta bemärkelse som
vänder sig till de professionella leverantörerna
och användarna. På det sättet kommer det
också att bli en till formatet ganska liten mässa
med hög kvalitet på de som besöker. För oss
är det också viktigt att det inte är för dyrt att
ställa ut. Vi upplever att många mässarrangörer idag ockrar lite på sina utställare och besökare. Som utställare måste man kunna räkna

hem en mässa med
god marginal, annars är det ingen
idé att ställa ut.
Förr var det ganska
långt mellan mäs�sorna. Det kunde
gå ett par år mellan arrangemangen. Men då fungerade ett
mässdeltagande som en bra marknadsföring
för lång tid framöver. Man sålde kanske inte
massor på själva mässan men den gav merförsäljning lång tid efteråt. Idag ser det annorlunda ut. Nu är själva mässan ögonblicket
då affärerna görs men det vet också mässarrangörerna vilket gjort att kostnaderna runt
mässorna skjutit i taket. Och det är ofta inte
bara en mässa per år”, säger Hermansson.

NAMNET LANDADE PÅ EXPOLIFT
Med den nya mässidén hoppas man kunna
erbjuda ett bra mässupplägg, med hög kvalitet
på besökarna och till ett mycket rimligt pris för
utställarna. Mässan skall vara max två dagar och
man uppskattar att utställarantalet kommer att
hamna mellan 30 till 40 företag. Arrangören
har bollat lite namn idéer för mässan fram och
tillbaka men har nu landat i namnet “ExpoLift
– En branschmässa för allt inom accessutrustning på arbetsplatsen”. Man har redan ringat in
datum för mässans premiär, den 20-21 maj, 2021
och platsen kommer att bli Inframässan, Scandic Infra City i Bredden norr om Stockholm. “Vi
har redan bokat in datumen och jag tror att Inframässan är en perfekt lokal. Mässhallen är på
5,000 kvm och sedan finns ett par tusen kvadrat
utomhus också. Vi har goda erfarenheter av
den här mässlokalen och den ligger dessutom
nära Arlanda och även Stockholm city. Scandichotellet har dessutom god kapacitet för många
gäster”, säger Hermansson.
Arrangören hoppas också att få support
från de olika branschföreningar där accessutrustning utgör en viktig del som exempelvis
Hyreskedjan, Swedish Rental Association,
Mobilkranföreningen, LUR, IPAF med flera.
Regelverket runt användning av accessutrustning har skärpts ordentligt i Norden under de senaste åren och här kan mässan också
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Men vilka produkter kommer att ställas ut?
Från arrangörshåll tror man att det är liftarna
som kommer att dominera. Inom produktområdet liftar finns en rad olika produktvarianter som bom-, sax-, pelar, vertikal-, släpvagns-, larvbands-, glas- och lastbilsliftar med
mera. Sedan finns olika typer av arbetsplattformar och byggställningar i olika utförande.
På ställningssidan finns också rullställningar,
målarställningar med mera. Ett viktigt produktområde är också mobilkranarna och
särskilt de nya behändiga minikranarna som
ökat i intresse hos uthyrarna. Också bygghissarna är en viktig accessutrustning för personal och material på byggarbetsplatsen. Till
detta skall sedan läggas teleskoplastarna som
idag inte bara används som lastare utan även
till lyft och som lift, ofta med en arbetsplattform påmonterad. Till området accessutrustning hör förstås också olika typer av stegar
samt ett antal tillbehör och kringutrustning.
En viktig del som man kommer att fokusera
på under mässan är miljö och säkerhet. Här
hoppas man från arrangörshåll att också få
kontakt med företag som arbetar med handhavande- och säkerhetsutbildningar för liftar
och byggställningar. “Vi hoppas att nya mäs�san ExpoLift ska bli något som tilltalar branschen och som lockar både utställare och
besökare från hela Norden. I nuläget håller vi
på med att färdigställa mässan hemsida www.
expolift.se”, avslutar Hermansson.
www.expolift.se

WE DON’T JUST DABBLE IN CONCRETE AND MASONRY.
We’re the authority on it. That’s why each year, WOC is
the first and only annual international event to bring you
all the new products & equipment, training and technology
to get the job done faster and more profitably than ever before.
Join us, and in just five days you’ll find everything you need to
conquer the year ahead.

REGISTER TODAY worldofconcrete.com

FEBRUARY 4-7, 2020
EDUCATION: FEBRUARY 3-7
LAS VEGAS CONVENTION CENTER
LAS VEGAS, NV, USA
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“Vi hyr ut de tunga entreprenadmaskinerna och redskap
oavsett projektets storlek eller komplexitet”, säger
Anders Hedlöf som är VD för Arema Rental i Roserberg
utanför Stockholm.

arema
DET TUNGA ARTILLERIETS MASKINUTHYRARE
I

Sverige finns i runda slängar 350 maskinuthyrare. Sortimentet varierar till viss del från
uthyrare till uthyrare. De flesta har ett ganska brett sortiment av lättare byggmaskiner,
ställningar med mera. Medan andra specialiserat sig på bodar, minigrävare, kompaktlastare eller olika typer av liftar. Sedan finns ett
mindre antal uthyrare som fullt ut satsar på
uthyrning av tunga entreprenadmaskiner. En
av de större är Arema Rental i Rosersberg norr
om Stockholm.
“Våra kunder skiljer sig lite från den traditionella hyrestagaren. Våra förfrågningar
är ofta mer komplexa och det är heller inga
dussinmaskiner som efterfrågas. Det handlar
många gånger om specialutrustade tunga maskiner. Att lösa dessa utmaningar för kundens
bästa har blivit vår specialitet”, säger Anders
Hedlöf, VD på Arema när SRT träffar honom.

