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Nya

DINO 230VT
Välkommen in i värmen! 

Gjord för att hyras ut.

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

fl era stödbensalternativ

Läs mer: www.dinolift.com

Zip-Up Svenska AB Stockholm 

Ellen Keys gata 22, 129 52 HÄGERSTEN 

Tel 08-97 04 80 |  www.zipup.se

Zip-Up Svenska AB Göteborg 

Hildedalsgatan 8 B, 417 05 GÖTEBORG

Tel. 031-23 07 20 |  www.zipup.se
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  29  Säkerhet till en högre nivå
En liftutbildning med kvalitet är en billig investering då den minimerar risken för olyckor. 
IPAF (International Powered Access Federation) har ett omfattande program för utbildning 
av både plattformsoperatörer och chefer sedan 1995. 

ETT ÅR AV FÖRÄNDRINGAR

43  Mälarlift      

38  Teleskop-
 lastare     

I N N E H Å L L

Ännu ett år är till ända. Ett år med stora sväng-
ningar på rentalmarknaden i Sverige. Med 
svängningar menar jag inte svängningar i kon-
junkturen. Året har erbjudit fullt drag under 
galoscherna vad gäller maskinuthyrning. Det är 
istället ägarstrukturen på många bolag i bran-
schen som svängt. Håller maskinuthyrarkartan 
på att ritas om? En aktör som växt rekordartat 
under året är Renta som idag har 36 depåer. Se-
dan växer även lite mindre kedjor som Wang-
eskogs och Herok för att nämna några. I som-
ras köpte franska maskinuthyrarjätten Loxam, 
Ramirent för 10,4 miljarder kronor. I november 
meddelade Cramo att den nederländska uthy-
rarkedjan Boels lagt ett bud på Cramo på 6,6 
miljarder kronor. Ett bud som Cramos styrelse 
uppmanar aktieägarna att acceptera. Boels är 
mycket starka i hela Benelux-
regionen. Man kan definitivt 
säga att trenden är att “stora 
blir ännu större”, och enligt 
många nyckelpersoner i bran-
schen är det enda utvägen för 
de riktigt stora att överleva. 
När Cramo och Ramirent för 
några år sedan höll en hög 
takt på uppköpen av mindre 
fristående aktörer i landet var 

många rädda för att de små fristående och pri-
vatägda uthyrningsfirmorna skulle decimeras 
och att medlemsantalet i Hyreskedjan skulle 
gå ner. Men så blev det inte. Istället har bran-
schen utvecklats i motsatt riktning. Antalet ut-
hyrarmedlemmar i Hyreskedjan ligger runt 90 
företag och ökar fortsatt i takt med att nya ut-
hyrardepåer startas. Den svenska rentalmark-
naden är i högsta grad levande. Det finns idag 
ett fint och växande samarbete mellan de båda 
branschföreningarna Hyreskedjan och Swe-
dish Rental Association, SRA. Ett samarbete 
där viktiga branschfrågor lyfts och analyseras 
som har stor nytta för hela branschen och för 
kvalitetstänkandet. Ett exempel på en sådan 
fråga är rentalbranschens satsning på utbild-
ningar om vibrationsskador. Under december 

påbörjade rentalbranschen en 
gemensam utbildningssats-
ning för personal på depåer 
och kundcenter. Syftet är att 
uthyraren ska kunna ge en 
kortare handledd utbildning 
till den som hyr maskinen 
och berätta hur maskinen 
påverkar människan som ska 
använda den. Swedish Rental 
och Hyreskedjan har gemen-

I den våg av uppköp av maskinuthyrare som 
sprider sig i landet just nu är det härligt 
och uppfriskande att få besöka stabila 
maskinuthyrare som fortsatt är familjeägda. 

De stora maskintillverkarna JCB, Manitou 
och Merlo har i år presenterat många både 
nya och uppdaterade teleskoplastare på 
marknaden.

samt tagit fram ett utbildningsmaterial med 
bland annat ett antal utbildningsfilmer som 
beskriver problematiken kring vibrationsska-
dor och också hur vi branschgemensamt kan 
hitta lösningar för ett mer hållbart yrkesliv. Här 
går rentalbolagen verkligen i bräschen för att 
skapa en förändring för användarna. Den här 
satsningen är bara ett exempel på det värdefulla 
samarbetet med de båda branschföreningarna. 
Men fortsatt är de två föreningar trots att de 
numera alltid har gemensamma möten och 
många gemensamma projekt där kommittéer 
med medlemmar från båda föreningarna sam-
las regelbundet. Frågan har nog ställts förut. 
När blir det en förening av de två? Det känns 
inte som steget är så långt.

Så här i slutet av året vill jag passa på att 
tacka alla våra läsare, annonsörer och våra 
samarbetspartner för ett fint och givande år. 
I år, 2019, firade Svensk Rental Tidning 15 år 
som branschtidning vilket har varit 15 verkli-
gen spännande och insprerande år då det hänt 
väldigt mycket i rentalbranschen i Sverige och 
hela världen.

Tills sist, en riktigt God jul och ett Gott 
Nytt År!

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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Hydroscand satsar ytterligare på sin 
mobila slangservicetjänst SlangEx-
press i Göteborg. Den nya service-
bussen har redan börjat rulla.

Hydroscands mobila tjänst 
SlangExpress hjälper företagets 
kunder i fält, med såväl akuta slang-
brott som planerade driftstopp.

“Vi strävar hela tiden efter att 
öka tillgängligheten och korta 
inställelsetiderna till våra kunder 
eftersom vi vet att ett oplanerat 
driftstopp kan bli mycket kost-
samt”, säger Tobias Rydell, an-
svarig SlangExpress i Göteborg. 
“Denna utökning av tjänsten är 
ett steg i vår strategi att alltid fin-
nas närmast kunderna.”

Den nya servicebussen kom-
mer att bemannas av Hydros-
cands servicetekniker Alexan-
der Svensson. I Göteborg finns 
SlangExpress tillgänglig dygnet 
runt, sju dagar i veckan.

Hydroscands SlangExpress 
växer i Göteborg

Frida Norrbom Sams har nyligen 
tillträtt som Hydroscand Groups 
nya vd och koncernchef. Mikael 
Arkevret som sedan i maj 2019 
tjänstgjort som tf vd och koncern-
chef återgår därmed till rollen som 
CFO i Hydroscand-koncernen.

Frida kommer närmast från 
rollen som divisionschef inom 
det danska företaget NKT Group. 
Hon har tidigare innehaft ledande 
befattningar inom bland annat 
Husqvarna och Sanitec.

“Vi har funnit en erfaren och 
drivande ledare som genomfört 
utvecklings- och förändringsarbe-
te i internationell miljö med do-
kumenterat goda resultat”, säger 
Hydroscands styrelseordförande 
Mats Lönnqvist.

Ny koncernchef

År 1990 köpte de nuvarande ägar-
na företaget genom ett så kallat 
“management buyout” av Atlas 
Copcos Conjet-projekt och sedan 
dess har man utvecklat företaget 
till en aktör inom den globala vat-
tenbilningsmarknaden. Conjet-
teamet har under de senaste åren 
lyckats kombinera tillväxt med 
kontinuerlig introduktion av nya 
robotar på marknaden.

I GNH får Conjet en partner 
med förmågan att driva och acce-
lerera företagets framtida tillväxt. 
Syftet med att GNH går in som 
majoritetsägare är att stärka led-
ningskompetensen i globala affä-
rer samt öka den finansiella kraf-
ten som behövs för att investera i 
ökad produktutveckling och bo-
lagets organisation. På det sättet 
kan man skapa långsiktig och 
stark tillväxt. GNH kommer ock-
så att kunna öka Conjets närvaro 
på den amerikanska marknaden 
och underlätta affärskontakten i 
Nordamerika genom deras redan 
befintliga nätverk och närvaro. 
De befintliga ägarna kommer att 
stanna kvar i företaget. Conjet 
kommer att förbli ett oberoende 
företag.

“Vi har mer än fördubblat 
intäkterna i Conjet under de se-
naste tre till fyra åren och vi har 
samtidigt utökat vår verksamhet 
och förbättrat vårt produktutbud 
till den högsta nivån någonsin”, 

säger Lars Nilsson, vd Conjet. 
”Vi ser stora möjligheter framö-
ver på våra marknader baserat 
på våra kompetenta medarbetare 
såväl som vår kunnighet i tekno-
login, vilket säkerställer en per-
fekt match mellan våra närmaste 
kunder och de projekt de arbetar 
med. Vi har haft en konstruk-
tiv och positiv dialog med GNH 
och ser fram emot att dela deras 
erfarenheter från liknande situa-
tioner i ett partnerskap. Tillsam-
mans kan vi förverkliga Conjets 
potential under de kommande 
åren.”

GNH är ett svenskt aktiebolag 
med fokus på att investera i nord-
iska och USA-baserade företag 
som har en global närvaro eller 
en ambition att växa internatio-
nellt. GNH vill ta en aktiv majo-
ritetsägarroll och täcker strate-
giska och operativa initiativ, helst 
i partnerskap med ledningen och 
grundarna. GNH har en långsik-
tig ägaragenda och styrs inte av 
den typiska investeringsfondsdyna-
miken. GNH-teamet består av en 
blandning av äldre yrkesverksam-
ma med bakgrunder som sträcker 
sig från hög operativ ledning till 
finansiering och konsultation, 
och har en lång internationell er-
farenhet av affärsutveckling inom 
en mängd olika branscher och 
situationer. GNH är registrerat i 
Sverige med högkvarter i London 

och nyckelpersoner både i Sverige 
och USA.

“Conjets produkter och fält-
kompetens erbjuder en mycket 
bra metod för att reparera och re-
novera åldrande betongkonstruk-
tioner både för privata aktörer 
och myndigheter i Nordamerika”, 
säger Stephen Sistrunk, partner 
GNH. ”Vi är glada över att sam-
arbeta med Conjet för att öka till-
gängligheten och användning av 
dess banbrytande vattenbilnings-
maskiner i USA och utomlands.”

“Vi kommer att göra vår del 
för att stödja tillväxten och ska-
pa en ännu starkare verksamhet 
genom att utnyttja våra erfaren-
heter och strategiska kunskaper 
med andra tillväxtföretag som 
har global närvaro, med fokus på 
att investera i och systematisera 
försäljning och stärka processer 
och system”, säger Tomas Wäng-
berg, partner GNH.

“Vi är övertygade om Conjet 
stora potential och är oerhört 
imponerade av vad det befintliga 
teamet har uppnått under åren”, 
säger Peter Ankerst, partner 
GNH. “Marknaden för hydrode-
molering är enligt vår uppfatt-
ning mycket intressant och vi 
tror att Conjet är i en stark posi-
tion att dra nytta av detta. Vi ser 
fram emot att samarbeta med 
nuvarande ägare för att vara en 
del av den ständiga tillväxtresan.”

Gulfstream Nordic Holdings 
blir majoritetsägare i Conjet
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För omkring 20 år sedan hade 
Stefan Åkerström smeknamnet 
“Mr Bomag”. Nu är han i full gång 
med att bidra till Bomags nya of-
fensiv i Sverige och kan återigen 
ta på sig Bomag-namnet.

Stefan Åkerström jobbar se-
dan i höst för Söderberg & Haak 
Maskin, som är ny svensk gene-
ralagent för Bomag i Sverige. To-
talt har Stefan Åkerström arbetat 
inom de här branscherna i 50 år.

“Nu fick jag chansen att ännu 
en gång jobba med Bomag”, säger 
Stefan Åkerström. ”Det känns bra, 
jag kan inte neka till att vara Bo-
mag-frälst. Bomag är en fantastisk 

maskintillverkare som levererar 
bra produkter med hög kvalitet. 
De har alltid legat i framkant gäl-
lande kvalitet och teknisk utveck-
ling och därför är det stimuleran-
de att ingå i den organisationen 
och tala för produkterna.”

Förra gången det begav sig, 
kring millennieskiftet, arbetade 
Stefan med Bomags produkter 
i ca 15 år. Då var Bomags mark-
nadsposition i Sverige betydligt 
större än vad den är idag.

“Men nu finns mycket bra 
möjligheter att återerövra den 
positionen, eftersom Söderberg 
& Haak har de starka kort som 

krävs för att fungera som en seri-
ös och pålitlig maskinleverantör. 
Jag tänker på den rikstäckande 
servicen och supporten”, säger 
Stefan Åkerström.

Under hösten har Stefan 
Åkerström varit fullt sysselsatt 
med att återknyta till gamla kon-
takter och att svara på anbud. I 

november var han också delaktig 
i den demonstration av en av Bo-
mags asfaltsfräsar, som ägde rum 
i Skåne.

“Intresset för Bomag är stort 
och många av de tyngsta maskin-
beställningarna för vägbyggnad 
sker just nu, så det är fullt upp”, 
säger Stefan Åkerström.

Stefan Åkerström gör Bomag-comeback Stefan Åkerström har 50 års erfaren-
het av maskin- och vägbyggnads-
branscherna i Sverige. Han är bosatt 
i Smygehamn och har kontoret hos 
Söderberg & Haak i Staffanstorp.

GRINDEX SOLUTIONS
RENTAL PARTNERS

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

JUST PLUG 

AND PUMP

www.grindex.se
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MÄSSKALENDER

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

www.worldofconcrete.com

SAMOTER 2020
21-25 mars
Veronamässan
Verona, Italien

www.samoter.it

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

www.conexpoconagg.com

NORDBYGG 2020
21-24 april, 2020
Stockholmsmässan
Stockholm

www.nordbygg.se

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

www.svenskamaskinmassan.se

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

www.demcon.se

Snart

BREXIT! 

Festool tecknar ÅF-avtal med Beijer Byggmaterial
Festool tecknar avtal med Sveriges 
största bygghandel, Beijer Bygg-
material. Under hösten kommer 
professionella byggare att kunna 
hitta Festools sortiment i minst 
70 av Beijer Byggmaterials butiker 
runt om i landet.

“Vi har haft en dialog med 
Festool under en längre tid och vi 
är mycket glada över att ha inlett 
det här samarbetet”, säger Franz 
Öberg, COO Beijer Byggmate-
rial. ”Det finns goda synergier 
mellan våra företag när det gäl-
ler kvalitet, ambition och kund-
grupp, så Festool känns som en 
perfekt matchning för oss.”

Festool har ambitionen att 
växa inom bygg och snickeri och 
samarbetet med Beijer Byggma-
terial ses därför som strategiskt 
viktigt.

“Vi blev mycket väl mottagna 
med stort intresse från både 

kunder och personal hos Beijer 
Byggmaterial”, säger Martin An-
dersson, försäljningschef Festool 
Sverige. ”Vi är ett växande varu-
märke med en produktportfölj 
som blir större och bredare för 
varje år. Många känner till oss 
som ett premiummärke men vi är 
fortfarande i en tillväxtfas inom 
bygg. I och med det här samar-
betet ökar vi markant vår närvaro 
och tillgänglighet i Sverige.

Avtalet med Beijer Byggma-
terial innebär ett nationellt avtal 
vilket ger proffskunder över hela 
Sverige tillgång till Festools sorti-
ment. Beijer Byggmaterial befin-
ner sig i en expansiv och lönsam 
organisk tillväxtfas tillsammans 
med starka förvärv och detta 
medför att Festool når en ännu 
större andel av sina kärnkunder, 
dvs professionella byggare, platt-
sättare och målare. 

1250 kvadratmeter ”begagnat-
center” är på väg vid det svenska 
huvudkvarteret i Rosersberg i 
Stockholms län.

Nu har Scantruck tagit för-
sta spadtaget för att bygga yt-
terligare 1250 kvadratmeter på 
Metallvägen, där deras svenska 
huvudkontor ligger. Bolaget de-
lar den existerande byggnaden 
på 3000 kvadratmeter med den 
svenska Komatsu-återförsäljaren 
Söderberg & Haak Maskin. De 
nya 1250 kvadratmetrarna i Scan-
truck-änden av byggnaden blir 
uteslutande ett begagnat-center 
för Scantruck.

“Det är stor efterfrågan på 
maskiner, och det är därför nöd-
vändigt att utvidga ramarna”, 
säger Anker B. Lemvig, Business 

Manager Sweden Scantruck. 
”Framförallt för begagnade ma-
skiner som ofta är en del av af-
fären när vi säljer nya maskiner, 
men som också är eftertraktade 
i ren affär. Samtidigt har vår 
Rent2Rent-avdelning behov för 
plats till uthyrningsmaskiner. Vi 
vill naturligtvis gärna ha alla ma-
skiner under tak så att vi kan ta 
vara på dem på bästa sätt åt våra 
kunder.”

Förutom Manitou-teleskop-
lastare har Scantruck också im-
port och förhandling av saxliftar 
från både tyska PB Platforms och 
amerikanska GMG, samt stora 
teleskopkranar från tyska Senne-
bogen. Nybyggnationen med det 
nya begagnat-centret ska enligt 
planen vara klar till nyår. 

Scantruck bygger nytt vid Stockholm

International Powered Ac-
cess Federation, IPAF, utser 
Peter Douglas som ny vd. 
Han påbörjade tjänsten den 
1 december 2019 och är sta-
tionerad i Storbritannien.

“De senaste åren har 
IPAF gått från styrka till 
styrka och kommit med 
innovationer för att uppda-
tera sina utbildningskurser 
till nya språk och eLear-
ning, utveckla VR-applika-
tioner och skapa nya, spän-
nande evenemang. Med 
Peter stationerad i Storbri-
tannien, kommer IPAF:s 
högkvarter konsolideras och 
möjliggöra komplett servi-
cesupport av organisatio-
nens huvudmarknad och 
medlemskap, som under de 
senaste åren har levererat 
fler PAL Cards än någonsin 
tidigare”, säger Norty Tur-
ner, IPAF:s President, som 
var med och bestämde i re-
kryteringsprocessen.

“Jag är glad och hedrad 
över möjligheten att leda en 
så välkänd och respekterad, 
global organisation inom 
säkerhet, teknik och utbild-
ning”, säger Peter Douglas. 
”Jag ser fram emot utma-
ningen att göra den drivna 
accessindustrin världen över 
så säker som möjligt. Det är 
ett privilegium att ha blivit 
vald till denna spännande 
roll och jag kan knappt 
vänta med att få sätta 
igång. Arbetet för alla som 
är involverade i IPAF är så 
värdefullt; att främja säker 
och effektiv användning av 
eldriven access över hela 
världen och att säkerställa 
att personer som utför till-
fälligt arbete på höjden får 
gå hem oskadda i slutet av 
arbetsdagen känns väldigt 
meningsfullt.”

