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Atlas Copco lanserar ny serie
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Bokningssystemet HYR

ERBJUDER UTHYRNING
ONLINE

7800 STYCKEN BETONGELEMENT HANTERAS MED MANITOU

Ease
Smart
Lock.

Den mobila revolutionen, klar för uthyrning.
Med det mobila dörrlåset Ease Smart Lock tar vi byggprojektet bort från tidskrävande nyckelhantering och in i den
digitala världen. Det installeras på tio minuter – helt utan
åverkan på dörren och kan enkelt flyttas vidare till nästa
projekt. Ease Smart Lock bygger på plattformen Infobric
Ease som ger möjlighet till personalliggare, inpassering
och maskinstyrning i ett enda system.
Läs mer och beställ på infobric.se
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24 Pumpar   
EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Med sitt breda produktprogram och sin
kontinuerliga satsning på nya modeller vill
Atlas Copco med sin nya WEDA-serie räknas
som en komplett leverantör av elektriska,
dränkbara pumpar.

31 Bodar   

10 Nya transportbilar

Plugin-hybrider, nya kompakta modeller och eldrivna alternativ – på transportbilsfronten
släpps flera nyheter från bilmärken såsom Fiat, Ford och Volkswagen. Läs om detta och
mycket mer i SRTs transportbilstema.

I en ständigt rörlig byggbransch som ofta
kräver snabba kontors- och boendelösningar är arbetsbodar ofta ett attraktivt
alternativ.
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EN OVERKLIG VÄRLD

Hela världen är i undantagstillstånd. I det
moderna samhälle som större delen av världen lever i händer allt snabbt både i positiv
och negativ bemärkelse. Vi reser betydligt
mera nu än för exempelvis 50 år sedan, vilket innebär betydligt mera ökade kontakter
med andra människor. Då sprider sig ett virus
betydligt mycket snabbare också som vi blivit varse de senaste veckorna. Nyhetsbevakningen ser också helt annorlunda ut idag än
förr. Det både skrämmer oss lite mera än nödvändigt men ger oss också nyttig information hur vi ska agera.
Medicin-världen och
forskningen ser helt
annorlunda ut också.
Vi är snabba på att
ta fram riktlinjer hur
vi ska bete oss, göra
snabbtester och även
nu kunna bedöma
hur många som varit
smittade utan att de
märkt det vilket kan
ge oss ett hum om hur
många kommer att

insjukna om det bryter ut igen. Jag kommer
ihåg att på 1960-talet gick Hong Kong-influensan och jag och mina föräldrar blev drabbade. Under drygt en vecka var vi totalt utslagna. Men det var väldigt lite information om
influensan i medierna. Numera vet vi att cirka
en miljon människor i hela världen avled på
grund av influensan. Ännu värre var det med
Asiaten några år tidigare som tog när fem miljoner människors liv. Även denna gång skral
bevakning i media på grund av färre utrikeskorrespondenter och färre internationella
nyhetsstationer. Vad
är värst, att veta eller
att inte veta? När jag
och mina föräldrar till
slut kravlade oss upp
ur sängarna och livet
återvände så sakteliga efter Hong Kong,
hade vi ingen aning
om hur många liv influensan hade härjat.
Covid-19 är i nuläget
inte i närheten av
Hong Kong-virusets

utbredning och verkan, som för övrigt även
det kom från Kina ursprungligen, men vi är
bara i början. Vi får bara hoppas att vi med
den expertis vi har idag och varje människas
beteende för att minska smittspridningen ska
ge effekt.
För oss tidningspublicister är Corona-viruset ett hårt slag. Vi är alla ganska små bolag,
helt beroende av annonsintäkter. Ett sådan
krisläge som vi har i dag behöver inte pågå
särskilt länge förrän reserverna är slut.
Men än så länge kämpar vi vidare och i
handen har du ett nytt nummer av Svensk
Rental Tidning. Förutom en hel del intressanta nyhetsreleaser och reportage publicerar
vi tre temaartiklar. En om nya transportbilar
på marknaden, en om länspumpar och den
tredje om bodar på arbetsplatsen. I dessa tider då behovet av tillfälliga vårdplatser ökar
kanske en idé skulle vara att satsa på tillfälliga
intensivvårdslokaler? Sköt om er där ute och
håll avstånd till varandra. Särskilt era gamla
föräldrar.
Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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Kranlyft Group utsedd till exklusiv distributör av Glassworker

Anders Svensson, regional
försäljningschef i Norden för
Sverige och Norge.

Genie värvar
ny försäljningschef
Anders Svensson blir Genies nya regionala försäljningschef i Norden för
Sverige och Norge. Han
kommer att vara baserad i
Sverige och arbeta under
Lars Raagaard, Sales Director i Norden för Danmark,
Sverige, Norge, Island, Finland och Baltikum. I denna
roll kommer Anders Svensson arbeta för att möta
kunders krav för Genies nya
teknologi för att fokusera
på kunders affärsmässiga
mål och behov av lösningar
i linje med framtida trender. Tidigare arbetade han i
nästan 25 år inom sektorer
för skeppsavlastning, bulkhantering, transportsystem
och hamnlösning på stora
världsomspännande projekt i Nordamerika, Ryssland, Mellanöstern, Asien,
Brasilien och Marocko.
Han kommer till Genie från
BRUKS Siwertell där han
arbetade som projekt- och
försäljningschef för Mellanöstern och Ryssland.

Kranlyft Group blir exklusiv
distributör av Glassworkers produkter för Storbritannien, Skandinavien och Finland. Utbudet
består av vakuumenheter, vakuumaggregat, transportenheter och
kompletta monteringsmaskiner.
Distributionsavtalet har överenskommits och undertecknats
av Kranlyft Groups vd Jurgen
Vater och Uplifters vd:ar Martin
Lobinger och Sebastian Bayer.
Uplifter GmbH är ensam ägare
till varumärket Glassworker. Tillverkningen sker i Tyskland.
Med tolv produkter i sortimentet och växande har Glassworker siktat in sig på att bli

marknadsledande inom segmentet. Kranarna för glasmontering av glaspartier och fönster
kan enligt Kranlyft snabbt lyfta
till lägre höjder och möjliggöra
exakt placering. Dessa monteringsmaskiner använder fullt
elektrisk drift och är därmed
miljövänliga och kan användas
både inomhus och utomhus. För
högre höjder kan de separata
vakuumenheterna monteras på
en Maeda minikran och uppnå
stor flexibilitet. Vakuumlyftutrustningen är lämpade för
byggprojekt med både små och
stora fönsterpartier som kräver
exakt montering. Den största

monteringsmaskinen, GW 625,
har en lastkapacitet på upp till
625 kg och är byggd för att hantera fönster av trippelglas. Glassworkers utbud riktar sig till alla
hantverkare som bygger fasader
med glas, sten och paneler.
Expansionen är en del av Kranlyft Groups strategi för att stärka
sin marknadsposition och förbättra erbjudandet till kunderna.
Förutom Glassworkers sortiment
inkluderar Kranlyft Groups portfölj bland annat minikranar från
japanska Maeda, teleskoplastare
från italienska Magni Telescopic
Handlers och aluminiumkranar
från tyska Klaas.

Öppnar nytt i Eskilstuna

Nordbygg senareläggs
tills september - oktober 2020
Efter regeringens beslut att begränsa allmänna sammankomster kommer Nordbygg flyttas
fram och genomföras från 29:e
september till 2:a oktober 2020
istället för 21-24 april som tidigare var planerat.
Nordbygg är Europas största
mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen och lockar vartannat år runt 50 000 besökare från
byggsektorn i Sverige, men även
från övriga Skandinavien, Baltikum och Europa. Stockholmsmäs-
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san kommer att återkomma med
mer information till utställare och
besökare så snart som möjligt.
“Det handlar om över 800
utställare och runt 50 000 besökare, som behöver planera om”,
säger Peter Söderberg, projektchef Nordbygg. “Till det all logistik kring boende, transporter,
mat, dryck och utrustning för alla
dessa människor. Det är många
aktörer som påverkas och vi ska
göra vårt yttersta för att skadan
ska bli så liten som möjligt.”

Under februari 2020 smygöppnade
Renta deras nya depå i Eskilstuna,
med tillgängliga öppettider och ett
brett sortiment av uthyrning och
tjänster såsom utbildning.
Depån som ligger centralt på
Gustafsvägen 7 stärker tillgängligheten och närheten i regionen
tillsammans med de närliggande
depåerna i Västerås, Enköping,
Örebro, Kumla, Uppsala och
Stockholmsområdet.
Den 25 mars skedde den officiella invigningen. “När vi varit runt
och presenterat oss för kunderna
så är det ett välkommet initiativ,
konkurrensen behövs och uthyrningen är redan i full gång”, säger
Anders Johansson, utesäljare.

Lyft en heL dags produktion tiLL rätt arbetsnivå i ett enda Lyft!

NY ARBETSPLATTFORM
Alimak lanserar den nya kraftfulla arbetsplattform MC 650. Arbetsplattformen har en hög
lastkapacitet på upp till 7 240 kg och är justerbar i längd från 4,4 till 41,8 m. Med mobilt
chassi och en fristående uppställning av upp till 22 m utomhus så går det snabbt att komma
igång med fasadarbetet. Den låga parkeringspositionen på 1,2 m med piedestal och 1,5 m
med mobilt chassi underlättar lastning av plattformen vid marknivån.
Kontakta oss på info@alimak.com för mer information.

www.alimak.se
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Ljusare tider i
skuggan av Corona
I helgen fick vi sommartid, kvällarna
har blivit ljusare och våren närmar sig.
Många faktorer som är härliga och brukar göra livet trevligare och få affärerna
att gå bättre. Men, inte riktigt så i år.
Johan Svedlund

F

ör närvarande är det den
pågående Coronaepidemien
som styr det mesta, genom
stats- och myndighetsbeslut och initiativ från våra
respektive företag och från oss
själva.
Rekommendationerna att minska resandet har gjort att vi ställt
in vårt gemensamma Vårmöte
för SRA och Hyres medlemmar.

Mycket tråkigt att inte träffas i
år. Men fullt logiskt att vi följer
rekommendationer. Vi har också
valt att ha respektive föreningsårsmöte på distans via Teams-länk.
Vem vet, vi kanske lär vi oss att
använda arbetssätt som blir standard framåt i tiden.
På våra hemsidor har vi samlat
lite tips och råd över hur vi som
företagare kan agera i dessa Co-

Redaktionsadress
Box 786, SE-191 27 Sollentuna
Tel. 08 585 700 46, Fax: 08 585 700 47
info@pdworld.com, www.svenskrental.se

EN TIDNING
FÖR OCH OM DEN SVENSKA
MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Utges av: SCOP AB

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

Bodel Blom, Ordförande
Hyreskedjan.

