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EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

  12  Svenska liftbranschen
Trots Covids förödande härjningar i Sverige och vår omvärld har liftsektorn hållit en hög 
svansföring med lanseringen av en rad nya produkter under året. Här följer en presentation 
av merparten av nyheterna.

2020 – ett år av rädsla

32  Altrex 

28  Sinoboom    
I N N E H Å L L

2020 är till ända. Ord som varit på allas läppar 
många gånger sedan i februari är Covid-19 el-
ler Corona. En stor andel av den svenska be-
folkningen inklusive mig själv har upplevt och 
upplever äkta rädsla för att bli drabbad av vi-
ruset eller att någon i ens närhet ska drabbas. 
Det här viruset är också väldigt godtyckligt. 
En del drabbas nästan inte alls medan andra 
blir otroligt sjuka och till och med dör. Det 
är kanske hemskt att säga så men jag är näs-
tan tacksam att mina föräld-
rar, som inte är i livet, slapp 
uppleva detta. Min svärmor 
däremot lever och är 83 år 
och bor i Brasilien, i ett av de 
länder som drabbats hårdast 
och har nästan högst statis-
tik av döda. Hon har varit 
mer eller mindre isolerad i 
sin lägenhet sedan i mars. 

Som tur har hon tre barn som bor i hennes 
närhet. Min fru och jag har varit väldigt oro-
liga att hon ska smittas av viruset då det är 
många smittade i just det område där hon 
bor. Hon upplevs också inte ha så stor mot-
ståndskraft om hon skulle bli smittad. Till vår 
stora förvåning och glädje för någon vecka se-
dan visade det sig vid en provtagning att hon 
haft Covid-19 och har utvecklat antikroppar. 
Själv kan hon inte ådra sig att hon varit då-

lig, säger hon. Nu verkar det 
dock inte som att man blir 
immun för alltid även om 
man har antikroppar men 
om man smittas igenom blir 
troligen symptomen lind-
rigare. För hennes del som 
inte blev sjuk första gången 
borde innebära att hon 
kommer att ha ganska stor 

Det är full rulle hos Altrex som bytt namn 
och lanserare nya konceptet MiTower.

Nu ger sig den kinesiska tillverkaren av 
liftar, Sinoboom, på allvar in på den nordiska 
marknaden och har anställt Thomas Wolke 
som Nordenchef sedan oktober i år. Wolke 
ledde tidigare JLG Sverige.

motståndskraft även om hon smittas igen. 
Det är just detta som gör den här sjukdomen 
så märklig. 

Vi kan nu bara hoppas att, när vaccine-
ring startar i Sverige, det ska ta udden av den 
fortsatta spridningen. Det kommer att dröja 
månader innan all de som vill bli vaccinerade 
verkligen kan ta vaccinet. Men ju fler vacci-
nerade ju mindre smittspridning och att färre 
insjuknar och blir riktigt sjuka. När den här 
tidningen kommer ut i tryck har antagligen 
både jul- och nyårshelgerna passerat. På det 
nya året får vi tillsammans fortsatt ta ansvar 
att hålla avstånd till varandra och inte glöm-
ma restriktionerna när vaccinet börjar ges. 
Låt oss hoppfullt se framåt.

God jul och Gott Nytt År!

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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Intensifierar sitt 
samarbete

Bygg-Ström utser 
ny produktområdeschef

Brokk inledde i mitten av novem-
ber ett samarbete med en ny ser-
vicepartner i Skåne och Blekinge. 
I och med det nya avtalet blir Jack 
Midhage AB Brokks nya auktorise-
rade servicepartner för området.

Med utgångspunkt från Mid-
hages serviceverkstad i Malmö 
kommer de att erbjuda alla typer 
av reparationer och service samt 
lagerhålla de mest frekventa re-
servdelarna till samtliga Brokk-
modeller.

“Vi har haft en väldigt bra dia-
log med Brokk under en längre 
tid och ser fram emot att äntli-
gen komma igång med samarbe-
tet. Vår servicepersonal i Malmö, 
med bakgrund i Wigrens Elmek 
AB och Pumpjouren AB, har lång 
och bred erfarenhet när det gäller 
reparationer av el, mekanik och 
hydraulik till byggindustrin och 
står väl rustade för att motsvara 
den höga servicegrad som Brokks 

användare kräver”, säger Joakim 
Lindfors, affärsområdeschef Hål-
tagning, Rivning & Sanering på 
Jack Midhage AB.

Jack Midhage AB etablera-
des 1984 och erbjuder ett brett 
och högkvalitativt sortiment av 
verktyg och maskiner för byggin-
dustrin. Företaget har även egen 
tillverkning av specialverktyg 
såsom kärnborr, fräsverktyg och 
golvslipverktyg.

“Samarbetet med Midhage 
känns väldigt inspirerande och 
de kommer med all säkerhet göra 
det som krävs för att befintliga 
kunder ska få den bästa möjliga 
kundservicen”, säger Conny Ro-
bertsson, Affärsområdeschef Sve-
rige på Brokk AB.

Under 2021 hoppas företagen 
att förutsättningar för att ses fy-
siskt är bättre och att det finns 
möjlighet att bjuda in kunder till 
ett öppet hus i de nya lokalerna. 

Ny servicepartner för Brokk i Skåne & Blekinge

Brubakken bildar Liftgruppen 
AB och Liftgruppen AS för att 
skapa förutsättningar för sin 
liftverksamhet och sina kun-
der. Liftgruppen kommer att ha 
verksamhet i Sverige och Norge, 
med inriktning på försäljning, 
service och delar till liftar.

Sedan januari 2019 har Bru-
bakkens liftverksamhet sepa-
rerats från truckverksamheten 
i en division med egen ledning 
och verksamhetsstruktur. Från 
januari 2021 tar de nästa steg 
och bildar Liftgruppen AB och 
Liftgruppen AS. De kommer 
att fokusera på sina egna agen-
turer och fabrikat, men kan 

även leverera service och delar 
till andra fabrikat. De kommer 
fortsätta ha serviceverkstäder 
på tre orter (Stockholm, Gävle 
och Falkenberg) samt huvud-
kontor i Stockholm. Kunder 
kommer att behålla samma 
kontaktpersoner som tidigare.

Brubakken grundades 1956 
i Porsgrunn i Norge och firade 
60 år 2016. Verksamheten be-
drivs i Sverige och Norge och 
har kontor på över 30 orter i 
de två länderna. Brubakken er-
bjuder produkter och tjänster 
för hela maskinparken, allti-
från minsta maskin till kun-
danpassade helhetslösningar.

Brubakken Lift blir Liftgruppen

Wacker Neuson och KH-MA-
SKIN har avtalat att utöka sitt be-
fintliga samarbete i Sverige. Från 
och med den 1 december har KH-
MASKIN varit generalimportör 
för Wacker Neusons produkter.

Wacker Neuson och KH-MA-
SKIN är nöjda att kunna tillkän-
nage utökningen av sitt samar-
bete i Sverige. Efter att ha inlett 
samarbetet i Göteborgsområdet 
i april 2020, har KH-MASKIN va-
rit generalimportör för Wacker 
Neusons produkter i Sverige från 
och med den 1 december. I grann-
landet Finland har KH-KONEET-
koncernen, huvudbolag till 
KH-MASKIN, varit importör för 
Wacker Neuson under flera år och 
partnerskapet har visat sig vara 
mycket lönsamt för både kunder 
och affärspartners. 

“Att bli generalimportör för 
Wacker Neusons produkter även 
i Sverige är nästa logiska steg för 
en resa som påbörjades för över 
ett decennium sedan”, säger Tep-
po Sakari, VD för KH-KONEET-
koncernen. 

KH-MASKIN är ett av de le-
dande företagen i Norden inom 
maskinutrustning för bygg- och 
kommunal verksamhet. Förutom 
den nybyggda anläggningen i 
Kungälv norr om Göteborg finns 
KH-MASKIN AB även i Jordbro 
i Haninge kommun söder om 
Stockholm samt i Järfälla norr om 
Stockholm. Dessa anläggningar 
lagerför hela sortimentet från 
Wacker Neuson och ger profes-
sionell support och kundservice. 
Dessutom har KH-MASKIN ett 
utvalt antal lokala affärspartner 
som garanterar rikstäckning för 
kundsupport i Sverige.

Gustaf Sandström tillträder som 
produktområdeschef för Bygg-
Ström. Bolaget får nu en central 
person med uppgift att hålla 
ihop försäljningen. Han kommer 
tidigare från en roll som Key Ac-
count Manager på Bygg & Fastig-
het på Elektroskandia.

För två år sedan tillträdde 
Christian Herbertsson som för-
säljningschef för Bygg-Ström. 
Genom detta tillträde har bolaget 
successivt genomarbetat organi-
sationen och gjort förstärkningar 
till den befintliga försäljningsor-
ganisationen. Gustaf Sandström 
kommer i sin roll som ny pro-
duktområdeschef ta hand om 
avtal för större uthyrningsföretag 
samt bygg. Till sin hjälp finns be-
fintlig säljkår över hela Sverige.

Bygg-Ström har dessutom an-
slutit sig till branschorganisatio-
nen Swedish Rental, ett steg mot 
att synliggöra varumärket och 
produkterna. Bygg-Ström hoppas 
kunna nå ut med flera nyheter 
under 2021, och går nu även att 
följa på sociala media såsom Lin-
kedIn och Instagram.

Bygg-Ström är ett varumärke 
inom segmentet tillfällig el och 
har funnits på den svenska mark-
naden sedan början av 1980-ta-
let. Försäljningen är inriktad 
på tillfällig el, arbetsplatsbelys-
ning, värme, klimat och verktyg. 
Genom åren har sortimentet 
successivt utökats. Varumärket 
Bygg-Ström ägs av Malmbergs 
Elektriska AB. Bygg-Ström-sor-
timentet återfinns i Malmbergs 
butiker, i dagsläget 24 stycken i 
Sverige. Produkterna återfinns 
även hos utvalda återförsäljare 
samt uthyrningsföretag.
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Av alla maskiner vi ser både på och utanför 
byggarbetsplatser tillhör nog den mobila ar-
betsplattformen den mest kompetenta av 
dem alla. När liftarna dessutom blir mer och 
mer användarvänliga är det lätt att förstå de-
ras popularitet. Men det är också ett faktum 
att kategorin mobila arbetsplattformar kvalar 
in som en av de tre potentiellt farligaste ma-
skintyperna på en byggarbetsplats.

En av de mest avgörande faktorerna för att 
minimera antalet dödsolyckor är naturligtvis 
att operatören har en ordentlig utbild-
ning. Det är orsaken till att IPAF (Inter-
national Powered Access Federation) 
har en ISO-certifierad utbildning för 
operatörer sedan många år. Dessutom 
finns speciella kurser även för chefer, in-
struktörer och den som kör ut liftar till 
arbetsplatsen.

En annan viktig faktor till att dagens 
liftar är både användarvänliga och säkra 
att använda är att tillverkarna av liftar 
är överens om vilken typ av användar-

skydd som ska finnas i en lift. Dessa finns bl.a. 
formulerade i standarder som EN280. IPAF 
bidrar aktivt genom att organisera Tillverkar-
nas tekniska kommitté sedan många år. Där 
bjuds tillverkare av liftar in till rundabords-
samtal om aktuella frågor.

IPAF grundades 1983 med syftet att främja 
en säker och effektiv användning av mobila 
arbetsplattformar över hela världen. Här i den 
nordiska och baltiska regionen har IPAF fått 
alltmer intresse från branschen den senaste 

tiden. Medlemsantalet har flerdubblats på 
bara några år, bland annat har stora aktörer 
som Alimak Hek, Cramo och Loxam beslutat 
att gå med som medlemmar i alla länder där 
man är aktiva.

IPAF har samarbete som arbetsmetod och 
söker aktivt samarbete med lokala företag 
och organisationer överallt där det är möjligt. 
Med heltidsanställda experter och över 600 
ackrediterade utbildningsföretag runtom i 
världen finns det mycket som denna bransch-

organisation kan bidra med.
Idag är över 1400 företag medlemmar 

i IPAF, bland annat är 90% av samtliga 
tillverkare av liftar i världen medlem-
mar. Även utbildningssidan växer och 
antalet ackrediterade utbildningsföre-
tag ökar i Norden varje år. Med mer än 
2 miljoner PAL-kort utfärdade över hela 
världen sedan starten har IPAF helt klart 
världens mest erkända kvalitetsutbild-
ningsprogram för liftanvändare.

www.ipaf.org 

Allt fler företag inser värdet av att ta säkerheten 
på allvar när man använder liftar
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Barometerindikatorn steg från 96,0 i oktober till 97,5 
i november. Ökningen förklaras av starkare signaler 
från framför allt tillverkningsindustrin. Att inte indi-
katorn steg ytterligare beror på svagare signaler från 
detaljhandeln som föll med 7,6 enheter.

KONJUNKTURBAROMETERN
November 2020

De senaste månadernas uppgång i tillverkningsindustrins konfidensindikator fort-
sätter och indikatorn steg ytterligare 4,2 enheter i november. Framför allt är det 
industriföretagens omdömen om färdigvarulagren som förklarar uppgången. Men 
även förväntningarna på kommande produktion samt synen på orderstockarna i 
nuläget bidrar till uppgången.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg med 1,7 enheter 
i november. Anledningen till uppgången är att byggföretagens syn på orderstock-
arnas storlek har förbättrats.

Detaljhandelns konfidensindikator sjönk med 7,6 enheter i november. Samtliga 
ingående frågor bidrar till fallet men företagens förväntningar på försäljningsvoly-
men bidrar mest. Sett till bransch är det handel med motorfordon och sällanköpsvaror 
som utvecklats sämre.

Indikatorn för tjänstesektorn är i stort sett oförändrad i november. Frågorna 
om utvecklingen av företagens verksamhet och efterfrågan på företagens tjänster 
driver upp indikatorn samtidigt som förväntningarna på företagens tjänster trycker 
tillbaka indikatorn. En bransch som faller kraftigt är hotell och restaurang som faller 
med hela 21 enheter jämfört med oktober.

Hushållens konfidensindikator föll med 0,9 enheter till 88,3. Nedgången 
förklaras av att förväntningarna på såväl den egna ekonomin som för Sverige som 
helhet blivit mer negativa. Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den 
svenska ekonomin, föll med nästan 3 enheter. Samtidigt steg mikroindex, som 
sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin, något jämfört med oktober.

Detaljhandeln föll tillbaka i november

“Rentas samtliga 41 depåer är 
nu ISO-certifierade mot ISO 
9001 och ISO 14001. Ett kvitto 
på ett effektivt system för styr-
ning mot hög kvalitet och bra 
miljöprestanda”, säger Renta i ett 
pressmeddelande. Renta påbörja-
de sin resa mot att ISO-certifiera 
alla sina depåer under sommaren 

2018. För Renta har certifieringen 
ute på depåerna inneburit att 
organisationen utbildats i hur 
arbetet med ledningsystem och 
ständiga förbättringar ska bedri-
vas. Renta meddelar att de kom-
mer att fortsätta göra satsningar 
inom ständiga förbättringar och 
miljöområdet.

Rebecca Långström, miljö- och kvalitetsansvarig Renta.

Sveriges enda ISO-certifierade lift-
utbildning finns nu tillgänglig på 
svenska. Den ökande efterfrågan 
drivs ofta av multinationella före-
tag då de behöver en utbildning 
som accepteras över hela världen. 
Lipac utbildar över hela Sverige 
och ser ett tydligt behov av IPAF’s 
liftutbildning, bland annat vid oli-
ka datacenter som byggs här.

Liftutbildningen från IPAF 
(International Powered Access 
Federation) finns nu översatt till 
svenska för att möta den ökande 
efterfrågan på utbildade platt-
formsoperatörer i Norden och 
Baltikum. Det är det instruktörs-
ledda utbildningsmaterialet som 
har översatts först och finns nu 
tillgängligt genom alla utbild-
ningsföretag som är ackredite-
rade av IPAF. Det kan också er-
bjudas utanför Sverige, förutsatt 
att instruktören som bedömer 
kursen talar flytande svenska.

IPAF har sedan flera år tillbaka 
ett väl utvecklat system för E-lear-
ning, där man gör teoridelen fram-
för sin egen dator och i sin egen 
takt. Med rådande omständigheter 
orsakade av pandemin uppskattar 
många den möjligheten. För att 
kunna godkännas behöver man 
göra både det skriftliga provet 
och den praktiska delen av utbild-
ningen i närvaro av en av IPAF cer-
tifierad instruktör inom 90 dagar. 
Även IPAF’s E-learning kommer att 
översättas till svenska.

IPAF’s operatörsutbildning er-
bjuds för närvarande över hela 
Sverige av Lipac. Flera andra 
svenska utbildningsföretag vän-
tas bli ackrediterade inom en 
snar framtid. Den ökande efter-
frågan på PAL-kortet (Powered 
Access License) drivs ofta av mul-
tinationella företag då de behö-
ver en liftutbildning som accep-
teras över hela världen.

“Idag ser vi ett stort antal ut-
ländska byggföretag som är ak-
tiva i hela Norden, bland annat 
av många stora dataföretag som 

väljer att bygga sina datacenter i 
regionen. Dessa anlitar ofta stora 
entreprenörer från Storbritan-
nien som är vana att kräva högsta 
certifiering och skicklighet för 
sina operatörer. Då yrkesarbetare 
inom bygg och anläggning kom-
mer från hela Europa kan IPAF 
erbjuda liftutbildning på flera 
olika språk. Förutom svenska 
finns utbildningsmaterialet även 
översatt till bland annat danska, 
ryska, polska och kinesiska.”

Kent Boström, IPAF’s repre-
sentant för Norden & Baltikum, 
kommenterar: “Under de fyra år 
jag har arbetat för IPAF har vi sett 
hur efterfrågan på vår liftutbild-
ning i hela regionen ökar stadigt 
varje år. Ökningen började 2017, 
då Facebook började bygga ett 
datacenter i danska Odense. Hu-
vudentreprenören för det projek-
tet var engelska Mace, som kräv-
de att alla som hanterar en lift på 
deras byggarbetsplats skulle ha 
en utbildning från IPAF.

Jag tror att en viktig faktor 
till att stora multinationella en-
treprenörer kräver IPAF’s liftut-
bildning är att den är certifierad 
enligt standarden ISO18878 och 
genomgår årliga inspektioner, 
var i världen den än levereras. 
ISO-certifierad liftutbildning har 
inte funnits i Sverige tidigare då 
det inhemska alternativet bara 
hävdar att man följer standarden 
utan någon certifiering som stö-
der det påståendet. Att nu kunna 
erbjuda IPAF’s utbildning på 
svenska är fantastiska nyheter.”

