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300 kg i korg i hela arbetsområdet

Klarar 4,5° lutning runt hela maskinen

Borstlösa AC drivmotorer med traction control och aktiv osciellerande axel med 
andra ord lika bra eller bättre än en dieselmaskin att ta sig fram på en arbetsplats

AGM batterier, underhållsladdare på startbatteri 
samt ljusa gummidäck är standard

Fullhybrid, den starka motorn orkar ladda och driva 
bomfunktionerna, med andra ord, 0% batteri är inga problem.

Korg med 2 ingångar varav en med ”dörr”

FULLHYBRIDER 
ATT LITA PÅ!

GÖTEBORG • Klangfärgsgatan 4A • 426 52 Västra Frölunda
STOCKHOLM • Hyvelgatan 39 • 741 71 Knivsta

031-20 20 05 • 08-721 70  05
www.liftexperten.se

Din återförsäljare och servicepartner för 

GENIE Z45FE - ny 16 m 
hybridbomlift från GENIE 
och Liftexperten
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EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

  14  Varmt och torrt på bygget
Sverige är känt för sitt bistra klimat men byggbranschen stänger inte ner bara för att det 
är vinter. Därför behövs pålitlig utrustning för värme och bra inomhusklimat på bygget. Här 
är leverantörerna av utrustningen.

Snart dag för Rentalföretagen att göra entré!

52  Elverktyg

21  GARO Elflex    I N N E H Å L L

D
et är en spännande tid vi går till mötes 
inom maskinuthyrningsmarknaden i 
Sverige. 2021 ser ut att bli ett histo-
riskt år för maskinuthyrarna i landet. 
Branschföreningarna Hyreskedjan och 

Swedish Rental Association är nu i slutskedet 
av sitt arbete att samordna den svenska ma-
skinuthyrningsbranschen under en gemen-
sam förening. Detta arbete har föregåtts av år 
av förhandlingar mellan de 
båda föreningarna som nu 
alltså ser ut att nå i hamn. 
Läs Mikael Öbergs ledare 
på sidan 7 men rubriken 
“Nya tider, nya möjlighe-
ter” där han väl beskriver 
historien bakom och vad 
som fört de båda fören-
ingarna och branschen till 
denna historiska förening 

under 2021, Rentalföretagen. Branschen går 
till mötes en helt ny era för de svenska ma-
skinuthyrningarna och dess hyrestagare. För-
delarna är många både för maskinuthyrarna 
och leverantörer som är medlemmar och för 
hyrestagarna naturligtvis. SRT 1 och SRT 2 
blir lite av en tvåstegsraket. I Mikaels ledare 
i detta nummer kan du läsa om historien 
bakom våra maskinuthyrarföreningar och 

vad sammanslagningen till 
rentalföretagen kommer 
att utmynna i. I SRT 2 som 
kommer ut i april kommer 
Mikael Öberg mera ingå-
ende beskriva fördelarna 
med att vara medlem i den 
nya föreningen Rentalföre-
tagen. Ett grundligare re-
portage kommer också att 
publiceras. Mikael Öberg 

Tillverkarna av handhållna elverktyg är syn-
nerligen flitiga på att utveckla och lansera 
nyheter löpande och just i år lanseras en 
stor mängd nyheter.

Agentur- och lågprisprodukter är inget för 
GARO Elflex. Här utvecklas, tillverkas och 
testas allt noggrant inom de egna väggarna 
innan det når kund.

sitter i valberedningen för styrelse i Rentalfö-
retagen.

Vi kommer också naturligtvis att bevaka när 
själva beslutet om sammanslagningen kom-
mer att klubbas och när nya gemensamma för-
eningen Rentalföretagen är ett faktum.

I övrigt är detta första nummer av SRT 2021 
ganska välfyllt med reportage om leverantö-
rer av maskiner och verktyg, pressreleaser om 
nyheter och temaartiklarna “Varmt & Torrt på 
Bygget”, “Nya Arbetsplattformar” och “Nya 
Elverktyg”. Och så lite mindre snack om pan-
demin som vi helst ser att den snart släpper 
greppet. Men fortsatt gäller att hålla avstånd, 
tänka nytt och tänka om. Håll till godo med 
SRT 1-2021. 

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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300 kg i korg i hela arbetsområdet

Klarar 4,5° lutning runt hela maskinen

Borstlösa AC drivmotorer med traction control och aktiv osciellerande axel med 
andra ord lika bra eller bättre än en dieselmaskin att ta sig fram på en arbetsplats

AGM batterier, underhållsladdare på startbatteri 
samt ljusa gummidäck är standard

Fullhybrid, den starka motorn orkar ladda och driva 
bomfunktionerna, med andra ord, 0% batteri är inga problem.

Korg med 2 ingångar varav en med ”dörr”

FULLHYBRIDER 
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Ramirent lanserar 
Säkrare lyft enligt 
ISO-standard

Alimak Group får order för 
36 bygghissar till USA

Hüllert Maskin välkomnar 
Robbie till säljteamet

Vi lever i en global värld och i 
en ekonomi som strävar mot 
storskalighet och kostnadsef-
fektivitet. De stora investe-
ringarna i framtidens drivlinor 
och system för entreprenad-
maskiner gör nu att de båda 
Sydkoreanska maskintillver-
karna, Hyundai och Doosan, 
får samma ägare. Den befint-
liga försäljning och eftermark-
nadsstrukturen i Europa för de 
både märkena består oföränd-
rad och påverkas inte.

Hyundai Heavy Industries 
Holding (HHIH) håller nu 
på med de sista delarna inför 
övertagandet av majoriteten 
av aktierna i Doosan Infra-
core.

De båda entreprenadma-
skinstillverkarna kommer att 
fortsätta under sina respektive 

varumärken med upparbetade 
kanaler för försäljning och ef-
termarknad.

För att produktutveckling 
och framtagande av ny tek-
nik ska löna sig, så måste till-
verkarna försäkra sig om att 
kostnaderna kan fördelas på 
så många enheter som möjligt. 
Därför jobbar man kontinuer-
ligt mot en storskalighet som 
ger möjlighet att samordna, 
effektivisera och fördela kost-
nader. Både Hyundai och 
Doosan är Sydkoreanska bolag 
med liknande produktport-
följ och det faller sig naturligt 
att de båda tillverkarna nu 
förhandlar om ett samarbete. 
Man kan nu tillsammans t.ex. 
fokusera på produktutveckling 
av gemensamma framtida mil-
jövänliga motoralternativ.

Doosan och Hyundai 
Construction får samma ägare

Sussie Schwab har tillträtt tjänsten 
som marknadsansvarig för Delva-
tor AB och Hitachis entreprenad-
maskiner i Sverige i januari 2021.

Sussie Schwab är 50 år och har 
stor erfarenhet och breda kun-
skaper inom marknadsföring och 
kommunikation. Senast kommer 
Sussie från en marknadstjänst 
hos Swedish Agro Machinery 
som säljer lantbruksmaskiner där 
varumärket CLAAS ingår. Innan 
dess var hon marknadskoordi-
nator på Starka Betong. Hon har 
skaffat sig en gedigen erfarenhet 
från bygg, entreprenad- och ma-
skinbranschen och har bra koll på 
vad kunderna efterfrågar.

“Jag ser med spänning fram 
emot att jobba med entrepre-
nadmaskiner från Hitachi och 

Delvator som företag. Det är 
ju en förmån att igen få arbeta 
med ett kvalitetsvarumärke. Fö-
retaget har ju utvecklats mycket, 
och med senaste expansionen i 
Stockholm blir det riktigt roligt 
att vara med på resan framåt. Att 
kunna inspirera till ytterligare 
utveckling och få hjälpa till att 
stärka varumärket och företaget i 
Sverige ser jag som ett roligt åta-
gande”, säger Sussie.

Delvator AB är Hitachis gene-
ralagent på den svenska markna-
den och arbetar på flera fronter 
för att öka Hitachis marknadsan-
del i Sverige. Man marknadsför i 
huvudsak bandgrävare, hjulgrä-
vare, hjullastare och minimaski-
ner. Delvator har funnits i 30 år 
med huvudkontor i Eslöv

Sussie tar över Delvators marknadsföring

AB Hüllert Maskin förstärker sälj-
teamet i Sverige genom att an-
ställa Robbie Wessel som ny säljare 
för Merlo teleskoplastare i norra 
Stockholm.

Robbie har tidigare erfarenhet 
från uthyrningsbranschen och även 
som maskinsäljare under de senaste 
fyra åren. Robbies och hans ma-
skinvana och erfarenhet från bran-
schen kommer att bli en tillgång för 
Merlo-kunderna i hans område.

“Jag ser fram emot att vara en del 
av Hüllert Maskin och att represen-
tera ett starkt märke ute på mark-
naden. Det som är spännande med 
just maskinbranschen är att man 
får träffa mycket olika människor 
och bygga starka relationer med 
sina kunder”, säger Robbie.

www.hullert.se

Nu lanserar Ramirent sin utbildning 
Säkrare lyft enligt ISO-standard, för 
att uppfylla byggbranschens efter-
frågan på praktiska moment i sä-
kerhetsutbildningen. Första utbild-
ningstillfället sker i mars.

Att utbildningen Säkrare lyft 
ska innehålla praktik, har efter-
frågats av branschen som ett led i 
att skapa säkrare arbetsplatser för 
personer som jobbar med olika 
typer av lyftredskap.

Klämskador på grund av miss-
förstånd eller otydligheter mellan 
de som jobbar på marken och kran-
föraren som sitter uppe i luften, är 
tyvärr vanliga. Likaså olyckor som 
inträffar på grund av tappad last, 
felaktiga kopplingar eller okunskap 
om hur vikt och utformning påver-
kar hur lasten beter sig.

“När vi nu adderar praktiska 
övningar till vår tidigare teoretis-
ka kurs, blir det tydligare för delta-
garna vad som faktiskt kan hända 
när man jobbar med olika typer av 
lyftredskap”, säger Lars Ölvestål, 
säljutvecklingschef på Ramirent.

Kursen ger grundläggande 
kunskap i hur man genomför en 
lyftoperation säkert och effektivt. 
Här får deltagarna lära sig att 
koppla och använda lyftredskap 
och dirigera en kran på ett sätt 
som minimerar risken för skador 
på människor och material.

“Kursen vänder sig i första hand 
till personer som ska koppla last 
med lyftredskap eller dirigera en 
lyftanordning, men är även värde-
full för andra som jobbar med lyft-
arbeten där olika typer av byggkra-
nar används”, säger Lars Ölvestål.

Kursen genomförs under en 
dag och avslutas med ett praktiskt 
och teoretiskt test. Efter godkänt 
resultat kan man få sitt utbild-
ningsbevis registrerat på sitt ID06. 
Säkrare lyft (ISO) med praktik star-
tar den 24 mars i år och är en del 
i Ramirentskolans utbud av totalt 
ett 25-tal kravutbildningar. Utbild-
ningen följer byggbranschens krav 
och standard ISO SS-ISO 23853, 
AFS 2006:6, AFS 2006:7.

www.ramirent.se

Morrow Equipment har lagt en 
order med Alimak Group för 36 
bygghissar och tillhörande acces-
soarer. Morrow har sedan tidigare 
varit en långvarig ägare av en flot-
ta med Alimak-utrustning. Mor-
row har sitt huvudkontor i Salem, 
Oregon, och har anläggningar i 
hela USA och Kanada. Morrow 
är enligt Alimak det största torn-
kransföretaget i Nordamerika och 
erbjuder lösningar till sin kundbas 
för att leverera både tornkranar 
och hissar. "Trots fortsatt utma-
nande marknadsförhållanden till 
följd av covid-19 är vi glada att till-
kännage denna order från Mor-
row för bygghissar som är basera-
de på vår beprövade teknik för att 
driva hållbarhet, effektivitet och 
ökad produktivitet inom bygg-
branschen", säger David Batson, 
affärsområdeschef Construction 
Equipment Alimak Group.
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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).

www.comeco.nu

NYHET!
THERMOX TJÄLTINARE

VC80

Klarar upp till 
200KVM per enhet

separata slangvindor 
finns i olika längder.

Enkel och smidigt.

Godkänd för

HVO100

KÖP SVERIGES MEST SÅLDA BYGGTORK 
SÅ BJUDER VI PÅ SVERIGES BÄSTA SERVICE OCH SUPPORT
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Hüllert Maskin får ny servicepartner på Gotland

6

Alimak Group stödmedlem i IPAF

Barometerindikatorn ökade i februari, från 
100,9 i januari till 103,6. Med undantag för de-
cember har indikatorn ökat varje månad sedan 
fallet i april förra året.

KONJUNKTURBAROMETERN
Februari 2021

Tillverkningsindustrins konfidensindikator ökade något i februari och pekar fortsatt 
på ett betydligt starkare stämningsläge än normalt. Bakom uppgången ligger 
mer optimistiska förväntningar på framtida produktion. Trots det starka läget för 
sektorn som helhet är läget påtagligt svagare för konsumtionsvaruindustrin och 
har varit så sedan oktober.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg marginellt i 
februari till 95,4. Uppgången förklaras av starkare signaler från företagen inom 
husbyggande medan konfidensindikatorn för anläggningsverksamhet backar.

Detaljhandelns konfidensindikator ökade med 3,2 enheter efter att ha fallit 
något månaden innan. Stämningsläget förbättrades för handel med motorfordon 
och sällanköpshandeln medan indikatorn för dagligvaruhandeln föll tillbaka.

Tjänstesektorns konfidensindikator steg med 3,7 enheter i februari till 94,4. 
Uppgången förklaras framför allt av mer optimistiska förväntningar på efterfrågan 
på företagens tjänster de närmaste månaderna samt att verksamheten utvecklats 
bättre de senaste månaderna.

Hushållens konfidensindikator steg för tredje månaden i rad, från 94,4 i januari 
till 97,5 i februari. Samtliga ingående frågor bidrog till uppgången, förutom för-
väntningarna på den egna ekonomin som i stället dämpades marginellt. Hushållens 
förbättrade syn på sin egen ekonomi i nuläget bidrog mest till ökningen.

Barometerindikatorn uppåt i februari

Cedergrens Mek. Verkstad AB i 
Klintehamn blir ny servicepart-
ner på Gotland från och med 
den 1 januari 2021. Cedergrens 
står redo att ta emot kunder i 
behov av att serva eller reparera 
sin Merlo. Cedergrens är ett fa-
miljeföretag och har varit verk-
samt i Klintehamn i över 100 
år. Förutom verkstaden har de 
försäljning av entreprenadma-
skiner, VVS-detaljer, Skidbike 
och Skidcar. I ett pressmedde-

lande tackar Hüllert Maskin 
även Agro Maskiner för ett mer 
än tio år långt samarbete, efter 
att de under årsskiftet upphör 
med försäljning och service av 
Merlo på Gotland. “Vi vill rikta 
ett stort tack till Agro Maskiner 
för att ni satt Merlo på den got-
ländska kartan, ert engagemang 
och ett fint samarbete”, skriver 
Hüllert Maskin. “Vi önskar Agro 
Maskiner allt väl i er fortsatta 
verksamhet!”

Stockholmsbaserade Alimak är nu 
medlem i International Powered 
Access Federation, IPAF, efter en 
överenskommelse om att gå med 
i medlemskategorin “Sustaining 
Member”. Alimak tillverkar klät-

terplattformar och bygghissar, har 
26 dotterbolag och en närvaro i 
mer än 20 länder. Övriga företag i 
den relativt nya Sustaining Mem-
ber-kategorin är Haulotte, Apex 
och Henderson Insurance Brokers.

Under hösten lanserade Rami-
rent flera av sina utbildningar 
digitalt. Satsningen innefattar sju 
olika lärarledda webbutbildning-
ar med ett tjugotal kurstillfällen 
under första kvartalet i år.

Under hösten 2020 lansera-
des de första webbutbildning-
arna inom Ramirentskolan. Att 
erbjuda utbildningar online har 
varit på gång redan tidigare, men 
coronapandemin och de begrän-
sade möjligheterna att samlas 
fysiskt har drivit på utvecklingen. 
Snabbare än planerat har även 
lärarledda webbutbildningar, 
där deltagarna har direktkontakt 
med kursledaren, digitaliserats.

“Intresset har varit stort”, sä-
ger Lars Ölvestål, säljutvecklings-
chef Ramirent. “Vi har gått från 
att väldigt få av våra kursdeltaga-
re valde en kurs online till att ca 
40 procent gör det idag. Nu pla-
nerar vi för ytterligare lärarledda 

onlinekurser och ett tjugotal 
kurstillfällen kommer att hållas 
bara under första kvartalet.”

Utbildningarna vänder sig till 
verksamma inom byggindustrin 
och lär genom olika teman ut sä-
kerhet på byggarbetsplatsen. De 
utbildningar som redan har digi-
taliserats är de som inte innehål-
ler praktiska moment. Framför 
allt handlar det om fallskydd, lift, 
brandfarliga arbeten, härdplast, 
säkra lyft med lyftredskap, ställ-
ning samt säker hantering av 
motorkap. Utbildningarna pågår 
under en halv- eller heldag och 
hålls av Ramirents certifierade 
instruktörer.