Ny VD för IPAF
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Snart

BREXIT! 
Bodel Blom, Ordförande 
Hyreskedjan.

Johan Svedlund, Ordförande SRA.
När jag skriver på denna ledare, har 
det redan hänt två väsentliga saker 

på morgonen.   

L
ucia med kör har sjungit för 
det år Luciamorgon. Visser-
ligen kom hon via TV, men 
det var en ovanligt spontan 
version med mycket glada 

och duktiga ungdomar. Det ska-
par julstämning. Det andra som 
hänt kan bli viktigare på sikt. 
Boris Johnson och Tories gick ut 
som storvinnare i valet i Storbri-
tannien, vilket betyder snar Brex-
it. Det blir onekligen spännande 
att se hur det utvecklar sig och 

vilken inverkan det får för oss i 
Sverige och för Europa.

I vårt arbete har vi fokus på 
vibrationer och skadeverkningar 
från dessa. I samarbete med RISE 
har vi tagit fram en introduktions-
utbildning för vår egen personal. 
Tanken är att branschen genom 
ökad kunskap och förståelse för 
de skador som vibrationer kan 
skapa, ska bli bättre på att ge råd 
vid val av maskin och metod. Till-
sammans med ny presentation på 

våra PSI hoppas vi bli en del av att 
minska skadeverkningarna.

En annan viktig branschfråga är 
de gemensamma uthyrningsvillko-
ren där vi under hösten fått fram 
en ny uppdaterad version SRAH 19 
på både svenska och engelska.

Vi har också startat ett nytt 
Hissutskott som ska ta sig an 
gemensamma frågor för den 
produkten. På gång är också ett 
utskott för el och energi med 
samma syfte.

För den som vill utveckla sina 
ledaregenskaper startar vi en ny 
ledarutbildning i januari, som är 
tänkt att vara återkommande.  Ta 
kontakt med kansliet om du är 
intresserad.

Naturligtvis vill vi också re-
dan nu påminna om vårt nästa 
vårmöte/ Rentaldag  den 2 april 
i Båstad, som blir ett gemensamt 
möte för hela branschen. Inbju-
dan till Rentaldagen och detaljer 
kommer att komma ut i god tid.

Johan Svedlund



Svensk Rental Tidning • November - December 2019  • www.SvenskRental.se

8

Gassan Mutwali ny vd på Xylem Sverige

KONJUNKTURBAROMETERN

Byggindustri med starkare 
stämningsläge i november

Tillverkningsindustrins konfidensindikator ändrades inte nämnvärt i 
november och ligger kvar en bit under det historiska genomsnittet. Mest 
pessimistiska är företagen inom insatsvaruindustrin. Att den sammanfat-
tande indikatorn understiger det normala förklaras av industriföretagens 
jämförelsevis dämpade produktionsplaner för de närmaste månaderna. 

Även konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet 
ligger kvar på ungefär samma nivå som förra månaden och pekar som 
tidigare på ett något starkare stämningsläge än normalt. 

Detaljhandelns konfidensindikator steg 3,1 enheter i november till 
följd av höjda förväntningar på försäljningsvolymen de närmaste tre 
månaderna. Det är framför allt inom sällanköpshandeln som förvänt-
ningarna skruvats upp. 

Även tjänstesektorns konfidensindikator steg något i november 
men understiger fortsatt det historiska genomsnittet. Uppgången drivs 
främst av något starkare signaler från företagen om hur den egna 
verksamheten utvecklats de senaste tre månaderna. 

Hushållens konfidensindikator föll något i november och pekar 
fortsatt på ett svagare stämningsläge än normalt bland hushållen. 
Den låga nivån på indikatorn förklaras främst av ovanligt pessimistiska 
förväntningar på hur den svenska ekonomin kommer att utvecklas det 
kommande året.

Barometerindikatorn steg marginellt i novem-
ber, från 94,0 i oktober till 94,7. Indikatorns 
nivå pekar dock fortsatt på ett svagare stäm-
ningsläge än normalt i ekonomin. 

November 2019

Helt unik i sitt slag och ensam i 
Europa har nu denna larvgående 
lift anlänt till Jämtkraft i Öster-
sund. Liften som är byggd delvis i 
glasfiber med isolatorer klarar ar-
bete med spänning upp till 46 kW.

AMS kräver fordon som klarar 
kraven för högspänningsarbete och 
inte gör för stor inverkan på miljön. 
Det var utgångspunkten för projek-
tering och byggnation av den unika 
bandgående liften som nu anlänt 
till Jämtkraft i Östersund.

Byggnationen, som tog cirka 
sex månader, är ett samarbete 
mellan Brubakken, danska Ver-
salift och Jämtkraft, och i oktober 
anlände liften till sin arbetsplats i 
de jämtländska skogarna.

Maskinen är en kombination 
av ett underrede från Pinoth 
Panther T8 med gummilarvband 
och en lift från Versalift. Liften 
VST 6000 är delvis byggd i glas-

fiber med isolatorer och klarar 
arbete med spänning upp till 46 
kW.  Maskinens backtagningsför-
måga i sidled är på 40 % (21.8˚) 
och längdled 60 % (31˚) vilket gör 
att den har bästa framkomlighet 
tillsammans med maximal bärig-
het och gör minsta möjliga skada 
på mark och natur. 

Med två personer i korgen 
(max korglast 272 kg) har man 
en arbetshöjd på hela 20 m, samt 
12,30 m i räckvidd. Det gör det 
möjligt för ett effektivt arbete på 
ledningsgator och underhåll av 
elnät. Liften har också tre vin-
schar, en bak, en fram och en i 
korgen, samt skåp för förvaring 
av material och verktyg.  

Jämtkraft har sedan tidigare 
en lift från Brubakken, en isole-
rad Versalift VST 5000 monterad 
på en Unimog som levererades 
2009. 

Linotol har anställt Pontus Över-
hem som chef för affärsområdet 
Armerad betong. Han började sin 
karriär inom byggbranschen som 
betongarbetare och kommer när-
mast från Trafikverket som pro-
jektledare på avdelningen Stora 
projekt.

Innan dess har han arbetat 
som bygg- och projektledare 
på WSP Management och som 
platschef på Svevia. Affärsområ-
det Armerad betong utför form-
ning, armering och gjutning 
inom industri och infrastruktur 

såsom broar, tunnlar, kajer och 
depåer.

“Jag drivs av affären och allt 
därtill”, säger Pontus Överhem. 

“Det har tagit lite tid att hitta 
rätt person för uppdraget så vi är 
mycket nöjda med att Pontus valt 
att komma till vårt lag med sin er-
farenhet och sitt kunnande”, säger 
Michael Larsson, vd för koncer-
nen. ”Vi ser en stor potential med 
detta nya affärsområde, främst 
inom infrastrukturprojekt”.

Pontus Överhem påbörjade 
sin tjänst 1 november.

Unik lift för AMS-arbete till Jämtkraft

Ny chef för Linotols nya affärsområde

Gassan Mutwali är utsedd till vd 
för Xylem Sverige och efterträder 
Reine Lindholm, tillförordnad vd 
och marknadschef.

Gassan Mutwali har utsetts 
till VD för både det svenska och 
finländska säljbolaget. Gassan har 
mer än 15 års internationell erfa-
renhet av försäljning, marknadsfö-
ring, handel och affärsutveckling. 
Gassan anställdes på Xylem redan 
2015 och har sedan dess haft flera 
internationella uppdrag inom bo-
laget. Han lämnar nu sin senaste 
tjänst som strategi- och affärsut-

vecklingschef i Mellanöstern och 
Afrika, för att flytta hem till Sverige 
för att axla denna nya roll.



KOMPRESSORER

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

www.kaeser.com

Peter Schmidt med 
personal på BVM 
önskar alla God Jul 
och Gott Nytt År!

Peter Schmidt med 
personal på BVM 
önskar alla God Jul 
och Gott Nytt År!
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Milwaukee Tool lanserar sin nya M12 FUEL 
långa spärrskaft. Spärrskaften för ¼” och 3/8” 
hylsor ger upp till 75 Nm max vridmoment 
och har en smal huvudprofil med förlängt 
skaft som ger användaren smidig åtkomst i 
trånga utrymmen.

Liksom övriga M12 Fuel-produkter an-
vänder de nya verktygen tre exklusiva inno-
vationer från Milwaukee – en kolborstfri Po-
werState-motor, ett RedLithium-Ion-batteri 
och RedLink Plus-elektronik – som ger god 
prestanda, hållbarhet och drifttid.

Den kolborstfria PowerState-motorn le-
vererar upp till 200 varv/minut och 75 Nm 

(M12 Fuel långt 3/8” spärrskaft) och upp till 
250 varv/minut och 54 Nm (M12 Fuel långt ¼” 
spärrskaft) för kraft som matchar trycklufts-
drivna verktyg.

Ett gjutet stålskaft och dess komponent-
material erbjuder en robust lösning som tål 
tuffa arbetsuppgifter. Med en balanserad och 
ergonomisk konstruktion, en kompakt spärr-
profil och långt skaft får användaren bättre 
åtkomst i trånga utrymmen jämfört med an-
dra batteri- och tryckluftsdrivna verktyg. De 
nya långa M12 FUEL spärrskaften är kompati-
bla med M12-systemet som numera omfattar 
fler än 75 lösningar.

Milwaukee Tool utökar utbudet 

Hydroscand har under 2019 öppnat ett 
flertal nya butiker. Nu har företaget valt 
att expandera verksamheten även on-
line och har lanserat e-handel samt en ny 
webbplats i Sverige.

Sedan en tid tillbaka kan Hydroscand 
erbjuda sina kunder slang och lednings-
komponenter även på nätet. Den nya e-
handeln lanserades under september och 
innefattar en större del av Hydroscands 
breda butikssortiment. Monterad slang 
går inte att köpa online i dagsläget. Detta 
får kunderna som vanligt hjälp med på de-
ras närmaste filial. Utöver detta, finns re-
dan en stor del av sortimentet tillgängligt 
online och sortimentet utökas löpande.

“Det är en spännande resa som just har 
startat”, säger Karin Norr Eriksson, e-han-
delschef Hydroscand i Sverige och Dan-
mark. ”Vi arbetar nu aktivt för att utveckla 
och förbättra vår e-handel för att kunna 
möta våra kunders krav och önskemål.”

För Hydroscand är den nya e-handeln 
ett viktigt steg i att öka tillgängligheten 
ytterligare, även utanför butikernas öp-
pettider.

“Vi strävar alltid efter att öka tillgäng-
ligheten för våra kunder, såväl online 
som fysiskt med våra 70 butiker och våra 
mobila SlangExpress-bussar”, säger Pon-
tus Nygren, vd Hydroscand i Sverige och 
Danmark. ”Oavsett var kunden befinner 
sig och vad klockan är, strävar vi efter att 
alltid vara deras närmaste slangservice.”

Alla som är nyfikna på Hydroscands 
nya e-handel kan läsa mer om detta på fö-
retagets webbplats. Kunder som behöver 
hjälp att komma igång är även välkomna 
att kontakta Hydroscands kundservice för 
att snabbt få hjälp och svar på sina frågor. 
Leveranstiden är idag normalt 1-3 dagar 
från att kunden har lagt sin order.

HYDROSCAND LANSERAR 
E-HANDEL I SVERIGE

Karin Norr Eriksson, e-handelschef för 
Sverige och Danmark på Hydroscand.

Mareld Pro Lighting, som erbjuder tillfällig 
och mobil arbetsbelysning, lanserar en digital 
produktväljare som gör det enklare att välja 
rätt ljus för arbetsuppgiften. På tre klick får 
man fram ett anpassat resultat baserat på de 
frågor man besvarat.

Produktväljaren är ett verktyg som kan an-
vändas av såväl användare som arbetsgivare 
för att säkerställa rätt ljus på arbetsplatsen. 
På byggarbetsplatser, där förhållandena stän-
digt ändras, måste arbetsbelysningen ses över 
med jämna mellanrum. Med produktvälja-
ren vill Mareld Pro Lightning adressera den 
okunskap kring Arbetsmiljöverkets föreskrif-
ter som de menar råder på vissa håll.

“Den är enkel att använda och finns till-
gänglig för alla via vår hemsida”, säger Peter 
Dismark, Brand Manager Mareld Pro Light-
ning. ”Om man känner sig osäker på vilken 
arbetsbelysning som passar bäst är produkt-
väljaren ett otroligt bra verktyg och på bara 

några sekunder får man fram ett förslag på 
bästa arbetsbelysningen för jobbet.”

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ar-
betsplatsens utformning (AFS 2009:2 Paragraf 
11 §§) ska ”belysningen anpassas till de arbetan-
des olika förutsättningar och de synkrav som ar-
betsuppgifterna ställer. Belysning ska ha en för 
den enskilde lämplig fördelning och riktning. 
Bländning ska undvikas så långt det är möjligt.”

“Vår produktväljare utgår från de miljöer 
som ett proffs, oavsett yrke, befinner sig i”, 
säger Peter Dismark.

Även om man inte kopplar direkta arbets-
platsolyckor med arbetsbelysning kan dålig 
arbetsbelysning negativt påverka arbetsför-
mågan. En konsekvens kan bl a vara försäm-
rad syn om man arbetar i dåligt ljus under lång 
tid. Dålig arbetsbelysning kan också bidra till 
huvudvärk och att man blir trött fortare. För-
hoppningen från Mareld Pro Lighting är nu 
att utveckla det unika konceptet vidare.

Digital produktväljare för tillfällig arbetsbelysning



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

• Lastare och svängbart flak

Minidumper S100 
med lastare

Minidumper SC75 
med lastare

Minidumper S25A 
med lastare

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

Minidumper S160 
med lastare

Slyklippare
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utveckling på liftar
INTRESSANT        

Liftar, liftar, liftar… en produktgrupp som bara verkar växa och växa både i antal modeller och 
varianter och även ifråga om varumärken. Liftar har blivit en egen liten produktsektor inom entre-
prenadmaskinsektorn. Det kanske till och med snart är dags att starta en branschförening bara för 
liftar. Eller ska man kalla det accessutrustning? I årets tema hittar man några av nyheterna.

N
ågonting hände när de första själv-
gående liftarna började säljas i Sve-
rige ett antal decennier tillbaka och 
sedan dess har det bara ökat. Idag är 
sortimentet gigantiskt och de olika 

varianterna bara ökar och ökar. Om vi pratar 
självgående accessutrustning i allmänhet så 
bör man även räkna in minikranar och kanske 
mobila kranar i allmänhet.

I årets sista utgåva av SRT publicerar vi 
alltid vårt tema om nya liftar på marknaden, 
något som vi gjort de senaste 15 åren sedan 
tidningen startades. 

AUTOKRANCENTRET
Autokrancentret AB som drivs av Bengt-Åke 
Bengtsson i Falkenberg har under året pre-
senterat Dexter 15 ZA. Dexter 15 ZA är en ny 
släpvagnslift med 15 meters arbetshöjd och en 
maximal räckvidd 9 meter. Liften är byggd 
med samma enkla och driftsäkra teknik som 

för övriga Dexterliftar, dock med en extra 
bomdel som ger liften en särskilt god åtkom-
lighet. Dexter 15 ZA kompletterar modellpro-
grammet med arbetshöjder på 12 m, 15 m, 17 
m, 19 m och 25 m. Dexter tillverkas av finska 
JJ-Assennus Oy och har en lyftkapacitet på 215 
kg eller två personer. Den väger totalt 1950 kg.

www.autokrancentret.se

BRUBAKKEN
Brubakken är kanske marknads största leve-
rantör av liftar och har under året lanserat en 
rad nyheter. En ny eldriven billift har tillkom-
mit i Versaliftsortimentet, Versalift VLT 120. 
Det unika med denna produkt är att drivkäl-
lan är 100% eldriven. Billiften klarar en ar-
betshöjd på 11,80 meter med en plattforms-

höjd på 9,70 meter. Liften 
räckvidd är 6,10 meter och 
korglasten ligger på upp till 
120 kg. I transportläge är 
höjden 3,3 meter och själva 
bilen är en Renault Master. 
En annan nyhet från Bru-
bakken är släpvagnsliften 
danska Ommes nya larv-
bandslift Omme 25.00 RXJ. 
Den smidiga liften har en 
vikt mellan 4200 och 4280 
kg och klarar en arbetshöjd 



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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upp till 25 meter med en plattformshöjd på 
23 meter. Räckvidden är 12,80 meter och kor-
gens maxlast 200 kg. Liftens bredd är endast 
0.89 meter och klarar riktigt trånga utrym-
men. Liten kan köras både på el och diesel.

Sedan har Brubakken langat ut inte min-
dre är fem nya lastbilsliftar från tyska Ruth-
mann. Ruthmann TB 300, Ruthmann TBR 
260, Ruthmann TB 270 pro, Ruthmann TB 
290 pro och Ruthmann T 900 HF. JLG har 
många nyheter man släppt i slutet av 2019 
men tidningen har i nuläget inga uppgifter 
om dessa.

Som vi redan nämnt i reportaget om Swe-
lift på annan plats i tidningen har Brubak-
ken levererat ytterligare två höjdliftar från 
Ruthmann i Sverige. Det handlar om två 
Ruthmann T 570 HF till Stockholmsföreta-
get Swelift. Liftarna är monterade på Volvo 
Chassi 6x2 och är mycket extrautrustade, bl.a. 
med DRF. Arbetshöjden är 57 meter och hela 
41 meter i räckvidd. Korgen tar 600 kg. Swe-
lift har sedan tidigare fler höjdliftar i sin stora 
liftflotta och satsar alltid på att ha liftar med 
bra kvalitet.

www.brubakken.se

ZIP UP SVENSKA AB
Zip Up har under året lanserat ett antal ny-
heter. Man representerar Dino Lift i Finland, 
som har släppt DINO 230VT. Maskinen är 

en rak teleskopbomlift med en 
arbetshöjd på 23 meter. Liften är 
monterad på ett 3,5 tons fordon-
schassi och kräver C-kort. DINO 
230VT är smidig att jobba med, 
tillförlitlighet och kostnadsef-
fektiv, något som definierar hela 
DINO-flottan. DINO 230VT är 
specialbyggd för uthyrning, vil-
ket innebär att den kan köras i 
olika förhållanden och tempe-
raturer. Billiftens designprincip 
är att kombinera enkel drift med 

hyressäker och avancerad ny teknik. Efter-
som de 3,5 ton fordonsmonterade hissarna i 
allmänhet betraktas som självdrivna enheter, 
populära att korttidshyra, var användarvän-
ligheten väldigt viktig. Även operatörer som 
inte jobbat med Dino tidigare kommer att 
upptäcka att den är intuitiv och lätt att lära 
sig. Det helt nya DINO CAN-BUS-styrsyste-
met har utvecklats för att vara så enkelt som 
möjligt att använda. Enheten är standardut-
rustad med automatisk nivellering och fyra 
olika stödbensinställningar - bred, smal och 
ensidig till vänster eller höger.

