ATLAS COPCO I SAMARBETE MED DANSK DISTRIBUTÖR AV PUMPAR
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Grindex

LEVER VIDARE
I FULL STYRKA

Senaste nyheterna

VIBROPLATTOR,
MARKVIBRATORER
OCH STAMPAR
Norrlandsvagnar

REDO NÄR
CORONAN SLÄPPER

Swepac

BYGGER
NY FABRIK
Nya typer av lastmaskiner

SMÅ OCH KOMPAKTA
OCH LITE STÖRRE

NYA ÄGARE BAKOM KVALITETSVARUMÄRKET VON ARX

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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30 Håller rent   
EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Nya föravskiljare, industridammsugare och
uppdaterade joniseringsaggregat – det är
några av nyheterna i SRTs årliga specialtema
om utrustning för hantering av byggdamm
och betongslam.

64 I lastzonen  

13 Nya markvibratorer

Dikesvältar, uppdaterade markvibratorer och ”rundplattor” – det är bara några av nyheterna
när det gäller verktyg och utrustning för packning. Här är de senaste produkterna från
tillverkare såsom Swepac, Bomag, Weber MT och Ammann med flera.

Många nya typer av lastmaskiner har lanserats, både små och kompakta och lite större.
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Mediebranschen drabbas hårt i dessa dagar
Alla drabbas av Corona-pandemin i dessa dagar men vissa branscher mer än andra. Jag
vill inte låta gnällig men visst har det drabbat
vår egen bransch hårt och då menar jag inte
byggbranschen utan mediebranschen som vi
som tidning tillhör. Vi har fyra tidningar idag.
Pandemin har påverkat dem samtliga. Det är
ganska tydligt att våra kunder, som är våra annonsörer tänker ganska olika hur man hanterar krisen. Några drog i handbromsen med en
gång och ville boka av alla annonsinförande
antingen under hela året eller fram till hösten
då bilden eventuellt
klarnat. Andra kör
på som vanligt och
undviker att försvinna från marknaden
med vetskapen om
att marknaden kommer tillbaka och då
vill man inte ha tappat mark för mycket.
Klokt tänkt, tycker
jag.
Men mediebranschen brottas egent-

ligen med större problem än Covid-19. Den
omsvängning som nu sker med att företag
börjar satsa på reklam på sociala medier och
minskar sin traditionella annonsering slår
hårt på många branschmedia. Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube med mera översållas med olika typer av inlägg med mycket
varierad kvalitet. Klickfrekvensen är enligt
undersökningar ganska låg. Sedan har vi den
uppsjö av riktade nyhetsbrev som skickas ut
med epost. Många med mig undrar nog hur
vi hamnade på deras utskickslista då man ofta
inte har något minne
av att ha anmält sig.
Att avregistrera sig
ofta tid vilket gör att
man bara deletar mailet.
Jag skulle vilja
uppmana branschen
stödja inhemska och
traditionella medier
och inte helt ge pengarna till amerikanska
eller multinationella
företag som Google,

Facebook, Instagram med flera. Låt dessa
marknadsföringspengar stanna i Sverige som
ändå är er hemmamarknad.
En annan drabbad bransch under Coronakrisen är besöksnäringen och till den hör också branschmässorna. Näst intill alla mässor i
år har flyttat sina datum till våren 2021. Något som jag dock förvånas över är att Nordbygg, enligt ryktet, debiterat sina utställare
100% för årets mässa i april som inte blev av
utan flyttats ett år fram i tiden. Enligt rykten
återbetalar arrangören inga pengar utan låter
det stå inne till mässan 2021. Beslutet stöds
dock av de regler som gäller för mässan som
står i det finstilta i utställarkontraktet. Dock
är Corona-krisen mycket utöver det vanliga
och reglera borde nog ses över i det här fallet. Det utställare SRT talat med kommer att
“ligga ute” med hudratusentals kronor fram
tills i april nästa år, pengar som kanske kommit mera till nytta på bolagens konton i dessa
tider. Och vad händer med dessa förtidsinbetalade pengar om arrangören skulle gå i konkurs?
Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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Nordbygg genomförs våren 2021
Nordbygg flyttades i ett första
steg fram till hösten men senareläggs nu ytterligare, till 20-23
april 2021. Beslutet har tagits efter nära dialog med Nordbyggs
samarbetspartner i bygg- och
fastighetsbranschen. Ett så omfattande event som Nordbygg
innebär tidskrävande förbere-

delser, inte bara för Stockholmsmässan som arrangör, utan även
för deras partner och utställare.
Därför har de fattat beslut om en
flytt till våren 2021, en tidpunkt
som motsvarar ordinarie period
på året för denna mässa.
“Vi följer utvecklingen noga
och lyssnar på våra kunder och

det är både deras och vår uppfattning att en flytt av Nordbygg
till våren 2021 är den bästa lösningen i nuvarande situation”,
säger Peter Söderberg, projektchef Nordbygg. ”Vi vill ta ansvar
för att kunna arrangera en ful�lödig mässa, både gentemot utställare och besökare.”

Atlas Copco i samarbete med dansk distributör av pumpar
I maj inleder Atlas Copco Power
Technique Nordic ett samarbete
med den danska distributören
Elmodan, som är specialiserade
på dränkbara pumpar. Atlas
Copco erbjuder främst WEDAs
elektriska dränkbara pumpar till
Elmodan.
“Vi är väldigt glada över samarbetet”, säger Peter Bengtsson,
vd Atlas Copco Power Technique
Nordic. I och med förstärkningen
av Elmodan, får de danska hantverkarna enklare access till våra
maskiner. Där kan kunderna lätt
både hyra, köpa men också serva
Atlas Copcos maskiner och få
mycket kompetent hjälp av kunnig personal.”
Elmodan är ett familjeföretag
som redan från starten 1959 har
haft service i fokus. Företaget
har under åren utvecklat egna
hjälpmedel som de erbjuder sina
kunder, där testtanken och rull-

vagnen är några exempel. Elmodan är idag ett pumpföretag som
är placerat på Sjælland, i både
Næstved och Ishøj, där det finns
lager, utställning och serviceverkstäder. Genom sitt inträde
2019 i Lakers Group, en nordisk
samarbetsorganisation med fokus på pumpar, fick Elmodan ett
bättre serviceerbjudande.
WEDA har ett komplett sortiment av lätta, elektriska dränkbara pumpar av hög kvalitet som
är speciellt framtagna för avvattnings-, slam- och slurrytillämpningar. Pumpar och tillbehör
har konstruerats för täcka olika
behov av avvattning i många
branscher. WEDA-pumparna har
inbyggd faskontroll och motorskydd samt nivåreglering genom
vippa som tillval. Andra funktioner är justerbara gummidiffusorer och kompressorhjul av
vitstål.

WEDA-pumparna tillverkas
för att kunna användas länge
och vara hållbara över tid. Tätningssystemet och den modulära
konstruktionen finns där för att
tillgodose flexibilitet. WEDAs
tätningssystem är utformat för
att tillhandahålla enkelt och
snabbt underhåll och kan bytas
på arbetsplatsen.
WEDAs sortiment består av tre
olika produktkategorier: WEDA
D dräneringspumpar för hantering av rent eller smutsigt vatten,
även med små fasta partiklar;
WEDA S för tjock, mjuk och våt
lera eller andra liknande trögflytande blandningar av vätskor och
fasta partiklar, särskilt produkten
av en industriell process eller raffineringsprocess; WEDA L slurrypumpar med de största öppningarna, för hantering av slam
med de mest utmanande fasta
partiklarna.

Från vänster, Fredrik Ålund, Business Line Manager Atlas Copco; Carl-Johan Callenholm, vd Lakers
Group; Peter Bengtsson, General Manager Atlas Copco Power Technique Nordic; Lars Ingemann,
direktör Elmodan; Morten Krogsgaard, Sales Engineer Atlas Copco.
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Sveriges bästa
arbetsplats och
kulturbärare
Hilti hamnar etta på listan över
Sveriges bästa arbetsplatser inom
kategorin ”Stora organisationer”.
Dessutom utnämns deras Area
Sales Manager Kent Tomeby till
Årets kulturbärare.
Varje år genomför Great Place
to Work en världsomspännande
arbetsplatsstudie och utvärderar
kvaliteten på tusentals arbetsplatser från ledar- och medarbetarperspektiv. I Sverige deltar
flera hundra organisationer och
de bästa har möjlighet att vinna
en kvalitetsutmärkelse. Det är
tredje året i rad som Hilti får förstaplaceringen i deras lista över
Sveriges bästa arbetsplatser inom
kategorin ”Stora organisationer –
250 eller fler medarbetare.”
“Vi är oerhört stolta över att
återigen få ta förstaplaceringen
som Sveriges bästa arbetsplats”,
säger Anders Espe Kristensen,
vd Hilti Sverige. ”Detta är enbart
tack vare våra kompetenta och
engagerade medarbetare som vi
kan lyckas som företag och fortsätta vara det vi önskar vara för
våra kunder.”
Dessutom utnämns Hilti Sveriges Area Sales Manager Kent
Tomeby till Årets kulturbärare,
ett individuellt hederspris som
går till en person som genom sitt
agerande och arbete följer företagets värderingar och bidrar till att
inspirera sina kollegor och bygga
en stark arbetsplatskultur.
“Det känns fantastiskt bra –
och något jag aldrig provat på
under mina 29 år på Hilti”, säger
Kent Tomeby.

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

Dustcontrol.se

6

KONJUNKTURBAROMETERN
Maj 2020

Barometerindikatorn
på fortsatt rekordlåg nivå
Barometerindikatorn steg med 4,1 enheter till
64,1 i maj. Efter det historiska fallet förra månaden har de ingående sektorernas konfidensindikatorer i allmänhet ökat något under maj. Det
som framför allt förklarar ökningen är mindre
pessimistiska förväntningar om framtiden. Konfidensindikatorernas nivåer är dock fortsatt på
rekordlåga nivåer.
Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg med 5,4 enheter i maj till 76,8. Uppgången förklaras främst av något mindre pessimistiska produktionsplaner på tre månaders sikt.
Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet fortsatte att sjunka ytterligare
i maj. Det är framförallt företagens omdömen om orderstockarna som förklarar den
fortsatta nedgången.
Detaljhandelns konfidensindikator ökade med 3,0 enheter i maj men ligger
även den kvar på en mycket låg nivå. Uppgången i indikatorn beror på att färre
företag i maj, jämfört med i april, tror att försäljningsvolymen kommer att minska
under kommande tre månader.
Konfidensindikatorn för tjänstesektorn steg 2,6 enheter till 52,6 – även det ett
historiskt lågt resultat. Uppgången förklaras av mindre pessimistiska förväntningar
på kommande månaders efterfrågeutveckling.
Hushållens konfidensindikator steg i maj med 3,1 enheter till 77,3 och ligger därmed kvar på en mycket låg nivå. Ökningen under maj beror främst på att
hushållen har blivit mindre negativa om utvecklingen av den egna ekonomin de
kommande tolv månaderna. Men ökningen förklaras också av att inställningen till
kapitalvaruinköp i nuläget har blivit mindre negativ.

Umeåföretag investerar i Merlo
Umekan hade fått ett uppdrag som
krävde en liten, smidig maskin som
samtidigt kunde lyfta tungt. Valet
föll på Merlo TF 30.9L från Hüllert
Maskin. TF30.9L, som klarar att
lyfta upp till tre ton till nio meters
höjd, är Umekans första Merlo.
Familjeföretaget Umekan har
varit delaktiga i Balticgruppens
miljardprojekt
Forsetekvarteret
i Umeå som har byggts om och
byggts ut med både bostäder, kontor och galleria under sammanlagt
åtta års tid. Bland annat behövdes
en maskin som kunde ta sig in i
fastigheternas källare med en takhöjd på strax över två meter.
“Vi hade en vanlig midjestyrd
lastmaskin, men den var för hög

för att komma in med”, säger Janne Överlind, ägare Umekan. ”Vi
behövde en maskin som kunde
ta sig in i källaren i en fastighet
och som dessutom hade styrkan
att bära och lyfta ut tunga balkar
därifrån.”
TF 30.9l har imponerat på
både pappa Janne och sonen Erik,
som är den som kör maskinen till
största delen.
“För att vara så pass liten tycker jag att den har en rymlig hytt,
är trevlig att köra och hydrauliken är riktigt fin”, säger Erik
Överlind. “Man har stora fördelar
med en liten smidig maskin som
tar sig fram där andra inte gör det
men som ändå har styrkan.”
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Johan Lorenzon, Katarina Jacobson och Mattias
Eriksson är IPAF-certifierade instruktörer.

IPAF introducerar den första ISOcertifierade liftutbildningen i Sverige
International Powered Access Federation (IPAF) tog fram sin liftutbildning redan 1995. Utbildningen
stod sedermera mall för den internationell standarden ISO 18878
när den togs fram 2004. Den liftutbildning som IPAF introducerar via sina ackrediterade utbildningsföretag är certifierad av TÜV
enligt ISO 18878:2013. Under 2019
utbildades över 175 000 personer
över hela världen.
I början av april blev Lipac Liftar ackrediterade av IPAF och kan
nu erbjuda en ISO-certifierad
liftutbildning för operatörer av
sax- och bomliftar. Inom Riwalkoncernen, som äger Lipac, har
man erbjudit IPAF’s utbildningar
i många år.
Kent Boström, IPAF’s representant för Norden och Baltikum, kommenterar: “Liftutbildningen som erbjuds i Sverige
har, fram till nu, inte varit ISOcertifierad. Att Lipac nu har blivit
ackrediterade av IPAF innebär att
svensk liftutbildning nu tas till
ännu högre höjder.”
“Det har varit ett nöje att arbeta med Lipac i den här processen. Deras konsekvent höga kvalitetsnivå är tydlig och har varit

en nyckelfaktor för att klara den
rigorösa inspektion som IPAF har
för sina utbildningsföretag.”
“Under senare år har vi sett
en tydlig ökning av efterfrågan
på ISO-certifierad liftutbildning
i Norden, främst från internationella byggföretag. Den uppenbara
fördelen med en internationell utbildning är att den accepteras över
hela världen, något som många
internationella företag kräver.”
Katarina Jacobson, Utbildningsansvarig på Lipac Liftar,
tillägger: ”Vi har fokuserat på
säkerhet vid arbete på höjd under många år och ger olika typer
av operatörsutbildningar sedan
2008. Att kunna utöka med en
ISO-certifierad liftutbildning är
ett naturligt nästa steg för oss.”
Den teoretiska delen av utbildningen kan med fördel göras
online, då IPAF sedan flera år har
ett system för E-learning. Det
innebär att eleven kan göra den
teoretiska delen vid sin egen dator och sedan komplettera med
den praktiska delen senare. Med
anledning av Covid-19 har IPAF
beslutat att förlänga den tillåtna
tiden mellan genomgången teori
och praktik till max 90 dagar.
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BRANSCHINITIATIV
Förra gången jag skrev ledaren hade
Corona precis landat i Sverige. Det
var för 3 mån sedan och under den
tiden har Corona epidemien påverkat
mycket i våra liv.
Johan Svedlund

N

yheter och TV har smattrat siffror emot oss och i
reportage har vi kunnat
läsa om alla som tyvärr
har drabbats av epide-

mien.
Inom Rentalföretagen så har
betydelsen av Corona varit en
orospunkt. Många företag fick
känna av verkningarna omgående genom inställda leveranser.
Andra har inte känt så mycket
ännu, eftersom vi levererar
mycket till byggsektorn, som ligger sent i konjunkturen, pågår
projekten till största delen. Frå-

gan blir hur det går med byggkonjunkturen till hösten?
Vi har gjort medlemsenkäter
under kvartalet och kommer
att fortsätta kommande kvartal.
Svaren tyder på att ca 1/3 av företagen har känt av en minskad
aktivitet och fakturering. En
större andel tror på en kraftig
minskning i omsättning under
hösten. Vi ser också att regeringens krispaket inte är avpassade för våra företag som binder
mycket kapital.
Vi i Rentalföretagen har därför tagit möjligheten till att

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

Johan Svedlund, Ordförande SRA.

informera och diskutera vår
bransch och våra speciella utmaningar med ledamöter i Riksdagens Civilutskott. Inför detta
tog vi fram en beskrivning av
branschen som landade väl hos
ledamöterna och som ökade förståelsen. Vi lade också fram ett
antal förslag till ledamöterna,
som ska ge stimulans till att göra
investeringar nu, i en vikande
svensk byggmarknad.

Rapporten och förslagen kan
ni läsa i ett separat reportage i
tidningen.
Avslutningsvis önskar jag er
en riktig skön sommar och att
ni ska få vara friska så att ni kan
resa i Sverige enligt det nya beskedet från Folkhälsoinstitutet.
Men glöm inte bort risken utan
fortsätt med försiktigheten, håll
distans, träffas ute och håll koll
på vad du gör med händerna.
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efter detta nummers produktion. Utgivaren ikläder sig icke någon ersättningsskyldighet för i tidningen möjligen
förekommande uteslutningar, ofullständighet eller oriktighet. Eftertryck helt eller delvis, utan utgivarens godkännande förbjudes. För insänt ej beställt material ansvaras ej. Vi uppmanar dock läsarna att sända in textförslag och
bilder till tidningen. Att det som insänds ej är originalhandlingar är insändarens ansvar. Om insänt material skall
återsändas skall sändaren noga ange detta.
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MÄSSKALENDER
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

NORDBYGG 2020

20-23 april, 2021
Stockholmsmässan, Stockholm
www.nordbygg.se

ENTREPRENAD LIVE 2021

20-22 maj, 2021
Säve Depå, Göteborg
www.entreprenadlive.se

APEX SHOW 2021

15-17 juni, 2021
MECC Maastrich
Maastrich, Belgium
www.apexshow.com

HILLHEAD UK

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

LOAD UP NORTH 2021

26-28 augusti, 2021
Boden Arena
www.loadupnorth.se

DEMCON 2021

9-10 september, 2021
Inframässan, Infracity
Bredden, Stockholm
www.demcon.se

ENTREPRENAD LIVE 2021

16-18 september, 2021
Ring Knutstorp, Skåne
www.entreprenadlive.se

SVENSKA
MASKINMÄSSAN 2022

Juni, 2022
Solvalla, Stockholm
www.maskinmassan.se

SCANTRUCK FÖRSTÄRKER PÅ SERVICESIDAN I VÄSTRA SVERIGE
Scantruck värvar tre mekaniker
för service i Västsverige. De utgår från Göteborg och kommer
främst arbeta från servicebussar.
Den förste av dem påbörjade sin
anställning i april och två ytterligare tillkommer i månadsskiftet
april och maj.
Valter Lundgren är 24 år gammal och påbörjade sin anställning hos Scantruck i början av
april. Han kommer närmast från
fem års anställning hos Göstas
Trucks, och har därmed kunskap
om Manitou trots sin unga ålder.
Han kan maskinerna väl och är
uppdaterad på alla utbildningar
som krävs. Han kommer att
utgå från Göteborg och arbeta i
en ”tung” buss som klarar av en
mängd olika uppdrag.

Per-Olof Eriksson är 57 år
gammal och har också tidigare
arbetat på Göstas Trucks. ”P-O”
som han oftast kallas går ibland
under namnet “Mr Manitou”
vilket säger en del om hans erfarenhet av märket. Han har stor
kunskap och ett stort kontaktnät vad gäller teleskoplastare.
Han har påbörjat sin anställning
i maj och arbetar från en ”tung”
buss.
Fredrik Wallentin fullbordar
trion som ska hjälpa Scantrucks
kunder och även han har anslutit i början av maj månad. Han är
47 år gammal och har en gedigen
bakgrund som mekaniker. Han
har lång erfarenhet av Manitou
och har även arbetat med fordonstekniska utbildningar. Han

kommer att arbeta i en ”lätt” buss
och fokusera på arbeten som inte
kräver så mycket tung utrustning.
“En sån här chans dyker inte
upp särskilt ofta så vi tvekade
aldrig på hur vi skulle göra”, säger
Marcus Strömberg, eftermarknadschef Scantruck. Det är tre
riktigt duktiga mekaniker med
ett stort kontaktnät och erfarenhet från Manitou sedan deras tid
på Göstas Truck bland annat. När
marknaden tar fart igen så vill vi
stå väl rustade.”
Förutom att tillbringa sin tid i
bussarna och hjälpa kunder i fält
kommer de tre nya medarbetarna
ha tillgång till lokaler i Kungälv,
tack vare Scantrucks samarbete
med Söderberg & Haak.

Rentaldagen flyttas till våren 2021
Vid det här laget är det allmänt
känt att SRAs och Hyreskedjans
Rentaldagen ställdes in i år på
grund av det rådande Corona-
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läget. Rentaldagen skulle hållits
i Båstad den 2 april. Nytt datum
är preliminärt satt till 22 april,
2021. Vad SRT erfarit är inte

platsen bestämd ännu. Mera information är att vänta.
www.swedishrental.se
www.hyreskedjan.se
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Ny katalog med hela GEDA sortimentet på väg.
Katalogen är ett utmärkt verktyg för dina säljare,
tekniker eller eget investeringsbeslut.
Håll utkik i posten. Behöver du fler exemplar så
kontakta oss på tel. 031-413070 eller via e-post
info@bvm.se

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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Kranlyft Group avancerar
och lanserar ny hemsida
Denna vecka lanserade Kranlyft
Group sin nya hemsida. Under
det senaste året har de inlett
avanceringen inom sina digitala
möjligheter och gjort en rejäl
omarbetning av deras varumärkesidentitet. Denna webbplatslansering kommer som en del
av ett framgångsrikt projekt med
målet att ytterligare stärka företagets digitala närvaro och anpassa
sig till det nya aﬀärslandskapet
som uppstår i kölvattnet av den
pågående pandemin.
Den nya och
förbättrade
webbplatsen har utformats för
att ge en användarvänlig upplevelse med ny sidnavigering och
funktionalitet samtidigt som
kunderna kan se varje produkt
i det stora utbudet mer detaljerat. Detta krafttag är del av deras målsättning att tillhandahålla
bästa möjliga service för sina
kunder både före och efter leverans. På grund av konsekvenserna av coronaviruset justerade de
och intensiﬁerade utvecklingsprocessen för den nya webbplatsen. Då dem ser en starkt ökad
efterfrågan på lättillgänglig infor-

mation och aktuellt material nu
när kunder och partners tvingas
avstå från möten och resor.
Många nya funktioner har
inkluderats för att förbättra upplevelsen och hjälpa besökarna att
enklare navigera på webbplatsen och hitta de produkter och
tjänster de behöver. Att begära
oﬀert eller individuella produktdemos kan enkelt göras för alla
produkter på hemsidan. Detta
gör processen smidigare och
snabbare för intresserade kunder.
När det gäller layout och ut-

seende var siktet inställt på att
skapa en hemsida med en stilren och tilltalande design i linje
med den nya varumärkesidentiteten som introducerades förra
året. Då ﬂer och ﬂer människor
använder sina mobila enheter
när de surfar efter information
har de implementerat ett adaptivt gränssnitt vilket gör webbplatsen fullt responsiv. Detta gör
att webbplatsen är kompatibel
med alla webbläsare och enheter,
därmed säkerställs att användarupplevelsen är lika bra oavsett

besökarens val av enhet. Vidare
har hemsidan utrustats med
det senaste inom sökmotoroptimering även kallat SEO. Detta
innebär att webbplatsen är strategiskt försedd med teknik och
bästa praxis för att ranka högre i
sökmotorresultaten. Kunder och
partners kan hålla sig informerade om de senaste nyheterna
via inlägg i bloggen. Bloggen
kommer att växa i innehåll regelbundet och inkludera allt från
produktuppdateringar till instruktionsvideos och guider.