“Det är viktigt att arbetet med 
säkerhet på arbetsplatsen kan 
fortsätta även under rådande 
omständigheter, och därför har 
det varit centralt att vi har kun-
nat digitalisera flera av våra ut-
bildningar”, säger Lars Ölvestål.

Ramirent satsar på digitala utbildningar

Sinoboom påbörjar samarbete 
med Pinnacle Platforms, ett nytt 
företag lett av Tim White och 
Wayne Lawson. Företaget foku-
serar på försäljning och service 
av Sinoboomprodukter och er-
bjuder komplett eftermarknads-

service och support. Samarbetet 
med Pinnacle Platforms är det 
senaste steget i moderbolaget Si-
nobooms strategi att etablera en 
permanent, europeisk verksam-
het, baserad i nederländska Rot-
terdam.

Sinoboom inleder brittiskt samarbete
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NYA TIDER

Mikael Öberg, valberedningen för 
styrelse till Rentalföretagen.

S
om bransch betraktat är ma-
skinuthyrningsbranschen 
en ganska ny bransch. 
Den har sitt ursprung från 
det att industri- och bygg-

företag började organisera sina 
dåvarande maskinförråd till egna 
resultatenheter på 1960-talet. I 
början handlade det mest om att 
få bättre koll på kostnaderna för 
maskininköp och att höja nytt-
jandegraden av maskinerna. Det 
fanns redan vid denna tid en in-
sikt om att såväl industrin som 
byggandet skulle komma att krä-
va mer maskiner och hjälputrust-
ning för att göra arbetet effekti-
vare och säkrare. Fast vänta… det 
är 60 år sedan är det ungt? I indu-
striell mening är det ungt då den 
stora ”industriella utvecklingen” 
går så långt tillbaka som till bör-
jan/mitten av 1800 talet. 

Under 1970-, 1980- och 90 
talen sker det stora förändringar 
som innebär att framförallt in-
dustrin och sedermera fler av de 
större byggföretagen väljer att 
bolagisera och sälja ut sina ma-
skinnära verksamheter. Detta är 
grunden till att fler företagare 
ser affärsmöjligheter i att serva 
och hyra ut maskiner. Under 
dessa årtionden får vi en tillväxt 

av både små, medelstora och 
större maskinuthyrningsfirmor 
runt om i landet. I samband med 
detta uppstår också ett behov av 
att knyta kontakter mellan uthy-
rarna. Hyreskedjan bildas 1977 
som en branschförening riktad 
till de mindre och medelstora 
maskinuthyrarna med målsätt-
ning att utbyta erfarenheter och 
utveckla ”hantverket” att hyra ut 
maskiner på ett professionellt 
sätt. Det dröjer ända fram till 
sekelskiftet innan motsvarande 
förening, Swedish Rental, (SRA) 
bildas av de större maskinuthy-
rarna. Innan dess hade de större 
byggföretagen påbörjat ett sam-
ordningsarbete mellan deras då-
varande maskinverksamheter.  

De senaste 20 åren har det 
hänt oerhört mycket inom bran-
schen. Utbudet av produkter  har 
näst intill ”exploderat”. I princip 
alla verktyg, maskiner, tillfälliga 
lokaler, förråd, utrustningar som, 
bygg-, industri-, statliga- eller 
kommunala verksamheter be-
höver kan hyras från branschens 
över 100 företag.  Under de sista 
10-15 åren har det också skett en 
stor utveckling av tjänster som 
branschen erbjuder. Idag tillhan-
dahålls allt från lagstadgade ut-

bildningar för maskinanvändare 
till ”nyckelfärdiga” lösningar för 
lokalbehov, säkerhet och inpas-
sering.

Strukturen i branschen har 
utvecklats och internationalise-
rats. I dagsläget finns det alltifrån 
mindre och medelstora familje-
ägda företag till större publika 
bolag som verkar i fler länder. 
Det kan i sammanhanget vara 
värt att nämna att den nordiska 
marknaden tillhör en av de mest 
utvecklade för uthyrning till 
proffs kunder. Runt sekelskiftet 
var det många som trodde att 
kraven och behoven skulle leda 
till att enbart stora bolag skulle 
klara av att överleva. Vi kan idag 
drygt 20 år senare konstatera att 
det blev inte riktigt som prog-
nosmakarna förutspådde. Visst 
har strukturomvandlingen gi-
vit vid handen att det finns ett 
antal större verksamheter men 
samtidigt så har privatägda bolag 
lyckats bygga upp en stark platt-
form ofta runt en eller fler lo-
kala geografiska marknader eller 
genom att specialisera sig inom 
något produktområde. Detta är 
sunt och mycket viktigt för att 
ge utvecklingskraft och dynamik 
inom en bransch. Detta vittnar 

om att det går att skapa uthålliga 
affärer oavsett företagsstorlek. 
Inom uthyrningsbranschen har 
tillgång till entreprenörskap och 
billigt kapital i kombination med 
industriellt ledarskap varit bety-
dande faktorer för detta.

I dagarna pågår ett stort och 
viktigt steg i arbetet att samordna 
maskinuthyrningsbranschen un-
der en gemensam förening. Ti-
den är definitivt mogen för detta 
och det finns stora fördelar med 
att bli medlem. I nästa ledare ger 
jag min syn på de möjligheter 
som uthyrare kan dra nytta av 
genom att gå med i den nya för-
eningen, Rentalföretagen. 

Redan nu säger jag; Tveka 
inte utan gå med i Rentalföreta-
gen och bli medlem i maskinut-
hyrnings familjen. Tillsammans 
skapar vi nya möjligheter för hela 
branschen.
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Hüllert Maskin 
tecknar service-
avtal med Lännen 
Tractors
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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

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
9-11 september, 2021
Säve Depå, Göteborg

www.entreprenadlive.se

ENTREPRENAD LIVE 2021
16-18 september, 2021
Ring Knutstorp, Skåne

www.entreprenadlive.se

BAUMA 2021
4-10 april, 2022
Messe München
München, Tyskland

www.bauma.de

NORDBYGG 2022
26-29 april, 2022
Stockholmsmässan, Stockholm

www.nordbygg.se

Från 1 januari 2021 har Delvator AB förvärvat HVL Maskin för att 
stärka tillgängligheten till maskinservice i Stockholmsområdet. 
Delvator hälsar alla Merlo-kunder välkomna att boka service och 
reparation inne i verkstaden i Arlandastad eller ute i fält. Hüllert 
Maskin, som har den svenska generalagenturen för Merlo, med-
delar att de ser fram emot ett gott samarbete med Delvator.

HVL Maskin blir Delvator

Hydroscand expanderar 
i Värmland

I och med lanseringen av Merlos 
nya Roto S Plus-serie valde He-
dins Hjulgrävmaskiner att inves-
tera i en R50.26 S Plus för arbetet 
vid Förbifart Stockholm.

Hedins Hjulgrävmaskiner i Jokk-
mokk startades 1974 av Sture 
Hedin och drivs med sönerna 
Micael och Niclas Hedin. Famil-
jeföretaget fokuserar på entre-
prenad inom skyddsarbeten och 
jobb i berg och tunnlar, och har 
varit verksamma under jord i 
över 45 år. Verksamheten sträck-
er sig över hela landet och består 
bland annat av säkrare och bättre 
byggande i berg, tunnlar, berg-
rum och andra utrymmen. Även 
skyddsarbeten, mekanisk bergs-
skrotning och diverse bilnings-
arbeten i gruvor, bergrum, samt 
väg- och järnvägstunnlar har va-
rit en del av deras verksamhet. 
Idag består Hedins maskinpark 
av cirka 30 olika entreprenadma-
skiner.

Företagets första teleskoplas-
tare införskaffades under 90-ta-
let. Hedins investerade 2004 i 
sin första runtomsvängande te-
leskoplastare från Merlo. Under 
våren 2018 utökade företaget sin 
maskinpark med två nya Merlo 
R40.18S. Dessa två maskiner har 
varit placerade vid arbetet med 

den nya motorvägsförbindelsen 
Förbifart Stockholm. De CE-god-
kända personkorgarna har un-
derlättat arbetet under jord och 
varit en viktig del i säkrare drift, 
enligt Hüllert Maskin, som har 
den svenska generalagenturen 
för Merlo. Av vägens 21 km går 
drygt 18 km i tunnel för att skona 
viktiga miljö- och kulturvärden.

I och med lanseringen av nya 
Roto S Plus-serien, valde Hedins 
att investera i en R50.26 S Plus, 
som även den anslutit till arbe-
tet vid Förbifart Stockholm. Den 
nya modellen lanserades under 
2020 och är utrustad med en tilt-
bar hytt som försetts med mjuk 
tilthydraulik och chassifjädring. 
R50.26 S Plus har maximal lyftka-
pacitet på 4500 kg och maximal 
lyfthöjd 25,9 m.

“Den nya Merlon har flera sto-
ra förbättringspunkter som gör 
jobbet enklare och trevligare”, 
säger Niclas Hedin på Hedins 
Hjulgrävmaskiner. “Merlos nya 
R50.26 S Plus är helt outstanding. 
Den nya hytten där förarmiljön 
helt klart blivit mycket bättre 
jämförelsevis med tidigare mo-
deller. Maskinens nya hydraulik 
är följsam och har förbättrats 
oerhört och gör maskinen riktigt 
trevlig att arbeta med.”

Hedins Hjulgrävmaskiner satsar på Merlo

Hydroscand har expansionspla-
ner under våren och kommer 
inom kort att öppna tre nya bu-
tiker i Sverige. Nu satsar Hydros-
cand på att öka tillgängligheten 
för kunderna i värmländska Säffle.

Tidigare har Hydroscand av-
slöjat sina expansionsplaner i 
Uddevalla och Kristinehamn. Nu 
satsar företaget ytterligare i regi-
on Värmland och etablerar en till 
butik, närmare bestämt på Norr-
landsvägen 22 i industriområdet 
Rolfserud i Säffle.

Butiken kommer att erbjuda ett 
brett och lokalt anpassat sortiment. 
Utanför Hydroscands butik finns 
det plats för att kunna ta emot kun-
der som färdas i större fordon.

Hydroscands nya butik beräk-
nas öppna i slutet av mars.

Hüllert Maskin, som i första 
hand säljer och servar Merlo tele-
skoplastare, servar och reparerar 
även andra typer av entreprenad-
maskiner i den lokala verkstaden 
i Vara. Ett serviceavtal har teck-
nats med Lännen Tractors AB för 
eftermarknaden i Västergötland 
för både Lännen grävlastare samt 
Lundberg redskapsbärare. Ser-
viceavtalet innefattar att Hüllert 
Maskin har ansvar för service och 
reparation samt reservdelar av 
Lännen grävlastare och Lundberg 
redskapsbärare utifrån kundens 
behov och efterfrågan i området. 
Hüllert Maskin erbjuder även tre 
fullt utrustade servicebilar som 
dagligen är ute på fältet och ge-
nomför service och reparationer 
på plats hos kunden.

 INSTÄLLD 

 INSTÄLLD 

 INSTÄLLD 

 INSTÄLLD 

 INSTÄLLD 



    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

TEMPORÄRA ANLÄGGNINGAR

info@bvm.se
www.bvm.se

GEDA 500 Z/ZP SL

TRANSPORTPLATTFORMAR
GEDA transportplattformar kombinerar 
know-how som beprövats i mer än
åtta årtionden med kontinuerlig 
vidareutveckling, unik kvalitet och
hållbarhet.

Vare sig det handlar om nybygge eller
renovering – GEDAs transportplattformar 
i original lämpar sig perfekt för tunga 
laster. Tack vare ett brett variantutbud 
kan de användas i så gott som alla typer 
av laster.
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Delvator expanderar 
i Stockholm
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Cordel Norden, en leverantör av 
programvara till hantverkare och 
byggföretag, har kommit överens 
med Congrid Oy om att gå sam-
man för att stärka produktport-
följen och möjliggöra internatio-
nell tillväxt.

Cordel Norden tillhandahåller 
programvara och tjänster (SaaS) 
för att digitalisera byggföretag 
och hantverkare. Företaget be-

står av tre dotterbolag med åtta 
kontor i Norge och Sverige. Cor-
del Group har 110 anställda och 
betjänar mer än 75 000 använ-
dare från mer än 8 000 kunder.

Congrid Oy är verksamma 
inom SaaS-programvara för 
byggkvalitet och säkerhetshan-
tering i Finland med mer än 150 
kunder. Lösningen är ett verktyg 
för mer än 10 000 aktiva an-

vändare inom byggbranschen. 
Congrid har 27 anställda i Fin-
land och Sverige.

“Byggbranschen och hant-
verkarna måste följa en mängd 
regler och förordningar. Detta 
är mycket komplicerat och in-
volverar många parter”, säger 
Gustav Line, vd Cordel Norden 
AS. “Congrid har en fantastisk 
lösning som hjälper företag och 
hantverkare att vara kompati-
bla och säkra på att information 
samlas in och bearbetas digitalt.”

“Det finns ett stort behov av 
en digital lösning som Congrid 
inom den nordiska byggsektorn”, 
säger Timo Makkonen, vd Cong-
rid Oy. “Vi har byggt en stark 
närvaro i Finland och stärker för 
närvarande marknaden i Sverige. 
Att gå samman med Cordel stö-
der vår strategi att bli nummer 
ett i Norden. Vi ser fram emot att 
bredda vårt nordiska fotavtryck 
med Cordel.”

Cordel Norden förvärvar Congrid

Gustav Line, vd Cordel Norden AS.

År 2020 investerade Atlas Copco 
Rental i fler nya ångpannor och 
tillbehör för leverans under åren 
2020-2021. Atlas Copco förvär-
vade under 2018 Location Ther-
mique Service, LTS, ett franskt 
företag specialiserat på uthyr-
ning av ångpannor. LTS blev en 
del av divisionen Atlas Copco 
Specialty Rental och med förvär-
vet kan Atlas Copco Rental till-
handahålla tillfälliga lösningar 
för både ånga, tryckluft, el och 
kväve. Atlas Copcos ångpannor 
är energieffektiva och designade 
för hyresanvändning, enligt At-

las Copco. I hyresflottan finns 
för närvarande ångpannor med 
kapacitet från 1,3 till 16 t/h med 
olika tillbehör. Atlas Copco Ren-
tal tillhandahåller tillfälliga ång-
lösningar i flera länder för både 
planerade projekt och nödsitua-
tioner. Atlas Copcos utbyggnad 
drivs av ökad efterfrågan och 
att hålla jämna steg med servi-
cekvaliteten. Ångpannornas vi-
suella utseende kommer också 
att uppdateras. Investeringen 
inkluderar däremot inte nya 
modeller eller andra tekniska 
förändringar av pannorna.

Atlas Copco investerar i ånga

I december 2019 gjorde BytUpp 
entré på nätet, och idag har saj-
ten 15 000 unika besökare varje 
vecka, enligt BytUpp. Sajtens 
ändamål är att skapa en plats där 
användare kan sälja maskiner, 
redskap eller transportfordon. 
John Salinder, grundare och vd 
BytUpp, upplevde ett behov av 
en marknadsplats skräddarsydd 
för entreprenad och transport, 
en sajt utan för mycket scrol-
lande förbi irrelevanta annonser. 
BytUpp använder sig av åtta hu-
vudkategorier som i sin tur bryts 
ned till ett antal underkategorier. 
Som företag kan man skapa en 
butik där annonser samlas och 
information om företaget syns. 
Användaren kan välja mellan to-
talt tre all inclusive-paket.

BytUpp firar ett år

En Zaxis-7 har precis utrus-
tats för sin nya ägare och ett 
tiotal band- och hjulgrävare 
står uppradade i ordning 
längs Bristagatan. Det är 
här Hitachi-kunder från 
och med årsskiftet kommer 
att kunna besöka Delvator.

Delvator har förvärvat 
servicepartnern HVL Ma-
skin. Genom att Delvator 
får sin egen organisation på 
plats kommer de närmare 
slutkunden och kunder-
nas inflytande ökar. Även 
om det är samma personal 
kommer kunderna på sikt 
kunna dra nytta av att verk-
samheten utvecklas, enligt 
Delvator. En annan stor 
fördel är möjligheten att 
kundanpassa sålda maski-
ner i större utsträckning än 
tidigare, skriver Delvator i 
ett pressmeddelande.

“Delvator är i ett ex-
pansivt skede och anlägg-
ningen i Stockholm lägger 
ytterligare en pusselbit i 
vår expansion”, säger Jonas 
Coltén, vd Delvator. “Norra 
Stockholm är perfekt läge 
dels för regionen, dels för 
närheten till Arlanda flyg-
plats. Planen att på sikt utö-
ka med fler servicetekniker 
och ökad kapacitet ligger i 
linje med den strategi vi har 
satt upp.”