TUNGA ENTREPRENADMASKINER
KRÄVER SPECIALKOMPETENS
Att vara maskinuthyrare är rent generellt

Komplexa maskinapplikationer kräver mer av operatören. Därför
satsar många entreprenörer på att öka kunskaperna hos operatören och istället hyra tunga maskiner och verktyg. På så vis ökar
man sin flexibilitet och effektivitet. Arema Rental är uthyraren
som har de tunga maskinerna och verktygen.

en mycket kapitalkrävande verksamhet och
än mer krävande är det om det handlar om
tunga anläggningsmaskiner. Arema har idag
en omfattande egen maskinpark. När inte
den räcker till har man ett stort nätverk av
kontakter att ösa ur. “Vi brukar inte misslyckas med att vaska fram den rätta maskinen för
kunden. Som oftast är det dessutom bråttom.
Men vi löser det”, säger Anders.
Att arbeta med uthyrning av tunga maskiner kräver dessutom en lång teknisk erfarenhet av maskiner och verktyg i olika specialapplikationer. Arema har tre duktiga säljare
som hela tiden är ute hos kund och diskuterar den rätta produktkombinationen, just för
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Anders Hedlöf har en gedigen maskinteknisk
bakgrund och har under många år arbetat för
Pon Equipment och därefter EMS och Liftway innan han blev VD och delägare i Arema
Rental.

De tunga hydrauliska verktygen kommer
främst från finska Robi som i Sverige säljs av
företaget Entrack.

dem eller deras projekt. “De flesta av våra uthyrningskontrakt görs ute hos kund eller på
själva arbetsplatsen så vi kan se vilka behov
entreprenören har”, säger Anders. Arema har
också en stark service- och eftermarknadsavdelning med egna tekniker som har specialkompetens inom att serva och reparera tunga
anläggningsmaskiner och de verktyg de arbetar med.
“Ett bra exempel på det är att vi nu börjat hyra ut mobila sorteringsverk av märket
Keestrack. Det är ytterst få rena maskinuthyrare i Sverige som sysslar med uthyrning
av sorteringsverk. Här krävs stort kunnande
om hur man handhar ett sorteringsverk för
att det ska ge största möjliga avkastning och
även att kunna förklara varför entreprenören
ska hyra istället för att köpa”, säger Anders.
Utvecklingen bland de entreprenörer som
arbetar med tunga anläggningsmaskiner, ofta

företag med specialinriktningar, går stadigt
mot att man allt mer satsar på de så kallade
mjuka värdena. Det vill säga att utbilda sin
personal och ge personalen spetskompetens
i handhavande och sedan hyra in delar av maskinparken. På det viset kan entreprenören
i fråga alltid jobba med i princip det senaste
i maskinväg och blir på så vis mera effektiv
gentemot sina kunder. “Arema förnyar sin
maskinpark kontinuerligt eller så hyr vi in bra
maskiner externt och kan alltid erbjuda det
bästa gentemot våra hyrestagare. Som entreprenör är det tufft att byta ut maskinparken
regelbundet, exempelvis om det handlar om
mobila sorterverk, hjullastare, bandgrävare
och liknande”, säger Anders.

AREMA LÖSER
MASKIN- OCH VERKTYGSBEHOVET

Anders Hedlöf har en gedigen erfarenhet från
maskinbranschen.
Han
har en maskinteknisk
bakgrund och arbetade
Arema Rental har en egen maskinpark på 80
i många år för Engson
tunga och 40 lätta och medeltunga maskiner
Maskin som sedermera
samt ett stort externt maskinnätverk.
blev Pon Equipment. Han
slutade hos Pon 2007 och
arbetade sedan för EMS
mellan åren 2007 och
2010. Anders startade
sedan upp företaget Liftway, som sålde Manitou
i Sverige och var verksam
där som VD till och med
2013. Men därefter klev
han på tåget med Arema
och gick in som delägare i
bolaget tillsammans med
Michael Haddleton, och
Anders Boman. Arema
grundades redan 2001
av Roland Kahlson och
Bengt Nordström.
Inledningsvis så var
verksamheten i en myck-