Johan Svedlund, Ordförande SRA.

ronatider, för att på ett proaktivt
sätt minska effekterna för våra
verksamheter.
I förra ledaren skrev vi om
våra gemensamma möten med
Hyres och SRA för att diskutera
branschfrågor för branschen.
Våra möten skapade stor samhörighet och visade på vilken
samsyn vi har i branschfrågor företagen emellan, vilket är väldigt
positivt för samarbetet framåt.
Arbetsmiljöfrågor och skadliga vibrationer är den fråga
som väcker mest engagemang
för närvarande. Den fanns naturligtvis med som en planerad
punkt för Båstad. Jag vill slå ett
slag för det utbildningsmaterial

som branschföreningarna har
tagit fram tillsammans med Rise
som är tänkt att öka förståelsen
för hur människan påverkas av
vibrationer. Jag hoppas att all
depåpersonal har getts möjlighet
att se dessa, så att vi på ett bättre
sätt kan erbjuda bästa utrustning
till våra kunder.
För den närmaste tiden framåt
hoppas jag att vi alla får hålla oss
friska, det är då vi gör bäst nytta
för verksamheten. Öka chansen
genom att vara lite försiktiga,
hålla social distans och inga fingrar i munnen.
För framtiden kan du preliminärt boka nästa års Vårmöte den
22 april 2021 i Båstad.

REDAKTION
Jan Hermansson Chefredaktör och utgivare,
jan.hermansson@pdworld.com, Anita do Rocio
Hermansson, Vitor Hermansson, Mikael Karlsson
Layout ansvarig: Markus Leo,
markus.leo@svenskrental.se

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

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

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

www.SvenskRental.se • Mars - April 2020 • Svensk Rental Tidning

8
MÄSSKALENDER
LOAD UP NORTH 2020

26-28 augusti, 2020
Umeå
www.loadupnorth.se

Klimatsmart kund väljer Ruthmann billiftar

ENTREPRENAD LIVE 2020

3-5 september, 2020
Säve Depå, Göteborg
www.entreprenadlive.se

APEX SHOW 2020

8-10 september, 2020
MECC Maastrich
Maastrich, Belgium
www.apexshow.com

DEMCON 2020

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

NORDBYGG 2020

Under året kommer Brubakken
att leverera totalt nio billiftar till
Kranpunktens depåer i Sverige.
Bilarna kommer från tyska Ruthmann och är en del av Kranpunktens gröna strategi.
Fler och fler kunder investerar
i maskiner som bidrar till ett mer
hållbart samhälle och som har
alternativa och grönare drivkällor. Kranpunkten med sju depåer
runtom i Sverige ser över sin maskinpark och har investerat i billiftar från tyska Ruthmann, som
har miljöklass Euro 6 och drivs
med fossila dieseln HVO100.
“Det är viktigt för oss som
distributör att leverera maskiner

som möter marknadens miljökrav”, säger Brubakkens Sverigechef Peter Claesson. Brubakken
levererar under året totalt nio
billiftar från tyska Ruthmann till
Kranpunkten i Sverige. Bland annat TB 300, som är den senaste
liften i B-segmentet, vilket har en
arbetshöjd på hela 30,00 meter
och en räckvidd på 17,10 m med
100 kg i korgen.
“Att se över och skapa en
hållbar maskinpark är ett viktigt
arbete. Vi har tagit ett beslut att
alla våra dieseldrivna maskiner
ska kunna tankas med HVO100”,
säger Kranpunktens inköpschef
Rikard Jönsson.

29 sep - 2 okt, 2020
Stockholmsmässan, Stockholm
www.nordbygg.se

SVENSKA
MASKINMÄSSAN 2020

1-3 oktober, 2020
Solvalla, Stockholm
www.svenskamaskinmassan.se

BAUMA CHINA

Shanghai Exhibition Centre
24-27 november
Shanghai, Kina
www.bauma-china.com

WORLD OF CONCRETE

19-22 januari
Las Vegas Convention Center
Las Vegas, USA
www.worldofconcrete.com

INTERMAT 2021

19-24 april, 2021
Paris Nord Villepinte
Villepinte, Frankrike
www.intermat.com

HILLHEAD UK

22-24 juni, 2021
Hillhead Quarry Buxton
England
www.hillhead.com

Ny VD och koncernchef
Styrelsen i Alimak Group
har utsett Ole Kristian Jødahl till ny VD och koncernchef för Alimak Group, med
tillträde den 1 juni 2020. Ole
Kristian Jødahl efterträder
Tormod Gunleiksrud, som
enligt tidigare kommunikation lämnar bolaget efter 8
år som VD och koncernchef.
Ole Kristian Jødahl går
till Alimak Group från uppdraget som VD för Hultafors Group. Han har tidigare
arbetat med verksamhetsstyrning och haft operativa
befattningar inom SKF-koncernen, senast som Director, Sales & Marketing, Industrial Market, SKF Group.
Ole Kristian Jødahl är
norsk medborgare och ekonom från Norwegian School
of Economics (NHH Norges
Handelshøyskole).
Fram till tillträdesdatum
fortsätter Tormod Gunleiksrud som VD och koncernchef.

IPAF-rapport ger inblick i olyckor med mobila arbetsplattformar
Olyckor med mobila arbetsplattformar är proportionellt mer
sannolikt vid arbete på allmänna
platser och längs vägar än på kontrollerade arbetsplatser, visar den
senaste säkerhetsanalysen från
International Powered Access
Federation, IPAF.
IPAF:s rapport Global MEWP
Safety Report 2016-2018 sammanställer de upptäckter som gjorts
efter att ha analyserat olycksstatistik från 25 länder. Byggarbetsplatser står för det högsta genomsnittliga antalet olyckor per år,
men eftersom mobila arbetsplattformar används mycket mer inom
byggsektorn än inom andra sektorer är olyckor faktiskt proportionellt mindre sannolika att inträffa
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på kontrollerade arbetsplatser än
på avlägsna eller allmänna platser,
exempelvis längs en väg.
I rapporten nämns även återkommande orsaker till olyckor,
exempelvis fall från plattformen,
elchocker, instängning, att arbetsplattformen välter eller att
arbetsplattformen blir påkörd av
ett annat fordon. Detta är i linje
med tidigare års analys av dödsolyckor och visar enligt IPAF än en
gång att branschen bör fokusera
på sätt att minska underliggande
faktorer som är gemensamma för
dessa typer av händelser.
Rapporten visar även att branscherna där dödsfall är mest förekommande är skogsbruk och konstruktion, med underhålls- och

eltjänstsektorer på tredje respektive fjärde plats. Både skogsbruk
och konstruktion hade ett årligt
genomsnitt på 19 anmälda dödsolyckor, men eftersom mobila
arbetsplattformar återigen är betydligt mer återkommande inom
byggbranschen än inom skogsbruk, så är en dödsolycka inom
skogsbruk proportionellt mer sannolik. Rapporten i sin helhet finns
tillgänglig på IPAF:s hemsida.
IPAF uppmanar alla företag och personer att rapportera
olyckor med mobila plattformar
och liknande utrustning på deras
hemsida. Specifika detaljer såsom
namn, plats och märken är inte
obligatoriska. Rapportering är tillgänglig på flera språk.

NYA GEDA UNI-X MASTSYSTEMET
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NYA GEDA UNI-X MASTSYSTEMET
Lättare, starkare, större förankringsavstånd och
högre fri mastspets.
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GEDA UNI-X kan i alla delar kombineras med den
äldre GEDA UNI masten och passar till följande
hissmodeller.
GEDA 300 Z/ZP, GEDA 500 Z, GEDA 500 Z/ZP
(SL), GEDA 1500 Z/ZP, GEDA MULTILIFT P6 och
GEDA MULTILIFT P18.

KAESER Kompressorer AB

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

www.kaeser.com

info@bvm.se
www.bvm.se
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Transportbilar

NYA TRANSPORTBILAR PÅ MARKNADEN

Plugin-hybrider, nya kompakta modeller och eldrivna alternativ – på transportbilsfronten släpps flera nyheter från
bilmärken såsom Fiat, Ford och Volkswagen. Läs om detta
och mycket mer i SRTs transportbilstema.

S

om hantverkare inom bygg- och anläggningsbranschen är transportfordonet a och o för att arbetet ska flyta
på smidigt och att hantverkaren kan
få med sig all sin utrustning utan at
behöva åka fram och tillbaka. I år släpper en
handfull fordonstillverkare nya och förbättrade transportfordon.

FIAT DUCATO MED
NIOSTEGAD AUTOMATLÅDA
Först ut är Fiat Ducato, som nu kan beställas
med en niostegad automatlåda som ersätter
den tidigare halvautomatiska MTA-lådan.
Den nya automatlådan går att få till Ducato
med 140, 160 och 180 hk dieselmotor. Under
senare delen av 2020 kommer Fiat även att
lansera Ducato med eldrift (BEV). Ducatos
anpassningsbara plattform gör att modellen
(med eldrift) kommer att erbjudas i skåp-,
chassi- och persontransportsutförande. Skåpversionen rymmer upp till 17 m³ i lastvolym.
Fiat har en lång erfarenhet av gasbilar och
släppte redan 1936 sin första. På den svenska
marknaden säljs Ducato och Doblò med gasdrift. Fiat erbjuder gasdrift från fabrik och
tack vare modellernas flexibla plattformar ges
även möjligheter till lokala påbyggnationer
för att skräddarsy efter kundens behov. Ytter-

ligare en nyhet är att Fiat dessutom uppgraderar dieselmotorn på sin Talento (mellansegmentet) till 170 hästkrafter. Talento finns
sedan tidigare med 120 och 145 hästkrafter.