Katarina Jacobson, Utbild-
ningsansvarig på Lipac Liftar, 
tillägger: ”Vi ser ett tydligt behov 
av liftutbildning från olika data-
center som byggs i Sverige. Att 
kunna erbjuda en ISO-certifierad 
utbildning på svenska är en riktigt 
god nyhet för oss. Då många fö-
redrar att gå en utbildning på sitt 
eget språk ser vi nu fram emot att 
kunna nå ännu fler liftanvändare.”

www.ipaf.org 

IPAF erbjuder nu liftutbildning på svenska
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RENTAL-
FÖRETAGEN Bodel Blom, Ordförande 

Hyreskedjan.
Johan Svedlund, Ordförande SRA.

Jenny Forsell, SRAs och LURs kansli.

Liftar är en maskintyp med en positiv 
utveckling, både avseende maskintek-
niska framsteg och ökning av antalet 

maskiner.   

D
en absoluta majoriteten 
liftar som finns i Sverige 
ägs av rentalbranschens 
företag: medlemmarna i 
Hyreskedjan och i Swe-

dish Rental. Det är därför viktigt 
för organisationerna med ett 
branschengagemang i liftfrågor. 

Liftar är fantastiska maskiner 
som ger möjlighet att arbeta på 
höjd effektivt och säkert. Genom 
den liftuthyrning som erbjuds 
av rentalbranschens företag, har 
liftarnas fördelar blivit tillgäng-
liga för så många yrkesroller och 
branscher. Den ökade liftanvänd-
ningen, tillsammans med utveck-

lingen av nya modeller samt hö-
gre och tyngre maskiner, gör det 
än viktigare att liftarna används 
ändamålsenligt. Felaktig använd-
ning är ofta orsaken till de arbets-
skador och olyckor som sker till 
följd av arbete med liftar. För att 
minska skaderisken är kunskap 
hos liftanvändarna viktigt, och det 
kan uppnås genom liftutbildning.

Som en samlingspunkt för lift-
utbildning i Sverige finns Liftut-
bildningsrådet, ett branschråd som 
består av flertalet intressenter. En 
av de ursprungliga representanter-
na i rådet är Swedish Rental, som 
också driver kansliet för Liftutbild-

ningsrådet, eftersom medlemsfö-
retagen ser liftar och liftutbildning 
som ett viktigt branschområde. 
Många rentalföretag erbjuder ock-
så liftutbildning i samband med 
uthyrning, antingen med egna in-
struktörer eller i samarbete med 
utbildningsföretag.

Liftutbildningsrådets verk-
samhet bygger på att utbildnings-
företag och instruktörer följer 
Liftläroplanen, och ställer sig 
frivilliga till kvalitetskontroller 
av sin liftutbildning. Liftutbild-
ningsrådet kontrollerar kontinu-
erligt både företag, instruktörer 
och utbildningsmaterial. Den 

kund som köper en liftutbildning 
från Liftutbildningsrådets aukto-
riserade företag ska känna trygg-
het i att utbildningen är kontrol-
lerad och kvalitetssäkrad. 

Att Liftutbildningsrådet finns 
som en neutral och trovärdig 
part, är också väsentligt när sam-
verkan sker med kundledets or-
ganisationer eller regelskrivande 
myndigheter. En stor medlems-
uppslutning i branschorganisa-
tionerna, och medlemmarnas ex-
pertkunskaper, ger mycket goda 
förutsättningar att vi fortsatt kan 
verka som en stark röst inom lift-
frågor och liftutbildning.

Jenny Forsell

Redaktionsadress
Box 786, SE-191 27 Sollentuna
Tel. 08 585 700 46, Fax: 08 585 700 47

info@pdworld.com, www.svenskrental.se

Utges av: SCOP AB
 EN TIDNING 

FÖR OCH OM DEN SVENSKA 
MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

REDAKTION
Jan Hermansson Chefredaktör och utgivare, 
jan.hermansson@pdworld.com, Anita do Rocio 
Hermansson, Vitor Hermansson, Mikael Karlsson

Layout ansvarig: Markus Leo, 
markus.leo@svenskrental.se
  
KORRESPONDENTER 
David Ehrenstråle, Jan Olofsson, Staffan Ringskog, 
Andrei Bushmarin, Jim Parsons.     
      

Svensk Rental Tidning distribureas i drygt 9.000 ex till läsare i Sverige. För beställning av tidning kontakta 
redaktionen eller vår annonschef. Prenumeration: Om du vill försäkra dig om att alltid få ditt exemplar kostar en 
helårsprenumeration 420 kr. Prenumerationsavgiften sätter du in på bankgiro 5435-9443 eller postgiro 636 76 
69-6, SCOP AB. Svensk Rental Tidning produceras av SCOP AB, Box 786, SE-191 27 Sollentuna. Copyright 2001-
2011 innehas av SCOP AB. Uppgifterna i denna tidning lämnas med reservation för ändringar som skett under och 

efter detta nummers produktion. Utgivaren ikläder sig icke någon ersättningsskyldighet för i tidningen möjligen 
förekommande uteslutningar, ofullständighet eller oriktighet. Eftertryck helt eller delvis, utan utgivarens godkän-
nande 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.

Omslagsfoto: 

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

7

en stark röst inom liftar



Svensk Rental Tidning • November - December 2020  • www.SvenskRental.se

8

MÄSSKALENDER
SAMOTER 2021
Fiera Verona
3-7 mars, 2021
Verona, Italien

www.samoter.it

INTERMAT 2021
19-24 april, 2021
Paris Nord Villepinte
Villepinte, Frankrike

www.intermat.com

ENTREPRENAD LIVE 2021
20-22 maj, 2021
Säve Depå, Göteborg

www.entreprenadlive.se

MASKINEXPO 2021
27-29 maj, 2021
STOXA, Stockholm

www.maskinexpo.se   

WORLD OF CONCRETE
8-10 juni, 2021
Las Vegas Convention Center
Las Vegas, USA

www.worldofconcrete.com

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

NORDBYGG 2022
26-29 april, 2022
Stockholmsmässan, Stockholm

www.nordbygg.se

SVENSKA
MASKINMÄSSAN 2022
Juni, 2022
Solvalla, Stockholm

www.maskinmassan.se

I kategorin Årets bästa hållbara 
rentalprojekt vann två företag, 
nämligen GSV Materieludlejning 
och Volvo Construction Equip-
ment. GSV vann för sitt arbete 
att öka medvetenhet kring mil-
jövänliga byggarbeten, bland an-
nat genom konferensen Future 
of Construction. Volvo CE vann 
för sitt energihanteringsinitiativ 
som bland annat inneburit att 
de halverat sin tomgångselför-
brukning. Övrig nominerad var 
Hoogwerkt.

Mollo Noleggio utsågs till 
Årets större rentalföretag (>15 
miljoner EUR i omsättning). Det 
italienska företaget har under 
den senaste tiden investerat i sin 
flotta, startat en akademi för sin 
personal, utökat sin närvaro i ita-
lien och redogjort för en stor till-
växt av sin utbildningsavdelning. 
Övriga nominerade var Loxam 
och Renta.

Finska Vatupassi Törmälä 
tilldelades pris i kategorin Årets 
mindre rentalföretag (<15 miljo-
ner EUR i omsättning). Det fa-
miljeägda företaget lyckades växa 
nästan 10 % under 2019, ett år 
då den finska rentalmarknaden 
låg oförändrad eller till och med 
minskade. Övriga nominerade 

var Cross Rental Services och 
Drial Wynajem.

Årets rentalprodukt tillde-
lades Wacker Neuson för de-
ras dumprar DV60, DV90 och 
DV100, vars Dual View-koncept 
gör det möjligt för operatören att 
rotera sätet och operatörskonso-
len 180 grader. Övriga produkter 
som nominerades var Atlas Cop-
cos elektriska kompressor E-Air 
VSD, Caterpillars minigrävare 
301.7 CR, Consairs dammsugare 
Camu 2D, Endress Elektrogerä-
tebas Energy Storage och Smart-
EnergyBox, samt JCB:s elektriska 
minigrävare 19C-1E.

ERA:s tekniska kommittépris 
tilldelades Manitou för deras ar-
bete med att förbättra sitt utbud 
utifrån kunders önskemål och för 
deras strävan att designa utrust-
ning som är enkel att använda, 
underhålla och transportera. 
Övriga nominerade var Haulotte 
och Skyjack.

Spartan Solutions vann pris 
för Årets digitala innovation för 
plattformen Phalanx, utvecklad 
för att förbättra tillgänglighet av 
utrustning, leveransprecision, 
samt logistik- och serviceeffek-
tivitet. Övriga nominerade var 
Riwal för deras BIM-, VR- och 

AR-app, Intrador för deras app 
och verktyg för värdering av an-
vänd utrustning, samt CheckMo-
bile för deras AI-mjukvara för att 
upptäcka skador.

Eventet organiseras av ERA 
och International Rental News, 
med en jury bestående av Vincent 
Albasini, vd Avesco Rent; Pierre 
Boels, president ERA och vd Boels 
Rental; Jaap Fluit, general mana-
ger Bredenoord; Karel Huijser, ge-
neral manager och vice president 
EMEA, JLG Industries; Murray 
Pollok, chefredaktör International 
Rental News; samt Michel Petit-
jean, generalsekreterare ERA, som 
inte deltog i omröstningen.

Evenemanget bjöd även på en 
prognos av den europeiska bygg-
marknaden, framförd av Martin 
Seban, konsultchef IHS Mar-
kit, samt en presentation om 
den globala byggutrustningsbran-
schen, framförd av Chris Sleight, 
managing director Off-Highway 
Research. ERA-presidenten Pierre 
Boels pratade därefter om hur 
rentalbranschen påverkats av den 
pågående coronapandemin. Nästa 
årgång av European Rental Awards 
är planerad att hållas 16 juni 2021 i 
Maastricht, Nederländerna.

www.erarental.org

European Rental Awards hölls för första gången virtuellt på 
grund av coronapandemin. Förutom prisutdelning bjöd eventet 
även på marknadsanalyser och ett tal av Pierre Boels, president 
European Rental Association, ERA.

European Rental Awards 2020



    Behöver du en  
  mobil kompressor  

    som funkar till  
  100% i alla lägen?

    Ring Victor Fällström  

       på 070 - 569 59 51

www.kaeser.com

KAESER Kompressorer AB
Box 7329 – 187 14 Täby – Telefon: 08-544 443 30 

E-Mail: info.sweden@kaeser.com
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När Trafikverket bygger E4 Förbifart Stock-
holm så är det ett gigantiskt projekt som på-
går. En del av projektet är FSE62 där NCC är 
generalentreprenör för tunnelbygget i Hägg-
vik. Det är här vi träffar maskinföraren Dennis 
Lauge som är anställd på Östlunds Entrepre-
nad i Mellansverige AB en dag i slutet av juni 
med typiskt svensk sommarväder. Dennis gör 
sista veckan innan semestern i sin Manitou 
MRT3050 P+, men det är fortfarande full fart.

“Jag ser till att allting flyter på och löser 
mängder av olika lyftuppgifter med min tele-
skoplastare så det är ett väldigt variationsrikt 
arbete”, säger Dennis.

VARIERANDE
Östlunds Entreprenad AB, ägs av Ulf Östlund 
och består av 30st anställda och ungefär lika 
många maskiner. Företaget är baserat i Upp-
sala och arbetar inom en radie på ungefär 
70mil därifrån. I företaget finns det två hu-
vudsakliga  affärsområden där det ena kretsar 
mer kring markarbeten och den andra är mer 
inriktat på service vid stora byggen. Dennis 
som nästan uteslutande kör teleskoplastare 
har varit anställd på Östlunds i 12 år och till-
hör den senare inriktningen.

“Jag kör i princip bara teleskoplastare och 
på just det här bygget har jag varit i ungefär 
sex månader. Det bästa med att köra tele-
skoplastare är att det är väldigt varierande och 
att man träffar mycket folk. Man får ta dagen 
som den kommer och en del personer gillar 
nog det upplägget, jag tror att jag är en sån det 
passar”, funderar Dennis.

En Manitou MRT3050 P+ ser till att allting     
flyter på vid tunnelbygget

MIN MANITOU FÅR NÄSTAN 
FUNGERA SOM EN MOBILKRAN PÅ
På just den här arbetsplatsen har Dennis kom-
mit att arbeta ganska mycket med vinschen. 
Mängder av armering ska lyftas på plats på ett 
bygge av den här storleken, och här kan man 
säga att Dennis och hans Manitou MRT3050 
P+ nästan fungerar som en mobilkran.

“Tack vare alla tillbehör och inställnings-
möjligheter så är det en fantastiskt flexibel 
maskin att ha på ett bygge, det är därför fö-
retaget jag är anställd på har ungefär 15st tele-
skoplastare. Jag kan enkelt gå in i menyn och 
begränsa antingen max lyfthöjd eller bom-
rörelserna i sidled eller båda två samtidigt. 
På så sätt kan jag optimera maskinen för ett 
visst moment vilket är en stor hjälp och det 
förbättrar även säkerheten”, förklarar Dennis.

DE ANSTÄLLDA KAN PÅVERKA VILKA 
MASKINER SOM SKA KÖPAS IN
En annan anledning till att Dennis trivs så bra 
hos sin arbetsgivare är möjligheten att påver-
ka vad de ska köpa in för maskiner. Maskinen 
Dennis kör för tillfället har han använt sedan 
februari och han har redan hunnit notera sto-
ra skillnader mot den 21 meters teleskopare 
från 2015 han körde tidigare.

“Allting har blivit lite bättre tycker jag. Den 
är starkare och går ännu finare i både hydrau-
lik och transmission. Ser man tillkomforten 
så är det också ett steg framåt jämfört med 
den äldre 3050 som jag kört tidigare. Ljudni-
vån i hytten är ännu lägre, det är en riktigt bra 
stol samt nu har de dragit upp varmvatten ge-

nom svirveln vilket skapar ett mycket bättre 
värmepaket”, avslutar Dennis.

“NORDIC KIT”
“Manitou MRT3050 P+ är den senaste i vårt 
modellprogram av runtomsvängande tele-
skoplastare. Den lyfter 5ton och kan lyfta ända 
upp till 30meters höjd. Förutom nyheten som 
Dennis var inne på att vi leder varmvatten ge-
nom svirveln så är den utrustad med något 
som vi kallar “Nordic Kit”. Det innebär att ma-
skinen har tre kameror, rulldäck med skärmar, 
AC, stor värmare samt större batterier. Just den 
här maskinen är även utrustad med blixtljus 
som är om inte ett krav så i alla fall ett önske-
mål på många arbetsplatser. Värt att nämna är 
också att alla nya runtomsvängande teleskop-
lastare från Scantruck levereras med biologisk 
olja som är ett krav på stora byggen”, förklarar 
Lasse Lans som arbetar som säljare på Scan-
truck AB och har sålt maskinen till Östlunds 
Entreprenad i Mellansverige AB.

DUKTIGA MEKANIKER
Även om Dennis naturligtvis ser fram emot 
fyra veckors välförtjänt semester, så trivs han 
både med sitt arbete, sin arbetsgivare samt 
maskinen han arbetar i. Och skulle den sist-
nämnda krångla så vet han att det finns bra 
backup från Scantruck.

“De har väldigt duktiga mekaniker som de 
skickar ut och det har alltid fungerat perfekt”, 
avslutar Dennis innan han drar iväg för att 
lösa en ny situation någonstans runt tunnel-
bygget FSE62.



Canycom och Ausa 
– bästa minidumprarna

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

Svängbart flak och lastare till alla modeller

Lastkapacitet: 750 kg – 3000 kg

Fyra modeller

Japansk maskin med svenskmonterad lastare

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

CANYCOM AUSA

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.

En Manitou MRT3050 P+ ser till att allting     
flyter på vid tunnelbygget
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fortfarande brännhet!
SVENSKA LIFTBRANSCHEN ÄR                 

Trots Covids förödande härjningar i Sverige och vår omvärld har liftsektorn 
hållit en hög svansföring med lanseringen av en rad nya produkter under året. 
Här följer en presentation av merparten av nyheterna.
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Liftar

M
en först lite allmänna nyheter. På 
businessidorna i denna utgåva kan 
du läsa om att Brubakken gör en 
uppdelning av sina produktsegmet. 
Det som tidigare hette Brubakken 

Lift läggs i ett separat bolag kallat Liftgrup-
pen AB. Mer om förändringen kan du läsa på 
sidan 4.

En annan stor nyhet i liftbranschen är att 
kinesiska Sinoboom kraftullt ökar sin sats-
ning i Europa och USA genom bildandet av 
separata dotterbolag. Man ökar också sats-
ningen på de nordiska marknaderna genom 
att man utsett Thomas Wolke som chef för 
Norden, Baltikum och Ryssland. Wolke var ti-
digare chef för JLG Sverige. Läs om Sinoboom 
på sidorna 26-27.

GENIE OCH LIFTEXPERTEN
Den har hänt mycket på Liftexperten sedan 
bolaget bildades 2015, på alla plan. Det är så 
mycket nyheter att vi valt att skriva om bo-
laget i en separat artikel som du hittar på si-
dorna 21-23 i tidningen.

www.liftexperten.se

NYHETER FRÅN MERLO OCH HÜLLERT
Merlo som säljs av Hüllert i Sverige sedan 
många år har släppt en rad olika intressanta 
produkter för liftanvändning. Vi har berät-
tat om dessa produkter tidigare i år med en 
repetition skadar inte. Merlos produkter är i 
grunden teleskoplastare som vidareutvecklats 
och förfinats till användning som liftar. Inom 
Merlos Panoramic-sortiment har flera nya 

modeller lanserats i år såsom P40.17 Plus och 
P50.18 Plus. Båda maskinerna ligger i topp 
vad gäller effektivitet, prestanda och använd-
barhet för att passa de mest krävande förarna.

En annan intressant nyheter från Merlo är 
ROTO-serien som lanserades i augusti i år.

Helt ny är ROTO S Plus-serien som omfat-
tas av sex modeller där alla är runtomsväng-
ande från den minsta R50.21 S Plus som lyfter 
5 ton till 21 meter och största R70.28 S Plus 
som lyfter hela 7 ton hela 28 meter.