DINO RXT-SERIE – 
HÖGRE, LÄTTARE OCH MARTARE.
Andra nyheter är DINO RXT, en lätt 4x4-
bomlyft med hjulbultar, ett beprövat kon-
cept för grov terräng och utomhusarbete på 
höjd. Den låga totalvikten på mindre än 5000 
kg ger kunden fördelar med energieffektiv 
användning och transport samt lägre un-
derhålls- och driftskostnader. Den tar också 
hänsyn till miljöaspekterna genom att mins-
ka utsläppen.

Mycket ansträngning har använts för att 
göra DINO RXT så användarvänlig som möj-
ligt. Det nya fullständiga CAN-BUS-baserade 
styrsystemet gör det möjligt för operatören 
att styra alla funktioner från korgen. De tre 
olika styrlägena väljs med en knapptryck-

ning och den andra axeln följer automatiskt 
- inga manuella justeringar behövs. Det finns 
3 styrspakar i korgens manöverpanel som har 
dubbla funktioner beroende på om enheten 
körs på marken eller fungerar som MEWP när 
utriggarna har satts ut. 

Den helt nya bomkonstruktionen från 
DINO RXT med den nya ultrastarka stålkon-
struktionen ger operatören överlägsen räck-
vidd upp till 12 meter och med en lyftkraft på 
230 kg last i korgen. Vid 16 meters utsträck-
ning lyfter den 120 kg last i korgen vilket gäller 
280RXT. En annan fördel är den höghöjande 
ledarmen tillsammans med det rörelseinter-
vall på 1,6 m som är långt. DINO 220RXT har 
en arbetshöjd på 22 meter och DINO 280RXT 
arbetshöjd på 28 meter.

Enheterna har standard med kontinuerlig 
360-graders bomrotation med automatiskt 
centerstopp. Den robusta stålkonstruktionen 
är tillverkad i hållfasthetstål från SSAB med-
an bommen och de ledande armprofilerna är 
lasersvetsade. RXT-serien har en hydraulisk 
180-graders korgrotation som standardfunk-
tion tillsammans med ett rörelsegrad på 140 
grader, 1,6 m lång jibbom. Dessa funktioner 
tillsammans med den enorma horisontella 
utsträckningen innebär mindre rörelse av 
maskinen medan man arbetar.

NYHETER FRÅN SNORKEL
Zip Up representerar också Snorkel i Sverige 
och langar ut nyheterna Snorkel SL30RTE 
som är en lithiumdriven snabblift, Snorkel 
TM16E som är en självgående teleskopmast-
lift och Snorkel 660SJ som är en medelstor 
teleskoperande bomlift. 

Snorkel SL30RTE är en nollutsläppslift 
tack vare litiumjonbatterier med inbyggt 
batterihanteringssystem (BMS) och en in-
tegrerad elektrisk drivlinje utvecklad med 
Hyperdrive Innovation. Användningen av 
underhållsfria litiumjonbatterier minskar 
driftskostnaderna med upp till 95% jämfört 
med en motor och visar sig ha 20 gånger 
längre driftstid jämfört med blybatterier. Liti-
umjonbatterierna med nollutsläpp ger också 
betydligt mindre arbetsbuller, upp till 60% 
tystare vid mindre än 68dB. Batteriet är ut-
rustat med en 2,5 kWh 50A batteriladdare och 
kan laddas helt på mindre än 6 timmar till en 
betydligt lägre kostnad än en dieseldriven lift.

Den större Snorkel SL30RTE kan nå en 
maximal plattformshöjd på 9,0 m och lyfter 
en maximal plattformskapacitet på 590 kg. 
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SL30RTE har en fast plattform på 1,72 m x 
4,23 m och väger 3,450 kg.

Nya Snorkel TM16E teleskopmastlyft är 
designad för entreprenörer och för personer 
som arbetar med anläggningsunderhåll.  Den 
är idealisk för att arbeta i trånga utrymmen. 
TM16E är tillräckligt kompakt för att drivas 
genom vanliga innerdörrar och tillräckligt 
lätt för att transporteras i hissar. Denna hiss 
är utrustad med en arbetsplattform i full 
storlek, komplett med förlängningsdäck och 
lastavkänning som standard. Den ökar effek-
tiviteten på arbetsplatsen tack vare att det nya 
elektriska drivsystemet förbrukar 50% mindre 
ampere än de flesta hydrauliska mastlyftar, 
vilket ger längre driftscykler. Snorkel TM16E, 
som kan lyfta 227 kg upp till 6,87 m, väger 
bara på 1 105 kg.

Nya Snorkel 660SJ är den största modellen 
i en familj med fyra medelstora teleskopbom-
liftar, som inkluderar modellerna 400S, 460SJ 
och 600S. Snorkel 660SJ är byggd för att han-
tera tuffa miljöer och erbjuder utmärkt pre-
standa i grov terräng tack vare två-växlade 
motorer och en anslutning som levererar 
olja till alla fyra hjulen hela tiden, vilket ger 
konstant fyrhjulsdrift. Snorkel 660SJ har en 
lyftkapacitet på 272 kg med en maximal ar-
betshöjd på 22,1 m och en räckvidd i sidled på 
upp till 18,0 m. Denna tunga hiss är utrustad 
med en 2,0 meter jib för extra flexibilitet. Den 
är 2,46 m bred och i ihopfällt läge är längden 
8,5 meter.

www.zipup.se

NYTT HÖGTRYCKSVERKTYG I 
SAMARBETE MELLAN FALCH OCH GENIE
Det nya högtrycksverktyget Falch Multi Wor-
ker 250 utökar användningsområdet för bom-
liften Genie SX-135 XC. Med en lastkapacitet 

på 300 kg (obegränsad) och 454 kg (begränsad) 
erbjuder Genie Xtra Capacity (XC) bomlift 
möjligheten att arbeta på höjden med tyngre 
verktyg och material. I ett samarbete med 
tyska tillverkaren Falch GmbH är bomliften 
utrustad med Falch Multi Worker 250, ett hög-
trycksverktyg med en arbetshöjd på 43 m och 
en horistontell räckvidd på 27,43 m. Detta gör 
att denna bomlift är lämplig för exempelvis 
arbeten på skeppsvarv (städning och färgbort-
tagning) och andra arbeten som involverar åt-
komst till stora områden på höjden.

Trots ett tryck på upp till 3000 bar och en 
pumpkraft på upp till 250 kW/enhet redu-
cerar Falch Multi Worker 250 rekyleffekten 
till praktiskt taget noll, vilket ökar effektivi-
teten och komforten. Med ett vertikalt och 
horisontellt svängomfång på 30 grader kan 
användare ställa in vertikala och horisontella 
rörelser via en automatisk, elektrisk kontroll 
direkt på bomens plattform. Installering av 
Falch Multi Worker 250 på Genie SX-135 XC 
kan göras på mindre än tio minuter.

www.scandlift.se

NYHETER FRÅN JEKKO
Italienska Jekko har släppt sin nya minikran 
SPX1280. Den nya modellen är försedd med 
en helt ny teknologi som förbättrar minikra-
nens stabilitet i kombination med räckvidd 
och lyftkapacitet. Minikranen har ett nyut-
vecklat stabiliseringssystem med nya sensor-
teknologi och mjukvara samt försett med ett 
nytt användarinterfac som gör den enkel att 
arbeta med. Minikranen har också fått en del 
nya funktioner såsom jibbexpansion och att 
bomarmen kan lyftas samtidigt som jibben 
expanderas. Larvbanden har gjorts smidigare 
och mera lättnavigerade. Fyra olika funktio-
ner kan kombineras och användas samtidigt. 

Man har också lyckats att minska bränsleför-
brukningen.

I Sverige säljs Jekkos produkter av Svenska 
Jekko AB i Vara.

www.jekkosverige.se 

MYCKET NYTT FRÅN KRANLYFT
Under 2019 har det hänt väldigt mycket. Alla 
vet ju att företaget sedan länge framgångs-
rikt säljer japanska minikranen Maeda i hela 
Europa och en del andra marknader också. 
Man är sedan ett år tillbaka återförsäljare av 
tyska märket Klaas aluminiumliftar. På Ma-
skinexpo i år visade man nya modellen Theo 
25 som är en billift. Den kan användas både 
som arbetsplattform och lift. Den låga vikten 
med aluminium som material möjliggör lång 
räckvidd runt om utöver den imponerande 
maxhöjden på 25 meter. Theo har utvecklat 
med operatören i fokus och kontrollenheten 
på korgen är användarvänlig och ergonomisk 
med exakta styrspakar för den rätta känslan 
vid manövrering och finjustering. Ett exem-
pel på en uthyrare som satsat på Klaas och 
Theo 25 är Krankungen i Sollentuna.

I våras blev Kranlyft också exklusiv återför-
säljare för Magni Teleskopic Handlers. Man 
visade på Maskinexpo några av nyheterna, 
bland annat RTH 13.26 SH som är världens 
mest kraftfulla roterande teleskoplastare. 
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Den har en maximal lyfthöjd på 26 meter och 
kan lyfta upp till 13 ton, både på stödbenen 
och på hjulen. RTH 13.26 är ett bra smakprov 
på vad marknaden kan förvänta sig av tele-
skoplastare i framtiden. Med modellen kan 
operatören arbeta på max lyfthöjd med full 
rotation, d v s 360° med stödbenen ute. Hyt-
ten har 100% luftfiltrering och HVAC som 
standard. Med Magnis RFID-system känner 
maskinen automatiskt av vilket tillbehör som 
är monterat och anpassar dynamiska lastdia-
gram därefter. En annan intressant produkt 
från Magni är RTH 6.46 SH. Med maximal 
lyfthöjd på hela 46 meter slår detta kraftpaket 
ett världsrekord genom att vara marknadens 
roterande teleskoplastare som lyfter högst. 

Maskinen har börjat levereras i Sverige under 
året. Nytt sedan november 2019 är att Kran-
lyft även är exklusiva distributörer av Magni 
även i England genom sitt engelska dotter-
bolag.

www.kranlyft.com

NYHETER FRÅN SCANTRUCK
Nyheterna om Magni och Manitou passar 
egentligen lika bra i temat om nya teleskop-
lastare. Men vi saxar lite. Scantruck som är 
återförsäljare av Manitou har lanserat Mani-
tou 200ATJe som är en 100% eldriven bom-
lift. Den eldrivna bomliften har en arbets-
höjd på 20 meter och en pallformshöjd på 18 
meter. Räckvidden rakt ut är 11,57 meter och 

den kan lyfta upp till 230 
kg. Batterieffekten är 460 
Ah/2x24V. 

“Det handlar om stora 
fördelar för miljön med 
200ATJe och inget minus 
för maskinens prestation. 
Förutom att tillmötesgå 
all önskan om grön miljö-
riktigt drift matchar bom-
liften därför kraven för en 
allsidig maskin som pre-
sterar lika bra både inne 
och ute. Den är både ter-
ränggående och samtidigt 
helt fri från emission så 

den är lika optimal utomhus som på byggar-
betsplatsen”, säger Claus Bjerregaard som är 
försäljningschef på Scantruck i Danmark.

En annan stor nyhet är den terränggående 
saxliften GMG 6094-RT som erbjuder en stor 
arbetshöjd på 21.1 meter och en plattforms-
höjd på 18,2 meter. Liftens lyftkapacitet ligger 
på  540 kg och den drivs av en Kubota-motor. 
GMG är en amerikansk tillverkare belägen i 
Kalifornien. Scantruck är återförsäljare för 
hela GMGs sortiment.

www.scantruck.se

INTRESSANT 
UTVECKLING I BRANSCHEN
SRT fick en pratstund med Magnus Jaasund 
som är verksamhetsansvarig för liftar på ut-
hyraren Herok om vad som händer på lift-
marknaden just nu. “Vad vi ser ökar kraftfullt 
nu, både avseende produktutveckling men 
också i användning bland våra hyrestagare 
är så kallade High-Capacity-bommar. Här 
tycker jag personligen det är några företag 
som sticker ut lite extra. Haulotte har verk-
lingen visat framfötterna vad gäller nytän-
kande i utveckling och produktion av den här 
typen av maskiner”, säger Magnus. Tyvärr har 
Haulotte varit ganska annonyma i mediasam-
manhang under de senaste åren. Något som 
SRT hoppas se en ändring på då det finns 
många intressanta produkter hos Haulotte 
att skriva om. Men Magnus framhåller också 
andra leverantörer och tillverkare. “Scantruck 
som säljer Manitou har också en rad intres-
santa High-Capacity-bommar som verkligen 
klarar uppgiften bra vilket också gäller Genie 
som säljs av Scanlift. Jag tycker just den här 
produktsektorn har mycket intressant att 
komma med och den känns tryggt att jobba 
med dessa leverantörer. Tre varumärken som 
jag verkligen kan rekommendera vad gäl-
ler High-Capacity-maskiner”, säger Magnus. 
Andra sektorer på liftsidan där det händer 
intressanta saker, som Magnus framhåller, är 
bland hybridliftarna. Ett exempel på leveran-
törer är Liftab som säljer engelska Nifty Lift i 
Sverige. “Det är lithiumbatterierna som verk-
ligen lyft batteridriften till en ny nivå. För en 
hyrestagare är det perfekt att kunna köra in 
på ett jobb med dieseldrift och när han är på 
plats är det bara att slå över till el. Med de nya 
lithiumbaterierna är räcklängden så mycket 
bättre. Ett intressant företag som kan mycket 
om den här tekniken är Nordic Battery Power 
AB i Mölndal”, avslutar Magnus på Herok.
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Vertikalliftar | Saxliftar | Släpvagnsliftar | Bomliftar | Billiftar   
Larvbandsliftar | Elverksliftar 

Vi erbjuder ett fullsortiment av liftar från världsledande leverantörer 

010-722 30 00   |   www.brubakken.se 

RUTHMANN  TB 300 - 3,5 t 

• 30 m arbetshöjd
• 17,1 m räckvidd
• 250 kg korglast



D
et här numret av SRT innehåller flera 
reportage om framgångsrika familje-
ägda maskinuthyrare med fokus på 
framförallt liftar. Och här kommer 
ytterligare ett reportage om Swelift i 

Sollentuna.

NY ANLÄGGNING 
LÄNGS STÄKETLEDAN SEDAN 2018
Swelift är närmast en 100%-igt renodlad lift-
uthyrare som grundades i augusti 2008 av 
bröderna Fredrik och Andreas Bengtsson. 
Man arbetar också med uthyrning av ställ-

Bröderna Bengtsson startade 
Swelift 2008. Med platt or-
ganisation tillsammans med 
personalen har man blivit en 
av landet största experter på 
liftar i alla storlekar men i 
synnerhet höjdliftar.

SWELIFT 
experten på liftar

ningar och truckar. Till en början höll man 
till i Järfälla men när man växte ur lokalerna 
flyttade man till Sollentuna i februari 2018. 
Anläggningen ligger strategiskt längs den nya 
Stäketleden som förbinder E18 med E4 i norra 
Stockholm. Det är lätt att hitta hit och på en 
14000 kvm stor tomt och ny anläggning på 
1820 kvm har man hittat en optimal lösning 
med ett bra flöde för sin maskinuthyrning. 
“Anläggningen längs Stäketleden skräddar-
syddes för oss och hela personalen var med 
och påverkade byggnadsprocessen. Det har 
varit väldigt värdefullt för oss”, säger Fredrik 
Bengtsson.

Swelift är definitivt stora på liftar och man 
växer. Man håller dock en ganska låg profil 
förutom mot sina kunder förstås. Man är ex-
empelvis inte anknutna till någon av bransch-
föreningarna. “Vi kör lite av vårt eget ‘race’”, 
säger Fredrik.

De båda bröderna har växt upp med ma-
skinuthyrning i blodet. Pappa är Kjell Bengts-
son som var med och startade upp det som 
sedermera blev Stavdal, nämligen Olssons 
Bygglift som grundades av Ove Olsson, Mats 
Rydhede och Kjell Bengtsson. Innan bröderna 
startade eget hade de också arbetat hos andra 
maskinuthyrare. Andreas arbetade tidigare på 

Från vänster: Björn Wilander, Robin Ce-
dergren, Bo Johansson, Mari Wenngren 
och Fredrik Bengtsson på Swelift i Sol-
lentuna.
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bland andra Nofa och Stavdal. Även Fredrik 
arbetade på Stavdal samt Kranab. Fredrik ar-
betade på Kranab i princip tills det köptes upp 
av Cramo.

“Men 2008 kände vi att vi ville skapa något 
eget. Vi hade både kunskapen och erfaren-
heten som krävdes”, säger Fredrik. Och man 
fortsatte på den inslagna vägen att fokusera 
på liftar och att bli bäst på det.

Fredrik är noga med att framhålla man inte 
vill vara något toppstyrt bolag. “Vår organisa-
tion är platt där det framförallt är hela led-
ningsgruppen som tar besluten tillsammans. 
Jag och Andreas som ägare är inte de som ska 
vara ansiktet utåt utan det är våra funktions-
ansvariga”, säger Fredrik. Det finns fem funk-
tionsansvariga inom bolaget vilka också sitter 
i ledningsgruppen tillsammans med Fredrik 
och Andreas. Björn Wilander ansvarar för ut-
hyrningen, Bo Johansson är transportansva-
rig, Robin Cedergren ansvarar för verkstaden, 
Krister Andersson är marknadsansvarig och 
Mari Wenngren ansvarar för ekonomin. 

Den platta organisationen på företaget 
medverkar också till att beslutsvägarna är väl-
digt snabba. Kunden behöver inte vänta utan 
blir servad omgående.