FORD PRESENTERAR
NYA PLUGIN-HYBRIDER
Med nya Transit Custom blir Ford den första tillverkaren att leverera en plugin-hybrid
för nollutsläppskörning till entonssegmentet. Med hjälp av en avancerad drivlina och
ett batteri på 13,6 kilowattimmar kan föraren
köra upp till 56 kilometer utan utsläpp. Vid
längre resor finns istället EcoBoost-motorn (på
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en liter) som ger en räckvidd på över 50 mil.
Genom noggrann förpackning av det kompakta batteripaketet under golvet kan Transit
Custom plugin-hybrid ge en nettolast på 1130
kilo och en oförändrad lastvolym på 3,6 m³.
Den nya, niositsiga Ford Tourneo Custom
som plugin-hybrid har samma avancerade
drivlinjeteknologi som i Transit Custom.
Tourneo Custom erbjuds i titanspecifikation.
Baksäten kan flyttas i olika konfigurationer för
att maximera ben- eller bagageutrymmet. Det
är även möjligt att skapa en konferenssittning
för bättre interaktion mellan passagerarna.
Dessutom lanseras också nya Ford Transit
med mer kraftfulla och effektiva motorer,
smart uppkopplad teknik och förbättringar
när det gäller lastkapacitet. Den nya modellen
har mer än 4600 uppgraderade komponenter
tillsammans med en avancerad drivlina för förarassistensteknik. Modellen är utrustad med
en ny, avancerad Ford EcoBlue dieselmotor (på
två liter), som gör det möjligt att sänka driftkostnaderna genom att förbättra bränsleeffektiviteten upp till sju procent vilket kan ge upp
till åtta procents ytterligare bränslebesparing
för den som väljer mildhybriddrivlinan.
Övriga nyheter från Ford är bland annat att
de har godkänt användningen av det fossilfria
drivmedlet HVO i sina transportbilar. Det för-

Canycom och Ausa

– bästa minidumprarna

Bengt Bergs Maskinservice AB erbjuder band- eller hjuldrivna minidumpers från två ledande
tillverkare, Canycom och Ausa. Dumprarna finns i olika storlekar med lastkapacitet från 750 kg
upp till 10 000 kg. Vi har försäljning och service tillgängligt över hela Sverige.
CANYCOM
Svängbart flak och lastare till alla modeller
Lastkapacitet: 750 kg – 3000 kg
Fyra modeller
Japansk maskin med svenskmonterad lastare

Ring eller maila och boka provkörning!
www.bbm.se kontakt@bbm.se 031-337 75 60

AUSA

Svängbart flak eller högtippande
Lastkapacitet 1200 kg – 10.000 kg
Hjulaxlar på alla modeller för bättre stabilitet och bromsar.
Motorhuv i plåt levereras under 2020 på de mindre modellerna.
Tillverkas i Spanien
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Transportbilar

nybara dieselbränslet är baserat på spilloljor av
bland annat matolja som kan hämtas från restauranger, skolor och i vanliga kök i hushållen.
Att använda HVO eller förnybar diesel har flera fördelar, bland annat förbättrad luftkvalitet
och en minskning av växthusgaser med upp till
90 procent. På den årliga IVOTY-årskonferensen i Lyon, Frankrike, blev dessutom den elektrifierade Ford Transit Custom Hybrid-serien
utsedd till International Van of the Year (IVOTY) 2020, medan Ford Ranger vann priset som
Best Pickup, International Pickup Award 2020
(IPUA). Juryn bestod av 25 transportbilsjournalister från 25 europeiska länder, som framhöll
de många elektrifierade drivlinor som erbjuds
med Ford Transit Custom. Dessa är utformade
för att bland annat hålla bränslekostnaderna
nere för ägarna och för att möjliggöra körning
i utsläppsfria zoner. Ford Ranger korades som
vinnare bland 18 av de 25 jury-medlemmarna
tack vare sin EcoBlue-dieselmotor, samt dess
avancerade teknik för förarstöd.

NY KOMPAKT
TRANSPORTBIL FRÅN TOYOTA
Toyota ProAce City är en helt ny transportbil
från Toyota i kompaktklassen. Trots kompakt
format är lastviljan stor med hög kapacitet
och rymligt skåp. Modellen finns i två olika
längder och kan anpassas efter kundens behov. Bland annat är ProAce City en av få modeller som rymmer två EU-pallar. Modellen
är dessutom utrustad med snåla bensin- och
dieselmotorer med såväl manuell och automatisk växellåda. ProAce City kommer också
i en personbilsvariant kallad ProAce City
Verso, som i lång version rymmer upp till sju
personer.

Tuffare utsläppsregler och nya krav från
kunder är två av faktorerna som förändrar
transportbilsoperatörernas krav och prioriteringar, särskilt i stadstrafik. Därför lanserar Toyota eldrivna versioner av ProAce och
ProAce City under 2020 respektive 2021, just
eftersom det är i städer som eldrivna fordon
gör mest nytta genom tyst gång och utsläppsfria transporter.

VOLKSWAGEN LANSERAR
UPPDATERAD ”FOLKABUSS”
Det är 70 år sedan Volkswagens första ”folkabuss” gjorde sin debut, och nu i höstas fick
sjätte generationen en omfattande uppdatering och tillägget ”punkt ett” i sitt modellnamn. Att Transporter 6.1 är uppdaterad syns
till exempel på den nydesignade fronten och
en ny instrumentbräda. De största nyheterna
ligger dock i detaljerna, såsom den elektromekaniska styrningen där en rad nya säkerhetssystem tillkommit i utrustningslistan.
Transporter 6.1 kan göra allt från att fickparkera själv, till att hjälpa till att styra bilen dit
föraren önskar vid backning med släp. Alla bilar är uppkopplade, vilket till exempel gör det
möjligt att starta parkeringsvärmaren via en
app i telefonen eller att undvika köer genom
att navigationen hämtar uppdaterad information om det rådande trafikläget. I det dagliga
arbetet som transportbil finns andra nyheter
såsom en genomlastningslucka under soffan
fram som ger plats för 40 cm längre objekt i
lastutrymmet. Att kunna låsa kupé och lastutrymme separat via fjärrnyckeln är en annan
detalj. Precis som tidigare går det att få Transporter i olika varianter och storlekar med fyrhjulsdrift och automat.
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Från 2020 erbjuder Volkswagen helelektriska versioner av Caddy och Transporter.
Båda byggs om till elbil av samarbetsföretaget
ABT. Gemensamt för alla modeller är att batteripaketet göms under golvet så att lastvolymen behålls intakt. Batterikapaciteten är på
drygt 35 kWh, vilket räcker för en arbetsdag i
stadsmiljö där körsträckan håller sig runt 10
mil. ABT e-Caddy, ABT e-Transporter och
den sedan 2018 tillgängliga e-Crafter är de
första produkterna i omställningen mot elektriska transportbilar och Volkswagens mål att
vara klimatneutrala fram till år 2050.
I slutet på året lanserar Volkswagen
Transportbilar en nyutvecklad modell av
deras Caddy. Den är byggd på Volkswagens
MQB-plattform, som används av Volkswagen-gruppens alla märken till olika modeller. Släktskapet med den senaste Golfen är
tydligt i interiören med samma kontroller för
klimatanläggningen, ljuset och den automatiska DSG-växellådans spak. Dessutom finns
både de senaste assistans- och säkerhetssystemen tillgängliga till Caddy, liksom en
digital förarmiljö och uppkopplade tjänster
som enligt Volkswagen gör Caddy till ”segmentets smartphone”. Caddy kommer liksom
tidigare också i en längre version kallad Maxi,
en modell som fått ännu större lastutrymme
och sidoskjutdörrar där det nu går in en europall i öppningen. Genom bakdörrarna går
europallen nu in på tvären. En efterlängtad
nyhet är att bakdörrarna går att få plåtklädda
för att skydda lastutrymmet mot inbrott. De
nya dieselmotorerna till Caddy (75-122 hk) har
nu fått dubbla SCR-katalysatorer med dubbel
AdBlue-injektion. Till detta tillkommer förstås både bensin- och gasmotorer.

VERKTYG FÖR PROFFS
WWW.MATEK.SE

STENSÅG

STENSÅG

Stensåg Supreme 150 S & 260 S är perfekta för
rak- och vinkelkapning i 45° av stora skivor av
natursten, marmor och granit med upp till 85 mm
tjocklek eller 135 mm med två skär.

Stensåg Elite 80S är en stabil stensåg med laser,
transporthjul och avtagbara ben. Kullagrat
arbetsbord i aluminium med bordsyta 520x442 mm,
försett med graderad skala samt vinkelstöd.

SUPREME 150-200-260

ELITE 80S

STENSÅG

KEDJESÅG

Stensåg EXPERT 400S-700 är stora, stabila, kraftiga
och exakta vattenkylda stensågar för upp till Ø700
mm klinga. Sågdjup upp till 270 mm med 1 skär och
340 mm med 2 skär.
Perfekt för Lecablock, betongblock, granit etc!

Kedjesåg ICS 695 XL Force 4 ProForce ny förbättrad
modell av den kraftigaste bensindrivna kedjesågen i
ICS sortiment. Bland förbättringarna med nya
modellen märks längre livslängd och enklare start
tack vare nytt tändsystem, ny förgasare, kolv, cylinder
och ljuddämpare.

EXPERT 600

ICS 695XL PROFORCE

MISSA INTE VÅRT STORA UTBUD AV KAPKLINGOR, MEJSLAR & HYDRALHAMMARE, HANDSÅGAR OCH MYCKET MER!

Tel. 0411–55 57 25 I www.matek.se I info@matek.se
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NY RADIO FRÅN FLEX
Cay Häggblad.

Häggblads första
teleskoplastare en
Manitou
När Cay Häggblad skulle investera i sin
första teleskoplastare för företaget valde
han en Manitou MLT 625-75H. Flexibiliteten och den kompakta storleken har
varit några av faktorerna som övertygat.
Cay Häggblad driver sedan två år tillbaka Häggblads Entreprenad & Service i
Linköping och för drygt ett år sedan investerade han i sin första teleskoplastare i
form av en Manitou MLT 625-75H.
“Jag hade kört mycket Manitou innan
som anställd så jag visste att de har bra
kvalitet”, säger Cay Häggblad. ”Det är
dessutom en maskin som är liten och
smidig vilket passade mina behov.”
Cay Häggblad arbetar på olika byggen,
men också direkt mot privatpersoner.
Ibland arbetar han som inhyrd maskinförare, men ofta kör han i sin egen maskin.
Han var i behov av en maskin som klarade olika arbetsuppgifter och som inte var
för stor. Efter att ha använt sig av MLT
625-75H i drygt ett år, med ungefär 800
timmar på mätaren, är Cay nöjd. Han
rekommenderar den till andra företagare
i en liknande sits som han själv, därmed
inte sagt att nästa maskin blir en Manitou.
“Jag kommer nog att investera i en
grävmaskin också på sikt”, säger Cay
Häggblad. “Trots att Manitou MLT62575H är en väldigt flexibel maskin så har
den sina begränsningar där”, avslutar han
med ett skratt.