et blygsam skala och bedrevs då i tätt samarbete med ABT, idag en stor aktör inom schakt,
transport och återvinning, och Kragsta Maskintjänst. Bolaget hette från början Kragsta
Maskinuthyrning vilket 2006 byttes till ABT
Rental och vid den tiden började även företaget växa ordentligt och affärsstrategin med
att fokusera på tyngre maskiner började ta sin
form.
2014 bytte verksamheten namn till Arema
Rental, för att tydliggöra och stärka sitt varumärke som Sveriges främsta uthyrare av
tunga maskiner.
“Under många år hade vi tre verksamhetsområden, uthyrning, försäljning och extern
reparationsservice men under 2015 så började
vi konsolidera verksamheten och sätta allt
fokus på uthyrningen, detta medförde att vi
blev en klart bättre uthyrare och vi förbättrade både vår lönsamhet och effektivitet, berättar Anders. Uthyrningen är idag den klart dominerande verksamheten inom bolaget och
motsvarar cirka 90 procent av verksamheten.
De övriga 10 procenten avser service- och
reparationstjänster samt en del handel med
maskiner och utrustning. Man har dessutom
ett helägt dotterbolag, Boman Johansson AB,
som fullt ut arbetar med handel av maskiner
och tillbehör.
Företagets kunder är allt ifrån så kallade
enmaskinsägare till stora multinationella
bygg- och anläggningsentreprenörer. Huvudparten av kunderna är medelstora bolag. Arema jobbar också mycket med mera nischad
entreprenadverksamhet såsom exempelvis
rivnings-, sanerings- och återvinningsentreprenörer. Dessa kundgrupper har tydligt uttalade krav på hur den utrustning man hyr
ska se ut. Det kan vara rivningsutrustade
grävmaskiner på band försedda med hydrauliska pulveriserare, betongsaxar, riv- och sorteringskopor, krosskopor eller hydraulhammare. Den här typen av kunder har ofta en hel
del egen utrustning men behöver ofta ökad
flexibilitet och då vänder man sig till Arema.
“Exempelvis rivningsbranschen är en väldigt
kapitalkrävande bransch. Uppdragen varierar

I genomsnitt byter Arema ut sina maskiner
inom tre år berättar Anders Hedlöf.
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Arema har nyligen börjat hyra ut mobila sorteringsverk av
märket Keestrack som säljs av Fredheim Maskin.

oerhört mycket i storlek och svårighetsgrad.
Som entreprenör är det svårt att täcka behoven med den egna utrustningen. Genom att
hyra av oss kan de hålla en mycket hög flexibilitet”, berättar Anders.
Ett bra exempel är Aremas nya satsning på
mobila sorteringsverk av märket Keestrack
från Fredheims Maskin. Sortering av jord,
byggmaterial och rivningsrester har blivit allt
vanligare bland exempelvis rivningsentreprenörer. För många entreprenörer är det för
dyrt att ha ett mobilt sorteringsverk stående
då beläggningen varierar i jämförelse med en
grävmaskin. Ett bra alternativ är då att hyra in
när den behövs.

80 TUNGA OCH 40
LÄTTA MASKINER I SORTIMENTET
Arema är rikstäckande i sin verksamhet men
Stockholm och Mälardalen är den största
marknaden. Anders berättar att Göteborgsområdet börjar bli extra intressant då det
händer en hel del på den sidan landet. Man
räknar med att komma upp i en omsättning
runt 45 Mkr i år och man sysselsätter 10 man.
Idag består den egna maskinparken av hjuloch bandgrävare från 1,5 ton upp till 40 ton.
Man har hjullastare från 3,4 ton upp till 27
ton och teleskoplastare med lyfthöjder från 4
till 25 meter. Man hyr också ut dumprar och
vältar från 2,5 till 26 ton samt bandschaktare,
minigrävare och bomliftar. Om man räknar
enheter så har man omkring 80 tunga maskiner och 40 lite lättare maskiner i bolaget.
Arema har också ett brett sortiment av red-

skap till sina maskiner såsom exempelvis hydraulhammare från 300 kg till 2,5 ton, kombinationssaxar, rivnings- och sorteringsgripar,
krossgripar, skopor, krosskopor, pulveriserare, fräsar med mera som passar maskiner
från 4-40 ton. På maskinsidan arbetar man
främst med maskiner från Volvo, Caterpillar, Komatsu, Hamm, Bomag och Takeuchi.
Verktygen kommer till stor del från finska
Robi och MB Crusher från Italien via återförsäljaren Entrack. Man köper också en del från
SMC. Snittåldern på Arema’s maskiner och
verktyg är ungefär tre år så man har en ganska hög omsättning på produkter vilket också
borgar för att kunderna hyr i princip det senaste. På frågan hur lång den genomsnittliga
hyrestiden är för en maskin eller ett verktyg
svarar Anders att det kan variera en hel del.
Här är det projektet som styr helt och hållet.
“Det kanske kan handla om en vält som hyrs
ut för en dag eller hjullastare som är uthyrda i
flera år. Den genomsnittliga hyrestiden skulle
jag dock tro ligger någonstans mellan en till
en och en halv månad”, säger Anders.