Björn, som också är med vid intervjun när 
SRT besöker, har arbetat på företaget sedan 
2010 och var nästan med från början. Han har 
tidigare arbetat på Hyreshuset och har många 
kontakter i branschen. “Goda kontakter med 
kunderna och andra liftuthyrare är viktigt 
i den här branschen. Vårt mål i varje uthyr-
ningsaffär är att tillmötesgå kunden. Har vi 
inte den lift som önskas i vårt eget sortiment 
ser vi till at få fram den och då hyr vi ofta från 
andra uthyrare. Det är något som är ganska 
vanligt”, berättar Björn.

TRE PRODUKTNISCHER
Swelift kan indelas i tre så kallade produktni-
scher där man är synnerligen starka och som 
man främst satsar på. Den första nischen är 
billiftar. Här erbjuder man framförallt mär-
kena Ruthmann och Versalift som säljs av 
Brubakken. Den andra nischen är man hyf-
sat ensamma om och den gäller så kallade 
höjdliftar, liftar med riktigt lång räckvidd och 
stor lyftkraft. Här konkurrera man i Mälarda-
len framförallt med Stockholms Höjdliftar. 
Swelifts höjdliftssortiment består enbart av 
Ruthmann-liftar. Idag har man fyra modeller 
av där den största har en räckvidd på 65 meter 
och lyfter upp till 600 kg.

Den tredje nischen för Swelift är larv-
bandsburna liftar. Här är man starka och har 
ett brett sortiment. “Rent generellt tror jag att 
vi är lite unika inom denna nisch. De flesta 
uthyrare har inte så många larvbandsburna 
liftar i sitt sortiment eller att det är begrän-
sat”, säger Fredrik. De dominerade varumär-

kena på företaget vad gäller larvbandsburna 
är JLG och Omme som säljs av Brubakken 
samt Teupen och Nifty som säljs av Liftab. 
Det var ganska nyligen som Liftab övertog 
agenturen för Teupen i Sverige.

Swelifts geografiska arbetsområde är hela 
Mälardalen med Stockholm och Uppsala som 
hemmamarknad. “Vi kan i och för sig arbeta 
över hela Sverige men hittills har vi haft fullt 
upp i Mälardalen”, säger Bo Johansson som är 
transportansvarig.

Som Mälarlift, som vi berättar om i en 
annan artikel i tidningen, har Swelift egna 
transportfordon och behöver inte köpa in 
den tjänsten. “Vi upplever det som en enorm 
styrka och fördel för våra kunder som slipper 
att vänta. Vi kan boka in våra transporter utan 
att behöva ta hänsyn till köer hos transport-
bolagen. Vi kan erbjuda samtransporter och 
göra det både smidigt och kostnadseffektivt 
för kunden”, tillägger Bo.

Swelift köper uteslutande sina specialbygg-
da transportfordon från Gehab. Idag har man 
fyra egna lastbilar för sina transporter samtliga 
försedda med alkolås. Swelift och Mälarlift är 
troligen landets enda liftuthyrare som erbju-
der egna transporter i den här kalibern.

LJUST OCH FRÄSCHT
I Swelifts ljusa och luftiga anläggning i Sollen-
tuna har man skapat ett väldigt smidigt flöde 

i produktionen. Maskiner som kommer in ef-
ter en uthyrning tvättas i en väl tilltagen och 
27 meter lång tvätthall. Därefter går de in på 
verkstaden för kontroll, service och eventuell 
reparation. Batteridrivna liftar slussas sedan 
vidare till nästa hall i flödet där de laddas i 
värmen. Dieselmaskinerna förvaras ute på 
gården. “Renlighet och smidighet i alla avse-
enden är lite av ett signum för oss oavsett om 
det gäller våra maskiner, vårt kontor eller ute 
på gården. Det ska vara snyggt och prydligt 
och maskinerna ska kännas som nya när kun-
derna hyr dem”, säger Fredrik. “Det är också 
en del av vårt hållbarhetstänk. Miljön är vik-
tigt för oss. Alla våra maskiner som vi köper 
är miljömaskiner med allt vad det innebär av-
seende oljor och drivmedel”, tillägger Fredrik.  

En viktig del i denna “fräschhet” är också 
att hålla en hög omsättning i maskinparken. 
Gamla liftar säljs av och ersätts i en ganska 
hög takt. Medelliftslängden på en lift hos 
Swelift är cirka fem år. Sedan säljs den och 
ersätts med en ny. “Vi har ett ganska högt 
investeringstempo årligen. Det är inget 
självändamål men vi vill inte sitta med nå-
gon gammal flotta. Det kostar också pengar 
i reparationer och extra underhåll. Årligen 
lägger vi i genomsnitt omkring 25 miljoner 
kronor på nyinvesteringar”, säger Fredrik. 
I vår temaartikel om liftar i det här numret 
berättar vi om Swelifts nyligen införskaffade 

Swelifts anläggning längs Stäketleden i Sol-
lentuna har ett väldigt smidigt flöde. Returer 
tvättas i den stora tvätthallen.

Nästa steg i flödet är laddning av batteridrivna maskiner inomhus.

Nästa steg i flödet är verkstaden för kontroll, 
service och eventuella reparationer.
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Ruthmann höjdliftar som man köpt av Bru-
bakken. Inköpet var en stor ekonomisk sats-
ning. 

Swelift har kontinuerligt omkring 300 
liftar i sortimentet. Ungefär hälften är min-
dre liftar och resten större liftar. Man har 
fyra riktigt stora höjdliftar som är byggda på 
lastbilschassin från Volvo. Samtliga är Ruth-
mann-liftar. Swelift omsätter idag omkring 
65 miljoner kronor och sysselsätter i nuläget 
23 anställda varav fyra är transportchaufförer.

“Vi har mycket kapital bundet i vår ma-
skinpark och att förnya maskinparken är ka-
pitalkrävande så det är viktigt att ha ordent-
lig snurr hela tiden på verksamheten”, säger 

Fredrik. Han är dock nöjd med lågkonjunktu-
ren. Tack vare att man är så extremt nischade 
på liftar så har inte efterfrågan gått ner nämn-
värt.

Visionen inför framtiden är förstås att 
fortsätta växa och öka sitt fokus på liftar yt-
terligare och det är inte helt uteslutet att man 
kanske utökar till fler depåer. “Vi vill öka vår 
satsning på just höjdliftar där vi kommit in 
bra. Nu jobbar vi mest i Stockholm och Mä-
lardalen med höjdliftar men kan tänka att oss 
bredda företaget även i andra delar av landet”, 
säger Björn.

Antalet uthyrare av höjdliftar är relativt 
begränsat. Förutom Stockholms Höjdliftar 

och Swelift finns företagen Rallco, Wallins 
och Åke Rapp i andra delar av landet.

Swelift är en av få liftuthyrare som är kvali-
tets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 
ISO 14001. Man är också medlemmar i IPAF, 
en internationell förening för liftutbildningar 
som också har kontor i Sverige. Swelift är ännu 
inte certifierade för att ge IPAFs utbildningar 
men planerar att bli det. Man erbjuder dock 
en rad andra utbildningar i de egna lokalerna 
i Sollentuna. “Vi har väldigt mycket förfråg-
ningar från våra kunder om utbildningar. Idag 
är 7 av 10 företag utbildade medan för i tiden 
kanske det endast var 3 av 10”, avslutar Björn. 

www.swelift.se

Höjdliftar med räckvidder upp till 65 meter och lyftkapacitet på upp till 600 kg är en av Swelifts 
specialiteter.

Dieseldrivna maskiner förvaras på gården i 
väntan på uthyrning.
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Comeco Trading AB | Myrangatan 15, Enköping
Tel. 0171 - 273 25 | info@comeco.nu

www.comeco.nu

NYHET!
THERMOX TJÄLTINARE
VC80

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

Klarar upp till 
200KVM per enhet

separata slangvindor 
finns i olika längder.

Enkel och smidigt.

THERMOX Byggtork

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

SVERIGES MEST SåLDA BYGGTORK!

Godkänd för

HVO100

20

Demolering • Håltagning • Slipning och polering av betonggolv 
• Hantering av damm och betongslam • Vattenbilning • Sanering • 

Återvinning ...och mycket mer

Åttonde upplagan av mässan på Infracity

Mässan stöds av Officiella mässtidningar Organisatör

Exklusiv Diamond Sponsor

Exklusiv Ruby Sponsor Exklusiv Platinum Sponsor

Gold Sponsors Silver Sponsors

2
 0

 2
 0

Folder DEMCON 2020 sv.indd   1 2019-10-09   10:53



Demolering • Håltagning • Slipning och polering av betonggolv 
• Hantering av damm och betongslam • Vattenbilning • Sanering • 

Återvinning ...och mycket mer

Åttonde upplagan av mässan på Infracity

Mässan stöds av Officiella mässtidningar Organisatör

Exklusiv Diamond Sponsor

Exklusiv Ruby Sponsor Exklusiv Platinum Sponsor

Gold Sponsors Silver Sponsors

2
 0

 2
 0

Folder DEMCON 2020 sv.indd   1 2019-10-09   10:53



Hitta återförsäljare på
www.scantruck.se

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

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

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

5%

GENERALAGENT FÖR MANITOU I SVERIGE
På återseende hos Scantruck

Global auktoritet på 
mobila plattformar

IPAF främjar en säker och effektiv användning  
av mobila arbetsplattformar över hela världen.

IPAF är en ideell branschorganisation som grundades  
i England 1983 och ägs av dess medlemmar. Över  
1400 företag från 70 länder är medlemmar, de flesta 
är uthyrare och tillverkare. 85% av alla lifttillverkare  
i världen är aktiva medlemmar.

Några exempel på vad IPAF gör

•   Vi bistår med teknisk rådgivning & information
•   Vi har ett väl utvecklat utbildningsprogram för 

plattformsoperatörer och chefer
•   Vi var med och utformade standarden för 

liftutbildning som används både i Sverige och  
över hela världen

•   Vi är certifierade av TÜV enligt den standarden,  
ISO 18878:2013

På vår hemsida finns mer information om vårt 
säkerhetsarbete och mängder av material som är 
gratis att använda. Där finns även info om närmaste 
utbildningsföretag och hur man ansöker om 
medlemskap i denna världsomspännande organisation.

www.ipaf.org
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Milwaukee Tool lanserar M12 FUEL installa-
tionsborrskruvdragare, specifikt utvecklad för 
installationsfasen i byggprojekt och för entre-
prenörer inom mekanik, el och VVS.

Verktyget har fyra specialiserade chuckar 
(10 mm chuck, 1/4” Hexfäste, offset- och vin-
kelskruvsats) som kan vinklas i 16 olika posi-
tioner för att nå svåråtkomliga ställen. Den-
na 4-i-1-funktionalitet i kombination med 
verktygets kompakta utförande och förmåga 

att leverera upp till 34 Nm vridmoment ger 
användaren åtkomst, kontroll och produkti-
vitet.

“Sedan lanseringen av M12-systemet 2008 
har målsättningen varit oförändrad: att till-
verka kompakta och hållbara lösningar som 
kommer åt i trånga och svåråtkomliga ut-
rymmen och på så vis ersätta handverktyg 
och krävande manuella arbetsmoment”, 
säger Henrik Nielsen, produktchef Milwau-

kee Tool. ”Men trots 
verktygens fantastiskt 
kompakta format fanns 
det fortfarande vissa 
trånga utrymmen som 
till och med våra ledan-
de lösningar inte kunde 
komma åt – i synnerhet 
vid installationsarbeten 
och arbetsmoment som 
entreprenörer inom me-
kanik, el och VVS ofta 
utför.”

Chuckarna kan vink-
las i 16 olika positioner 
för bättre åtkomst i näs-
tan alla vinklar. Vinkel-

skruvsatsen ger effektiv skruvdragning eller 
borrning i 90 grader för oslagbar åtkomst i 
trånga utrymmen. Offset-tillsatsen ger ut-
märkt åtkomst till trånga hörn och skadar 
inte intilliggande ytor vid skruvdragning. 10 
mm metallchuck och chuck med 1/4” hexfäs-
te ger ökad produktivitet genom att erbjuda 
flexibilitet för effektiv borrning och skruv-
dragning i praktiskt taget alla situationer. 10 
mm metallchucken, 1/4” hexfästet och offset-
tillsatsen kan också användas tillsammans 
med vinkelskruvsatsen för bättre åtkomst.

Verktygets bakre handtag gör att använ-
darens hand hamnar högre upp på verktyget, 
vilket ger bättre åtkomst och kontroll i trånga 
utrymmen. Verktygets ovansida är dessutom 
platt, vilket gör att det kan placeras tätt mot 
en yta vid behov. Dessa unika funktioner 
i kombination med verktygets kompakta 
storlek och låga vikt gör att det ger åtkomst 
i trånga utrymmen. Framsidan av verktyget är 
försedd med en magnetisk bitshållare för flera 
bits, samt en avtagbar bältesklämma. Liksom 
övriga M12 Fuel-produkter använder det nya 
verktyget en kolborstfri PowerState-motor, 
ett RedLithium-Ion-batteri och RedLink 
Plus-elektronik.

MILWAUKEE SLÄPPER NY BORRSKRUVDRAGARE MED UTBYTBARA CHUCKAR

Ny vinkelborrmaskin från Milwaukee
Milwaukee Tool lanserar nästa generations 
M18 Fuel-vinkelborrmaskin som enligt Mil-
waukee har kraften och hastigheten som 
krävs för att ersätta nätdrivna vinkelborrma-
skiner.

Byggd från grunden med en uppgraderad 
kolborstfri PowerState-motor, optimerad 
RedLink Plus-elektronik och RedLithium-Ion 
High-Output 5,5 Ah-batterier har nya M18 
Fuel-vinkelborrmaskinen kraft att borra hål 
på 159 mm i virke på 152 mm med samma has-
tighet som nätdrivna verktyg.

Nya M18 Fuel-vinkelborrmaskin ser exakt 
likadan ut som föregångaren – men den nya 
kolborstfria POWERSTATE-motorn ger 30 % 
mer effekt under högsta belastning. Verkty-
gets RedLink Plus-elektronik har också upp-
graderats för ökad effekt under belastning så 
att verktyget klarar borrning på upp till 152 
mm utan att stanna av. Verktyget har även 
ett optimerat utväxlingsförhållande för bättre 
prestanda och 50 % snabbare total effektivitet. 
Med 1 550 varv/minut är det nya verktyget lika 
snabbt som nätdrivna verktyg.

Utrustat med ett M18 RedLithium-Ion 
High Output 5,5 Ah-batteri, kan verktyget 
borra fler än 100 st 65 mm-hål på en enda 
laddning. Verktyget är fullt kompatibel med 
det övriga M18-sortimentet som nu omfattar 
fler än 145 elverktyg.

“När vi lanserade Super Hawg vinkelborrma-
skin under 2015 var den här produkten det för-
sta verktyget av sitt slag”, säger Gustav Olsson, 
Product Manager för Milwaukee Tool. ”Även 
om det var ett fantastiskt verktyg för diverse 

arbetsuppgifter så fanns det många som ändå 
kopplade in sina nätdrivna verktyg när de be-
hövde mer tryck. Sedan dess har vi fortsatt att 
utveckla vår sladdlösa teknik, med bland annat 
batterier, motorer och elektronik för att ta fram 
vår M18 Fuel-vinkelborrmaskin som ger använ-
daren alla fördelar med äkta batteridriven tek-
nik utan att göra avkall på hastighet och drifttid. 
Användaren kan förlita sig på verktyget och vara 
säker på att borrning och håltagning sker smi-
digt, oavsett var arbetet görs.”
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Bengt Bergs Maskinservice har släppt två mo-
derniserade modeller av Canycom minidumper 
i Sverige. Lanseringen sker samtidigt som mark-
nadsföringen taggas upp för att fler svenska an-
vändare ska upptäcka den smidiga dumpern.

Det är Canycoms modell S120 och Canycom 
S300 som är nya. Båda kan nu levereras med 
svenskmonterad, självlastande skopa. De har 
flaken monterade på svängkrans, vilket gör att 
de kan svängas och tippa i 180 graders vinkel. 

Modellen S120 ersätter den tidigare mo-
dellen S100 och lastkapaciteten är nu 20 pro-
cent högre, 1,2 ton. Förarplatsen har förbätt-
rats med större utrymme framför förarstolen. 
Maskinen har enkelt fällbar ROPS-båge och 
fått egen spak för lastarskopan, när sådan 
är monterad.  Arbetsbelysningen med LED-
lampor har fått bättre placering. Maskinens 
design är också förbättrad.

Canycom S300 ersätter sin föregångare 
S25A och är den största dumpermodellen med 
lastkapacitet på 3 ton. Maskinen har en ny 
Kubotamotor på 46 hästkrafter, som har par-
tikelfilter och är miljögodkänd enligt Steg 5. 

Maskinbredden är 15 centimeter smalare (1620 
mm) än sin föregångare. Rotorljus på taket och 
LED-belysning både fram och bak är standard. 
Förarstolen är roterbar 180 grader utan att 
man behöver ändra stolens inställning. 

Både S120 och S300 kan levereras med 
självlastande skopa, som är konstruerad i 
Sverige. Skopans rörelse i höjdled medger 
fem centimeters undergrävning, vilket un-
derlättar perfekt lastning utan att material 
lämnas kvar på backen. Vid behov kan skopan 
monteras av och placeras då i en medtagbar 
ställning. Lastarskopan till Canycom S300 
kan dessutom användas som en förlängning 
av själva flaket, vid exempelvis tippning ner i 
schakt eller vid husvägg.

Canycoms dumprar byggs i Japan och är 
kända för sin robusta konstruktion. Så till ex-

empel har de Hardoxstål i flaken och hela chas-
sikonstruktionen är i stål. Plastdetaljer lyser 
alltså med sin frånvaro – allt är robust och tåligt.

Minidumprarna säljs i Sverige av Bengt 
Bergs Maskinservice AB i Partille utanför Gö-
teborg, som har agenturen och sålt Canycom 
ända sedan 1986. För närvarande levereras ett 
40-tal minidumpers varje år till kunder över 
hela landet. Flertalet säljs till uthyrningsfö-
retag, men även enskilda entreprenörer har 
upptäckt hur användbara dumprarna är och 
därför satsat på att äga sina egna maskiner.