Den nya ROTO S Plus-serien utmärker 
sig bland annat genom förbättrad prestanda 
och stor effektivitet. Större motor, nytt hy-
draulsystem och ny drivlina i kombination 
med ny tiltbar hytt, joystick, klimatanlägg-
ning anpassad för både vinter och sommar, 
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nytt lasthanteringssystem med ny display 
och funktionslayout och ny chassifjädring gör 
maskinen till ett bra val för den som söker en 
runtomsvängande teleskoplastare. 

En annan nyhet är att Merlo P27.6 nu 
klarar steg V-kraven med nya motor från 
Kohler. P27.6 har tidigare haft en motor från 
Kubota, men när man nu anpassar model-
len för att klara steg V-kraven som ställs på 
många arbetsplatser idag, väljer man att byta 
till en Kohler-motor på 75 hästkrafter. Den 
har fyra cylindrar och klarar emissionskra-
ven tack vare så kallad oxidationskatalysator 
(DOC) samt dieselpartikelfilter, som fångar 
upp sotpartiklar som skapas under förbrän-
ningsprocessen. Effekten är 55,4 kW eller 75,1 
hästkrafter.

NYHETER FRÅN KLAAS OCH KRANLYFT
Kranlyft som säjer tyska Klaas sedan några år 
tillbaka har fått ut en hel del Klaas-produk-
ter på den svenska marknaden. Vi har tidiga-
re berättat om Krankungen i Sollentuna som 
investerat i både Klaas och Maeda från Kran-
lyft. Men nyligen köpte stockhomsbaserade 
kranföretaget Edins Kranar AB den första 
Klaas K1003 i Sverige. Klaas K1003 är en last-
bilsmonterad aluminiumkran som har fler-
talet marknadsledande egenskaper, exem-
pelvis en maximal lyfthöjd på 52 m och en 
imponerande lyftkapacitet på 6000 kg. Som 
en av de större lastbilskranarna från Klaas 
imponerar K1003 med en maximal lyftkapa-
citet på 6000 kg och en vinschkapacitet på 
3000 kg. Allt detta med en maximal bredd 
på mindre än 6 m med stödbenen fullt ute. 

Faktorer som gör att kranen blir idealiskt på 
trånga byggarbetsplatser där utrymmet är 
begränsat och laster måste lyftas med lång 
räckvidd. Den är monterad på en treaxlig 
Mercedes-Benz Actros 2530 med svängbar 
axel bak. Lastbilen har god manövrerbar-
het och kranen är bekväm och responsiv att 
hantera, detta i kombination med alumini-
umbommens enorma räckvidd gjorde beslu-
tet lätt för Edins Kranar.

Modellen är utrustad med en hydraulisk 
teleskopisk jibb, TFR-bomsystem, dubbla 
luftcylindrar, intuitivt kranstyrningssystem, 
teleskopisk vinsch, elektriskt hybriddriv-
koncept och mycket mer. Funktioner som 
fjärrstyrning med kontroll, säkerhetsläge, 

360 graders kontinuerlig 
rotation och automatisk 
nivellering kommer som 
standard. Den elektriska 
drivningen av kranen gör 
maskinen än mer miljö-
vänlig och bränsleeffektiv.

Den maximala lyft-
höjden på 52,75 m gör 
det möjligt för K1003 att 
glänsa vid de flesta utma-
ningarna, därav har den 
satt nya standarder inom 
segmentet för mobila kra-
nar med en aluminium-
bom. Kranen utmärker 
sig med sin imponerande 
räckvidd. En last på 3000 

kg kan lyftas 11 m ut mot sidorna, en last på 
2000 kg kan transporteras 18,5 m och en last 
på 250 kg kan transporteras 44 m. Unikt för 
dessa specifikationerna är att den maximala 
bredden för stödbenen är mindre än 6 m. Jo-
nas Gadolin, Teknisk Chef på Kranlyft Group 
kommenterar:

”Edins Kranar är ett väletablerat företag 
med över 30 kranar i drift och vi är övertygade 
om att detta kommer att utgöra ett starkt till-
skott i deras flotta. Och de kommer att upple-
va de många fördelarna med en lastbilsmon-
terad kran tillverkad i aluminium. K1003 är 
ytterligare ett bra exempel på en mobil kran 
som endast behöver en begränsad markyta 
för att täcka en enorm räckvidd, vilket passar 
perfekt i stadsmiljöer och vid diverse andra 
utmanande lyftsituationer.”
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MAEDAS FÖRSTA HELT ELEKTRISKT 
DRIVNA MINIKRAN MED NOLLUT-
SLÄPP - MAEDA MC285CB-3
Den nya Maeda MC285CB-3 levererar den 
kapacitet, pålitlighet och flexibilitet som ef-
terfrågas av de mest krävande operatörerna 
och bygger på det framgångsrika arvet från 
den ordinarie MC285C-3 modellen. Utrustad 
med ett starkt litiumjonbatteri uppnås noll-
utsläpp samtidigt som den helt batteridrivna 
MC285CB-3 matchar sin föregångare både 
gällande driftshastigheter och lyftkapacitet.

Maeda MC285CB-3 är den första helt elek-
triska minikranen från marknadsledande 
Maeda. Härmed har den vanliga MC285C-3, 
som är en av de mest populära minikranarna, 
utvecklats ytterligare till en än mer mångsi-
dig och miljövänlig modell. Funktioner i den 
nya modellen inkluderar litiumjonbatteri 
med korta laddningstider, 7-tums monitor, 
programmerbar momentbegränsare, multi-
positions stödben och HBC-radiostyrning. 
Den japanska tillverkaren Maeda Seisakusho 
Company Ltd. bildades 1962. Därav möter 
de sina kunders behov med teknik- och ut-
vecklingsfärdigheter som har samlats under 
många år.

Med ett imponerande litiumjonbatteri kan 
MC285CB-3 användas kontinuerligt i över 9 
timmar och laddas fullt på bara 3,5 timmar. 

Dessutom är kontinuerlig drift möjlig un-
der laddning vilket underlättar användning 
och ger minimalt antal driftsstopp. Kranens 
kapacitet och driftshastigheter har inte kom-
promissats eftersom dem är likvärdiga med 
den vanliga MC285C-3. Den batteridrivna 
MC285CB-3 har en maximal kapacitet på 2,82 
ton x 1,4 m. Maximal lyfthöjd från marken är 
8,7m och den maximala arbetsradien är 8,205 
m x 0,15 ton.

Förbättrad energieffektivitet och produk-
tivitet, samt minskade ventilationsbehov och 
underhållskostnader, är några av fördelarna 
utöver den övervägande miljöaspekten. Med 
absoluta nollutsläpp kan kranen användas i 
känsliga inomhusmiljöer och när de strik-
taste reglerna måste uppnås. Vita larvband 
levereras som standard och svarta larvband 
finns som tillval. Att köra Maeda MC285CB-3 
är enkelt och intuitivt med den pålitliga och 
ergonomiska fjärrkontrollen, medföljande 
från den vanliga MC285C-3. Den 100% elek-
triska kraften resulterar i låga ljudnivåer och 
förbättrar därmed arbetsmiljön markant. Vi-
dare lyfts den låga maskinvikten på 2000 kg 
fram som en fördel, vilket gör kranen lätt att 
transportera mellan arbetsplatser och enk-
lare att placeras högre i en byggnad när man 
arbetar med glasinstallationer och fasadbe-
klädnad.

”Efter en intensiv period med forskning 
och utveckling kan Maeda nu stolt lansera 
denna innovativa och miljövänliga modell. 
Teamet på Maeda har lyckats att utveckla 
en batteridriven minikran med marknadsle-
dande funktioner i enlighet med sin perfek-
tionspolicy när det gäller precision och säker-
het. Våra kunder och återförsäljare har redan 
visat stort intresse. Vi är övertygade om att 
MC285CB-3 kommer leva upp till våra för-
väntningar och bana väg för ett nytt segment 
av kranar med nollutsläpp”, säger Jurgen Va-
ter, VD för Kranlyft Group.

www.kranlyft.com

RPG 2900, 
EN MINIKRAN FRÅN PALAZZANI
Italienska Palazzani introducerar nu minik-
ranen RPG 2900 med en lyftkapacitet på 2.9 
ton. RPG 2900 har två driftsalternativ, diesel 
eller el som inkluderar en dubbel motorise-
ring: Dieselmotor + luftkonditionerad elek-
trisk motor av 380 eller 230V som även har 
förmåga att arbeta inomhus och utomhus. 
Vad tidningen erfarit är det svenska Bergtrack 
som säljer Palazzani i Sverige.

Lyfthöjden är 9.5 meter med en standard-
bom och 13.6 meter, med 600 kg lyftkapacitet 
och en hydraulisk jib. Tack vare stabiliserare 
med fri varierande etablering, transportdi-
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GENERALAGENT FÖR MANITOU I SVERIGE
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

Hitta återförsäljare på
www.scantruck.se

Rådfråga Scantruck om du vill lyfta din verksamhet till nästa nivå. Vi är generalagent (i Sverige) 
för de kända SENNEBOGEN kranar, Manitou teleskoplastarna, liftar och minilastare samt liftar från 
GMG, PB Platforms och Platform Basket.
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 3.000 kvm under tak.

Scantruck är generalagent för Manitou, SENNEBOGEN kranar, GMG, PB Platforms och Platform Basket (i Sverige).

Global auktoritet
på mobila arbetsplattformar

Säker. ISO-certifierad.
Internationellt respekterad.

PAL-koret (Powered Access License) från IPAF 
erkänns över hela branschen som bevis på 
utbildning av plattformsoperatörer till högsta 
standard.

Det utfärdas av International Powered 
Access Federation och ges endast till 
plattformsoperatörer efter att de framgångsrikt 
har genomgått utbildningen hos ett av våra 
ackrediterade utbildningsföretag.

Be om PAL-kortet som bevis på utbildning!

För att hitta ditt lokala utbildningsföretag 
besök www.ipaf.org 

Certifierat IPAF PAL-kort 
är ett bevis på utbildning 
av plattformsoperatörer 
till högsta standard.

PAL-kortet kan enkelt 
verifieras online:
www.ipaf.org/checkpal 

Utbildningen hålls alltid av 
behöriga instruktörer

Kursinnehållet ses över årligen, med 
input från instruktörer och elever

Över 30 års branscherfarenhet

Uppfyller svenska lagkraven

Fokus på säkerhet och effektivitet

Certifierad av TÜV enligt ISO 18878
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mensioner och den reducerade vikten är RPG 
2900 en flexibel och rörlig lösning i svåråt-
komliga områden. Denna minikran är också 
den enda i sin kategori som erbjuder pick and 
carry-funktion. 

Minikranen är enkel att använda och med 
sitt interface blir den väldigt intuitiv för ma-
skinföraren att arbeta med. Fjärrkontrollen 
har en 4,3-tums färgskärm. 

De elektriska och hydrauliska kopplingar-
na belägna i änden av huvudbommen tillåter 
RPG 2900 kunna kopplas till olika tillbehör 
som jibbar,  dammsugare, roterande magne-
ter, magnetisk krok, gafflar, gripöglor med 
mera vilket som gör minikranen till en riktig 
mångsidig produkt och en alternativa lös-
ningen istället för at använda flera maskiner.

ROM VÄLKOMNAR PALAZZANI XTJ 37+ 
Rom, även känd som den eviga staden, fick 
nyligen en Palazzani Spider Lift XTJ 37+. Ma-
skinen hyrdes ut av företaget Titocci. Liften 
gör det möjligt att nå upp till 37 meter och 
har en räckvidd vertikalt på upp till 15 meter 
i trånga och komplicerade byggarbetsplatser, 
där andra typer av arbetsplattformar inte 
kan jobba. Den senaste generationens “Plus 
series” system är utrustade med variabel för-
skjutningspump som styrs av ett CAN BUS-
system som tillåter flera samtidiga rörelser 
liksom en mjuk manövrerbarhet. Detta har 
inte tidigare gjorts i denna maskinkategori, 
enligt Palazzani. XTJ 37+ är utrustad med en 
hydraulisk vinsch, som kan lyfta 500 kg, och 
kan enkelt och snabbt installeras, och styrs av 
samma fjärrkontroll som använts i Spider Lift 
mode.

www.palazzani.it

SCANTRUCK NÅR NYA HÖJDER MED 
AGENTUR FÖR LARVBURNA LIFTAR
Scantruck AB lyfter bokstavligt talat mot nya 
höjder med en helt ny agentur som äntligen 
är på plats efter en försening orsakad av Co-
ronavirusets framfart. Företaget har säkrat 
ensamrätten i Sverige och Danmark på de 
italienska liftarna Platform Basket, som där-
med kommer att täppa till ett hål i Scantrucks 
omfattande utbud.

”Platform Basket har ett stort program 
av larvburna bomliftar och det är något vi 
har saknat, det har vi bland annat märkt på 
det stora antalet förfrågningar. Inte minst 
på den svenska marknaden finns det en stor 

marknad för larvburna bomliftar med en ar-
betshöjd på 15-18 meter. De är helt perfekta 
till måleriarbeten, elinstallationer och andra 
hantverksjobb på byggsidan som kräver att 
man arbetar ovan mark. Sedan kommer det 
naturligtvis att vara en intressant produkt för 
uthyrningsbranschen”, säger Scantrucks pro-
duktchef för Platform Basket, Lasse Weber.

”De italienska liftarna kan fås både med 
ren batteridrift och som hybrider med en 
blandning av batteridrift och nätansluten 
drift. Jag tror på ett stort intresse speciellt för 
hybridversionerna, därför att då är det möj-
ligt att köra upp liften på transporttrailern 
med batteriet och sedan utföra arbetet på 
plats med hjälp av ström från elnätet. Skulle 
det inte finnas ett elnät att tillgå på platsen 
så kan maskinen givetvis fortsätta att arbeta 
med hjälp av sina batterier”, förklarar Lasse 
Weber.

 
STABILA SPINDELBEN
”En tydlig kvalité hos liftarna från 
Platform Basket är den blygsamma 
bredden på blott 78cm i ihopfällt 
tillstånd. Därmed kan de passera in 
genom trädgårdsgrindar, gränder 
och till och med in i byggnader via 
vanliga dörrar. Samtidigt är de små 
och lätta att transportera när de långa 
spindelbenen är i infällt läge. I utfällt 
arbetsläge så säkrar de långa benen 

istället en väldigt god stabilitet”, förklarar pro-
duktchefen.

Förutom de larvburna bomliftarna som är 
en bra lösning för väldigt stora yrkesgrupper, 
så producerar Platform Basket också liftar 
speciellt utvecklade för arbete vid järnvägen.

”Också här kan vi fylla en lucka i vårt pro-
duktprogram. Järnvägsliftarna från Platform 
Basket är inte vanliga liftar som byggts om, 
utan de är enbart konstruerade med den här 
yrkesgruppen i åtanke. Programmet för arbete 
vid järnvägen omfattar både hjulburna och 
larvburna liftar. De finns naturligtvis också 
med rälshjul så att de kan arbeta såväl på rälsen 
som vid sidan om banan”, säger Lasse Weber.

 
LIFTAR I MÅNGA OLIKA STORLEKAR
Den italienska fabriken ligger nordöst om Bo-
logna i det norditalienska eldoradot av maskin-
producenter, blott några kilometer från staden 
Parma som är så känd för sin skinka. Produkt-
programmet omfattar många olika typer av 
larvburna liftar i olika storlekar med arbetshöj-
der från 13,30m till hela 43,18m. Dessutom har 
Platform Basket också ett utbud av självkörande 
spindelliftar på hjul, där deras största modell 
kan utföra arbete på hela 48m höjd.

Det är emellertid de larvburna liftarna 
Scantruck vill satsa på att ta in till Sverige från 
Norra Italien.

Scantruck har dessutom redan agenturen 
på både eldrivna och dieseldriva bomliftar 
från Manitou. Saxliftar kan de erbjuda från 
amerikanske GMG, och också här har de 
agenturen för både Sverige och Danmark. 
När det kommer till de allra största saxliftar-
na med arbetsplattformar på upp till nästan 
20 kvadratmeter så erbjuder Scantruck dessa 
från tyska PB Platforms.

www.scantruck.se
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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
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NYHETER FRÅN SKYJACK
Skyjack SJ45T och SJ66T byter modellbeteck-
ning till SJ45T+ och SJ66T+, detta eftersom 
de nu har ökad lastkapacitet som standard. 
Hela 454kg i korgen. De första är redan leve-
rerade och lagret fylls på kontinuerligt för att 
garantera korta leveranstider. En annan ny-
het är att samtliga Skyjacks dieseldrivna liftar 
är utrustade med Steg 5-motorer från Kubota 
och Deutz i enlighet med direktiv 97/68/EC.

SKYJACKS NYA RT-SERIE
Skyjacks nya terränggående 4-hjulsdrivna 
saxliftar erbjuder högre plattformshöjd och 
ökad lastkapacitet. Denna serie innefattar 
egenskaper välkända i alla Skyjack-produkter 
inklusive användar- och servicevänlighet. Alla 
nya liftar är utrustade med SKYCODED, för-
beredda för ELEVATE telematik och inbyggd 
analyzer för felsökning direkt på maskinen.

Den nya Full size-serien erbjuder den störs-
ta arbetsplattformen och högst lastkapacitet 
i klassen tillsammans med dubbla utskjut på 
totalt 3 meter. Allt för användarens bekvämlig-
het, mer utrustning i plattformen och högre 
säkerhet bidrar till ökad produktivitet.

NYA DC-SAXLIFTAR
De nya DC saxliftmodellerna har redan bör-
jat levereras och inkluderar mängder av för-
bättringar. Ett nytt kontrollsystem, ny sax-
konstruktion, ny potthålskonstruktion samt 
flertalet andra förändringar.

21 METER TERRÄNGSAX
Senaste tillskottet i Skyjacks nya och förbätt-
rade Storsax-serie är en 21-meters, 4-hjuls-
driven terränggående dieselsaxlift med över 
7 meter plattformslängd. De första är redan 
sålda och kommer vara ute på den svenska 
marknaden redan i januari, 2021.

ELEVATE-UPPDATERINGAR
Elevate har sedan det lanserades 2018 vun-
nit sex priser. Nu kommer ytterligare uppda-
teringar och förbättringar i samspel med de 
nya SKYCODED-liftarna som ger användaren 
ännu fler fördelar.

www.skyjack.com

SMARTLIFT FORTSÄTTER 
SIN FRAMGÅNGSRESA
Det danska företaget Smartlift A/S, med säte 
i Nyköbing Mors på danska Jylland, fortsätter 
att växa i Sverige.