Flex släpper nu en ny byggradio. Byggradion
har en robust design och drivs med FLEX
10,8V eller 18,0 och kan drivas via ett vanligt
230V uttag. Man fäster upp den på 5/8’’ stativ. Ljudet levereras högklassigt med extra
basförstärkning om så önskas. Givetvis så har

radion inbyggd blåtand så alla kan strömma
sin favoritmusik.
Telefonen kan laddas via integrerat usb
uttag. Radio har ett pulserande LED-ljus på
framsidan som man kan slå på och av.
www.flexscandinavia.se

Nya pannlampslösningar från Milwaukee
Den USB-laddningsbara reflexpannlampan
HI-VIS gör användaren väl synlig från alla håll
genom en kombination av hands-free arbetsbelysning och en säkerhetslampa som sitter
på baksidan av huvudremmen. Säkerhetslampan kan användas med fast eller blinkande
läge som är synligt i upp till 400 meter när
den används ihop med den främre lampan.
Den främre lampan levererar 600 lumen TrueView High Definition-ljus och har två ljuslägen: spot och strålkastare. Denna pannlampa
är en lösning för väg- eller tunnelarbete eller
annat arbete under mark samt vid arbete i
närheten av bygg- och entreprenadmaskiner.
Pannlampan kan fästas på arbetshjälmar
och har en elastisk rem, silikongrepp och universalklämmor som passar alla storlekar och
modeller. Lampan erbjuder heldags drifttid
med fem ljuseffektlägen: hybrid spot/strålkastare, strålkastare hög, strålkastare medium, strålkastare låg och spot hög. Den USBladdningsbara reflexpannlampan HI-VIS är
vatten- och dammtålig och klarar fall från
upp till två meter.
Den USB-laddningsbara pannlampan med
slim-profil har en mycket kompakt lampdel
på endast 2,5 cm som trots sin storlek ger en
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bred ljusbild och 600 lumen TrueView High
Definition-ljus. Tack vare att batteriet är placerat baktill på huvudbandet erbjuder lampan
maximal rörelsefrihet i trånga utrymmen och
balanserad vikt för heldagsanvändning. Lampan har ett huvudband i svettabsorberande
mikrofiber för ökad komfort och klämmor för
att fästa lampan på hjälmen.
Fyra lägen kan användas för att maximera
ljusstyrka eller drifttid: hög, medium och låg
för över 25 timmars drift. Pannlampan är också vatten- och dammtålig och klarar fall från
upp till två meter.
Pannlampan finns även i en variant som
använder engångsbatteri. Den nya pannlampan med spot/strålklastare för engångsbatteri
erbjuder punkt- och områdesbelysning i ett
kompakt lågviktsformat. Med 450 lumen TrueView High Definition-ljus, strålkastare med
en räckvidd på upp till 100 meter och fem
olika lägen kan användaren välja önskad form
av ljus, effekt eller drifttid för den aktuella arbetsuppgiften. Ett högkvalitativt huvudband
i svettabsorberande mikrofiber ger komfort
och hjälmklämmor gör det enkelt att fästa
pannlampan utanpå hjälmen. Pannlampan
drivs med 3 x AAA-batterier.

Nyhet!
WEDA S30N
Nya slampumpen WEDA S30N från Atlas Copco
hanterar lera och andra krävande vätskeblandningar
med fasta ämnen upp till 50 mm. Användningsområdet
är i huvudsak gruvor, stenbrott, reningsverk och
processindustrier. Pumpen innehåller egenskaper
såsom, rotation- och fasföljdskontroll, termoskydd och
stickpropp med fasväxlare. Vikten är avgörande och
har begränsats till 25 kg!
atlascopco.se

Lyft med oss!
Utveckla din verksamhet
med teleskoplastare från Merlo.

Nya
P40.13!

Ledande leverantör av teleskoplastare
Läs mer på hullert.se

Lanseras
Inom kort!

PREMIÄR.
med GARO Futuresmart™

Mobil elbilsladdning för gröna
byggarbetsplatser och event
Som marknadsledande inom elbilsladdning i Norden presenterar GARO nu en mobil laddstation
specialutvecklad för tillfällig användning vid byggarbetsplatser och event. Varje laddstation kan ladda
två bilar samtidigt. Genom snabb och enkel stickproppsanslutning kan upp till tre laddstationer installeras
i grupp. Tack vare en fasfördelning på vidarematningen säkerställer vi en jämn strömförsörjning.
Självklart är GAROs mobila laddstation försedd med DC-felskydd som tillsammans med jordfelsbrytare
typ A skapar en regelriktig och säker installation.
Smart. Futuresmart.
LANSERAS 21 APRIL.
Premiärvisning på webben den 21/4 kl. 11.55
GARO Futuresmart™ garanterar vår innovation av framtidssäkra produkter
som säkerställer energibesparing, smartare styrning och enkelhet i användandet.

garo.se
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NY SLAGSKRUVDRAGARE MED
AUTOMATISKT VARVTAL
FRÅN FESTOOL
Festools batteridrivna slagskruvdragare TID
18 har ett maximalt vridmoment på 180 Nm
för att klara alla sorters skruvar. Med tre varvtalssteg och ett T-läge för materialanpassat
arbete har den rätt effekt för varje uppgift.
Samtidigt skyddar det rekylfria tangential-slagverket handleden. Med självborrande
skruv känner T-läget av övergången från plåt
till trä och anpassar varvtalet automatiskt. När
man startar maskinen och börjar borra med
lågt vridmoment roterar maskinen med maxvarvtal utan slagimpuls för att borra effektivt.
Så snart vridmomentet ökar i och med att
skruvningen börjar (det vill säga, när gängan
går in i träet) minskar varvtalet automatiskt
och slagimpulserna startar. Förutom T-läget
finns ytterligare tre växlar för att varvtalet
alltid ska kunna anpassas. Fördelarna med
tre växlar och T-läge är enligt Festtool att det
skyddar skruvhuvudet, förhindrar att skruven
”spinner” (”evighetsgänga”), att varvtalet kan
anpassas till materialet, att små skruvar dras i
exakt och att användaren undviker skador på
skruven och på monteringsdelen.

TID 18 har även en borstfri EC-TEC-motor
av senaste generation. Ytterligare fördelar
med TID 18 är ergonomin, den kompakta
formen och låga vikten på 1,3 kg inklusive
kompaktbatteri. Det magnetiska bitsfacket
är integrerat nere till höger och vänster på
maskinen. Eftersom bitsen sitter nedsänkta
på sidan kan de inte lossna av misstag. Den
praktiska bältesklämman kan monteras på
vänster eller höger sida. LED-belysningen lyser upp arbetsområdet utan att kasta skuggor

som försvårar arbetet. Tack vare Impact-principen har TID 18 dessutom ingen bakåtrörelse som tröttar ut användaren. Som en extra
fördel är TID 18 (liksom alla Festools maskiner, batterier och laddare) helsäkrad tack vare
de omfattande serviceförmånerna i Festools
all-inclusive-garanti. I denna garanti ingår
till exempel stöldförsäkring och reparationsservice under tre år. Nya TID 18 finns ute i
fackhandeln från och med april och levereras
i nya Systainer³.

7800 stycken betongelement hanteras med Manitou
Det var snabba ryck för Bror Bergentreprenads ägare Veli Taatila att få fram ett lämpligt
redskap till sin Manitou MHT10130 för att
hantera inte mindre än 7800 stycken betongelement vid bygget av Förbifart Stockholm.
Bror Bergentreprenad arbetar med skrotning, bultning, nätning och injektering. Nu
deltar de i det stora infrastrukturprojektet
Förbifart Stockholm.
“Vår del i projektet är att installera inklädnad med 7800 stycken betongelement med
måtten 3 x 5 meter”, säger Veli Taatila, ägare
Bror Bergentreprenad. ”Dessa väger ungefär
sex ton styck och sitter på sidorna i tunneln.
Vi ska utöver det sätta ett 200 000 m² vattentätt membran i taket med hjälp av 160 000
stycken bergbultar. Det är en yta som motsvarar 40 fotbollsplaner. Det här ska sedan armeras innan Subterra kommer in i bilden igen
och fyller dem med betong.”

I projektet används en Manitou MT625HA en speciallösning på så kort tid”, säger Veli
Comfort som fungerar som servicemaskin, en Taatila. “Trots att vi verkar på en väldigt
Manitou MRT1850P+ försedd med ett red- nischad marknad så var de väldigt lyhörda
skap för att lyfta armeringsnät och en Mani- och lösningen de presenterade har fungerat
precis som vi tänkt oss så här långt.”
tou MHT10130 för betongelementen.
Just momentet med att sätta betongelementen på plats krävde en
hel del tankeverksamhet för att hitta
en så bra lösning som möjligt. Önskemålet var ett redskap som kunde
lyfta, vrida och hålla elementen på
plats medan de bultades fast. Veli
Taatila kontaktade Scantruck som
lyckades hitta en lösning tillsammans med ett danskt företag. Resultatet blev ett vakuumredskap som
specialanpassats efter Bror Bergentreprenads specifika behov.
Betongelementen lyfts med vacum och väger
“Det var glädjande och inte minst
ungefär 6 ton.
viktigt att Scantruck kunde ta fram

www.SvenskRental.se • Mars - April 2020 • Svensk Rental Tidning

18
Husqvarna tar nu ett krafttag för säkerheten runt sina
motorkapar. Bland annat kommer man att turnera runt
Sverige med sin säkerhetsbuss. Från höger: Michael Fordell, Hans Lück, Johanna Brenner och Gerrit Gerding, från
Husqvarna Construction Products.

HUSQVARNA PÅ

turné för säkerheten

2

016 var ett olycksdrabbat år gällande
incidenter vid arbete med motorkapar, men det blev också startskottet
för ett intensivt arbete för Husqvarna
för att öka säkerheten och minimera
risken för skador. “Målet som sattes när vi
påbörjade detta arbete för några år sedan var
en nollvision. Vi är inte riktigt där än men på
väldigt god väg”, säger Hans Lück, Sales Manager Key Accounts på Husqvarna Construction Products i Sverige.

GODKÄND BRANSCHUTBILDNING
För att förebygga olyckor startade Husqvarna
ett projekt för att skapa en utbildning inom
sju olika områden, med huvudfokus på ”rätt
kapteknik” och ”rätt val av diamantklinga”.
Den pågår i 4 timmar och blandar både teori
och praktik, där användaren noga instrueras
och tränas i handhavande för att minska risken för skador och incidenter.
Utbildningen har idag har lett till stora förbättringar och tagit Husqvarna en lång bit på

Husqvarna fortsätter arbetet med att öka medvetenheten om säkerhet vid arbete med motorkapar. Det
började med en standardiserad utbildning, godkänd
av Swedish Rental och Sveriges Byggindustrier, följt av
produktförbättringar i form diamantklingorna SmartBlade och SmartGuard. Som ett led i detta startar de
nu sin landsomfattande turné ”Husqvarna Safety Tour
2020” som syftar till att öka kunskapen om säkerhet
bland uthyrare.

vägen i arbetet med att uppnå en nollvision
för olyckor med motorkapar.
“Idag fokuserar vi på säkerhet i allt vad vi
gör, både vad det gäller utbildning och produktutveckling med användaren i fokus”. säger Hans Lück.
Idag har drygt 3000 användare utbildats
runt om i landet och skaran växer ständigt.
Utbildningen utförs främst i egen regi och i
samarbete med olika branschskolor.
“Vi kan tydligt se att utbildningen har stor
betydelse för att minska risken för skador.
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När vi startade vårt arbete visade det sig till
vår förvåning att de tragiska olyckorna som
inträffat till stor del berodde på felaktigt
handhavande och att det var de mest erfarna
användarna som var inblandade i incidenterna”, säger Hans Lück.

SMARTGUARD, SMARTBLADE
OCH SAFETYFIRST-BROSCHYREN
Kombinationen av en bra och grundlig utbildning tillsammans med rena produktförbättringar har tydligt minskat olyckstalen. I juni

5%

GENERALAGENT FÖR MANITOU I SVERIGE
På återseende hos Scantruck

Rådfråga Scantruck om du vill lyfta din verksamhet till nästa nivå. Vi är generalagent i Sverige
för de kända SENNEBOGEN kranar, 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 huvudkontor i Rosersberg utanför Stockholm, där vi har 4.250 kvm under tak.