IPAF välkomnar ny kontrollstandard för mobila arbetsplattformar
International Powered Access
Federation, IPAF, inför en ny
Internationell standard för operatörskontroller för mobila arbetsplattformar. Standarden är
ett resultat av ett tioårigt arbete
för ökad säkerhet.
Den nya standarden ISO
21455: 2020 publicerades i april
och avslutar ett decennium av arbete för att standardisera aktivering, förskjutning, placering och
metod för mobila arbetsplattformar. Arbetet har utförts av IPAF,
dess medlemmar och den brittiska myndigheten UK Health and
Safety Executive, HSE.
Arbetet började 2010 när
HSE bland annat började undersöka kontrolldesign hos mo-

bila arbetsplattformar. Arbetet
bygger också på forskning av
IPAF där man, om behov funnits, tagit fram standardiserade
metoder för drift och orientering för olika märken och modeller. HSEs forskning resulterade i rapporterna RR960 och
RR961 som publicerades 2013.
Efter rapporterna inleddes
diskussioner mellan HSE och
tillverkare av mobila arbetsplattformar, via IPAFs Manufacturers’ Technical Committee
och Association of Equipment
Manufacturers, vilket ledde till
att det som nu kallas MEWP
Industry Manufacturers Group
skapades. Mänskliga faktorer
och ergonomiforskning utförd
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av brittiska Health and Safety
Laboratory spelade också en viktig roll. År 2015 kom förslaget att
utveckla en internationell standard för kontrollprestanda, placering, märkning och arbetsmetoder, vilket lett till lanseringen
av en ny ISO-standard.
Som en del av arbetet genomfördes ett forskningsprojekt
lett av IPAF och australiensiska
Elevating Work Platform Association, där man tog med sig en
simulerad mobil arbetsplattform
med en multipositionskontrollpanel till olika arbetsplatser och
evenemang. Operatörer med
varierande erfarenhet deltog i
en forskningsövning med hjälp
av kontrollpanelen. Den resulte-

rande informationen visade sig
ovärderlig för standardens utvecklingskommitté, ISO TC 214
arbetsgrupp 1, då de arbetade med
kontrollernas utformande i relation till arbetsplattformens golv.
”Detta enastående samarbete mellan globala tillverkare
av mobila arbetsplattformar,
branschorganisationer
och
HSE resulterade i den nya kontrollstandarden”, säger Peter
Douglas, vd IPAF. ”Det visar
hur viktigt IPAFs kommittéer
är för att driva fram standarder
globalt och det är glädjande att
se detta projekt gå vidare och
förbättra säkerheten för mobila
arbetsplattformar genom att
standardisera kontrollerna.”

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

Weber MT CFR90
Rundpadda från
Fredsund Maskin

Weber MT CFR90

Tillsammans med tyska Weber har vi
tagit fram en rundpadda på 90 kg.
Markvibratorn har mottagits mycket
positivt på den svenska marknaden
sedan säljstarten 2019. Maskinen
har flera smarta tekniska lösningar
som minskar slitaget samt underlättar
service på maskinen.
Motor: Honda GX160
Vikt: 90 kg
Arbetsbredd: 430 mm
Arbetshastighet: 26 m/s

Fredsund Maskin AB Erbjuder långsiktiga lönsamma
kvalitativa maskininvesteringar med fokus på säkerhet
och produktivitet.
Stockholm: Tomas 0705-32 34 71 • Jönköping: Magnus 0725-31 09 90 • Nyköping: Johan 0707-62 07 61
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VIBROPLATTOR, MARKVIBRATORER OCH STAMPAR

de senaste nyheterna
Dikesvältar, uppdaterade
markvibratorer och ”rundplattor” – det är bara några av nyheterna när det gäller verktyg
och utrustning för packning.
Här är de senaste produkterna från tillverkare såsom
Swepac, Bomag, Weber MT
och Ammann med flera.
Skriven av Vitor Hermansson

J

ust nu riktigt vimlar det av nyheter för att
“platta till”. I den här temaartikeln berättar vi om nyheter från några av de stora
leverantörerna.

UPPDATERADE MARKVIBRATORER
OCH NY DIKESVÄLT FRÅN WEBER MT
I Sverige är Fredsund Maskin generalagent
för Weber MT:s markvibratorer. Den senaste

uppdateringen av Weber MT:s SRV 590, SRV
620 och SRV 660 kommer med ett innovativt
gasreglage med definierade inställningar för
full gas, reducerad hastighet och tomgång,
och som också kan användas för att stoppa
motorn och samtidigt stänga eller öppna
bränsletillförseln. Den sistnämnda funktionen motsvarar den manuella driften av bränsleventilen. Bränsletanken har en kapacitet på
3,1 liter och har renoverats med ny design som
smälter in med det totala utseendet. Gaslocket är fäst vid tanken. Filter i tanken förhindrar
damm och smuts från att tränga in i förgasaren genom bränslet.
SRV-serien har ett kraftfullt flerstegssystem för luftfilter, som består av ett cyklonförfilter som standard, ett skumförfilter, ett
huvudfilterelement och det extra luftfiltret
som tillhandahålls av motortillverkaren. Ytterligare säkerhetsfunktioner inkluderar ett
robust motorskydd med kåpa, mittplacerad
lyftstång och ögla, samt oljevarningssignal
som förhindrar motorn från att starta om oljenivån är för låg. Specialmaskiner utvidgar
användningsområdet, där exempelvis SRV
300 och SRE 300 markvibratorer med sin låga
vikt är särskilt lämpade för packningsarbete i

trånga utrymmen eller packning runt kablar
och rör. SRE 300 kommer även med ett litiumjonbatteri vilket innebär noll utsläpp.
Weber MT släpper även nya dikesvälten
MC 85 med midjestyrning som kan utföra
packningsarbete i våta och lerliknande material. En annan nyckelfunktion är enkel
användning. Kombinationen av hög centrifugalkraft och den ”knådande” effekten hos
fårfotstrummorna gör det möjligt för maskinen att packa sammanhållna och lerliknande
material. Den hydrauliska midjestyrningen
erbjuder dragkraft utan att leran rivs upp när
trummorna snurrar. Maskinen kan användas
för packning av såväl baslager för fundament,
vägar och parkeringsplatser, som rörledning
och avloppskonstruktion. Maskinen kommer
även med en ny och lättförståelig radiofjärrkontroll. Eftersom att ett andra batteri laddas
direkt i maskinen under drift är fjärrkontrollen och maskinen alltid redo att användas.
Färgdisplayen på fjärrkontrollen ger information om de aktuella styrkommandona och
samlar maskindiagnostisk information. Förutom information om motorkylning, låg oljenivå eller föroreningar i luftfiltret visar den
också antalet driftstimmar.
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Operatören kan välja mellan två packningsinställningar (36 och 73 kN) och två hastigheter. Vibreringen är valfri och kan slås på vid
användning av den automatiska funktionen
som gör det möjligt för operatören att packa
med enbart ett körkommando.
www.fredsund.se

NYA AMMANN-PRODUKTER HOS NYA
ÅTERFÖRSÄLJAREN STIG MACHINE

SRV markvibrator med innovativt gasreglage
och modifierad bränsletank. (Foto: Weber MT)

Utrustad med en vattenkyld, trecylindrig
dieselmotor från Kubota följer MC 85 alla utsläppsföreskrifter enligt Steg V/Tier 4f. Som
en extra fördel är den enligt Weber MT energieffektiv och ekonomisk. Denna effektivitet
beror dels på den låga bränsleförbrukningen
per arbetstimme, dels det integrerade ecoläget. När fjärrkontrollen inte används växlar
motorn automatiskt till tomgångshastighet.
Maskinens komprimeringstrumkåpor är helt
förslutna och helt skyddade mot inträngande
vatten eller skador. En annan fördel är att
alla hydraulslangar är säkert installerade och
skyddade mot skavning. Den oljesmorda avvibreringsmekanismen och den skyddande
motorhuven gör enligt Weber MT underhållet enkelt och erbjuder lång livslängd.

Stig Machine i Bålsta utanför Stockholm
är sedan mars månad ny dealer för hela
”Equipment”-segmentet av Ammann. Stig
Machine kommer att arbeta med hela programmet från Ammann, vilket i det här fallet
innebär asfaltsverk, vältar, läggare och vibroplattor. Ammans vältar tillverkas i Tjeckien
och vibroplattorna i Tyskland. Asfaltsläggarna tillverkas som ett så kallat joint venture
tillsammans med Dynapac.
Nyheter från Ammann är bland annat
uppdaterade vibroplattor i fram- och backsortimentet 100-740 kg. ”Samtliga maskiner har
fått en ny design med ett betydligt modernare
utseende”, säger Niklas Gedal, produktchef
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Stig Machine. ”De går dessutom snabbare än
tidigare på samtliga underlag. En ännu viktigare förändring är hur fint avvibrerade de är.
Alla maskinerna tillåter arbete i upp till 24
timmar innan man överskrider gränsvärdena
för vad som är tillåtet avseende vibrationer
för operatören.”
Stig Machine presenterar även nyheter
både för Ammanns ARS-serie med vältar på
7-20 ton, samt för ARX-serien med mindre
tandemvältar på 1500-4000 kg. ”Både 7-tons
och 13-tonsvälten i ARS-serien finns hemma
på gården och övriga storlekar räknar vi med
att få hem inom kort”, säger Niklas Gedal.
ARS-serien kommer med flera produktförbättringar, bland annat vad gäller komfort.
”Maskinerna har en helt ny hytt som innehåller betydligt mer glas än tidigare, vilket
ger ökad sikt i en mängd olika vinklar. När
du slipper sitta och luta på huvudet, så gör
du inte bara ett bättre arbete utan får även
en betydligt bättre ergonomi och komfort
såklart. En annan förändring är att förarstolen är vridbar till nästan 90 graders vinkel.
Utöver detta så har Ammann valt att placera

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.

En lättanvänd stabil stensåg som är idealisk för
byggbranschen för kapning av tegel, sten,
betongblock, granit, marmor och natursten.
Lätt att transportera tack vare sin låga vikt.

SUPREME 150-200-260

E..GO 80

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!

För kapning och håltagning i murverk, lättarmerad
betong och tegel. Klarar kvadratiska öppningar från
12x12 cm utan överkapning och sågdjup upp till 30
cm eller 35 cm. 80 cc bensindriven motor, enkel start,
driftsäker och pålitlig prestanda. Mycket stryktålig
maskin som trivs bra i hård miljö.

EXPERT 600

NY KATALOG
FÖR NATURSTEN!
Ett stort naturstenssortiment
för proffs.

ICS 680GC

Ny hemsida!

Allt du behöver inom
natursten, entreprenad &
håltagning/rivning.

Tel. 0411–55 57 25 I www.matek.se I info@matek.se
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förardisplayen i rattnavet, vilket innebär att
du alltid har en god uppsikt över all information utan att ratten skymmer. Trots att
hytten är rymligare än tidigare så är måt�ten under tre meter, vilket innebär att den
fortfarande kan lastas på ett lastväxlarflak.”
Sjutonaren i ARS-serien kräver enbart 2,65
meter för att åstadkomma en u-sväng. Andra
kännetecken är att maskinerna är försedda
med hydraulmotorer, vilket innebär att
motorn kan placeras lägre vilket resulterar
i ökad sikt. ARS-serien har maskiner i vikterna 7, 13, 16 och 20 ton.
Hos ARX-serien är så kallad side clearance
numera standard, vilket innebär att det inte
finns någon bygel eller annan chassidetalj
som löper utanför vältens hjul. Därmed får
operatören både bättre sikt och har möjlighet
att köra närmare hindret när det är trångt.
”En annan nyhet som vi vet att många kunder
kommer att uppskatta är att hela förarplattformen är helt avvibrerad. Det ger en betydligt bättre förarkomfort än vad man kan hitta
hos konkurrenterna”, avslutar Niklas Gedal.
www.stigmachine.se

NY ”RUNDPADDA” FRÅN SWEPAC
Swepacs ”rundpadda” FR 100B finns nu med
batteridrift, för en avgasfri packning av sand,
grus och makadam. Swepac vill med sina
maskinmodeller skapa smidiga, lättjobbade,
stryktåliga och driftsäkra maskiner. FR 100B
fungerar enligt Swepac som en “vanlig” vibratorplatta men ger lägre hand-arm-vibrationer (HAV < 2,5 m/s²) och lägre ljudnivåer
utan avgasutsläpp. På en laddning har den
mer än en timmes körtid. Laddningstiden
är cirka två timmar. Den underhålls enkelt
utan byten av luftfilter, motorolja eller hantering med bränsle. Den lättmanövrerade
maskinen och utformningen av bottenplattan gör att man enligt Swepac själva enkelt

kan packa intill kantsten
och in i hörn.
I höst släpper Swepac
även sin nya generation
fram- och backgående
markvibratorer från 150500 kg. Fokus vid produktutvecklingen har varit
på användarmiljö med lägre hand-arm-vibrationer
samt en förbättrad ergonomi. De större, dieseldrivna
maskinerna i serien är inkapslade och därmed ännu
bättre skyddade, men trots
det lättåtkomliga för service och underhåll.
Maskinerna har ett nytt handtag med fler indikatorer för motor- och maskinstatus, samt
status för luftfilter och bränslenivå. De större
maskinerna är utrustade med Bluetooth vilket gör det möjligt att lokalt läsa av maskindata för att optimera serviceintervallen. Vidare finns en programmerbar RFID-nyckel som
också fungerar som dödmansgrepp.
För de tyngre maskinerna finns möjlighet
att ansluta till tjänsten Swepac Connectivity
som gör maskinerna uppkopplade till molntjänster vilket ger en mängd nya funktioner
som positionsangivelse, möjlighet att begränsa nyttjandet geografiskt, spårsändare/
stöldskydd, samt aktuella maskin- och motordata.
Under året kommer Swepac även lansera
flera modeller av batteridrivna, fram- och
backgående maskiner som alla är baserade
på den nya generationens designkoncept. ”Vi
tror på produktutveckling genom en kombination av nära dialog med våra kunder och ny
teknologi vilket för de nya produkterna ger
en högre produktivitet och en bättre arbetsmiljö”, säger Anders Johansson, vd Swepac.
www.swepac.se
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RÖRGRAVSVÄLTEN BOMAG BMP 8500
I Sverige är Söderberg & Haak generalagent
för Bomags produkter. Den midje- och fjärrstyrda rörgravsvälten BMP8500 från Bomag
gör det möjligt för operatören att utföra arbetet på betryggande avstånd. Djupa schakt eller
järnvägsspår är två exempel där operatörens
risker minimeras. Med en vikt på cirka 1600
kg och hela 72 kN i centrifugalkraft, uppnås
enligt Bomag ett utmärkt packningsresultat
oavsett typ av fyllnadsmassa. BMP8500 levereras med en padfotvals som har en bredd på
850 mm. Denna kan snabbt plockas ned till
610 mm genom att plocka bort valsbreddarna
som ingår som standard.
Fjärrstyrningen går på radiovågor, istället
för IR (infraröd styrning) som är känslig mot
starkt solljus, hinder och smuts. Med tydliga
symboler och robust design är kontrollen lätthanterad, även vid användande av handskar.
Batteriet i kontrollen laddas med medföljande kabel, vilket gör det möjligt för operatören
att använda kontrollen även under tiden som
kontrollen laddas.

Nyhet - Pneumatisk
stoftavskiljare DCP10
Atlas Copcos pneumatiska stoftavskiljare är
konstruerad för att möta dagens arbetsmiljökrav
och använder sig av vakuumteknik för att effektivt
ta bort byggdamm direkt vid källan. Den arbetar
inomhus såväl som utomhus och kräver ingen el,
endast en tillförlitlig källa av tryckluft.
atlascopco.se

FULL RANGE

1–10 TON

FULL RANGE

2–15 TON

1–10 TON

www.stigmachine.se
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smartare.

C CO
A
P

Nu är den här, den nya generationen fram- och backgående markvibratorer.
Från 150 till 500 kg. Intelligentare med maskinstatus, möjlighet till moln-uppkoppling,
stöldskydd och mycket annat. Lägre hand-arm-vibrationer (HAV) och ännu bättre ergonomi
kombinerat med Swepac-maskinernas goda framkomlighet och manövrerbarhet. Och med
Swepac Connectivity får våra kunder ännu bättre uppföljning och kontroll.
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.se
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Med hjälpmedlet Economizer ser operatören på packningsindikatorn om man uppnått optimal kompaktering. Detta förebygger
onödiga passager som kostar tid och pengar.
Economizer ger även indikation på om ett
område med dåligt underarbete inte går att
packa ordentligt. Detta gör att problemet
kan åtgärdas direkt vilket i sin tur innebär
att man slipper sättningar. Om operatören
skulle hamna inom maskinens säkerhetsområde stoppas systemet automatiskt av Bomag
Operator Safety System. Detta är aktivt även
vid kabelstyrning. Bomag använder sig av en
Kubota D1005-motor (Steg V). Motorn sitter
lättillgängligt och skyddat under huven med
bra servicemöjligheter. Med Bomags Ecomode och Kubota-motorn ha operatören låga
driftkostnader. Om fjärrkontrollen inte är aktiverad kommer motorn automatiskt gå ned
på tomgång efter några sekunder.
www.sodhaak.se

riga komponenter. Bottenplattan är robust
med hög slitstyrka och den rörkonstruerade
ramen skyddar motorn.
DFP-serien kan utrustas med vibrationsdämpade handtag med hand/arm-vibrationsvärden som tillåter långa arbetspass utan
dokumentation. Ett speciellt mittmonterat
handtag finns som komplement till det bak-

NYHETER FRÅN DYNAPAC
Dynapacs sortiment av lätt utrustning kompletterar deras vältar och utläggare genom att
underlätta arbetet i begränsade utrymmen.
Dynapac fokuserar på att utveckla maskiner
av olika viktklasser och typer, för packning av
alla material. Deras framåtgående vibratorplattor är byggda för enkel användning och
för att hålla länge. De har en helt innesluten
remdrivning som skyddar mot sand och sten,
för maximal livslängd hos kilremmen och öv-

”Asfaltsmästaren” DFP7AX förflyttas snabbt
utan märken i asfalten tack vare en specialkonstruerad bottenplatta med koniska kanter.

monterade standardhandtaget. Ett enkelt avtagbart vattensprinklersystem och matta för
packning av stensättningar gör utrustningen
flexibel och användbar för arbeten med asfalt
och betongsten, utöver jordpackning.
DRP-serien är lämpad för packning av
större ytor. Dessa maskiner klarar krävande
förhållanden tack vare robust konstruktion
och heltäckande skyddskåpa. Utöver den
robusta kåpan har remdrivningen en egen
skyddskåpa som håller maskinen intakt. Maskinerna är skyddade mot dammiga miljöer,
slag och stötar från gaffeltruckar eller hjullastare.
Bottenplattan är slitstark tack vare materialet och konstruktionen. Dessutom finns ett
extra skyddslager i form av pulverlackering.
Handtag, en lyftpunkt och transporthjul är
egenskaper ämnade att göra förflyttningen
enkel. Den robusta bottenplattans öppna
konstruktion ger enligt Dynapac lägre underhållskostnader. Eftersom inga stenar kan
fastna uppstår minimalt slitage. Dessutom
ingår en vibrationsdämpad bygel med skydd
mot körning bakåt, vilket innebär att operatören inte kan fastna mellan utrustningen och
väggar eller liknande. Bygeln kan låsas säkert
under transport och drift.
www.dynapac.com
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Renta öppnar depå i Uddevalla
Renta öppnar upp sin andra depå i Bohuslän,
deras fyrtionde depå i Sverige. Depån ligger
på Frölandsvägen 2 på Frölands industriområde och har ett likadant sortiment som de
övriga depåerna i landet. Depån har god tillgänglighet för lastbilar, stora fordon och små
fordon. Säljorganisationen i Uddevalla är i full
gång med att skriva avtal och hyra ut maskiner enligt plan.

Apex och IRE Show flyttas till 2021
International Rental Exhibition och APEX,
Access Equipment Exhibition som skulle ha
hållits 2020 i Maastricht flyttas till 15-17 juni,
2021. Anledningen är förstås utbredningen
av Corona-pandemin och att restriktionerna
inte har lättats. Mässan flyttar tillbaka till
MECC Exhibition Centre där mässan en gång
i tiden startade. European Rental Association,
ERA, skulle som vanligt arrangerat sitt årsmöte i samband med mässan men nu flyttas även
årsmötet fram och sammanfaller med IRE
Show och Apex 2021 i Maastricht. I samband
med årsmötet hålls återigen ERAs, European
rental Awards.
www.ireshow.com
www.erarental.org
www.apexshow.com

Renta och Erlandsson i rikstäckande samarbetsavtal
Renta Sverige och Erlandsson inleder ett rikstäckande samarbetsavtalet där Renta bistår
med maskinuthyrning och andra helhetslösningar. Erlandssonkoncernen är verksamma
inom områdena entreprenad, infrastruktur
och fastighetsutveckling, och omsätter cirka
6 miljarder kronor. Erlandsson med dotterbolag finns på ett fyrtiotal platser mellan Ystad
och Örnsköldsvik, samt med regionkontor i
Stockholm, Göteborg och Malmö. Precis som
Erlandsson finns Renta över hela Sverige med
lokal service och ett brett utbud.