För att öka tillgängligheten på maskiner
för kunderna har Arema tillsammans med
en startup arbetat fram ett eget digitalt maskinförmedlingssystem. Man är nu i slutfasen
av utvecklingen och hoppas kunna lansera
systemet under våren 2020. Anders berättar
att det finns omkring 20 000 till 30 000 maskiner runt om i landet idag. Hälften av dessa
står ute hos entreprenörerna och rent bokstavligen står många maskiner stilla under
olika perioder då de inte används. Den nya
maskinförmedlingsappen från Arema kommer att hjälpa till att hitta dessa maskiner så
att de kan hyras ut. “Jag tror att många maskinentreprenörer skulle vara intresserade att
få extra hyresintäkter på sina maskiner. Vårt
nya program kommer att göra alla glada, de
som behöver en maskin snabbt, den som äger
maskinen som hyrs ut och vi som förmedlar.
Det här digitala maskinuthyrningssystemet
kommer att radikalt öka tillgängligheten och
öka effektiviteten”, avslutar Anders.
www.arema.se

NY MJUKVARA FÖR
UTHYRNING AV TUNGA MASKINER
Aremas egna maskinpark räcker dock sällan
för att täcka behoven från kunderna. Därför
består en stor del av verksamheten av att man
hyr in maskiner från sina kunder. “Vi hyr löpande in otroligt mycket maskiner. Vi har ett
stort nätverk av kontakter vi vänder oss till.
Det är maskinentreprenörer eller maskinsäljande bolag.
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Maskinerna kommer från Komatsu, Volvo,
Caterpillar med flera.
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Ny sugslang från Flex
Flex lanserar en ny sugslang till deras säkerhetsdammsugare. Slangens yttre är gjord av polyesterväv så att den lätt glider över kanter och
ojämna ytor och förhindrar nötningsskador.
Polyesterväven ökar flexibiliteten hos slangen

LED-BELYSNINGSMAST
FRÅN ATLAS COPCO
Atlas Copcos nya användningsklara elektriska belysningsmast HiLight E3+ fungerar under krävande förhållanden såsom
på arbetsplatser, men även vid utomhusevenemang och som tillfällig lösning i offentliga miljöer.
“Belysningsmastens interna elektronik, kontrollpanel och anslutningar är
skyddade från väder och vind av vår innovativa HardHat-kåpa. En uppställd robust
sjumetersmast har en certifierad vindstabilitet på 100 km/h.”
De effektiva LED-lamporna på 160 W gör
att belysningsmasten har bra ljusstyrka och
kan belysa upp till 3000 m². Det ger en ljus
och säker arbetsplats, samtidigt som underhållskostnaderna sänks tack vare lampornas
förväntade livslängd på 50 000 timmar.
Belysningsmasterna har upp till 32
kompakta enheter som kan transporteras
med en vanlig trettonmeterslastbil. De
kan lastas av och manövreras med hjälp av
urtaget för gaffeltruck, lyftöglan och/eller
hjulen. Därefter kan de enkelt anslutas till
nätström, en reservkraftkälla eller en generator och snabbt tas i drift med hjälp av
den användarvänliga kontrollpanelen.
De nya egenskaperna är bl a de robusata galvaniserade stödbenen, de bredare
däcken samt en elektrisk vinsch som tillval.
Företagets elektriska belysningsmast saknar mekaniska delar, behöver inga vätskor
och ger inte ifrån sig några utsläpp. Därför
är den både miljövänlig och, enligt Atlas
Copco, i princip helt underhållsfri.
HiLight E3+ belysningsmast drivs med
enfas 50/60 Hz 230 eller 110 V ström. Det
finns även 60 Hz-versioner med NEMA
L5-20A-uttag. Dessutom kan upp till tio enheter anslutas till en strömkälla på 230 V.

och skyddar den mot uv-strålning. Slangen har
även inbyggd variabel justering av sugeffekt för
minskning av undertryck. Innerdiameten är Ø
32 mm, längden 4 m med clipsystem inklusive
tryckfallsövervakning, antistatisk.

DUSTCONTROL LANSERAR TROMB EDITION 2019
Nu lanserar Dustcontrol sin Tromb Edition
2019 och utökar samtidigt Tromb-familjen med DCF Tromb Föravskiljare och DC
Tromb Twin.
DC Tromb Edition 2019 har bland annat
fått ett robustare chassi, förenklat filterbyte,
förvaringslåda med lock, förbättrad kabelupphängning och ett motorpaket som går enkelt
att byta vid service. Som alltid är filtersystemen i Dustcontrols stoftavskiljare byggda

för att uppfylla H-klassificering. Dustcontrol
fokuserar på att uppfylla moderna säkerhetskrav och en ergonomisk och flexibel design.
Alla enheter kan t ex utrustas med plastsäck
(C), longopac (L) eller tunna (A).
DC Tromb Twin är dessutom delbar.
Stoftavskiljaren (DC Tromb) och föravskiljaren (DCF Tromb) kan lätt kopplas loss för en
enklare transport eller för att användas som
separata enheter.