DU KAN OCKSÅ KONTAKTA
Lasse Lans
0722 403 106
David Trygg
0721 482 880
Bo Bergqvist
0722 403 107
Jan Bratowski
0706 493 401
Jesper Bratowski (R2R)
0739 509 706

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

Hitta återförsäljare på

www.scantruck.se
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50%

LIGHTER
THAN CONVENTIONAL
COMPRESSORS

COMPLIANT

Om du har möjlighet
att välja, välj el

Atlas Copcos E-Air-kompressorserie
har oöverträffad effektivitet, låga
driftskostnader, låg ljudnivå, robust design
och genererar inga lokala utsläpp.
En gul maskin med ett grönt hjärta.

UP TO
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SYSTEM

CONTROL THE AND FLOW
PRESSURE AND FLOW

SERVICE
ONCE EVERY

OPERATIONAL COST SAVINGS,
COMPARED TO DIESEL MODELS
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De som besöker Husqvarnas säkerhetsbuss kommer att kunna
jobba med Husqvarnas produkter i Virtual Reality-miljö.

Håll utkik efter Husqvarna säkerhetsbuss.

Över 110 orter i Sverige, från norr till söder, kommer att besökas.

lanserar Husqvarna SmartGuard på sina motorkapar. SmartGuard är ett extra skydd över
klingan på maskinen som skyddar just den
kritiska fjärdedelen av klingan som kan orsaka
olyckor vid fel handhavande och kapteknik.
Husqvarna har även tagit fram nya och säkrare diamantklingserier till sina motorkapar.
Klingorna går under namnet SmartBlade och
är speciellt utvecklade för uthyrningsverksamheter. “En dålig klinga är en stor orsak till
att en olycka sker. Om inte användaren eller
uthyraren är uppmärksam på att en klinga är

För att öka säkerheten har Husqvarna motorkapar försett med BladeGuard som skyddar
användaren från det så kallat kritiska kvartalet
på diamantklingan där de farliga kasten uppstår
om man använder fel teknik när man använder
kaparna.

för sliten kan den bidra till skador. Det handlar i korthet om att klingans stamblad inte får
vara bredare än själva segmentet”, säger Michael Fordell, KAM Husqvarna Construction
Products.
Instruktioner hur man som uthyrare och
användare sätter säkerheten främst har också
sammanfattats i broshyren Safety First som
delas ut till alla användare och det är maskinuthyraren tillsammans med Husqvarna
står som avsändare.

och var riskerna kan uppstå. Man kommer
förstås att även kunna testa maskinerna i
verkligheten också.
“Nu är ju läget lite oroligt vad gäller alla
typer av kundaktiviteter beroende på Coronaviruset. Så det exakta datumet för när Safety
Touren drar igång är lite vilande i nuläget. Men
intresset bland de vi ska besöka är stort. Vi står
på tårna inför turnéstarten och drar igång så
snart läget blivit bättre”, avslutar Hans Lück.
www.husqvarnacp.com/se

HUSQVARNAS SAFETY TOUR 2020
För att promota och bidra med ökad kunskap
om säkerhet drar Husqvarna nu igång sin Safety Tour över hela landet.
“Husqvarnas Safety Tour syftar främst till
att besöka maskinuthyrare och öka kunskapen och medvetenheten runt säkerheten”,
säger Michael Fordell. Själva kärnan i Safety
Touren är en buss som kommer att besöka
mängder av maskinuthyrare och företag över
hela landet. Med bussen kommer man utbilda
och informera både uthyrare och användare
hur man på ett säkert sätt arbetar med Husqvarnas produkter. I bussen finns allt informationsmaterial i form av instruktionsfilmer,
trycksaker och så förstås själva produkterna.
Med ny teknik kommer man även kunna arbeta med motorkapar i VR-miljö som illustrativt förtydligar hur en motorkap ska användas
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Säkerhetsbussen från insidan.

Gå gärna in och läs fler nyheter och reportage på

www.svenskrental.se
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Manitou stärker sin
gröna profil på MRT-serien
Bi-Energy finns nu som tillval på Manitou MRT P+ teleskopslastare.
Lösningen gör det möjligt att använda
el som driftkälla när maskinen står stabilt
på stödbenen. Manövreringarna mellan
arbetsplatserna görs med hjälp av dieselmotorn, men när maskinen står på plats,
tillkopplas 380 volt med hjälp av en 10
meter lång kabel.
Manitou har fått ytterligare ett ben att
stå på när det gäller miljövänliga maskiner.
Med Bi-Energy erbjuder Manitou en
lösning som gör att maskinen kan arbeta
på ren el-drift istället för med den traditionella dieselmotorn, när den står stabilt
på stödbenen. I praktiken betyder det
farväl till motorljud samt utsläpp.
“Konkret är Bi-Energy en enhet som
kan flyttas mellan maskinerna. Om du
har flera Manitout MRT P+ som är fabriksförberedda för systemet kan du applicera det på den som har mest behov av
det, till exempel en maskin som ska arbeta i en miljö där det finns begränsningar
för utsläpp eller ljudnivå. Alla funktionerna som maskinen har på dieseldrift
finns kvar, men du får en lägre driftskostnad med eldrift”, förklarar Anker Lemvig,
Business Manager hos Scantruck AB.
“Med Bi-Energy kan vi erbjuda en lösning till kunder som har krav på så miljövänliga maskiner som möjligt, men finns
det inte möjlighet att köra dem på el så
fungerar de fortfarande på dieseldrift.
Det är vår bestämda uppfattning att det
finns en stark efterfrågan på miljövänliga
maskiner på marknaden, så nyheten ligger helt rätt i tiden”, avslutar Anker Lemvig.

Med Bi-Energy kan teleskopslastaren
arbeta på ren el, när den står stabilt på
stödbenen.

Scantruck förstärker organisation i
Rosersberg
Hans Andersén anlitas nu i rollen som platschef på Scantrucks anläggning i Rosersberg i
Stockholm. Detta är en del i en expansiv fas
där Scantruck vill förstärka sin organisation i
Sverige. Hans Andersén är 43 år och har en
gedigen bakgrund i branschen med mer än

20 års erfarenhet av att arbeta med kranbilar
och mobilkranar. Han kommer närmast från
Havator.

MPK06 – ny minipicker från Jekko
Jekkos växande familj av minipickers välkomnar MPK06, den självdrivna elektriska kranen som fungerar utan krok och vakuumlyft.
MPK06 är en kompakt minipicker med begränsad vikt som klarar att lyfta 600 kg.
MPK06 har ett dubbelt användarläge med
krok eller vakuumlyft för glas. Andra funktioner på denna kran är en 360° kontinuerlig
rotation av vakuumlyften och 10° höger-ochvänster elektrisk rotation av turret, som flyttar lasten åt sidorna men fortfarande med en
relativt låg allmänvikt och åtkomst i trånga
utrymmen.
Maskinen är 100 % elektrisk, både under
transport och användning av arm. Den har en
3 kW motor som drivs på 2 x 12 V-155 Ah drivbatterier. Motorn är tyst och utsläppsfri för
användning inomhus. De nya elektriska ställdonen, vars prestanda enligt Jekko kan jämföras med den hos vanliga hydrauliska cylin-

drar, levererar upp till tre snabba och mjuka
rörelser åt gången utan förlust av prestanda.
MPK06 har inga hydrauliska delar vilket gör
kranen lämpad i känsligare kontexter då oljeläckage förhindras. Vakuumlyftens elektriska
rotation och den elektriska förlängningen är
tillgängliga som tillval.
MPK06 kräver ingen utbildning för att
användas. MPK06 är utrustat med ett enkelt
system med modulära och avtagbara motvikter och står för totalt 200 kg. De kan tas bort
när maskinen måste lyftas med en kran eller
flyttas i en hiss så att dess vikt minskar till 720
kg. MPK06 är utrustad med kraftiga metallhöljen och terränggående terrängdäck för de
mest utmanande trädgårdsförhållandena. För
inomhusdrift finns vita däck utan märkning
som tillval. Minipickern är kompakt i storlek
och minskad i vikt och går att transporteras i
en vanlig skåpbil.

www.SvenskRental.se • Mars - April 2020 • Svensk Rental Tidning

24

Pumpar

ATLAS COPCO LANSERAR NY SERIE

dränkbara pumpar

Foto: Atlas Copco Group.

Med sitt breda produktprogram och sin kontinuerliga satsning på nya modeller
vill Atlas Copco med sin nya WEDA-serie räknas som en komplett leverantör av
elektriska, dränkbara pumpar.

I

årets tema över dränkbara pumpar är
det lite skralt med nyheterna. Men Atlas Copcos Weda-serie har uppdaterats
och japanska Tsurumi har också infört
förbättringar som ökar effektiviteten vid
pumpning. Läs mer på den här och följande
sida.

ATLAS COPCOS
PUMPSORTIMENT UPPGRADERAS
I den senaste uppdateringen har alla trefaspumpar försetts med termoskydd, samt ro-

tations- och fasföljdskontroll. Även hydrauldelarna är genomgångna och uppdaterade i
hela sortimentet för att leverera pumpar med
längre livslängd. För flexibilitetens skull har
pumparna en modulär konstruktion och ett
tätningssystem konstruerat för att ge en optimal underhållslösning och som går att montera även på arbetsplatsen.
Flertalet av pumparna är små och lätta
(under 25 kg), vilket gör dem smidiga att
förflytta inom arbetsplatser och till och från
hyresbutiker. Produktprogrammet täcker
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PÅLITLIGA, KRAFTFULLA
OCH UPPKOPPLADE!
NYA BORRMOTORERNA DM 400 OCH DM 430
Läs mer på: www.husqvarnacp.com/se/
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Pumpar

dränerings-, slam-, och slurrypumpar, från
märkeffekt 0,4 kW till 54 kW, med flöde upp
till 22 000 l/min. Det betyder att de är lämpade som avvattningslösningar för olika användningsområden inom bygg och anläggning, industri, räddningstjänst och underhåll.
Dräneringspumparna hanterar både rent och
smutsigt vatten, även med små partiklar av
fasta ämnen. Slampumparna kan hantera
tjockflytande, mjuk och våt lera och andra
viskösa blandningar av vätska och fasta ämnen, i synnerhet från industriella processer
och raffinering. Slurrypumparna har stora
öppningar för att klara att pumpa de mer
svårhanterliga fasta ämnena.

DIESELDRIVNA DRÄNERINGSPUMPAR
För dräneringsapplikationer där elektricitet
kan vara en bristvara eller där en översvämning håller på att ske har Atlas Copco också ett
komplett program med dieseldrivna pumpar
i PAS-serien. Pumparna klarar större solida
material (upp till 100 mm) och är lämpade för
förbipumpning. Flödet i dessa pumpar har en
maxnivå på 2160 m³/h (PAS 300HF). Den senaste pumpen i familjen heter PAS 80 och är
en mindre tretumspump för diesel som lanseras under våren 2020. Pumpen har en lyfthöjd
på 19 meter och ett maxflöde på 2670 l/min.
Motorn uppfyller EU-emissionskrav Steg V.