“Vi går på offensiven nu för att sälja fler 
minidumprar. De här maskinerna är smidiga, 
driftsäkra, skonsamma och enkla att köra. En 
perfekt arbetsmaskin för entreprenörer”, sä-
ger Martin Svensson, säljare hos Bengt Bergs 
Maskinservice AB.

Två nya modeller av 
minidumpern Canycom
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nya lokaler i Eskilstuna
HEROK FLYTTAR IN I          

Heroks gamla lokaler på Gustafsvägen gjorde att de inte kunde expandera. 
Nu flyttar Heroks Eskilstunadepå in till dubbelt så stora och optimala lokaler 
på Fabriksgatan 3.
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H
erok flyttade in i de koncernägda lo-
kalerna i Eskilstuna redan 9 novem-
ber, men än är inte riktigt alla detaljer 
på plats. Den invändiga ytan i de nya 
lokalerna är dubbelt så stor som i de 

gamla och man kan nu erbjuda ett komplett 
uthyrningssortiment, betydligt större service- 
och reparationskapacitet samt en optimal 
tvätthall. Man har dessutom 2500 kvm i kall-
lager och 8000 kvm gårdsyta. Nya depån kan 
fullt ut erbjuda även bodar, stora entreprenad-
maskiner, tjältinare m m. Dessutom har den 
rakt av nya produkter i uthyrningssortimentet.

“Det tar sin tid att hitta sina rutiner och 
plats för allt”, säger Per Karlsson, vd för Herok. 
“Vår depå i Eskilstuna kommer att bli lika full-
lödig som våra övriga depåer med ett komplett 
uthyrningssortiment, trafik och utbildning. 
Och nu har vi det i en fullt ut anpassade lokal 
med dessutom stora gårdsytor”, säger Per.

SIKTAR PÅ ÖKNING OCH EXPANSION
På den gamla depån omsatte man runt 18 
MSEK och målet med den nya är att komma 
upp runt 14MSEK under 2020.

“Jag tror det finns goda förutsättningar. 
Eskilstuna med omnejd expanderar kraftigt 
och det finns ett stort antal bygg- och entre-
prenadföretag. I och runt Eskilstuna bor om-
kring 100 000 till 120 000 människor”, säger 

Veli-Matti Pyykkönen som kallas Vello och är 
depåchef i Eskiltuna.

Totalt jobbar sex personer på depån i Es-
kilstuna, under ledning av Vello, som arbetat 
hos Herok i nio år. Från denna anläggning ska 
Herok erbjuda uthyrning av maskiner i såväl 
Eskilstuna som i andra städer inom en tiomils-
radie, exempelvis Strängnäs, Malmköping och 
Nyköping. Men att vara starka i Mälardalen är 
även en fördel för Stockholmsborna.

“Vissa hyrestagare tycker att det är för dyrt 
att hyra i Stockholm så då åker de exempelvis 
hit eller till andra städer runtom Stockholm. 
Vår nya depå ligger bara ett stenkast från mo-
torvägen”, berättar Magnus Jaasund, Verk-
samhetchef Lift. ”Mälardalen är en otroligt 
stark region”, tillägger han.

FÖRBÄTTRAT FLÖDE PÅ NYA DEPÅN
Den nya depån i Eskilstuna har ett betydligt 
bättre flöde där varje avdelning, uthyrnings-

butik, verkstad, lager och tvätthall och hänger 
ihop sömlöst.

”Det är byggt för att få upp ett flöde”, be-
rättar Magnus Jaasund. ”När maskinerna är 
färdiga, tvättade och kontrollerade, så går de 
direkt till lagret i den angränsande hallen.”

På anläggningen kommer det även finnas 
möjlighet att utbilda sig inom bl a lift, truck 
och bygg, då under namnet Herokakade-
mien. Dessutom kommer de på anläggningen 
att sälja och hyra ut produkter för vägarbete 
under namnet Trafikbutiken Mälardalen, allt 
som ett steg i att kunna verka som helhetsle-
verantör åt sina kunder. Herok finns förutom 
i Eskilstuna även i Örebro, Västerås, Karlsko-
ga och Stockholm.

Avslutningsvis understryker Per att det är 
väldigt viktigt att man upplevs som lokal uthy-
rare, trots att Herok nu börjar bli en allt större 
kedja, och det gäller på alla platser som man har 
depåer. “Vår personal på varje depå är oerhört 
viktiga och vi strävar efter att främst anställa 
de som har lokalanknytning. Depåchefen Vello 
är välkänd och omtyckt i branschen lokalt och 
känner sina kunder väl och det gäller alla på 
Eskilstuna-depån”, säger Per.

Till sist vill SRT passa på att gratulera jubi-
laren Herok som i år fyller hela 40 år. Herok 
grundades 1979 i Örebro.

www.herok.se

Från vänster Mikael Santesson, Veli-Matti Pyykkönen, Tina 
Santesson och Jocke Johansson från Herok Eskiltuna, Per 
Karlsson, vd Herok, Magnus Jaasund, Verksamhetschef Liftar 
och Marcus Ilhag från Herok Esklistuna. Fredrik Karlsson, 
som är chaufför vid Herok Eskilstuna saknas på bilden.

2500 kvm stort kallager.
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A
ll Access 24 Ställningar AB ligger 
Skarprättarvägen 24 i Järfälla eller när-
mare bestämt Stäket. Altrex sortiment 
är ofantligt och omfattas av hantver-
karställningar, kompletta ställnings-

system, hängställningar, arbetsplattformar, 
stegar och trappstegar. Faktum är att varu-
märket Altrex är lite av “rolls roycen” bland 
ställningar. Bolaget grundades för nära 70 
år sedan i Nederländerna och säljs idag över 
hela världen. Sortimentet är gigantiskt stort 
och kvaliteten bland det bästa man kan hitta. 
Ställningskomponenterna är byggda i alu-
minum och lätta att lyfta och montera. Pro-
duktionen av ställningar ligger i holländska 
Zwolle. Här har man en mycket avancerad 
produktionsapparat som är en viktig del i den 
höga kvalitet som man håller i sina produkter. 
Ett bra exempel är att komponenterna svetsas 
samman med hjälp av avancerade automa-
tiska svetsrobotar från ABB. I Sverige började 
man att sälja Altrex produkter redan 1984. 
Verksamheten i Stäket drivs idag av Jessica 
och Seppo Huhtala genom bolaget All Access 
24 Ställningar AB.

I Altrex sortiment finns de flesta typer av 
accessutrustning från trappstegar, stegar, 
hantverksställningar, tornställningar, trapp-
ställningar, kompletta byggställningssystem, 
hängsställningar och speciallösningar. Med 
Altrex produkter är det egentligen bara den 
egna fantasin som sätter gränser. Det finns 

accesslösningar för alla typer av utmaningar. 
Altrex hantverkarställningar är populära ut-
hyrningsprodukter liksom deras ramställ-
ningar, modulställningar, rullställningar med 
mera.

FLEXIBLA OCH 
MÅNGSIDIGA PRODUKTER
De mest populära produkterna från Altrex 
på den svenska marknaden är Altrex profes-
sionella RS5-serie som innehåller smala och 
breda rullställningar, trapptornen och den 
utvikbara hantverkaren. Den utvikbara hant-
verkaren finns även i bred variant och är en 
riktig storsäljare.  Men även Altrex hängställ-
ningar, stegar och trappstegar börjar ta mark-
nadsandelar i Sverige. 

Jessica Huhtala berättar att det är uthyrar-
na som klart dominerar bland kunderna men 
man har alla typer av kunder med behov av 
accessutrustning som exempelvis akustikfö-
retag. All Access 24 Ställningar AB säljer en-
dast sina produkter och har ingen uthyrning.

Försäljningen sker spridd över hela landet 
från Skåne i söder till Norrland i norr men 
starka marknader är Mälardalen och Göte-
borg.

Altrex har som sagt funnits på marknaden 
i 70 år och nästa är har man jubileum. Men 
vad är det som gör Altrex bättre än konkur-
renterna? “Altrex håller en hög kvalitet rakt 
igenom och vi ligger i framkant vad gäller 
säkra lösningar på höjden. Vi har 2 mm gods i 
ramarna och stagen vilket ger god prestanda i 
relationen vikt och styrka. Jag vill också fram-
hålla glasfiberplattformar som är betydligt 
lättare och mera ergonomiska än de i plyfa. 
Plattformarnas design gör att de är lättare att 
bära och bygga med stag på undersidan. Stag 
och ramar har dessutom tjockare gods så de 
tål ganska tuff hantering”, säger Jessica.

Hon framhåller även att Altrex hängställ-
ningar kan smidigt formas efter alla tänkbara 
behov. De kan göras breda, runda och special-
vinklade med mera. Vidare berättar Jessica att 
Altrex stegar och trappstegar alltid har platta 
vinklade steg för bästa komfort. En liten spe-
cialitet är att rullställningarna går att få i det 
egna företagets färger.

Vid depån i Stäket väster om Stockholm 
har man en utställning och kan demonstrera 
produkterna vid behov. Här finns reservdelar, 
lager och man ordnar med utkörning av pro-
dukter om kunden önskar.

Ställningstillverkaren Altrex har hela 70 år på nacken. I Sverige 
har varumärket sålts sedan mitten på 1980-talet av All Access 
24 Ställningar AB. 

Specialisterna på ställning i Stäket

Altrex rullställning. Jessica Huhtala på All Access 24 Ställningar AB.
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arbetsplattformar till en högre nivå
IPAF TAR SÄKERHETEN FÖR MOBILA         

En liftutbildning med kvalitet är en billig investering då den minimerar risken för 
olyckor. IPAF (International Powered Access Federation) har ett omfattande program 
för utbildning av både plattformsoperatörer och chefer sedan 1995. 

E
ntreprenörer med höga krav på liftut-
bildning hjälper många att komma till 
insikt om vikten av en ordentlig riskbe-
dömning. Med maskoten Andy Access 
lyfter IPAF fram vanliga misstag.

KVALITETSUTBILDNING
Fler och fler arbetsgivare inser att en liftut-
bildning med kvalitet snabbt betalar sig då 
den tydligt sänker antalet onödiga risker som 
operatören tar i arbetet. Ett enkelt räkneex-
empel är att jämföra kostnaden för en olycka 
med kostnaden för en bra liftutbildning.

Branschorganisationen IPAF (International 
Powered Access Federation) tog fram sin lift-
utbildning redan 1995. När standarden ”Mo-
bila arbetsplattformar – Utbildning av opera-
tör (förare)” - som används i bl.a. Sverige - togs 
fram 2004 bidrog IPAF aktivt till utformandet 
av standarden. Idag är IPAF’s operatörsutbild-
ning den enda internationella utbildningen 
som är certifierad enligt ISO 18878:2013.

Förutom utbildning av operatörer erbju-
der IPAF även Liftutbildning för chefer (med 
fokus på planering, arbetsledning och ansvar) 
samt Säker lastning och lossning av liftar 
(för transportföretag). Operatörsutbildningen 
finns även i en högre nivå, för extra krävande 
miljöer såsom kärnkraftverk och offshore.

IPAF I NORDEN
IPAF har varit aktiva i Norden sedan 2016, när 
Kent Boström klev in i rollen som representant 

i Norden och de baltiska länderna. Ett land 
som har fått se en tydlig förändring är Dan-
mark. När Facebook började bygga ett stort da-
tacenter (det tredje utanför USA) i Odense un-
der 2017 kom arbetarsäkerheten högst upp på 
dagordningen. Huvudentreprenören, brittiska 
Mace, kräver sedan länge att alla liftoperatörer 
ska ha en utbildning av internationell kvalitet 
på alla sina arbetsplatser runtom i världen.

Danska uthyraren Riwal blev ackrediterad 
att leverera IPAF’s liftutbildning under hösten 
2017 och har sedan dess utbildat över 1600 
personer. Efter det har alltfler danska arbets-
givare förstått vikten av en bra liftutbildning 
och skapat efterfrågan till de ackrediterade 
utbildare som nu finns i landet.

IPAF I SVERIGE
Strax efter att svenska Lipac köptes upp av 
Riwal beslutades att man skulle börja erbjuda 

IPAF’s liftutbildning även i Sverige. Processen 
att bli ackrediterad pågår och Lipac räknar 
med att erbjuda operatörsutbildningar för 
IPAF under våren. Flera andra liftuthyrare 
kommer att ansluta sig till skaran av liftutbil-
dare med kvalitet under 2020.

ANDY ACCESS
Med maskoten Andy Access lyfter IPAF fram 
vanliga misstag som plattformsoperatörer gör. 
Totalt finns drygt 20 olika affischer att ladda ner 
som PDF från IPAF’s hemsida. Dessa är gratis 
att använda på t.ex. arbetsplatser och i nyhets-
brev. Man behöver inte vara medlem i IPAF för 
att få använda materialet om Andy Access.

VIRTUAL REALITY (VR)
IPAF har sedan många år samarbete med 
tillverkare av VR-utrustning. Man har tagit 
fram banor som bygger på vanliga situationer 
i verklighetstrogna miljöer, där även farliga 
situationer kan simuleras utan risk. Förutom 
den mycket realistiska upplevelsen att köra 
en bom- eller saxlift får man påminnelser om 
man gör något fel. Som exempel kan nämnas 
att maskinen direkt påtalar felet om man kör 
till vänster utan att först ha tittat åt vänster.

Nyligen gjorde IPAF en omfattande studie 
om användandet av VR som ett alternativ till den 
praktiska delen av en liftutbildning. Man kom 
fram till att den praktiska delen inte kan ersät-
tas av VR, däremot är det ett utmärkt hjälpmedel.

www.ipaf.org 

Teorin erbjuds även som e-Learning i 
vissa länder.
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Renault utökar sitt transporbilserbjudande 
med vätgas. Sedan 2014 har företaget testat 
vätgastekniken, som utvecklats tillsammans 
med Symbio (ett Michelin-dotterbolag).

Renault, med erfarenhet av lätta 
transportbilar (LCV) och eldrivna lätta 
transportbilar i Europa, kompletterar nu 
sitt LCV-erbjudande med Renault Kang-
oo Z.E. vätgas i slutet av 2019 och Renault 
Master Z.E. vätgas första halvåret 2020. 
Vätgasbränslecellen ger extra energi som 
gör att man får upp till 3 gånger mer räck-
vidd jämfört med 100 % eldrivna fordon 
med betydligt kortare laddningstid – en-
dast 5 till 10 minuter. Vätgas komplette-
rar Renaults el- och hybridbilsstrategi.

Fordonen är utrustade med en bräns-
lecellsbaserad räckviddsförlängare som 
ger 10 kW extra effekt, vilket ökar räck-
vidden för Master Z.E. vätgas och för 
Kangoo Z.E. vätgas med mer än 350 km. 
En annan stor fördel med vätgas är att 
laddningen endast tar fem till tio minu-
ter. Vätgas uppfyller kraven från yrkes-
chaufförer som kör längre sträckor än vad 
elfordonen idag erbjuder.

Master Z.E. vätgas (som lanseras un-
der första delen av 2020) får tredubblad 
räckvidd - från 120 km till 350* km - och 
erbjuds som skåpbil (två versioner) och 
chassihytt (två versioner). Vätgasbehålla-
ren, som är placerade under bilen, kom-
mer att öka mångsidighet utan att kom-
promissa på lastvolymen från 10,8 m³ till 
20 m³ och med en ökad vikt på 200 kg.

Kangoo Z.E. vätgas, som introduce-
ras i slutet av 2019, kommer öka räckvid-
den vid verklig körning och erbjuda den 
längsta räckvidden på eltransportbils-
marknaden idag med 370 km* (vs 230 km 
WLTP Kangoo Z.E.). Kangoo Z.E. vätgas 
har en lastvolym på 3,9 m³, trots extravikt 
på 110 kg, och kommer lanseras initialt 
i Frankrike till ett pris av € 48 300 exkl 
moms (inkl batteriköp och klimatbonus).

*WLTP-certifiering på gång.

RENAULT INTRODUCERAR 
VÄTGAS I LÄTTA TRANSPORTBILAR

Tyrolit släpper ny kap- och fasningsskiva

CRAMO ANSLUTER SIG TILL IPAF

Den nya kap- och fasningsskivan 
DCCI*** Combi har i första hand 
tagits fram för bearbetning av 
plaströr. Den galvaniserade 
skärkanten och den diamant-
belagda fasanordningen möj-
liggör en jämn och ren kapning 
med samtidig fasning. Skär-

djupsmätaren ger dessutom extra 
hjälp. Skivan erbjuder hög skär-

hastighet, rena snitt utan grader 
tack vare avancerad diamantplä-
tering och kapning och fasning 
i ett skär (vilket betyder att ef-
terbearbetning inte är nödvän-
digt).

Vibrationsskador är ett av byggbranschens 
största problem och 50 % av alla godkända 
arbetsskador är just vibrationsskador. Många 
drabbas redan som unga, 25–35-åringar med 
obotliga skador är tyvärr inte ovanligt. Därför 
samarbetar Swedish Rental och Hyreskedjan, 
i samverkan med Arbets- och miljömedicin 
Syd samt RISE IVF, kring att upplysa om och 
förebygga vibrationsskador. 

RENTALBRANSCHEN SATSAR PÅ 
UTBILDNING OM VIBRATIONSSKADOR 
Under december påbörjade rentalbranschen 
en gemensam utbildningssatsning för per-
sonal på depåer och kundcenter. Syftet är att 
uthyraren ska kunna ge en kortare handledd 
utbildning till den som hyr maskinen och be-
rätta hur maskinen påverkar människan som 

ska använda den. Swedish Rental och Hy-
reskedjan har gemensamt tagit fram ett ut-
bildningsmaterial med bland annat ett antal 
utbildningsfilmer som beskriver problemati-
ken kring vibrationsskador och också hur vi 
branschgemensamt kan hitta lösningar för ett 
mer hållbart yrkesliv.

“Det är viktigt att riskbedöma. Vi har gjort 
riskronder på flera tusen företag och 70 % 
av alla arbetsplatser vi besökt hade inte med 
vibrationer som risk och saknar alltså risk-
bedömningar. Man fattar inte hur stora ris-
kerna är! Det vore toppen om uthyrarna kan 
lyfta frågan gentemot sina kunder”, säger Ulf 
Kvarnström, arbetsmiljöansvarig på Byggnads.