Ny dyckertpistol från Milwaukee
Milwaukee lanserar en helt nydesignad kompakt
M18 Fuel 18 GS dyckertpistol med kraften att
spika i hårda och mjuka träslag med rena spikhål.
Dyckertpistolen har optimerats för att
spika försänkta dyckert i alla vanliga material
och i alla riktningar med reducerad rekyl och
reducerat hålavtryck från spiken och munstycket. Dessutom har framsidan av verktyget
strömlinjeformats för att ge bättre sikt över
arbetsytan och åtkomst i trånga utrymmen.
Den totala vikten har minskats för bättre balans och mindre belastning under arbetet.
Utrustad med Milwaukees M18 RedLithium-Ion 2,0 Ah-batteri avfyrar den upp till
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1200 dyckert per laddning för maximal produktivitet. M18 Fuel 18 GS-dyckertpistolen
levererar samma prestanda som snickare och
hantverkare förväntar sig av ett tryckluftsdrivet verktyg, fast med friheten och bekvämligheten av batteriteknik.
Den har tre innovationer från Milwaukee
– en kolborstfri PowerState-motor, RedLithiumIon-batteri och RedLink Plus-elektronik –
en kombination som ger oslagbar prestanda,
hållbarhet och drifttid. Nya M18 Fuel-dyckertpistolen är fullt kompatibel med det övriga
M18-sortimentet som numera omfattar fler
än 145 verktyg.

Branschmässan för allt inom accessutrustning
Inframässan, Bredden, Stockholm
Arrangör: SCOP AB • Tidningen Svensk Rental
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Renta siktar på att bli
Ingen inom den svenska rentalbranschen kan ha undgått
företagsgruppen Rentas framfart. SRT fick en intressant
pratstund med Rentas Sverigechef, Joacim Johansson och
fick insyn i vart man kom ifrån och var man är på väg.

D

en relativt nya maskinuthyrningskedjan Renta kan upplevas gå fram som
en bulldozer över Sverige just nu. Men
man jämnar inget med marken. Istället tar
man vara på den kompetens och de särdrag
som finns i de uthyrningsfirmor man förvärvar och utvecklar dem.

I GRUNDEN FRÅN FINLAND
Renta är i grunden ett finskt koncept och
hela Renta-koncernen startade då tre bolag
fusionerades, Telinekymppi Oy, Kehä-Kone
Oy och Jasoca Oy. I ledningen för Renta finns
också en rad kända namn med lång erfarenhet från maskinuthyrning såsom Kari Aulasmaa, Erkki Norvio och Kari Kallio samtliga
med bakgrund i Ramirent samt Juhani Kattilakoski som kommer från ställningsbranschen. Majoritetsägare men 55 procent är
finsk private-equity-bolaget Intera Partners

som spelar en viktig roll i finansieringen av
Rentas tillväxt.
Allting började 2016 då man under ett år
öppnade hela 13 nya depåer i Finland. Idag
har Renta i Finland 29 depåer, inga har förvärvats utan alla är nystartade. Verksamheten
omsätter 900 miljoner kronor och sysselsätter 250 anställda. Finlands maskinuthyrningsbransch skiljer sig ganska mycket från
Sverige. Det fanns två riktigt starka aktörer,
Cramo och Ramirent. Utöver dessa två ett 30tal väldigt små uthyrningsfirmor. Renta i Finland valde att inte förvärva bolag utan istället
starta upp nya och idag är Renta den tredje
största aktören i Finland.

RENTA SVERIGE
BÖRJADE MED STÅL & HYR

Så är dock inte fallet med Renta i Sverige.
Upprinnelsen till Renta i Sverige började med
Stål & Hyr som grundades av bröderna Glenn
och Jörgen Grubeson
1979. Stål & Hyr förvärvades 2017 Accent Equity som sålde till Renta
sommaren 2018. Gruppen hade haft en fantastisk utveckling under
flera år och förvärvade
en rad depåer i mellan
och södra Sverige vilket
vi skrivit om tidigare i
tidningen. Man hade en
omsättning på i runda
slängar 250 Mkr. Men
verksamheten växte i
den omfattningen att
Liftar, bodar, ställningar, kapar, vibroplattor, pumpar, you name it, Renta den blev svår att styra
har hela programmet.
med dåvarande organiSvensk Rental Tidning • September - Oktober 2019 • www.SvenskRental.se

Renta Sveriges VD Joacim Johansson
på depån i Sollentuna som man nu är
i full färd med att fusionera in i Renta
Sverige och “branda” för att passa in i
konceptet.

sation. Glenn Grubbeson lämnade verksamheten vid försäljningen till Accent men hans
bror Jörgen stannade kvar. Joacim Johansson
anställdes som ny vd och Jörgen fortsatte att
arbeta i bolaget. När SRT möter Joacim på
Rentas depå i Sollentuna i oktober berättar
han att han inte hade någon direkt erfarenhet från maskinuthyrningsbranschen när han
anställdes som VD.
“Jag kom från verkstadsindustrin och hade
bland annat jobbat för Tetra Pak och en del
inom Offshore-industrin. Men att ge sin in i
maskinuthyrningsbranschen såg jag som en
spännande utmaning.”
När Joacim kom in i verksamheten fortsatte den på den inslagna vägen med fler uppköp och även uppstart av nya depåer, Malmödepån är ett exempel på det. På kort tid hade
man 12 depåer och omsatte cirka 450 Mkr. Fö-
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rikstäckande inom kort

Brandingen av alla depåer i Sverige är ett
viktigt arbete och just nu återstår åtta depåer
av totalt 35 stycken.