Liebherr släpper nya
industriella teleskoplastare
Liebherr lanserar tre nya teleskoplastare för
industriella applikationer: T 46-7s 100 kW 136
hk, T 55-7s 115 kW 156 hk och T 60-9s 115 kW
156 hk. De drivs alla av en stark dieselmotor
med utsläppsnivå IV.
Avgaserna dras tillbaka genom en kombination av dieseloxidationskatalysator och
selektiv katalytisk reduktion. Dieselpartikelfilter finns tillgängligt för alla modeller (standard på T 55-7s och T 60-9s). För användning
i länder med olika utsläppsföreskrifter erbjuder Liebherr också teleskophandlare med utsläppsnivå IIIA.
Det hydrostatiska drivsystemet möjliggör
en maxhastighet på 40 km/h. Alternativt erbjuds maskinerna i versioner med 20 km/h
och 30 km/h. Att använda standardhastigheten för automatisk kraftfunktion är oändligt
varierande och oberoende av kraften som arbetshydrauliken kräver vid en viss tidpunkt.
Motorns varvtal höjs automatiskt efter behov
och är oberoende av hastigheten. Hill Assistsystemet möjliggör start-stopp i backe och
framfart i ojämn terräng. Arbetshydrauliken
är elektroniskt pilotstyrd och tillåter kraftfulla, samtidiga rörelser med kraftreserver tack
vare belastningsoberoende flödesfördelning.
Hyttens skyddsgaller är monterat på utsidan och tillåter vy uppåt. Vid manövrering i
trånga utrymmen ger det låga teleskopet och
hyttglasrutan uppsikt av däck, redskap och
last. Den multifunktionella joysticken styr
upp till sex hydrauliska funktioner. Precis
som på alla andra Liebherr S teleskoplastare
väljs styrlägena elektroniskt. Maskinparametrar och annan information visas på TFTskärmen. Drivsystem, arbetshydraulik, säkerhet och belysningsknappar är färgkodade.
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Hyttens hydroupphängning dämpar slag och
stötar. En betydligt förstorad interiör, rymliga
förvaringsalternativ, ett kylt förvaringsfack,
en stereo samt en inbyggd USB-laddningsport
kompletterar hyttens komfortutrustning.
Standardbomstyrningen minskar förvrängning av teleskopet vid tung industriell
användning. Bomborstar finns som tillval. Ett
undervagnsskydd och skyddsgaller minskar
risken för att främmande föremål. När material transporteras off-road garanterar fyrhjulsdriften och den låsbara differentialen säker
körning. Vid lyftning och stapling av gods drar
Liebherr-maskiner fördel av hög strukturell
stabilitet medan dess nivåkompensationssystem kompenserar för lutningar. Dessutom
informerar det intelligenta varningssystemet
operatören om överbelastning och den aktuella lastbärande situationen. I risksituationer
är endast stabiliserande rörelser av arbetshydrauliken möjliga. Alla modeller från den nya
generationen teleskoplastare erbjuds med utrustningsfästen från fabriken. Förutom Liebherrs redskapsfäste erbjuds också redskapsfästen som är kompatibla med redskapsfästen av
Manitou, Kramer, JCB och Volvo.
Tack vare många andra alternativ kan de
nya teleskoplastarna konfigureras och anpassas. Liebherr erbjuder en fabriksinstallerad
vändbar fläkt för att rengöra kylaren, samt
ytterligare skyddsgaller eller skydd för att
skydda drivsystem och huvudram. Ytterligare
alternativ inkluderar ett automatiskt tryckavlastningssystem för arbetshydrauliken för
att underlätta byte av fästverktyg, en extra
hydraulkrets för att styra andra funktioner på
bomhuvudet eller ett separat styralternativ
för hydraulfluidflödet i arbetshydrauliken.

5%

GENERALAGENT FÖR MANITOU I SVERIGE
Rådfråga Scantruck om du vill lyfta din verksamhet till nästa nivå. Vi är generalagent i Sverige
för de kända 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.
Scantruck är generalagent för Manitou, GMG, PB Platforms och SENNEBOGEN i Sverige

Hitta återförsäljare på

www.scantruck.se

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

På återseende hos Scantruck

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

kvalitetsvarumärket Von Arx
Von Arx fräsar för betong och asfalt har ett fint renommé över hela
världen. Varumärket är väl inarbetat. Grundat av schweizaren Paul
Von Arx men sålt till amerikanska Emerson i början av 2000-talet.
Sedan 2019 är ägandet av Von Arx tillbaka i Europa av bland annat
och ingen mindre än Fredrik Åkermark, tidigare global försäljningschef på Pullman-Ermator under många år.

N

amnet Von Arx förpliktigar, det vet
alla som arbetar med någon form av
ytbearbetning. Bolaget grundades
redan 1941 av uppfinnaren Paul von
Arx i den schweiziska staden Sissach
nära Basel. Paul von Arx är känd för att en rad
olika produktinnovationer och har över 100
patent. Mest kända är Von Arx för sina spåroch ytfräsar för betong och asfalt men också
för sina tryckluftverktyg såsom tryckluftspistoler, nålpistoler och mejselhammare. Företaget och varumärket står för en mycket hög
kvalitet avseende själva produkten, service
och livslängd. Produkterna säljs sedan länge
över hela världen. I Sverige har bolaget Epox
Maskin AB haft försäljningsagenturen för
Von Arx sedan 1997. Nyligen har man också
knutit försäljningsavtal med finska bolaget
Machinery Oy. Försäljningsavtalet gäller Finland, Estland och Lettland.

EN RESA SOM HETER DUGA
I början av 2000-talet såldes Von Arx till det
amerikanska bolaget Emerson och ingick i
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Ridgid, Emersons Ridge Tool Division i St
Louis, Missouri. Men för knappt ett år sedan hamnade ägandet i det svenska bolaget,
Von Arx Sweden AB. VD för verksamheten är
ingen annan än Fredrik Åkermark som branschen förknippat med varumärket PullmanErmator under många år.
Fredrik har gjort en imponerande resa under de senaste decennierna. Allt började på
Bevaclean som förvärvade bolaget Pullmans
verksamhet utanför USA och senare även
Ermator från Gällö. Man inledde senare ett
samarbete med amerikanska Pullman-Holt
och lanserade Ermator i USA. Samarbetet
ledde till att man efter något år övertog verksamheten i Pullman-Holt och varumärket
Ermator stärktes kraftigt på den amerikanska
marknaden. I samband med denna förändring flyttade Fredrik med familj till USA för
att leda verksamheten. Det blev totalt 11 år i
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Delar av Von Arx-temet i Plovdiv, Bulgarien.

Fredrik Åkermark, VD och ägare till Von Arx.

USA. Fredrik arbetade från 1994 till 2017 som
global försäljningschef för Pullman-Ermator.
Vad som säkert är bekant för många av våra
läsare är att Husqvarna Construction Products förvärvade Pullman-Ermator under
2017. Under en tid arbetade Fredrik på Husqvarna som Global Business Development
Manager, Dust & Slurry, Surface Prep.
“Vi hade en fantastiskt utvecklade resa
med Pullman under många år och även i Husqvarnas ägo”, berättar Fredrik Åkermark.
Arbetar man under så många år i en och
samma bransch hinner man lära känna den
väl, även andra aktörer. Fredrik har upparbetat ett stort kontaktnät och när varumärket
Von Arx blev till salu kunde han inte låta den
möjligheten passera.
“Det här passade mig perfekt. Företaget
har mycket fina produkter med ett högt renommé över hela världen”, säger Fredrik.

FLYTTEN FRÅN
SCHWEIZ TILL BULGARIEN
Men det blev en tuff start. Fredrik och hans
kollegor är dock vana vid utmaningar. Hela
Von Arx verksamhet flyttades från Schweiz
till staden Plovdiv i Bulgarien. Plovdiv är en
industristad, geografiskt sett ganska centralt
placerad i Bulgarien i ett platt landskap mellan två bergskedjor i norr och söder. Sedan
flytten har man rekryterat nya team för produktutveckling, produktion och administration. “Arbetet med att flytta hela verksamheten gjorde att vi kom lite efter i produktionen
vilket ledde till en del leveransförseningar
gentemot våra distributörer. Men vi har en
väldigt bra försäljningsutveckling vilket initialt ledde till en del växtvärk i bolaget”, berättar Fredrik.
Idag är man 20 anställda i Plovdiv och försäljningen visar en lysande utveckling. Man
har börjat komma i kapp leveransmässigt,
mycket tack vare sina duktiga medarbetare och

att alla växt in i sina arbetsuppgifter. “Vi bygger
ny erfarenhet varje dag”, inflikar Fredrik.
I fabriken i Plovdiv utförs allt inom svetsning, bockning och pressning. Von Arx
frästrummor är välkända för att hålla en hög
kvalitet i världsklass. Förutom till sina egna
maskiner tillverkar man även frästrummor
till flera konkurrenter och kollegor i branschen. Vissa av skärverktygen tillverkas internt medan en del köps från externa högkvalitetstillverkare i Europa.

BREDDA DISTRIBUTIONSNÄTET
OCH PRODUKTUTBUDET
Det man arbetar mycket med just nu är att
vidareutveckla sitt nätverk av distributörer.
Fredrik berättar att även om Von Arx är ett
globalt och välkänt varumärke finns fortfarande många marknader där man inte är
representerade eller där man kan växa ytterligare. USA är just en sådan marknad där
man vill växa och där man nyligen öppnat
distribution. Andra marknader med stor potential där man öppnat distribution är Sydafrika, Spanien, Portugal, Polen, Kroatien,
Slovenien och Mexiko. I ytterligare sex till

sju länder ligger man i startgroparna för att
öppna upp.
“Valet av rätt distributör är oerhört viktigt,
det är något vi lärt sig efter alla år på PullmanErmator. Hög grad av service och support är
mycket viktiga faktorer hos en bra distributör”, framhåller Fredrik.
Produktmässigt består Von Arx-sortiment
idag av sex olika basmodeller av ytbehandlingsmaskiner, VA10L, FR200, VA25S, VA30S,
VA30SH och DTF25SH. Till detta skall tre
pneumatiska verktygsserier läggas. “Hela vår
produktutvecklingsavdelning arbetar idag
med utveckla och förbättra våra befintliga
produktserier och anpassa dem för fler applikationer. Vi arbetar även med ett par helt nya
produkter som vi hoppas att lansera i början
av 2021”, berättar Fredrik.
Affärsplanen på lite längre sikt är att bredda
produktutbudet ytterligare och man är inte
främmande för att förvärva någon annan aktör
som tillverkar kvalitetsprodukter inom betongbearbetning och den utrustning som är förknippad med det. Alltså en spännande utveckling
och framtid väntar Von Arx med de nya ägarförhållandena. Vi kommer att få anledning i framtiden att berätta mer om Von Arx i tidningen.
En redaktionell kommentar är att man slutar aldrig att förvånas av den här branschen.
När det tycks som om de flesta mindre bolag
köps upp av stora drakar hittar branschen hela
tiden nya vägar att utvecklas och leva vidare.
www.vonarx.com
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En ny branschmässa
för alla typer av Accessutrustning
på bygget!

InfraCity, Stockholm
20-21 maj, 2021

ExpoLift
Accessutrustning som alla typer av liftar, kranar,
byggställningar, bygghissar, stegar, teleskoplastare,
andra lyfthjälpmedel med mera bildar idag lite av en egen
bransch. Sektorn har ökat kraftigt under det senaste decenniet ifråga om leverantörer, uthyrare och användare. Nu
är det dags för en egen branschmässa för sektorn kallad
ExpoLift. Premiären är satt till 20-21 maj, 2021 på Infracity
norr om Stockholm.
Utrustning som hjälper entreprenörer och serviceföretag att
“komma åt” och utföra sina tjänster på svåråtkomliga ställen
har ökat ordentligt i omfattning under de senaste två decennierna. Olika typer av liftar, byggställningar, arbetsplattformar, teleskoplastare, bygghissar, stegar, lyfthjälpmedel och så
vidare kan innefattas i samlingsnamnet accessutrustning.
ACCESUTRUSTNING BILDAR EN EGEN BRANSCHSEKTOR
Produktgruppen har blivit så omfattande med olika typer
av tillverkare och varumärken att den nästan bildar sin egen
lilla bransch. I Sverige och hela Norden inräknat finns idag
ett stort antal leverantörer av accessutrustning. Vi har också
våra välkända egna tillverkare. Produkterna inom området
accessutrustning är också unika på grund av att de används
inom en mängd olika verksamheter. Förutom att accessutrustning som liftar, byggställningar och bygghissar används flitigt
inom byggindustrin är förekomsten också bred inom alla
andra typer av industri-och servicenäringar, energisektorn,
stat, kommun och landsting med mera. Det finns nästan inte
en verksamhet där inte någon typ av accessutrustning spelar
en viktig roll. Även den privata sektorn använder någon gång
då och då accessutrustning av någon typ. Som privatperson
handlar det ofta om att man hyr en lift, byggställning eller
liknande. Men den största hyrestagaren av accessutrustning
är definitivt bygg- och serviceföretag.

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

En branschmässa för
allt inom accessutrustning på bygget
upplever att många mässarrangörer idag ockrar lite på på
sina utställare och besökare. Som utställare måste man kunna
räkna hem en mässa med god marginal, annars är det ingen
idé at ställa ut. Förr var det ganska långt mellan mässorna.
Det kunde gå ett par år mellan arrangemangen. Men då
fungerade ett mässdeltagande som en bra marknadsföring
för lång tid framöver. Man sålde kanske inte massor på själva
mässan men den gav merförsäljning lång tid efteråt. Idag ser
det annorlunda ut. Nu är själva mässan ögonblicket då affärerna görs men det vet också mässarrangörerna vilket gjort
att kostnaderna runt mässorna skjutit i taket. Och det är ofta
inte bara en mässa per år”, säger Hermansson.
NAMNET LANDADE PÅ EXPOLIFT
Med den nya mässidén hoppas man kunna erbjuda ett bra
mässupplägg, med hög kvalitet på besökarna och till ett
rimligt pris för utställarna. Mässan skall vara max två dagar
och man uppskattar att utställarantalet kommer att hamna
mellan 30 till 40 företag. Arrangören har bollat lite namnidéer för mässan fram och tillbaka men har nu landat i namnet
“ExpoLift – En branschmässa för allt inom accessutrustning
på bygget”. Datum för mässanpremiären blir den 20-21 maj,
2021 och platsen kommer att bli Inframässan, Scandic Infra
City i Bredden norr om Stockholm. “Vi har redan bokat in
datumen och jag tror att Inframässan är en perfekt lokal.
Mässhallen är på 5,000 kvm och sedan finns ett par tusen
kvadrat utomhus också. Vi har goda erfarenheter av den här
mässlokalen och den ligger dessutom nära Arlanda och även
Stockholm city. Scandic-hotellet har dessutom god kapacitet
för många gäster”, säger Hermansson.
Regelverket runt användning av accessutrustning har skärpts
ordentligt i Norden under de senaste åren och här kan mässsan också spela en viktig roll för att öka medvetenheten om

riskerna och
värdet av utbildning.

EXPO
LIFT
20-21
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PRODUKTSORTIMENTET
Men vilka produkter kommer
att ställas ut? Från arrangörshåll tror man
att det är liftarna som kommer att dominera. Inom produktområdet liftar finns en rad olika produktvarianter som bom-,
sax-, pelar, vertikal-, släpvagns-, larvbands-, glas- och lastbilsliftar med mera. Sedan finns olika typer av arbetsplattformar och byggställningar i olika utförande. På ställningssidan
finns också rullställningar, målarställningar med mera. Ett
viktigt produktområde är också mobilkranarna och särskilt de
nya behändiga minikranarna som ökat i intresse hos uthyrarna. Också bygghissarna är en viktig accessutrustning för
personal och material på byggarbetsplatsen. Till detta skall
sedan läggas teleskoplastarna som idag inte bara används
som lastare utan även till lyft och som lift, ofta med en
arbetsplattform påmonterad. Till området accessutrustning
hör förstås också olika typer av stegar samt ett andra typer av
anordningar och utrustningar som underlättar lyft och transport av både personer och material. En viktig del som man
kommer att fokusera på under mässan är miljö och säkerhet.
Här hoppas man från arrangörshåll att också få kontakt med
företag som arbetar med handhavande- och säkerhetsutbildningar för liftar och byggställningar. “Vi hoppas att nya
mässan ExpoLift ska bli något som tilltalar branschen och som
lockar både utställare och besökare från hela Norden. I nuläget håller vi på med att färdigställa mässan hemsida www.
expolift.se”, avslutar Hermansson.
www.expolift.se

Besökare eller utställare
Om du är intresserad att besöka ExpoLift registrerar du dig på mässans hemsida www.expolift.se. Efter det kan du skriva ut din
inträdesbiljett. Om du är tillverkare eller leverantör och vill ställa på ExpoLift gör du också din anmälan via www.expolift.se.
Under rubriken anmälan skiver du ut anmälningsblanketten. Du fyller i uppgifterna och
väljer vilken placering du önskar. Sedan är det bara att skicka in anmälan på epost eller
vanlig post. Efter några veckor kommer du att få ett utställarkontrakt och din bokning blir skarp först när du signerat kontraktet och återsänt det till arrangören.
På hemsidan hittar du också all annan information om mässan såsom öppetider, priser för utställare, hotellrum med mera.

ExpoLift 2021
Arrangör

Supporter

SCOP AB
Box 786, 191 27 Sollentuna, Sverige
Tel +46 (0)8 585 700 46 • Mobil: +46 (0)70 585 18 24
Epost: info@expolift.se

www.expolift.se

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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Damm & Slam
Senaste nyheterna för en

REN ARBETSPLATS
Nya föravskiljare, industridammsugare och uppdaterade
joniseringsaggregat – det är några av nyheterna i SRTs årliga specialtema om utrustning för hantering av byggdamm
och betongslam.

B

lastrac lanserar sin nya föravskiljare
BPS-LP-0020 som bland annat utmärker sig med sin flexibilitet och lätta vikt.
Den fångar upp till 95 % av damm, mätt
med två meter lång dammslang mellan
föravskiljare och stofthanterare. Föravskiljaren
går att använda tillsammans med Blastracs
stofthanterare och är gjord av miljövänligt
plastmaterial (6,5 kg) som går att återvinna.
Denna föravskiljare har flera användningsområden tack vare sitt trolleysystem. Trolleyn
kan användas separat eller tillsammans med
ett krokbaserat system för att fästa avskiljaren
till modellerna BDC-122 eller BDC-133. Föravskiljaren har dessutom Longopac-system, vilket gör att användaren aldrig behöver nudda
dammet, samt en tub i ramen för buntband
och sax avsett för Longopac. Det manuellt

styrda valvet gör att den fulla Longopac-påsen kan bytas samtidigt som stofthanteraren
är på, för att helt enkelt minska dödtiden.
Trolleyns roterande funktion gör det enkelt
att röra på Longopac-påsen och stänga den.
Blastrac lanserar även den bensindrivna
stofthanteraren BDC-187PLP-UD, utrustad
med Longopac-system för påsar på 25 kg.
Den är utrustad med Up & Down-systemet
(”låg” position vid transport och ”hög” position vid användning) vilket enligt Blastrac gör
det enklare att transportera från arbetsplats
till arbetsplats. Denna stoftavskiljare kan med
fördel användas tillsammans med ”scarifying”maskinerna BMP-335GHY och BMC-335GHY.
Det betyder att användaren inte behöver ta
med en generator till arbetsplatsen.

DUSTCONTROLS DC 2900
NU ÄVEN MED LONGOPAC
En annan maskin utrustad med
Longopac-utmatning är Dustcontrols stoftavskiljare DC
2900. Denna modell är
Dustcontrols
mest
populära stoftavskiljare och passar för
dammsugning och
punktutsug för elektriska handverktyg (med
sugkåpor på upp till 5”)
samt små bordssågar.
DC 2900 har ett chassi
av stål med stora hjul
och är lätt och portabel.
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DC 2900L levereras med en rulle Longopac mini 12, speciellt framtagen för DC
2900L. Vid beställning av Longopac kan man
beställa antingen Longopac mini 12 m (sex
rullar á 12 meter) eller Longopac mini 23 m
(fyra rullar á 23 meter). DC 2900 levereras
bland annat med sugslang, anslutningshylsa,
anslutningsmuff, golvmunstycke, sugrör, finfilter i cellulosa och Hepa H13-filter. Dimensionerna är 1110 x 440 x 550 mm, vikten 19 kg
och uppsamlingen 12 meter.

KLINDEX NYA DAMMSUGARE
FÖR STORA MÄNGDER DAMM
Klindex presenterar sin nya industridammsugare Supervak K23, designad för att dammsuga
stora mängder damm från exempelvis slipning
och polering av betonggolv. Den har tre motorer på 220 volt med 1400 watt vardera, polyesterstjärnfilter, mekanisk filterskak, föravskiljare med cyklon, plastpåse för att samla
damm, Hepa-filter och stora hjul. Tack vare
föravskiljaren med cyklonsystem samlas över
90 % av dammet i plastpåsen som är placerad
inuti föravskiljartrumman. När plastpåsen är
full, kan användaren stänga den utan kontakt
med dammet.

UPPDATERADE JONISERINGSAGGREGAT FRÅN RENLUFTSTEKNIK
Under senare delen av 2019 har Renluftsteknik AB i Mölndal uppdaterat sina joniserings-
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tekniken har även varit att göra underhåll av
aggregaten billigare och enklare.

SCANMASKIN LANSERAR
NY INDUSTRIDAMMSUGARE

aggregat för längre kastlängd och mer jonisering, vilket enligt Renluftsteknik innebär
en bättre effekt på partiklar som kan sjunka
till golvet snabbare. Normalt joninnehåll i
inomhusluft är cirka 50-500 joner per cm³
luft, men med nya OxySan 2000 ligger jonkoncentrationen på mer än tre miljoner joner
per cm³. Renluftstekniks mål med den nya

Scanmaskins nya industridammsugare, ScanDust 9000 World Series i elektrisk och gasoldriven version, lanserades under branschmässan World of Concrete i Las Vegas, USA.
Som hos alla maskiner i Scanmaskins World
Series-sortiment har fokus legat på effektivitet, design, ergonomi och servicevänlighet.
ScanDust 9000 World Series är Scanmaskins största och mest effektiva industridammsugare i och med dess filterkapacitet
och inbyggda föravskiljare. Den unika och
patenterade föravskiljaren separerar dammet i
två steg och ger upp till 90 % i föravskiljning.
Detta medför att man inte behöver rensa filtren lika ofta vilket enligt Scanmaskin ger en
längre och mer störningsfri driftstid i jämförelse med traditionella industridammsugare.

Eftersom föravskiljaren sitter inbyggd i maskinen finns den alltid med på arbetsplatsen. Med
andra ord behöver användaren inte hantera eller transportera någon extra utrustning.
“Vi har lyssnat på våra kunder, på deras utmaningar och önskemål och skapat en industridammsugare som ger en betydligt längre
driftstid och säkrare arbetsmiljö”, säger AnnaLena Lööf, marknadschef Scanmaskin Sverige.
Filterarean på ScanDust 9000 World Series
är 4,2 m² och består av 32 teflonbelagda sockfilter
och två Hepa 14-filter. Hepa 14 ger en hög filtrering på 99,995 % och tar hand om de minsta och
farligaste partiklarna trots ett högt luftflöde.
Den eldrivna versionen av ScanDust 9000
World Series är utrustad med frekvensstyrning vilket gör att man har möjlighet att ställa
effekten och hastigheten beroende på användningsområde. Kombinationen av detta
tillsammans med hög filterkapacitet och högt
luftflöde gör att man kan koppla fler maskiner
till samma dammsugare.
ScanDust 9000 World Series har en höjoch sänkbar cyklon för bättre transportmöjligheter och är även utrustad med gedigna
bakhjul samt 200 mm stora svirvelhjul. Konstruktionen är tänkt att göra servicen enkel så
att användaren kommer åt alla delar och inte
behöver demontera detaljer eller maskindelar
för att komma åt. Dammsugaren är utrustad
med filtervakt som varnar när man behöver
rensa filtren, samt rengöringssystemet JetPulse som enkelt pulserar filtren för att hålla
dem rena utan att man behöver komma i kontakt med dammet. Denna produkt är utrustad med Longopac och har en konstruktion i
stål och återvinningsbarhet på 95 %.
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Viktigt meddelande från Rentalbolagen

MASKINER KAN
INTE PERMITTERAS!

Den svenska byggindustrin står inför ett allvarligt läge
där byggindustrin som sådan och maskinuthyrningsbranschen kan drabbas mycket hårt med en långvarig nedgång som följd. Rentalbolagen med branschföreningarna
Swedish Rental Association och Hyreskedjan ger i denna
artikel konkreta exempel på hur en kollaps av Sveriges
byggindustri kan undvikas.