“Det är med stor glädje 
vi nu stärker vår närvaro i 
Stockholmsområdet”, säger 
Thomas Johnsson, efter-
marknadschef Delvator. “I 
och med förvärvet av vår 
servicepartner HVL Ma-
skin har vi de rätta förut-
sättningarna på plats redan 
från start.”



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.
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omdesignade Wille-maskinen
NU KOMMER DEN HELT                 

Den populära redskapsbäraren Wille genomgår ett generationsbyte. Den här 
gången är det deras 400-serie som står i fokus. 465 blir till 475. Med helt nya 
Wille 475 kommer inte bara en ny snygg design, utan massor av tekniska lös-
ningar för att ytterligare öka användarvänligheten hos den populäraste Wille 
modellen. 
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“
Maskinen har kvar många av de goda 
egenskaper man förknippar med Wille 
redskapsbärare plus en massa förbätt-
ringar som tillkommit för att möta kun-
dens nya utmaningar”, förklarar Martin 

Svensson på Bengt Bergs Maskinservice AB, 
en del av Willegruppen AB.

MÅNGA NYA FÖRDELAR
Sammanfattande kan sägas att nya Willie 475 
har en helt ny design med förbättrad sikt. Den 
är försedd med redskaps- och förarspecifika 
profiler, fyra arbetsuppdragsanpassade “kör-
mode”, den har blivit tystare samt är försedd 
med elektrisk kontroll av körtransmissionen.

STORLEKEN
Wille 475 landar storleksmässigt precis i mit-
ten av Willes utbud av redskapsbärare som 

också består av maskiner i 200, 300, 600 och 
800-serien. Med en maskinvikt på 3550 kg är 
det en kompakt maskin, men med en komfort 
och styrka som gör att den löser besvärliga 
uppgifter och klarar av långa arbetsdagar med 
bibehållen komfort.

“Det är fortfarande en Wille, med alla de 
egenskaper man förknippar med varumärket 
och som våra kunder kräver. Hytten sitter på 
framramen och är lågbyggd vilket både ger 
god framkomlighet och förenklar insteget 
samt att föraren hamnar nära redskapen”, sä-
ger Martin.

“Att hytten sitter på framramen ger också 
en god viktfördelning med 46 % av vikten 
framtill och 54 % baktill. Detta möjliggör ut-
rymme för redskap ovan motorhuv, exempel-
vis vattentankar, laketankar eller lövsug med 
bibehållen stabilitet. Andra karaktäristiska 

egenskaper som Wille behåller är den breda 
infästningen av lastaren, både för att ge god 
sikt men också för att en sådan konstruktion 
blir mer vridstyv och hållbar. Likt föregångar-
na är även denna Wille modell utrustad med 
axlar istället för hjulmotorer vilket bidrar yt-
terligare till att skapa en stabil och komforta-
bel maskin. Sedan är det ju en Wille, självklart 
finns det massor av hydraulik, hela 130 liter/
minut, med en mängd olika inställningsmöj-
ligheter och därmed möjlighet att utföra olika 
uppgifter.”

NY HYTT OCH NY MOTOR
Tack vare de böjda fram- och bakrutorna, 
dörren av glas och instrumentpanelen med 
låg bygghöjd, är sikten från panoramahytten 
ännu bättre än hos föregångaren. Glasdörren 
är försedd med skjutbart fönster och det finns 
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extra LED-bakljus i det övre hörnet på hytten. 
Ljudnivån i hytten är lägre än tidigare och 
knappar och reglage är rätt placerade med 
tanke på ergonomi. 

Wille 475 är försedd med en Kohler-diesel-
motor på 55 kW med partikelfilter som upp-
fyller kraven enligt utsläppsklassen Steg 5. Så-
som i andra Wille-modellerna, kan man också 
på modellen 475 använda HVO100 biodiesel 
som bränsle. Motorn är kopplad till en elek-
triskt styrd växellåda från Danfoss. Den nya 
tekniken gör det möjligt att bättre utnyttja 
motorns ideala funktionsområde, vilket bi-
drar till högre effektivitet och lägre bränsle-
förbrukning. Som en ny egenskap kan föraren 
nu välja bland de fyra körlägena för att opti-
mera rätt egenskaper vid rätt jobb. 

Wille har lagt mycket energi på att skapa 
en ännu bättre förarmiljö, inte minst i sam-
band med transporter. 475:an går att köra i 40 
km/h, men numera har den också en väldigt 

finurlig farthållare som fungerar ungefär som 
på en personbil. Man aktiverar den genom 
en knapp på armstödet, och sedan går den 
att justera med ett intervall på 1 km/h. Om 
man behöver sakta ned för ett hinder kan 
man trycka ner inch-pedalen, och när peda-
len släpps upp igen återgår den automatiskt 
till den valda hastigheten. Farthållaren avak-
tiveras med hjälp av ett lätt tryck på bromsen 
precis som på en bil. 

Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt 
när körriktningsreglaget förs i neutralläget. 
En av de viktiga nya tekniska innovationerna 
är den elektriskt styrda lastarventilen. Med 
den kan föraren styra såväl lyft- och sänkhas-
tigheten som accelerationen. Motsvarande 
inställningar är också möjliga för tilten av 
skopan.

I standardutrustningen ingår motor- och 
cylinderhydraulik framåt och bakåt, en back-
ningssummer som kan kopplas till och från, 

programmerbar automatisk fjädring av lasta-
ren, påminnelse om servicen och en ratt som 
kan lyftas och sänkas och justeras i djupled. 
Utbudet av tilläggsutrustning för Wille 475 
är brett. Som nyheterna kan t.ex. nämnas: 
startspärr, LED-varningslampor integrerade 
i hyttens övre paneler och ett displaystyrt 
centralsmörjningssystem samt beredskap för 
montering av personlift.

OM WILLE SVERIGE
“Företagen i Willegruppen säljer redskaps-
bäraren Wille i Sverige. Willegruppen AB ägs 
gemensamt av sju svenska företag. Det är ett 
unikt samarbete som under mer än 30 år för-
enklat för alla våra svenska ägare av Wille. Var 
och en av Willegruppens företag importerar, 
säljer, utrustar och servar Wille-maskinerna.”

Varje importör har ett eget reservdelslager, 
egna nät av servicegivare och samverkar di-
rekt med eftermarknadsavdelningen vid Wil-
les fabrik i Finland, och även med maskinens 
konstruktörer.

“Inga mellanhänder. Snabba beslutsvägar. 
Raka rör mellan svenska användare och Wil-
les tillverkare i Finland”, avslutar Martin.

Man kan kolla på filmen om nya Willie 475 
på länken: https://youtu.be/plIJTKoRDBI

Partille – Bengt Bergs Maskinservice AB
Motala – Broddson AB
Kumla & Karlstad – Värmdal traktorservice AB
Stockholm – Willecenter i Stockholm AB
Gävle – Boström maskin AB
Östersund – Jämtmaskin AB
Umeå – SO Larsson Maskin AB
Wille tillverkas av det finska företaget Vilakone 
OY, som ingår i den familjeägda koncernen Wihuri 
Group.

WILLEGRUPPEN 
BESTÅR AV
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Sverige är känt för sitt 
bistra klimat men bygg-
branschen stänger inte 
ner bara för att det är 
vinter. Därför behövs 
pålitlig utrustning för 

värme och bra inomhus-
klimat på bygget. Här är 
leverantörerna av utrust-

ningen.             

Kallt och 
surt på bygget,   

ETT MINNE 
BLOTT
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E
tt behagligt klimat på byggarbetsplat-
sen är viktigt för trevnaden och för att 
skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt. 
Man jobbar bättre om det vare sig är för 
varmt eller för kallt. Fukt skapar också 

problem med att olika byggnadsmaterial tar 
skada. I Sverige är vi vana ganska tuffa förhål-
landen vintertid. Om man arbetar utomhus 
finns inte så mycket man kan göra mer än att 
klä sig efter väderförhållandet. Men inomhus 
kan man skapa en bra arbetsmiljö trots att det 
är smällkallt, eller surt och fuktigt utomhus. 
Att hålla det tuffa vädret utomhus finns det 
ett antal duktiga svenska tillverkare som kan 
hjälpa till med. I det här nya temat tar vi en 
titt på vilka hjälpmedel som finns till buds för 
att värma och hålla fukten borta.

ByggStröms starka sortiment för värme och 
rätt klimat   

ByggStröm har löpande utvecklat sitt sor-
timenten av värme och klimat produkter 
och förfinat sina produkter. Branschen ut-
vecklas ständigt och nya miljökrav, gör att 
man som leverantör kontinuerligt måste 
anpassa produkterna efter rådande krav. “Vi 
på Bygg-Ström jobbar ständigt med denna 
utveckling och letar alltid efter energieffek-
tiva samt ergonomiska produkter för seg-
mentet värme och klimat”, berättar Gustaf 
Sandström som är produktområdeschef på 
Bygg-Ström, en division inom Malmbergs.

 
BYGGSTRÖMS VÄRMEPRODUKTER
Byggströms värmeprodukter har funnit 
med från början och är välkända på markna-
den med modeller från 2kW upp till 22Kw. 
Produkterna har praktiska lösningar så som 
stadiga stativ och vidarekopplingsmöjlighe-
ter på vissa modeller. Sedan några år tillbaka 
finns även mobila Dieselvärmare på 20kW 
respektive 30kW i sortimentet. Dessa går 
att använda för uppvärmning och torkning i 
välventilerade lokaler. Arbetsmiljön blir vik-
tigare och i takt med detta ställs krav. Bygg-
Ström har lanserat en ventilationsfläkt med 
tillbehör. Denna ger en hög effektivitet och 

ger möjlighet till både till och från luft. Mo-
dellutformningen är också gjord så att man 
kan stapla produkten vid lagring. Smart och 
smidig med praktisk förvaring när produk-
ten inte används.

AVFUKTARE FÖR DEN 
PROFESSIONELLA ANVÄNDAREN
Att avfukta ett utrymme är både effektivt 
och energisnålt. Avfuktaren ger effekt av 
två världar. Man tillför värme och cirkule-
rar den och genom kylkretsen så avdunstas 
fukt. Bygg-Ström har ett flertal energieffek-
tiva modeller. Här kan enkla lösningar för 
rengöring av filter nämnas, även en tydlig 
manöverdisplay där det lätt att avläsa aktu-
ella inställningar på luftfuktighet. Produk-
terna har även en god ergonomi med en 
plastkåpa i ABS som ger stark slagtålighet 
samt minskad vikt, mot de traditionella av-
fuktarna. Även handtag och rejäla hjul gör 
Bygg-Ströms avfuktare till en omtyckt pro-
dukt hos kunderna. Bygg-Ströms produkter 
hittas enklast via företagets hemsida eller 
hos någon av Malmbergs butiker som finns 
i hela Norden. 

www.malmbergs.com   
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Heylo, tysk kvalitet när den är som bäst. Bygg-
VärmeMaskiner AB i Göteborg har markands-
fört och sålt Heylo i Sverige under ett antal 
år. Heylo grundades 1955 i tyska Hanover. På 
värmesidan har man ett brett sortiment av 
oljedrivna värmare, eldrivna och gasdrivna 
värmare. Man har också elektrisk varme-
vattenberedare. Produkterna är synnerligen 
välanpassade och utvecklade för effektiv till-
fällig uppvärmning av byggarbetsplatser. Även 
bland sortimentet av avfuktare finns en rad oli-
ka modeller av byggavfuktare från 20 till 70 l/
dygn, så kallade Dehumidifier med kapaciteter 
från 16 till 62 l/dygn, infraröda heatpanels mel-
lan 200 till 500 watt, isoleringsavfuktare och så 
kallade adsorptionstorkar med avfuktare som 
finns i storlekar från 19,2 till 26,6 l/dygn. Till 
detta ska läggas Heylos sortiment av luftrenare 
och ventilation. Man har et brett sortiment av 
luftrenare för byggen samt enheter för att fil-
trera bort virus, som är särskilt aktuellt i dessa 
tider med Covid-19.

www.bvm.se

Heylos värmare, 
avfuktar och luftrenare  
säljs av BVM   

En annan välbekant leverantör av utrust-
ning för värme och klimat på byggarbets-
platsen är företaget Comeco i Enköping. I 
en separat företagspresentation på sidorna 
48-49 finns det en grundlig presentation av 
företaget och dess produkter. Men kortfat-
tat om produktprogrammet kan nämnas att 
Comeco säljer Thermox mobila luftvärmare 
och byggtorkar, Thermox tjältinare, Faither 
luftrenare som är en nyhet och varmlufts-
slangar som är effektiva på bygget. Till detta 
skall även läggas produkter som Comecos 
egna klipp- och bockmaskiner, dieseltankar, 
Innova luftkonditionering och Comecos 
stationära varmluftspannor. Enligt Comeco 
själva är Thermox byggtorkar Sveriges mest 
köpta.

Den är enkel att använda, effektiv och 
säker. Den starka centrifugalfläken garan-
terar ett högt luftflöde och en hög vär-
meeffekt med ger samtidigt en tyst gång. 
Tack vare värmeväxlaren är även utblås-
ningsluften helt fri från avgaser. Med Ti-
gerloopsystem (1-rörssystem) förbättras 
även driftsäkerheten och minskar också 
brännarens behov av rengöring och ser-
vice. Oljebrännarens funktion styrs med 
kontrollautomatik (automatiskt oljerelä) 
och överhettning förhindras genom tem-
peraturreglering. Uttag finns för extern 
rumstermostat, den installerade interna 
rumstermostaten ser till att hålla allt på en 
jämn temperatur. Luftvärmaren kommer 
med arktisk lagring och är utrustade med 
Oilon-brännare.

Luftrenaren Faither 2000 är en nyhet 
som Comeco vill slå ett extra slag för. Faither 
2000 är en kraftfull luftrenare tillverkad av 
formgjuten plast, byggd för att klara de tuf-
faste miljöerna. Den ger ren luft vid varje 
arbetsplats och tar bort damm, lukter eller 
andra luftföroreningar uppstår. Den mins-
kar hälsoproblem och skapar en bättre och 
renare arbetsplats.

Luftrenaren är försedd med tre filter. 
Förfilter som tar bort damm från slipning, 
sågning och andra synliga partiklar i luften, 
detta möjliggör även en längre livslängd 
på HEPA filtret. HEPA filtret (H13) tar bort 
99,97% av små partiklar som rök, bakterier, 
virus och andra mikroorganismer. De tredje 
filtret är ett aktivt kolfilter med specialbe-
handlad kol som är mycket absorberande 
och binder farliga partiklar och lukter. Den 
unika designen möjliggör även en enkel 
hantering både på arbetsplatsen, och förva-
ringsmöjligheten då den enkelt kan staplas 
både på högkant och liggandes.

“Faither är en bra kombination på arbets-
platsen när man blåser in varmluften från 
byggtorkarna för då hjälper de till att cirku-
lera den varma luften samtidigt som dom 
renar luften på hela arbetsplatsen”, berättar 
Fredric Hallberg på Comeco.

 Comeco firar 30-årsjubiluem i år då före-
taget grundades 1991. Fredric hoppas att man 
ska kunna fira detta med fest under i året i fö-
retagets nya lokaler. Men allt beror naturligt-
vis på Corona-pandemin och restriktionerna.

www.comeco.nu

Effektiv värme- och klimatutrustning från Comeco   
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Värme- och torkfläktar från Garo Elflex   
I en separat artikel på sidorna 21-24 intervjuar 
vi Garo Elflex försäljningschef i Sverige, Nic-
las Alldén om företagets produkter men kort-
fattat kan nämnas att Garo sedan några år 
tillbaka, förutom byggel, även satsar på värme 
och klimat på bygget. Värmefläktserien Fan-
tastic består av tre modeller på 2, 3 och 5 kW. 
Fantastic är professionella värmefläktar som 
är utvecklade för att tåla miljöer på byggar-
betsplatser, industrier och offentliga platser. 
Produkterna är utvecklade för att transporte-
ra stora luftmängder med effektiva fläktmo-
torer och aerodynamisk design. Dess runda 
konstruktion möjliggör hög energieffektivitet 
och snabb uppvärmning/uttorkning. Den 
smarta displayen med inbyggd elektronisk 
termostat ger jämnare värme, lägre energi-
förbrukning, samt enklare inställning jämfört 
med traditionella värmefläktar. Värmefläktar-
na är dessutom riktbara, har integrerad kabel-
vinda, isolerat lyfthandtag, och är stapelbara 
vid förvaring. Garo Elflex serie av torkfläktar 
kallad Drytastic består av två modeller, DT 
9kW och DT 18 kW.