RENTA VÄXER I STOCKHOLM

retagsgruppen hade nu nått en storlek då det
var dags att ta nästa kliv. “Vi behövde skapa
ett eget varumärke och ett affärssystem som

Renta har ett brett sortiment för att tilltala så många hyrestagare som möjligt.

knöt ihop våra depåer så att vårt arbete blev
mera effektiv och lönsamt. Detta förändringsarbete hade precis startats när Renta i Finland
knackade på dörren”, berättar Joacim. Renta i
Finland hade skapat ett starkt fotfäste i Finland och deras vision var redan från start att
bli en stark kedja av maskinuthyrare i Östersjöregionen och nu var man redo att ta steget
utanför Finlands gränser. Stål & Hyr-gruppen
var den perfekta svenska partnern och 2018
förvärvades Stål & Hyr. “När vi såg vad Renta
hade att erbjuda var beslutet att sälja inte så
svårt att ta. De hade ett inarbetat varumärke
och ett väl fungerande affärssystem skräddarsytt för maskinuthyrning. Att implementera
det i vår verksamhet var förhållandevis enkelt.
Vi behövde inte uppfinna hjulet på nytt så att
säga”, berättar Joacim. Om Stål & Hyr hade ett
högt tempo innan så ökades tempot ytterligare med finländarna. Renta Sverige bildades
och en förvärvsturné utav dess like drog igång
från södra Sverige och norr ut. SRT har löpande sedan 2018 publicerat releaser om Rentas förvärv och idag har Renta Sverige totalt
35 depåer från Malmö i söder till Stockholm
i norr och sysselsätter 350 personer. Man
täcker idag ganska väl in hela södra och stora
delar av Mellansverige. Idag ligger gruppens
omsättning på cirka 900 Mkr.

“Vi har verkligen hittat formen hur vi vill växa
och målet är att inom tre till fyra år vara rikstäckande. Vi ska upp i minst 60 depåer över
hela landet och då borde omsättningen dubblas från där vi är idag. Det är planen”, säger
Joacim.
Fokus just nu är Stockholm för att öka tillväxten. “Stockholm är Sveriges största stad och
det är här som de flesta jobben finns, det kommer man inte ifrån. Det är här som vi måste
vara särskilt starka. Men vår policy är också att
vara starka på alla platser runt om i landet och
har en stark närvaro till våra kunder var än vi
finns. Det jobbar vi stenhårt på”, säger Joacim.
I Stockholm har man idag fyra depåer. En
nystartad depå i Globen-området, Sollentuna, Bålsta och Roserberg. Rosersberg kommer
att bli själva huvudsätet för Stockholm med
tanke på sin placering.
“Rosersberg ligger perfekt i läge och här
kommer vi ha hela 17000 kvm yta av butik,
serviceverkstad, kontor med mera. Men vi arbetar att i princip per omgående utöka upp
till 10 depåer i Stockholmsområdet”, säger
Joacim.
“Efter Stockholm så går resan vidare norrut och söderut på östkusten där vi nu ser över
vilka möjligheter som finns.”
Rentas policy vad gäller uthyrningssortimentet är att man är generalister. Man ska
ha hela sortimentet av byggmaskiner, utrustningar, bodar, liftar, anläggningsmaskiner
med mera. Vissa depåer är dock lite specialiserade på vissa produktområden. Kunderna
återfinns nästan uteslutande bland bygg, installation, anläggningsföretag och industri.
Cirka tre procent av omsättningen är privatkunder.
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Joacim berättar att större delen av sin arbetstid är han på resande fot mellan de olika
depåerna i landet. “Det är oerhört hektiskt
men ett mycket stimulerande jobb. Jag gillar när det händer saker. Min arbetstid idag
upptas till cirka 50 procent att fusionera våra
depåer med Renta-konceptet. Resterande 50
procent går åt till nya samarbetspartner för
att nå målet att vara rikstäckande för våra
kunder.”
Renta Sveriges stab består av en handfull
personer som förutom Joacim i VD-rollen arbetar med ekonomi, organisation, inköp, IT,
marknadsföring samt kvalitet och miljö. Joacim berättar att de flesta i staben sitter på olika ställen i Sverige men har ett tajt samarbete.
“Vi har en platt organisation med så få
mellanchefer som möjligt. Just nu är det fokus på fusionering samt att samtliga 35 depåer
måste “brandas” på samma sätt. Vilket gör att
arbetsdagarna blir väldigt varierande. Vi har
sju depåer kvar som genomgår Renta-brandingen och som ska kopplas upp mot vårt gemensamma affärssystem”.