“Vi ser en ökad efterfrågan på maskiner som 
gör skillnad för arbetsmiljön och när de dess-
utom kan effektivisera arbetet så att man får 
mer gjort under kortare tid utan att vara trött 
i kroppen vilket gör att allt fler ser fördelarna 
med att använda en Smartlift”, säger Anders 
Werneskog, Area Sales Manager för Smartlift 
för den svenska och finska marknaden. 

Han berättar vidare att det kommer hela 
tiden nya kunder och det som är roligt är att 
de som väl valt en Smartlift för ett sorts jobb, 
själva kommer på att de kan användas till fler 
användningsområden.

Förutom att lyfta glas, så lyfter man en-
kelt sten, Paroc, Gips plåt eller andra material 
som är täta så att man skapar ett vacuum. Till 
Smartliftarna så finns det ett antal tillbehör, 
såsom krok, gyro, gafflar och man kan enkelt 
bygga om lyftoket på sin maskin så att man 
alltid har rätt förutsättningar och därför alltid 
lyfter säkert. “Ty säkerhet är ett av våra vik-
tigaste argument”, fortsätter Anders, “man 
måste kunna lita på sin Smartlift och det vet 
vi är viktigt för våra kunder.”

Till säsongen 2020-2021 introducerades 
fler förbättringar på Smartlifts stor säljare 
SL408 HL. Kunderna har efterfrågat högre 
lyfthöjd, ökad lastvikt samt att allt skulle kun-
na skötas elektriskt via fjärrkontroll, vilket nu 
finns och det har redan uppskattats av Smart-
lifts kunder.
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Även Smartlifts största inomhusmaskin SL 
580 har utvecklats med både elektriskt High-
lift-utskjut samt med möjlighet att välja till 
hel elektriskt roterande. Trolleyn ST1300 har 
också fått en liten förändring. Man kan nu 
ännu enklare förlänga lyftbordet.

Även i år fick Smartlift det danska Gasell-
priset som ett bevis för en sund verksamhet 

som växer och trots att man som alla andra 
varit drabbade av Corona, så upplevde man 
bara en kort nedgång i mars april, men sedan 
dess har det varit full fart för att möta efter-
frågan, från hela världen. “Det märks att de 
kunder som har jobb, väljer att göra jobben 
säkrare och att man är mån om att persona-
len skall orka jobba med de tidigare tunga lyft, 
som nu enkelt görs via deras Smartlift”, avslu-
tar Anders.

www.smartlift.com

ZIP-UP BERÄTTAR OM NYHETER FRÅN 
SNORKEL, GSR, ATN OCH DINOLIFT
Zip-Up har bråda dagar så här i slutet av året 
och säljer som bekant en rad olika varumär-
ken av liftar. Och det är mycket nytt. Rickard 
Holmlund meddelar att GSR kommer med 
flera nya modeller av bilmonterade liftar. 
De nya liftarna är monterade på mercedes-

chassin som exempelvis 200T4 som är en 
kompakt billift med många riktigt fina funk-
tioner. 230T, också monterad på ett merce-
des-chassi är baserad på samma teknik. Nya 
220PX är en stabil maskin med jib. Dessa tre 
nya billiftar är försedda med GSRs nya de-
sign. Viktiga egenskaper är de nydesignade 
korgarna, stabila bomsektioner och variabla 
stödbensmöjligheter. Autonivellering och 
hemfunktion kan också erbjudas.

Nyheter från Snorkellift är att tillverka-
rens mellansortiment kommer att förses med 
Litium-Jon batterier som förkortar laddnings-
tiden, ökar körtiden och är betydligt säkrare 
batterier än föregångarna. “Den här batteri-
tekniken är väl beprövad då det är samma typ 
av batterier som används i Nissan Leaf som 
är den mest sålda batteribilen i Europa. Först 
ut av Snorkellifts nyheter är SL30RTE och 
S3370RTE som båda redan kan levereras.”
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Efter sommaren 2021 lanserar Snorkellift 
nya A46RTE. Dessa tre nya liftar är alla ter-
ränggående med samma eller till och med 
bättre styrka än de dieselmotorer som de nya 
Litium-Jon-batterierna ersätter. I övrigt är 
specifikationerna lika som i dieselversionerna 
av dessa liftar.

Även lifttillverkaren ATN kommer med 
nyheter och har försett hela den populära Pi-
af-serien med elektriska drivmotorer. Storsäl-
jaren ATN PIAF10e har som sina syskon fått 
en korg med saloondörrar.

Zip-Up är ju som bekant också återförsäl-
jare för Dinolift i Sverige och man meddelar 
att under 2021 kommer en hel del nyheter 
från tillverkaren. För nya leveranser för 2021 
i DINO släpmonterade liftmodeller T / TB / 
XT / XTB är standarddrivningen nu enhetlig i 
alla modeller. Nu har alla släpmonterade liftar 
kontrollpanelen för drift av liften på baksidan 
av maskinen vilket förbättrar både operatö-
rens ergonomi och säkerhet. Användningen 
av olika DINO-maskiner kommer också att 
vara mer enhetligt än tidigare. Dessutom har 
de populära 16-21m DINO XTII- och XTBII-
modellerna fjärrstyrning som standardfunk-
tion, vilket ger bättre sikt över maskinens 
alla parametrar. Samtidigt är användningen 
av stödbenen nu i samma läge på alla trai-
lermonterade liftar. DINO SkyRack-rör och 
platthållare för korgen är nu en valfri funk-
tion för DINO släpmonterade XT II- och XTB 
II-modeller. DINO SkyRack gör det nu möj-
ligt för operatören att säkert bära stora bygg-

plattor och rör till den plats där jobbet utförs. 
För alla nya Dinolift-leveranser under 2021 
ger tillverkaren också alla svenska kunder ett 
miljöcertifikat för maskinen.

www.zipup.se

NY LASTBILSLIFT 
FRÅN DANSKA VERSALIFT
Danska Versalift, som säljs av Brubakken 
numera Liftgruppen AB, har lanserat nya 
lastbilsliften VTX240 G3. Liftmodellen har 
funnits sedan tidigare men nu släpper man 
tredje generationen. Men först, vad är unikt 
med VTX-serien. Liften är chassiemonterad 
med två trestegs teleskopbommar. Liften har 
en arbetshöjd på 24,2 meter och en räckvidd 
på 12,5 meter. Den kan röra sig upp och ner 
i en rak linje och klarar 3,3 meter ner under 
marknivån. Liften vikt är under 3,5 ton inklu-
sive bränsle, förare och passagerare.

Inför den nya uppgraderade modellen 
VTX240 G3 har Versalift haft en nära dialog 
med användarna för att ta reda på hur man 
kunde förbättra liften ytterligare. En av nya-
heterna är den nya displayen i hytten. Dis-
playen guidar användaren tydligt genom hela 
etableringen. Billiften spänner över ett brett 
användningsområde och är även enkel att 
använda för oerfarna användare. Användaren 
påminns om när den ska aktivera PTO, släppa 
koppling, fälla ut stödben och så vidare. 

Displayen är monterad bredvid styrregla-
gen och gör det möjligt för användaren att 
enkelt styra flera lyftfunktioner. Användare 

kan starta inställningen av stödbenen med 
en knapptryckning. Stödbenen stannar några 
centimeter över marken, vilket gör att använ-
daren kan justera stödbenen innan korgen 
beträdes. Andra nya funktioner är att motorn 
kan startas och stoppas via displayen, den vi-
sar också felmeddelanden och man kan slå på 
och av varningsljus på fordonet, justera stöd-
benen, justera displayens ljusstyrka, byta upp 
till  sju olika språk med mera.

Vidare har billiften unika nivellerings-
egenskaper. Den tillåter nivellering vid 6 gra-
der, beroende på fordonets position, vilket är 
en slående förbättring. Utjämning vid så höga 
grader betonar varför VTX240 G3 anses vara 
riktigt mångsidig för utmanande uppgifter. 
Dessutom kan VTX240 G3 nivelleras i sidled 
och därmed tillåta användare att utföra utma-
nande uppgifter utan hinder. Att öka stödbe-
nens längd är ett avgörande skäl till den för-
bättrade nivelleringen. 

En ny typ av huvudventil erbjuder bättre 
användarvänlighet, eftersom knapparna är 
lättare att trycka på när man utför nödopera-
tioner. Ett nytt lock läggs till framför huvud-
ventilerna. Kåpan är nu fäst med gångjärn, så 
operatörer kan enkelt öppna kåpan och inleda 
en nödoperation. Andra nya funktioner är att 
rotationen är utrustad med ett nytt självlåsan-
de lager. VTX240 G3 är utrustad med en ny typ 
av stödben, vilket leder till förbättrad utjäm-
ning. Systemet för detektering av stödbenen 
har förbättras. 

www.brubakken.com
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E
n leverantör som vi märkligt nog inte 
skrivit något om i SRT tidigare är Liftex-
perten Sverige AB, men det ska vi ändra 
på från och med detta reportage.

Liftexperten bildades 2015 i Göte-
borg. Bolaget har växt extremt snabbt och har 
nu även en filial i Knivsta/Stockholm sedan 
ett år tillbaka.

SPECIALISTEN PÅ GENIE
Liftexperten kan räknas som en renodlad leve-
rantör av Genies produkter i Sverige. Man säl-
jer dock även finska Leguans produkter på den 
svenska marknaden som en komplettering till 
Genies breda sortiment. Man har ett nära sam-
arbete med Genies Europeiska division som är 
direkt kopplat till amerikanska Genie.

Men låt oss börja från början. Det var 2015 
som Göteborgaren Anders Åström bestämde 
sig för att börja sälja Genies materialliftar 
på den svenska marknaden. Allt började i 
liten skala och det första hela verksamhets-
året 2016 omsatte man 10MSEK. Men gan-

Göteborgsföretaget Liftexperten har gjort en imponerande resa från 2015. 
Som Återförsäljare för Genie och Leguan i Sverige och landets enda aukto-
riserade servicepartner för Genie satsar man nu även på Stockholmsmark-
naden fullt ut.

ska snart kom förfrågningarna in även på 
Genies resterande sortiment av liftar och 
teleskoplastare, varpå Liftexperten fick utö-
kat sitt samarbete med Genie och 2017 steg 
omsättningen till nära 18MSEK. Under 2018 
tog man ett jättekliv och fördubblade om-
sättningen till dryga 40MSEK för att landa på 
drygt 47MSEK för 2019. När SRT träffar An-
ders Åström på filialen i Knivsta berättar han 
att man uppskattar att hamna runt 60MSEK 
för innevarande år. Med den utvecklingen är 
det nästan lite gasellvarning. Idag represen-
terar maskinuthyrningsbranschen cirka 80 
procent av företagets omsättning. Resterande 
20 procent står bygg- och anläggningsbran-
schen, fastighetsbranschen och andra mindre 
kundgrupper för. Liftexperten är medlemmar 
i branschföreningen Hyreskedjan sedan drygt 
två år tillbaka.

“En viktig orsak till framgången, förutom 
att vi jobbar med helt fantastiska produkter 
i Genie och Leguan, är vår personal. Vi är ett 
starkt sammansvetsat team som först och 

främst är mycket kompetenta inom produkt-
området och sedan är vi oerhört dedikerade i 
det vi gör”, säger Anders.

“Anställda som trivs på jobbet gör också ett 
bra jobb och det smittar av sig till våra kun-
der som inte bara handlar en gång av oss utan 
kommer tillbaka. De vet att vi alltid levererar 
vårt bästa”, tillägger han.

LANDETS ENDA AUKTORISERADE 
SERVICEPARTNER FÖR GENIE 
En del av framgången ligger nog också i att 
i princip merparten av Genies lokala tidigare 
personal nu jobbar hos Liftexperten och det-
ta har skett med Genies goda samtycke. För 
amerikanska Genie är det bättre att ha en 
stark och lojal återförsäljare i landet med alla 
funktioner som marknadsföring, försäljning, 
administration, lager, service och reparatio-
ner än att själva äga hela den apparaten. Idag 
jobbar endast en säljare för Genie i Norden 
& Baltikum som i huvudsak jobbar på större 
multinationella kunder samt återförsäljare 

Liftexpertens ledningsgrupp, från vänster Peter Magnusson, 
Eftermarknadschef, Thomas Andersson, Försäljningschef, 
Anders Äström, VD och Daniel Bruno, Depåschef Stockholm.
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marknadschef och Daniel Bruno är platschef 
i Stockholm sedan filialen öppnade i januari 
2020.

På anläggningen i Göteborg såväl som på 
anläggningen i Knivsta norr om Stockholm 
kan man erbjuda kunderna en 100%-ig servi-
ce så som väl tilltagna produkt och reservdels-
lager, utställning, verkstäder för service och 
reparationer. Liftexperten är som sagt Sve-
riges enda auktoriserade servicepartner och 
verkstad för Genie- och Leguan-produkter.

Förutom ledningsgruppen består Liftex-
perten av ytterligare sju personer fördelade 
på verkstadstekniker, reservdelsansvarig och 
administrativt ansvarig. 

över hela Norden & Baltikum. Det var under 
2019 som Liftexperten tog över Genie Skan-
dinavias personal och blev landets enda auk-
toriserade servicepartner för Genie i Sverige. 
”Vi har ett nära samarbete med Genies re-
presentant för Norden och Baltikum, Anders 
Svensson. Vi jobbar väldigt tight för att se till 
att även dom multinationella kunderna får det 
stöd som behövs för ett smidigt ägande av Ge-
nie maskiner i flottan. Vi ställer även upp med 
tillvalsmontage samt akuta leveranser från vårt 
lager när det behövs, man kan säga att vi lever i 
symbios med varandra”, säger Anders Åström.

Men 2019 hände något. Anders Åström be-
slutade sig för att sälja hela verksamheten till 
norska Hybeko. Hybeko säljer Genie, Dinolift 
och Leguan i Norge sedan många år tillbaka. 
Man konstruerar dessutom egna specialliftar 
för olika applikationer. Hybeko omsätter ca 
250 MSEK och har 60 anställda och är ett fa-
miljeföretag i andra generationen.

Men varför sälja när bolaget gick som tå-
get?

“Vi hade växt oerhört snabbt under några 
år och för att fortsätta växa i en liknande takt 
insåg jag att vi behövde både mer bransch-
kompetens och kapital utifrån. Naturligtvis 
hade vi kunnat vända oss till ett investment-
bolag men risken då är att det är bara det som 
står på sista raden i årsredovisningen som 
räknas. Med Hybeko som ägare får vi en ge-
nuin långsiktig uppbackning från ett bolag 
som arbetar med samma produkter och i 
samma riktning som oss. Tillsammans är vi 
nu Nordens största återförsäljare av Genie 
och Leguan”, säger Anders.

MED BRA PRODUKTER ÄR EFTERMARK-
NADEN NYCKELN TILL FRAMGÅNG
När SRT besöker Liftexperten i Knivsta är 
hela ledningsgruppen på företaget samlade.

Anders Åström är vd, Thomas Andersson, 
försäljningschef, Peter Magnusson, efter-

Hela ledningsgruppen på företaget är 
rörande ense om att det är egentligen efter-
marknadsarbetet som är det viktigast. Visst är 
nyförsäljningen viktig, men eftermarknaden 
är också en mycket viktig försäljning. Försälj-
ningschefen Thomas Andersson spetsar till 
det lite och säger:

“Säljavdelningen säljer den första liften 
och service och eftermarknad säljer resten”, 
säger Thomas. Det finns en hel del sanning 
i uttrycket. Det är när man sålt den första 
liften som agnarna skiljs från vetet. Om det 
händer något med liften, och det gör de alltid 
förr eller senare, så måste man finnas på plats 
för kunden blixtsnabbt och lösa eventuella 
problem. Och nöjda kunder kommer tillbaka. 
Thomas Andersson har jobbat 14 år för Genie 
Skandinavia AB och är anställd på Liftexper-
ten sedan ett år tillbaka.

Anders Åström ger ett exempel på Thomas 
kommentar att man måste alltid vara där för 
kunderna.

“Jag hade en kund som ringde mig kl 14.00 en 
eftermiddag och behövde absolut en ny lift leve-
rerad till Värnamo dagen efter. Vi löste det tack 
vare att vi hade liftar på lager lokalt både i Stock-
holm & Göteborg. Klockan 07.00 stod liften leve-
rerade på plats i Värnamo”, berättar Anders.

“Liftexperten levererar bomliftar till Vär-
namo, snabbare än Postnord levererer brev”, 
skrattar Thomas.

Men att hålla den servicegrad som man 
förutsatt sig kräver hård planering, bra och 
tillräcklig personal. Liftexperten har bra per-
sonal men är i stark tillväxt.

“Under nästa år måste vi öka på personal-
styrkan både vad gäller säljare och tekniker.

Både i Göteborg och Stockholm finns stora la-
germöjlighetet både ute och inne. Anläggningen 
i Stockholm kommer inom kort att invändigt 
utökas till dryga 600 kvm.
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När man har hela landet som arbetsfält 
krävs resurser. Det flesta reparationer och ser-
vice görs på våra anläggningar i Göteborg och 
Stockholm sedan har vi två servicebussar i Gö-
teborg och två i Stockholm. Samtliga bussar är 
fullastade med reservdelar”, säger Anders.

“På sikt finns också planer på att utöka 
med fler filialer i landet”, avslöjar Anders.

FLERA NYHETER I PIPELINE
Det händer också en hel del nytt på produkt-
sidan. Genie håller nu på med ett projekt att 
ersätta liftarnas hydrauldrivna motorerna 
med borstlösa AC-motorer. Fördelar med 
borstlösa motorer är att de håller betydligt 
längre och drar mindre ström. Denna nyhet 
kommer att lanseras i januari 2021. En annan 
nyhet är att man nu ökar lyftkapacitet på sina 

En servicebil från insidan.

Liftexperten är Sveriges enda auktoriserade 
servicepartner för Genie.

Servicebilar i Göteborg och Stockholm.
Även i Stockholm finns en fullutrustad 
verkstad för service och reparationer.

Anders Åström, grundare till företaget och VD.

XC-bommar att klara 454 kg i korgen. XC-
bommar har blivit väldigt uppskattade liftar 
på marknaden och XC står för Extra Capaci-
ty. Möjligheten att öka kapaciteteten ligger i 
själva bommens konstruktion och innebär att 
de både lyfter mer och tål mer påfrestning. En 
annan ny funktion på XC-bomliftarna är att 
man ökat liftarna inklinationskapacitet. Det-
ta innebär att de klarar att arbeta säkert på 
mycket ojämnt underlag utan att maskinen 
bryter. Inklinations- eller lutningskapacite-
ten har ökats till hela 7 grader längs maskinen 
och 5 grader i sidled vilket är ganska mycket.