Drytastic är professionella torkfläktar som 
är utvecklade för att klara uppvärmning och 
uttorkning på större byggarbetsplatser, indu-
strier och offentliga miljöer. Produkterna är 
utvecklade för att värma och torka ytor upp 
till 350 m² (1225 m3), tack vare högeffektiva 
fläktmotorer som sprider luften över stora 
ytor, samtidigt som luften renas genom ett 
G4-filter. Den smarta displayen med inbyggd 
elektronisk termostat ger jämnare värme, läg-
re energiförbrukning samt enklare inställning 
än traditionella värmefläktar. Torkfläktarna 
är dessutom konstruerade för att koppla på 
befintligt ventilationssystem, alternativt helt 
friblåsande med luftfördelare. DT-fläktarna 
har skyddade CEE-intag (16A/400V) innanför 
produktens yttermått och ett isolerat stativ 
som fungerar som draghandtag vid transport. 
DT90 modellens handtag kan även vinklas 
ner, dels för att skydda anslutningsdon vid 
drift, samt för effektiv lagerhållning/trans-
port. Produkterna är utrustade med hjul och 
kraftiga lyftöglor.

www.garo.se

Om Amigas värmelösningar kan du läsa mera 
utförligt om på sidan 17. Men kortafattat kan 
nämnas att företaget tillverkar värmekablar 
och värmemattor för att underlätta isiga situ-
ationer på byggarbetsplatsen. Värmemattan 
är flexibel för upptining och varmhållning av 
många olika situationer i kalla och frusna mil-
jöer. Mattan klarar att tina upp till 30 cm tjäle 
på ett dygn, på sandmark ända upp till 60 cm. 

Värmekabel å sin sida är perfekt att tina både 
ut och invändigt. Den självreglerande värme-
kabeln består av två parallella ledare ingjutna 
i ett halvledarmaterial som anpassar sin effekt 
efter omgivningstemperaturen. När tempera-
turen ändras, ändras även egenskaperna för 
materialet. När temperaturen ökar så sjunker 
temperaturen och omvänt när det blir kallare.

www.amigaab.se

Värmekablar och värmemattor från Amiga  
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Den råkalla vinterkylan som trots 
varma kläder tar sig ända in i märgen 
är frustrerande och ett stort problem 
på arbetsplatsen där bygget måste 
fortgå trots isbildning och snötäckt 
material.  

Lösningen har Vi på Amiga! Med värme-
mattor och värmekablar, underlättas de isiga 
situationer som kan komma att uppstå på 
bygget, i fabriken eller på arbetsplatsen.  

Isiga vattenledningar, frusen mark och 
minusgrader känns både i kroppen och 
arbetsutförandet.  

Tina upp tjälen i marken under natten och 
gräv ner rören dagen efter eller värm runt 
elskåpet så att du enklare kan ansluta kablar 
och installera färdigt utan större problem. 
Du kan tom lägga värmemattan runt en 
större kabeltrumma och få en lite mer 
lätthanterlig kabel vintertid. 

VÄRMEMATTAN är flexibel för upptining 
och varmhållning vid många olika tillfällen. 
Ett ekonomiskt och miljövänligt system som 
kan tina upp till 30 cm tjäle på ett dygn - på 
sandmark ända upp till 60 cm. Värmemat-
tan är utvecklad för hårda krav och tuffa 
miljöer, tillverkad av Slitstarkt PVC-belagd 
nylon. Avspolningsbar och lätt att vika ihop 
vid förvaring och transport. Öljetterna på 
sidorna förenklar fixering eller upphängning 
så mattan håller sig på plats. 

Mattan är i standardutförande 3,1x1,0 m 
och effekten är på 1000W. Anslutningska-
beln är 2,5m monterad med jordad 
stickpropp. 

VÄRMEKABELN var ska ni lägga den? 
Först och främst är det bra att veta att det 
är en självbegränsande värmekabel för 
frostskydd som kan läggas både ut och 
invändigt. Med självbegränsande menas att 
kabeln anpassar sin effekt efter temperatu-
ren runt den. 

En självreglerande värmekabel består av 
två parallella ledare ingjutna i ett halvled-
armaterial som anpassar sin effekt efter 
omgivningstemperaturen. När temperaturen 
ändras, ändras även egenskaperna för 
materialet. När temperaturen ökar så sjunker 
effekten och omvänt när den blir kallare, 
det vill säga effekten ökar.  Effekten avtar 
alltså när temperaturen höjs vilket möjliggör 
korsläggning av kabel, förhindrar 
överhettning mm. 

Vår värmekabel finns i färdiga längder 
med sladd inkl stickpropp och avslutning, 
finns i fler längder mellan 2-100M. Kabeln 

SÖKER DU VÄRME?

kan även kapas vid behov och beställas i 
önskad längd. Anslutningsspänning 230V.  
Effekten är 10W/m vid +5ºC och kabeln 
klarar att frostskydda rör upp till 50 mm 
diameter vid -25ºC, förutsatt att röret förses 
med minst 30 mm isolering eller grävs ner 
minst 50cm under mark.  
  
CENTRALER. Vi har även ett utbud 
av styrcentraler för värmekabel för fast 
montering och med schuko som är styrda 
via termostat. Styrcentralen är utrustad med 
termostat och indikeringslampor för att 
enkelt felsöka och se om det finns spänning 
fram. 

Centralen gör även att värmekabeln inte 
förbrukas när det är varmt och fördubblar 
då livslängden på värmekabeln  plus att 
man sparar energi= miljösmart. 
Effekten är 60W och styr 2-100m. 
Styrcentralen fästes enkelt upp på 
bodväggen med skruv eller avgränsande 
”byggstaket” med t.ex buntband. 
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Milwaukee lanserar ny områdesbelysning
Milwaukee lanserar M18 High Output om-
rådesbelysning M18 HOAL-0, som levererar 
4000 lumen TrueView-ljus. Belysningen 
har upp till 12 timmars drifttid per M18 
RedLit-hium 5.0 Ah-batteri. Belysningen 
har AC-/DC-flexibilitet, samt slagtålig de-

sign och störtbåge som skyddar lampan. 
Den har även bärhandtag, 120° roterbart 
belysningshuvud och integrerat nyckelhål 
för upphängning. Vikt med batteri är 3,3 kg. 
Belysningen levereras utan batteri och lad-
dare.

“Vi har väntat på en maskin 
i den här storleken”
Michael Gilbertsson, MG Bygg AB, är en av 
de första i Sverige som har köpt och fått den 
nya Merlo P50.18 Plus levererad. “Framförallt 
valde vi den för kapaciteten. Det här är en 
storlek på maskin som vi har väntat på”, säger 
Michael Gilbertsson.

Michael Gilbertsson i Vedum köpte sin 
första Merlo för mer än 20 år sedan. Ma-
skinparken har under åren vuxit till att idag 
omfatta nio teleskoplastare från Merlo i olika 
storlekar och utformningar. Alla är utrustade 
med gafflar, kranarm och personkorg.

“Vi skulle inte klara oss utan teleskoplas-
tarna i verksamheten. De går inte så många 
timmar om året, men för det vi använder dem 
till är de ovärderliga”, säger Michael Gilberts-
son.

Företaget bygger mestadels lantbruksfas-
tigheter och industrilokaler i stora delar av 
västra och södra Sverige samt även i Norge. 

Mestadels används de till att lyfta byggmate-
rial, som takstolar och takplåtar med.

“Vår äldsta maskin är från 2003 och den 
har gått 5 500 timmar, i snitt kör vi kanske 300 
timmar med våra maskiner. Den här nya stor-
leken, 50.18, har vi längtat efter”, säger han.

Michael Gilbertsson har drivit sitt företag i 
30 år i år och har en nästan lika lång relation 
med AB Hüllert Maskin.

“Förutom att det är bra maskiner de säljer 
är närheten till service och reservdelar viktigt 
för oss, vi har bara någon mil till anläggning-
en i Vara”, säger Michael Gilbertsson.

Alla anställda i företaget har förarbehö-
righet för teleskoplastarna och vem som an-
vänder maskinen beror på arbetsmoment. 
Michael har haft möjlighet att köra maskinen 
vid några tillfällen.

“Jag provade den lite i somras när vi hade 
den på demo. Då lyfte jag 3,3 tons betongele-

ment med kranarmen och det gick riktigt fint. 
Vi är väldigt nöjda med maskinen och succes-
sivt ska vi byta ut hela maskinparken mot 
50.18. Det skiljer så lite i pris mellan 40.17 och 
50.18, så jag tycker det är värt att satsa på en 
maskin där vi får ut lite mer kapacitet”, säger 
han.

Merlo P50.18 Plus kan lyfta fem ton med 
en maximal räckvidd på 18 meter. Maskinen 
lanserades under andra halvåret 2020 och 
hittills har det sålts en handfull av modellen 
i Sverige.

“Jag tror att det här kommer bli en volym-
maskin, precis som Merlo 40.17 har varit”, 
säger säljaren Thomas Larsson på AB Hüllert 
Maskin.

Michael Gilbertsson till-
sammans med företagets 
nya Merlo P50.18 Plus.
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framtidens byggarbetsplatser
GARO ELFLEX SATSAR PÅ ATT SKAPA          

Agentur- och lågprisprodukter är inget för GARO Elflex. Här utvecklas, till-
verkas och testas allt noggrant inom de egna väggarna innan det når kund. 
Nyligen samspråkade SRT med Niclas Alldén, försäljningschef för GARO El-
flex, som berättade om företagets nyheter och hur man hanterat den Covid-
drabbade marknaden under 2020.

21

G
ARO i småländska Gnosjö är ett väl-
bekant begrepp. Företaget grundades 
redan 1939 och har många strängar 
på sin lyra. Inom koncernen finns to-
talt nio dotterbolag i Sverige, Finland, 

Norge, Polen, Irland och Storbritannien. 
Man har också ganska nyligen bildat bolaget 
GARO E-mobility där produkter inom el-
bilsladdning samlats. Man har ett brett sorti-
ment av olika typer av elcentraler, elmateriell 
med mera. Man utvecklar och tillverkar även 
olika typer av eluttag för exempelvis camping 
och småbåtshamnar. Sedan 2008 tillverkar 
GARO laddstationer för laddning av elbilar, 
en verksamhet som man blivit riktigt stora 

på. Men den del i verksamheten som är extra 
intressant för Svensk Rental Tidning är före-
tagets sortiment av tillfällig el för exempelvis 
byggarbetsplatser. Den här verksamheten 
samlas under dotterbolaget GARO Elflex AB.

PANDEMIN HAR FÖRT OSS SNABBARE 
IN I DIGITALISERINGSPROCESSEN 
Som för de flesta bolag så har även GARO 
Elflex påverkats av pandemin. GARO Elflex 
försäljningschef Niclas Alldén berättar att 
man helt enkelt fick ställa om och tänka nytt. 
“Det personliga mötet med kunden byttes 
mot digitala möten på webben, telefonsam-
tal eller mail. Men jag upplever absolut ingen 

minskning av våra kontakter med kunderna. 
Snarare motsatsen”, säger Niclas.

Niclas upplever dock, trots pandemin, en 
stabilitet i verksamheten hos GARO Elflex 
och det ser positivt ut inför året.  

Pandemin har fört hela samhället snabbare 
in i den process alla pratar om nu, digitalise-
ringen. Digitaliseringen har sedan länge varit 
en viktig process för GARO Elflex i utveck-
lingsarbetet med nya produkter. “Att tänka 
digitalt i framställningen av våra produkter 
har länge varit en självklarhet för oss. Med ett 
större digitaliseringstänk blir våra produkter 
smartare samt både säkrare och effektivare 
för kunden”, säger Niclas.
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Många servicefordon går på el och då behövs 
tillfälliga laddstationer på byggena. Stationen 
är CE-godkänd och har gjorts kraftfull med 
ett stabilt stativ för att klara att stå stadigt på 
ojämna underlag som byggarbetsplatser ofta 
kan vara. “Laddstationen för tillfällig ladd-
ning lanserades sensommaren 2020 och blev 
en riktig succé bland framförallt uthyrarna 
och är enkel att ansluta till en tillfällig bygg-
central”, berättar Niclas.

NÖDBELYSNING FÖR LEDSLINGOR
Även på belysningssidan händer saker hos 
GARO Elflex. Under 2013 lanserade man Ball-
lampan som blev en hit och som vi skrivit om 
i SRT under flera tillfällen. Sedan dess har 
det hänt en del på marknaden. Den rund-
strålande belysningen dominerar fortfarande 
men numera har ledslingorna blivit mycket 
populära som ett komplement. GARO Elflex 
lanserade sina slingbelysningar hösten 2019. 
Det finns dock vissa svagheter med använd-
ning av ledslingor, de funkar inte överallt. 
Exempelvis där det finns klämrisker. Det man 
jobbar med nu är att lansera ledslingor med 
nödbelysning. I bygglamporna finns nödbe-
lysning ifall strömmen skulle bytas men ännu 
inte för ledslingorna. GARO Elflex kommer 

Han understryker vikten av att produkter 
utvecklas med fokus på hållbarhet och säker-
het. Att alla produkter genomgår testning är 
för GARO en självklarhet. 

”Vi arbetar med elprodukter och då är det 
extra viktigt att man är noga med kontrollen 
så man kan garantera att inget händer kun-
den. Varje detalj testas och kontrolleras visu-
ellt innan den går ut till kund”, berättar Nic-
las. “Det ska vara en trygghet att handla från 
GARO Elflex och våra produkter ska alltid 
vara prisvärda. Det är något som vi prioriterar 
högt inom bolaget”, tillägger han.

En annan viktigt egenskap som Niclas 
framhåller och som han tror har stor bety-
delse för bolagets framgångar är att man är 
lyhörda och duktiga på att lyssna på vad kun-
den säger. “Slutar man att lyssna på kunden 
ligger man risigt till. I de tider vi lever i nu så 
är det extra viktigt”, säger Niclas.

TILLFÄLLIG LADDNINGSSTATION FÖR 
ELDRIVNA SERVICEFORDON
Det händer en hel del på produktsidan hos 
GARO Elflex. Som nämndes tidigare så har 
GARO varit väldigt framgångsrika med sina 
laddstationer för elbilar. Enligt egen utsago 
är man marknadsledande på den här tekni-
ken i Sverige. När tekniken redan fanns inom 
bolaget var det ganska självklart att GARO 
Elflex tog fram en laddstation för tillfälligt 
bruk och är i nuläget ensamma om den här 
produkten. “Vi såg att eldrivna bilar har bli-
vit allt vanligare även inom byggindustrin. 
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att lansera en nödbackup för ledslingor un-
der hösten 2021. “Vi lägger ner mycket möda 
på utvecklingen av nödbelysningen för våra 
ledslingor.  Vi vill att det ska bli bra och hålla 
100-procentig kvalitet. Det är till stor del det 
som vårt varumärke står för”, säger Niclas.

FLER NYHETER
Andra nyheter som införts nyligen är exem-
pelvis att alla GAROs elcentraler försetts med 
moderna effektbrytare vilket gör centralen 
säkrare och mera exakt. Effektbrytarna är en-
kelt justerbara vilket gör det lättare att ändra 
effekten. De nya effektbrytarna har utvecklats 
under de senast 18 månaderna och sitter idag 
i samtliga av GAROs produkter.

Under senare år har GARO Elflex gett sig 
in i ett, för företaget, ganska nytt produktom-
råde, nämligen värme- och torkfläktar. Idag 
finns tre värmefläktar i serien Fantastic med 
kapaciteterna 2, 3 och 5kW. Man har dess-
utom två torkfläktar i serien Drytastic på 9 

respektive 18 kW. I dessa tider på året behövs 
både värme och torkkapacitet på byggena. 
“Detta sortiment av värme- och torkfläktar 
jobbar vi nu på att bredda ytterligare genom 
att lansera en 3kW torkfläkt för att tillgodose 
marknadens behov. Och att våra produkter 
håller måttet, det vet vi. Även i dessa produk-
ter spelar vårt digitaliseringstänkande en stor 
roll vilket ökar både säkerhet och användar-
vänligheten”, säger Niclas.

“FORTSÄTTA VARA TROGNA VÅRA IDEAL”
Men att som tillverkare och leverantör navi-
gera på en marknad som dels spådde en be-
gynnande lågkonjunktur i slutet av 2019 och 
som dels möttes av den förödande Corona-
pandemin har inte varit helt enkelt. “Det har 
under den senaste tiden hänt väldigt mycket 
på rentalmarknaden med flera omfattande 
uppköp. Detta skapade en viss oro på mark-
naden med omorganisationer inom bolagen 
och det tar tid innan de “nya” hjulen, så att 
säga börjar snurra igen. Nu när det även för-
hoppningsvis ljusnar efter Corona-pandemin 
ser vi fram emot att investeringstakten inom 
Rental återigen tar fart”, säger Niclas. 

“Vi måste vara på tårna”, inflikar Niclas. 
GARO Elflex har också bra fart i sin växande 
export till de övriga nordiska länderna.