S

veriges maskinuthyrningsbransch består idag av 260 företag (medlemmar
i Swedish Rental och Hyreskedjan),
totalt 6000 anställda som tillsammans
omsätter SEK18 miljarder.

RENTALBOLAGEN ÄR BYGGSEKTORNS
PRODUKTIONSFÖRUTSÄTTNING
Den svenska rentalbranschen är en av Europas modernaste och i framkant när det gäller arbetsmiljö och resurseffektivitet. Den
har kunskap och kompetens som byggts upp
under lång tid i nära samverkan med byggare och myndigheter. Maskinuthyrare är en
strategisk resurs för hela byggsektorn och en
avgörande del i värdekedjan för ett effektivt
samhällsbygge. Tack vare rentalbranschens
snabba utveckling, höga förädlingsnivå av
tjänster, att hyra ut funktion snarare än maskin i en cirkulär process, blir uthyrning en av
de viktigaste komponenterna för en klimatsmart utveckling av byggsektorn. Genom att
maskinparken delas via uthyrningsföretagen
uppnås en högre nyttjandegrad, minskad miljöpåverkan och en säkrare arbetsmiljö med en
modernare maskinpark.
De svenska uthyrarna är idag organiserade
i två branschföreningar som samverkar under
namnet Rentalföretagen för att gemensamt
verka för branschens utveckling.
Genom maskinuthyrningsföretagens funktion, att tillhandahålla allt i byggmaskiner,
utrustning samt tillhörande tjänster, är Rentalbolagen ofta först på en byggarbetsplats. De
etablerar bodar, belysning, arbetsplattformar
mm, och är de sista därifrån när de plockar ner
stängslet när bygget är klart. Rentalbolagen
finns med i hela processen som en strategisk

partner som försörjer arbetsplatsen med allt
från logistik, maskiner och utrustning till kompetens, utbildning och förnödenheter.
Inom byggsektorn är Rentalbolagen en tidig konjunkturindikator som snabbt känner av
förändringar i marknaden. En ökad eller minskad orderingång syns hos Rentalbolagen långt
innan det syns i konjunkturstatistiken för bygg.

ALLVARLIGT LÄGE
Rentalbolagen såg redan i slutet av mars att
många små projekt avbokades eller ställdes
in då mindre näringsidkare och privatpersoner blev oroliga för sin ekonomi till följd av
Coronas samhällseffekter. Samtidigt drog
tillverkningsindustrin ner på underhålls och
utvecklingsprojekt.
Sedan början av april ser Rentalbolagen tecken på att höstens orderingång kraftigt bromsats
upp för medlemsföretagen, vilket tyder på att
antalet planerade byggstarter och utrustningsprojekt minskat. Det indikerar att byggföretagens kunder är osäkra på att gå vidare med
planerade kommande projekt. Sammantaget
skapas en kedjeeffekt i flera branscher som påtagligt riskerar att påverka den svenska sysselsättningen och Sveriges ekonomi.

investeringar i maskiner och utrustning som i
sin tur medför stora kapitalkostnader. Personal
kan permitteras men inte maskiner. Om Rentalbolagens medlemsföretag tvingas i konkurs
riskerar det att leda till en förlängd nedgång i
byggindustrin. Samt på sikt en märkbar fördyrning av byggkostnaderna då betydande kapital
krävs för om- eller nystartade uthyrningsföretag. En lärdom från tidigare nedgångar är att
den svaga svenska kronan kan tvinga företagen
att investera i en sämre maskinpark än den
som avyttrades under krisen.
Därför är det av stor vikt för Sveriges samhällsutveckling, ekonomi och sysselsättning
att det sätts in åtgärder som kan motverka
en kollaps inom svensk byggsektor. När dessa
åtgärder utformas måste en förståelse finnas
för att byggindustrins produktionsresurser
finns inom rentalföretagen, samt att effekterna reellt påverkar svensk sysselsättning
och ekonomi. Det måste även finnas ett fokus
på åtgärder som gynnar de företag som direkt
bidrar till svensk sysselsättning och därmed
till samhällets skatteintäkter. Rentalbolagen
föreslår därför följande direkta åtgärder:
För att motverka en kollaps i svensk byggsektor och i rentalföretagen, med stora
konsekvenser i samhällsekonomin:
• Inför ett tillfälligt ökat ROT-avdrag
ROT-avdrag kan stimulera efterfrågan hos
små och medelstora byggföretag i hela landet.
Här finns basen i svensk byggsektor.
• Skapa förutsättningar för en upprustning
och renovering i allmännyttans fastigheter
med staten som garant av finansiering
Projekten utförs ofta av medelstora lokala
eller regionala byggföretag vilket genererar
spridningseffekter i det lokala näringslivet.

HUR KAN VI FÖRHINDRA EN KOLLAPS
I SVENSK BYGGINDUSTRI?

• Satsningar/stöd till kommuner för renoveringar av kommunala lokaler med staten som
garant av finansiering
Projekten utförs ofta av medelstora lokala
eller regionala byggföretag vilket genererar
spridningseffekter i det lokala näringslivet.

Uthyrningsföretagen minskar byggsektorns
kapitalbindning genom att flexibelt och
snabbt tillhandahålla nödvändig produktionsutrustning för bygg-, service och underhåll. Dessutom har rentalbranschen ett stort
fokus på arbetsmiljön och bidrar till säkrare
arbetsplatser genom att tillhandahålla rätt
maskiner för rätt tillfälle. Detta kräver tunga

För att stödja Rentalföretagen:
• Uthyrningsbranschen (främst SNI 7739)
måste omfattas av redan införda åtgärder
och program
Vår kris riskerar att inledas senare i år, från
augusti/ september, i dagsläget tyder mycket
på att den kan fortgå under höst och vinter.
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WORLD’S
MOST SOLD
SCARIFIERS!

Ring våra återförsäljare för mer information eller demonstration
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SNABBARE, ENKLARE OCH SÄKRARE
MATERIALHANTERING MED LIFTROLLER
Liftroller-systemet från Norge är ett alternativt system
för smidiga in – och uttransporter av byggmaterial och
avfall från till och från en
byggarbetsplats. Systemet,
som hyrs ut, erbjuder snabbare, enklare och säkrare
transporter av material helt i
linje med strävandet efter en
mera cirkulär ekonomi.

VD och grundare av Liftroller AS, Ivar Ole Wik förutspår en ljus
framtid för dotterbolaget Liftroller Rental. Foto: Kind Conseptual
Branding / Liftroller AS.

Hissvalssystemet kan enkelt monteras i en öppning
i fasaden. Foto: Thomas
Thorsen, Vizible AS.

W

allendal-fastigheten mitt i centrum av Bergen i Norge har genomgått flera renoveringar under åren.
Under en tidigare stor ombyggnad
tvingades man kapa ner bröstningen av fönstren ner till golvnivå för att göra
öppning för en utvändig bygghiss. Ett ganska
stort ingrepp bara för at kunna lasta in material och få ut avfall. Alla parkeringsplatser på
den hårt trafikerade gatan utanför byggnaden

omvandlades till riggningsplats för containers
och bygghiss. När OS Bygg senare fick i uppgift att bygga på en tredje våning på fastigheten föll valet för in– och utlastning istället på
det norska Liftroller-systemet.

LIFTROLLER SPARAR ALLT:
PENGAR, TID OCH KROPPEN
Torjus Egge Døsen, byggnadschef OS Bygg, är
mycket nöjd med valet av lösning. Liftroller-
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systemet har använts under hela projektet för
både transport av material och transport av
avfall. I stället för att spendera tid och pengar
på själva ansökningsprocessen för uppställningsutrymme för containrar och bygghissar, placerades Big Bags uppsamlingspåsar på
Europa-pallar på översta våningen. Här sorterades avfallet efter hand och kördes bort efter
att materialet lyfts ner av kranbilen.
“De tog maximalt två minuter per lyft av
de tyngsta paketen. Vi har lyft in minst 50
paket material i byggnaden och lyft ut mera
än dubbelt så många paket av avfall från byggnaden. Det fungerade perfekt”, säger Torjus
Egge Døsen.
Sammantaget har Liftroller varit en mycket effektivare och billigare lösning än att använda en bygghiss. “Endast ombyggnaden av
bröstningen som vi skulle ha behövt måste ha
tagit bort för att hissen skulle kunnat användas hade kostat mer än att investera i en Liftroller för detta projekt”, tillägger Døsen.
Men hur funkar Liftroller? Liftroller är ett
hjälpmedel som underlättar in- och utlastning på byggarbetsplatser. Liftrollern monteras i en vanlig fönsteröppning. På utsidan av
fönstret fästs vad man kan likna med en hylla.
Utifrån och in genom fönstret löper sedan ett
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Torjus Egge Døsen på OS Bygg är mycket nöjd
med Lifttroller-systemet och använder det regelbundet i företagets olika projekt. Foto: Lena
Kaasa Bråten, Liftroller AS.

Illustration över Liftroller systemet.

rullband som på insidan stöttas av en stabil
ställning som också är fäst i den invändiga
väggen. När materialet rullas in utifrån flyttas
det enkelt över på en Liftroller rullvagn och
kan sedan enkelt transporteras på plats inne
i byggnaden där det ska användas. Gäller det
avfall blir proceduren den omvända. Liftroller-systemet tål en vikt på 1200 kg.
I ett sådant projekt som Wallendal-bygget
var det inte bara snickarna som fick materialleveranser. Både rörmokare och de som jobbade
med ventilationen har ett jobb att göra och
medföljande mängder material att lyfta in.
Liftroller klarar att ta in det mesta så länge
det storleksmässigt kan ta sig in genom föns-

Det finns mer än gips som kan tas in via Lifttroller. Foto: Thomas Thorsen, Vizible AS.

teröppningen och inte överstiger 1200 kg.
Tack vare Liftroller kan man lyfta in alla typer
av byggmaterial som spånskivor, virke, röroch ventilation, glas, gips, stål, spiralrör med

mera. Under Wallendal-jobbet bars inget material vare sig in eller ut via trapporna.
“Vi tog också in stora glasdörrar och glasväggar med hjälp av Liftroller, perfekt levere-

Med bygghisslösningen blev transportlösningen mycket mera
omfattande. Foto: Ivar Ole Wik, Liftroller AS.
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VD för Liftroller Rental AS, Bjarte Kvamme. Foto:
Ivar Ole Wik, Liftroller AS.

Lifttroller Crane gör det enkelt att lyfta saker upp och ner från Lifttroller Wall.

rade och monterade. Tack vare god kommunikation med leverantörerna har vi packat allt
i ett format som passar genom fönsteröppningen. Det har sparat oss enormt med tid
och ansträngning,” säger Døsen.

ENKELHET FÖR KUNDEN
Alla Lifttroller-produkter kan hyras direkt
från tillverkaren. Torjus Egge Døsen är mycket nöjd med detta. “Att hyra direkt från företaget som uppfann lösningen har inneburit
att de inte bara har levererat en produkt, vi
har också fått god vägledning om hur vi använder produkten och löpande uppföljning”.
Grundare och VD Ivar Ole Wik är mycket
nöjd med feedbacken från OS Bygg.
“Vi har fått många frågor från kunder i
Norge som vill hyra snarare än att köpa. Det
är i denna riktning utvecklingen sker, att fler
och fler hyr utrustning istället för att äga. Det
måste vi anpassa oss till. Det är också bra för
miljön. Genom att hyra direkt från oss utan
mellanhänder, kan vi underhålla och förbättra produkterna i mycket större utsträckning istället för att ständigt producera nya.
En sådan cirkulär ekonomi är möjlig eftersom
vi får en betydligt mera hållbar produkt, som
kan gå tillbaka till tillverkaren för förbättring
istället för att den skrotas och nya produkter
tillverkas. Genom att hyra direkt från oss får
kunderna också en hel del expertis på köpet
som underlättar användandet. Vi har varit
involverade i användningen av vår produkt
på många olika typer av projekt och vet därför hur vi kan göra stora besparingar både för
våra kunder och för egen del. Ett kort avstånd
mellan slutanvändaren och tillverkaren gör

det också lättare att hålla sig uppdaterad om
branschens behov. Vår vision är att minska
hälsoproblem och sjukfrånvaro i samband
med materialhantering, samtidigt som vi erbjuder branschens snabbaste metod för inoch uttransport på plats. En nära dialog med
kunderna är därför mycket viktig, säger Wik.

SPETSKOMPETENS INOM UTHYRNING
Det är dotterbolaget Liftroller Rental AS som
driver hyresparken. För att säkerställa en god
kundupplevelse har företaget anställt Bjarte
Kvamme som verkställande direktör. Kvamme har en lång erfarenhet från maskinuthyrningssektorn och brinner för god kundvård
och innovativ drift av hyresföretaget.
“Liftroller Rental är ett efterlängtat koncept
och jag är övertygad om att byggbranschen tar
chansen att vara innovativ själv och använda
denna effektiva och moderna lösning. Inte
minst är det viktigt att fokusera på arbetarna
och hälsoaspekten. Här är Liftroller ett helt
tydligt val som ett verktyg för att minska sjuk-

Liftroller och en kranbil blir in- och uttransport
smdigt, säkert och effektivt. Foto: Ivar Ole Wik,
Liftroller AS.
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Enkel installation. Foto: Lena Kaasa Bråten,
Liftroller AS.

frånvaron och främja hälsosamma arbetsvanor. Som i sin tur påverkar både arbetsmiljön
och ekonomin. Med andra ord en vinnande
lösning för företaget,” säger Bjarte Kvamme.
“Vi ser på Skandinavien som vår hemmamarknad, inte bara Norge. Vi erbjuder därför
uthyrning direkt till entreprenörerna i Norge,
Sverige och Danmark”, säger Kvamme.

MÄRKBAR TIDSBESPARING
Det går snabbt när materialet kranas upp. Att
etablera en bygghiss skulle ta mycket mera
utrymme i anspråk på gatan och lätt skapa
köer och försämra. Exempelvis är transport av
gipsskivor ofta en utmaning och tar tid. Men
med Liftroller blir detta arbete synnerligen
smidigt. Liftrollers rullvalsar reducerar tiden
betydligt vid inforslingen. Med Liftroller dras
hela pallen snabbt in i byggnaden och kranföraren kan omedelbart starta lyft av nästa pall.
Det här är otroligt effektivt och tidsbesprande, säger Bjarte Kvamme.

KORT OM LIFTROLLER
Liftroller AS är ett norskt innovationsföretag
från Bergen som utvecklar och tillverkar smarta lösningar för effektiv byggarbetsplatslogistik. Liftroller AS har ett helägt dotterbolag
kallat Liftroller Rental AS som hyr ut produkterna till både små och stora projekt. Företagets kundrådgivare har bred erfarenhet inom
logistik och kan bistå kunderna i en tidig fas
av projekten för att skapa bästa möjliga lösning
för in- och uttransport av material. Enligt Liftroller Rental AS finns det mycket pengar att
spara genom att använda rätt lösning.
www.liftroller.se
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Petter Stordalens projekt Villa Copenhagen
sparade stora pengar med Liftroller
Byggbolaget Hent Danmark AS första projekt var inte vilket projekt som helst. Det
var Danmarks största byggkontrakt 2017,
nämligen Villa Copenhagen, som tidigare
var Centralposten, alldeles intill huvudbangården i Köpenhamn. Bakom projektet
ligger hotellmagnaten Petter Stordalen.
Enligt uppgift har lyxhotellet mera än 400
rum. Prislappen för ombyggnaden hamnade
runt 1,4 miljarder danska kronor, vilket gör
projektet till ett av Stordalens mest påkostade någonsin. Hotellet skulle ha öppnat
nu under våren men på grund av Coronapandemin har invigningen flyttats fram till 1

juli, 2020. Området har genomgått en total
transformering med många nya byggnader
och eleganta utomhusområden. Hotellanläggningen är en helt ny stadsdel i staden.
Centralpostbyggnaden som ingår i Choicekedjan är kedjans nya lyxhotell och uppfördes år 1912 i franskinspirerad nybarockstil.
Att bygga om en ikonisk byggnad på Köpenhamns livligast trafikerade plats har sina
utmaningar. Kommunen nekade permanent avspärrning av gatan. Det var knappt
att Hent ens fick tillstånd till tillfällig avspärrning. Lösningen blev Liftroller. Hent
hade tidigare haft flera positiva erfarenheter

av Liftroller vid olika projekt i Norge. Hent
DK köpte därför in en Liftroller för varje våningsplan i Villa Copenhagen.
“På mindre än en timme kunde vi forsla
in mer än 12 ton gipsskivor genom fönstret,
och kunde därmed uppfylla myndigheternas krav på tillfällig avspärrning. Som jämförelse kunde vi i ett tidigare liknande projekt klara av att forsla in bara 2–3 gipskollin
i timmen med hjälp av en utvändig bygghiss
på bakgården. Det var stora avstånd och
branta ramper, och konflikter med andra
som också behövde använda hissen”, berättar arebtsledaren Isak Digre.
“Totalt gjorde vi enorma besparingar
med den här betydligt effektivare metoden.
Det säger sig självt att när man ska forsla in
2800 kollin i ett projekt som detta så är valet av metod avgörande med tanke på lönsamheten, för att inte tala om alla aspekter
avseende hälsa, miljö och säkerhet”, tillägger
Digre.
Även byggledaren Eskil Kulsetås var imponerad av Liftrollers effektivitet:
“Eftersom det här projektet genomfördes
mitt i Köpenhamns centrum finns ingen
plats för att mellanlagra material utomhus.
I ett projekt som det här ska otroliga mängder stålreglar och gipsskivor forslas in, något som skulle ha ockuperat bygghissen en
stor del av tiden. När vi använder Liftroller
för att forsla in allt material genom fönstret
är bygghissen ledig för andra hantverkare
och för persontransport, vilket bidrar till
en betydligt effektivare byggarbetsplats. Då
vi dessutom enkelt kan flytta runt Liftroller
där den behövs på bygget slipper vi att transportera materialet långa sträckor, vilket vi
skulle ha behövt göra om vi hade använt
bygghiss för inforsling.
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Mattias Mattsson äger och driver idag totalt fem maskinuthyrningsdepåer i Stockholmsområdet. Och planen är att det
ska bli fler inom de närmaste åren.

MG RENTAL FORTSÄTTER VÄXA I

Stockholmsområdet
En aktör som växer sig allt starkare på den stockholmska rental-arenan
är maskinuthyraren MG Rental. MG Rental har efter några intensiva år
växt till en kedja i Stockholmsregionen. Faktum är att idag har man hela
Mälardalen som arbetsfält.

A

llt började med att Mattias Mattsson
och Göran Grahn tillsammans startade eget i en hangar på Ekerö utanför
Stockholm. M och G i MG står naturligtvis för Mattias och Göran. Dock
löste Mattias ut Göran för sju år sedan och är
idag ensam ägare till bolaget. Mattias har lång
erfarenhet från att arbeta med maskinuthyrning och innan han startade eget arbetade
han bland annat på Johnny Rensfeldts Hyrpoolen i Bromma som numera ägs av Lipac,
som i sin tur ägs av Riwal Holding Group.

senast i Järfälla. Vad gäller depåerna i Ekerö,
Solna och Vårby så har de etablerats från
“scratch” så att säga. Stockholm City och Järfälla har öppnats genom förvärv av befintliga
maskinuthyrare. I Vårby öppnade man upp
för cirka ett och ett halvt år sedan och i Järfälla första mars 2020.
“Vi har haft en fantastiskt fin utvecklingskurva som håller i sig och har ett utmärkt

FEM DEPÅER I RASK TAKT
MG Rental fick en kanonstart när man drog
igång. Rentalbranschen gick på högvarv och
snart kände man behovet av att växa på fler
orter i Stockholmsområdet. Först förvärvade
man en industritomt på Ekerö och byggde
egna lokaler. Sedan öppnades i rask takt depåer i Solna, i Stockholm City, i Vårby och nu

samarbete mellan våra depåer. Visst har konkurrensen ökat en hel del under den senaste
tiden. Men om man har en sund inställning
till det man gör och har fokus på bra sortiment och service gentemot kunderna så vinner man i längden”, säger Mattias.
Han är lite kritisk till utvecklingen idag
med många som driver upp sin verksamhet
bara för att sälja den dyrt. “Det har gått lite
överstyr tycker jag med uppköp hit och dit
och det är stor risk för att man tappar kundfokus. Vi lever på våra kunder och relationen
med dem måste vi vårda. Vi på MG Rental arbetar långsiktigt och det vill vi att våra kunder
ska känna”, tillägger Mattias.

KÖPTE AV BERNT I JÄRFÄLLA
Kompressorer från Atlas Copco.
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MG Rentals nya depå i Järfälla var ursprungligen Hyreshuset i Järfälla som drevs av Bernt
Engvall. När Bernt beslutade att gå i pension
kontaktade han Mattias om han var intres-
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Ekerödepån i Skå var där allt började.

Uthyrning av olika typer av liftar har blivit lite av ett specialområde för MG Rental.

serad att köpa. “Hyreshuset i Järfälla hade
ett strategiskt bra läge och med den depån
har MG Rental täckt in de östra de nordöstra
delarna av Storstockholm. Planen är att öka
i det här området också. Inom tre år ska vi
ha ökat med 100 procent i Järfälla och målet
är en ökning på 150 procent från nuvarande
omsättning. Med Järfälla-depån finns vi nu
i princip på nästan alla sidor av Stockholm”,
säger Mattias.
Men Mattias avslöjar att han inte är klar
med expansionen ännu. Planen är att inom
fem år starta upp ytterligare två depåer och
han tror inte att det slutar med det utan vill
nog upp i ett tiotal depåer på sikt. “Jag är drygt
50 år nu och hoppas att ha många år kvar.
Dessutom arbetar mina tre barn, Johanna,
Fredrik och Sofia, i verksamheten också”, säger Mattias.

SNABBHET OCH
SERVICE ÄR NYCKELORD
MG Rental är fullsortimentsuthyrare. Man
har i princip allt. Enligt Mattias är det egentligen inte hans filosofi. Han är mera inriktad på
att vara specialiserad inom vissa produktområden men det är kanske något man kan utveckla på sikt, tror Mattias. Men att vara bred
kan ha sina fördelar när marknaden viker och
att man har flera ben att stå på så att säga. På
senare tid har man dock ökat sitt sortiment
på liftsidan och det kanske kan ses lite som en
begynnande specialisering.
“Idag har vi alla typer av liftar och även en
hel del specialliftar. Sortimentet består främst
av liftar från Zip Up Svenska AB som säljer
Dino Lift, Snorkel, ATN Piaf, GSR med flera.
Vi är väldigt nöjda med Zip Up som har bra
produkter med hög kvalitet och framförallt
bra service och support”, säger Mattias.

Senaste tillskottet är depån i Järfälla som öppnade i mars i år. Verksamheten
förvärvades från Hyreshuset i Järfälla.