Genies hybridbommar Z45FE och Z60FE 
har uppgraderats vilket bland annat innebär 
mindre och enklare underhåll av liftarna 
samt att Z45FE nu lyfter 300 kg i korgen.

En annan nyhet är liften Leguan 135 Neo 
från Avant Tecno. 
Den bygger på en 
ny, innovativ och 
patenterad teleskop-
bomskonstruktion. 
NEO representerar 
en ny generation av 
Leguan-arbetsplatt-
formar som kombi-
nerar användarvän-
lighet, stora laster 
och pålitlig teknik. 
135 NEO är den för-
sta arbetsplattfor-
men med joystick 
från Leguan. Efter-
som maskinen styrs 
med en joystick blir 

det enkelt att genomföra flera bomrörelser 
samtidigt med bara en hand på kontrollerna. 
Liften har många smarta egenskaper som ex-
empelvis att den försetts med hemknapp.

Två andra ben i verksamheten är att man 
utför totalrenoveringar på stora bomliftar 

Från höger Daniel Bruno, depåchef i Stockholm och Petri Lindlöf, 
tekniker i Stockholm framför filialen i Knivsta.
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där maskinerna gås igenom helt och hållet 
och lackeras om. “Stora bomliftar är en väl-
digt stor investering för exempelvis en ma-
skinuthyrare och det kan löna sig att ibland 
renovera istället för att köpa nytt. Våra reno-
verade liftar blir som nya. Vi industrilackerar 
dessutom liftarna istället för att pulverlackera 
som man gör på nya liftar. Industrilacken hål-
ler bättre”, säger Peter Magnusson. Det andra 
benet är att Liftexperten säljer olika special-
maskiner som utvecklats av Hybeko i Norge.

STOR LAGERKAPACITET EN VIKTIG 
TRYGGHET FÖR KUNDEN
Det märks att Liftexperten har flyt vilket är 
något de fyra i företagets ledningsgrupp kom-
municerar när SRT möte dem i Knivsta. Se-
dan Hybeko förvärvade bolaget har man fått 
extra mycket muskler att växa samtidigt som 
man har en bra samarbete mellan de norska 
och svenska bolagen och hjälper varandra. 
Men det finns fortsatt mycket att göra på den 
svenska marknaden. “Målet är att fortsätta 
växa men viktigast är att vi inte tappar fokus 
på det vi är bra på. Tidigare har vi inte varit så 
starka på storkunder, de vill säga de stora och 
medelstora uthyrarna, och här kommer vi att 
satsa mycket tid och kapacitet. Det har redan 
lossnat en del inom detta segment under det 
senaste kvartalet”, säger försäljningschefen 
Thomas Andersson.

“En viktig nyckel till framgång för oss är ett 
starkt eftermarknadsarbete med service och 
reservdelar snabbt på plats. Lagerkapaciteten 
är också oerhört viktig. Vi har satsat hårt på 
detta sedan länge med stora reservdelslager 

i både Göteborg och Stockholm samt fullas-
tade servicebussar. Men vi kan bli ännu bättre 
här”, säger eftermarknadschefen Peter Mag-
nusson som även han har en gedigen historia 
inom liftbranchen med 21 år totalt varav 13 år 
med Genie som specialområde.

“Även vårt produktlager ska vara väl tillta-
get. En kund ska inte behöva sitta och vänta 
på sin lift när den väl är beställd. Idag har vi 

alltid drygt 100 liftar i lager, det är ett mini-
mikrav.”

Inför framtiden vill man också bli ännu 
tydligare på att kommunicera ut den produkt- 
och branschkunskap som företagets anställda 
representerar efter att ha arbetet tillsammans 
så många år med just Genies produkter, säger 
Thomas.

“Egentligen är detta en självklarhet. I en, 
trots allt, så liten bransch som liftbranschen 
finns inte något utrymme att göra misstag. 
Det sprider sig väldigt snabbt liksom även po-
sitiva rykten sprids snabbt”, säger depåchefen 
i Stockholm, Daniel Bruno.

Nu har vi det första året av Covid-19 bakom 
oss och hur har året påverkat Liftexperten?

“För oss har 2020 varit ett bra år som jag 
nämnde tidigare och vi räknar med minst en 25 
procentig omsättningsökning”, säger Anders.

“Vi har börjat etablera oss riktigt bra på 
Stockholmsmarknaden och här kan vi tydligt 
se positiva resultat”, inflikar Daniel.

“Rent generellt i landet så har uthyrnings-
marknaden haft mycket att göra. Kanske nå-
gon svacka här och där men överlag har det 
sett bra ut. Nyinvesteringar kanske gått ned 
lite men överlag jäkligt bra”, säger Thomas.

Peter Magnusson säger att om nyinves-
teringar kanske gått ner en aning så har det 
kompenserats med en väldigt bra eftermark-
nad som hållit bra fart under hela 2020.

Man berättar att i slutet av 2020 har man 
lagt in två riktigt stora beställningar. Den för-
sta är på över 100 maskiner som ska börja le-
vereras under början av 2021. 

www.liftexperten.se

I Göteborg finns rymliga lager lokaler och likaså 
i Stockholm.

Effektiva reservdelsautomater lagrar en massa 
delar effektivt.
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Med TwinPower-konceptet kan operatören en-
ligt Atlas Copco minska bränsleförbrukningen 
och samtidigt få både bättre prestanda och mot-
svara miljökraven. Generatorerna är enligt Atlas 
Copco tystare än andra i samma storleksklass, 
lättransporterade och passar för olika använd-
ningsområden: elnät, vattenleverans, evene-
mang, bygg och anläggning, gruva, samt olja 
och gas.

TwinPower-teknologin bygger på två min-
dre motorer i en containermonterad enhet, is-
tället för en enda stor motor. Därmed går det 
att få hög effekt med låg bränsleförbrukning, 
vilket minskar den totala ägandekostnaden 
(TCO), enligt Atlas Copco. Nya TwinPower le-
vererar upp till 1350 kVA som primär kraftkälla. 
Tack vare minskade mekaniska förluster drar 
QAC 1350 upp till 40 procent mindre bränsle än 
lösningar med en stor motor, vid användning 
med variabel belastning, enligt Atlas Copco. Nu 
uppfyller generatorn också de europeiska Steg 
V-kraven och gör det möjligt att kraftförsörja 
verksamheter på ett mer miljöanpassat sätt, 
med upp till 80 procent lägre utsläpp av kväve-
oxid (NOx). 

”TwinPower-konceptet är framtiden för 
containermonterade generatorset eftersom 
det låter operatörerna minska driftskostnaden 
samtidigt som driftstiden optimeras”, säger Jör-
gen Berglund, produktchef Atlas Copco Power 
Technique. “En viktig egenskap hos QAC 1350 
är att den även uppfyller Steg V-kraven. Det be-
tyder att den är ett mer miljöanpassat alternativ 
än den gamla tekniken med en enda motor.”

Genom att generatorn har en kompakt de-
sign, väger mindre och bara är sex meter lång är 
den lätt att transportera. Enheterna är driftklara 
så snart de står på plats, med högströmskontak-
ter som tillval för snabb inkoppling. 

Styr- och övervakningssystemet gör det möj-
ligt att bränsleoptimera QAC 1350. Det centrala 
styr- och övervakningssystemet med Qc4004-
kontroll är utformat i syfte att göra systemet en-
kelt att ställa in och använda. Med pekskärmen 
kan operatören få översikt över data och växla 
mellan lägen för bränsleoptimering, redundans 
och delad drift för att förlänga serviceinterval-
len och minimera bränsleförbrukningen. 

Operatörerna får tillgång till kraft eftersom 
generatorn (beroende på vad som lämpar sig 
för tillämpningen) kan köras antingen som 
fristående enhet eller parallellt med nät. QAC 
1350 är designad för att ge så mycket drifttid 
som möjligt och går att serva på mindre än två 
timmar, med ett underhållsintervall på 500 
timmar, enligt Atlas Copco. Med TwinPower-
konstruktionen ska det vara möjligt att undvika 
stilleståndstid genom att använda 50 procent av 
enhetens totala kapacitet vid underhåll.

Ny Steg V-anpassad generator från Atlas Copco
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7000 KG LYFTKAPACITET
360° KONTINUERLIG ROTATION
CERTIFIERAD + MILJÖMOTOR
SJÄLVNIVELLERANDE

MAGNI RTH 7.26

Max lyfthöjd: 25.70 m
Max arbetsradie: 22.00 m
Olastad maskinvikt: 20 700 kg
Motor: Volvo TAD 582 VE  (Stage V)

Magni Telescopic Handlers srl
Via Magellano, 22 - 41013 Castelfranco Emilia, Modena, Italia - Tel: +39 059 8630811 - Fax: +39 059 8638012

commerciale@magnith.com - www.magnith.com
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GENERALAGENT FÖR MAGNI TELESCOPIC HANDLERS I SVERIGE & SÖDRA ENGLAND

Kranlyft Group har sedan 60-talet etablerat sig som en pålitlig aktör 
inom kranindustrin. I över 40 år var vi återförsäljare av mobilkranar 
från Kato innan vi sedan slutet av 90-talet blev generalagent för 
minikranar från marknadsledande Maeda.

Huvudkontoret ligger i Mölnlycke nära Göteborg och dotterbolaget 
Kranlyft UK har säte i Bristol. Som huvudimportör i Europa, Ryssland, 
Afrika och Mellanöstern har vi ett väletablerat nätverk bestående av 
över 40 auktoriserade återförsäljare. Under de senaste åren har vi 
utvidgat vår maskinportfölj till att omfatta ytterligare premiumpro-
dukter likt teleskoplastare (lullmaskiner) från italienska Magni, 
truck- och trailerkranar i aluminum från tyska Klaas samt glashante-
ringsmaskiner och vakumtillbehör från tyska Glassworker.

Med målsättningen att arbeta nära marknaden och ge bästa möjliga 
säljstöd både före och efter leverans växer vi oss starkare och 
breddar utbudet med fokus på miljö, säkerhet och kvalité.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFO & DEMO 

ALLA MAGNI-MODELLER HAR NU
STAGE V  MOTORER
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L
ifttillverkaren Sinoboom Intelligent 
Equipment grundades 2008 i kinesiska 
Changsha som ligger i princip mitt i 
landet intill Yangtse-floden som har sitt 
utlopp vid Shanghai. Företaget grunda-

des av Steven Liu som började arbeta som in-
genjör inom sektorn byggmaskintillverkning 
sedan 30 år tillbaka. Medgrundare till bolaget 
är också Stevens fru, Susan Xu som har drygt 
20 år av erfarenhet från samma sektor. 

SATSAR GLOBALT
Sinobooms produkter säljs idag över hela 
världen. Tidigare i år öppnade man dotter-
bolag för Europa och Nordamerika. Det eu-
ropeiska dotterbolaget ligger i Ridderkerk, 
Nederländerna och för Nordamerika i staden 
Katy i Texas, USA. Bolaget har sedan tidigare 
dotterbolag i Korea och Australien.

Ansvarig för Sinobooms verksamhet i Eu-
ropa sedan juli 2019 är Tim Whiteman, tidi-
gare chef för IPAF (International Powered 
Access Federation) som är en organisation 
som satsar på säker och effektiv användning 

Nu ger sig den kinesiska tillverkaren av liftar, Sinoboom, på allvar in på den 
nordiska marknaden och har anställt Thomas Wolke som Nordenchef sedan 
oktober i år. Wolke ledde tidigare JLG Sverige.

Lifttillverkaren Sinoboom     
storsatsar i Norden

av accessutrustning och anordnar bland an-
nat utbildningar inom lift och all typ av ac-
cessutrustning.

THOMAS WOLKE ANSVARIG FÖR DEN 
NORDISKA MARKNADEN
Sedan oktober 2020 har Sinoboom Europe 
anställt Thomas Wolke som regionschef i 
Norden. Det geografiska arbetsområdet om-
fattar Sverige, Norge, Finland, Danmark, 
Estland, Lettland och Litauen samt Ryssland. 

Thomas Wolke är stationerad i Stockholm 
och har nära 14 års erfarenhet från arbete 
med mobila liftar och har under dessa nära 14 
år varit VD för JLG i Sverige.

“På Sinoboom BV är vi glada att meddela 
att Thomas Wolke har utsetts till vår region-
chef för Norden & Baltikum”, säger Tim Whi-
teman, VD för Sinoboom BV i Rotterdam. 

“Thomas har med sig nästan 14 års erfa-
renhet av att stödja och arbeta med MEWP-
uthyrningsföretag i regionen. Thomas erfa-
renhet och kunskap är en stor tillgång för vårt 
team i Europa och kommer utan tvekan att 
hjälpa oss att snabbt bygga vidare på vår be-
fintliga nordiska och baltiska kundbas, med 
särskilt tyngdpunk på våra moderna elek-
triska sax- och teleskopbomliftar”, säger Erik 
Geene, Vice President of Business Utveckling 
på Sinoboom BV. Med MEWP menas Mobile 
Elevating Work Platforms. Utnämningen av 
Wolke är det senaste steget i moderbolaget 
Sinobooms strategi att etablera ett perma-
nent, europeiskt företag med säte i Rotter-
dam. Detta möjliggör leverans av högkvali-Thomas Wolke är ny nordenchef för Sinoboom.



www.SvenskRental.se • November - December 2020 • Svensk Rental Tidning

Sinobooms monter på mässsan Bauma China nu 
i november i Shanghai.

tativa MEWP-produkter, byggda i Changsha, 
Kina, till den växande europeiska kundbasen 
med fullständigt regionalt servicestöd. “Jag är 
imponerad av kvaliteten på MEWP-produk-
terna från Sinoboom och det engagemang för 
kvalitet som finns inom bolaget. Det är fan-
tastiskt att vara tillbaka i den här branschen 
och besöka mina kunder och vänner igen”, 
säger Wolke i en kommentar.

SINOBOOMS PRODUKTSORTIMENT
Sinoboom har ett brett produktsortiment 
fördelat på teleskopbomliftar, artikulerande, 
bomliftar, saxliftar och vertikalliftar. Liftarna 
finns som el-, hybrid- eller dieseldrift.

Teleskopliftarna finns i 12 olika grundmo-
deller med arbetshöjder från 18 till 40 me-
ter och horisontella räckvidder från nära 13 
meter till drygt 20 meter. De artikulerande 
bomliftar finns i två eldrivna basmodeller 
med arbetshöjderna 16 och 17,7 meter med 
horisontella räckvidder på 7,6 och 9,3 meter. 
Vidare finns fyra dieseldrivna basmodeller 
med arbetshöjder från 16,8 till 26,6 meter. 
Den horisontella räckvidden spänner från 7,6 
till 16,1 meter. Sortimentet av saxliftar är upp-
delat på el-, hydraul- och dieseldrift. Diesellif-
tarna är utvecklade för att arbeta i tuff terräng 
med ojämnt underlag. De eldrivna saxliftarna 
finns i 10 olika basmodeller med arbetshöjder 
från 5,8 till 15,8 meter. Även de hydrauldrivna 
saxliftarna finns i 10 basmodeller i arbetshöj-
der från 6,6 till 15,8 meter. Dieseldrivna ter-
ränggående saxliftar finns i fyra basmodeller 
med arbetshöjder från 12 till 18,2 meter. Sorti-
mentet av vertikalliftar eller pelarliftar finns i 
två serier, så kallade Sleeve och Mast.

De vertikala sleeve-luftarna finns i en bas-
modell med arbetshöjd på 10,3 meter och en 
horisontell räckvidd på 3,3 meter. Även de 

vertikal mastliftarna finns i en modell med en 
arbetshöjd på 5,8 meter.

NYHETER FRÅN SINOBOOM
Under Corona-pandemin är som bekant i 
princip alla branschmässor inställda eller 
framflyttade världen över. Det nästan enda 
undantaget är Bauma China som nyligen 
hölls i Shanghai. Sinoboom ställde ut hela 21 
liftar i sin monter på mässan och tog tillfället 
i akt att lansera en rad nyheter.

Först ut var den artikulerande hybridbom-
liften AB18HJ som ger lägre utsläpp, minskad 
bränsleförbrukning på över 30% jämfört med 
ren diesel och längre uthållighet med upp till 
en veckas drift från en enda laddning och full 
bränsletank. Dieselns flexibilitet för terräng-
arbete och utökad batterikraft för inomhus-
arbete gör modellen till en unik arbetshäst. 
Liften finns också i en helt eldriven variant 
kallad AB18EJ.

Andra nyheter som visades var två nya 
teleskopliftar i Sinobooms Plus-serie, TB20J 
och TB28J. En viktig egenskap är den stora 
lastkapaciteten. Ytterligare kraftfulla bomlif-
tar i Plus-serien kommer att lanseras i sinom 
tid, med hela familjen lämpad för att arbeta i 
olika plattformshöjder.

Andra nyheter som visades på mässan i 
Shanghai var saxliften 1412E Plus, en eldriven 
saxlift för arbete i tuff terräng, 1218RE – Elec-
tric, TB26C som är en teleskoplift utvecklad 
för arbeten på båtvarv, Elliften 0607SE och 
billiften GKS22L. Man visade också ett antal 
uppgraderade befintliga modeller.

En annan nyhet som offentliggjorde på 
Bauma China var att företaget byter färgsätt-
ning på sina produkter och uppgraderar logo-
typer ifråga om färg och design. Maskinerna 
kommer framgent ha en vibrerande blå färg 
med detaljer i grafit.

INTRESSANT POTENTIAL FÖR SINO-
BOOM PÅ DEN NORDISKA MARKNADEN
Sinoboom befinner sig i ett både spännande 
och utmanande läge i med tanken på att 
man väldigt nyligen startat dotterbolag både 
i Nordamerika och Europa. Wolke vill i nulä-
get inte gå in i några detaljer hur man ämnar 
att agera på den nordiska marknaden då man 
precis startat upp. Han är dock mycket entu-
siastisk inför utmaningen att marknadsföra 
och sälja Sinobooms produkter inte minst på 
den svenska marknaden. Han säger att hur 
man kommer att arbeta och organisera sig i 
Norden beror mycket på graden av framgång 
under den närmaste tiden men han ser en 
mycket god potential för Sinoboom för den 
svenska marknaden.