TSURUMI PUMP VISAR SENASTE
PRODUKTERNA PÅ CONEXPO
I Tsurumi Pumps monter på mässan Conexpo i Las Vegas hade besökare möjlighet att
se företagets utbud av industripumpar och
teknologi, samt lära sig mer om tillverkarens
kundtjänst och service.
I år lyfte Tsurumi fram sina modeller
med omrörare vid motoraxeln. Omrörarna
gör enligt Tsurumi Pump överföringen
av vätska och sand, slam och uppslamning enklare och effektivare. Andra
kännetecken för deras maskiner
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är komponenternas konstruktion i hållbara
material, där några exempel är den patenterade oljelyftaren och tätningar i kiselkarbid. Pumparna som Tsurumi ställde ut inkluderade de portabla HS- och LB-serierna,
omrörarpumparna i GSD-, KTD- och GPNserierna, högtryckspumparna i LH-serien,
högvolymspumparna i KRS- och GSZ-serierna, SFQ- och SQ-pumparna i rostfritt
stål och övriga KTVE-pumpar.
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Uttalande från Ramirents VD Erik Bengtsson angående covid-19:

”VÅRT SAMHÄLLSANSVAR ÄR STÖRRE ÄN NÅGONSIN”
Utbredningen av coronaviruset fortsätter att
påverka samhället på alla nivåer. Erik Bengtsson meddelar att Ramirent håller öppet som
vanligt i Sverige, med anpassningar efter rådande läge, men är också tätt sammanlänkande med utvecklingen i övriga Europa.
Ramirent Sverige ingår i en koncern med
verksamhet i nio länder i Europa. Däribland
Italien, Frankrike, Spanien och England där
verksamheten håller helt stängt.
Men så långt det är möjligt, med säkerhet och hälsa i fokus, kommer Ramirent att
fortsätta hålla öppet för att hjälpa sina kunder. “Vi har ett samhällsansvar att hålla hjulen
snurrande även under de här exceptionella
omständigheterna och ett ansvar gentemot
våra kunder och partners. Men framförallt
har vi ett ansvar gentemot våra medarbetare.
Det är tack vare dem vi kan fortsätta att hålla
våra kundcenter öppna. Utan deras starka
insatser och välvilja stannar vår verksamhet”,
säger Bengtsson.
Ramirent utgår från myndigheternas rekommendationer och direktiv i respektive

verksamhetsland och följer utvecklingen väldigt noga. “Vår beredskap är hög för att kunna
ställa om ännu mer om det skulle behövas.
Vi har tydliga riktlinjer och rutiner för ledningens löpande riskbedömningar då förutsättningarna ändras dag för dag”, fortsätter
Bengtsson.

ETT URVAL AV ÅTGÄRDER RAMIRENT
SVERIGE HAR VIDTAGIT
• Antal kunder på Ramirent kundcenter är
begränsat till max 50 personer. Det kan innebära väntetid utanför och markeringar för hur
man kan stå och gå för att minimera smittspridning. Samtliga fysiska utbildningar är
inställda tills vidare.
• De medarbetare vars arbetsuppgifter tillåter
det, arbetar hemifrån för att minimera exponering och folksamlingar.
• Möten hålls digitalt (inkl. interna-, kundoch leverantörsmöten). Inrikes och utrikes
tjänsteresor ska undvikas. Omedelbar karan-

tän vid symptom eller resor/besök till länder
med förhöjd risk
• Om medarbetare har varit i drabbade områden, eller upplever symptom som anges för
coronaviruset, ska chef meddelas.
• De som besöker Ramirent uppmanas att hålla
avstånd till varandra, tvätta händerna med varmt
vatten och tvål samt använda utställd handsprit.
• Nya städrutiner säkerställer att det städas
ännu mera strukturerat på Ramirents enheter, för att i möjligaste mån minska eventuell
smittspridning.
“Vi har goda relationer med våra kunder
och leverantörer och det finns en ömsesidigt
stor förståelse för det vi på olika håll går igenom just nu. Jag är tacksam för det lösningsfokus som finns och som gör det möjligt för
oss att gemensamt ta oss igenom det här”, avslutar Erik Bengtsson, VD Ramirent Sverige.
www.ramirent.se

Ny modell för högre
höjder från Genie
Genie utökar sin generation av Genie S teleskopbomliftar med Genie S-80 J, baserad på
Genie S-60 J fast med förmågan att nå högre.
Den har en obegränsad plattformskapacitet
på 300 kg.
Modellen är designad för att göra jobbet
gjort med två personer, plus verktyg och en
1,8 meter jibb. Den har en arbetshöjd på 26,4
meter och en horisontell räckvidd på 16,8 meter. Liften har tillräckligt låg vikt (10 433 kg)
för att kunna användas med Genie 4-Point
TraX, ett patenterat band- och axelsystem,
och är enligt Genie den första bommodellen i
24,4 meterskategorin att erbjuda en bandlösning. Genie TraX-systemet erbjuder terrängframkomlighet och lägre kontakttryck för att
minska skadan när man använder liften på
känsliga ytor, såsom blött gräs, lera, sand och
snö, eller hårdare ytor, såsom grus, betong
och asfalt.
Enligt Sean Larin, Product Manager Genie, kompletterar Genie S-80 J-modellen den

populära ”tyngdlyftaren” Genie S-85 XC (Xtra
Capacity) i en uthyrningsflotta. Med en 37
kW Kubota D1803 turbodieselmotor, tillgänglig i Steg V/Tier 4f, erbjuder Genie S-80
J en maskin i rätt storlek med enkelt underhåll. Modellen är dessutom utrustad med ett
CAN-baserat kontrollsystem med ett inuitivt
upplägg som överensstämmer med övriga
Genie-bommar. I den digitala LCD-skärmen
kan man felsöka och följa data i realtid. Denna modell är även kompatibel med Genie
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Tech Pro Link, ett handhållet diagnostikverktyg för mer flexibilitet under maskinuppdateringar, kalibreringar och felsökningar, även
från bomplattformen utan bärbar dator eller
övriga accessoarer. Modellen kommer med
Genie Lift Guard Contact Alarm-systemet för
att stärka säkerheten. Alla vanliga tillval för
Geniebommar är tillgängliga, såsom generatorlösningen Genie Lift Power 3 kW och 12
kW och Genie Lift Guard (Fall Arrest Bar och
Platform Mesh-accessoarer).

Cutting-edge connectivity. Done.
With the MoveSmart Technology, TYROLIT machines are connected to
the Internet for the first time. More productivity, better planning and higher
efficiency through construction site real-time data. For smart users.
Find out more at www.tyrolit.com/movesmart

Premium grinding tools since 1919
www.tyrolit.com
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Kompakt Allroundmaskin
HD COMPACTLINE – MÅNGSIDIG MED GOD PACKNINGSFÖRMÅGA

CLOSE TO OUR CUSTOMERS. HD CompactLine-vältarna ger bra packningsprestanda till små och stora byggarbetsplatser.
De imponerar med kompakt design, låg sidofrigång, stora valsar, enkel användning och god synlighet.
www.wirtgen-group.com/sweden
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iX Series

Robotic Total Station

Upplev prestanda som
du aldrig sett tidigare!
Sokkia IX är den snabbaste,
lättaste och mest kraftfulla
Sokkia Totalstation som
har producerats. Och som
alla våra produkter, kan du
anpassa det för att tillgodose
alla dina behov och skapa
dina egna arbetsflöden.

GCX3

GNSS mottagare

SOKKIA har använts vid
stora och betydande projekt
världen över. Med en
produkt från SOKKIA är du
garanterad högsta precision
och hög produktivitet
många år framöver. SOKKIA
erbjuder ett brett sortiment
av mätinstrument.

www.sokkia.com

Standard

Karlstad
054 - 21 60 60

Göteborg
031 - 20 40 10

Stockholm
08 - 754 31 30

Helsingborg
040 - 49 03 40

Against black background

www.blinken.eu
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Bodar
I vattnet utanför Kornhamnstorg bär en
pråm upp 32 arbetsbodar för personal
vid Slussen-projektet.

NYTT INOM

arbetsbodar
I en ständigt rörlig byggbransch som ofta kräver
snabba kontors- och boendelösningar är arbetsbodar
ofta ett attraktivt alternativ.
Nytt på arbetsbodssidan är
företaget Kapers sovbodsetableringar, samt nya tillbehör från PA-SO Produkter.

K

raven på miljöhänsyn, bättre inomhusluft, hållbarhet och energieffektivitet
har nått även bod-marknaden. Byggindustrins förväntningar får bodproducenter att vässa sina koncept. Ett företag
som vill lägga fokus på just det är Kaper Norden
med egen bodfabrik i Estland. Kaper säljer sina
bodar med återköpsgaranti eller hyr ut dem
med en utköpsoption för kundföretaget.

“Vi har bestämt oss för att göra skillnad genom att förbättra bodarnas standard maximalt
utan att spräcka budgetramarna”, säger Gustav Hagberg, vd Kaper. ”Fabrikschefen Peeter
Krevald har lyckats göra underverk med materialval och nytänkande. Våra nya StandardPlus-bodar har inte bara bättre U-värden och
ventilation, utan de har samtidigt bättre ljudmiljö invändigt, är mer trivsamma och dessutom framtidssäkrade med förberedelser för
till exempel IoT, Internet of Things.”

KAPERS SOVBODAR VID
SKARABORGS SJUKHUS
Ett bodsegment där den här utvecklingen
syns tydligt är sovbodsetableringarna. De

blir allt vanligare på byggarbetsplatserna idag
när arbetskraften är mer rörlig än förr. Då är
det viktigt att kunna erbjuda utrymmen för
sömn, hygien, måltider och umgänge. Ett exempel är den stora tillbyggnaden vid Skaraborgs sjukhus i Skövde där det snart finns inte
mindre än 80 enkelrum med dusch och WC
för byggarbetskraft.
“Vi valde först 20 sovbodar av den modell Kaper producerar i egen fabrik. Nu när
projektet snart kräver fler medarbetare på
plats beställde vi just ytterligare 20 stycken”,
berättar Thomas Sjögren, produktionschef
ByggDialog och ansvarig på plats för sjukhusprojektet. ”Bodarna har genomgående rätt
kvalitet. Bra ventilation i kombination med
effektiv isolering och högsta brandklassning.
Ljusa och fräscha badrum, fin färgsättning.
Det här är bodar jag skulle kunna bo i själv.
Det är viktigt för oss att våra medarbetare
trivs och mår bra i sin inkvartering, eftersom
det underlättar för dem att göra en fullgod
och inspirerad arbetsinsats.”
“Etableringar av bodar – sov- eller kontorsmoduler – är miljöer där människor ska
arbeta eller samla kraft ofta i flera år”, berättar
Gustav Hagberg. ”Det är lika viktigt med triv-
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Bodar

Fabrikschefen Peeter Krevald vid Kapers
bodfabrik i Estland.