Andra exempel ur sortimentet är entreprenadmaskiner som midjestyrda hjullastare,
grävmaskiner från 1 till 14 ton, betonggolvslipar, byggdammsugare, kapmaskiner och så
vidare. Sortimentet omfattas också av vagnar.
Här har man ett 40-tal egna manskaps- och
rastvagnar från leverantörer som Valla-vagnen och Norrlandsvagnar.
Företagsgruppens starka sidor, som Mattias framhåller, är den höga servicesnabbheten
och att man hela tiden försöker vara flexibla
och målmedvetna. “Vi löser maskinbehovet
åt våra kunder oavsett vad det gäller. Snabba
leveranser av rätt och bra maskiner är A och
O för de som hyr av oss. När kunderna ringer
och besöker oss vill de ha grejerna med en
gång och inte vänta och det måste vi se till att
leverera. De har alltid varit vår policy”, framhåller Mattias.
Mattias anger också att maskinparken
måste vara uppdaterad, snygg och fräsch.
“Det går inte att jobba med gamla slitna maskiner. Det märker kunderna direkt. Därför
håller vi en mycket hög investeringstakt och
kastar ut de maskiner som inte håller måttet
längre. Det görs kontinuerligt på alla våra depåer. Om man ska lyckas i den här branschen
får man inte vara snål gentemot kunderna
och försöka mjölka ut så mycket som möjligt
ur maskinerna. Att själv sedan åka runt i flotta
bilar rimmar illa. Det märker kunderna och
då kommer de inte tillbaka”, säger Mattias.
Som de flesta andra uthyrare har samtliga depåer egen butik där man säljer en rad
olika produkter och förbrukningsartiklar. På
Ekerö är man exempelvis Swedol-partner, depån i Järfälla säljer Stihl och Klippo samt att
man är återförsäljare av gas för AGA, numera
Linde. Samtliga depåer säljer dessutom Hiltis produkter och en rad olika verktyg. Man
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erbjuder också produktutbildningar men då i
samarbete med Utbildningslandslaget.

HÄLFTEN KVINNOR
MG Rental sysselsätter idag 25 anställda på
de totalt fem depåerna. Mattias berättar att
ungefär hälften av de anställda är kvinnor.
“Det är inte så att vi har 50 procent kvinnor
anställda genom något slags kvoteringsförfarande. Det har bara blivit så och vi väljer att
anställda de vi tycker är mest kompetenta inte
på grund av kön. I den här fördelningen ligger
vi till och med bättre än de riktigt stora aktörerna”, berättar Mattias.
Som svar på frågan hur Mattias upplever
konjunkturerna både både innan och nu under Corona-pandemin så är han mycket nöjd
med marknadsläget. “Marknaden ser jättebra
ut för oss och vi har mycket att göra. Den allmänna nedgången som många pratade om
innan Corona har vi inte sett röken av och det
är ingen märkbar skillnad även när pandemin
bröt ut”, säger Mattias.
Men han håller med om att det finns konkurrens och den största konkurrensen för MG
Rentals del kommer från Ramirent och Cramo.
“Jag tror att vårt långsiktiga tänkande har betydelse för att vi har mycket att göra oavsett
konjunkturläget. Vi har tänkt vara kvar för våra
kunder i många år och det måste synas i hur vi
arbetar. Kundservicen är därmed avgörande. Ett
bra exempel på det är våra egna servicelastbilar,
som idag är 10 till antalet. Med dessa “släcker
vi bränder” hela tiden. Vi har dessutom våra
egna kranbilar och några bakgavellyftar med
egna chaufförer. Skulle vi lägga ut detta på externa åkare skulle logistikbiten blir mycket mera
komplicerad och kunderna skulle inte få sina leveranser lika snabbt”, avslutar Mattias.
www.mgrental.se
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Johnny Källhagen på Lekana Maskin i färd med att löda borr.

MASKINDOKTORERNA

från Värmland
Lekana Maskins verksamhet växer. Allt började med intern service och reparationer på 1980-talet till att idag omfatta externa kunder över hela Sverige. Förutom
att tillverka egna diamantverktyg och specialverktyg säljer man också en rad
olika varumärken. I dagarna öppnar man dessutom en ny depå i Karlstad.

L

ekana Maskin, en bit från Karlstad i Kil
i Värmland, har vi berättat om tidigare i
tidningen. Men det var ett tag sedan så
här kommer en uppdatering.

ALLT BÖRJADE PÅ 1980-TALET
Lekana Maskin är ett dotterbolag till Arnesson Betongborrning AB där även KBD, Karlskoga Betongdemolering ingår. Verksamheten i Lekana Maskin har funnits ända sedan
1980-talet. På den tiden var bolagets främsta
uppgift att serva moderbolaget med reparationer av borrar och sågar samt att tillverka
borr av olika slag.
Men med tiden förändrades och fördjupades verksamheten samt att Lekana blev
mera självständigt med en rad andra kunder
än moderbolaget Arnessons Betonborrning.
Verksamheten i dess nuvarande form startade
2001 och hade föregåtts av ett utökat samarbete med tillverkaren Dimas Diamond Tools
AB. Till en början satte man om diamantborr
för Dimas. Samarbetet med Dimas breddades

och fördjupade efter millenieskiftet och man
blev i samma veva auktoriserade att serva och
reparera maskiner av varumärket Partner.
Även om Lekana är starkt knutet till verktyg och maskiner från Dimas och Partner,
numera Husqvarna Construction Products
så servar och reparerar man en rad andra maskiner och utrustningar för tillverkare som Dr
Schulze, Weka, Makita, AGP, Brokk, Bobcat,
Hakken, Scanmaskin, Hilti, Hydrostress samt
HTC och Pullman från Husqvarna med flera.
När man skriver om Lekana är det svårt
att inte halka in på historien bakom Arnessons. Bolaget startades av Bo Arnesson 1979
men redan 1980 övertogs verksamheten av
Kjell Andersson. Företaget växte snabbt och
1983 anställdes Johnny Källhagen som den
först anställda. Med åren anställdes allt fler i
bolaget och 1994 togs verksamheten över av
de fem först anställda vilka var Johnny Källhagen, Henric Nyman, Arne Andersson, Mario
Larsson och Johan Ekström. Idag ser ägarbilden annorlunda ut och Arnesson-koncernen
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ägs av Per Carlsson, Marcus Jakobsson och
Conny Överby. Trion förvärvade verksamheten av de tidigare ägarna i början av 2019. De
nya ägarna har alla arbetat i koncernen under
ett antal år och Per Carlsson är VD för verksamheten sedan fem år tillbaka.

BRETT TJÄNSTEUTBUD
OCH STORT KUNNANDE
Det var som sagt redan i mitten av 1980-talet
som behovet av intern service och reparation
uppstod och sedan dess har Johnny Källhagen
basat på Lekana Maskin.
“Lekana har haft en fantastisk utveckling
och står på egna ben sedan många år. Under
åren har vi byggt upp en bred erfarenhet från
att serva och reparera många olika typer av
maskiner och varumärken. De produktområden som vi känner oss lite mera specialister på är Husqvarnas alla produktserier, Dr
Schulze och Weka samt Brokk och Bobcat. Vi
är auktoriserad servicepartner för Husqvarna,
Brokk och Bobcat”, säger Johnny Källhagen.
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Om man pratar produkttyper istället för
varumärken så är det en rad olika typer av
väggsågar, golvsågar, borrmotor, damm- och
våtsugar, rivningsrobotar, kompaktlastare,
minigrävare, markvibratorer, golvslipar, betongglättare med mera som man servar och
reparerar.
“Jag skulle vilja säga att inget är omöjligt
för Lekana Maskin. Vi åtar oss i princip alla
reparationer avseende maskiner inom bygg& anläggningsvärlden”, säger kollegan Christer Mellgren.
“Vi är lite av doktorer för maskiner och
utrustningar. Får vi in en trasig maskin gör vi
först en analys och diagnostiserar var problemet ligger. Sedan sätter vi in vår åtgärd, behandlar maskinen och när den är klar skickas
den åter till kund. Ofta får vi in maskiner som
kräver omfattande felsökning. Då testar vi oss
fram tills vi hittat felet och åtgärdar det”, tillägger ytterligare en kollega, Karl-Olof Ekström.
Förutom service och reparation har man
också egen tillverkning. Man tillverkar och
sätter om diamantborr, som nämnts om, men
man tillverkar också kompletta stämpningsstativ som spänns fast mellan golv och tak. Den
här typen av borrstativ har Sverige varit ganska
ensamma om att utveckla och använda. Borrstativen Lekana tillverkar är främst för Hiltis
DD 150 och 160 borrsystem. Man har också en
ganska omfattande tillverkning av specialverktyg. Tilläggas bör att Lekana har ett brett sortiment av reservdelar hemma på hyllan.

FÖRSÄLJNING
AV MASKINER OCH VERKTYG
Sedan 2001 då man mera fördjupat börjat serva
maskiner startade man också upp försäljning.
Idag säljer man hela Husqvarnas sortiment, Dr
Schulze och Weka. Och kunderna, både avse-

Karl Olof Ekström servar en väggsåg.

ende service och reparation samt försäljning,
finns över hela Sverige idag. Man servar också
maskiner från Sveriges närmaste grannländer.
Johnny berättar att han och kollegorna
Christer och Karl-Olov har sina specialområden som exempelvis väggsågar eller hydraulik. När ett nytt uppdrag kommer in så går det
ganska snabbt att konstatera vem på verkstaden som tar hand om jobbet. Man är också
duktiga på att hänga med i takt med hur tekniken förändras. Ett exempel är högfrekvenstekniken inom håltagning. Här besitter man
rätt kunnande och utrustning för att serva
och reparera komplicerade HF-maskiner.
“Jag tycker att vi lyckats bygga upp en unik
kunskap inom vårt arbetsområde, men så har
vi ju hållit på i 37 år också. Vi har dessutom
stor vana från att kommunicera med användaren och vi är ofta ute på fältet och jobbar
och kan därmed enklare pricka in vad felet
beror på och så vidare”, säger Johnny.
Vad gäller konjunkturerna säger Johnny
att man upplevt att det varit högkonjunktur
under ganska många år nu. Men under 2019
märkte man att konjunkturen slog av en
aning på takten.
“Efter en nästan lite “crazy” utveckling
märkte vi i fjol en svag avmattning och en
återgång till det som tidigare ansetts som
normalt. Trots detta ser vi positivt på framtiden. Vi vet att vi besitter den kunskap i
service och reparationer som våra kunder efterfrågar samt en snabbhet som få andra kan
erbjuda”, säger Johnny.
“Maskiner och verktyg kommer alltid att
behöva servas och repareras oavsett en konjunkturnedgång eller inte och då står Lekana
redo att rycka in”, tillägger Johnny.
Som för alla andra har Corona-pandemin
slagit till även mot Lekana. Man märkte direkt att antalet uppdrag gick ner. Lekanas kunder kände
själva en osäkerhet
vilket resulterade i att
man väntade med nya
investeringar eller vissa
serviceuppdrag. Men
allt eftersom tiden
gått har marknaden
börjat röra på sig igen.
“Vi räknar med att till
hösten så har nog det
mesta återgått till det
normala igen. Redan
nu börjar uppdragen
komma tillbaka. Men
vi införde korttidsarbete under våren för
att värja oss från den
minskade
orderingången”, säger Johnny.

På Lekanas nya depå i Karlstad kommer Christoffer Nyström att vara platschef och Thomas
Lundkvist servicetekniker. Christoffer är ansvarig på hela Lekana Maskin sedan ett år tillbaka
och Thomas lär vara en fena på att serva och
reparera maskiner för markarbeten.

NY DEPÅ I KARLSTAD
En nyhet är att Lekana Maskin nu under juni
öppnar ytterligare ett serviceställe med butik
i Karlstad som ett komplement till servicedepån i Kil. Depån i Karlstad kommer att vara
specialiserad på Husqvarnas markvibratorer,
glättare och vibrostavar samt även sälja maskiner och verktyg i butiken. Verkstaden och
butiken täcker naturligtvis även in håltagningsprodukterna.
“Tanken med depån är att det blir lättvindigt för många entreprenörer i Karlstadtrakten att komma och lämna in maskiner för service alternativt skicka hit dem. Vi ser det som
en stor tillgång för oss att vara nära många av
våra kunder, nära transporter och naturligtvis
att vi fått flytta in i sprillans nya lokaler”, säger
Johnny som tror att Karlstad-depån kommer
att bli ett lyft för både Lekana och kunderna.
Johnny understryker dock att depån i Karlstad är en expansion av verksamheten. Verksamheten i Kil fortsätter oförändrat.
Lekana Maskin i Kil har idag fyra anställda, Christoffer Nyström, som är ansvarig för
verksamheten, Johnny Källhagen, Karl Olof
Ekström och Christer Mellgren. På Karlstaddepån kommer Christoffer Nyström fungera
som platschef och Thomas Lundkvist som
servicetekniker. Christoffer har varit ansvarig
på Lekana Maskin sedan ett år tillbaka och
har jobbat på bolaget i fyra år.
www.lekana.se
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Svensktillverkade Norrlandsvagnar från Bygdsiljum

REDO NÄR
CORONAN SLÄPPER

SRT besöker en snart 60-årig tradition av utveckling och tillverkning av högkvalitativa personalvagnar beläget i Bygdsiljum i Västerbotten. Norrlandsvagnars
breda produktutbud hyrs idag ut på många av landets maskinuthyrningsdepåer.

P

å en byggarbetsplats idag är det viktigt
att det finns lämpliga mobila lokaler
för de som arbetar på bygget. Det har
hänt mycket med den gamla hjulförsedda byggbaracken som lanserades
någon gång i slutet av 1940-talet. Förr bestod
bekvämligheten för manskapet av några stolar och bord, och en något sånär varm och
lugn plats att kunna vila en stund. Dagen bodar som hyrs från en maskinuthyrare ser helt
annorlunda ut. Här finns alla bekvämligheter
med kök, toalett, duschrum med mera. Bodar
kan dessutom skräddarsys för de ändamål de
ska användas för.

men arbetade med vägarbeten i Nordmalings
kommun. Året innan han startade Norrlandsvagnar hade han gift sig med sin Gudrun som
kom från trakten. På den tiden tillverkade
man främst husvagnar men efter några år
började man även utveckla och tillverka andra
typer av vagnar för användning inom skogsbruk, bygg- och anläggning med mera.
Idag ägs bolaget av industriutvecklingsbolaget Indvelop AB som är en koncern bestående av sju teknikbolag framförallt med fo-

BÖRJADE MED HUSVAGNSTILLVERKNING PÅ 1960-TALET
Företaget Norrlandsvagnar AB är en av landets tillverkare av mobila bodar eller vagnar
som de själva kallar sina produkter. För byggoch anläggningsindustrin tillverkar man en
rad olika typer såsom personalvagnar, toalettvagnar, bostadsvagnar, manskapsvagnar, rastvagnar, hantverkarvagnar med mera.
Men allt började med att Frans Sörensen
grundade företaget 1961 i orten Bygdsiljum i
Västerbotten. Frans kom dock från Danmark

Snygg interiör från en av Norrlandsvagnars
bostadsvagnar.
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kus på produktutveckling, mekanisk industri
samt tillverkning av personalvagnar genom
Norrlandsvagnar. Indvelop ägs och drivs av
Mattias Eriksson och Per Guvå.
Utveckling och tillverkning av Norrlandsvagnars produkter ligger fortsatt i Bygdsiljum
medan det administrativa arbetet är flyttat till
företagets huvudkontor i Trollhättan där det
samordnas med övriga bolag. Norrlandsvagnar sysselsätter idag 19 personer.
Norrlandsvagnars produkter bygger på ett
smart modulsystem. “Det modulsystem som
vi utvecklat gör att vi enkelt kan anpassa våra
produkter efter kundens olika önskemål. Vi
har en egen konstruktionsavdelning där vi
tillsammans med marknadsavdelningen och
produktionen snabbt kan anpassa produkterna och hela produktionen”, berättar företagets VD Mattias Eriksson. “Ett signum för
våra vagnar är välbyggda och stabila produkter med god livslängd samt med beprövade
tekniska lösningar”, tillägger Mattias.
Produktionen är upplagd så att man köper
in komponenter, varav en del i närområdet,
som sedan förädlas internt. All montering
sker också internt samt att man har en egen
snickeriavdelning.
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Zip-Up
Lättmetallställningar
med kvalitet och styrka
du kan lita på!

Nu med invändiga clip-in
stegar för säkrare klättring.
I över 60 år har Instant UpRight tillverkat
rullställningar för professionellt bruk.
Systemet har under åren utvecklats för att
tillgodose proffsanvändarnas och rentalbranschens önskemål.
I varje detalj har vi lagt mycket energi på att
förena styrka med lång livslängd samt att
göra detta med lägsta möjliga vikt.
Det unika ribgrip systemet ger våra
ställningar upp till 3 gånger extra styrka
jämfört med svetsade ställningar.

I vårt sortiment finner du:

• Hantverkarställningar
• Rullställningar
• Fasadställningar
• Specialställningar designade
efter dina egna önskemål

Ellen Keys Gata 22, 129 52 HÄGERSTEN. Telefon 08-97 04 80. Telefax 08-97 80 62
Järnmalmsgatan 1, 417 07 GÖTEBORG. Telefon 031-23 07 20. Telefax 031-23 27 10
www.zipup.se
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Norrlandsvagnar på plats vid skidtävling.

Tredimensionell CAD-ritning
av manskapsvagn.

Rymlig personalvagn på väg ut på jobb.

BRETT PRODUKTSORTIMENT
Produktsortimentet är brett vilket gör att
man vänder sig till många olika typer av kunder såsom kommuner, entreprenörer inom
bygg- och anläggningsverksamhet, uthyrare,
skogssektorn med mera.
“Våra största kunder är inom uthyrning där
Ramirent och Cramo historiskt sett utgjort en
betydande del. På senare tid har även andra
framgångsrika hyresbolag, som Totaluthyraren
och JIAB, köpt många vagnar”, berättar Mattias.
Norrlandsvagnar hyr som regel inte ut till
slutkunder vilket är företagets policy men det
finns vissa undantag då en kund har specifika
behov och behöver en långtidshyra av vagnar,
kanske för ett specifikt projekt. Norrlandsvagnars systerföretag Indrent AB erbjuder
dock uthyrning till uthyrare och har ett antal
affärer med större aktörer. “På Indrent har vi
tagit fram ett nytt uthyrningskoncept för att
kunna hantera en ökad volym för uthyrning
av vagnar”, säger Mattias.
Mattias ser stor utvecklingspotential inom
både tillverkning och uthyrning av vagnar under de närmaste åren. “Marknaden finns där
och har växt under en lång tid samt att vi har
en produkt med dokumenterad hög kvalitet
och livslängd som passar utmärkt att hyra ut”,
säger Mattias.

Vad gäller utveckling av nya produkter så
berättar Mattias att det sker en kontinuerlig
utveckling och förbättring av produkterna
hela tiden. Marknadskraven utvecklas och
förändras och då måste Norrlandsvagnar hela
tiden anpassa sig. Ett exempel på en nyhet
som Mattias nämner är en modell med förbränningstoalett. Norrlandsvagnar största
marknad är Sverige men man säljer även till
de övriga nordiska länderna. Man har dock
inga återförsäljare utan försäljningen sker
uteslutande via den egna organisationen.

STOR EFTERFRÅGAN
MEN CORONA BROMSAR
Även Norrlandsvagnar har som många andra
drabbats av Corona-utbrottet men förfråg-

Personalen vid Norrlandsvagnar i Bygdsiljum.
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ningarna från kund ligger fortsatt på en hög
nivå. “Jag bedömer att behoven från marknaden är oförändrat men pandemin har naturligtvis gjort många avvaktande gällande nyinvesteringar då ingen vet vad som kommer att
hända. Jag tror att det kommer att hålla i sig
tills vi åter uppnått någon form av normalläge
och företag vågar att börja investera igen”, säger Mattias.
Men Norrlandsvagnar är väl rustade när
trycket från Coronan börjar lätta och de kan
börja arbeta som vanligt igen. På frågan om
vilka krav och regler som gäller för arbetsbodar idag och hur trenden framåt ser ut svarar Norrlandsvagnars försäljningsansvarige
Anders Jämthagen så här: “Vi upplever att
framförallt kraven är skiftande från kund till
kund. Vad jag kan säga med säkerhet är att
kunder som räknar på livscykelkostnaden för
sitt vagnsägande förordar Norrlandsvagnar.
Sitt val tror jag de bygger på att vi har en tålig
konstruktion och en påkostad produkt. Våra
produkter är relativt kostnadseffektiva när
det gäller underhållet samt att andrahandsvärdet är högt. Vi märker också att våra vagnar uppskattas i de fall där personalen och de
som använder våra vagnar får vara med och
påverka beslutet. Jag tror att det är flera olika
parametrar som spelar roll kopplat till hur
våra vagnar upplevs att vara i”, säger Anders.
I Sverige hyrs Norrlandsvagnar ut genom
ett stort antal maskinuthyrares depåer där
merparten är medlemmar i Swedish Rental
Association och Hyreskedjan. Några exempel
är Ramirent, Cramo, JIAB, Hyrcenter, Hyreslandslaget, Hyrpoolen, LE Maskin, MG Rental, Totaluthyraren med flera.
www.norrlandsvagnar.se

När andra backar
hjälper vi dig att ta
flera steg framåt...
Låt inte Corona-pandemin hindra dig att nå dina kunder. Idag finns
en mängd digitala mötesplatser för att upprätthålla kontakten med
marknaden. Gogola Studios har god erfarenhet får att producera
produktpresentationer online, instruktionsvideor för bygg- och
anläggningsmaskiner, arbetsplatsreportage med mera. Vi har
lösningarna och fasta priser på internetbaserade videopresentationer.
Bara fantasin sätter gränserna!

• Synopsis och manus
• Videoinspelaning och
ljudupptagning
• Redigering
• Marknadsföring på
Sociala Medier
• Online-publicering
• Uppföljning

Gogola Studios

contact@gogolabrothers.com
073-330 57 68
070-979 04 03
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Blinken Tools lanserar
kartläggningsrobot
Blinken Tools introducerar kartläggningsroboten TinySurveyor, utvecklad för att garantera säkerhet och produktivitet när det gäller
utsättning och markering av punkter och linjer på vägprojekt.
TinySurveyor är designad och tillverkad av
det danska företaget TinyMobileRobots och
är lämpad för mätindustrin, lätt att transportera och passar i bagaget i en bil/skåpbil. Den
är självgående och med en GNSS-mottagare
kan den sätta ut 600 punkter/h eller markera
linjer upp till 3,5 km/h. Roboten kan bland
annat markera punkter, väglinjer och parkeringsplatser.
På grund av sin korrekthet används den i
stor utsträckning av mät-/kartläggningsföretag
i USA, Europa och Australien. En säkerhetsfördel är enligt Blinken Tools att mätningstekniker
inte behöver stå på körbanan, förutom några
minuter för att installera och starta maskinen,
samt kontrollera koordinaterna.

Med hjälp av CAD-ritningar (DWG/DXF)
kan man importera dessa i fältdatorn och be
roboten markera ut linjer och punkter utifrån ritningen. Med hjälp av GNSS-mottagare

uppnår man en hög precision. Roboten kan
också integreras med totalstationer vilket gör
det möjligt för en mätare att utföra höjdmätningar på exempelvis ett vägprojekt.