“Om vår satsning lyckas i Norden ser jag 
en potential att nå en omsättning mellan 75 
till 100 miljoner för Sinoboom i Norden. Alla 
marknader i Norden är viktiga för oss men i 
synnerhet är de svenska och finska marknader 
där vi ser störst potential initialt”, säger Wolke.

Wolke tror att under de närmaste två åren 
kommer liftmarknaden i Norden represen-
tera ett behov av mellan 4500 till 5000 ma-
skiner. “I rena pengar skulle jag uppsatta det 
till mellan 1 och 1,2 miljarder kronor”, avslutar 
Wolke.

www.sinoboom.eu

Steve Liu.

Susan Xu.
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Varför välja arbetsplattformar 
med en hydraulisk generator?

Självgående liftar eller arbetsplattformar är praktiska maskiner på byggarbets-
platser. Byggarbetare behöver en stabil och säker plattform när de arbetar på 
höga höjder. Till exempel, vid renovationsprojekt som renovering av byggskarvar, 
så är en del av arbetet mycket enklare att göra från arbetsplattformar. 

I 
dessa enklare uppgifter, kan byggnadsar-
betarna använda elektriska verktyg medan 
de arbetar från plattformen. Hur kan hy-
drauliska generatorer gagna användaren 
av dessa maskiner?
Arbetsplattformar är ofta utrustade med 

ett elektriskt uttag som är installerad in i 
plattformen. Uttaget är trådbundet via ma-
skinens bom, men den andra änden av tråden 
är inte kopplat till något. Uttaget på plattfor-
men är endast änden av en förlängningssladd 
som är förinstallerad in i bommen. För att få 
elektricitet genom uttaget behöver använda-
ren sätta fast den andra änden av sladden i ett 
stationärt uttag.

HUR FÅR MAN ELEKTRICITET?
Det finns då tre alternativ: kraftnät, bensin- el-
ler dieselgenerator, eller hydraulisk generator.

Den största fördelen med att utrusta 
plattformar med hydrauliska generatorer är 
att arbetsplattformarna kan producera elek-
tricitet själv istället för att använda elnät el-
ler generatorn i förbränningsmotorn genom 
användandet av en lång förlängningssladd 
för strömförsörjning. Istället kan man produ-

Arbetsplattformar är praktiska maskiner på byggarbets-
platser. En del uppgifter behöver arbete på höga höjder 
och plattformar ger säkra omständigheter för arbete. Till 
exempel, ett renoveringsprojekt av byggskarvar kräver 
förmågan att kunna jobba i höga höjder.

cera elektriciteten med sin egna maskin vil-
ket även betyder att användaren inte behöver 
jobba med förlängningssladdar. Det betyder 
att användaren kan använda maskinen mer 
fritt utan att oroa sig om förlängningsslad-
darna.

HUR SKER INSTALLATIONEN?
Arbetsplattformar använder ofta hydraulisk 
kraft för lyftuppgifter. Det gör installationen 
av en hydraulisk generator enkel eftersom 
maskinen redan har ett hydrauliskt system. 
Det är därför arbetsplattformar och liftar, är 
bra maskiner att ha en hydraulisk generator 
på. Finska tillverkaren Dynaset är specialister 
på utveckling, konstruktion och installation 
av hydrauliska generatorer.

www.dynaset.com

Byggnadsarbetare kan använda olika typer av 
eldrivna byggmaskiner eftersom generatorn som 
är installerad i huvudenheten av arbetsplattfor-
men producerar elektricitet. Med den hydrauliska 
generatorn behöver arbetaren inte koppla platt-
formen till en extern strömförsörjning.

HG 3,5 Hydraulic Generator är installerad i ar-
betsplattformen. Den hydrauliska generatorn är 
installerad i huvudenheten så att den inte tar 
upp utrymme på plattformen.
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Trots rådande Corona-pandemin är det full rulle hos Altrex som bytt namn och lanserare 
nya konceptet MiTower.
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Smarta mobila ställningsnyheter från  
 ALTREX STÄLLNINGAR I NYA MITOWER 
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S
edan i somras har bolaget Altrex 
Svenska AB bytt namn till Altrex Ställ-
ningar AB. Altrex Ställningar är helägt 
dotterbolag till Mälarlift och sysselsät-
ter idag tre personer vilka är Jessica 

och Seppo Huhtala samt nyanställde säljaren 
William James.

NY SÄLJARE SEDAN MARS I ÅR
William började i slutet av mars precis när 
Corona-pandemin trappades upp. Williams 
huvuduppgifter är att arbeta mot helt nya 
kunder medan Jessica främst arbetar med ut-
hyrarna och förser dem med ställning.

Jessica berättar att trots Corona-pandemin 
så rullar arbetet och försäljningen på ganska 
bra ändå. “Det vi märkt är att traditionella 
ställningsprodukter från Altrex har minskat 
en aning men det har kompenserats med 
att vi ökat försäljningen av Altrex hängställ-
ningar. Jag vet faktiskt inte vad detta beror på. 
Men det är ett faktum”, säger Jessica. En för-
klaring kan vara att ställningar hyrs ut i delar 
medan en hängställning är en komplett en-
het. Både inköp och uthyrning av ställnings-
produkter har därför minskat i antal medan 
hängställning ökat.

Hennes uppfattning är också att de stat-
liga projekten ökat under pandemin och 
framförallt Malmö-området har varit väldigt 
gynnsamt för Altrex Ställningar.

“RULLAR” IN 
NYHETEN MITOWER
Nederländska tillverkaren Altrex är nu aktu-
ella med en intressant nyhet som de kallar 
MiTower och som säljs av Altrex Ställning-
ar. MiTower-serien är ställningar för proffs 
och bygger på enkel etablering och säkert 
arbete. Ställningen kan enkelt monteras av 
en person och det tar endast 10 minuter att 
bygga ihop ett ställningstorn som är sex me-
ter högt. Det går i princip ännu snabbare att 
montera ner tornet. Varje del i konstruktion 
väger mycket litet utan att rucka på stabili-
teten och kvaliteten i tornet. Plattformarna 
i tornet finns antingen i trä eller lättviktiga 
fiberdäck.

“Det här mobila tornställningssortimen-
tet är extremt innovativt, kompakt, lätta att 
montera och transportera. Marknaden har 
länge frågat efter den här tornlösningen och 
nu finns den i form av Altrex MiTower”, säger 
Jessica Huhtala.

Altrex har jobbat länge på att utveckla Mi-
Tower och själva designen är utformad så att 
montören tvingas att montera rulltornet på 
ett säkert sätt. Det finns inga genvägar eller 
utrymme för slarv under monteringen. Mi-
Tower finns i fyra, fem och sex meter höga 
torn.

Plattformsbalkar och en unik upphäng-
ningsmekanism i plattformarna ger använda-

ren  maximalt grepp och gör det extra enkelt. 
Dubbla skyddshållare, ett praktiskt klossys-
tem och dubbelbromsade hjul gör att det rull-
lande tornet är ett av de mest stabila i sitt slag, 
enligt Jessica.

Nedmonterat för transport lastas ställ-
ningsdelarna i en smidig vagn som tar sig ige-
nom en standarddörr och får plats i de flesta 
servicebussar. Transportdimensionerna är 
120x75x158 cm (LxBxH).

De ingående delarna i ställningen är cir-
kulärt robotsvetsade och pressade klostag gör 
MiTower till den starkaste, mest stabila bygg-
nadsställningen i sitt slag, enligt Altrex.

Ställningen är försedd med flera extra 
upphängningsanordningar för de olika ställ-
ningskomponenterna under upp och ned-
montering av ställningen.

“MiTower är enkelt att jobba med och 
en man klarar lätt att montera och ta ner 
rullställningen. Ett bra argument särskilt i 
dessa tider med Corona-pandemin då job-
ben minskar och kravet på avstånd har ökat”, 
säger Jessica. MiTower-ställningarna kan 
också fås stripade med företagsnamn och 
företagsfärg.

Jessica tillägger att de gärna demonstrerar 
MiTowers förträffliga på plast hos kund eller 
på Altrex Ställning anläggning i Järfälla väster 
om Stockholm.

www.altrexsvenska.se

Smarta mobila ställningsnyheter från  
 ALTREX STÄLLNINGAR I NYA MITOWER 
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STÄLLNINGSGROSSISTEN

F
öretaget Ställningsgrossisten som är 
återförsäljare för ställningstillverkaren 
Alufase i Sverige har genom att märka 
sina produkter med QR-koder gjort an-
vändandet tryggare.

“Med våra QR-koder som länkar direkt 
till monteringsanvisningar och regler för an-
vändning av ställningar kan vi både förenkla 
användandet av våra Alufase-ställningar och 
öka säkerheten för användaren”, säger Ställ-
ningsgrossistens VD Marcus Parbrand.

“Idag har i princip alla smartphones och 

därmed möjligheten att kunna skanna en 
QR-kod och därmed snabbt få upp den infor-
mation de behöver med hjälp av QR-koderna 
som finns på etiketterna på Ställningsgrossis-
tens produkter.

De flesta användarna har god koll på hur 
en ställning monteras och används på ett 
säkert sätt. Men det finns fortsatt en hel del 
användare som är osäkra på montering och 
handhavande och vilka lagkrav som gäller. Då 
är QR-koderna en stor trygghet.”

Ställningsgrossisten har under året tagit 

fram etiketter med QR-koderna och för de 
kunder som önskar etiketter är det bara at 
höra av sig till Ställningsgrossisten. Under 
nästa år har man som målsättning att leve-
rera nya ställningar med etiketterna redan på 
plats.

“Etiketterna är mycket uppskattade bland 
våra kunder och kommer väl till nytta genom 
att förenkla monteringen och öka säkerheten 
vid användning av ställningarna”, säger Mar-
cus.

www.stallningsgrossisten.se

 GÖR DET ENKLARE OCH SÄKRARE 
 ATT ANVÄNDA ALUFASES STÄLLNINGAR 
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TYROLIT CUT-ALL
En kapskiva för alla material

Diamantkapskivan CUT-ALL är det nya allsidiga 
tillskottet i TYROLITS sortiment.
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CLOSE TO OUR CUSTOMERS. HD CompactLine-vältarna ger bra packningsprestanda till små och stora byggarbetsplatser. 
De imponerar med kompakt design, låg sidofrigång, stora valsar, enkel användning och god synlighet.

Kompakt Allroundmaskin
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Under hösten har Swedish Diamondtool Con-
sulting släppt sågen SAVI GS1000. Sågen har 
en klingdiameter på 1000 mm och ett sågdjup 
på 420 mm. Sågen mått är 1720/820/1220 och 
den väger utan klinga 290 kg. Sågen är försedd 
med YD-start. Mer information på SDCs hem-
sida.

www.sdcab.se

SDC släpper 
1000-såg från Savi

SDC anställer Peter Eriksson 
SDC, Swedish Diamondtool Consulting för-
stärker service och maskinreparationer vid 
sitt servicecenter i Stockholm genom att 
anställa Peter Eriksson. Peter kommer från 
mekanikerbranschen och har de senaste åren 
jobbat som bilmekaniker och är en fena på att 
lösa det mesta ifråga om reparationer och att 
serva olika maskiner och komponenter. Peter 
har  varit igång i några veckor nu och börjar 
bli varm i kläderna.

www.sdcab.se

SDC har lanserat en ny 60 liters mobil vat-
tentank för håltagare under hösten. Tanken 
är lätt att förlytta tack vare sina hjul och vä-
ger vid helt fylld tank 74,5 kg. Vatten är för-
sedd med en elektrisk pump. Tankens höjd 
är 90 cm, bredd 53 cm och djupet 38 cm. 
Tom tank väger endast 14,5 kg. Vattenflödet 
vid pumpning är 5,5 l/min. Kopplingen är en 
vanlig Gardena-koppling. Mer information 
på SDC hemsida.

www.sdcab.se

Ny 60 liters vatten-
tank från SDC
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Wacker Neuson erbjuder inom segmentet för 
markbearbetning en bred produktportfölj för 
mark- och asfaltskomprimering – från stamp 
till 7-tons tvåvalsvält. Den nya handstyrda 
tvåvalsvälten RD7 i 700-kilosklassen utökar 
portföljen med en synnerligen ergonomisk 
och kraftfull maskin.

Den nya modellgenerationen av vibra-
tionsvälten RD7 med en valsbredd på 650 
mm levererar optimala arbetsresultat på både 
asfalt och mark. Användaren drar därvid 
nytta av den enkla manövreringen genom en 
synnerligen ergonomisk styrstång, liksom åt-
komst utan verktyg till alla servicepunkterna. 
“Med vibrationsvälten RD7 sätter vi nya stan-
darder för användarkomfort“, förklarar Stefan 
Pfetsch, VD på Wacker Neuson Produktion 
GmbH. “Vår nyutvecklade styrstång erbjuder 
en mycket intuitiv styrning av maskinen. För-
utom många andra maskindetaljer gör detta 
det enkelt för användaren att leverera idea-
lisk arbetskvalitet över hela dagen. Med olika 
motoralternativ och ett flexibelt skyddsrams-
koncept har produktportföljen en passande 
modellvariant i varje prissegment.“

MARKNADENS LÄGSTA HAND- OCH 
ARMVIBRATIONER
Den i utformning och funktion omarbetade 
styrstången gör komprimeringen mycket enk-
lare för användaren. På styrhandtaget är alla 
manöverorgan direkt åtkomliga. Styrstången 
gör arbetet synnerligen komfortabelt med 

sina tre olika funktioner integrerade: Därige-
nom kan användaren enkelt variera mellan 
fram- och backkörning, styra körriktningen 
och steglöst anpassa hastigheten samt enkelt 
komma åt maskinens nödstopp. Dessutom 
är styrstången ytterst smidig och kan där-
för enkelt betjänas också från sidan och över 
en längre tidsperioder. Välten RD7 uppvisar 
även marknadens lägsta värden på hand- och 
armvibrationer, mindre än 2,5 m/s². Därmed 
kan maskinen köras utan begränsningar i ar-
betstiden. Genom dessa låga vibrationsvärden 
bortfaller också dokumentationsskyldighet, 
varigenom företaget sparar in tid. Som ytter-
ligare en komfortfördel är den vibrationsdäm-
pade styrstången inte inställd på en fast höjd 
utan är fritt rörlig. Därigenom kan användaren 
alltid ställa in den för tillfället och det aktuella 
uppdraget bekvämaste positionen, det betyder 
en ännu högre användarkomfort och en mins-
kad kroppslig belastning. För att fixera välten 
i sluttningar måste denne inte gå runt maski-
nen. Tack vare den hydrauliska parkerings-
bromsen förblir välten, vid ett avbrott i arbetet, 
stillastående på ett tillförlitligt sätt. Det leder 
till större säkerhet på byggplatsen.  

EFFEKTIVA ARBETSFÖRLOPP
Med vibrationsvälten RD7 åstadkoms effek-
tiva arbetsförlopp och en idealisk markkom-
primering på ett enkelt sätt. För det sörjer 
den tillförlitliga körningen rakt fram, och den 
enkla manövreringen av välten. Den långa 

styrstången med sin höga hävstångsverkan 
förenklar och gör vändningarna snabbare. 
Det understöds dessutom av det korta vals-
avståndet med låg tyngdpunkt. Dessutom 
möjliggör det korta utsticket i sidled, endast 
30 mm, och den avsmalnande ramen en ex-
akt komprimering intill murar, väggar och 
kantstenskanter. Tvåvalsvälten med 700 kg 
arbetsvikt är dessutom avsedd för komprime-
ring av asfalt och granulerat material eftersom 
vibrationsfrekvensen kan ställas in optimalt: 
Användaren ställer enkelt in vibrationen be-
roende på underlaget, höga frekvenser för 
asfaltskomprimering och låga frekvenser för 
markkomprimering. Därigenom uppnår RD7 
på varje underlag den önskade och nödvän-
diga komprimerings- och ytkvaliteten.  

ENKLARE 
SERVICE – STÖRRE EKONOMI 
Om underhåll eller reparation måste utföras 
är det viktigt att komma åt de huvudsakliga 
modulerna snabbt och enkelt. I detta sam-
manhang utmärker sig Wacker Neusons vi-
brationsvält RD7: Skyddskåpan kan öppnas 
utan redskap och alla underhållsställen kan 
uppnås på ett okomplicerat sätt utan redskap. 
För enkel åtkomst sörjer dessutom den öppna 
formgivningen, varigenom många kompo-
nenter, exempelvis hydraulslangar, kan kom-
mas åt på ett enkelt sätt. Därigenom minime-
ras stilleståndstiderna och byggplatsarbetet 
fördröjs inte.

Komprimera optimalt och enkelt
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Ny 60 liters vatten-
tank från SDC
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I 
Erfurt pågår för närvarande förberedel-
serna för utställningarna kring trädgårdar 
och landskapsarkitektur kallad Bundes-
gartenschau (BUGA), som kommer att 
anordnas år 2021. Vid skapandet av en av 

höjdpunkterna, Danakils öken och djungel-
hus, kommer endast utsläppsfria byggmaski-
ner och utrustningar i fråga, för att skydda de 
exotiska plantorna och dessutom kunna ar-
beta ännu effektivare. Det är en idealisk bygg-
plats för användningen av Wacker Neusons 
nollutsläppslösningar. 

Från 23 april till 10 oktober 2021 anordnas 
Bundesgartenschau i Erfurt med två utställ-
ningar, egapark med 36 hektars utställningsyta 
och Petersberg med sju. Höjdpunkten i ega-
park är Danakil, som erbjuder en mycket speci-
ell besökarupplevelse genom ett öken- och ett 
djungelhus. “I våra Danakilshus visar vi besö-
karna hur växterna och djuren anpassar sig till 
miljön genom olika strategier, anpassningen 
sker efter tillgången på vatten beroende på om 
det saknas eller finns ett överflöd av vatten“, 
förklarar Kathrin Weiß, VD för egapark och 
BUGA. “I detta tropiska djungelhus finns det 
mycket känsliga växter. Därför är det mycket 
viktigt när vi installerar träd och blommor att 
inga avgaser uppstår och att miljön skyddas.“ 
Det är just på sådana här byggplatser med spe-
ciella krav som Wacker Neusons nollutsläpps-
lösningar kan få visa upp sin styrka.