Mer information hittar du på: www.swe-
dishrental.se och www.facebook.com/noll-
vibrationsskador

Rentalbranschen satsar på utbildning om vibrationsskador

Maskinuthyraren Cramo ansluter sig till 
branschorganisationen International Po-
wered 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 liftuthy-
rarna på nyckelmarknader i hela Europa”, 
säger Kent Boström, IPAF:s representant för 
Norden och Baltikum. “Man har ett starkt fo-
kus på kundservice och säkerhet, en perfekt 
passform med IPAF:s etos.”

“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 ef-
fektiv användning av mobila arbetsplatt-

formar vid arbete på höjd”, fortsätter Kent 
Boström.

“Cramo betjänar cirka 150 000 kunder 
genom cirka 300 depåer över 11 marknader, 
med ett komplett utbud av maskiner, utrust-
ning 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.”

“IPAF arbetar aktivt genom många kom-
mittéer runt om i världen och lyfter bland 
annat upp relevanta branschfrågor till myn-
digheter. Cramo är stolt över att vara en del av 
en organisation som främjar säker och effek-
tiv användning av mobila arbetsplattformar”, 
avslutar Holmgren.
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YstaMaskiner har åter större diagonalplogar i deras sor-
timent. Följande storlekar finns: 3,2 m, 3,7 m och 4,0 m. 
Olika fästen som kan monteras är bl a Stora BM, L20, L30, 
Trima, Terex 80-120, Euro och 3-punkt. YstaMaskiner er-
bjuder möjlighet att montera dit stödtallrikar alternativt 
stödhjul.

STÖRRE DIAGONALPLOGAR I 
YSTAMASKINERS SORTIMENT

Wacker Neuson lanserar världens första stav-
vibrator med utbytbart, uppladdningsbart bat-
teri på marknaden, som ett ryggsäckssystem.

Det stavvibratorsystem med uppladd-
ningsbart batteri som först ställdes ut på 
Bauma 2019 är nu omgående tillgängligt. Via 
ryggsäcken med uppladdningsbart batteri 
och omformare är det möjligt att arbeta utan 
anslutningskabel. För användaren betyder det 
ny rörelsefrihet och högre användarkomfort 
vid betongkomprimering. Det kraftfulla, upp-
laddningsbara litiumjonbatteriet erbjuder en-
ergi för en hel arbetsdag. 

Vid nästan alla byggarbeten kan de ses 
i arbete: stavvibratorer, som gör betongen 
fastare och motståndskraftigare. Betongen 
kommer färsk till byggplatsen och där måste 
den bearbetas snarast möjligt. För detta har 
Wacker Neuson alltid erbjudit beprövade, 
kraftfulla maskiner till byggmarknaden. Med 
den senaste utvecklingen, den batteridrivna 
stavvibratorn IEe, kan användaren nu arbeta 
ännu snabbare och bekvämare. Det kraftfulla, 
uppladdningsbara litiumjonbatteriet sätts in 
i en ryggsäck med omformare (ACBe). Däri-
genom bär användaren den med sig direkt i 
betongarbetet och en lång strömkabel är inte 
längre nödvändig. I synnerhet på stora ytor 
sparar den i jämförelse med kabelanslutna 
stavvibratorer mycket tid, såsom när stavvi-
bratorn flyttas runt eller vid omkopplingen av 
en extern omformare till andra strömkällor. 
Dessutom kan användaren röra sig fritt efter-
som denne inte behöver ta hänsyn till kabel 
eller skyddsslang som ligger på marken. I syn-
nerhet vid arbete på byggnadsställningar och 

formsättning är det en extra säkerhetsaspekt. 
Och säkerhetsriskerna med strömkabel i våt 
betong faller helt bort. 

FLEXIBEL OCH 
SÄKER BETONGKOMPRIMERING
Den som gärna vandrar eller klättrar i berg vet 
att uppskatta kvaliteten hos en god ryggsäck. 
Tillsammans med en ledande ryggsäckstillver-
kare har Wacker Neuson utvecklat ett ergo-
nomiskt bärsystem för det uppladdningsbara 
batteriet till den utsläppsfria stavvibratorn: 
Genom ryggsäckens kompakta mått samt 
de vadderade axel- och höftbältena fördelas 
vikten jämnt. Den nödvändiga omformaren 
som garanterar en skyddsspänning på 34 V är 
inbyggd i ryggsäcken, det uppladdningsbara 
batteriet kan sättas i med några få handgrepp 
och utan redskap. Detta möjliggör ett snabbt 
utbyte av det uppladdningsbara batteriet.  

EFFEKTIV KOMPRIMERING 
Kombinationen av uppladdningsbart bat-
teri och stavvibrator erbjuder de sedvanliga 
fördelarna i Wacker Neusons IE-serie: Vibra-
tortuben är härdad i den främre tredjedelen 
och högfrekvensdriften garanterar ett stabilt 
varvtal, därigenom uppnås optimal kvalitet på 
betongen vid betongkomprimeringen. Dess-
utom är den robust, slittålig och tillförlitlig. 
Det nya stavvibratorsystemet är modulärt 
uppbyggt: Stavvibratorer med olika storlekar 
på vibratortuber och längder på skyddsslang-
ar kan anslutas till ryggsäcken med det upp-
laddningsbara batteriet. Därigenom kan t.ex. 
uthyrare bygga upp ett komplett sortiment av 

storlekar på vibratortuber och skyddsslangar 
mot låga investeringskostnader och erbjuda 
passande lösningar för olika arbetsinsatser. 
Kunderna kan på så sätt välja mellan tre olika 
längder på standardskyddsslangar (1,5 - 3 och 
5 m) samt vibratortuber i tre olika diametrar 
(38, 45 och 58 mm). 

ETT FÖR ALLA
Förutom det högfrekventa stavvibratorsyste-
met drivs ytterligare sex avgasfria produkter 
från Wacker Neuson med samma, helt moder-
na uppladdningsbara litiumjonbatteri, vilket 
har utvecklats speciellt för tuffa byggarbeten. 
Det tillhandahåller tillräckligt med energi för 
alla arbeten som maskiner måste utstå under 
en genomsnittlig arbetsdag. Två modeller av 
utbytbart, uppladdningsbart batteri med olika 
kapacitet - BP1000 och BP1400 - är hjärtat i 
de sju maskinerna och kan bytas ut i en hand-
vändning, användaren kan då på några få sek-
under byta ett urladdat batteriet mot ett nytt 
uppladdat . Oavsett om det gäller stavvibra-
torn IEe, vibratorplattorna AP2560e, AP1840e 
eller AP1850e samt de batteridrivna stamparna 
AS30e, AS50e och AS60e: Alla är arbetsbe-
redda tack vare det modulära systemet med 
utbytbart, uppladdningsbart batteri. Till dessa 
utsläppsfria byggmaskiner för komprimering i 
Wacker Neusons portfölj av nollutsläppspro-
dukter finns också en grävmaskin dual power, 
en hjullastare, en banddriven- och en hjuldri-
ven dumper. För introduktion på marknaden 
förbereds också en eldriven minigrävmaskin 
på 1,7 ton. Därigenom kan en hel byggplats i 
t.ex. tät stadsmiljö drivas helt utsläppsfritt. 

BETONGKOMPRIMERING MED RÖRELSEFRIHET
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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
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För 50 år sedan lanserade Bosch Power Tools 
marknadens första batteridrivna elverktyg: en 
häcksax och en borrmaskin med batteri som 
man hängde över axeln.

Batteriet var ett bly-gelbatteri på 12 volt som 
påminner om dagens bilbatteri som vägde hela 
5,5 kg. Med detta batteri kunde man använda 
häcksaxen i en timme och klippa en häck på 
upp till 20 meter, sedan behövdes batteriet lad-
das i sex till åtta timmar.

”Vår batterikompetens har varit utgångs-
punkten för innovationer under de senaste 
årtiondena”, säger Henk Becker, vd Robert 
Bosch Power Tools GmbH. ”Vi har format 
branschens tekniska utveckling och fortsätter 
att vara pionjärer. Vi tillhandahåller de minsta 
och mest effektiva batterierna som på sikt ska 
ersätta kabeldrivna elverktyg helt. Sladdlösa 
elverktyg underlättar arbetet för våra använ-
dare – i hem och trädgård, i verkstäder och på 
byggarbetsplatser.”

1974
Knapp fem år efter sin första lansering av bat-
teridrivna verktyg lanserade Bosch det första 
verktyget med ett inbyggt batteri – en grässax 
för gör-det-självare. Verktyget hade en klipp-
bredd på 80 mm och kunde användas för att 
klippa mindre gräsytor och buskar i cirka 45 
minuter på en enda laddning. Unikt för verk-
tyget var en ny battericell-teknik då grässaxen 
drevs av ett torrbatteri som bestod av nickel-
kadmiumceller. De viktigaste fördelarna var 
att batteriet hade hög energitäthet och lång 
livslängd. Batteriet kunde laddas om hundra-
tals gånger, något som uppskattades av Boschs 
användare. Den sladdlösa grässaxen öppnade 
upp för en marknad av batteridrivna elverktyg 
och trädgårdsredskap i Tyskland 1974 och bat-
terisortiment hos Bosch utökades snabbt. 

1984
Under 1984 introducerade Bosch världens för-
sta batteridrivna borrhammare för professio-
nella - GBH 24 V. Med GBH 24 V kunde profes-

sionella hantverkare arbeta mer flexibelt, med 
bättre effekt och högre kapacitet. Verktyget 
drevs av ett torrbatteri med 20 nickel-kadmi-
umceller som genererade en hög avverkning, 
på en laddning gick det att borra över 60 hål. 

1988
År 1998 presenterade Bosch två batteridrivna 
borrskruvdragare för professionella, en på 
14,4V och en på 12V som drevs med en ny kad-
miumfri battericellteknik. Batterierna av nick-
elmetallhybrid var betydligt lättare och mer 
kompakta än de vanliga nickel-kadmiumbat-
terierna, samtidigt som de hade högre kapaci-
tet. Till exempel hade ett 2,0 Ah-batteri med 
nickel-metallhybridteknik samma lagringska-
pacitet som ett 2,0 Ah-batteri med nickel-kad-
miumteknik, men var även 20 procent lättare 
och en tredjedel mindre.

2003
Bosch släppte det första elverktyget med ett 
litiumjonbatteri – den batteridrivna skruvdra-
garen Ixo. Verktyget har sålts i mer än 18 mil-
joner exemplar. Litiumjontekniken användes 
tidigare endast i mobiltelefoner. Den största 
delen av batterienergin kunde vara tillgänglig 
upp till ett helt år utan att verktyget användes. 
Battericellerna var dessutom upp till 40 pro-
cent lättare än vanliga nickel-kadmiumceller. 
Ixo vägde endast 300 g.

Batterierna utvecklas ständigt och blir mer 
kompakta och effektiva. ProCore 18V-batte-
riserien är ett exempel på Bosch senaste och 
mest kraftfulla batterier tack vare förbättrad 
celldesign och överlägsen värmehantering. 
Trots en kompakt storlek och låg vikt ger Pro-
Core 18V upp till 90% mer effekt jämför med 
traditionella 18-volts-batterier.

“Innovationer som ProCore 18V kommer 
att föra vår verksamhet framåt”, säger Henk 
Becker. ”Med 50 års batterikunskap utökar vi 
ständigt våra batterisystem för att kunna er-
bjuda våra användare flera nya innovationer 
som ska uppfylla deras behov.”

BOSCH POWER TOOLS FIRAR 50 ÅR MED BATTERIINNOVATION

Dual View möjliggör en bekväm och snabb väx-
ling av stolspositionen genom 180 graders rota-
tion av manöverpanel och stolskonsol. På detta 
sätt har användaren alltid god sikt i körriktning-
en vid transport samt på- och avlastning. 

Dumprarna DV60, DV90 och DV100 med 
Dual View erbjuder god sikt. Rotationen av sto-
len och manöverpanelen kan utföras bekvämt 
från förarstolen via ett enkelt handgrepp. Ge-
nom att låsa upp och sedan rotera manöver-
panelen bestämmer man sikt- och körriktning. 
Konceptet optimerar siktfältet i såväl den nya 
körriktningen som i baskriktningen.

Med stolpositionen ändrar användaren 
sikt- och körriktning framåt. Föraren styr den 
hjuldrivna dumpern med basken i körrikt-
ningen, på- och avlastning utförs med full sikt 
över lastområdet och kör (efter 180 graders 
vridning av stolen) samma väg igen med fritt 
siktfält framåt, utan att behöva vända fordo-
net. Därigenom är alltid arbetsområdet i full 
översikt. Även vid fullt lastad bask förhindras 
inte sikten. Precis som på en lastbil har föra-
ren flaket bakom sig vid körning. 

För att behålla sikten över basken kan som 
tillval en backkamera byggas in, skyddad i ra-
men. Som tillval kan en framåtriktad kamera 
komplettera den perfekta sikten framåt. Både 
kameror och display uppfyller den högsta 
skyddsklassen IP69 (dammtät och skydd mot 
vatteninträngning) och är därför lämpade för 
tuffa omständigheter på en byggarbetsplats. 

För intuitiv manövrering av dumprarna 
med Dual View finns säkerhetsdetaljer såsom 
den hydrostatiska drivningen, den hydrau-
liska parkeringsbromsen, liksom manövre-
ring med joystick som garanterar att föraren 
alltid håller en hand på ratten. Modellerna 
med Dual View finns utöver varianterna med 
förarplatstak (Canopy) eller nedfällbar ROPS 
överkörningsskydd även tillgänglig med fö-
rarhytt. Ett robust skyddsgaller på basken 
skyddar förare och förarhytt för nedfallande 
material eller skador från grävmaskinen. 

Tack vare midjestyrningen är Wacker Neu-
sons hjuldrivna dumprar manövrerbara och ter-
ränggående. De kan användas i oländig terräng. 
Också fullastad behåller den alltid markkontakt 
och god dragförmåga, även på ojämnt underlag. 

Ny dumper med 
från Wacker Neuson

34

Vi vill önska alla 
våra kunder en riktigt

God Jul och
Gott Nytt År



Ny dumper med 
från Wacker Neuson

Vi vill önska alla 
våra kunder en riktigt

God Jul och
Gott Nytt År



I klassiskt novemberväder bjöd Jack Midhage 
AB sina kunder till stockholmskontoret på 
öppet hus onsdagen den 27 november. Men 
att regnet stod som spön i backen denna grå-
mulna dag hindrade inte kunderna att kom-
ma till butiken och verkstaden mitt i Solna. 
“Redan innan öppningsdags hängde kunder-
na på låset och det gillar vi”, berättar Joakim 
Lindfors som är affärsområdeschef för håltag-
ning på Jack Midhage AB. Byggare, håltagare 
och rivare är morgonpigga och sina ärenden 
som att införskaffa verktyg och utrustning 
gör man tidigt på morgonen så man hinner 
med at jobba så mycket som möjligt under 
dagen. “Från 08.00 fram till runt 11.00 har vi 
nog haft mellan 50 och 70 besökare i butiken 
idag och det ser vi som ett jättebra resultat på 
det öppna huset”, säger Göran Grahn som är 
säljare på regionen Stockholm, Mälardalen 
och Uppland. Kollegan Andreas “Gusten” 
Gustafsson håller med. Gusten är säljare och 
produktspecialist på samma distrikt och vär-
vades nyligen från en känd konkurrent.

Man bjöd på grillad korv med tillbehör un-
der ett partytält på utsidan butiken. 

Midhage har en bra placering med sin bu-
tik och verkstad i Stockholm. Det är lätta att 
hitta hit och många stor byggprojekt pågår i 
närheten och i den norra delen av Stockholm. 
Den här delen av Solna var tidigare riktigt 
överhettad med byggen. Bara ett stenkast 
bort stod Råsunda-arenan där Sverige blev 
silvermedaljörer i fotboll vid VM 1958. Vann 
gjorde Brasilien och det var då spelare Pelé 
slog igenom och blev känd för världen. Det 
var Rivners som rev arenan och idag har plat-
sen ersatts med bostäder och butiker.

Midhages lokaler i Solna är väl anpassade 
med en välutrustad serviceverkstad för re-
parationer av maskiner, omsättning av borr 
med mera. Butiken rymmer det allra nödvän-
digaste av verktyg, maskiner, borrstativ med 
mera och det är smidigt för entreprenörerna 
att hämta ut det de behöver. Man har också 
ett lager av diamantverktyg och andra typer 
av verktyg som hårdmetallverktyg av en rad 
olika typer.

Öppet Hus hos 
Midhage i Solna
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Milwaukee Tool lanserar det nya batteridriv-
na maskinsystemet MX Fuel. Varje lösning i 
systemet är oberoende av bränsle och sladdar 
och använder ett fullt kompatibelt batterisys-
tem.

MX Fuel är en batteriplattform som till-
handahåller teknik och kapacitet. Precis som 
M12- och M18-systemen använder MX Fuel 
tre exklusiva innovationer: kolborstfri Power-
State-motor, RedLink Plus-elektronik och ett 
MX Fuel RedLithium-Ion-batteri. Tillsam-
mans levererar de en plattform med nyde-
signade maskinlösningar. Under Milwaukee 
Tools undersökningar av byggarbetsplatser 
letade man efter de största förbättringarna 
som kunde göras för användarsäkerhet och 
produktivitet. Efter att ha analyserat de mest 
framträdande problemområdena valde Mil-
waukee Tool att fokusera på fem produkter 
för MX Fuel:

MX Fuel 350 mm kapmaskin: kapning-
ar på upp till 350 mm, med snabb uppstart. 
Ingen huvudvärk från bensinavgaser, inga 
utsläpp, mindre vibrationer och tyst drift gör 
det möjligt att arbeta säkert och effektivt.

MX Fuel 25 kg bilningshammare: Ger 
snabb, säker och enkel betongmejsling. Detta 
är Milwaukees mest produktiva bilningsham-
mare, med upp till 62 J slagstyrka, låga vibra-
tioner och låg vikt. Den mejslar över 2 ton el-
ler en 12 m kanal (20 cm djup x 30 cm bred) i 
betong, per laddning.

MX Fuel diamantborrmaskin: Låter an-
vändaren utföra kärnborrning med trygghet 
tack vare kontroll och förbättrad säkerhet 
med en patenterad koppling och AutoStop-
teknik. Den levererar kraft nog att kärnborra 
upp till 152 mm stora hål i armerad betong.