Med mer än 80 års erfarenhet har GARO 
upplevt flera stora marknadsförändringar 
och bolaget har dessutom varit med om flera 
stora pandemier under åren som Asiaten och 

Hong Kong-influensan. “Det gäller att öka 
fotarbetet, tänka positivt och bibehålla vår 
kompetens, utveckling och tillverkning inom 
de egna leden, det funkar alltid i längden. Att 
lyssna på kunden, ha stark tilltro och satsa 
framåt samt inte rucka på kvaliteten är några 
av ledorden för oss. Att vara trogen till sina 
ideal kort sagt. Lågpristänkande och agentur-
produkter är inget för oss. Hög kvalitet rakt 
igenom är det som gäller. Vi gör produkter för 
proffsen”, avslutar Niclas.

www.garo.se

Niclas Alldén, försäljningschef på Garo-Elflex.
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Från och med januari 2021 gäller damm-
fritt arbete även för blandningen. Festools 
populära MX-omrörare, genomtänkta in 
i minsta detalj med t ex bekväm höjd-
justering, stabila gummihörn, mjukstart 
och skyddsbygel, får nu dessutom en ut-
sugsklämma med i leveransen vilket ger 
ett dammfritt och säkert arbete.

HÄLSOVÄNLIGT: BLANDA MED 
DAMMUTSUG
När man häller i och blandar pulverma-
terial dammar det alltid. Vilken hant-
verkare känner inte igen det? Men nu 
är det slut med det, eftersom den nya 
utsugsklämman enkelt kläms fast på hin-
kens kant och ser till att dammet hamnar 
i dammsugaren i stället för i lungorna. 
Med andra ord en ren och hälsovänlig 
arbetsmiljö utan efterstädning.

ARBETA ERGONOMISKT MED 
ERGOFIX
ErgoFix är den anpassningsbara höjd-
justeringen som gör att användaren kan 
stå upprätt och blanda utan att behöva 
anstränga ryggen. Med hjälp av FastFix 
snabbytessystem tar man snabbt och 
enkelt bort vispen från omröraren utan 
verktyg. Och lika enkelt är det att sätta 
på den visp som man istället vill använda.

ROBUST OCH KRAFTFULL
När jobbet är krävande måste använda-
ren kunna lita på sitt verktyg. Därför har 
Festool utrustat sina MX-omrörare med 
en kraftfull motor med effektelektronik, 
vilket garanterar en konstant blandnings-
kraft och lång livslängd. Stabila och halk-
säkra gummihörn skyddar såväl omröra-
ren som golvet och väggarna mot skador.

festool.se

BLANDA UTAN DAMM 

Milwaukee Tool presenterar sin nya M18 Fuel 
rördammsugare för punktrengöring och städ-
ning av mindre ytor. Dammsugaren har en 
tvåstegsseparation av smuts, utvecklad med 
målsättningen att skapa en effektiv rengöring.

M18 Fuel rördammsugare är utvecklad för 
dammsugning av torrt avfall och har en kol-
borstfri PowerState-motor. Dammsugaren är 
utrustad med en patenterad tvåstegsavskil-
jare som avskiljer små och stora partiklar i 
behållaren innan de når filtret, för att enligt 
Milwaukee bibehålla sugeffekten.

M18 Fuel rördammsugaren är utrustad 
med specialiserade tillbehör, inklusive ett 
aktivt golvmunstycke, yt-, fog- och borst-
munstycken, samt styvt rör och slang som 
passar för olika användningsområden. För 
damm- och partikeluppsamling levereras 
dammsugaren med ett Hepa-filter och för-
filter av skum. När dammsugaren är utrus-
tad med ett M18 RedLithium 5,0 Ah-batteri 
har den en drifttid på upp till 18 minuter i 
högeffektläge och 28 minuter i lågeffektläge, 
enligt Milwaukee.

Ny rördammsugare från Milwaukee

Ny belysningsmast från Milwaukee
Milwaukee släpper sin nya MX FuelX belys-
ningsmast MXF TL. Masten består av en Tru-
eView High Definition-ljuskälla med 27 000 
lumen vid nätanslutning (AC) och 20 000 
vid batteridrift för både riktat ljus och områ-
desbelysning. Lampelementen kan justeras i 
olika riktningar så att användaren kan rikta 
ljuset dit det behövs. Masten har en vikt på 
48 kg och är motoriserad. Tack vare två stora 
allterränghjul kan belysningsmasten trans-
porteras på ojämna underlag. Masten kan 
höjas upp till 3,10 meter och klarar vindhas-

tigheter på upp till 55 km/h, enligt Milwau-
kee. Belysningsmasten har polykarbonat-
linser och en försluten batterilåda. Masten 
har även inbyggd One-Key för anpassning, 
spårning och hantering direkt från en mobi-
lenhet. När önskad drifttid anges via appen 
justeras belysningens effekt för att ge jämn 
ljusstyrka på arbetsplatsen. Den visar även 
återstående batteritid. Den inbyggda MX 
Fuel-laddaren ger användaren möjlighet att 
ladda MX Fuel-batterier i AC-läge. Masten är 
IP 56-klassad.
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Trots en fortsatt rådande coronapandemi är det ingen brist på nya produk-
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ten, Haulotte, Skyjack, Jekko, Snorkel och Scantruck.
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Arbetsplattformar

 SMART OCH 
 ELDRIVET FRÅN HAULOTTE 
Det var ganska länge sedan vi skrev om Hau-
lotte i tidningen och vi är glada att kunna 
göra det igen. På sidorna 36-37 hittar du en 
fullödig företagspresentation om Haulottes 
svenska dotterbolag som funnits som helägt 
dotterbolag på den svenska marknaden se-
dan 2001. På nyhetssidan händer en hel del. 
En nyhet som släpps under första kvartalet 
2021 är den nya eldrivna och artikulerande 
personliften SIGMA 16/16 PRO. Liften finns 
i två modeller SIGMA 16 och SIGMA 16 PRO. 
Standardmodellen har en arbetshöjd på 16,1 
m medan PRO-modellen har en arbetshöjd 
på 15,7 meter. Den horisontella utsträckning-
en ligger på 8,35 respektive 8,05 meter. Den 
så kallade Up & Over Clearance är 7,4 meter. 
Lyftkapaciteten för båda modellerna ligger på 
230 kg (2 personer). Maskinvikten ligger på 
6900 kg respektive 6950 kg. SIGMA 16 PRO 
är försedd med Jib 3D. Haulotte lanserar ock-

Nya arbetsplattformar 2021

så under Q1 eldrivna och emissionsfria stor-
saxliftar i linje med Pulseo konceptet, dessa 
släpps i två versioner, HS15E och HS18E. Båda 
modellerna finns i så kallade Pro-varianter 
vilket innebär oscillerande axlar. HS15E har 

en arbetshöjd på 15 meter och HS18E på 18 
meter. Lyftkapaciteten ligger på 750 kg för 
alla fyra modeller. Plattformarnas storlek i ut-
sträckt läge ligger på 4,8 meter pch 5,8 meter 
för Pro-varianterna. Maskinernas bredd är 2,3 
meter och längden totalt 4,4 meter. HS15E vä-
ger 7480 kg både i standard och Pro-modell 
och HS18E väger 8010 kg i båda varianterna. 
Haulotte har fått mycket positiv kritik för 
sina stora helelektriska storsaxliftar som är 
resursstarka arbetsplattformar men även för 
sina uppgraderade  stora el- och dieseldrivna 
artikulerande samt teleskopbomliftar.

Haulotte ligger långt framme vad gäller att 
erbjuda sina användare ett digitalt gränssnitt 
som underlättar arbetet. Man har apparna 
Haulotte QP (Quick Positioning) och Haulotte 
DIAG som enkelt laddas ner på mobilen. QP 
gör valet av maskin enkelt och DIAG hjälper 
till att hålla koll på underhållet dagligen. Hau-
lottes smarta interface på sina maskiner tillför 
en rad viktiga egenskaper som underlättar det 
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dagliga arbetet med maskinen, underhåll och 
reparation som går under namnen Haulotte 
Active Screen, Active Energy Management, 
Active Shield Bar, Active Lighting System, 
Stop Emissions System och Dual Load. Haul-
otte erbjuder också ett fleet management pro-
gram som man kallar Sherpal. En uthyrare kan 
dessutom ha full koll på sina maskiner genom 
portalen MyHaulotte, där allt ifrån dokumen-
tation till reservdelar även kan hittas.

www.haulotte.se

 LIFTEXPERTEN LANSERAR 
 NYTT FRÅN HYBEKO OCH GENIE 
Norska Hybeko släpper tunnelliften Hybeko 
3390, som bygger på Genies modell GS3390RT. 
Den “gröna” tunnelliften är CE-märkt enligt 
europeiska direktivet EN 280 och har parti-

kelfilter och katalysator. Liften har en 
lyftkapacitet på 1134 kg och går att köra 
i upp till åtta graders sluttning utan 
att fälla ned stödbenen, för att möj-
liggöra konstant arbete i exempelvis 
en tunnel. Med plattformen i höjt läge 
når maskinen en maxhastighet på 
2 km/h, i nedfällt läge når den 8 
km/h. Modellen har två batterier 
och kretsar, fyrhjulsdrift och antis-
pinn som standard, patenterad os-
cillerande axel som automatiskt 
justerar axelpositionen baserat på 
markförhållanden, samt proportio-
nell sänkning vilket enligt Liftexper-
ten gör det möjligt med en smi-
dig sänkning utan ryckig gång. 
Dragkroksfästet gör det möjligt 
att dra med exempelvis en mobil 
kompressor. Liften kan även ut-
rustas med en kabeltrumma på stativ vilket 
enligt Liftexperten förenklar kabeldragning 
i tak. Användaren kan öppna hela kortsidan 
på liften vilket gör det möjligt att lasta en hel 
pall rakt in i liften. Det går även att få med 
luft/vattenslang eller LED-belysningspaket 
till plattform vid behov. Liftexperten är gene-
ralagent för Hybeko i Sverige.

Dessutom lanserar Genie sina GS E-Drive 
saxliftar, utrustade med ett AC-drivsystem 
som enligt Liftexperten garanterar ett op-
timerat återförsäljningsvärde på lång sikt. 
Målsättningen med Genie E-Drive saxliftar 
är att bana väg för en helelektrisk framtid, 
med 35 procent inbesparingar av underhålls-
kostnader, 30 procent ökad körtid och effek-

tivitet, samt 70 procent färre slangar och 
anslutningar, jämfört med traditionella 

hydrauliska drivsystem, enligt Lift-
experten. Modellerna har 25 procent 

backtagningsförmåga och 14° vippunkt, 
gaffeltruckfickor bak och på sidorna, samt 

utbytbara motorskydd. AC-drivmoto-
rerna är förslutna och borstlösa/un-
derhållsfria. AC E-Drive är fyra gånger 

mer effektivt jämfört med traditionella 
hydrauliska drivsystem, enligt Liftexper-

ten. Liftexperten är generalagent för 
Genie i Sverige.

www.liftexperten.se

 NY MINIKRAN MED 
 LITIUMDRIFT FRÅN JEKKO 
Med modellerna SPX532 och 
SPX1280 i ryggen har Jekko tagit 

fram en ny 5 tons-minikran, Jekko 
SPX650. Modellen erbjuder en maximal 

lyfthöjd på 23,5 meter och har bland annat 
stabiliserings- och hydraulsystem, ny hydrau-
lisk jib, strömförsörjning från ett litiumbatteri 
och en radiokontroll. Kranen ger möjlighet 
att arbeta med antingen krok eller vinsch, har 
breddbara larvband, pick & carry-läge och in-
tegrerad diagnostik. “Utvecklingen av den nya 
SPX650 har utgått från marknadens behov”, 
säger Alberto Franceschini, exportchef Jekko. 
“Våra kunder sökte efter en mellanstor mini-
kran, med en bomlängd på över 20 meter och 
mycket bra lyftkapacitet. Användarna efterfrå-
gade en kran som kan användas både utom-
hus och inomhus och som passar in på många 
olika typer av arbetsplatser, såsom glasmon-
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tage, fasadbeklädning, resning av stålstommar 
och industriellt underhåll. Vi analyserade både 
vad konkurrenterna erbjöd och vårt eget sor-
timent.”

SPX650 försörjs av ett helelektriskt system 
med PVG 16 proportionalventiler från Dan-
foss – samma modell som sitter på SPX532 och 
SPX1280 – som enligt Jekko ger mjuka och ex-
akta rörelser och möjlighet att jobba med fyra 
olika funktioner samtidigt. Hjärtat i hydraul-
systemet är en LS-pump som sköts av Jekkos 
egna system för energihantering. SPX650 har 
ärvt sitt stabiliseringssystem från den större 
SPX1280, som styrs helt och hållet via fjärr-
kontrollen. Kranen har X-formade stödben 
med dubbla utskjut för att minimera ytan 
som krävs för stabilitet (2,9 x 2,9 meter; 4,5 x 
4,5 meter maximalt). SPX650 har hydrauliska 
stödben som kan rotera från 0 till 72 grader för 
flexibilitet vid stabilisering i trånga utrymmen. 
Systemet läser av olika faktorer för att bestäm-
ma möjliga arbetsförhållanden. Beroende på 
öppningsvinkel och utskjut av stödbenen kan 
mjukvaran i realtid fastställa maximal lastvikt 
på en specifik punkt med totalt fem stabilitets-
lägen. SPX650 är dessutom utrustad med ett 
specialdesignat 48 volts litiumbatteripack med 
en kapacitet på 400 amperetimmar, som an-
vänds för att driva en trefaselmotor på 16 kilo-
watt. Tack vare en inbyggd 220 volts enfaslad-
dare kan man arbeta med maskinen samtidigt 

som den laddas. Som tillval erbjuds en extern 
trefasladdare på 400 volt. Litiumbatteriet är 
underhållsfritt och har lika lång livslängd som 
maskinen i sig. Dessutom klarar den att hålla 
oförändrad och konstant prestanda även vid 
intensivt användande med tung last, enligt 
Jekko. Den går även att använda inomhus utan 
utsläpp och med låg ljudnivå.

Kranen har en ny 1,2 tons hydraulisk jib med 
tre utskjut för att uppnå maximal lyfthöjd på 
23,5 meter, samt en ny 2 tons-montagejib. Jib-
ben kan förvaras i tre lägen: vilandes på kranens 
chassi, på marken eller monterad på bommen. 
Jibben kan arbeta med en negativ vinkel på upp 
till 15 grader. Maskinen manövreras med en 
radiokontroll av samma modell som används 
till SPX532 och SPX1280. Radiokontrollen har 
en LCD-display och mjukvara utvecklad av 
Jekko, som gör det möjligt att slå på eller av 
kranens alla funktioner, bom och vinschhastig-
het, pick & carry, in- och utfällning av stödben, 
samt breddning av larvband. SPX650 är byggd 
av standardkomponenter som den delar med 
SPX532 och SPX1280 både när det kommer till 
hydraulik, elektronik och mjukvara.

www.jekkosverige.se

 SCANTRUCK NÅR NYA HÖJDER MED 
 AGENTUR FÖR LARVBURNA LIFTAR 
Scantruck lyfter mot nya höjder med en ny 
agentur i Sverige och Danmark för de italienska 

liftarna Platform Basket. ”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”, säger 
Lasse Weber, Scantrucks produktchef för Plat-
form Basket. “Inte minst på den svenska mark-
naden finns det en stor marknad för larvburna 
bomliftar med en arbetshöjd på 15-18 meter. 
De är helt perfekta till måleriarbeten, elinstal-
lationer och andra hantverksjobb på byggsidan 
som kräver att man arbetar ovan mark. Sedan 
kommer det naturligtvis att vara en intressant 
produkt för uthyrningsbranschen.”

Liftarna från Platform Basket har en bredd 
på 78 cm i hopfällt tillstånd och kan enligt 
Scantruck passera trädgårdsgrindar, gränder 
och vanliga dörrar. I utfällt arbetsläge säkrar 
de långa benen en god stabilitet, enligt Scan-
truck. ”De italienska liftarna kan fås både 
med ren batteridrift och som hybrider med 
en blandning av batteridrift och nätansluten 
drift”, säger Lasse Weber. “Jag tror på ett stort 
intresse speciellt för hybridversionerna, där-
för att då är det möjligt att köra upp liften på 
transporttrailern med batteriet och sedan ut-
föra arbetet på plats med hjälp av ström från 
elnätet. Skulle det inte finnas ett elnät att till-
gå på platsen så kan maskinen givetvis fort-
sätta att arbeta med hjälp av sina batterier.”