KARTAN RITAS OM SNABBT
Som så många andra i maskinuthyrningsbranschen tycker även Joacim att branschen
är snabbt föränderlig. Det händer hela tiden

Verktygssortimentet är också
en viktig del för Renta.

något. Bolag köps upp och nya tillkommer
i en rask takt. Kartan har ritats om många
gånger de senaste 15 åren både i Skandinavien
och i övriga Europa. “Vi har bestämt oss att se
till att Renta ska vara en aktör att räkna med.
Förutom våra cirka 70 depåer i Finland och
Sverige i nuläget har vi fem depåer i Norge.
Vi har öppnat vårt första kontor i Katowice
i Polen och här kommer det bli fler depåer i
en rask takt. Planen är också att öppna upp
depåer i de andra länderna runt Östersjön”,
säger Joacim.
“När idag var femte till sjätte verktyg och
maskin på ett bygge är hyrt måste vi se till att
vara på plats i så många städer som möjligt.

Uthyrningstakten ökar hela tiden och snart är
vi väl var 7-8:e maskin och verktyg så det är
bara att jobba på”, skattar Joacim.
Renta jobbar också hårt med att förse sina
kunder med smarta mjukvarulösningar för
att göra arbetet smidigare och effektivare
framförallt genom olika typer av appar. Idag
har man sex olika appar och en sjunde, verkligen revolutionerande, app kommer att släppas inom kort. Joacim vill inte avslöja vad det
handlar om men lovar att appen kommer att
göra avtryck när den lanseras.
Renta Sverige är medlemmar i både Hyreskedjan och Swedish Rental Association.
www.renta.se

ARBETSGLÄDJE.
med GARO Futuresmart™

Nyhet!

Framtidens torkfläktar
GARO har gjort det igen. För att tillgodose önskemålen ute på byggarbets
platserna lanserar vi nu ett nytt sortiment torkfläktar med helt unika användarvänliga
egenskaper. Genom ergonomisk design och smart digital styrning får du maximal
energioptimering och ett byggklimat i världsklass. Det integrerade filtret och den
elektroniska termostaten säkerställer en jämn och behaglig temperatur samt en
energieffektiv byggarbetsplats. Smart. Futuresmart.
GARO Futuresmart™ garanterar vår innovation av framtidssäkra produkter som
säkerställer energibesparing, smartare styrning och enkelhet i användandet.

garo.se
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9kW – E 87 130 00
DT180
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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

UTHYRNINGSSYSTEM från MCS

Diamantverktyg
& maskiner
för sten & betong
www.matek.se

Nöjda kunder =
Lönsam uthyrning

ill ha
nder v
Era ku
ar
sv
Snabba
rval
Stort u
verans
Lovad le
litet
Toppkva

Kontakta oss på:
08-578 770 93
info@mcs-software.se
Falkenberg • O346-12345
www.autokrancentret.se

www.mcs-software.se
I din tjänst
sedan 1910
12/05/2017
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Aerial Work Platforms

14:36

BESÖK

Svensktillverkat

Aerial Work Platforms · Telehandlers

www.svenskrental.se
Used Equipment

0371-500 08

www.faxes.se
Booms · Scissors · Telehandlers

Sales · Parts · Service

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

Scandlift är sedan 1985
auktoriserad återförsäljare av
hela Genies sortiment.

www.scandlift.se
Hyr eller Hyrköp!
Nya Volvo grävmaskiner,
lastmaskiner och dumprar!
Service och reservdelar!
DMK Servicecenter AB
Vagnmakaregatan 1D
415 07 Göteborg
Växel: 031-156830
Björn: 0708-156877/Öyvind:0708-156830
Mail: bringeland@dmk.se
www.dmk.se

www.brubakken.se
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NY SJÄLVSTYRDA
GRÄSKLIPPNING FRÅN HUSQVARNA
NY VÄLT
FRÅN MECALAC
Företaget GMS, Grävmaskinsspecialisten
är återförsäljare för Mecalac i Sverige. Förutom sina grävmaskiner är Mecalac kända
för en rad andra entreprenadmaskiner såsom sitt sortiment av vältar. Under 2017
förvärvade Mecalac Terex-fabriken i Coventry, Storbritannien, en tillverkningsanläggning för grävlastare, dumprar och
vältar. Med all sin expertis inom design
och praktisk innovation förbättrar Mecalac sina produkter hela tiden. MRB71välten med en enda trumma är ett bra exempel på detta och den innehåller nu en
serie tekniska uppdateringar som förbättrar dess användarvänlighet, säkerhet och
prestandanivåer. På den nya maskinen
har remdrift ersatts av ett helt hydrostatisk system som gör det mer flexibelt och
lättare att använda. Som ett resultat har
dess bredd minskats, vilket gör det möjligt
att arbeta mycket närmare väggarna. Vattentankens kapacitet har ökats till 27 liter
och motorn har nu höjts till 7,3 kW. Dessa
produktförbättringar minskar behovet av
underhåll, de förbättrar avsevärt användarvänligheten för operatören och ökar
även kompaktvalsens prestanda.
Mecalac arbetar också systematiskt
för att optimera operatörens säkerhet. På
MBR71 har alla kontroller flyttats till handtaget för att förbättra säkerheten och ergonomin vid användning av denna enhet.
Den nya hydrauliska handbromsen appliceras om trycket sjunker, vilket gör operationen ännu säkrare. MBR71 är speciellt utformad för komprimering av granulat- och
asfaltbaserat material och passar perfekt
för uppgifter som underhåll av vägar, vandringsleder, cykelleder, lekområden och, på
allmän nivå, för landskapsarbete. Den beprövade designen ger optimal balans, vilket
gör den till den mest manövrerbara i sin
kategori i trånga utrymmen, varför denna
komprimeringsrulle är ett så oumbärligt
verktyg på många byggplatser.
www.gravmaskinsspecialisten.se