Kapers VD Gustav Hagberg vid Slussen-projektet i
Stockholm dit man levererat många bodar.

sel och hälsosam luft här som på vilket kontor
eller hotell som helst. När vi planerar en etablering tänker vi enligt ett koncept vi ibland
internt kallat ’Pensionat Bygget’. Det ska inte
förväxlas med John Cleese ’Pang i bygget’”,
säger Gustav Hagberg med ett leende på läpparna.
En annan trend som Kaper känt av bland
sina kunder vid större etableringar är att välja
2,70 meter i takhöjd och satsa på ventilation.

avlopp. Upphängningen behöver ingen montering eller skruvar, istället hänger man en-

AVLOPPSUPPHÄNGNING
FRÅN PA-SO PRODUKTER
Andra nyheter på arbetsbodssidan kommer
från PA-SO Produkter, som är baserade i Avesta och tillverkar byggarbetsprodukter. Deras nya avloppsupphängning passar de vanligaste arbetsbodarna i Sverige och gör enligt
PA-SO Produkter att etableringar med avlopp
och vatten blir enklare. Dessutom går mindre tid till att lösa upphänggningar och fastsättningar av avlopp. Upphängningen har en
kedja för att enkelt fästa rören och ställa fall,
med möjlighet till ”fin” inställning av fall på
Svensk Rental Tidning • Mars - April 2020 • www.SvenskRental.se

kelt konsolen på ramen. För tillfället utvecklar PA-SO Produkter dessutom en produkt
som gör att konsolen fungerar till Remodul
och Maxmodulers arbetsbodar. Dessutom
erbjuder PA-SO Produkter en ny fristående
trappa för nedre bodar med ingång från sidan. Denna plattform används med deras
1-2-3-stegstrapp.

Från
1995 kr/
månad

En webbaserad plattform med administrativa funktioner för
uthyrning och försäljning av produkter, tjänster och aktiviteter
■
■
■
■

Kundportal för bokning och överblick av sortiment och tillgänglighet.
Kontrollpanel för hantering av administrativa funktioner.
Integrationer mot exempelvis bokföring och fysisk kassalösning
Tillval som exempelvis avtalsfakturering, skadehantering
och uppföljning av egna inventarier.

Välkommen att boka ett förutsättningslöst möte!
www.hyrsverige.se | 020-497 497

Skanna QRkoden för att
kontakta oss.

Hotell på hjul!
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036-39 37 25
kaberental.se
2019-03-21 08:21:37
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COVID-19

PARALYSERAR BESÖKSNÄRINGEN

Bygg- och anläggningsbranschen i världen är som alla andra branscher
mycket beroende av olika typer av mötesplatser för att kunna utvecklas
och för att produkter och tjänster ska kunna utbytas. Ett tvärstopp för
dessa möten i form av mässor och konferenser slår hårt mot vår marknad
och ekonomi.

C

oronakrisen slår hårt mot besöksnäringen i vårt samhälle och till den
hör även de olika branschmässorna
samt konferenser. Året började dock
bra utan något Corona-hot och mäs�san World of Concrete i Las Vegas kunde genomföras enligt planering. Någon vecka efter
WOC arrangerade USA rivningsförening,
NDA, sin årliga konferens och mässa, denna
gång i Austin, Texas. PD systertidningar PDi
och PDa var på plats. Personalen tog sig dock
hem med nöd och näppe innan det verkliga
utbrottet av Corona i Kina. Ett par veckor senare var det så dags för årets största globala
mässa Conexpo-Con/Agg i Las Vegas.

via andra länder till en avsevärt ökad kostnad
både gällande biljettpriset och extra nätter på
hotell. PDi Magazines redaktör, Andrei Bushmarin, som bor i Sankt Peterburg, Ryssland,
lyckades tidigarelägga sin hemresa och flyga
till Helsingfors. Ryssland hade stängt luftrummet och var på väg att stänga gränserna.
Andrei lyckades dock ta snabbtåget från Helsingfors till Sankt Petersburg i elfte timmen,
precis innan gränsen stängde.
Efter att Conexpo-Con/Agg genomförts
har i princip alla mässor och konferenser
cancellerats eller flyttats fram i tid. Orsaken:

GENOMFÖRDES TROTS FARHÅGOR
Ryktena gick om att ställa in men många utställare var redan på plats så mässan genomfördes ändå. Men nu hade smittspridningen
även kommit till Europa och många utställare
och besökare på mässan valde att boka om
sina biljetter och åka hem tidigare. Alla lyckades dock inte och vi har hört många historier
om personer som fått boka om sina biljetter
Svensk Rental Tidning • Mars - April 2020 • www.SvenskRental.se

Covid-19, naturligtvis. Här följer en liten genomgång av förändringar kopplat till byggoch anläggningsbranschen. Tyska håltagarmässan Bebosa skulle ha hållits i Willingen i
Tyskland i slutet av mars. Den internationella
branschföreningen IACDS skulle ha hållit
sitt årsmöte i samband med Bebosa samt sitt
25-årsfirande vilket också ställdes in. Ett 50tal medlemmar från BFB-Byggnadsberedning
hade också planerat att besöka Bebosa men
fick ställa in. Det som gäller nu är att IACDS
planerar att hålla sitt årsmöte och jubileumsfirande i samband med DEMCON 24-25 september, 2020.

FLER MÄSSOR ÄNDRAR SINA DATUM
I takt med virusets utbredning började allt fler
event att ställas in. Italienska mässan Samoter
som skulle gått i april flyttade fram sina datum till 21-25 oktober, 2020 istället. Nyligen
meddelade Nordbygg, som också skulle ha
gått i april, att man flyttar mässan till 29 september-2 oktober. Således blev det ganska tajt
mellan DEMCON som arrangeras veckan
före. Arrangörer runt om i världen hoppades
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in i det sista att man skulle kunna hålla fast
vid sina datum. Även Maskinleverantörernas
mässa, Svenska Maskinmässan på Solvalla
beslutade sig för att flytta arrangemanget
till 1-3 oktober i år och krockar således med
Nordbygg en aning. Dock har mässorna olika
inriktning.

Detta är bara några exempel på hur förödande utbredningen av en pandemi kan bli för
allas verksamhet. Vad vi nu kan hoppas på är
att utbrottet börjar klinga av så sakta. En del
forskare och experter spår att vi kanske passerat det värsta någon gång i slutet av maj och att
det mesta kommer igång igen under somma-

ren. En del experter varnar dock för att viruset
kan komma tillbaka igen under hösten, kanske
inte i samma omfattning som nu dock. Branschen kan bara hoppas att detta inte händer
då fler mässor och de mässor som flyttat sina
datum kan riskera att flyttas till 2021.
Frågan är dock om alla småföretag har den
uthålligheten särskilt barer, restauranger och
hotell som lever på besökare. För att bromsa
smittspridningen måste vi dra ner på de personliga kontakterna och då blir det framförallt besöksnäringen som drabbas. Men i övrigt måste livet fortsätta. Det är farligt för hela
näringslivet om alla drar i nödbromsen och
vår omsättning av varor och tjänster utplånas
på grund av företagens rädsla. Om inte handeln med varor och tjänster kommer i gång så
snart som möjligt och även upprätthålls kan
en konjunktur som var förhållandevis god för
bara någon månad sedan falla tillbaka på en
nivå som vi upplevde under depressionen på
1920-talet. Nu är det ingen ekonomisk kris
egentligen utan det är Covid-19. Men fortsätter detta kan vi få en ekonomisk kris som det
kan ta år att komma ur.
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36
Foto: GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG

GEDA-HISSAR ANVÄNDS VID BYGGE AV

Polens högsta torn
GEDA:s hissar erbjuder logistik vid bygget av Varso Tower i Warszawa.
Bygget bör-jade redan 2016 och kommer när det är färdigbyggt att vara
det högsta tornet i Po-len. Varso Tower är den främsta delen i ett projekt
bestående av totalt tre torn.

H

ela projektet innefattar 144 000 m²
och kommer till stor del rymma kontorslokaler. Bot-tenvåningen kommer
att vara en allmän yta med kaféer, restauranger och affärer. Huvud-tornet
kommer att bli 310 meter högt. Det kommer
även byggas en terrass och restaurang på 230
meters höjd.
Trawer, företaget som ansvarar för höjdaccess, valde den tyska tillverkaren GEDADechentreiter GmbH & Co. KG. Den nya
GEDA BL 2000 används där tung last behöver förflyttas på höga höjder. Som singel- eller tvillingvariant fungerar den som personoch materialhiss med lastkapacitet 2000 kg
eller 23 personer med lyfthastighet upp till
55 m/min. Plattformsstorleken 1,45 x 3,20 x
2,10 meter gör det möjligt för transport av
skrymmande gods på en höjd av 250 meter.
Två av tre GEDA BL 2000-hissar används
i sin tvillingvariant med en standardiserad
hisshastighet på 40 m/min. En fjärrstyrd access-/underhållsfunktion finns tillgänglig via

internetuppkoppling. Den GEDA BL 2000hiss som installeras på huvudtornet kommer

Foto: GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG

Svensk Rental Tidning • Mars - April 2020 • www.SvenskRental.se

att nå en höjd på 230 meter, det högsta för en
GEDA-hiss i Europa.
Transportplattformen GEDA 1500 Z/ZP-2
använder dubbla GEDA UNI-X master vilket
gör den stabil med låga förankringskrafter.
Styrsystemet är uppdaterat med två lägen,
transportplattform för persontransport eller
materialhiss. Som materialhiss är lyfthastigheten 24 m/min och som transportplattform
12 m/min. GEDA 1500 Z/ZP transportplattform med dubbelmastdrift anpassar sig efter
förutsättningarna på ar-betsplatsen tack vare
sitt modulära system med 14 olika plattformsversioner och olika lastkapaciteter. De olika
varianterna av den stora lastplattformen erbjuder mycket utrymme. Trots hög lastkapacitet på upp till 2000 kg gör dubbelmastsystemet att transportrörelsen blir stabil. Ett flertal
vajerdrivna GEDA Star 250 Comfort-byggspel
används också vid bygget. I augusti anlände
person- och materialhissen GEDA PH 2737,
med en planerad monteringshöjd på 230 meter. Åttio meter är redan installerad.
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Avgasfri,
tystare.
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Batteridrift är här för att stanna. Inga avgaser, tystare, lägre hand-arm-vibrationer (HAV)
och lägre service- och driftskostnader är några av fördelarna. Idealiska för arbeten i rörgravar,
tunnlar, inom tättbebyggda områden eller inomhus. Och en ny generation batterier ger ännu
längre drifttid innan laddning. Tre modeller från 50-200 kg, och fler kommer, alla baserade på vår
unika och patenterade teknologi. Battery powered by Swepac – Originalet!
Swepacs produkter är utvecklade och konstruerade i Sverige baserat på våra kunders önskemål.
Intresserad av oss eller våra produkter? Kontakta i så fall någon av oss på Swepac eller besök vår
hemsida www.swepac.com
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BOKNINGSSYSTEMET
HYR ERBJUDER
UTHYRNING ONLINE
HYR är ett webbaserat boknings- och betalsystem för uthyrning av
bland annat maskiner och verktyg. Svensk Rental Tidning har träffat
företagets grundare Marcus Eriksson.