Altrex Sverige

www.altrexsverige.se
070-612 77 96 • jessica@08242424.se

Svensk Rental Tidning • Maj - Juni 2020 • www.SvenskRental.se

Gå gärna in och läs fler nyheter och reportage på

www.svenskrental.se
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Scantruck presenterar eldriven bomlift från Manitou
Manitou 200ATJe Oxygen arbetar ljudlöst
och utsläppsfritt, utan att kompromissa
med användarvänlighet eller kraft. Fyrhjulsdriften och den höga markfrigången
möjliggör arbete i såväl terräng som inomhus.
Maskinen har en maximal arbetshöjd
på 20 meter och den horisontella räckvidden är hela 11,6 meter med en maxvikt i
korgen som kan rotera 180 grader på 230
kg. Trots sin kapacitet väger maskinen
7100 kg, vilket ger ett lågt marktryck. Maskinens mått är 6,06 x 2,32 x 2,71 meter (L
x B x H).
Chassit till nya Manitou 200ATJe Oxygen visar på kopplingen till Manitous övriga terränggående maskiner. Med funktioner som heavy duty hjulaxlar, framaxel
med inbyggd diffbroms, våta bromsar, fyrhjulsdrift och tvåhjulsstyrning, pendlande
framaxel, samt manuell diffspärr till bakaxeln så är det tydligt att terrängkörning
finns i dess DNA. Den klarar att köra i 45
graders lutning och har en markfrigång på
38 cm.
Tack vare batteriet på 48V/460A klarar
maskinen en och en halv dags hårt arbete
innan den behöver laddas i åtta timmar.
En annan stor fördel är att det bara behövs
en motor på 16 kilowatt för att klara alla
hydrauliska rörelser medan en annan motor på 8,5 kilowatt tar hand om transporterna. Allting styrs enkelt via joysticks som
tillåter upp till fyra rörelser simultant.
Manitou 200ATJe Oxygen personifierar flera av Manitous kärnvärden i form av
produktivitet, enkelhet, flexibilitet, samt
prestanda. Utöver detta så möter den krav
och restriktioner vad det gäller utsläpp
och buller. Enligt Scantruck svarar maskinen mot marknadens krav på miljövänliga
maskiner som ändå klarar att leverera dag
efter dag i tuffa och omväxlande miljöer.

CASE LANSERAR NY
SERIE AV KOMPAKTLASTARE
På ConExpo 2020 i Las Vegas lanserade Case
en ny generation band- och hjulburna kompaktlastare. Det är totalt fem bandburna och
nio hjulburna modeller i den nya B-serien
som både har radiella och vertikala lyftmönster.
De nya modellerna har en rad förbättringar rörande förarkomfort och säkerhet.
B-serien behåller ramen och utformningen
från de tidigare Case-lastarna, men med
viktiga driftssystem ombyggda för högre
prestanda. Dessa är integrerade med nya
kontroll- och operatörsgränssnitt. De nya
kompaktlastarna har ett omarbetat operatörsgränssnitt, inklusive nya vänster- och
högerknappar på alla modeller, med enkel
tryckknappstart, enkelt gasreglage och intuitiva omkopplare.
Maskinföraren kan välja mellan mekaniska och elektrohydrauliska kontroller när de specificerar sin maskin. En helt
ny åtta-tums LCD-multifunktionsskärm
med backkamera kommer med alla elektrohydrauliska modeller. Dessutom ger
de elektrohydrauliska modellerna ytterligare enkelhet genom att man kan växla
mellan ISO- och H-driftsmönster med en
knapptryckning. Den nya åtta tums LCDmultifunktionsskärmen fungerar som en
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kommandocentral för maskinen. Den inkluderar säkerhetskamera som är synlig i
skärmdisplayen med maskindata. Kameran
fungerar både framåt och bakåt och förbättrar B-seriens synlighet med större arbetsplatsperspektiv och kontroll.
Maskinerna kommer även med en ny
elektrohydraulisk kontrollprestanda. Operatörerna kan ställa in maskinens prestanda
till låg, måttlig eller aggressiv, eller oberoende ställa in lutnings-, lyft- och körhastighet,
såväl som lastararm och körkontroll för att
bäst anpassa maskinen till det aktuella jobbet. Med kryphastighetsfunktionen är det
möjligt för maskinföraren att ställa in maskinhastigheten i krypfart medan de separat
ställer in det aktuella redskapet via gasspjället för optimal användning av hydrauliska
redskap med hög kapacitet, som exempelvis
asfaltsfräsar och hydraulfräsar.
De nya kompaktlastarna har 360 graders
runtomsikt samt backkamera och en hyttbred backspegel. Den låga ingångströskeln
och den stora framrutan ger sikt framför
maskinen och ned till fästet. Stora sidofönster och en stor böjd bakruta möjliggör sikt på
sidorna och bakom maskinen. Låg lutande
bakre motorhuv och ett lågt aggregat tryggar
bakåtsikt.

Hotell på hjul!

Hyr Husvagn
hos KABE Rental
annons Kabe Rental_SRT 2-Bauma-186x120 mm.indd 1

036-39 37 25
kaberental.se
2019-03-21 08:21:37
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GRINDEX LEVER

vidare i full styrka
Stora förändringar har under det senaste halvåret genomförts inom Xylem Group vilket också påverkat Grindex.
Snabbt sprids olika typer av rykten som inte alltid stämmer med sanningen. SRT har låtit Grindex svenska försäljningschef Håkan Lundin och Xylem Water Solution Swedens
marknadschef Reine Lindholm berätta lite vad som hänt.

D

et var efter nyår som förändringarna
inom Xylem Group offentliggjordes
och som innebar en ganska kraftfull
förändring av arbetsrutinerna inom
Xylem och i förlängningen inom Grindex. Rent konkret har Grindex som bolag
försvunnit men finns kvar som ett varumärke
inom Xylem.

POSITIVT FÖR KUNDEN
“I praktiken innebär detta inte några negativa förändringar för våra kunder i Sverige,
utan snarare raka motsatsen. I Sverige säljer
vi Grindex-sortimentet helt oförändrat med
samma personal som tidigare. Det positiva
som hänt är att vi nu fått en betydligt större
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Med anledning av det rådande Corona-läget skedde intervjun med Grindex representanter
på länk. Den stora bilden, Reine Lindholm och den lilla tillhöger längst upp, Håkan Lundin.

produktportfölj att erbjuda. Tidigare sålde vi
främst Grindex men sedan årsskiftet säljer
vi samtliga varumärken som ingår i Xylem
Group vilka exempelvis är Flygt, Lowara och
många fler. Många nya produkter och många
nya lösningar för våra kunder”, berättar Håkan Lundin.
Förändringen vid årsskiftet innebar att
det svenska dotterbolaget Grindex Sverige
AB gick upp i Xylem Group. Detsamma
hände med alla andra Grindex-bolag runt
om i världen. Grindex totalt 17000 anställda
runt om i världen är numera anställda i Xylem Group. I Sverige är man 1900 anställda.
Merparten av dessa är anställda vid fabriken
i Emmaboda där samtliga modeller av Grin-

dex och Flygts pumpar tillverkas. Utvecklingen av pumparna ligger dock sedan tidigare i Stockholm.
I Emmaboda har man tillverkat pumpar
sedan 1901 och det kommer man fortsätta
med, berättar Reine Lindholm.
“Vår styrka både i normalläge och nu under Corona-pandemin är att vi gör det mesta
inom de egna väggarna vilket är en stor fördel
för våra kunder. I Emmaboda, där allt tillverkas, har vi eget gjuteri för höljena till våra
pumpar samt att vi har en egen lindningsverkstad. Fabriken går för fulla muggar trots
Corona-utbrottet”, säger Reine Lindholm.
Håkan och Reine är överens om att när
nu allt samlas under ett och samma bolag så
överväger fördelarna. Men de håller med om
att det finns risk för att lite av Grindex rötter
kommer att tappas bort lite. Grindex blir ett
varumärke bland 45 andra varumärken som
ingår i företagsgruppen.
“En stor fördel med det nya upplägget och
så många fler varumärken är att vi nu kommer åt hela verksamheten inom infrastrukturbyggandet och industrin på ett annat sätt
än vi gjorde tidigare med endast Grindex sortiment”, berättar Håkan.
“Nu arbetar vi internt tillsamman på ett
helt annat sätt. Inom Xylem har vi alltid varit duktiga på att respektera varuvägarna. Det
är vi fortfarande trots att vi nu är ett bolag
men som varumärket Grindex har vi fått mer
muskler”, säger Reine.
“Vi jobbar som tidigare men har betydligt
mera muskler. Med hela Xylems sortiment
har vi också fått en stor tjänsteportfölj, det
hade vi inte på samma sätt tidigare och nu

har vi ett stort centrallager för alla produkter”, tillägger Reine.

MER STÖD OCH
SUPPORT ÅT MASKINUTHYRARNA
I den nya kostymen ser Håkan också nya fördelar för maskinuthyrarna. “Vi räknar med
att med våra nya och större resurser kommer
maskinuthyrarna få mera hjälp och support
av Xylem”, säger Håkan.
“Organisationen är den samma med mig,
Magnus Malmerin och Joel Sjögren som frontar men sedan kan vi ta hjälp av en hel stab av
människor inom Xylem. Vi har en förstärkt verktygslåda kan man säga och maskinuthyrarna har
samma prioritet som tidigare”, säger Håkan.
Även om inte kunderna kommer att märka
någon skillnad så har det blivit lite nya rutiner
internt på bolaget. Arbetssystemet ser lite annorlunda ut och sedan nyåret har man arbetat
med att anpassa sig till de nya rutinerna. En
del internutbildningar har också arrangerats
för att Grindex-folket skulle få lite hum om
övriga produktergrupper i sortimentet. Totalt
har man nu över 150000 olika varianter av
pumpar i sortimentet. Andra fördelar med att
Grindex gått upp i Xylem helt och hållet är att
man nu har ett telefonnummer, konsekventa
mailadresser och en stor kundsupport för alla
varumärken. Man har 13 egna verkstäder runt
om i landet samt ett stort antal representanter. Internationellt sett kanske förändringen
är lite större. Grindex globala försäljning har
nu lagts över på Xylems dotterbolag och representanter så den organisationen ser lite
annorlunda med en del nya ansikten.
www.grindex.se
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Swepacs nuvarande fabrik. Den nya kommer att bli dubbelt så stor.

SWEPAC

bygger ny fabrik
Swepac är i behov av större lokaler och bygger därför en helt ny fabrik
på hemmaplan i Ljungby. Den nya produktionsanläggningen kommer att
bli dubbelt så stor som den nuvarande.
Skriven av Vitor Hermansson

S

wepac har haft en god tillväxt de senaste åren, tack vare en fortsatt stark
position i Sverige och en ökad försäljning på nya exportmarknader, och är
nu i behov av större produktionsytor.
Att behålla produktionen i Sverige är självklart för Swepac med det kvalitetsfokus företaget har. Den nya fabriken ligger cirka 500
meter från den nuvarande på andra sidan
E4:an och kommer även den att bli synlig från
motorvägen. ”Vi planerar att flytta in i de nya
lokalerna runt årsskiftet så att vi är i full gång
i början av 2021”, säger Anders Johansson, vd
Swepac.
Swepac använder sig av samma arkitekt
som tidigare och den nya fabrikens utseende påminner om den nuvarande. Byggnaden består av två ”skepp”, det ena med
lager för komponenter och färdiga maski-

ner, det andra för monteringslinjer. Fokus
har bland annat legat på att skapa ett mer

Anders Johansson, VD för Swepac AB.
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effektivt arbetsflöde. “För att få en effektiv
logistik genom fabriken har vi valt att ha en
kvadratisk anläggning och använda oss av
ett ’hästskoflöde’ i produktionen, från komponentlager via montering och test ut till
färdigvarulagret. Vi bedömer att detta flöde
kommer att öka effektiviteten ytterligare
i fabriken och tillsammans med den större
monteringsytan öka kapaciteten rejält.”
Anders Johansson ser även andra fördelar.
Exempelvis kommer lagerhållningen bidra till
en förbättrad leveranssäkerhet. Det nya läget
alldeles vid motorvägen är också en fördel ur
marknadsföringssynpunkt med sitt skyltläge.
En annan höjdpunkt är den solcellsanläggning som kommer att installeras på taket så
att fabriken blir självförsörjande på el. Förutom att det blir ett steg framåt för Swepacs
hållbarhetsarbete ger det även bolaget en
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Why would you want to look for LinkTower-like
products on the market, when you can simply
rent the original Generac Mobile LinkTower T4!
The best-selling lighting tower in the market is
waiting for you, now. Don't wait any longer.
LinkTower model T4, the original plug-in
lighting tower, since 15 years.

www.generacmobile.com

A WIRTGEN GROUP COMPANY

KOMPROMISSLÖS STYRKA.
MOBISCREEN MS 15 Z

FÖR GROVSORTERING. MOBISCREEN MS 15 Z är en robust, mobil tvådäckad sikt med en kapacitet på upp till 400 ton/h som klarar
materialstorlekar upp till 400 mm. Denna grovsikt är enastående lämplig för berg, natursten, återvinning och lerigt svårsiktat material.
Med en siktyta på 7,5 m² garanteras effektiva och exakta resultat. Sikten möjliggör klassificering av upp till tre fraktioner – i både berg
och återvunnet material.
www.wirtgen-group.com/sweden
WIRTGEN SWEDEN · Försäljning 0472–100 91 · Service 0472–162 48 · Reservdelar 0472–139 39 · info.sweden@wirtgen-group.com
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En fasadritning av Swepacs nya fabrik.

Swepacs nya ”rundpadda” FR100B, som du kan
läsa mer om i vår temaartikel på sidorna 13
till 19.

möjlighet att ladda sina nya batterimaskiner
med egenproducerad ”småländsk” el.

BYGGNADEN EN FÖRBEREDELSE
INFÖR POST-CORONA
Liksom för de flesta har coronapandemin påverkat även Swepac. Pandemin bröt ut i Europa samtidigt som Swepacs ”högsäsong” skulle
börja, vilket gjorde att efterfrågan blev lägre
än förväntat. Coronarelaterade nedstängningar i många länder har även gjort det svårt
att ge sig in i nya marknader. Några ljusglimtar är att alltfler marknader börjar öppna upp
igen och att Swepac, trots corona, gjort fram-

steg med sina nya återförsäljare i Danmark
och Norge. Anders Johansson tror däremot
att det kommer att ta tid innan läget är som
det var innan pandemin slog till.
”Som tur är har många av våra kunder kunnat fortsätta sina verksamheter på ett bra sätt,
speciellt i Sverige, varför vi fortfarande har en
rimlig omsättning. Tack vare de stöd som erbjuds i Sverige har vi kunnat behålla nästan
alla anställda genom att utnyttja olika nivåer
av korttidspermittering och har dessutom
möjlighet att med kort varsel ändra permitteringsnivåer beroende på orderingången.”
På några års sikt ser han goda möjligheter
till att få verksamheten att fortsätta växa. Den
nya fabriken byggs till viss del för att vara väl
förberedd när marknaden återvänder till mer
normala nivåer.
”På sikt när produktionen ökar kommer
den nya fabriken leda till nyanställningar. I
dagsläget är det svårt att säga hur volymerna
kommer att se ut, men när marknaderna stabiliserar sig efter corona tror vi på en högre
volym och därmed behov att anställa mer
personal.”

EN FRAMTID MED NYA PRODUKTER
Anders Johansson ser på framtiden med optimism och tror bland annat på en fortsatt
utveckling av markvibratorer inom flera områden. ”Vi ser ett ökande intresse för batteridrivna produkter och tror att det kommer
att fortsätta växa för både mindre och större
markvibratorer, samt även för betongprodukter. Ett annat område vi tror på är upp-
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kopplade maskiner vilket förutom spårbarhet
och stöldskydd även ger information för att
optimera serviceintervaller. Vi tror även att
arbetsmiljöfrågor avseende buller och handarm-vibrationer kommer att bli ännu viktigare framöver.”
Anders Johansson tror att batteridrift för
mindre anläggningsmaskiner kommer att
växa, på samma sätt som hos ”Power Tools”.
”Användningen av batteridrift gäller speciellt
för arbeten i stadsmiljö eller i trånga utrymmen och vi tror att batteridrift kommer att
växa starkast i utvecklade länder. Vi lanserar
nu vår batteridrivna ’rundpadda’ och arbetar
intensivt för att utöka vår produktportfölj av
batteridrivna maskiner, inklusive fram-backmaskiner, och kommer att lansera fler produkter under året.”
www.swepac.se
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Alimak lanserar
uppgraderad hiss

Brubakken levererar larvbandslift till Vattenfall
Brubakken levererar en unik larvbandslift från
danska Versalift till Vattenfall Services. Liften är
isolerad upp till 46 kV och kommer att användas
i AMS-arbete som Vattenfall utför på kundernas
anläggningar i Kungsbacka och Trollhättan.
Arbete med spänning, AMS, kräver fordon
som klarar kraven för högspänningsarbete
och inte gör för stor inverkan på miljön. Vattenfall väljer att investera i larvbandsliften
Versalift VST-52-I som med sina kompakta
mått och larvband tar sig in trånga och begränsade utrymmen. Liften är isolerad och

klarar högspänningsarbete upp till 46 kV.
Den har en arbetshöjd på nästan 17 meter och
räcker så gott som 10 meter ut, samt en bredd
på 105 cm i transportläge. Korglasten ligger på
230 kg och kan ta två personer, med möjlighet
till uppgradering till högre lastkapacitet. Tillbehör såsom vinsch med kapacitet för 454 kg
är också ett möjligt tillval. Som drivkälla väljer
man antingen diesel eller 230 V beroende på
vilka behov man har. Liften är tillverkad hos
danska lifttillverkaren Versalift som exporterar över så gott som hela världen.

Alimak presenterar den förbättrade Scando
650 FC-S som representerar nästa steg i Alimaks breddade sortiment. Den nya hissen
har bland annat utökad lastkapacitet, större
vagnstorlek och förbättrad intelligens.
En ny funktion är en extra bred dörr, utvecklad för att förbättra logistik och produktivitet
för byggföretag och ägare av hyresflottor. En ny
vertikal skjutdörr kan monteras på hissvagnens
långa sida (C-sidan). Den nya dörren har en
öppningsbredd på 4,2 meter och en öppningshöjd på 2,5 meter, vilket är en utökning på 60 %
jämfört med Alimaks tidigare största dörr. Den
utökade dörrstorleken och den stadiga tröskeln
möjliggör större och tyngre laster. Den nya konfigurationen gör det möjligt att lasta av direkt
från lastbilen med en gaffeltruck och kräver
mindre utrymme på marknivå, vilket är en fördel i trånga utrymmen.
Det nya trådlösa anropssystemet AliCall
erbjuder kommunikation mellan hissvagn och
marknivå, och gör det möjligt för användaren
att se landningarna direkt på skärmen. AliCall
innefattar 128 landningar och har en automatisk så kallad call clearing vid landning.

NYTT DAMMUTSUG FRÅN BOSCH
Nu utökar Bosch sitt sortiment för dammfri
borrning med ett batteridrivet dammutsug med
egen strömförsörjning, GDE 18V-26 D Professional. Den är kompatibel med de fem vanligaste
hamrarna från Bosch i tvåkilosklassen.
Dammutsuget skyddar hantverkare mot
damm vid borrning på ställningar, lyftar eller
svåråtkomliga ställen och passar framförallt
hantverkare som åker mellan olika arbetsplatser då de slipper bära på extra utsug. Leveransen inkluderar fyra dammfångare för olika
användningar: två för mindre borrdiametrar
på 4-16 mm och två för större diametrar upp
till 26 mm, som passar för enheter med fast
eller bytbart foder. Vid behov går det även att
montera en förlängning för användning med
borrar upp till 265 mm.
Borrhammare som GBH 2-26 F Professional, med pistolgrepp, är enkla att ställa in.
Ställ dammutsuget på en lämplig yta och sätt
in den medföljande stödbygeln i de avsedda

öppningarna. För därefter in borrhammaren i
spåren på dammutsuget precis som ett batteri, tills den hakar fast. Nu behöver bara extrahandtaget dras åt och sedan är GDE 18V-26 D
Professional redo att användas. Dammutsuget startas med på- och av-knapp och kan sitta på verktyget för framtida användning. Vid
behov lossas det snabbt med en knapptryckning. Genom en transparent ruta i dammlådan och en laddningsindikator med
fem steg har hantverkaren alltid
koll på verktygets tillstånd. Lådan
rymmer borrdamm från upp till 20
hål med en diameter på 12 mm och
50 mm djup och är lätt att tömma.
HEPA-filtret behöver bara knackas
ur vid rengöring.
Både dammutsuget GDE 18V-26
D Professional och våt- och torrdammsugaren GAS 18V-10 L Professional drivs med 18 V-batterier.
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Oavsett vilket batteri användaren väljer är
Professional 18V System från Bosch kompatibelt med nya och befintliga elverktyg och
laddare i den här voltklassen. För GDE 18V-26
D Professional passar det kompakta batteriet
ProCore 18V 4.0Ah med hög kapacitet och
för GAS 18V-10 L Professional passar ProCore
18V 8.0Ah. GDE 18V-26 Professional har varit
tillgängligt sedan maj 2020.

effectreklam.se

TRYGGARE.
ATT HYRA ÄR SMART!

Är du osäker på orderingången? Är prognosen för kort? Känns tiden osäker?
Genom att hyra din entreprenadmaskin från Arema Rental får du moderna maskiner med en
maximal flexbilitet, högre tillgänglighet och fullständig kontroll över dina kostnader.
En tryggare dag med andra ord. Smart!

Hjullastare

AREMA.SE

Hjulgrävare

Bandgrävare

Sorteringsverk

Dumprar

Vältar

Teleskoplastare

Bandschaktare

UTHYRNING STOCKHOLM 08-600 70 72 • UTHYRNING UPPSALA 018-55 70 70 • VÄXEL 08-600 70 70
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Batteridriven hydraulpump från Milwaukee

Blastrac släpper nya
spårfräsen BMC-335Elite
Blastrac BMC-335Elite är en ny elektriskt
spårfräs/shaver för tyngre jobb, utrustad
med en 15 kW sågmotor och elektrisk
drivning där användaren ej behöver vara
i konstant kontakt med handtagen.
BMC-335ELITE spårfräs är ergonomiskt designad vilket gör det lätt att justera både hastighet och riktning och att
vända 360 grader. Den digitala amperemätaren blir röd när max Ampere är nådd,
vilket innebär att arbetsdjupet måste justeras. Det dammtäta fräshuset sitter monterat i ramen med vibrationsdämpande
bussningar. Tack vare detta system har
BMC-335Elite ett vibrationsvärde lägre
än 2,5 m/s² vilket tillåter användaren att
köra maskinen åtta timmar i sträck. Beroende på hur sågtrumman konfigurerats
(antal blad och spacers) kan BMC-335Elite
användas till bland annat spår- och rutfräsning, räfflade mönster för halkskydd,
ledstråk för synskadade eller ren avverkning. Tack vare det specialdesignade systemet för dammextraktion inuti fräshuset
är BMC-335Elite dammfri när du kopplar
till en passande Blastrac stoftavskiljare.
Spårfräsen finns även som fjärrkontrollerad version, BMC-335Elite RC.
Andra funktioner inkluderar ett vibrationsdämpat specialhandtag med djupindikator och integrerad kontrollpanel, en
lyftögla för hela maskinen, tre länkhjul
fram för planare körning även över sågad
yta, riktningsindikator, fräsdjup ner till
2 cm i betong med standardblad (max 3
cm med specialblad), sidomonterade sågtrumma, två stora drivhjul, två kraftiga
elmotorer, 100 mm stoftavskiljaranslutning, fotpedal för att enkelt luta tillbaka
maskinen, samt låsbar djupinställning
för rätt bearbetningsdjup.