Platform Baskets fabrik är belägen nord-
öst om italienska Bologna. Deras produkt-
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Arbetsplattformar

program omfattar många olika typer av larv-
burna liftar i olika storlekar med arbetshöjder 
från 13,30 till 43,18 meter. Förutom larvburna 
bomliftar producerar Platform Basket också 
liftar utvecklade för arbete vid järnväg. Dess-
utom har de ett utbud av självkörande spin-
delliftar på hjul, där deras största modell kan 
utföra arbete på 48 meters höjd.

www.scantruck.se

 NYHETER FRÅN SKYJACK 
 PÅ EGEN VIRTUELL MÄSSA 
Under Skyjacks egenarrangerade virtuella ut-
ställning SkyWorld Live presenterade tillver-
karen bland annat nya bommar, minisaxliftar 
och en terrängsaxlift, samt en vertikal mastlift 
(enbart i Nordamerika). De två nya bommarna 
är på 12,2 och 18,3 meter (40 och 60 fot), är ut-
rustade med SmarTorque-teknologi och har 
en datadriven design. De nya minisaxliftarna 
heter ANSI SJ3013 och CE SJ3014, och erbjuder 
tyst och snabb elektrisk drift, låga golvbelast-
ningsvärden och låg ägarkostnad, enligt Sky-
jack. På utställningen presenterades även Sky-
jacks hittills största saxlift för terräng, SJ9664 
RT, med en arbetshöjd på 21,3 meter (70 fot), 
SmarTorque-teknologi, samt Skyjacks axel-
baserade fyrhjulsdriftssystem AxlDrive. Den 
vertikala masten SJ20, som enbart lanseras i 
Nordamerika, är helelektrisk och har en platt-
formshöjd på 6,1 meter (20 fot).

För den intresserade är det möjligt att 
besöka den virtuella plattformen SkyWorld 
och ta del av så kallade walk-around-videor, 
regionbaserade produktspecifikationer och 
val, samt produktlanseringsmaterial. Det går 
även att ta del av webbinarier året igenom. 
“Att göra den här plattformen tillgänglig för 
alla under hela året var viktigt för vårt team 
eftersom vi vet att dessa tider är utmanande 
utan möjlighet att kunna göra lika många 

fysiska produktdemonstrationer”, säger Kurt 
Atchison, senior product manager Skyjack. 
“Vi ville erbjuda en upplevelse som kändes så 
nära den som kunder får på mässor.”

www.skyjack.com

 ZIP-UP SLÄPPER NYA 
 ARBETSPLATTFORMAR FRÅN SNORKEL 
Amerikanska Snorkel är en fullfjädrad till-
verkare av arbetsplattformar. Redan i SRT 
6-2020 berättade vi om Snorkels nya saxliftar 
SL30RTE och S3370RTE som började leve-
reras redan i slutet av förra året. Efter som-
maren 2021 lanserar Snorkellift nya A46RTE. 
Dessa tre nya liftar är alla terränggående med 
samma eller till och med bättre styrka än de 
dieselmotorer som de nya Litium-Jon-batte-
rierna ersätter. I övrigt är specifikationerna 
lika som i dieselversionerna av dessa liftar.

Litiumjondrivna Snorkel SL30RTE med 
nollutsläpp levererar tystgående men ändå 
kraftfull prestanda, med imponerande fyr-
hjulsdriftsegenskaper och en lång arbetscykel 
mellan laddningarna. Med automatisk själv-
nivellering på lutningar utan stödben kan den 
elektriska snabbnivelleringen köras i full höjd 
och klättrar upp för lutningar på upp till 50%. 

SL30RTE har en arbetshöjd på 11 meter 
och en plattformshöjd på 9 meter. Plattfor-
mens storlek är 1,72x4,23 m och klarar att lyfta 
upp till 590 kg. Saxliften väger 3450 kg.

De nya elektriska kompakta saxliften 
S3370RTE har samma goda egenskaper som 
S30RTE och passar bra för ojämn terräng och 
ger nollutsläpp utan att kompromissa med 
prestandan och har utmärkt manövrerbarhet. 

Arbetshöjden är 12 meter och plattforms-
höjden 10 meter. Den maximala plattforms-
storleken är 4x1,6 meter och liften klarar att 
lyfta hela 450 kg. Liften vikt är 3620 kg.

En annan nyhet från Snorkellift är att till-
verkarens mellansortiment kommer att för-
ses med Litium-Jon batterier som förkortar 
laddningstiden, ökar körtiden och är betyd-
ligt säkrare batterier än föregångarna. “Den 
här batteritekniken är väl beprövad då det är 
samma typ av batterier som används i Nissan 
Leaf som är den mest sålda batteribilen i Eu-
ropa”, berättar Rickard Holmlund som är VD 
på ZipUp som säljer Snorkel i Sverige.

www.zipup.se



BESÖK VÅR WEBSHOP MIDHAGE.SE

V E R K T Y G  O C H  M A S K I N E R  F Ö R  B Y G G I N D U S T R I N 
J A C K  M I D H A G E  A B   •   T E L :  0 4 3 1 - 7 1 0  0 0   •   W W W . M I D H A G E . S E

Midhage Annons SRT Elverktyg.indd   1Midhage Annons SRT Elverktyg.indd   1 2021-02-03   16:20:542021-02-03   16:20:54

2 TON PICK & CARRY
FJÄRRSTYRNING
SCHAKTBLAD
FLY-JIB

MILJÖMOTOR STEG V

Lyftkapacitet: 4.9t & 6.0t
Max. lyfthöjd: 16.5m & 16.7m
(med fly-jib: 20.2m & 22.0m)
Motoreffekt: 44.6kW / 2000rpm

Kontakta oss för mer information!

www.kranlyft.com  |  +46 31 807 000  |  info@kranlyft.com

NYA UPPDATERINGAR FRÅN
MARKNADSLEDAREN
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•  Arbetsvikt: 2430 kg (hyttversion)
•  Maximalt grävdjup: 2615 mm
•  Maximal räckvidd: 4500 
•  KOMTRAX övervakningssystem som standard
•  Motor EU Steg V
•  Byggd för den europeiska marknaden 
•  Lätt att transportera på 3,5 ton trailer
•  Lägre trappsteg, reducerad steghöjd på cirka 
 35 mm
•  Bommens svängcylinder placerad på vänster 
 sida för att minimera skador
•  Kompakt undervagn (1450 mm bredd) för enklare  
 åtkomst i trånga utrymmen
•  Nykonstruerad hytt med bredare dörr för 
 enklare insteg 
•  Fjäderassisterade framrutor som lätt kan öppnas
•  Bränslepåfyllningspunkten sänkt med cirka 
 300 mm för enklare påfyllning

TEKNISKA DATA 
PC24MR - 5

Komatsu presenterar det senaste tillskottet i 
MR-5 serien, PC24MR-5, en kraftfull och mång-
sidig minigrävare med senaste EU Steg V-motor.

Hela MR5-serien är uppgraderad med en 
mängd förbättrade, kundanpassade funktio-
ner, såsom säkerhetsbältesindikator, en lät-
tillgänglig sekundär avstängningsbrytare och 
skyddade PPC-spakar som gör maskinen säker 
både för förare och åskådare. MR5-serien kan 
även fås med flertalet fabriksmonterade tillval, 
allt efter behov och önskemål, för att ge använ-
daren största möjliga flexibilitet, tillförlitlighet 
och prestanda, dag in och dag ut.

Den stora ergonomiskt utformade arbets-
miljön, med ett brett säte, ger en bekväm och 
säker arbetsplats för alla förare.

Simone Reddi, produktchef för Komatsu 
Europe minigrävare, säger ”MR5-serien kon-
centrerar kvaliteten och prestandan, hos de 
större grävmaskinerna, i ett kompakt paket 
och med ett unikt designkoncept kommer 
dessa Komatsu minigrävare att utmärka sig 
på arbetsplatser, runtom i Europa”.

Komatsu Europe 
lanserar PC24MR-5

Jonisering av luft som behöver rengöras från 
smutspartiklar är en välbeprövad och effektiv 
metod som fått ny aktualitet i och med att 
man uppmärksammat riskerna med kvarts-
damm inom byggindustrin. Men även effek-
terna på viruspartiklar har under det senaste 
året bidragit till ett ökat intresse för tekniken 
som blivit populär inom luftrening av kon-
tors- och hemmiljöer på senare tid.

Midhage har under flera år sålt jonise-
ringsaggregat speciellt framtagna för bygg-
industrin. Aggregaten som i Sverige mark-
nadsförs under namnet Jonex, finns i tre 
storlekar och kan användas för att avlägsna 
det farliga kvartsdammet, men även för att 
reducera lukter, mögelsporer och andra par-
tiklar i luften. Tidigare har Midhage agerat 
som återförsäljare åt den tidigare tillverkaren 
i Sverige, Mpirum AB, men har nu köpt loss 
produkterna och äger därmed rättigheterna 
och den globala försäljningen av aggregat och 
tillbehör, som Midhage nu tillverkar i egen 
regi. Övertagandet öppnar även upp möjlig-
heter för en stärkt export- försäljning med 
nya samarbetspartners.

“Vi tycker det är en mycket intressant pro-
dukt som har framtiden för sig”, säger Mag-
nus Lindstrand, produktchef hos Midhage. 
“Vår investering i Jonex är ett led i en bredare 
satsning inom företaget, på produkter som 
främjar en bättre arbetsmiljö.

Midhage ligger i framkant gällande lös-
ningar avseende en ökad säkerhetsnivå och 
förbättrad arbetsmiljö för kunder som an-
vänder våra diamantklingor. Så detta är en 
naturlig utveckling som är helt i linje med vår 

ambition att kunna bidra till en säkrare och 
tryggare arbetsplats genom våra produkter.”

Magnus, som efterträder Morgan Midhage 
som produktansvarig, har lång erfarenhet från 
uthyrningsbranschen som bland annat inkö-
pare hos maskinuthyrningsbolaget Cramo.

Kraven på riskfria arbetsmiljöer ökar och 
alla uthyrare måste ligga i framkant och kunna 
erbjuda de bästa lösningarna för sina kunder. 
Men för dem som arbetar dagligen i dammiga 
miljöer, till exempel rivare, kommer det vara na-
turligt att själv äga ett antal Jonex-aggregat som 
komplement till de traditionella dammfällorna.

“Det allra finaste dammet är också det far-
ligaste då det tränger långt ner i andningsvä-
garna”, säger Magnus. “Ett HEPA-filter tar det 
mesta av dammet, men om man utsätter sig 
för mycket kvartsdamm i arbetet, under långa 
perioder, så kommer man med tiden få i sig 
mängder av det allra finaste dammet – det som 
kan vara svårt att sugas in i dammfällans HEPA-
filter, utan fortsätter virvla runt i luften man 
andas in. Det är här vår produkt kommer in 
som ett väldigt bra komplement. Joniseringen 
tar även de finaste dammpartiklarna ända ner 
till molekylär nivå, och binder samman dem 
så att dessa klumpar ihop sig och kan falla till 
marken, eller blir stora nog att lättare fångas 
upp i ett HEPA-filter. Jonisering bryter även ned 
lättflyktiga organiska ämnen (VOC), avdödar 
mögelsporer och tar bort statisk elektricitet ur 
luften. Därmed ser vi att Jonex och mer traditio-
nella dammfällor kompletterar varandra väldigt 
bra för en så effektiv damm-bekämpning som 
möjligt på arbetsplatsen”, avslutar Magnus.

www.midhage.se

Midhage tar över rättigheterna 
för Jonex luftrenare
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I
nom ramen för ett privat byggprojekt, i 
vilket ingår ett byggnadskomplex med bo-
stadshöghus, ett kontorshus och ett hotell, 
skapas utomhusanläggningarna med hjälp 
av Wacker Neusons serie zero emission. 

Från stavvibrator via stamp och vibratorplat-
tor till dumper och minigrävmaskin har de 
elektriska maskinerna och utrustningarna i 
de centrala delarna av Wien bevisat att de är 
idealiska för dagliga, praktiska insatser – och 
dessutom uppvisar de flexibilitet, användar- 
och miljöskydd.

Byggarbetsplatser utan avgaser och med 
extremt låga bullerutsläpp? Det är ingen fram-
tidsvision utan redan verklighet. Även vid ett 
byggprojekt i Wiens innerstad, inte långt från 
centralstationen, bevisar dessa lösningar för 
zero emission att de tillför full effekt i daglig 
insats. Det utförande byggföretaget Swie-
telsky AG förlitar sig här på Wacker Neuson 
elmaskiner: “Som ett led i vårt engagemang 
för större hållbarhet inom bygget önskar vi 
stegvis minska på CO2-utsläppen och bul-
lerutsläppen i hela innerstadsområdet”, säger 
Karl Weidlinger, VD för Swietelsky AG. 

UTSLÄPPSFRI OCH BULLERMINSKAD 
Från stavvibratorer via betongkomprimering 
till helt elektriska 1,7-tons grävmaskiner sat-
tes nästan hela Wacker Neusons portfölj med 
zero emission in på den wienska byggarbets-
platsen. “Genom våra eldrivna maskiner kan 
vi täcka in många användningsscenarier”, 
säger Alexander Greschner, kommersiell VD 
för Wacker Neuson Group. “Arbetsinsatsen i 
Wien visar att våra lösningar för zero emis-
sion inte endast är idealiska för särskilda in-
satser utan också för helt vardagliga uppgifter 
på byggarbetsplatser i innerstadsområden. 

Med vårt breda produktsortiment är ledare i 
branschen.”  

Med upp till 90 procent minskade CO2-
utsläpp – batteriproduktion och energiå-
tervinning är här redan inräknade – gör 
elmaskinerna inte endast arbetet på byggar-
betsplatsen angenämare utan ger också sina 
bidrag till att uppnå klimatmålen. I Wien 
övertygade de extremt elektriska grävma-
skinerna, dumprarna och hjullastarna även  
Swietelsky AG genom sina enkla hanteringar 
i praktiken: Alla maskiner kunde laddas över 
natten och batteriet räcker för en genom-
snittlig arbetsdag. “Wacker Neusons elektris-
ka produkter erbjuder en mångfald fördelar”, 
förklarar Mario Lang, polerare hos Swietelsky 
AG. “Med dem kan vi minska driftskostnader-
na och skydda användarna bättre. I synnerhet 
det enkla handhavandet och det friktionsfria 
samspelet mellan maskiner och utrustning 
har övertygat oss. En användning av Wacker 
Neusons eldrivna maskiner på ytterligare 
byggarbetsplatser möter inga hinder.”

UTSLÄPPSFRITT
I byggprojektet ingår bland annat utomhus-
anläggningar, lekplatser, sittmöjligheter, 
gångstigar och lastningszoner. För det lades 
kabel, anlades grönområden, förbereddes 
vägar och lades betonggrundar. För de an-
kommande grävarbetena användes den bat-
teridrivna minigrävmaskinen EZ17e. Den 
högvärdiga litiumjonstekniken har redan 
använts av Wacker Neuson under de senaste 
åren. Tack vare den tillfredsställs de höga kra-
ven på konstanta prestanda, lång livslängd, 
säkerhet och robusthet. Den stora batterika-
paciteten sörjer för att de hydrauliska funk-
tionerna upprätthåller samma prestanda som 

de konventionella modellerna under en hel 
arbetsdag. Via 7-tumsdisplayen informeras 
användaren kontinuerligt om maskinstatus, 
exempelvis det aktuella laddningstillståndet 
och den därmed återstående förbrukningen. 
Batteriet laddas i ett vanligt eluttag (110-230 
V) eller med en snabbladdare med högspän-
ning (415 V) på endast fyra timmar. Det ut-
grävda materialet transporteras med hjälp av 
den elektriska dumpern DW15e. Jämfört med 
konventionella modeller minskas här bul-
lernivån med över 20 dB till 60 dB(A), vilket 
motsvarar normal samtalston.

I led med markkomprimeringen används 
såväl batteristampen AS60e som två batte-
ridrivna vibratorplattor. Dessutom kompri-
merade den högfrekventa stavvibratorn IEe 
tillförlitligt betongen till grunden för lekplat-
sen. Batteriet sattes därvid in i omformar-
ryggsäcken (ACBe). Därigenom bär använda-
ren energikällan på ryggen under arbetet och 
en lång strömkabel är inte längre nödvändig. 
Det medför större säkerhet, ny rörelsefri-
het och hög användarkomfort. Alla Wacker 
Neusons komprimeringsutrustningar med 
zero emission, dvs. batteristamp, batteridriv-
na vibratorplattor och stavvibratorer drivs 
med samma modulära litiumjonsbatteri. I 
en handvändning kan det bytas ut mot ett 
andra batteri eller bytas mellan utrustning-
arna – ytterligare en flexibilitetsfördel under 
en arbetsdag på byggarbetsplatsen. Batteriet 
och laddaren skyddas mot nedsmutsning 
och skada i den speciellt för Wacker Neuson 
FN-certifierade systemlådan av varumärket 
Systainer. Batteriet kan därigenom transpor-
teras och förvaras säkert enligt ADR/RID-
riktlinjer.

www.wackerneuson.se

Wacker Neusons byggmaskiner med zero emission övertygar i Wiens innerstad.