Husqvarna Autonomous Systems består av
en eller flera självstyrda robotgräsklippare.
Med Husqvarna EPOS-teknik möjliggörs navigering och god produktivitet och säkerheten, samtidigt som man kan underhålla stora
gräsytor.
Husqvarna Autonomous Systems är ett
system som är utvecklat för att förbättra produktiviteten, arbetsmiljön och säkerheten för
de som professionellt arbetar med att sköta
och underhålla stora gräsytor. I många fall är
denna typ av områden både svåra och riskfyllda att klippa och underhålla, t ex flygplatser
och solcellsparker.
“Vi har 25 års erfarenhet av robotgräsklippning och med Husqvarna Autonomous Operation visar vi vår innovativa drivkraft”, säger
Sascha Menges, President Husqvarna Division. ”Robot-teknik och autonoma lösningar
kommer att spela en viktig roll i framtiden när
det gäller underhåll av grönområden och Husqvarna Autonomous Systems är bara ett exempel på hur innovationer kan förbättra den
professionella gräsmatteskötseln.”
Husqvarna Autonomous Operation använder Husqvarnas nya EPOS-teknologi, ett
satellitnavigeringssystem som ger förbättrad
position med en noggrannhet på 2-3 cm. Tekniken gör det möjligt att med hjälp av virtuella gränser låta maskinen arbeta såväl inom
som mellan arbetsområden. Driftseffektiviteten ökas tack vare att maskinerna kan användas när som helst.
I den första implementeringen använder
Husqvarna Autonomous Systems företagets
nya hybrid-frontrotorklippare. I Sverige testas för närvarande Husqvarna Autonomous

Operation på Jönköpings flygplats och Örnsköldsviks flygplats. I höst kommer testet
även att omfatta Swedavia Fordon på Bromma-Stockholm Airport. För att ytterligare utforska och utveckla autonoma lösningar för
flygplatser har Husqvarna nyligen investerat
i det norska företaget Yeti Snow Technology,
en leverantör av självkörande snöröjningsfordon designade specifikt för flygplatser. Detta
öppnar upp en möjlighet för ett kombinerat
erbjudande för flygplatser runt om i världen.
Husqvarna Autonomous Operation gör
det möjligt att förbättra säkerheten på arbetsplatsen eftersom den fjärrstyrda, datoriserade
kontrollen av maskinen ökar driftsäkerheten
genom att minimera risken för mänskliga fel.
Systemet erbjuder även objektanalys och genom flera oberoende sensorer som kameror,
radar och ultraljudsteknik undviker man kollisioner. Som ytterligare säkerhetsåtgärd kan
operatören manövrera och åsidosätta systemet med en fjärrkontroll.
“Denna exakta satellitnavigering öppnar
ytterligare möjligheter för vår bransch”, säger
Adam Tengblad, chef för Autonomous Systems på Husqvarna. ”Helhetslösningen, som
erbjuds som en tjänst, gynnar definitivt våra
professionella användare då tjänsten ökar
produktiviteten och möjliggör en säkrare och
effektivare skötsel av stora och svårtillgängliga grönytor. Dessutom kan hybriddrivningen
som används i pilotprojekten bidra till en
minskning av den totala miljöpåverkan när
det kommer till underhåll av grönområden.”
Husqvarna Autonomous Operation kommer under 2020 att testas i ett antal pilotprojekt
och finns tillgängligt på marknaden under 2021.

Ny pump från Sulzer
Den nya XJ 900 är ett ekonomiskt
alternativ för avvattningsapplikationer, utrustad med elektrisk motor (90 kW för 50 Hz-marknader och
108 kW/145 hp för 60 Hz-marknader). IE3-motorn och den nya hydrauliken kombinerat med lågfriktionskul-
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lager förhindrar stopp i arbetsflödet.
Designen gör att man enkelt kan
byta mellan high-head- och highflow-konfigurationer. XJ 900 är ett
tillägg till Sulzers befintliga XJ-serie
av avvattningsdränkpumpar som
introducerades redan 2012.

PRISBELÖNT
BATTERILIFT
HOS DIN KUND?

Rental Product
of the Year 2017

EUROPEAN RENTAL AWARDS

Best New Product
2016-Access

HIRE INDUSTRY EXCELLENCE AWARD

Bronze - Innovation
Award 2016

RENTAL EQUIPMENT REGISTER

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

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

FÖR ETT PERFEKT
SLIPRESULTAT

LADDA NER VÅR NYA SLIPGUIDE
www.scanmaskin.se
Du vet väl om att du kan
beställa dina verktyg
direkt i vår webshop?