Milwaukee Tool lanserar nya M18 Force Logic
hydraulpumpen på 700 bar. Den nya hydraulpumpen är kompatibel med 700 bar/10 000
psi-klassade hydraulslangar och enkelverkande pressverktyg.
Hydraulpumpen ligger enligt Milwaukee i
klass med bensindrivna maskiner, med bland
annat cykeltider på 24 sekunder och upp till
60 pressningar av 1590 ACSR-kopplingar på
en laddning.
Med det adaptiva kraftregleringssystemet
Predictive Force Monitoring mäter verktyget kontinuerligt kraften för att ge en stabil
hastighet och kraft som inte avtar i krävande
förhållanden. En grön LED-indikator ger användaren verifiering av presskraften för att
säkerställa att rätt kraft tillämpats. Verktyget
är dessutom utrustat med One-Key så att an-

vändaren kan lagra cykeldata i realtid, generera
rapporter, se verktygets historiska prestanda
och synkronisera all information trådlöst till
molnet samt spåra och hantera verktyget. Som
tillbehör finns även en korghängare som kan
fästas på en korglift. Hängaren håller pumpen
i våg medan den frigör utrymme inuti korgen.

Alimak lanserar BIM-filer online
Alimak lanserar nytt onlinegalleri med Building Information Modelling, BIM. Galleriet
gör det möjligt för kunder att jämföra och välja
lämpliga vertikala lösningar från allra första
början av ett byggprojekt. Alimaks BIM-galleri
innehåller 3D-modeller med inbäddad nyckelinformation för deras bygghissar, vilket bland
annat inkluderar kapacitet, hastighet och ut-

rymmeskrav. BIM-modellerna kan konfigureras till kundernas krav. Genom att använda
sig av BIM-modeller vid ett planeringsstadium
kan användarna optimera och simulera användandet av produkterna i simulerade miljöer.
Just nu finns Alimak Scando 450, 650, 650 XL
och Mammoth tillgängliga. Ytterligare produkter planeras att släppas senare i år.

Kärcher tar över tillverkare av redskapsbärare
Kärcher Group förvärvar GmbH Max Holder,
en tillverkare av redskapsbärare. Varumärket
Holder kommer att bevaras. Belos verksamhet i Tranås läggs ned och flyttas till nytt
kompetenscenter i tyska Reutlingen.
Holder är sedan tidigare baserade i Reutlingen, där huvudkontoret kommer att expandera och bli ett nytt kompetenscenter
för markvårds- och renhållningsmaskiner
för hela Kärcher . Endast små anpassningar
förväntas behöva göras i sammanslagningen
med produkterna i Kärcher och Belos produktportfölj. Synergierna för FoU, produktion och inköp är enligt Kärcher väldigt goda.
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I samband med detta kommer Belos verksamhet i Tranås att läggas ned och flytta till
det nya kompetenscentret i Reutlingen. Flytten berör 13 stycken medarbetare, vilka blivit
varslade. Verksamheten i Tranås kommer att
fasas ut under hösten 2020.
Bakgrunden till sammanslagningen av de två
varumärkena Kärcher och Holder är de stora synergierna inom sälj- och service samtidigt som
sammanslagningen motiverar ökade investeringar inom produktsegmentet. I Sverige bygger
de med gemensam kraft upp en kundfokuserad
säljorganisation med möjligheten att erbjuda
partners en produktportfölj och helhetslösning.
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Atlas Copco utökar WEDAsortiment med S50 slampump
Atlas Copco har utvecklat ett nytt tillägg i deras
WEDA-sortiment av dränkbara pumpar med
nya WEDA S50. WEDA S-serien är designad för
tjock, mjuk och våt lera eller liknande material.
Dessa pumpar är lämpade för avvattning
på byggprojekt, raffineringsapplikationer eller industriella applikationer. De tekniska
specifikationerna på S50 placerar den mellan S30 och S60. Den erbjuder ett maxflöde
på 1450 l/min och kan pumpa slam med en
specifik vikt på upp till 1400 kg/m³. S50 har en
beräknad pumpeffekt på 4,8 kilowatt och kan
hantera solida delar på en storlek av 50 mm,
densamma som på S30- och S60-modellerna.
WEDA S50 kommer med WEDA+ standardfunktioner, såsom rotationskontroll och
termobrytare i alla lindningar. Alla WEDA+
pumpar är försedda med en 20 meter lång
kabel och förstärkta kabelinföringar för att
förhindra vattenläckage.
WEDAs tätningssystem har en modulär
design för flexibilitet och enkelt underhåll.
Servicetekniker kan byta tätningarna på S50
direkt på arbetsplatsen. Pumpen har en extern oljekontrollplugg för snabba inspektioner. Det finns flera alternativ och storlekar för
anslutningar och flödesriktningen kan ändras
från 90 till 180 grader vid urladdningen.

Demcon flyttas till

SEPTEMBER 2021

Arrangörerna av Demcon 2020 höll ut i det
längst för att kunna genomföra mässan den
24-25 september i år. Men trycket blev för
hårt. Men med anledning av osäkerheten
kring Corona-läget i Sverige och att Sverige
fortsatt inte hävt några restriktioner blir tiden
för knapp för att arrangera mässan i år.
“Jag tycker att det är oerhört tråkigt att behöva ta det här beslutet att flytta mässan ett
år fram i tiden till september 2021. Men vi ser
ingen annan utväg. Det tar tid för våra utställare att förbereda sitt deltagande. Skulle vi ha
väntat med det här beslutet till efter semestern hade det varit omöjligt både för utställarna och oss som arrangörer att skapa en riktigt
bra mässa”, säger Jan Hermansson.
“Även om restriktionerna hävs till viss del
är det nog inte troligt att myndigheterna släpper antalet fritt om hur många som får samlas.
Idag gäller fortfarande max 50 personer och
om man skulle tillåta låt säga 1000 personer så

är det ändå för få. Jag tror oavsett hur många
som får samlas till hösten så kommer en oro
bland besökarna att kvarstå. Att flytta till 2021
är det enda gångbara”, tillägger Hermansson.
Demcon flyttas nu till 9-10 september
2021 och kommer att arrangeras som vanligt
på Inframässan vid Scandic Hotel Infracity i
Bredden norr om Stockholm. Det blir förstås
Demcon-kalas på torsdagskvällen den 9 september, 2021 med utdelning av det Svenska
Demoleringspriset.
I samband med mässan i år var det planerat att branschorganisationen för Byggnadsberedning skulle ha hållit sitt höstmöte. Den
internationella paraplyorganisationen IACDS
för håltagare skulle ha organiserat sitt årsmöte i anslutning till mässan. I nuläget finns
ingen information om när dessa möten kommer att hållas men SRT återkommer så fort
information finns tillgänglig.
www.demcon.se

Ny IPAF-ledning utses på årsstämma
En ny ledning har utsetts av International
Powered Access Federation, IPAF, under
förbundets årsstämma 2020, som för första
gången hölls helt virtuellt på grund av den
pågående coronapandemin.
Norty Turner från United Rentals efterträder Brad Boehler i rollen som President. Brad
Boehler avslutade sin tjänst i oktober 2019 efter att ha lämnat Skyjack. Karin Nars från Dinolift blir ny Deputy President och Karel Huijser från JLG blir Vice President. Nick Selley
från AFI-Uplift fortsätter i en ”ex officio”-roll
i ledningen, medan tre nya medlemmar som
var temporärt utstationerade förra året officiellt ansluter sig till förbundet: Pedro Torres
från Riwal, Julie Houston Smyth från Lolex
och Ben Hirst från Horizon Platforms. Årsstämman var den första sedan Peter Douglas
tillträdde som vd för IPAF i december 2019.
“Jag vill upprepa vårt tack till Brad Boehler,

som osjälviskt avgick förra året efter att ha lämnat sin roll på Skyjack”, sade Norty Turner i sitt
inledande tal. ”Hans tjänstgöring som President
var kortare än planerat, men hans ledarskap och
dynamik under många år med förbundet kommer inte att glömmas och vi i IPAF önskar honom väl i hans framtida åtaganden.”
Norty Turner uttryckte några viktiga mål i sin
nya roll på IPAF, bland annat att stödja förbundets medlemmar under coronakrisen, samt att
öka hållbarheten i branschen och integrera ny
teknik. IPAF ska även under de kommande åren
konsolidera och stärka sina kärnmarknader och
medlemskap i exempelvis Storbritannien, samtidigt som man vill fortsätta växa internationellt
i växande marknader och nya territorier, så att
förbundet realiserar minst 50 % av sina intäkter
utöver Storbritannien. Norty Turner kommer
även fortsätta att arbeta för initiativ som IPAF
Roadmap to Qualified Service Technician or

Engineer Status och ny industrirelevant praktik
för att bland annat locka unga människor.
IPAFs årsredovisning 2019 har publicerats
för att sammanfalla med årsstämman och
finns tillgänglig på engelska på deras hemsida. Tryckta kopior och översättningar på
andra språk är försenade på grund av coronakrisen men kommer att erbjudas inom kort.

Från vänster, Karin Nars, Deputy President; Norty Turner, President; Karel
Huijser, Vice President.
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Vargön Alloys AB är en av Europas största
tillverkare av ferrokrom, en legering som ger
stål hårdhet och motståndskraft mot korrosion. Ferrolegeringar är nödvändiga råvaror
för stålindustrin och kunderna är främst tillverkare av specialstål.
Det första smältverket för att tillverka ferrolegeringar byggdes redan 1912 och sedan
dess har man tillverkat dessa ferrolegeringar.
Från början gjordes mest kisel- och manganlegeringar, men sedan slutet av 1970-talet är
Vargön Alloys en betydande tillverkare av
olika kvalitéer av högkolad ferrokrom.
Idag finns fyra smältugnar i verksamheten
och omkring en miljon ton per år hanteras i
företagets transportsystem.

EXTREMA FÖRHÅLLANDEN FÖR

maskinerna på smältverk
Vargön Alloys teleskoplastare Merlo P27.6 ställs inför exceptionella förhållanden. Den körs vid företagets största smältugn där temperaturen är runt 700
grader och stora anpassningar har krävts för att få en maskin som klarar de
extrema förutsättningarna.
Text: Ann-Louise Larsson
Foto: Sara Jenkins

P

å Vargöns Alloys i Trolhättan finns
fyra smältugnar. Den största, en av de
största i världen, är omkring 14 meter i
diameter och byggd i flera våningsplan.
För att klara av att lasta in och ut material ur ugnen samt att städa runtomkring den
krävs en maskin utöver det vanliga. Valet föll
på en Merlo P27.6 från Hüllert Maskin.
“Det vi ville ha var framförallt en liten smidig maskin som klarade av att lasta minst ett
ton i skopan i taget, som inte var för tung och
där vi kunde få räckvidd framåt för att kunna
tippa ur material inne i ugnen”, berättar Magnus Jansson, projektledare på Vargöns Alloy.
Tidigare har man kört med en äldre niotonshjullastare, som egentligen är för tung för
golvet på våningsplanet, där viktbegränsningen är satt till ett ton per kvadratmeter.
“Det klarar vi med råge nu. Dessutom kan
vi nå en liten bit in genom luckorna i ugnen.
Helst tung”, säger Magnus Jansson.
Innan man bestämde sig lånades en demomaskin in, den kördes då ugnen var avstängd
eftersom den inte skulle klara de extrema förhållandena som den utsätts för.
Av den ursprungliga maskinen P27.6 är det
i stort sett bara stommen kvar. För att klara

av den extrema temperaturen vid ugnen har
man klätt in hela maskinen i skyddande plåtar, alla plastdetaljer har tagits bort, belysning
och torkare är också bortplockade och av hydrauliken är det enbart den inbyggda i bommen kvar samt en slang för att kunna tippa
skopan. Fönsterrutorna har försetts med
ett finmaskigt skyddsnät som skyddar mot
värmestrålning och bränsletanken är borttagen och ersatt av en ”jeepdunk” i plåt bak
på maskinen. Däcken är solida och dörren
har byggts om för att kunna öppnas framåt,
som på en bil, för att kunna fungera som
sköld för föraren mot ugnen. Den har också
fått en vinsch bak för att kunna dras bakåt.
Nödbromsen har flyttats och hydrostaten har
konstruerats om så att man ska kunna rulla
maskinen. Ryggstödet på förarstolen har
gjorts lägre för att man vid en nödsituation
ska kunna ta sig ut genom bakrutan.
“Vi kör med maskinen i stort sett dagligen och jobbar med ungefär 20-30 minuter
åt gången. Det fanns ett visst motstånd från
förarna i början men nu när de har fått prova
och se hur bra det funkar är de jättenöjda”,
fortsätter Magnus Jansson.
Hur varmt är det inne i hytten?
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“Det är normaltemperatur där, klimatanläggningen fungerar som på en vanlig maskin
så för förarna är det helt okej att jobba så nära
ugnen.”
Redskap förutom skopa att lasta in material i ugnen med är gaﬄar för att kunna lyfta
saker och en slags specialbyggd ”raka” som
används för att knuﬀa runt material inne i
ugnen.
“Rakan använder vi mest med en äldre
motviktstruck men vi har provat det med
Merlon och det funkade. Jag skulle vilja att vi
köpte en Merlo i en storlek större också som
kunde ersätta motviktstruck, som egentligen
är för tung för golvet den med”, säger Magnus
Jansson.
Att hitta en maskinleverantör som klarar av
att bygga en maskin för dessa speciella förhållanden är inte lätt förklarar Magnus Jansson.
Valet av Hüllert Maskin till det komplicerade uppdraget har han aldrig ångrat.
“De har varit en jättebra samarbetspartner,
som gick in till 110 procent i projektet och visade
lika stort engagemang som oss. Vi presenterade
en funktion som vi ville ha och de levererade
en lösning. Maskinen blev faktiskt bättre än jag
hade trott från början”, säger Magnus Jansson.
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I LASTZONEN
Många nya typer av lastmaskiner har lanserats, både
små och kompakta och lite
större.
Skriven av Jim Parsons
Översatt och redigerad av Vitor Hermansson

D

et är en sällsynt entreprenör som inte
behöver hjälp på arbetsplatsen, speciellt när det kommer till kvalificerad
arbetskraft. Även om branschhandelsgrupper och utbildare gör sitt bästa för
att locka fler unga till branschen, kan resultaten av dessa ansträngningar mycket väl ta
flera år innan de ger resultat. Detta är bara en
liten tröst för att hantera dagens behov, men
lyckligtvis fortsätter tillverkare att bygga nya
maskiner med funktioner som är utformade
för att hjälpa entreprenörer att göra det mesta
av den arbetskraft som finns tillgänglig. Detta
tema om kompaktlastare innehåller nya och
uppdaterade modeller lämpliga för alla applikationer och behov, särskilt de viktigaste prioriteringarna för produktivitet och lönsam-

het. Om 2020 är året för kloka investeringar i
ny utrustning, är dessa produkter en bra start.

KOMATSU EUROPA LANSERAR
HJULLASTAREN WA80M-8
Hjullastaren WA80M-8 sägs leverera förstklassig förarkomfort, optimal sikt, enastående
säkerhetsnivåer, ett ergonomiskt gränssnitt,
enkelt drift, ett nytt höghastighetsalternativ
på 40 km/h, samt en djärv och modern stil för
en stark och distinkt visuell närvaro. Med en
arbetsvikt på 5995 kg är WA80M-8 optimerad
för tuffa byggapplikationer med en kraftfull
Komatsu S4D98E-6VHA 53,7 kilowatt motor
med låga utsläppshalter och som uppfyller
EUs Steg V-föreskrifter. Med sin brytkraft,
höga lyft- och dumpningshöjd, samt tillräck-
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liga reserver för även de svåraste markförhållandena, har WA80M-8 dessutom låg bränsleförbrukning. Operatören kan också förlita
sig på Easy Fork-kinematik för att transportera laster med Komatsu pallgafflar parallellt
med marken utan att justera gafflarna. För
maximal driftsäkerhet förbättrar den låga
tyngdpunkten stabiliteten med sina kompakta dimensioner och den nya motorhuven garanterar enastående sikt runtom. En ny stor,
multifunktionell och högupplöst widescreenskärm i färg (TFT-LCD) har 15 inbyggda språk
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och förbättrade ergonomikontroller, inklusive en PPC-multifunktionsspak för enkel drift.
Den valfria luftkonditioneringen och Electronic Controlled Suspension System erbjuder
ytterligare komfort och produktivitet. Alla
underhålls- och serviceåtgärder kan utföras
enkelt och snabbt tack vare motorkåpa. Ett
fack för batterier, nätströmbrytare och reläer
förbättrar åtkomst till det elektriska systemet
för underhåll.
www.komatsu.eu

CATS NYA D3-SERIE BYGGER
PÅ D- OCH D2-SERIERNAS RYKTE
Caterpillar lanserar 16 nya modeller inom Cat
D3 Series Skid Steer Loader, SSL, och Compact Track Loader, CTL. Dessa nya maskiner
bygger på D- och D2-seriens goda anseende
vad gäller kvalitet, komfort och prestanda,
och levererar förbättringar i operatörens upplevelse och stabilitet. Att kliva in och ut ur
de nya D3-kompaktlastarna med sluten hytt
är nu enklare tack vare en större dörröppning i hytten. Dessutom är avståndet mellan
joysticks utökat vilket ger extra utrymme för
operatören för en bekvämare upplevelse.
Alla Cat D3 Series CTL-modeller har två
körhastigheter som standard för att förbättra
prestandan på arbetsplatsen. Maskinerna är
anpassade för att leverera en grävningsprestanda med högt vridmoment och topphastighet. De kraftfulla lastarna Cat 279D3 och
289D3 har en topphastighet på marken på 13,6
km/h, en 20 % ökning från deras D-seriemotsvarigheter. Cat 239D3- och 249D3-modellerna
är nu konstruerade med tvåhastighetstransmission som standard, istället för en hastighet
som tidigare, och ökar reshastigheten med 9
% och anpassar modellerna till resten av CTLmodellerna med två körhastigheter.

BOBCAT LANSERAR
NY STEG V M-SERIES-LASTARE
Bobcat har lanserat nya versioner av sin MSeries S450-, S510- och S530-modeller, de första i serien med en speciellt framtagen Steg
V-kompatibel Bobcat-motor. De nya lastarna
sägs erbjuda användaren ökad prestanda,
förbättrad komfort och optimerade underhållskrav för att maximera effektiviteten på
arbetsplatsen samtidigt som man bevarar en
kompakt storlek för arbete i trånga utrymmen och en enkel transport.

Den nya Bobcat-motorn ger 37 % mer
vridmoment och snabb återhämtning från
överbelastning jämfört med tidigare maskiner, vilket innebär att operatören kan arbeta
med samma effekt vid lägre varvtal, ljudnivåer och bränsleförbrukning. Dessutom kan
användare med en motor som är utrustad
med dieselpartikelfilter, DPF, som standard
arbeta i utsläppsreglerade zoner såsom städer
och centrum. Ett nytt hydraulikalternativ för
höga flöden för S510 och S530 Steg V-modeller gör det möjligt att använda verktyg med
högre flöde såsom sopaggregat, planfräsar

och fräshjul. S510 och S530 erbjuder även ett
nytt luftkonditioneringsalternativ.

DJÄRV, NY STYLING FÖR BOBCATS
VARUMÄRKE ONE TOUGH ANIMAL
Bobcat har introducerat en ny varumärkesidentitet som reflekterar företagets ikoniska
One Tough Animal-budskap, för att kraftfullt
representera kärnkvaliteterna hos Bobcat.
Samtidigt förenar och förstärker den visuella
identiteten alla Bobcats produktlinjer med en
ny styling som är mer modulär och enkelt kan
tillämpas på maskiner av alla typer och stor-
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lekar. Som ett första steg i implementeringen
av det nya varumärket användes maskinens
nya designelement R Series minigrävare på
2 till 4 ton som lanserades förra året. Nya stylingdekaler har nu lagts till och lanseras för
att slutföra den nya varumärkesidentiteten.

SHERPAS TVÅHASTIGHETSUTVECKLING
Ett förfinat koncept och användarimatning
gör Sherpas 100 minilastare med två hastigheter till en riktig utveckling av företagets 100
ECO. Den ena hastigheten har mer styrka att
manövrera och arbeta och den andra hastigheten är för längre distanser med högre hastighet. Lastaren är designad med två hydraulpumpar som kan användas samtidigt som
man kör och som är utrustad med 127 mm
gummihjul som standard.
sherpaminiloaders.com

DOOSAN LANSERAR MINIGRÄVAREN
DX42-5 PÅ WORLD OF CONCRETE 2020
Doosan Infracore North America lanserade
sin DX42-5 minigrävare på 2020 World of
Concrete i Las Vegas. Det här är en konventionell ”tail swing”-minigrävare i 4- till
5-tonsklassen. Dess relativt smala bredd ger
operatörerna större möjlighet att navigera

genom dörröppningar, grindar och andra
hinder. Maskinen levereras som standard
med en sluten hytt med värme och luftkonditionering samt en öppen takkonfiguration
som tillval. Båda konfigurationerna möjliggör
utmärkt sikt runtom, särskilt till grävmaskinens verktyg. Ett fjädrande säte som standard
erbjuder komfort medan en strategiskt placerad deluxe-instrumentpanel ger operatören värdefull maskininformation. Ett vanligt
nyckellöst startsystem hjälper till att minska
obehörig maskinanvändning och förhindra
stöld på arbetsplatser.
Dessutom kan DX42-5-ägare välja en standardbom eller förlängd bom. Det sistnämnda
ger operatören mer grävdjup, räckvidd och
minskar mängden ompositioneringar av maskinen för ökad produktivitet. Minigrävaren
kan också utrustas med bland annat snabbkoppling och skopa.

JOHN DEERE UPPGRADERAR
John Deere har utökat sin linje av fem mindre
bandburna kompaktlastare i G-serien och ger
därmed användarna desto fler alternativ för
arbetsplatsen. Även om de fem modellerna
312GR, 314G, 316GR, 317G och 318G lanserades
på marknaden för över tre år sedan, har John
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Deere kontinuerligt arbetat med sina kunder
för att bättre förstå deras behov och hur man
förbättrar maskiner för maximal produktivitet, drifttid och lösningar.
De förbättrade G-Series-maskinerna har
ökad produktivitet och tidsbesparande alternativ. De kan utrustas med en valfri bakkamera och enkelt rengjorda hyttfönster för
ökad sikt, säkerhet och snabbhet på arbetsplatsen. Den uppgraderade hytten erbjuder
mer komfort så att operatörerna enkelt kan
manövrera maskinen och stanna kvar i hytten
under längre perioder utan att offra prestandan. De inkluderar också ett nytt Bluetoothradioalternativ och de omdesignade manuella
kontrollspakarna har förbättrade ergonomiska grepp för ökad operatörkomfort och åtkomlighet. Andra uppgraderingar inkluderar
skyddade hydraullinjer som går inom bommen för ytterligare skydd, vilket slutligen förlänger maskinens livslängd. Maskinerna har
en valfri funktion med två uppsättningar av
motvikter, vilket ger föraren större stabilitet
och kapacitet att lyfta tyngre material.
John Deere har också ett nytt alternativ
för höga lyft för deras hjullastare 344L som
erbjuder operatörerna ökad höjd och ytter-
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fektiviteten, förbättrar bränsleekonomin och
assisterar vid kallstart.