MX Fuel belysningsmast: Detta är Mil-
waukees mest mångsidiga arbetsbelysning 
för användning både inomhus och utomhus. 
Den ger upp till 27 000 lumen arbets- och 
områdesbelysning och tål tuffa förhållanden.

MX Fuel avloppsrensare med PowerTredz: 
Underlättar rensning av avloppsrör. Tack vare Po-
werTredz-tekniken kan en person själv transpor-
tera maskinen från servicebilen och upp och ner 
för trappor. Den har tillräckligt med kraft att rensa 
rötter upp till 60 m ned i ledningen och ger samti-
digt skydd mot smuts med en sluten trumma.

“Efter att ha tillbringat mer än 10 000 tim-
mar med användare på tusentals arbetsplatser 
över hela världen, såg vi många aspekter av 
säkerhet och produktivitet som behövde för-
bättras – bland annat bensin- och nätdriven 
utrustning, på grund av mycket begränsad 
innovation”, säger Thorsten Orlik, Product 
Manager EMEA på Milwaukee Tool. ”Det var 
tydligt att mycket av dagens utrustning inte 
tillgodoser användarnas behov, med allt från 
bensinavgaser som orsakar huvudvärk till 
dålig ergonomi som på sikt kan ge arbetsska-
dor. Genom att dramatiskt minska riskerna 
och antalet frustrationsmoment på grund av 
byggmaskiner som har dominerat markna-
den många år, kommer MX Fuel fundamental 
att förändra hur arbetsplatser fungerar.”

Maskinsystemet MX Fuel är resultatet av 
många års forskning och investeringar inom 
ny teknik, samt utveckling av nya batterier, 
motorer och elektronik från grunden. Sys-
temet är konstruerat för att ersätta motsva-
rande bensin- och nätdriven utrustning som 
yrkesproffs har förlitat sig på i åratal. De nya 
MX Fuel-produkterna lanseras på den svens-
ka marknaden under andra kvartalet 2020.

Milwaukee MX Fuel minskar 
koldioxidutsläpp, buller och vibrationer
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J
CB har lanserat Hydroload 555-210R, 
som är företagets första roterande tele-
skoplastare på marknaden med maximal 
20,5 meter lyfthöjd och 5,5 tons lyftkapa-
citet. JCB har utvecklat Hydraload för att 

möta behoven hos speciallyftare och rental-
marknaden. 

En låg och avskalad bomkonstruktion ger 
bra runtomsikt, som förstärks av ett omfat-
tande urval av arbetsbelysning och kameror. 
Maskinerna drivs av JCB:s beprövade och 
högeffektiva Ecomax-motorer, som erbjuder 
en hög grad av gemensamma komponenter 
och servicerutiner med andra JCB Loadall-
modeller.

Dessutom har JCB:s presenterat sin unika 
“teleskopgaffeltruck” Teletruk i en eldriven 
variant, JCB 30-19E. Det är den första eldrivna 
modellen i Teletruksortiment som öppnar 
nya möjligheter på byggen och i hamnar, åter-

De stora maskintillverkarna JCB, Manitou och Merlo har i år presenterat 
många både nya och uppdaterade teleskoplastare på marknaden.

NYHETER FRÅN STORTILL-
VERKARNA AV TELESKOPLASTARE

vinningscentraler och industrianläggningar 
runt om i världen, som kräver emissionsfri 
miljö.

Effekten förses med ett 80V blybatteri, 
vilket kan fungera fullt åtta timmars skift på 
en enda laddning. Batterifacket är placerat 
på baksidan av trucken och har konstruerats 
för att möjliggöra snabbt och enkelt batteri-
byte. Med en enda punktlyft eller annan gaf-
feltruck kan bytet göras på cirka två minuter, 
vilket garanterar maximal driftstid.

MERLO
Italienska Merlo har också introducerat flera 
nya teleskoplastarmodeller i år.

Bland annat två nya ”Allfixare” - Merlo 
34.9 och Merlo 40.9. De nya modellerna kan, 
liksom övriga allfixarmodeller, levereras med 
med snöblad, sandningsaggregat (fram alt. 
bak monterat), klippaggregat, personkorg, 
skopor, gafflar, kranarmar, sopaggregat, last-
växlarvagnar och mera. Allt anpassat efter 
varje enskild kunds önskemål och behov.

Maskinens användbarhet är i det närmaste 
obegränsad tack vare teleskopbommen, kraft-
uttaget och redskapsfästet (trepunktslyft). 
Det breda tillbehörsprogrammet gör att den 
kan växla mellan olika arbetsuppgifter och att 
en enda maskin kan sköta uppdrag som det 
annars krävs flera olika maskiner för att klara 
av.

Ett exempel är att den är godkänd för 
höjdjobb med personkorg, och därmed elimi-
nerar behovet att hyra in skylift.

Ett annat exempel är den låga maskinhöj-
den, 2,5 meter. Det medger passage under 

Den första eldrivna modellen i Teletruk-sorti-
ment  öppnar nya möjligheter på arbetsplatser 
som kräver emissionsfri miljö.
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låga tak och viadukter, samt arbete i exempel-
vis parkeringsgarage. Dessutom gör det in- 
och ursteg ur maskinen mindre påfrestande 
för föraren.

Merlo P50.18 är också en ny och större al-
ternativ till storsäljaren Merlo P40.17. som ut-
rustats med ny hytt och massor av ny teknik.

Den nya modellen bygger på samma 
modellkoncept som för P40.17. Alltså en te-
leskoplastare med hög lyftkapacitet, hög 
lyfthöjd och mycket god stabilitet tack vare 
stödbenen.

Nya P50.18 erbjuder dessutom uppgra-
derade egenskaper på många punkter. Den 
har ny hytt, och även om den till det yttre 

ser ut ungefär som tidigare teleskoplastare, 
så finns massor av ny teknik under det gröna 
skalet.

Både lyftkapaciteten och lyfthöjden blivit 
bättre. P50.18 kan lyfta ett ton mer än sin lil-
lebror, 5 ton. Även lyfthöjden har ökat och 
är en meter högre, 17,5 meter, mot tidigare 
knappt 17.

Merlos nya Merlo ROTO 50.35 S-Plus lyf-
ter 5 ton och når 35 meter. Rotomaskinerna 
har nu ett nytt hydraulsystem med dubbla 
hydraulpumpar med kapacitet på 160, respek-
tive 100 minutliter.

Den mindre är dedikerad för tornsväng 
och styrning. Den kraftigare för övrig hy-
draulik. Dubbleringen innebär att föraren 
kan göra flera samtidiga rörelser med högre 
precision.

Rotomodellerna har fått ny hytt. Den har 
en ny klimatanläggning som håller måttet för 
nordiska förhållanden under både vinter och 
sommar. Tiltbar hytt vilken försetts med ny 
mjuk tilthydraulik.

Ny joystick, två val. Beställaren kan välja 
mellan två olika utföranden av joystick. De 
är kapacitiva, det vill säga att de har sensorer 
som känner av förarens hand (även möjligt 
med handskar på). 

Det innebär att det tidigare dödmans-
greppet inte längre behövs, maskinen vet när 
föraren är aktiv. Joysticken sitter på höger 
armstöd som även det är helt nytt, med inte-
grerade kontroller lätt tillgängliga.

Nytt lasthanteringssystem med ny display 
och ny funktionslayout. Den nya displayen il-
lustrerar i realtid exakta lastdiagram som in-

JCB har lanserat Hydroload 555-210R, som är företagets första 
roterande teleskoplastare.

Merlo 40.9.

Merlo ROTO 50.35 S-Plus lyfter 5 ton och når 35 meter.
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formerar föraren om var gränserna för över-
last går i varje given situation. 

Eftersom gränserna syns tydligt minskas 
risken för överlastavbrott och därmed kan 
maskinen köras säkrare, effektivare och mer 
harmoniskt utan överraskningar. Säkerhets-
systemet minskar till exempel rörelserna suc-
cessivt och utan ryck när gränserna närmar 
sig.

Ett par andra nyheter i det nya lasthante-
ringssystemet är digitalt vattenpass på skär-
men, realtidsinformation om lastvikt och till 
exempel om vinkeln på lastgafflarna. Ytterli-
gare en nyhet är att systemet går att program-
mera för upp till sex olika förare (eller för sex 
olika typer av laster), då man kan program-
mera hur olika hydraulrörelser ska bete sig.

Ny chassifjädring ger högre komfort och 
mindre krängning vid transportkörning och 
förflyttning.

Ny drivlina med Cvtronic som standard, 
det vill säga steglös transmission.

MANITOU
Manitou MLT625-75H har funnits på markna-
den tidigare och är en av de mest sålda modeller-
na från Manitou i Sverige. Nu kan den populära 

Manitou köra i 40km/h och det har naturligtvis 
betydelse med den omfattande vägtransporten i 
Sverige. Manitou MLT625-75H har en lyftkapaci-
tet på 2,5 ton och når 6 meter högt.

Med nya Manitou MLT 625-75H så kortas 
inställelsetiden hos  kunderna tack vare en 
transporthastighet på 40km/h.

info@hyreskedjan.se • www.hyreskedjan.se

Hyres



Allt större fokus läggs på arbets-
miljö och säkerhet inom byggin-
dustrin. Jack Midhage AB lanse-
rar nu diamantkapklingor som 
ger en förbättrad arbetsmiljö och 
dessutom en förhöjd säkerhet vid 
användandet.

“Vi har, som ett första steg, sik-
tat in oss på de två mest förekom-
mande dimensionerna, 230 mm 
och 350 mm, men fler dimen-
sioner kommer att följa. Båda di-
mensionerna är framställda med 
den speciella ZENESIS-teknolo-
gin – en teknik för positionering 
av diamanterna i segmenten som 
ger extra egenskaper, längre livs-
längd, högre skärhastighet och 
bredare användningsområde”, sä-
ger Peter Logan, VD på Jack Mid-
hage AB.

Båda dessa klingorna är för-
sedda med ljuddämpade stam-
blad. Oljudet vid kapning med 
diamantklinga når mycket höga 
och obehagliga nivåer, inte bara 
för operatören  på arbetsplatsen 
utan även för folk i omgivningen. 
“Tack vare nyutvecklad teknik 
kan vi nu erbjuda klingor med 
ljuddämpade stamblad som är 
möjliga att köra i motorkapar och 
elhandkapar och som där reduce-
rar ljudnivån krafigt. De uppmät-
ta värdena visar en minskning av 
ljudnivån med upp till 12 dB vil-
ket upplevs som en halvering av 
oljudet”, säger Peter.

 
ZENESIS SILENT EL-BAT 
230 mm-klingan som kallas ZE-
NESIS SILENT EL-BAT och är 
speciellt framtagen för att passa 
batteridrivna och nätdrivna el-

kapar. Vid användning av så-
dana kapar så framstår en ljud-
dämpning som extra värdefull 
då själva motorljudet inte är så 
dominerande som det är på en 
bensindriven motorkap.

Men även på motorkapar så 
innebär det ljuddämpade stam-
bladet att man slipper en stor del 
av de obehagliga frekvenserna 
som alstras under kapningen. 
350 mm-klingan, ZENESIS Safe-
Tech SILENT,  är dessutom, som 
en extra säkerhetsåtgärd, för-
sedd med fyra stycken skydds-
segment. Det har under senare 
år inträffat några otäcka olyckor 
där motorkapen fastnat i mate-
rialet som sågas och då ”kastat” 
och skadat operatören allvar-
ligt. Skyddssegmenten skyddar 
stambladet mot farligt slitage 
och minskar risken för att kling-
an ska fastna i spåret eller att 
segment ska lossna och orsaka 
skada.

Skyddssegmenten innebär ock-
så att klingan ur säkerhetssyn-
punkt är fullt möjlig att köra i 
asfalt – ett arbete som kan inne-
bära stort slitage på stambla-
den. För längre arbeten i asfalt 
rekommenderas dock för bästa 
verktygsekonomi en asfalts-
klinga.

“De ljuddämpade stambla-
den gör också att klingorna går 
mjukare, stabilare och med min-
dre vibrationer i spåret – något 
som har bidragit till att de nya 
klingorna har mötts med stort 
intresse på marknaden”, avslutar 
Peter.

www.midhage.se

Jack Midhage satsar på höjd 
säkerhet och bättre arbetsmiljö 
för arbeten med kapmaskiner
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när kunderna kastar
MÄLARLIFT TAR BOLLEN PÅ LYRA        

I den våg av uppköp av maskinuthyrare som sprider sig i landet just nu är det härligt 
och uppfriskande att få besöka stabila maskinuthyrare som fortsatt är familjeägda. 
Ett bra exempel på ett sådant företag är Mälarlift AB som SRTs utsända träffade för 
några veckor sedan.

B
olaget grundades 1984 av Eskil Bu-
renfjäll som fortsatt är verksam i bo-
laget som VD trots sina 76 år. Som 
framgår av namnet på bolaget så har 
man särskilt fokus på uthyrning av 

liftar, företrädesvis i Mälardalen med om-
nejd. 

BÖRJADE MED EN CONDOR
När allting började hade Eskil en lift i sorti-
mentet av amerikanska märket Condor. Es-
kil hade tidigt en vision om att självgående 
liftar var framtiden. Han kunde nog på den 
tiden inte ana hur rätt han hade. Eskil köpte 
sin Condor-lift från Mr Bygg och liften var 
en fullständig innovation på marknaden då. 
Uppskattningen bland kunderna var också 
stor när man kunde använda liftar istället för 
att bygga ställningar. Verksamheten tog fart 
för Eskil och i början av 1990-talet hade man 
drygt 50 liftmodeller i sortimentet. 

Sedan dess har företagets utveckling sta-
digt pekat uppåt men det riktigt stora lyftet 
kom från 2014 och framåt. 

FLERA NYA DEPÅER ÖPPNAS
Innan dess hade man endast kontor i Västerås 
men arbetade redan då i hela Mälardalen och 

i princip hela landet vad gällde liftuthyrning, 
men 2014 öppnade man sin depå i Gävle. Med 
det läge som då rådde på uthyrarsidan i Gävle 
med omnejd fick man snabbt många nya för-
frågningar. Man anställde Thomas Larsson 
som har lång erfarenhet från att arbeta med 
maskinuthyrning. Året därpå startade man 

Mälarlift i Gävle är idag en komplett maskinuthyrare med hela sortimentet 
av byggmaskiner, tunga entreprenadmaskiner och liftar i alla storlekar.

Från vänster Jonas Gustavsson, Thomas Larsson 
och David Burenfjäll på Mälarlift.
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upp Mälarlift i Uppsala och 2016 startade 
man två depåer i Stockholm, Mälarlift i Stäket 
och i Länna. Mälarlift i Stäket låg på den tiden 
i Bro och grundade sig i att man förvärvade 
bolaget All Access 24 AB från familjen Bra-
towski.

“Att vi förvärvade All Access 24 var ett 
ganska naturligt steg för oss. Vi hade sedan 
länge ett bra och nära samarbete med All Ac-
cess 24. När företaget blev till salu var det ett 
bra sätt för att snabbt få ett starkt fäste på 
Stockholmsmarknaden. Jessica Huhtala, före 
detta Bratowski, driver depån”, berättar Da-
vid Burenfjäll när SRT träffar honom, Jonas 
Gustavsson och Thomas Larsson på depån i 
Gävle. 

Jonas berättar att orsaken till att Mälarlift 
på senare år öppnat flera depåer beror på att 
marknaden har ändrat sig. “Tidigare hade vi 
ett mycket större samarbete med andra lift-
uthyrare och vi hyrde liftar från varandra. Vi 
gör det i viss utsträckning fortfarande men vi 
har under de senare åren upplevt behov av att 
utöka med egna depåer på de regioner eller 
marknader vi arbetar”, säger Jonas Gustavs-
son.

“Den här satsningen hänger lite ihop med 
hur kartan av maskinuthyrare och kedjor ritas 
om. Vi känner ett större behov numera av att 
ha våra egna depåer”, inflikar Thomas Lars-
son.

FRÅN NISCHAT TILL FULLÖDIGT
Mälarlift totalt sett har fortsatt ett tydligt fo-
kus på liftuthyrning men i Gävle är man en 
fullsortimentsuthyrare. Det vill säga att man 
har hela registret av byggmaskiner, bodar, 
tjältinare, ställningar, tunga entreprenadma-
skiner med mera. På samtliga depåer erbjuder 
man även olika typer av utbildningar för de 
maskiner man hyr ut. 

I dag har Mälarlift närmare 700 liftar i sitt 
sortiment. De liftvarumärken man har mest 
av är JLG, Genie, Skyjack och Haulotte. En 
särskild styrka som Mälarlift besitter är sin 
kompletta och helt egna transportlösning. 
Hos många uthyrare måste transporten be-
ställas separat vilket kan ställa till det. Dels 
ökar kostnaden och dels blir tillgängligheten 
mera begränsad. Hos Mälarlift är transporten 
en helt integrerad del av uthyrningen. Med 

Det är Thomas Larsson som basar på Mälarlifts depå i Gävle.

egna specialbyggda lastbilar kommer liftarna 
snabbt på plats och hämtas när de hyrts fär-
digt.

“Själva transportdelen i en uthyrning är 
oerhört viktig. Det är många som glömmer 
det. Vi bygger våra lastbilar helt själva och 
har den kompetensen inom bolaget. Vi har 
en egenutvecklad lösning med en utvikbar 
ramp. Vi kan snabbt få en lift på plats oavsett 

var i landet den ska. Vi kan erbjuda en väldigt 
bra totallösning tycker jag”, berättar Thomas 
Larsson.

“Transportkostnaden kan ibland bli över-
drivet hög om den är extern både vad gäller 
leverans av lift och containers. Ofta kostar 
transporten mer än hyran av liften. Därför 
kan vi erbjuda ett mycket mera ekonomisk 
attraktivt alternativ då vi har en egen utpro-

Ställningarna kommer naturligtvis från Altrex.

I den egna verkstaden i Gävle löser man de 
flesta reparationer och maskinservice.

Mälarlift har också ett stort sortiment av 
arbetsbodar. 

JAPP! VI HAR 
DEN DU BEHÖVER 
(OCH NÅGRA TILL).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

 TADAAA! ÄNTLIGEN 
ETT ENKELT VAL.  

FEM GODA EXEMPEL UR 
VÅRT BREDA SORTI,MENT.
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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

 TADAAA! ÄNTLIGEN 
ETT ENKELT VAL.  