Elmaskiner i praktiskt bruk: 
enkla, elektriska, utsläppsfria
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ACCESSUTRUSTNING 
FRÅN MITTEN AV 1980-TALET
Företagets inriktning skulle ändras när Pierre 
Saubot tar kontroll över företaget 1985 och 
man på allvar börjar utveckla och tillverka 
mobil accessutrustning såsom arbetsplattfor-
mar och liftar. Resten är historia skulle man 
kunna säga. Från mitten av 1980-talet började 
man utveckla nya produkter i en rasande takt. 
Man började få ett starkt fäste i Centraleu-
ropa. I början av 2000-talet skulle verksam-

heten växa rekordartat med uppförande nya 
tillverkningsanläggningar och bildandet av 
nya dotterbolag i Asien, östra Europa, Mexico 
och Sydamerika. 

Det svenska dotterbolaget grundades re-
dan 2001 och är sedan starten ett helägt dot-
terbolag till Haulotte Group som har huvud-
kontor i Lorette, Frankrike.

Idag sysselsätter gruppen över 2000 an-
ställda runt om i världen och omsätter dryga 
€650M.

D
agens Haulotte har sina rötter i det 
bolag som Alexandre Pinguely grun-
dades 1881 och Arthur Haulottes bolag 
som han startade 1924 och namnet 
byttes till Pinguely-Haulotte. Från 

allra första början tillverkade man ångdrivna 
lokomotiv men när Arthur Haulotte kom in 
i bilden växlade man över till maskiner för 
användning inom bygg- och anläggning. Man 
blev framförallt kända för sina olika typer av 
kranar under 1960-talet.

Haulotte Scandinavia är en av Nordens absolut största leverantörer av 
liftar och arbetsplattformar. Den huvudsakliga kundgruppen är stora 
och medelstora maskinuthyrare. 

 NU RULLAR HAULOTTE SNART UT SITT  
STORA ELDRIVNA 
PROGRAM I NORDEN

Haulottes smarta och miljövänliga Pulseo-serier.
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Tillverkningen är fördelad på tre fabriker 
i Frankrike, en i Rumänien, en i USA och en 
i Kina. Förutom de egna fabrikerna har man 
totalt 21 egna dotterbolag världen över samt 
ett antal fristående återförsäljare.

Som sagt har Haulotte funnits med eget 
dotterbolag i Sverige sedan 2001. Man firar 
med andra ord 20-årsjubileum i år. Under de 
senaste fem åren har det svenska bolaget visat 
på en lysande utveckling. Man har gått från en 
omsättning på SEK142M till dryga SEK300M 
under de senaste fem åren. Vi frågade företa-
gets VD Robert Magnusson vad som är orsa-
ken till den gynnsamma utvecklingen?

“I grunden skulle jag vilja säga ‘bra pro-
dukter’. Men det har hänt en hel del under 
de senaste åren både med produkterna och 
hur vi arbetar inom bolaget. Kortfattat skulle 
jag vilja säga att Haulotte har förbättrat sitt 
modellprogram vilket i synnerhet inkluderar 
nya miljövänliga maskiner. Vi har avsevärt 
förbättrad vår kvalitet. Vi har ändrat vår ‘Set 
Up’ på marknaden med det menar jag vår 
kundnärvaro och vår ökade närhet till kun-
derna, mm”, säger Robert Magnusson som 
började arbeta för Haulotte Scandinavia 2016. 
Robert är i grunden civilingenjör och har job-
bat en hel del som managementkonsult och 
har under de senaste 20 åren varit verksam i 
olika ledningsgrupper inom bolag samt haft 
tre VD-positioner.

Haulotte Scandinavias kunder återfinns 
framförallt bland mellanstora och stora ut-
hyrare och man arbetar med hela Skandina-
vien och Norden som sitt arbetsfält inklusive 
Baltikum och Island. På Haulotte Scandinavia 
arbetar idag 20 personer som är utplacerade 
på alla de marknader man jobbar på. Till detta 
skall läggas ett 10-tal partners och distributö-
rer.

Haulotte tre serier av telekoplastare bestående 
av totalt nio modeller.  

Haulotte ligger långt framme vad gäller att 
erbjuda sina användare ett digitalt gränssnitt 
som underlättar arbetet. Man har apparna 
Haulotte QP (Quick Positioning) och Haulotte 
DIAG som enkelt laddas ner på mobilen. QP 
gör valet av maskin enkelt och DIAG hjälper till 
att hålla kolla på det dagliga underhållet. Hau-
lottes smarta interface på sina maskiner tillför 
en rad viktiga egenskaper som underlättar det 
dagliga arbetet med maskinen, underhåll och 
reparation som går under namnen Haulotte 
Active Screen, Active Energy Management, 

Smidigt med eldrivet inomhus.

Nya saxliften Pulseo HS 18 Pro.

Nya saxliften Pulseo HS 15 Pro.

Man erbjuder en optimal organisation 
på samtliga av de marknader man täcker in 
som försäljning, service och reparationer från 
order till eftermarknad inklusive garantier, 
reservdelar och utbildningar. Det enda man 
inte har är tillverkning utan det sköts förstås 
av Haulottes egna fabriker.

PRODUKTSORTIMENTET 
OCH LITE OM NYHETERNA
I vår temaartikel om arbetsplattformar i den 
här utgåvan kan man läsa mer om nya arbets-
plattformar från Haulotte men här kommer 
en liten sammanfattning över Haulottes pro-
duktsortiment och nyheterna.

Sortimentet består av Push-Around-serien 
som är små eldrivna pelarliftar i fem olika mo-
deller, vertikala mastliftar i fyra modeller samt 
en modell med jib, bensindrivna teleskopiska 
bomliftar för tuff terräng i fyra olika modeller, 
eldrivna saxliftar i sju olika modeller plus två 
eldrivna saxliftar för tuff terräng samt ytterli-
gare två bensindrivna saxliftar för tuff terräng. 
Till detta skall läggas tre artikulerande eldrivna 
bomliftar varav en, Sigma, lanseras under kvar-
tal 1, 2021. I serien finns ytterligare fem bensin-
drivna artikulerande bommar för tuff terräng 
och en eldriven för tuff terräng. Dessutom har 



Svensk Rental Tidning • Januari - Februari 2021  • www.SvenskRental.se

38

Haulottes huvudkontor med verkstad, lager och utbildningscenter på 
Taljegårdsgatan i Mölndal utanför Göteborg.

Active Shield Bar, Active Lighting System, Stop 
Emissions System och Dual Load. Haulotte 
erbjuder också ett fleet management-program 
som man kallar Sherpal. En uthyrare kan dess-
utom ha full koll på sina maskiner genom da-
tabaserade MyHaulotte.

Robert framhåller några liftar som sticker 
ut och är extra populära bland användarna 
vilka är de mindre saxliftarna, pelarliftarna 
och i synnerhet nya Star8S, de mellanstora 
bomliftarna som exempelvis HT23RTJPro 
och den nya helelektriska Pulseo storsaxlif-
tarna HS15EPro och HS18EPro samt Haul-
ottes helelektriska bomliftar. “Jag kan med 
bestämdhet säga att vi särskiljer oss från våra 
konkurrenter med våra saxliftar i Pulseo-
serien med storsaxliftarna. Dessa är väldigt 
populära”, säger Robert.

Enligt Robert har Haulottes produkter 
många starka sidor och även Haulotte som 
bolag.

“Rent generellt finns en unik utvecklings- 
och tillverkningstradition inom Haulotte som 
sträcker sig långt tillbaka i tiden. Våra styrkor 
är helt klart först och främst produktkvali-
teten. Sedan vill jag framhålla närheten till 
service i alla aspekter. Kunden kan känna att 
den blir omhändertagen. Sedan är företagets 
strategi viktig för kunden vilket omfattar vad 
vi kallar ‘Go Blue’ och vårt breda arbete med 
elektrifiering av våra produkter”, säger Robert.

Han framhåller också Haulotte Scandina-
vias service- och eftermarknadsarbete som 
börjar med huvudkontoret i Mölndal med all 

Robert Magnusson leder Haulotte 
Scandinavia sedan 2016.

support och garantier, utbildningar, service, 
reparationer med stort reservdelslager ut till 
företagets tekniker på vägarna.

EN MÄRKLIG TID MED STORA 
RÖRELSER OCH CORONA-STOPP
Maskinuthyrningsmarknaden i Norden un-
der den senaste tiden har varit speciell även 
borträknat Corona-pandemin. Robert nämner 
att den stora konsolideringen bland de större 
aktörerna har påverkat hela branschen och 
det kan vi som branschtidning hålla med om. 
“Vi har sett enorma rörelser på marknaden, 
främst beroende på Boels förvärv av Cramo 

och Loxams förvärv av Ramirent som i sin tur 
köpte Stavdal. När så här övergripande förvärv 
genomförs kommer automatiskt en period 
av konsolidering där maskinflottor ses över, 
dubbleringar elimineras i flotta och organisa-
tion, personalresurser med mera måste ses 
över. Detta skapar en viss oro och även ett va-
cuum”, säger Robert. Han fortsätter och menar 
att Corona-pandemins utbrott sedan gav som 
man säger “lök på laxen”. “När ägarförhållan-
det förändrades bland de riktigt stora aktö-
rerna och med de konsekvenser det innebar så 
gjorde pandemins kraftiga uppbromsning av 
marknaden att det skapade en ytterligare oro 
i branschen. Många av aktörerna sköt upp sina 
investeringar helt beroende på en osäkerhet 
över vad som skulle komma att hända. Men 
trots detta finns ett stort uppdämt behov på 
marknaden för fler maskiner till uthyrarna. 
Det vi börjar se nu är att en väldigt stor efter-
frågan byggs upp som vi hoppas kunna möta 
när pandemin släpper på allvar. Jag tror att 
effekten kommer att bli en känsla av högkon-
junktur, om än kortvarig då inte de marknads-
ekonomiska instrumenten finns där. Vi var 
trots allt lite på väg in i en avmattning hösten 
2019 innan pandemin bröt ut”, säger Robert.

För Haulottes del som nu lanserar flera 
nya elektriska liftmodeller kan möjligtvis 
Corona-stoppet varit till en viss fördel för till-
verkaren och man tror att 2022 kommer att 
bli året då man kommer att se ett verkligt lyft 
på maskinmarknaden.

www.haulotte.se

Välutrustad verkstad tar snabbt hand om service och reparationer.

Ett dynamisk team av 20 anställda på Haulotte Scandinavia.

Välutrustade servicebilar, alltid på väg.
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Husqvarna Construction meddelar fredagen 
den 5 mars att HTCs produkter, tjänster och 
lösningar nu är helt integrerade i Husqvarna 
Constructions globala golvslipningsverksam-
het. Detta uppdaterade sortiment, som offici-
ellt kallas ”Den orangea evolutionen”, omfat-
tar även helt nya produkter.

“Genom att kombinera två befintliga 
ekosystem erbjuder vi kunderna ett mycket 
större utbud av produkter, funktioner och 
lösningar – allt under ett och samma tak och 
varumärke. Vi är glada över att kunna presen-
tera det mest heltäckande sortimentet på den 
alltjämt växande marknaden för golvslipning. 
Det är en mäktig kombination som öppnar 
upp en helt ny värld för våra kunder”, säger 
Stijn Verherstraeten, Vice President Concrete 
Surfaces & Floors.

Som en förlängning av HTCs starka varu-
märke lanserar Husqvarna Construction en 
rad nya produkter, bland annat

• En helt ny serie med högpresterande po-
leringsverktyg

• ”Multi”, en verktygshållare som passar 
både Redi-Lock- och EZchange-verktyg

• En ny uppsättning verktyg för kantslip-
ning för handhållna slipmaskiner

• En ny serie med kemikalier för gjutning 
och underhåll av polerade betonggolv

• En bättre Superfloor-process vid polering 
av betonggolv.

Husqvarna och HTC
DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

“Vi är fast beslutna att vidareutveckla golv-
slipningsindustrin, vi tror på fördelarna med 
polerade betonggolv och vi vill hjälpa våra 
kunder att lyckas med intressanta golvprojekt 

och att utföra arbetet på det mest produktiva, 
hållbara och säkra sättet”, säger Stijn Verher-
straeten.

www.husqvarnacp.se

Några av de maskiner som nu finns tillgängliga under Husqvarnas varumärke.

Nya SF-seriens förstklassiga poleringsverktyg.
Uppdaterade EZ DB-seriens diamant-
verktyg.
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K Baugerød Anlegg och Veidekke i Norge, de 
första företagen att lägga en order på den nya 
minigrävaren Volvo ECR25 Electric och kom-
pakthjullastaren Volvo L25 Electric från Volvo 
Construction Equipment på Bauma 2019, har 
nu fått sina maskiner.

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) 
och den lokala återförsäljaren Volvo Maskin 
firar den här viktiga milstolpen på Norges 
långsiktiga resa mot elektrifiering och en mer 
hållbar infrastruktur.

Nu har kunderna K Baugerød Anlegg och 
Veidekke mottagit leveransen av de första 
eldrivna entreprenadmaskinerna i landet – 
en Volvo ECR25 Electric minigrävare och en 
Volvo L25 Electric hjullastare.

K Baugerød Anlegg och Veidekke var bland 
de första kunderna i världen att lägga en or-
der på dessa banbrytande nya modeller under 
den globala lanseringen på Baumamässan i 
München 2019. När avtalen undertecknades 
åtog sig Volvo CE, K Baugerød Anlegg och Vei-
dekke att bygga en hållbar framtid tillsammans.

K Baugerød Anlegg planerar att använda 
Volvo ECR25 Electric för sitt arbete med ka-
bel- och rörläggning i centrala Oslo, medan 
Veidekke kommer att använda Volvo L25 
Electric i ett uppdrag för norska trafikverket.

TYST, UTSLÄPPSFRI DRIFT
“Våra klienter efterfrågar mer miljövänliga 
lösningar och vi vill ligga i framkant. Den 

Första kunderna att beställa Volvos 
eldrivna kompaktmaskiner på bauma 
2019 får sin leverans

nya tystgående och utsläppsfria grävmaski-
nen kommer även att göra direkt skillnad för 
livskvaliteten för föraren och annan personal 
på arbetsplatsen”, säger Sara Iselin Nysveen 
Bakke, vd för K Baugerød Anlegg.

Are Ellefsrud, maskinchef på Veidekke, 
tillägger: ”Vi är stolta över att vara bland de 
första byggbolagen i Norge att använda en el-
driven maskin från Volvo och visa våra kunder 
och samhället i stort att vi tar vårt ansvar när 
det gäller miljön och klimatförändringarna”.

Genom att ersätta en förbränningsmotor 
mot 48 V-litiumjonbatterier och elmotorer 
erbjuder dessa maskiner samma höga pre-
standa som kunderna väntar sig av Volvo CE, 
men med nollutsläpp, låg bullernivå, mindre 
vibrationer och enklare underhållskrav. Bat-
terierna lagrar tillräckligt med kraft för ett 

åttatimmarspass i typiska applikationer, till 
exempel markanläggnings- eller rör- och led-
ningsarbeten, och kan laddas över natten via 
ett vanligt eluttag.

SAMARBETE FÖR EN 
FOSSILFRI FRAMTID
På en överlämningsceremoni, med tillbörlig 
social distansering i enlighet med lokala co-
vid-19- restriktioner, tackades K Baugerød 
Anlegg och Veidekke av försäljningschefen på 
Volvo Maskin för deras samarbete.

“Vi skulle vilja tacka K Baugerød Anlegg 
och Veidekke för deras tillit till oss och är 
stolta över att arbeta med dem som de för-
sta ägarna av Volvo ECR25 Electric och Volvo 
L25 Electric i Norge, vilket bryter mark för en 
bättre och mer hållbar framtid”, sade han.

Are Ellefsrud, Veidekke, och Kenneth Hansen, Volvo Maskin Norge

Luna Tools nya cirkelsågklingor TCT Pri-
me är utvecklade för finsnickare och andra 
yrkesgrupper som jobbar med trämaterial, 
där kraven på fin snittyta och minimal 
urflisning är höga. Klingorna är resultatet 
av ett långt utvecklingsarbete som enligt 
Luna Tools genererat en ny typ av tand-
form och slipning av hårdmetallskären. 
“Klingan går helt rakt även i hårdare trä-

slag som ek och ger nästan ingen urflis-
ning”, säger Stefan Sjöstedt, produktchef 
Luna Tools elverktygstillbehör. “Vi har 
filmat med höghastighetskameror när 
vi skär genom ekskivor och klingorna är 
marknadsledande för arbeten där detal-
jerna räknas. Klingan är inte för alla, utan 
riktar sig till de yrkesproffs som kräver 
den högsta precisionen på marknaden.”

LUNA TOOLS LANSERAR CIRKEL-
SÅGKLINGOR FÖR FINA SNITT

41
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Hilti bygger vidare sin verksamhet som 
projekteringspartner och rekryterar nu 
i Göteborg, Stockholm och längs Norr-
landskusten. Med denna satsning bred-
dar Hilti sitt utbud och blir både en mate-
rialleverantör och projekteringspartner.