KUBOTA SVL65-2

ligare räckvidd för dumpning eller stapling,
materialhantering, allmänt byggarbete, landskapsarbete och snöröjning. Den erbjuder
ytterligare 2,9 meter räckvidd jämfört med
standardversionen. 344L är utrustad med styrsystemet Articulation-Plus som gör det möjligt
för operatörer att röra sig snabbare och öka
lyftkapaciteten när de flyttar eller placerar material över huvudet. När den är utrustad med
en snabbkoppling och skopa är tippbelastningen på 344L med höglyftsalternativet 4700 kg,
vilket gör det möjligt för föraren att med säkerhet lyfta tunga vikter över huvudet. 344L:s stabilitet och manövrerbarhet i kombination med
76 kilowatt maximal toppeffekt gör det möjligt
för användaren att leverera stora resultat.
Wacker Neusons nya II-serie av större
kompaktlastare Wacker Neusons Series II inkluderar två skid steer-modeller (SW) och två
bandburna kompaktlastare (ST). Alla modeller drivs med en 55,4 kilowatt Kohler dieselmotor och erbjuder ett hydrauliskt flöde på
83,6 l/pm med valfritt flöde på 120 l/pm. Eftersom detta är ”storebrorsan” till företagets
mellanstora produktlinje, erbjuder maskinen
en enhetlighet och en beprövad design för
arbetsplatsen. De nya större kompaktlastarna

erbjuder en hytt som helt tippar framåt med
lastarmarna nedåt och ger komplett access
till underhållskomponenter. Maskinerna är
utvecklade att vara användarvänliga med enkel, öppen design och effektiv layout som gör
att mindre tid går åt dagliga servicekollar och
istället går på mer arbete.
SW- och ST-lastarnas många komfortfunktioner inkluderar omplacerade joysticks
för en mer intuitiv och bekväm användning.
Hytten har bland annat god sikt, vinklade
pedaler och en fotbädd. Det är lätt att gå in
och ut ur maskinen bland annat tack vare
dess stora dörröppning. Kontrollalternativ
för operatören inkluderar bland annat elektrisk hydraulik. Alla modeller har en 151 liter
bränsletank med en valfri 189 liter-version
för kompaktlastare, vilket ger användaren
mer tid i hytten och mindre tid på att fylla på
bränsle. Alla modeller har också kylfläkt med
variabel hastighet som erbjuder nedkylning
av motorn på begäran, vilket maximerar ef-

Den nya SVL65-2 har en Advanced Multifunction Valve, AMV, som ger smidig drift när du
använder simultanfunktioner vilket gör det
möjligt för användaren att vara mer produktiv
under arbetsdagen. Med AMV blir det enklare
för SVL65-2 att köra hydrauliska verktyg. Med
en motor på 50,7 kilowatt har SVL65-2 ett brett
användningsområde, med en nominell driftskapacitet på 952,5 kg vid 35 % eller 1361 kg vid
50 %, en räckvidd på 886,5 mm. En självnivelleringsfunktion som standard slås på enkelt och
håller skopan eller gafflarna utan behov av manuell justering av vinkeln på vägen upp. Multifunktionsspakar ger fingertoppskontroll av alla
större fordons- och verktygsoperationer.
Medan det övergripande fotavtrycket på
den nya SVL65-2 är mindre är hytten fortfarande lika stor som Kubotas SVL75-2 och
SVL95-2. En bred dörröppning möjliggör enkel och säker in- och utgång. I överensstämmelse med de större modellerna i Kubotas
SVL-serie, har SVL65-2 en skjutdörr som kan
öppnas oavsett läge på skopan eller lastarm.
Full maskindrift är möjlig även med öppen
dörr, om så önskas.
www.kubota.com
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Ny infektionsmottagning i Umeå
Norrlandskliniken i Umeå öppnar en ny
infektionsmottagning för att bemöta den
förväntade ökningen av patienter med
covid-19. Uppförandet möjliggörs ideellt
av bland annat Ramirent, som lånar ut
utrustning och maskiner till byggprojektet.
Den nya infektionsmottagningen kommer sammanlagt att ha elva mottagningsrum. Öppnandet möjliggörs tack vare ett
nära samarbete med flera företag i området, däribland Ramirent, som alla ställer
upp utan ersättning. Ramirents Region
Nord bidrar med utlåning av utrustning
och maskiner som bland annat används för
att bygga mottagningens innerväggar.
“När vi fick frågan rådde det inga tvivel om att vi skulle ställa upp”, säger Anders Djupenström, chef Ramirent Region
Nord. ”Vi på Ramirent är tacksamma över
att få dra vårt strå till stacken och kunna
bidra med konkret hjälp. Från första
stund kände vi att det här var rätt för oss
och vi hoppas att den nya mottagningen
kan underlätta arbetet för den hårt arbetande sjukvårdspersonalen.”
En tom lokal ska byggas om till infektionsmottagning, separat från den ordinarie mottagningen. Kliniken ska kunna
skilja patienter åt som potentiellt kan vara
infekterade av covid-19 från övriga patienter. På så vis hoppas man kunna minska
risken för smittspridning på den ordinarie
mottagningen.
Förhoppningen är att den nyöppnade
infektionsmottagningen ska underlätta
i bemötandet av den samhällsspridning
av covid-19 som förväntas ske. Genom att
sortera vilka patienter som kan behandlas
hemma eller på kliniken och vilka som är
så sjuka att de måste slussas vidare till sjukhus, hoppas man kunna avlasta sjukhusvården.

MCS Digital Signatur gör hyrdisken pappersfri
MCS Hyrsystem lanserar ”Digital Underskrift”
som gör det enkelt och snabbt för kunder att
signera dokument digitalt i depåer och affärer,
vilket eliminerar utskrift av pappersdokument
och gör hyresprocessen så effektiv som möjligt.
Kunder kan underteckna offerter och avtal
på en platta vid kassan. Undertecknade dokument blir säkrade och kopplade till relevant
avtal i MCS-rm. Kunden får en PDF-kopia
av sitt undertecknade dokument via e-post.
Lösningen förvandlar kassan på depån till en
pappersfri zon och kan minska ett företags
totala koldioxidavtryck.

Malin Finlay–Söderberg, Kundansvarig för
Norden, förklarar:
“Detta är en efterlängtad funktion bland
våra nordiska kunder. "Digital Underskrift”
kommer att eliminera onödigt pappersarbete
för hyrföretag och göra det enkelt för dem att
få en transaktion signerad och e-postad till
sin kund. De påskrivna avtalen kan lätt hittas
i systemet vid ett senare tillfälle. Orderhantering blir effektivare, väntetider på depån blir
kortare och våra kunder kan lättare uppnå
sina mål för minskad klimatpåverkan.”
www.mcsrentalsoftware.com

Svenska Maskinmässan flyttas till 2022
Svenska Maskinmässan flyttas fram till juni
2022. Beslutet har tagits av MaskinLeverantörerna och At Event Sweden AB, arrangör av
mötesplatsen. Svenska Maskinmässan som
skulle ha genomförts nu i juni initialt. Sedan
flyttades den fram till oktober, 2020, men på
grund av den rådande situationen med coronaviruspandemin, som bland annat innebär
begränsningar för allmänna sammankomster
har beslut tagits att flytta fram Svenska Maskinmässan till juni 2022.
“Under rådande omständigheter är vi
tvungna att ställa in genomförandet av Svenska Maskinmässan 2020. Vi hoppades länge på
att mässan skulle kunna genomföras till hösten 2020, men osäkerheten inför hur situationen med coronaviruspandemin utvecklar
sig gör att förutsättningarna inte finns för
att kunna genomföra en trygg mötesplats för
besökare och utställare i höst”, säger Christer
Söderberg, Director Marketing & Business
Strategy på Swecon Anläggningsmaskiner
AB och ordförande i MaskinLeverantörernas
bygg & anläggningsmaskinsektion.
För att skapa en mötesplats som motsvarar
de högt ställda förväntningarna från besökare
krävs god planering och framförhållning för
att utställarna skall kunna leverera det besökarna förväntar sig. Därför har man valt att
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inte skjuta på beslutet ytterligare, utan välja
att ställa in genomförandet 2020 och istället
flytta nästa mässa till juni 2022.
“Det var ett tråkigt men nödvändigt beslut.
Som förutsättningarna är idag med restriktioner kring allmänna sammankomster samt en
stor osäkerhet kring hur situationen är till
hösten fanns det inget annat val än att flytta
fram mässan från 2020. Nu tar vi nya tag och
siktar in oss på en riktigt bra mässa 2022 istället”, förklarar Mats Hofstam, VD på Broddson
AB och ordförande i MaskinLeverantörernas
vägunderhållsmaskinsektion.
www.maskinmassan.se
FAKTA SVENSKA MASKINMÄSSAN
• När: Juni 2022
• Var: Solvalla, Stockholm
• Utställare: Sveriges ledande leverantörer 		
av mobila maskiner och redskap. Alla är 		
medlemmar i branschorganisationen 		
MaskinLeverantörerna.
• Arrangör: MaskinLeverantörerna i 		
samarbete med eventbolaget At Event 		
Sweden AB, i samråd med Maskinentre-		
prenörerna.
• Övrigt: Fri entré, fri parkering, goda 		
kommunikationer med flyg, tåg, buss, taxi
och bil. Flera restauranger med stort utbud.

Välj kvalité hos din uthyrare!
Bomag med digitalt stöd för packning och vägbyggnad

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

sodhaak.se

Ny svensk generalagent med service över hela landet
Söderberg & Haak Maskin
Box 504, 245 25 Staffanstorp • Tel: 046-25 92 00
mail@sodhaak.se • sodhaak.se
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SMARTA LOKAL
MARKNADSFÖRING
Compamatic för tunga vibratorplattor
Genom lösningen Compamatic kombinerar
Wacker Neuson sin beprövade komprimeringskontroll med en telematiklösning. Compamatic är nu också tillgänglig för de tunga,
handstyrda fram/back plattorna liksom några
av de tunga fjärrstyrda vibratorplattorna. Därigenom blir komprimeringsförloppet begripligt
och en komplett dokumenterad kvalitetskontroll är möjlig. Kunderna kan utforma arbetsprocessen ännu effektivare med Compamatic.
Var har det redan komprimerats? Hur hög
är komprimeringsgraden? Dessa typiska frågor som uppstår på en byggplats kan besvaras
snabbt och enkelt genom Compamatic. Från
skrivborden kan de ansvariga kontrollera om
alla de planerade arbetsstegen har utförts på
arbetsdagen, om alla de planerade ytorna har
komprimerats och om komprimeringsgraden
är tillräcklig överallt. Därigenom kan nästa
steg, exempelvis planeringen av asfaltleverans
inledas på ett snabbt, effektivt och enkelt sätt
– utan att en kontrollant själv måste köra till
de ofta avlägsna byggplatserna för att utföra
kvalitetskontrollen.

TIDS- OCH KOSTNADSFÖRDELAR
Compamatic är en kombination av den beprövade komprimeringskontrollen Compatec från
Wacker Neuson och en telematikmodul. Wacker
Neuson lanserar nu också systemet för sina fram/
back vibratorplattor DPU80, DPU90, DPU110
liksom de fjärrstyrda modellerna DPU80r och
DPU110r i serien från 80 till 110 kN. För kopplingssetet till modellen DPU110 är Compamatic
nu också tillgänglig. Genom Compamatic åstadkoms på komplexa, stora byggplatser en enorm
tidsbesparing eftersom kvalitetssäkring är möjlig
genom EquipCare Manager och därmed krävs
färre kontroller på platsen. Också för mindre
företag uppnås en enklare kvalitetskontroll med
tids- och påföljande kostnadsfördelar. ”Genom
Compamatic underlättar vi å ena sidan kundernas kontroll, å andra sidan dokumentationen av
markkomprimeringen“, förklarar Stefan Pfetsch,

Kommersiell Direktör för Wacker Neusons produktionsföretag i Reichertshofen. ”Funktionen
är länkad till vårt existerande telematiksystem
EquipCare. Därigenom sammanställs alla uppgifter översiktligt på en plattform och är lätta att
finna.“

BEGRIPLIGT KOMPRIMERINGSFÖRLOPP
En vibratorplatta som är utrustad med Compamatic skickar data för kvalitetskontroll till
Wacker Neusons telematiklösning EquipCare.
Därmed rapporteras den exakt maskinplatsen
via GPS. Samtidigt utläser komprimeringskontrollen Compatec komprimeringsvärdet vid
varje tidpunkt. En satellitbild med en ”värmekarta“ visar i EquipCare Manager, med hjälp av
olika färger, på vilka platser komprimeringen
har utförts och hur stark den är.

ENKEL OCH EXAKT KVALITETSKONTROLL
Eftersom Compamatic är inbyggd i den redan
existerande telematiklösningen EquipCare
från Wacker Neuson kan kunderna enkelt
få tillgång till maskindata på sin dator och
kontrollera komprimeringsförloppet. Dokumentationen och visualiseringen av komprimeringen erbjuder en snabb överblick
över arbetets fortgång och komprimeringskvaliteten, därmed är kvaliteten inte längre
beroende av användarens erfarenhet och
uppskattning. Dessutom identifieras vibrationsplattorna automatiskt med Compamatic-modulen – liksom alla EquipCare utrustade last, gräv- och transportmaskiner – och
är därmed synliga på portalen.
Redan sedan år 2019 har Wacker Neuson
utrustat sina kompakta maskiner såsom grävmaskiner, dumprar och hjullastare med telematiklösningen EquipCare. Därigen förhöjs
transparensen i administrationen av maskinparken, maskinerna aviserar själva sin status
för underhållsbehov, driftsstörningar eller
oväntat byte av arbetsplats.
www.wackerneuson.se
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Hyreshuset i Sollentuna satsar på nytänkande
vad gäller kunderna i Norrviken, Sollentuna.
På ICA i Norrviken finns TV-skärmar lite
här och varstans i butiken. Främst visas ICAbutikens egna erbjudanden på skärmen men
helt plötsligt dyker reklam från Hyreshuset i
Sollentuna upp på skärmarna. Ett smart drag
från Hyreshuset att nå sina lokala hyreskunder. SRT vill också passa på att meddela att
Hyreshuset i Sollentuna nyligen flyttat till
nya lokaler på Åkeribacken 16 i Sollentuna.
De nya lokalerna ligger bara någon kilometer
från de gamla lokalerna på Sjöängsvägen. I ett
senare reportage i år kommer ni kunna läsa
mer om Hyreshuset i Sollentunas nya adress.
www.hyreshuset.se

Uthyrning av demoleringsutrustning
Epiroc och Fredsund Maskin påbörjar nu ett
samarbete med uthyrning av Epirocs hydrauliska demoleringsverktyg.
Med tillgång till hela Epirocs sortiment
med bland annat betongsaxar, sorteringsgripar, hydromagneter, rotationsfräsar och
hydraulhammare så kommer man kunna erbjuda kunderna ett förmånligt alternativ till
att köpa utrustningen.
“Det finns kunder som normalt inte har
behov av en viss typ av maskiner, men som får
speciella behov under vissa projekt. Då passar det perfekt att hyra sin utrustning”, säger
Johan Mohlin på Fredsund Maskin.
“Det har tidigare inte funnits möjlighet att
hyra kvalitetsutrustning inom det här segmentet i Sverige och vi har sett att det finns
en stor efterfrågan på just det. Tillsammans
med Fredsund har vi möjlighet att anpassa
verktygen mot kundens bärarmaskin så det
blir en smidig och snabb uppstart vid hyrtillfället”, säger Nils Almkvist på Epiroc.
För mer information kontakta Johan Mohlin på Fredsund Maskin 0707-620761.
www.fredsund.se
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Midhage Ocean, stabil 50 liters vattentank med 230 V pump
Inga mera krånglande batterier och laddare.
Midhages nya vattentank, Ocean, är istället
utrustad med en högkvalitativ, nätdriven 230
V pump.
Ocean är framtagen tillsammans med håltagare för att, på ett smidigt och enkelt sätt,
tillhandahålla kylvatten vid borrning och sågning i bland annat betong och sten.
Själva vattenbehållaren är tillllverkad av lätt,
slagtålig plast, rymmer hela 50 liter och är enkelt
löstagbar/utbytbar. Det robusta chassit är försett
med luftfyllda gummihjul och speciellt utforma-

de för att ge hög markfrigång och förenkla transport i exempelvis trappor. Det höj- och sänkbara
handtaget erbjuder också en mera ergonomisk
arbetsställning vid transport och flytt.
Chassits design skyddar samtidigt pump
och vattenﬁlter vid körning i trappor samt
för direkt påkörning både bakifrån, framifrån
och från sidorna.
Den kraftfulla pumpen ger ett ﬂöde på
maximalt 30 liter per minut och klarar att
trycka upp vattnet 28 meter. Midhage Ocean
levereras med 10 meter slang och är naturligt-

vis CE-märkt och godkänd enligt maskindirektiv 2006/42/EC och lågspänningsdirektivet 2014/35/EU.
“Det har under många år funnits olika batteridrivna vattentankar tillgängliga på marknaden
men vi har ofta fått frågan från våra kunder om
vi inte kan ta fram en nätdriven modell eftersom våra användare ändå oftast har nätspänning framdragen till sina arbetsplatser för borrmotorer, sågar, våtsugar, och så vidare”, säger
Joakim Lindfors, produktansvarig hos Midhage.
“Under utvecklingsarbetet tog vi fram prototyper med diverse olika lösningar för styrning
av vattentanken, bland annat med tryckvakt,
tryckvakt i kombination med ﬂödesvakt samt
även en trådlös styrning via fjärrkontroll men vi
landade till slut i en väldigt mycket enklare och
billigare lösning. Vi hittade nämligen en högkvalitativ pump som egentligen är alldeles för
överdimensionerad för applikationen. Denna
överdimensionering innebär att pumpen klarar att arbeta mot en stängd ventil, det vill säga
mot ett ganska högt statiskt tryck, utan att ens
utveckla någon värme. Med denna lösning känner vi att vi har hittat rätt. Det svåra är ibland att
hitta det enkla”, avslutar Joakim.
www.midhage.se
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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
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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

www.demcon.se
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InfraCity, Stockholm
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Scantruck vill fokusera
på grön omställning

”BIM to Field”
Hilti går in som projekteringspartner i
branschen och lanserar nu en produktiv
utsättningslösning, Hilti PLT 300. Med
denna produkt breddar Hilti sitt utbud
och blir en projekteringspartner till byggherrar, konsulter och entreprenörer.
Hilti har de senaste åren tagit uppdrag
som projektör av detaljer på installationsupphängningar, brandtätningar samt underkonstruktioner för fasad och infästningar. Med nya utsättningsverktyget PLT
300 är det nu möjligt att överföra projekterade detaljer till det verkliga bygget redan
efter en kortare introduktion av verktyget.
Begreppet BIM, Building Information
Modeling, beskriver hur man hanterar
den information som på något sätt berör
byggnaden genom hela dess livslängd. En
vinning, enligt Hilti, ligger i att återanvända information och på så sätt få ökad
kontroll och kvalitet i projekteringsfasen
men också en ökad produktivitet under
själva byggproduktionen.
“Med hjälp av PLT 300 så blir det nu
möjligt att göra utsättningarna enklare
och tillsammans med en detaljprojektering av installationsupphängningar och
infästningar av Hilti så kan man proaktivt
göra utsättningarna så att disciplinerna
på bygget minskar krockar och kan jobba
självständigt”, säger Martin W Lundgren,
Business Developer Hilti Sverige.
Digitaliseringen slår upp nya dörrar
inom byggbranschen och kan medföra
kraftfulla fördelar för de företag som väljer att utvecklas i samma riktning.
“Normalt så ser vi inte att man detaljprojekterar installationsupphängningar,
vilket skapar mycket krockar på arbetsplatserna”, säger Daniel Wallner, Engineering Manager Syd Hilti Sverige. ”Jag ser
BIM to Field som en konkret nytta man
kan få om man väljer att gå längre i projekteringen och därigenom sänka totalkostnaderna. Det är något som vi upplever att
fler och fler kunder är intresserade av.”

Scantrucks mål är att fokusera på hållbarhet
och följa med i utvecklingen av miljövänliga
lösningar som skapar mervärde för kunderna.
Detta görs bland annat med Sennebogenkranar med Eco-mode och Manitous eldrivna
bomliftar.
Som leverantör av entreprenadmaskiner
och teleskoplastare vill Scantruck bryta ny
mark i riktningen för miljövänliga maskiner.
Scantruck är generalagent för Manitou, Sennebogen, GMG och PB Platforms, och samarbetet med dem möjliggör värdeskapande och
kundanpassade lösningar. De flesta av Scantrucks produktnyheter innehåller hållbara
lösningar och verktyg som kan följa upp och
dokumentera miljövinsten.
Exempel på hållbara lösningar som Scantruck erbjuder för att stärka den gröna omställningen är kranar från tyska Sennebogen,
som kan arbeta i Eco-mode med reducerat
motorvarv, har stoppfunktion vid pauser

samt automatisk tomgångstillstånd. Detta
gör att förbrukningen av bränsle minskas.
Maskinerna använder stora hydrauliska ventiler och slangar för största möjliga effektivitet. De har oljebyte först efter 4000 driftstimmar och termostatstyrd ventilator som startar
vid behov. Ett annat varumärke är Manitou,
som haft hållbarhet och miljövänlighet som
fokus i många år. De har utvecklat eldrivna
bomliftar och utsläppsfria maskiner, och drivs
dessutom maskinerna på biodrivmedel och
använder sig av Manitous koncept Stop&Go.

Holländska Meijmat investerar i Sennebogen
Den holländska transportverksamheten Meijmat, som specialiserar sig på uthyrning av
teleskop- och bandkranar till transport av betongkonstruktioner, investerar i Sennebogen
för att möta efterfrågan på klimatneutrala
lösningar.
Meijmat väljer Sennebogen som ledande
maskinmärke i verksamheten och har hittills
investerat i tre miljövänliga Sennebogenkranar.
”Flera och flera människor som bygger sina
egna hus väljer en klimatneutral konstruktion”, säger Willem van der Meijden, direktör
Meijmat. ”Efterfrågan på detta är mycket hög
och därför är det nödvändigt för oss att kunna
erbjuda hållbara lösningar. Med Sennebogen
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får vi ’grön effektivitet’ i form av bränslebesparing, energiriktig utnyttjande av maskinerna och en tyst arbetsmiljö.”
Den nyaste maskinen hos Meijmat är en
Sennebogen 673 E teleskopkran. Den kraftfulla motorn klarar alla Steg V-krav, ger energibesparing genom att köra i Eco-mode
med låga varvtal och är utvecklad med ett avancerat efterbehandlingssystem till utsläpp.
Maskinen är kompakt, klar att användas vid
ankomsten, erbjuder komfort för maskinisten
och utmärker sig genom att exempelvis kunna flytta stora betongelement mellan existerande byggnader. Scantruck är generalagent
för Sennebogen teleskopkranar i Sverige.

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?