FEM GODA EXEMPEL UR 
VÅRT BREDA SORTI,MENT.
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vad transportlösning. Vi försöker också att 
hela tiden skapa samtransporter så att trans-
portkostnaden blir så låg som möjligt och 
dessutom hålla lastningstiderna så korta som 
möjligt”, säger Simon. 

Med sin liftuthyrning jobbar Mälarlift i 
princip över hela landet från Göteborg till 
Kiruna även om den är mest frekvent i Mä-
lardalen, Stockholm, Uppsala, Gävleborg och 
Dalarna. Vad gäller uthyrning av byggmaski-
ner jobbar varje depå mera lokalt och det är 
Gävle-depån som i nuläget jobbar mest fullt 
ut med att vara en komplett uthyrare.  Övriga 
depåer är fortsatt mera inriktad på liftuthyr-
ning. I Stäket och i Länna är även ställnings-
delen ganska stor.

MÄLARLIFT OCH FRAMTIDEN
Inom hela gruppen Mälarlift arbetar idag 46 
personer och man omsätter i runda slängar 

Man har vältar i uthyrningssortiment på upp till 20 ton.

Mälarlift hyr även ut bostadsvagnar för 
arbetsplatser där husvagnar inte tillåts samt 
containrar.

Mälarlift i Gävle har ett väl tilltaget kallför-
råd där man bland annat förvara en del av 
de tunga entreprenadmaskinerna, vältar, 
kompressorer, vibroplattor med mera.

drygt 100MSEK. “Att gå från 50 till 100 miljo-
ner har gått ganska snabbt. Det var de första 
50 miljonerna som var tuffare också med tan-
ken på att det var en kraftig lågkonjunktur de 
första åren”, säger Burenfjäll.

Att jobba med uthyrning är väldigt investe-
ringstungt i jämförelse med mindre maskiner. 
Det krävs stora ekonomiska muskler och uthål-
lighet för att hålla verksamheten igång. Under 
de senaste åren har man investerat kraftfullt i 
många nya liftar. Man har också investerat en 
hel del i servicefunktionen och de egna verk-
städerna. I Västerås har man exempelvis även 
en egen lackbox. “Ofta skadas exempelvis kor-
gen på liftarna. Vi har korgar på lager och byter 
ibland ut hela korgen eller så reparerar vid en 
och lackar om”, säger Jonas Gustavsson.

Vad gäller framtiden och bolagsgruppens 
strategiska plan så vill man främst växa orga-
niskt. Det är inget självändamål att starta nya 

depåer. “Om vi ser att en ny depå i ett område 
verkligen ger en mereffekt är vi inte rädda att 
starta upp. Det som är viktigt för oss är att 
vara kundorienterade, vara nära kunderna 
och att ständigt utveckla och förbättra det 
vi är bra på. Vi ska vara vassa och alltid fånga 
bollen på lyra från våra kunder”, avslutar Da-
vid Burenfjäll.

www.malarlift.se



Riskera inte din hälsa
Det farligaste dammet är det du inte ser

Använd rätt produkter för säker hantering av damm. 
Gå in på dustcontrol.se för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig.
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D
et var den 13-14 november som re-
presentanter från hela den svenska 
rentalbranschen sammanstrålade på 
Hyreskedjan och SRAs höstmöte för 
att nätverka, umgås och ta del av in-

formation och kunskap från mötets olika fö-
reläsare. Mötet inleddes med ett studiebesök 
på Lindbäcks bygg, som har byggt en av Eu-
ropas modernaste produktionsanläggningar 
för flerbostadshus. Företaget har under flera 
år samarbetat med Luleå tekniska universitet 
för att utveckla industriellt byggande av fler-
bostadshus i trä. Studiebesöket följdes av en 
gemensam middag på hotellet.

PRESENTATION AV NYA PARTNERS
Nästa dag inleddes med ett leverantörs-
mingel och ett officiellt välkomnande från 
Hyreskedjans ordförande Bodel Blom från 
Byggutrustning Luleå och ledamoten An-
ders Hedlöf från Arema Rental. Nya part-
ners i föreningen fick därefter presentera sig 
själva, sina företag och sin affärsverksamhet. 
Först ut var elverktygstillverkaren Metabo, 
representerade av André Olsson, Country 

höstmöte i Luleå
SRA OCH HYRESKEDJANS        

På Clarion Hotel Sense i Luleå höll Hyreskedjan och Swedish Rental Association, 
SRA, sitt gemensamma höstmöte, en sammankomst präglad av flera intressanta 
föreläsningar, samtal och isbrytarbesök.

Manager Sverige, och Jonas Lantz, Key Ac-
count Manager Sverige.

Det andra företaget var Lyckselebaserade 
Maxmoduler Produktion, med vdn Christer 
Hedlund och försäljningsansvarig Fredrik 
Åström i spetsen, som berättade om företa-
gets huvudprodukt arbetsbodar. Företaget 
grundades 2007, har ca 80 anställda och har 
i nuläget två anläggningar.

Det tredje företaget PA-SO Produkter som 
tillverkar trappor till arbetsbodar och har 15 

anställda, en omsättning på 35 miljoner kr och 
är baserade i Alvesta. PA-SO Produkter repre-
senterades av deras säljare Stefan Eklund.

Sist men inte minst kom William Kivistö-
Larsson från företaget Verified, ett företag som 
inriktar sig på elektronisk signering och identi-
fiering. Han berättade att de börjat jobba mer 
och mer mot hyresbranschen, bl a när det kom-
mer till signering av hyravtal och serviceavtal.

MÖJLIGHETER ATT SÖKA BIDRAG
Johan P Bång, vd Inby Rental och suppleant 
Hyreskedjan, berättade om alla de möjlighe-
ter som finns att söka bidrag för företag som 
vill utvecklas och samverka. Han berättade 
bl a om att det finns över 600 företagsstöd i 
landet, som tillsammans ger ut hela 30 mil-
jarder kr årligen. Han berättade även om den 
enorma tillväxt som byggbranschen sett i län-
der som Kina där hela kluster av skyskrapor 
byggts upp på bara några år, en stor skillnad 
jämfört med exempelvis USA.

Johan P Bång redogjorde även för olika 
initiativ och vägar att gå för den som vill ut-
veckla sitt företag, bl a innovationstävlingen 



Branschmässan för allt inom accessutrustning
Inframässan, Bredden, Stockholm

Arrangör: SCOP AB • Tidningen Svensk Rental
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Vinnväxt, SNITTS och SISP. Han berättade 
även vilka faktorer som är av särskild vikt när 
man söker stöd, t ex hur stort behovet för 
stöd är, hur satsningens affärsverksamhet ser 
ut, om man fått stöd tidigare och om det finns 
tecken på en långsiktig lönsamhet.

PROGNOS FÖR BYGGBRANSCHEN
Nationalekonomen Johan Deremar karaktä-
riserade byggbranschen som fortsatt dämpad 
och redogjorde för ett skakigt världsläge i och 
med Brexit och handelskriget mellan Kina 
och USA, för att nämna några exempel. Det 
globala investeringsklimatet är generellt sett 
lågt och de totala byggnadsinvesteringarna 
går ned. Detsamma gäller även på hemmap-
lan för den svenska byggnadsdelen. Under 
åren 2018-2020 finns stora regionala skillna-
der där det förvisso byggs mycket i Göteborg, 
men där städer som Stockholm har sett en 
minskning.

Erik Ranängen från Sveriges Byggindustri-
er delade därefter med sig av en prognos för 
just Norrbottens byggmarknad. Han inledde 
sin föreläsning med ett kort Norrbottenquiz 
för att testa publikens kunskap om regio-
nen. Norrbottens län präglas just nu av flera 
större projekt, bl a nya bostäder på det gamla 
skjutbaneområdet i Kiruna, vindkraftsparken 
utanför Piteå och Facebooks tredje serverhall, 
för att inte nämna den stora flytten av såväl 
Kiruna och Malmberget. “Det är ett spännan-
de län där det händer en hel del saker”, sade 
han och berättade att det investeras miljard-
belopp inom både industri och infrastruktur i 
Norrbotten och Västerbotten.

Prognosen avrundades med ett samtal 
kring sund konkurrens och Sveriges Byggin-
dustriers nolltolerans mot alla former av fusk- 
och svartarbete.

UTFLYKT TILL LULEÅS ISBRYTARE
Föreläsningarna följdes av ett besök ut till 
kusten för att se isbrytarna i Luleå. Alla be-
sökare fick stiga ombord, få en rundtur och 
höra om isbrytarnas historia och hur assis-
tansarbetet går till under årets kalla månader 
då isen kan utgöra ett stort problem för båt-
trafiken. Bland annat fick besökarna lära sig 
hur vardagen ser ut för personalen på båtarna 
och hur isen är som en tjock gröt på havsytan 
som ständigt är i rörelse, snarare än ett hårt, 
tjockt lager som står still.

Efter isbrytarbesöket åkte sällskapet till-
baka till hotellet för en ny föreläsning, denna 
gång av ProcessIT Innovations, ett samver-
kanscentrum i norra Sverige som tillsammans 
med industriellt inriktade it-företag arbetar 
för att ta fram nya tekniska lösningar med 
utgångspunkt i basindustrins behov. Föreläs-
ningen hölls av Ulf Andersson.

UTBILDNINGAR, NYHETER OCH 
FRÅGOR I BRANSCHEN
Därefter talade Bodel Blom och Leena Haab-
ma Hintze, branschansvarig SRA. På agendan 
var bl a en branschspecifik utbildning för ut-
hyrare och personal på depåer och kundcen-
ter, i syfte att ge ökad kunskap om vibrationer 
från handverktyg med fakta, filmat material 
och diskussionsfrågor. I samband med detta 
visades en informationsvideo med Jakob Rid-
dar, forskningsingenjör vid arbetsrelaterade 
besvär Lunds universitet.

Därefter fördes en livlig diskussion om 
personlig säkerhetsintroduktion, PSI, ren-
talbranschens säkerhetsblad för maskinan-
vändare, samt en presentation av en arbets-
ledarutbildning för specialistföretagare inom 
byggbranschen. Utbildningen innefattar bl 
a föreläsningar av erfarna specialister och 
uppföljning med mentorer. Branschnyheter 
lyftes fram, bl a om den konsolidering, upp-
skalning och specialisering som präglat in-

dustrin under senare tid, samt branschfrågor 
såsom omarbetade AFS-regler, uppdaterade 
miljökrav för år 2020 och medicinska kon-
troller. Därefter diskuterades det nya hyres-
avtalet SRAH19, vilket är förhandlat med och 
godkänt av Sveriges Byggindustrier, ett avtal 
som Hyreskedjan efter omröstning ställde sig 
bakom. Därefter presenterades 2018 års totala 
omsättning av rental och Hyreskedjan + SRA, 
nettoomsättning åren 2014-2018 och 2018 års 
nettomarginal.

När föreläsningarna var över bjöds alla 
gäster på en fördrink samtidigt som de deltog 
i en frågesport, där deltagarna och deras pla-
cering i topplistan visades upp på storskärm 
i realtid. Till sist korades vinnaren och förd-
rinken dracks upp, innan sällskapet gick vi-
dare till hotellrestaurangen för en avslutande, 
lyxig trerättersmiddag med många samtal och 
skratt.

www.hyreskedjan.se
www.swedishrental.se



Varför sätter du  
inte rätt krav på  
luften du andas?

du sätter krav  
på maten du äter och  
drycken du dricker.

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.

Tel. 0171 - 273 25
info@comeco.nu | www.comeco.se

Minska risken för sjukdomar som KOL, cancer och silikos!
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En “blänkare” betyder så mycket!
Sedan ett år tillbaka erbjuder Svensk Rental Tidning 
ett nytt sätt att synas med sina produkter eller tjänster. 
Vi kallar det kort och gott registerannonsering. På en 
yta av 60x40 mm kan du som annonsör marknadsföra 
dina produkter eller tjänster. Det kan röra sig om en 

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

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

för hela sex införande. Annonsens utformning kan du 
ändra inför varje nummer om så önskas förutsatt att du 
skickar in nytt annonsoriginal till redaktionen.

 Om du är intresserad av en registerannons kontakta 
tidningen på info@svenskrental.se

Scandlift är sedan 1985 
auktoriserad återförsäljare av  

hela Genies sortiment.

www.scandlift.se

Sales · Parts · Service

Aerial Work Platforms

Aerial Work Platforms · Telehandlers

Used Equipment

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

Booms · Scissors · Telehandlers

www.brubakken.se

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

Hyr eller Hyrköp!
Nya Volvo grävmaskiner,

lastmaskiner och dumprar!
Service och reservdelar!

Falkenberg • O346-12345
www.autokrancentret.se 

www.faxes.se  
 0371-500 08 

I din tjänst 
sedan 1910

Svensktillverkat

UTHYRNINGSSYSTEM från MCS

Nöjda kunder  =  
Lönsam uthyrning

Kontakta oss på:  
08-578 770 93 

info@mcs-software.se

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

Teleskoplastare är otroligt mångsidiga och passar till en mängd 
olika arbetsuppgifter oavsett årstid. Ring och rådfråga våra säljare 
om Merlo teleskoplastare och vårt breda modellprogram.

Så mycket mer än en lastare!

Rise är Sveriges forskningsin-
stitut och innovationspartner. I 
internationell samverkan med 
företag, akademi och offent-
lig sektor vill de bidrar till ett 
konkurrenskraftigt näringsliv 
och ett hållbart samhälle. Det 
nya brandbekämpningsyste-
met använder sig av sprinkler-
munstycken som sprider vat-
tendropparna horisontellt, så 
att ett enda vattenrör i mitten 
av tunneltaket räcker för hela 
vägtunneln.

EARTO är en samarbetsor-
ganisation för Europas teknis-
ka forskningsinstitut som årli-
gen prisar de innovationer som 
bedöms ha haft, och kommer 
att få, störst effekt i samhället.

”Vi är mycket stolta över 
det här priset och att ha va-
rit delaktiga i ett projekt som 
kommer att minska kostna-
derna för och öka säkerheten 
i vägtunnlar i framtiden”, sä-
ger professor Haukur Ingason, 
tunnelbrandsexpert Rise. ”Vi 
bedömer att T-REX har goda 
förutsättningar att bli förebild 
för framtidens vägtunnlar.”

Det nya systemet, som döp-
tes till T-Rex, minskar instal-
lations- och underhållskostna-
der med 40-70 % jämfört med 
traditionella sprinklersystem. 
T-Rex är mycket effektivt vad 
gäller att begränsa branden 
samt att minska explosions-
risken och skadorna på tun-
neln. T-Rex är en av tre prista-
gare i årets EARTO Innovation 
Award.

Sprinklersystem har tidi-
gare knappt funnits i svenska 
vägtunnlar. I andra delar värl-

den är det vanligare, speciellt 
i Japan och Australien. Under 
planeringsarbetet av Norra 
länken kallade Trafikverket in 
flera parter för att se om det 
gick att hitta en säker, robust 
och kostnadseffektiv lösning 
för svenska förhållanden. Hau-
kur Ingason är noga med att 
påpeka att det inte är RISE som 
utvecklat brandbekämpnings-
systemet. Istället har man fun-
nits med som oberoende insti-
tut och gjort bedömningar och 
egna tester.

”Vi är experter på brandför-
lopp. I sådana här situationer 
finns det inte alltid någon för-
utbestämd standard eller krav 
att uppfylla. Men vi har kun-
skapen att bedöma systemets 
effektivitet.”

Under utvecklingen av T-
Rex utsattes brandbekämp-
ningssystemet för hårda tes-
ter både i labbet och i riktiga 
vägtunnlar. Haukur Ingasson 
var själv på plats vid fullskaliga 
brandtester som gjordes i en 
övergiven vägtunnel i Norge.

”Man planerar och förbe-
reder noggrant. Men att sätta 
igång en brand inne i en tunnel 
är alltid lite nervöst, speciellt 
vid storskaliga tester.”

Brandbekämpningssyste-
met som utvecklades av Tra-
fikverket tillsammans med 
Brandskyddslaget visade sig 
också vara samhällsekono-
miskt lönsamt. Enligt en rap-
port gjord av konsultföretaget 
Ramböll på uppdrag av Rise 
beräknas den samhällsekono-
miska besparingen till 440 mil-
joner kronor.

Ett nytt brandbekämpningssystem till Norra 
länken, Förbifart Stockholm och Götatunneln i 
Göteborg, som förväntas spara upp till en halv 
miljard kronor, får nu det europeiska innova-
tionspriset EARTO Innovation Award 2019.

Rise får europeiskt pris 
för brandbekämpningssystem

Nederländska Boel vill köpa Cramo

PRISBELÖNT 
BATTERILIFT 
HOS DIN KUND?

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

www.scandlift.se

Rental Product  
of the Year 2017 

EUROPEAN RENTAL AWARDS

Bronze - Innovation  
Award 2016 

RENTAL EQUIPMENT REGISTER

Best New Product  
2016-Access 

HIRE INDUSTRY EXCELLENCE AWARD
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Den nederländska maskinuthy-
raren Boels Topholdings B.V har 
lagt ett bud på maskinuthyraren 
Cramo som styrelsen råder ak-
tieägarna att tacka ja till. Cramo 
uppger i ett pressmeddelande 
att bolaget mottagit ett kontant-
erbjudande från nederländska 
uthyrningsbolaget Boels på 13,25 
euro per aktie. Erbjudanden vär-
derar Cramo till drygt 592 miljo-
ner euro, motsvarande 6,3 miljar-
der kronor.

Cramos styrelse uppmanar 
aktieägarna att godkänner budet, 

som är 13,25 euro per aktie. Det 
betyder en kurspremie för aktieä-
garna på drygt 31 procent.

Cramo har cirka 2 500 an-
ställda och storägare i bolaget är 
EQT, finska Byggmästarnas stif-
telse, arbetspensionsbolaget Var-
ma och Cramos vd Leif Gustafs-
son. Bolaget är verksamt i tretton 
länder genom cirka 300 depåer 
och har cirka 2 500 anställda. Bo-
els är det största uthyrningsbola-
get i Benelux-länderna och en av 
de största aktörerna på europeisk 
basis.
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LADDA NER VÅR NYA SLIPGUIDE

Du vet väl om att du kan 
beställa dina verktyg 
direkt i vår webshop?

FÖR ETT PERFEKT
SLIPRESULTAT

www.scanmaskin.se
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