H

YR utvecklar och säljer sin egen plattform för uthyrning av exempelvis
maskiner och verktyg. En samarbetspartner är exempelvis Husqvarnaåterförsäljare runtom i landet. Plattformen är helt webbaserad och skräddarsys
utefter verksamheten som den ska appliceras
på. Dessutom erbjuder de kringtjänster såsom försäkringar, integrationer och hårdvara.
Plattformen består av en kundportal där kunden själv kan uträtta sina bokningar, se historik och söka bland produktflora, samt en
kontrollpanel för att säkerställa att processen
och administrationen kring verksamheten
fungerar och dokumenteras.

FOKUS PÅ ATT HJÄLPA KUNDEN
Marcus Eriksson grundade HYR och arbetar
som affärsutvecklare på företaget. Han har
en tioårig bakgrund inom bilhandeln, bland
annat inom premiummärket Porsche. Det är
därifrån som han fått sitt tankesätt om kvalitet och hur viktiga kundrelationer är.
År 2018 startade han HYR. Redan från
början var det klart att företaget skulle stå för
”tydliget, engagemang och kvalitet”. Fokus
skulle inte ligga på kvantitet, utan snarare på
att hjälpa kunder med service och support.
Idén kom från den självupplevda erfarenheten av att som privatperson ha svårt att hyra
maskiner hos större aktörer. Marcus Eriksson
ville skapa en möjlighet för privatpersoner att
få en samlad kunskap av byggmaterial och att
kunna hyra maskiner.

“Ett par kontakter etablerades hos de större
bygghandelsaktörerna och jag fick möjlighet
att öppna min första depå”, berättar Marcus
Eriksson. “Parallellt påbörjades en utveckling
av plattformen som skulle vara nyckeln för att
hantera bokningar och betalningar, tillika en
administrativ del för hantering av besiktning
och service. Plattformen är idag nyckeln i vår
verksamhet som enbart består av att utveckla
vår egen plattform för andra som vill hyra ut
sina produkter, tjänster och aktiviteter.”

EN PLATTFORM SOM
BYGGER PÅ PROBLEMLÖSNING
Marcus Eriksson såg att det redan fanns ett
flöde av potentiella kunder i form av företagskunder, mestadels andra byggföretag,
som skulle kunna utgöra en grundintäkt.
Samtidigt utvecklades plattformen kontinuerligt.

Marcus Eriksson, initiativtagare till HYR
Sverige.
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“Den var mer och mer avancerad och byggde mycket på de problem som vi stötte på och
då ville lösa för egen del, utmaningar som jag
upplevde inte fanns hos andra uthyrningsbolag som hade en tydligare inriktning mot
företag. Ett exempel är en tydlig kundportal
med direkta bokningsmöjligheter och olika
betalningsalternativ.”
En grundpelare i verksamheten är att
plattformen ska kunna skräddarsys efter
kundens verksamhet, stor som liten. Utöver
plattformen erbjuder HYR också andra tjänster, exempelvis hyresförsäkring för företag
som är i ett uppstartskede med sin uthyrningsverksamhet.
“Det innebär att hanteringen av produkter
som utsätts för stöld hanteras av HYR”, säger
Marcus Eriksson. ”Det sker en direktreglering
i vår plattform, vilket skapar ett andrum och
kan bidra till ett ökat fokus på sin kärnverksamhet. Det är ett exempel på möjliga lösningar vi kan erbjuda.”
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Konkurrensen upplever Marcus Eriksson
som god, med flera andra duktiga utvecklare
som bygger liknande webbaserade system.

“Om jag skulle göra någon skillnad så
skulle jag säga att HYR är mer anpassat för
små till medelstora företag, just för att vi kan
erbjuda de mjuka värdena som jag
nämnde tidigare om hyresförsäkring. Det finns större bolag än oss
men jag upplever att de mer riktar
sig till de större aktörerna.”

NUTIDEN OCH FRAMTIDEN

HYR Sveriges demosajt.

HYR består av ett team som hjälps
åt med alltifrån utveckling till
kundbesök. Deras första bokslut
landade på cirka 1,2 miljoner i nettoomsättning. Under den rådande
coronaviruspandemin försöker HYR
blicka framåt, samtidigt som det är
svårt att påverka marknaden.
“Något som kanske kommer
att bli ännu tydligare efter corona
är perspektivet på att inte de facto
äga sina maskiner, vilket gör att fler

Smidigt och enkelt att hitta.

besöker sina lokala maskinhandlare och söker
sig till uthyrning. Vi ser redan att fler och fler
mindre maskinhandlare som till vardags säljer skog- och trädgårdsmaskiner övergår till
att erbjuda uthyrning. Där passar HYR som
handen i handsken.”
Framtidsplanerna för HYR är att ta in fler
kunder och tillsammans med dem vidareutveckla plattformen. Marcus Eriksson menar
att möjligheterna är oändliga och att förutsättningarna är goda.
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En “blänkare” betyder så mycket!

Sedan ett år tillbaka erbjuder Svensk Rental Tidning
ett nytt sätt att synas med sina produkter eller tjänster.
Vi kallar det kort och gott registerannonsering. På en
yta av 60x40 mm kan du som annonsör marknadsföra
dina produkter eller tjänster. Det kan röra sig om en

speciell kampanj eller en specifik produktgrupp inom
ditt sortiment eller helt enkelt en annons som innehåller
ditt företags kontaktuppgifter.
Annonsregistret kommer att finnas med i alla
utgåvor under året till det förmånliga priset av 8 000 kr

för hela sex införande. Annonsens utformning kan du
ändra inför varje nummer om så önskas förutsatt att du
skickar in nytt annonsoriginal till redaktionen.
Om du är intresserad av en registerannons kontakta
tidningen på info@svenskrental.se

UTHYRNINGSSYSTEM från MCS

Diamantverktyg
& maskiner
för sten & betong
www.matek.se
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Nöjda kunder =
Lönsam uthyrning
Kontakta oss på:
08-578 770 93
info@mcs-software.se
Falkenberg • O346-12345
www.autokrancentret.se

www.mcs-software.se

KVALITETSMOTORER FÖR ALLA TILLFÄLLEN
MCS Swedish Svensk Ad 40x60 v2.indd 1

Aerial Work Platforms
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Aerial Work Platforms · Telehandlers

Used Equipment

Booms · Scissors · Telehandlers

Sales · Parts · Service

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

Scandlift är sedan 1985
auktoriserad återförsäljare av
hela Genies sortiment.

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

www.brubakken.se
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Husqvarna Construction Products släpper
flera nyheter under det första kvartalet 2020.
Först och främst släpps den nya PG-serien
av golvslipmaskiner, som inkluderar tre nya
storlekar och åtta nya modeller.
En av dem är propandrivna PG 690. Dessutom släpper Husqvarna den bensindrivna
PG 400 Petrol. Husqvarna har stora förhoppningar för denna maskin, framför allt i USA
för slipning utomhus på exempelvis väggar
och trottoarer där elektricitet ej är lättillgängligt. För denna maskin har stoftavskiljaren
T 4000 Petrol utvecklats, även den bensindriven. Denna stoftavskiljare finns även som
specialversion för serien Husqvarna Soff Cut.
Serien Husqvarna Hipertrowel för betongglättning har uppgraderats med nya, förbättrade Hiperflez TRW LongLife-metallverktyg.
Verktygen är utvecklade för mjukare betong
och ger längre livslängd på denna typ av ytor.
Husqvarna lanserar också tre nya åkbara glät-

Nyheter från Husqvarna och HTC
tare, CRT 60 X, CRT 48 och CRT 36, som förvärvades från Wacker Neuson. Tre nya stänkskärmar har utvecklats för modellerna.
Hos HTC-märket inom Husqvarna lanserar
HTC Duratiq XP6, en propandriven slipmaskin

främst utvecklad för den amerikanska marknaden. HTC lanserar även de nya verktygen XX3
och XX4 i XX-serien. Dessa verktyg är utvecklade för att slipa extra hård betong. Serien innehåller nu tre olika verktyg: XX2, XX3 och XX4.

Husqvarna introducerar
borrmotorerna DM 400 och DM 430
Husqvarna lanserar de elektriska borrmotorerna DM 400 och DM 430 (3,2kW, enfas), deras
kraftigaste borrmotorer någonsin. De är utrustade med deras nya inbyggda Connectivity, en
utvecklad version av Husqvarna Fleet Services.
DM 400 och DM 430 har en ny design, ett
tåligt aluminiumhölje som är anpassat efter
borrning i hörn, samt ett praktiskt bärhandtag som även skyddar motorn vid hantering
och transport.
“DM 400 och DM 430 är designade för grovhantering och tunga borrjobb”, säger Håkan
Pinzani, global produktchef för kärnborrningssystem Husqvarna. “Men de är också väldigt
enkla att hantera oavsett arbetsförhållande. De

är riktigt pålitliga arbetshästar, byggda för att
göra operatören stolt över sitt arbete.”
Motorerna kännetecknas även av LED-indikator och SmartStart-knapp (halvfart). DM
400 och DM 430 är designade för att passa perfekt tillsammans med det nya DS 500-stativet.
Den treväxlade växellådan gör det enkelt
att justera varvtalet för borrdiametrar från 55
till 530 mm för DM 400 och 100 till 450 mm
för DM 430.
Den luftkylda elmotorn är konstruerad för
att tåla hög belastning utan risk för överhettning. Borrmotorerna är dessutom enligt Husqvarna lätta att inspektera och serva. För att
skydda motorn och växellåda om borrkronan
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fastnar, är DM 400 och DM 430 utrustade
med två oberoende system, en mekanisk slirkoppling och deras elektroniska överbelastningsskydd, Husqvarna Elgard.
DM 400 och DM 430 är utrustade med inbyggd Connectivity, en utvecklad version av
Husqvarna Fleet Services. Connectivity samlar data och statistik över utrustningens tillstånd, däribland viktiga prestandavarningar.
Tekniken tillåter även trådlösa uppdateringar
för att säkerhetsställa att maskinen har den
senaste programvaran. DM 400 finns tillgänglig för beställning sedan februari 2020.
DM 430 kommer att finnas tillgänglig från
april 2020.
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Exklusiv Diamond Sponsor

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

Exklusiv Platinum Sponsor

Gold Sponsors

Silver Sponsors

Mässan stöds av

Officiella mässtidningar

Organisatör

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

FÖR ETT PERFEKT
SLIPRESULTAT

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