SPECIELLA KRAV – 
SPECIELLA LÖSNINGAR
Företaget LINDENLAUB GmbH, trädgårds- 
och landskapsanläggning, med säte i Wei-
mar är ansvarigt för planteringen i öken- och 
djungelhusen. Även för detta speciella projekt 
förlitar sig VD Udo Lindenlaub på Wacker 
Neuson: “Vi arbetar sedan nästan 50 år tillsam-
mans med Wacker Neuson. I detta speciella 
arbete kunde vi själva testa Wacker Neusons 
eldrivna byggmaskiner och utrustning.“ Alla 

produkterna i serien för nollutsläpp arbetar 
utan avgaser och dessutom ytterst tyst, samt 
utan kompromisser vad gäller prestanda. “Å 
ena sidan är de anställda skyddade när de ar-
betar i Danakilshuset, eftersom de känsliga 
växterna inte tillåter att vi öppnar fönster eller 
dörrar, ej heller använder fläktar. Å andra sidan 
utsätts de känsliga växterna inte för några av-
gaser och det uppstår inga skador“, förklarar 
Udo Lindenlaub. Dessutom tillkommer: Ma-
skinerna och utrustningen med nollutsläpp 
är synnerligen enkla att handha, levererar 
tillräckligt med energi för en typisk arbetsdag 
och kan tack vare sina kompakta mått utföra 
arbetsinsatserna i en trång arbetsmiljö.

UTSLÄPPSFRITT FRÅN 
STAMPAR TILL GRÄVMASKINER
Vid skapandet av Danakilshuset kom nästan 
hela Wacker Neusons produktportfölj för 
nollutsläpp till användning. Minigrävmaski-
nen EZ17e, den senaste tillgången i nollut-
släppsserien, användes vid grävningsarbeten 
för att plantera växterna på korrekta platser. 
Dessutom hörde förflyttning av naturstenar 
till dess arbetsuppgifter. Det var inte något 
problem för denna 1,5-tons elgrävmaskin, ef-
tersom den förfogar över samma prestanda 
som den konventionella modellen. För detta 
sörjer den högvärdiga litiumjonsbatteritek-
niken, som redan har använts av Wacker 
Neuson sedan några år tillbaka och som är 
synnerligen långlivad. Batteriet laddas i ett 
vanligt eluttag (110-230 V) eller med en snabb-
laddare med högspänning (415 V) på endast 
fyra timmar. 

Vid materialtransport visade den el-
drivna hjullastaren WL20e och den eldrivna 
hjuldumpern DW15e upp sina konster. Båda 
maskinerna är utrustade med ett högvärdigt 
AGM-batteri (“Absorbent Glass Mat“), som 
utmärker sig genom ett synnerligen enkelt 
handhavande och lågt underhållsbehov. Hjul-

lastaren användes på många olika sätt i pro-
jektet: Med sin skopvolym på 0,2 kubikmeter 
lastade den dumpern med jordmassor. Dess-
utom övertygade den, utrustad med pallgaf-
fel, som transportmedhjälpare för växter och 
stenplattor. Den hjuldrivna dumpern DW15e 
med en nyttolast på 1,5 ton är utrustad med 
separata elmotorer för drivning och arbets-
hydraulik, detta för att anpassa prestandan 
efter behovet samt för minimera energiför-
brukningen. När maskinen bromsar eller vid 
körning i bergssluttningar matas energin till-
baka till det uppladdningsbara batteriet och 
används för att ladda batteriet. 

För att förbereda vägarna i Danakilshuset 
komprimerades marken i särskilt trånga om-
råden med en batteridriven stamp och på de 
större ytorna användes också en batteridri-
ven vibratorplatta. Båda maskintyperna kan 
drivas med samma modulära, uppladdnings-
bara litiumjonsbatteri, detta kan bytas ut i en 
handvändning och är utvecklat framför allt 
för tuffa arbetsinsatser i byggnadsindustrin. 

MILJÖSKYDD 
SOM PÅDRIVANDE FAKTOR
“Grundläggande för oss på BUGA är teman 
som hållbarhet, klimat- och miljöskydd sär-
skilt viktiga. Och det betyder naturligtvis 
också att vi är mycket tillfredsställda, när det 
också vid byggarbetet uppstår nollutsläpp 
och inget buller. Det gynnar också besökar-
na i egapark, där de själva kan uppleva vad 
som har uppstått för utställningen“, avslutar 
Kathrin Weiß. Wacker Neusons nollutsläpps-
serie omfattar tre batteridrivna stampar, tre 
batteridrivna vibratorplattor, grävmaskinen 
med dual power, på vilken dieselmotorn kan 
kompletteras med ett elhydrauliskt aggre-
gat, en eldriven minigrävmaskin, en eldriven 
hjullastare, eldrivna band- och hjuldumprar, 
liksom ett stavvibratorsystem för betongkom-
primering.

Zero emission: 
användningsområden för en trädgårdsvisning
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Scantruck stärker nu kraftigt upp på det tyska 
topp-kranmärket SENNEBOGEN, som Scan-
truck AB i Rosersberg utanför Stockholm re-
dan är generalagent för, och blev det för drygt 
ett år sedan. Dels får Scantruck även import av 
SENNEBOGEN i Danmark från 1 februari 2021, 
dels har Scantruck anställt den mycket erfarna 
kranspecialisten Lars-Michael Jensen som för-
säljningschef för SENNEBOGEN i Sverige, 
Danmark, Grönland och på Färöarna. 

I Sverige fick Scantruck AB agenturen av det 
stora programmet av SENNEBOGEN-kranar i 
september förra året. 

”SENNEBOGEN är vad vi lugnt kan be-
teckna som ”Spitzenklasse” inom kranar. De 
produceras på SENNEBOGEN-fabrikerna i 
Straubing och Wackersdorf i Sydtyskland. SEN-
NEBOGEN har även fabriker i Ungern, USA 
och Singapore med över 1600 medarbetare”, 
berättar Scantrucks Business Manager Sweden, 
Anker Lemvig.

”Precis som i Sverige, får Scantruck i Dan-
mark både SENNEBOGENs teleskopkranar, 
bandkranar och hamn-mobilkranar samt heavy 
duty cycle-kranar. Teleskopkranarna har vi på 
både band och hjul”, säger Anker Lemvig.

Scantrucks nya SENNEBOGEN-fösäljnings-
chef kommer från ett jobb som Key Account 
Manager för Konecranes Demag, där han spe-
ciellt har arbetat med kranlösningar till internt 
bruk i vindkraftverk. Tidigare var han först VD 
för bolaget Fred. Rasmussen och därefter för Ta-
dano mobilkranar hos Kran Salg & Service A/S.

Lars-Michael Jensen har genom sina totalt 
ca 25 år med kranar också arbetat för Åkerbergs 
Maskiner, hydraulikfirman Mads Krabbe och 
som försäljningschef/försäljningsdirektör för 
Liebherrs kran-segment i Danmark.

Nu gäller det Scantruck och SENNEBOGEN 
för kran-specialisten. Det breda programmet av 
teleskopkranar sträcker sig från räckvidder på 
24 till 67 meter och lyft från 16 till 130 ton. De 
riktar sig speciellt till byggindustrin, men an-
vänds också i många andra branscher. Både riv-
ning och materialhantering är också uppenbara 
användningsområden för SENNEBOGENs te-
leskopkranar, antingen på hjul eller band. 

”Bandkranarna har en lyftkapacitet på 300 
ton. Det kan entreprenörverksamheter ha be-
hov för i samband med stora vägbyggen, motor-
vägskonstruktioner och hantering av långa och 
tunga rör. Även vid stora elementmontage är 
de stora SENNEBOGEN-bandkranar ett klart 
alternativ”, säger den nya försäljningschefen, 
Lars-Michael Jensen.

”Heavy duty-segmentet är framförallt heavy 
duty cycle-maskiner till grustäckter, men också 
utrustning med tungt material som betong-
hammare, stora borrar och utrustning till fun-
dament”, säger Lars-Michael Jensen. 

Scantruck stärker upp på SENNEBOGEN-kranar

39



Svensk Rental Tidning • November - December 2020  • www.SvenskRental.se

40

Tyst och lugn. Så beskriver maskinföraren 
Douglas Åkerblom sin Merlo P27.6, som han 
kört sedan april i år. “Det är stor skillnad mot 
tidigare modell”, säger han.

Douglas Åkerblom jobbar som maskinfö-
rare på Kent & Daniels Trucktjänst AB, som 
startades av hans farfar Kent 1990. Företaget 
jobbar över hela centrala Stockholm med 
olika lyft- och lossningstjänster. När vi hälsar 
på är Douglas på Frescati-området där han 
lyfter in köksmoduler till studentbostäderna 
som håller på att byggas, med sin Merlo P27.6 
”Allfixare”.

“Detta är ett ganska typiskt uppdrag för 
oss. Nu ska vi lossa en bil och sedan lyfta in 
modulerna i fastigheten”, berättar han.

Här är det fördel med en smidig och kom-
pakt maskin som tar sig fram enkelt på det 
trånga området och kommer åt där andra 
maskiner går bet.

Vi har fått en hel del jobb på att maskinen 
tar sig in på trånga ställen, som i parkerings-
garage, exempelvis”, säger Douglas Åkerblom.

Trots att maskinen är kompakt till forma-
tet upplevs den rymlig i hytten och bekväm 
att arbeta i.

“Vi provkörde maskiner i samma storlek 
från andra tillverkare innan vi köpte den här 
och det var ingen som var så rymlig i hytten 
som den här. Jag sitter bra, trots att jag är gan-
ska lång. Sikten är bra åt alla håll och värme 
och AC funkar bra”, säger Douglas Åkerblom.

Maskinen är godkänd att köras i 40 kilo-
meter i timmen och har bomdämpning, egen-
skaper som är viktiga när man som Douglas 
transporterar sig mycket i trafiken mellan 
olika arbetsplatser.

“Jag körde en Merlo P25.6 från 2015 utan 
bomdämpning innan vi köpte den här ma-
skinen och det är en väldig skillnad med och 
utan bomdämpning.”

Kent & Daniels Trucktjänst AB har totalt 
fem små teleskoplastare, Merlo P25.6 och 27.6 
samt en lite större Merlo P40.17. Det senaste 
inköpet är Douglas Åkerbloms P27.6, som le-
vererades i april i år och nu har hunnit köras 
ungefär 1 000 timmar.

“Vi har en P27.6 som är från förra året och 
den har en annan motor än den maskinen jag 
har. Det är en otroligt stor skillnad, den här 
går verkligen tyst och behagligt. Man känner 
nästan inga vibrationer alls”, säger Douglas 
Åkerblom.

Att han skulle bli maskinförare var långt 
ifrån självklart, på gymnasiet utbildade han 
sig till rörmokare och jobbade sedan som det 
i fem år.

“Men jag tröttnade på det och kollade möj-
ligheterna att jobba hos pappa. Det behövdes 
en chaufför och då nappade jag på det erbju-
dandet. Jag trivs med jobbet, framförallt gillar 
jag att ingen dag är den andra lik”, säger han.

Douglas gillar Allfixarens 
kompakta format och tysta motor
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Mässan Intermat flyttas till 2024
På grund av de många osäkerheter som 
uppstår runt Covid-19-pandemin och som 
fortfarande kvarstår under första hälften 
av 2021, har arrangörerna av Intermat ta-
git beslutet att ställa in mässan som skulle 

hållits 19-24 april 2021 i Paris. Man skjuter 
upp mässan till april 2024. Intermat som ar-
rangör meddelar att detta svåra beslut har 
visat sig vara oundvikligt. Det är fortsatt allt 
för osäkert även under första halvåret 2021 

av folkhälsoskäl. 
Beslutet fattades efter samråd med 

branschpersonal som sammankallades i In-
termats styrelse. 

www.intermat.fr

Vad en framgångssaga är? Jo, det är när två 
bröder bestämmer sig för att börja hyra ut 
tyngre Volvomaskiner.

“Vi hade aldrig kunnat drömma om att det 
skulle gå så här bra så här fort”, berättar Mats 
Göthesson.

Det är i princip tomt på gården hos EAG 
Rental i Östersund. Av företagets omkring 50 
tyngre Volvomaskiner är de flesta uthyrda. 
Med andra ord, det ser ut som det brukar hos 
EAG Rental. Det var för fyra år sedan som 
bröderna Mats och Micke Göthesson tog över 
ett maskinuthyrningsföretag i Ådalen. Planen 
var att hyra ut nya, tyngre Volvomaskiner.

“Som entreprenörer visste vi att det var få 
som hyrde ut tyngre Volvomaskiner. Vi vis-
ste också att efterfrågan var stor, inte minst 
med tanke på all utländsk arbetskraft som vill 
hyra”, förklarar Mats Göthesson.

”VOLVO VÅR FRAMGÅNG”
Och det där fingret i luften kände rätt. När 
bröderna Göthesson tog över verksamheten 

omsatte företaget 11 miljoner kronor på tradi-
tionell maskinuthyrning. Idag, fyra år senare, 
omsätter de 70 miljoner kronor.

“Vi hade aldrig kunnat drömma om att det 
skulle gå så bra. Just nu har vi inte ens tillräck-
ligt med maskiner för att kunna möta efter-
frågan”, förklarar Mats.

Nyligen har EAG Rental köpt fyra nya Vol-
vomaskiner och ännu en order är på gång 
med ytterligare sex. Sedan start har de inves-
terat omkring 30 miljoner kronor i nya ma-
skiner – per år.

“Det finns många företag som hyr ut ma-
skiner men oftast är de begagnade. Vår fram-
gång bygger på att vi har maskiner som är 
max tre år gamla. Dessutom står Volvo för 
premium – man vet att det är fin komfort och 
bra grejer och att det finns tillgång till bra ser-
vice tack vare alla Sweconverkstäder.”

I TIDEN
“Och så ligger det i tiden, att hyra istället för 
att köpa”, menar Mats.

“Den yngre generationen vill inte borga 
hus och hem för att kunna ha en grävare. De 
ser istället möjligheten att hyra”, förklarar 
han och fortsätter:

“Många av våra kunder är enmaskinsägare 
som inte vill dra på sig kostnader samt större 
entreprenörer som vill täcka upp under top-
par. Och som sagt, många utländska kunder 
som kommer till Sverige och gör jobb.”

”INTE RIKTIGT KLOKA”
När Mats och Micke bestämde sig för att dra 
igång verksamheten var många i deras närhet 
skeptiska.

“De trodde inte att vi var riktigt kloka. Vem 
ska hyra de där stora maskinerna? frågade de 
sig.”

I dag har EAG Rental fyra uthyrningsstäl-
len: Sundsvall, Sollefteå, Kramfors och Öster-
sund. Och fler lär det bli.

“Vi planerar för nya depåer både norr- och 
söderut och vår målsättning är att omsätta 120 
miljoner kronor år 2025. Vi vill verkligen växa.”

De tre ägarna Micke Göthesson (sittande), Gustav Bruno och Mats Göthesson.

Uthyrning av tyngre Volvomaskiner

en succé för EAG Rental



Med anledning av det nya öppna standarden Open-S har tillverkaren OilQuicks styrel-
seordförande Åke Sonerud kommenterat den ny standarden i ett öppet brev som vi här 
nedan publicerar i helhet. Open-S initivativtagare har också replikerat på det öppna brevet 
vilket går att läsa på följande sidor.

OilQuicks öppna brev och Open-S svar 
till maskinentreprenadmarknaden
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“
Öppna standarder gör vardagen enkla-
re, oavsett om det gäller stickkontakter 
i eluttag, datoranslutningar eller snabb-
fästen till grävmaskiner. Open-S byg-
ger dessutom vidare på den oberoende 

och etablerade standard som redan finns för 
snabbfästen, S-standarden”, förklarar Stefan 
Stockhaus, VD Steelwrist AB.

Tillsammans med Anders Jonsson, VD Roto-
tilt Group AB är de initiativtagare till Open-S.

“Vi tror på en sund konkurrens, där bran-
schens aktörer tävlar om att ha de bästa pro-
dukterna. Vi vill inte låsa in kunder i ett slutet 
gränssnitt. Köper kunden en tiltrotator från 
Rototilt ska man känna sig trygg med att ett 
hydrauliskt redskap som följer Open-S stan-
darden passar ihop”, säger Anders Jonsson, 
VD på Rototilt.

FRIHET, TRYGGHET OCH UTVECKLING
Standarden bygger på tre grundpelare: Frihet 
för slutkunden att välja utrustning, trygga 
säkerhetslösningar samt en fortsatt teknisk 
utveckling.

“Eftersom vi enats om hur produkterna 
ska kopplas samman kan kunderna fritt välja 
i sortimentet hos tillverkare som ingår i stan-
darden. Det blir tydligare vad som passar ihop 
och vilka garantiåtaganden som gäller”, för-
klarar Anders Jonsson.

Både Steelwrist och Rototilt vittnar om att 
fler går över till den här typen av lösningar. 
“Standarden Open-S gör det enklare för en-
treprenörer att ta första steget till ett helauto-
matiskt snabbfästessystem.”

ÖPPEN OCH FRISTÅENDE
Open-S ägs och förvaltas av en fristående 
organisation, Open-S Alliance, som i sin tur 
leds av ett råd med tekniker från medlems-
företagen, i dagsläget tiltrotatortillverkarna 
Steelwrist och Rototilt. Och fler medlemmar 
är välkomna:

“Öppenheten är själva poängen. Alla se-
riösa aktörer som tror på nyttan med en ge-
mensam standard är välkomna. Vi för redan 
samtal med fler tillverkare som vill ingå i stan-
darden”, säger Stefan Stockhaus.

I oktober lanserades Open-S – en standard för helau-
tomatiska snabbfästen för grävmaskiner. Maskinförare 
kan kombinera maskinfästen, tiltrotatorer och red-
skap från olika tillverkare som ingår i standarden och 
vara trygga med att dessa är kompatibla med varan-
dra. Produkter som följer standarden är märkta med 
”Open-S”.

Anders Jonsson.

Stefan Stockhaus.

Open-S – den öppna standarden 
för helautomatiska snabbfästen
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Lyft med 
oss!

Läs mer på hullert.se eller ring 0512-30 00 30.

Vilken Merlo passar 
din verksamhet?
Merlo teleskoplastare har utvecklats för att erbjuda högteknologisk 
materialhantering, effektivitet, prestanda och användbarhet för att 
tillfredsställa de mest krävande operatörerna. Lyft dina projekt med 
denna typ av maskin som ger oändligt med användningsmöjligheter.

Hüllert Maskin är generalagent för Merlo i Sverige och har över 75 års  
erfarenhet av maskinbranschen. Utveckla din verksamhet med  
teleskoplastare från Merlo - hitta din hos Hüllert Maskin!



N
i har säkert lagt märke till annonser 
och artiklar i fackpress och sociala 
media om lanseringen av Open-S för 
fullautomatiska snabbfästessystem 
för grävmaskiner. Vad är nu detta frå-

gar sig vän av ordning? Det är kort och gott 
Kejsarens nya kläder med lånta fjädrar.

De båda tiltrotatortillverkarna Rototilt och 
Steelwrist har ambitionen att skapa en öppen 
världsstandard för helautomatiska snabbfäs-
ten baserad på den av den svenska bransch-
föreningen Maskinleverantörernas etable-
rade S-standard för symmetriska grindfästen.

VAD ÄR EN VÄRLDSSTANDARD?
För att få till en internationell standard, för 
Europa till en början, krävs en etablerad stan-
dardiserad produktlösning, stor samsyn och 
acceptans i maskinindustrin samt en godkän-
nandeprocess i det europeiska standardise-
ringsorganet CEN. Inget av detta är vad jag 
förstår på plats.

OPEN-S ÄR EN FÖRETAGSSTANDARD 
FÖR STEELWRIST OCH ROTOTILT
Man ger också sken av att Open-S är en 
etablerad del av den svenska oberoende S-
standarden för symmetriska grindfästen 
framtagen för tjugo år sedan, på mitt initiativ 
i Maskinleverantörernas regi. Denna nord-
iska de facto S-standard reglerar som bekant 
gränssnittet mellan S-fästen och mekaniska 
redskap. Baserat på S-standarden finns det 
nu ett antal helautomatiska företagslösning-
ar, OilQuicks OQ system, Engcons EC-Oil, 
tyska Kinshofer och Lehnhoffs varianter och 
nu senast Steelwrist och Rototilt med sina 
OilQuick-liknande lösningar. 

Jag har med stort intresse konstaterat att 
även världens ledade tillverkare av tiltrotato-
rer, Engcon också säger Nej till Open-S.

När det gäller Steelwrist och Rototilt 
handlar deras helautomatiska lösningar i 
mycket stor utsträckning om lånta fjädrar. 
Det är viktigt att konstatera att Open-S en-
bart är en företagsstandard för Rototilt och 
Steelwrist, att jämföra med OilQuicks part-
nerprogram ”Clean Systems”, även om man 
nu lägger Open-S i en fristående organisation 
för att ge det mer legitimitet.

INTE EMOT STANDARDER
Jag vill vara mycket tydlig med att vi på Oil-
Quick inte är emot standardiseringar för att 
förenkla och göra det lättare för maskinhand-
lare och användare, men vi ser i dagens läge 
en stor fara och stora problem med denna s.k. 
standardisering och efterföljande blandning 
av produkter och leverantörer.

BRISTANDE KOMPABILITET 
MELLAN OLIKA SYSTEM
En öppen standard med många olika leveran-
törer av fästen och redskap samt en fri bland-
ning av produkter tror jag är mycket svårt att 
få att fungera helt problemfritt. Speciellt om 
produktförändringar och policybeslut skall 
tagas i en fristående organisation bestående 
av konkurrenter. Efter att ha hållit på med 
detta i över trettio år och sålt mer än 33.000 
OilQuicksystem globalt så har vi på OilQuick 
lång erfarenhet av denna problematik.

Att hantera ett mekaniskt system med 
blandade leverantörer går relativt bra. En 
glappande skopa eller redskap beroende på 
dålig kvalitet och passform kan man stå ut 
med i flera månader, kanske till och med 
år. Men om ett helautomatiskt system inte 
fungerar eller det uppstår oljeläckage, då 
måste det avhjälpas mer eller mindre omgå-
ende. Två helt skilda världar. Min far John 
sade alltid att du inte vet vem du har att 
göra med förrän du haft en reklamation med 
honom. Vem ringer jag i det fall jag får ett 
problem och har en blandning av fullauto-
matiska fästen och redskap från olika leve-
rantörer?

OLIKA EL-OCH 
OLJEKOPPLINGSKONFIGURATIONER
Olika applikationer och systemlösningar krä-
ver olika el- och kopplingskonfigurationer. 
Flera olika leverantörer fordrar en klar stan-
dardisering av hur el-, fett och oljekopplingar 
används. Standardiseringar är eftersträvans-
värda men inte alltid möjliga att åstadkom-
ma utan alltför mycket kompromisser och 
eftergifter. Jag ser stora utmaningar med att 
komma överens om detta. Produktkunskap, 
rådgivning och systemöversikt blir i framti-
den ännu viktigare.  

STORA SÄKERHETSRISKER 
MED BLANDADE SYSTEM
Säkerheten vid användning av snabbfästes-
system på grävmaskiner är mycket viktig. Sär-
skilt vid fullautomatiska snabbfästessystem 
i kombination med tiltrotatorer där det kan 
handla om ett flertal inblandade mekaniska 
och hydrauliska redskap som byts i många 
fall 50-100 gånger per arbetsdag. Att då blan-
da fästen, redskapsadaptrar och styrsystem 
från olika leverantörer skapar osäkerhet och 
utgör en stor okontrollerad olycksfallsrisk. 
Många tillverkare använder idag sensorer för 
övervakning av sina redskapslås. Undermålig 
kvalitet, dålig passform och felaktiga toleran-
ser i systemet kan då ge katastrofala följder. 
Samma sak gäller elkontakter och dess olika 
användning. Vi tror inte att blandade system 
är lösningen på dessa utmaningar. 

ANSVAR OCH SYSTEMSUPPORT
Det är svårt att ha ett klart och entydigt sys-
temansvar med många olika företag inblan-
dade. Vi tror på ett klart och tydligt syste-
mansvar som möjliggör bra systemrådgivning 
samt snabb och smärtfri hantering av garan-
tier och funktionsstörningar. Ett företag – 
som tar fullt systemansvar.

Vi tror på homogena fästessystem och en 
systemleverantör som tar fullt systemansvar.

Hälsningar
Åke Sonerud
Grundare och styrelseordförande 
i OilQuick AB’

Open-S
Är det Kejsarens nya kläder?

Svensk Rental Tidning • November - December 2020  • www.SvenskRental.se

44



Open-S
Är det Kejsarens nya kläder?



P
å 90-talet stod entreprenadbranschen 
inför en tuff utmaning när olika tillver-
kares produkter gled längre och längre 
ifrån varandra och redskap och fästen 
inte passade ihop. I det skedet togs 

initiativ mellan olika tillverkare att utveckla 
S-standarden för att skapa kompatibilitet 
mellan redskap, snabbfästen och tiltrotatorer. 
Idag står branschen inför i princip samma ut-
maning, där olika helautomatiska system inte 
är kompatibla, och där kunden får ta konse-
kvenserna.

Open-S är baserat på den redan etablerade 
och öppna S-standarden och är inget före-
tagsspecifikt eller slutet partnerprogram. I 
den senaste revisionen av S-standarden från 
2011 står det dessutom att standarden skall 
”ha en design som möjliggör en framtida in-
byggnad av helautomatiska system för kopp-
ling av hydraulslangar och elkablar”. Open-S 
är således helt i linje med tanken bakom den 
ursprungliga S-standarden.

Open-S är utvecklat med återförsäljarna 
och maskinägarna i åtanke. Kunder har olika 
behov och vi tycker det är viktigt att kunden 
har en valmöjlighet och slipper bli inlåst i en 
företagsspecifik lösning. Detta är just skälet 
att Open-S är öppet och redan idag har vi an-
dra tillverkare som ansökt om medlemskap.

Då vi enats om hur produkterna ska kopp-
las samman kan kunderna fritt välja i sorti-
mentet hos tillverkare som ingår i standar-
den. Det blir tydligare för kunden vad som 
passar ihop och vilka garantiåtaganden som 
gäller. Vi fortsätter att ta fullt ansvar för våra 
respektive produkter, men genom att samar-
beta kan vi fokusera på att undvika brister och 
hitta bättre tekniska lösningar. Då får vi också 
mer utrymme för nya innovationer.

Viktiga frågor i utvecklingen av Open-S är 
naturligtvis kompatibilitet och säkerhet. Där-
för säkerställer vi att tiltrotator och redskap 
passar ihop med kundens val av utrustning.

Medlemmar i standarden ska uppfylla ett 
antal tekniska kriterier och toleranser men 
även kunna serietillverka produkterna med 
god kvalitet. Dörren är som sagt öppen för 
alla tillverkare som är intresserade och tek-
nikfrågorna är fullt hanterbara.

Detta är således inte en fråga om teknik utan 
om politik. Man måste vilja samarbeta för att 
kunna samarbeta. Ett exempel på en design-
ändring som innebär problem är att OilQuick 
till exempel infört sina Front Pin Guide-axlar 
som inte längre följer den symmetriska de-facto 
standarden, med enda syfte att förhindra kom-
patibilitet, är ett tecken på att kompatibilitet 
inte ses som önskvärd. Istället för att fokusera 
på hur vi skiljer oss åt idag, lyfter vi gärna blick-
en mot ett scenario där vi tillsammans utveck-
lar den gemensamma standarden vidare för att 
i framtiden kunna göra samma resa som t ex 
Bluetooth eller CAN-open, som också började 
som samarbeten mellan olika företag och som 
med tiden blivit CEN-standarder.

Vi är säkra på att fler tillverkare kommer 
att ansluta sig och vi räcker ut handen och 
välkomnar även OilQuick till en sådan resa.

Det är bra för maskinägaren och bra för 
hela branschen.

Initiativtagarna för Open-S

Anders Jonsson 
VD Rototilt Group AB

Stefan Stockhaus
VD Steelwrist AB

Vi vill göra några viktiga förtydliganden kring Open-S och 
bemöta kommentarer från bland annat Åke Soneruds öppna 
brev.
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Open-S – en bra 
lösning för maskin-
ägaren och branschen

En ny vertikal accesslösning steg in på den 
kinesiska accessmarknaden med lanse-
ringen av den nya Alimak LSH bygghiss 
på Bauma China 2020 i Shanghai. Alimak 
LSH är designad för användning i hiss-
schakt under byggprocessen. 

Bygghissen erbjuder ett flertal funktio-
ner som förstärker effektiviteten och pro-
duktiviteten i jämförelse till traditionella 
dragstegsliftar. Enligt Alimak kan bygghis-
sen serva de högsta våningarna, installeras 
snabbt och dubblera i effektivitet.

Bygghissar är en effektiv vertikal ac-
cesslösning för alla möjliga byggarbets-
platser. Ett möjligt tillägg är även en 
bygghiss inne i byggnadens hisschakt för 
att transportera personal när utrymme är 
begränsat eller när ytterligare kapacitet 
är nödvändig. Bygghissen måtten 1.8 x 1.5 
meter och 2.8 meter i höjd. Hisskabinen 
kan rymma ett flertal personer eller mate-
rial på upp till två tons vikt.

Alimak anser att den nya Alimak LSH 
har flera fördelar över traditionella steglif-
tar. Hissen installeras i hisschaktet genom 
tornkran och installationsprocessen tar 
hälften så lång tid som installationspro-
cessen av en steglift. 

“När en byggnad når höga höjder krävs 
det att hisslängden utökas. Med kugg-
stångsväxelteknik och utan ett krav att 
behöva använda motvikter, är utökningen 
av längden på en Alimak LSH dubbelt så 
snabb och kostnadseffektiv som en tradi-
tionell steglift.”

Alimak LSH kan serva den högsta vå-
ningen av en byggarbetsplats tack vare sin 
kuggstångsväxelteknik och utan kravet att 
behöva använda ett maskinrum eller stål-
bjälkar för att fixa upphängningskablar på 
toppen.

Alimak lanserar en ny 
bygghiss för hisschakt



VI SÄLJER, NI HYR UT!

MED VÅRA VARUMÄRKEN,  
BOMAG OCH KOMATSU,  
FOKUSERAR VI PÅ ATT VARA 
EN  TOTALLEVERANTÖR AV  
ANLÄGGNINGSMASKINER 
TILL UTHYRNINGSFÖRETAG

BOMAG är världsledande inom packnings-
teknik och innovativa inom sitt segment. 
Det finns även asfaltläggare, asfaltfräsar och 
sopkompaktorer i sortimentet.

Komatsu är världens näst största till- 
verkare av entreprenadmaskiner och den 
största av bandgrävmaskiner. Både små som 
stora maskiner genomsyras av japansk  
kvalité, marknadsledande komfort, låg ljud- 
nivå och en svårslagen totalekonomi.

Söderberg & Haak är Sveriges marknads-
ledande privata aktör inom maskinhandel för 
entreprenad, industri och lantbruk.  
Vi marknadsför innovativa, banbrytande 
maskiner av absolut högsta kvalité. Hos oss 
står kunden alltid i fokus.

VAR DU ÄN HYR UT 
DINA MASKINER, 
SÅ FINNS SERVICE 
OCH RESERVDELAR
NÄRA DIG.

Halmstad

Mariestad Linköping

Jönköping
Vimmerby

Rinkaby

Veddige

Kungälv

Lärbro

Söderhamn

Östersund

Kiruna

Råneå

Kumla

Staffanstorp

Smålandsstenar

Ingelstad

Rosersberg

Flen

Umeå

Säffle

Mora

Stora Skedvi

Söderberg & Haak Maskin
Box 504, 245 25 Staffanstorp • Tel: 046-25 92 00
mail@sodhaak.se • sodhaak.se

DET ÄR VI BÄST PÅ!



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

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

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

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

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

Scandlift är sedan 1985 
auktoriserad återförsäljare av  

hela Genies sortiment.

www.scandlift.se

Sales · Parts · Service

Aerial Work Platforms

Aerial Work Platforms · Telehandlers

Used Equipment

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

Booms · Scissors · Telehandlers

www.brubakken.se

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

Hyr eller Hyrköp!
Nya Volvo grävmaskiner,

lastmaskiner och dumprar!
Service och reservdelar!

Falkenberg • O346-12345
www.autokrancentret.se 

UTHYRNINGSSYSTEM från MCS

Nöjda kunder  =  
Lönsam uthyrning

Kontakta oss på:  
08-578 770 93 

info@mcs-software.se

www.mcs-software.se

Era kunde
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Snabba sv
ar 
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Lovad lev
erans

Toppkvalit
et
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www.matek.se

Diamantverktyg
& maskiner

för sten & betong

KVALITETSMOTORER  FÖR ALLA TILLFÄLLEN
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Experten på liftar från Genie och Leguan
• Reservdelar • Nya & Begagnade Liftar 

• Service & Reparationer

Göteborg • 031-20 20 05
Stockholm • 08-721 70 05

www.liftexperten.se 



BOOM - HERE COMES 
THE BOOMS! SKYJACK NYA SJ-SERIE

Nu kommer SKYJACK´S nya SJ 45T+ och SJ 66T+ 

med imponerande 272/454kg lastkapacitet i korgen! 

Dessa maskiner är självklart förberedda för ELEVATE™, 

allt för en bättre översikt av liftarna på distans.

Tillsammans med SKYJACK´S marknadsledande räckvidd, 

AXLDRIVE™ kardan- och axelbaseAXLDRIVE™ kardan- och axelbaserad fyrhjulsdrift och 

EASYDRIVE™ körriktningsavkännande styrsystem 

blir SKYJACK´S NYA T+ modeller sanna klassledare!

Kontakta oss för mer information!

Försäljning Göteborg: Robert Páldeák 070-671 73 30

Försäljning Stockholm: Stefan Lindström 072-971 73 33
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Vi är specialister på ställningar till industrier.

Rulla på plats. Veckla ut. Montera stege, 
stödben, sparklist m.m.

Börja jobba!

1.

Det ska vara lätt att jobba.

Lätt att transportera, lätt att hantera, lätta att montera. Alufase uppfyller 
alla krav du kan ställa. Lika lätt är det att få hem fler delar från oss på 
Ställningsgrossisten när dina behov ökar. Vi har i stort sett alla detaljer på 
lager. Finns i modellerna 300 och 400.

Alla Alufase ställningar är typgodkända. Vid tillverkningen används en 
speciellt framtagen kallpressningsmetod1. Detta medför tio gånger längre 
livstid än vid svetsade ställningar. Varje kallpressning är tre gånger starkare 
än en svets. Därför kan man använda mindre tjocklek, vilket gör den lättare!

Och när det går lätt att jobba med ställningen - då går det fort!

För mer information:

013-10 10 30
marcus@stallningsgrossisten.se
www.stallningsgrossisten.se

Återförsäljare för Alufase i Sverige.

10 års garanti
Specialpris när ni köper 

en hel 6 m-container 
med ställning

Kompatibel med 
annat fabrikat

RullStällning

“Det här är vårt sätt att bidra i den svåra situa-
tion Sverige och Europa just nu befinner sig i. 
Vi är redo att leverera vaccinationsbodar om 
behovet finns och kan ha bodarna driftklara 
på bara en vecka”, säger Samuel Augsburger, 
försäljningschef på Ramirent i Sverige.

Maskinuthyraren Ramirent har över 9 000 
bodar och vagnar i sitt sortiment.  Moduler 
som lätt kan anpassas för att sätta upp vac-
cinationsmottagningar runt om i landet. Bo-
darna kan anpassas efter mottagningens be-
hov av avgränsade utrymmen, ventilation och 
in- och utgång på olika sidor, så att besökare 
inte behöver mötas i onödan. Dessutom kan 
Ramirent erbjuda avspärrningsmaterial, vär-
mare och luftrenare i de fall det behövs.  

Sedan i somras har Ramirent haft liknande 
bodar uppställda för provtagning av covid-19, 
på flera orter runt om i landet, bland annat 
på flera platser i Dalarna, Uppsala, Östersund 
och Umeå. Just nu förbereder man även för 
att kunna ta emot skidturismen i Sälen, med 
flera provtagningsbodar uppställda kring 
skidanläggningarna. Ramirent har även lik-
nande lösningar på flera orter runt om i Eu-
ropa.

Bodarna erbjuds till Sveriges regioner till 
ett kraftigt reducerat pris. 

“Bodarna har visat sig fungera utmärkt för 
provtagning och de går lätt att bygga om så de 
även passar för vaccinering. I de fall regioner-
na har svårt att hitta lokaler för att köra igång 
vaccineringen, känns det bra att vi kan stötta 
med det vi har att erbjuda för att skynda på 
processen”, säger Samuel Augsburger.

Ramirent står redo och har 
erbjudit Sveriges 21 regioner 
bodar, för att underlätta när 
vaccineringen av covid-19 
kommer igång.

Ramirent redo 
att leverera 
vaccinationsbodar





LADDA NER VÅR NYA SLIPGUIDE

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

FÖR ETT PERFEKT
SLIPRESULTAT

www.scanmaskin.se
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