Hilti har de senaste åren tagit upp-
drag som projektör av detaljer på instal-
lationsupphängningar, brandtätningar 
samt underkonstruktioner för fasad och 
infästningar. Genom att i tidiga skeden 
påverka konstruktionen skapas effektivi-
tet och en minskning av totalkostnaden 
genom bland annat designoptimering, 
prefabricering av installationssystem och 
digital utsättning.

“Hilti satsar stort inom BIM och har 
precis breddat erbjudandet med möjlig-
heten att robotborra med Jaibot”, säger 
Daniel Wallner, Engineering Manager 
Syd Hilti Sverige. “I takt med att vi får in 
fler och större uppdrag i Sverige så inves-
terar vi mer lokalt för att få ut det kon-
kreta värdet på svenska projekt. Målet är 
att sänka totalkostnaderna för projekten 
genom att introducera en helt ny projek-
teringsdisciplin av installationsupphäng-
ning och brandtätningar.”

“Vi söker nu profiler som kan utveck-
las mot att sälja in och uppdragsleda 
dessa projekt mot de största byggprojek-
ten i Sverige, med den samlade exper-
tisen från Hilti i ryggen”, säger Wiktor 
Lindqvist, Engineering Manager Norr 
Hilti Sverige.

Med denna satsning breddar Hilti 
sitt utbud och blir utöver en professio-
nell materialleverantör även en projek-
teringspartner till byggherrar, konsulter 
och entreprenörer.

HILTI SATSAR SOM 
PROJEKTERINGSPARTNER

Sefi-Intrafor beslutade att hyra en Sennebogen 
6113 E teleskopisk bandkran från Enco-ma-
skinparken för ett utbyggnadsarbete av linje 14 
söder om den parisiska tunnelbanan till Che-
villy-Larue. Den stora utmaningen för projek-
tet är en högspänningsledning (ägd av Réseau 
de Transport d’Electricité, RTE) som sträcker 
sig över hälften av den framtida metrostatio-
nen Porte de Thiais vid Chevilly-Larue. Detta 
är en kraftig högspänningsledning på 225 000 
volt som ger ström till Orly flygplatsplattform.

“Att arbeta nära en kraftig högspännings-
ledning skapar enorma säkerhetsproblem”, 
säger Frédéric Roche, construction manager 
Sefi-Intrafor. “Långt innan starten av byggan-
det övervägde vi därför den lämpligaste prak-
tiska lösningen för att ta itu med områdets 
specifika karaktär, och den lösning som skulle 
ge den säkraste miljön för oss att arbeta i.”

Efter att ha konsulterat RTE angående höjd-
mätningarna för kablarna och fastställt lyftkra-
ven för montering av tjocka membranväggar 
(1,2 till 1,5 meter tjocka) på ned till 36 meters 
djup, definierade entreprenören området inom 
vilket lyftoperationerna kunde genomföras.

“Vi arbetar inom en mall som sätter ett 
‘virtuellt’ tak för våra lyft, för att inte riskera 
att elektrisk bågning kommer för nära hög-
spänningsledningarna”, säger Frédéric Roche. 
”Säkerhetsgränsen sattes till nio meter.”

Sennebogens teleskopiska bandkran möj-
liggör drift under dessa förhållanden och 

uppfyller kraven för att lyfta tunga laster. 
Förhållandet mellan arbetshöjd och lastka-
pacitet, samt kompakthet och räckvidd var 
avgörande faktorer när det gällde val av ut-
rustning, enligt Sennebogen. Sennebogen 
6113 E har en maximal lastkapacitet på upp 
till 120 ton och en maximal räckvidd på 40,2 
meter. Där utrymmet är begränsat kan bred-
den på banden varieras och ställas in mel-
lan 3,90-6,30 meter. Sennebogen 6113 E kan 
utrustas med "Virtual Wall” som i detta fall 
blockerade systemet så snart bommen var 
utsträckt till en höjd på nio meter. En skärm 
i kabinen visar bommens position i förhål-
lande till elledningarna. En kamera mon-
terad på sidan täcker den döda vinkeln på 
höger sida av förarhuset. Den teleskopiska 
bandkranen har också en backkamera och 
en kamera på vinscharna. 

“Jag hade betänkligheter angående detta 
jobb på grund av högspänningsledningen”, 
säger Antonio De Sousa, kranförare Enco. 
“Jag blev lugnad av det faktum att jag själv 
kunde justera maskinens arbetsområde i för-
hållande till platsens utmaningar och höjd-
gränsen. Denna funktion är betryggande ef-
tersom systemet blockerar ytterligare rörelse 
när teleskopbommen kommer nio meter 
högt, och jag därför inte kan nå längre. Det 
är detta som gör att det är säkert att arbeta.”

Scantruck är generalagent för Sennebogen 
teleskopkranar i Sverige.

Valet föll på Sennebogens teleskopiska bandkran 6113 E 
när Sefi-Intrafor utförde ett komplext utbyggnadsprojekt 
nära en högspänningsledning. Arbetet gjordes med “Virtual 
Wall” som stoppade systemet om den tillåtna arbetshöjden 
överskreds.

Sennebogen-bandkran 
i komplext Paris-projekt
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Blastrac BMP-335Elite är en helelektrisk fräs 
utrustad med ett nytt handtag där använ-
daren kan styra de oberoende drivhjulen, 
arbetshastigheten, riktningen och frästrum-
man. Den finns i två versioner: en manuell 
och en fjärrkontrollerad version.

Fräsen är ergonomiskt utformad med mål-
sättningen att användaren enkelt ska kunna 
justera hastigheten och riktningen, och kun-
na svänga 360 grader. Den digitala ampere-
mätaren på handtaget blir röd när max am-

pere är nådd, vilket innebär att arbetsdjupet 
eller hastigheten måste justeras.

Det dammtäta fräshuset sitter monterat i 
ramen med vibrationsdämpande bussningar. 
Blastrac har utvecklat ett stort sortiment 
trummor och fräsverktyg så att användaren 
kan bearbeta olika typer av golv och specifika 
applikationer. Tack vare det specialdesignade 
systemet för dammextraktion inuti fräshuset 
är BMP-335Elite dammfri när du kopplar den 
till stoftavskiljaren BDC-44 eller EBE-200DC.

Blastrac lanserar helelektrisk fräs

Den nya Palazzani-minikranen XTJ 37+ 
användes i en telekomapplikation i brit-
tiska Hull West Yorkshire. Paramount 
Platforms är företaget som inkluderat 
Storbritanniens första XTJ 37 i sin flotta. 
Applikationen involverade lyft av ett 
fästelement som skulle monteras på ett 
tak och fungera som ett fäste för en an-
tenn. Minikranen Palazzani XTJ 37+ är 
designad för svåråtkomliga miljöer, är 37 
meter hög, har en räckvidd på 15,7 meter 
och levererades till Paramount Platforms 
i larvbandsversion, med Bi-energy (diesel 
+ AC), elektrisk generator och en 500 kg 
hydraulisk vinsch. Innan leverans utbil-
dades Paramount Platforms tekniker om 
maskinanvändning och underhåll, på 
plats i Palazzanis fabrik.

Minikran från 
Palazzani i Storbritannien

Fredrik Hagwell kommer senast från PEMA 
Truck- och traileruthyrning AB (numera TIP 
Trailer Services), där han varit vd i det svens-
ka bolaget sedan 2014 och därtill det danska 
bolaget sedan 2018. ”Det ska bli oerhört ro-
ligt och spännande att sätta sig in en bransch 
som har framtiden för sig, och få möjligheten 
att tillsammans med medarbetarna fortsätta 
utveckla ett bolag med hög kompetens, starka 
varumärken och ett mycket gott rykte”, säger 

Fredrik Hagwell. “Jag ser framförallt fram 
emot att sätta mig in i företagets produkter 
och tjänster, samt vidareutveckla lösningar 
som skapar ytterligare värden för våra kun-
der.”

“Vi är mycket nöjda med rekryteringen av 
Fredrik Hagwell, som med sin bakgrund som 
vd för både ett svenskt och ett danskt bolag, 
kan stärka OP Systems samverkan mellan de 
båda nordiska länderna, med de synergieffek-

ter det ger”, säger Mats Olofsson, huvudägare 
OP Gruppen.

OP System finns i Sverige, Danmark, 
Norge och Finland och levererar system av 
utrustningar för modern materialhantering, 
återvinnings- och avfallshantering, både mo-
bilt och stationärt. OP Systems verkstäder an-
passar produkterna för nordiska marknaden, 
samt erbjuder service och reservdelar. I Nor-
den har de totalt cirka 75 anställda och omsät-
ter över 340 MSEK per år. OP System är en 
del av OP Gruppen som förutom segmentet 
återvinning/materialhantering är verksamma 
inom lantbruksmaskiner och lastbilspåbygg-
nationer.

Den 11 januari 2021 tillträdde Fredrik Hagwell tjänsten 
som vd för bolagen OP System Sverige och OP System 
Danmark. Han går in i bolagen med en flerårig erfarenhet 
av att vara vd över landsgränsen.

Ny vd för 
OP System i 
Sverige och 
Danmark
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B
röderna från Peru har sannerligen 
gått den långa och hårda vägen där de 
verkligen började med ingenting. Idag 
driver de en framgångsrik verksamhet 
inom bygg och maskinuthyrning med 

bas i Järfälla och vi har hälsat på dem.

ALLTING BÖRJADE 1989
1989 så kom Fredy De La Cruz till Sverige för 
att uppträda som en del av en musikgrupp som 
bland annat spelade panflöjt. Bandet splittrades 
dock snart upp, men Fredy blev kvar. Somma-
ren 1992 anslöt brodern Daniel, som idag arbe-
tar som VD på Junior & Company i Stockholm 
AB och är den som visar oss runt i deras fräscha 
lokaler på Skarprättarvägen i Järfälla i norra 
Stockholm.

“Fyra år efter mig kom min bror Luis som 
snabbt hamnade i byggbranschen och erhöll 
smeknamnet “Junior”. Han var kvar där som 
anställd fram till 2004 då vi startade ett eget 
företag tillsammans. Idag drivs företaget av fyra 
bröder eftersom även Gustavo anslöt 2010, och 
verksamheten har vuxit succesivt. I början ar-
betade vi som hantlangare på byggen och det 
har varit en stundtals ganska så tuff resa med 
enormt mycket arbete. Det har lärt oss vikten av 
hårt arbete, att alltid göra ett bra jobb och att det 
går att komma framåt i livet om man vill arbeta 
och vågar satsa”, säger Daniel De La Cruz.

Arbetar du inom byggbranschen i Stockholm är chansen stor 
att du någon gång kommit i kontakt med bröderna De La Cruz 
och deras Manitou teleskoplastare från Scantruck. Men känner 
du till den fantatiska historien kring hur allt började?

Junior & Companys framgångsresa 
tillsammans med maskiner från Scantruck

Daniel och Junior framför företagets tungviktare MRT3050.

FÖRSTA TELESKOPLASTAREN
Idag består verksamheten av uthyrning av 
personal både inom bygg och städ, men också 
uthyrning av chaufförer såväl som egna bus-
sar som körs både i lokaltrafik samt till speci-
aluppdrag. Den första egna bussen införskaf-
fades 2007 och den har fått sällskap av fler 
bussar, men också av lastbilar.

“2012 satsade vi på att skaffa vår första te-
leskoplastare, och kunde därmed serva våra 
kunder inom bygg inte bara med kompetent 
personal utan också med en maskin som pas-
sade för många uppdrag. Vår första maskin 
var en MLT625, och jag tror vi har hunnit med 
12 eller 13 stycken av den modellen genom 
åren”, funderar Daniel De La Cruz.

Idag består deras maskinpark av tre MLT625, 
en MVT929 samt en MRT3050. Dessutom har 
de två lastväxlarlastbilar. Samtliga maskiner 
hyrs än så länge ut med förare, men snart ska 
det gå att hyra enbart maskiner av dem.

“Alla papper blev faktiskt klara så sent som 
i månadsskiften januari-februari, så snart kan 
vi starta med ren uthyrningsverksamhet”, sä-
ger Daniel De La Cruz.

SYSSELSÄTTER 25 PERSONER
Idag sysselsätter Junior & Company i Stock-
holm AB ungefär 25 personer. Tio av dem är 
maskinförare och kan bemanna någon av de-
ras Manitou teleskoplastare från Scantruck.

“Våra tre MLT625 är populära att hyra. Det 
är en smidig maskin, och eftersom den är 
under två meter hög så går den in i kulvertar 
och parkeringshus. På många byggen idag så 
förvaras allt material i en källare, och då kan 
man inte komma med en stor maskin som 
inte kommer in. Vi har både gafflar, kranarm, 
materialkorg och skopa till 625: orna. Sedan 
så har vi naturligtvis snöplogar också som 
använts flitigt den sista tiden. Vår nuvarande 
MVT929 är vår tredje av den modellen. Vi by-
ter maskin vart tredje år ungefär för att alltid 
ha fräscha grejer. Maskinen är bra till loss-
ning och lastning. Den lyfter lite tyngre än en 
625, men det som skiljer mest är räckvidden. 
Alla våra mindre maskiner är utrustade med 
CEJN-koppling för att det ska gå snabbt att 
byta redskap”, förklarar Daniel De La Cruz.

Junior & Companys sista Manitou är också 
deras största. En MRT 3050 som är en runtom-
svängande maskin med en räckvidd på hela 30m. 
Maskinen är en stor tillgång när det krävs höga 
lyft, och ersättar många gånger en mobilkran.

“Våra små maskiner kan vi köra ut själva 
på en maskintransport, men med den här så 
hjular vi ofta ut till kunderna för egen maskin. 
Den här använder vi ofta till takbyten och an-
dra höga lyft. Vi har alla redskap till den utom 
personkorg som vi ska komplettera med”, fli-
kar Daniel De La Cruz in.

Framtiden för den flitiga brödrakvartetten 
ser ljus ut. Verksamheten är på gång att bred-
das med ren maskinuthyrning, och utöver det 
så ska de ratta vidare verksamheterna inom 
bussbranschen.

“Sedan så är vi delaktiga i en bilverkstad som 
heter P-Bil Stockholm, och ett utbildningsföre-
tag för yrkesförare som heter Fredansson”, så vi 
har att göra skrattar Daniel De La Cruz.

Scantruck och maskiner från Manitou 
kommer också att fortsätta vara en del av de-
ras verksamhet. Många maskiner senare så är 
de fortfarande nöjda.

“Det är en bra produkt de har med Mani-
tou, och vi har alltid fått bra hjälp av dem. När 
det händer något så försöker de alltid att lösa 
det så snabbt som möjligt. Det är viktigt för 
oss”, avslutar Daniel De La Cruz.

Junior & Companys MLT625 och MRT3050 framför 
deras lokal i Järfälla
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MSG Sphere som ligger i casinot och hotel-
let The Venetian i Las Vegas är en sfärformad 
musik- och underhållningsarena som byggs 
alldeles intill strippen i Las Vegas. När det 
är klart kommer arenan erbjuda hela 17,500 
sittplatsarenan att vara 110 meter lång och 152 
meter bred. Exteriören kommer i själva verket 
att vara en enorm videoskärm med mer än 58 
kilometer LED-lampor och en 250 miljoner 
pixlar skärm med en upplösning på 19000 x 
13500, en av de största skärmarna med högsta 
definition i världen, enligt MSG.

Alimak levererade 18 Scando 650 bygg-
hissar till uthyrningsföretaget Compass 
Equipment i Nevada, som har kontrakt med 
byggherren för detta projekt, vilket hissar 
människor och material till rätt stålle i bygg-
konstruktionen denna unika konstruktion 
byggs.

“Vi kunde erbjuda byggaren en omfattande 
hisslösning som inkluderade ett omfattande 
designarbete för så många som 18 hisskabiner 
med flera unika applikationer. Vår förmåga 
att erbjuda 3D BIM-modelleringsfunktioner 
i samordning med Alimak-teknik- och BIM-
teamet gav en betydande fördel samtidigt 
som vi skapade en modell där olika storle-
kar och typer av hisskabiner kunde placeras 
i detta unika projekt”, säger Ray Bellamy, Vice 
President på Compass Equipment.

Han fortsätter, “Vi kommer att utforma 
och tillämpa flera typer av redskapsprocesser 
samt flera korgstorlekar och in- / utgångspo-
sitioner utanför den normala applikationen 
och Alimaks ingenjörsteam var en nyckelfak-
tor för projektets framgång.”

Exempel på några andra spektakulära bygg-
projekt där Alimaks bygghissar använts är det 
275 meter höga Crown Casino i Sydney, Austra-
lien, lägenhetsbyggnaden Tour Giroflées i Mo-
naco som mäter 24 våningar i höjd och renove-
ringen av Eiffeltornet i Paris där ett hissystem 
på 60 meter använts. I samtliga fall har Alimaks 
Scando-hissar använts i olika versioner.

www.alimak.com

ALIMAK PÅ 
SCENEN I LAS VEGAS

Drome AB i Dalstorp lanserar nu två stoft-
avskiljare för proffsanvändning i invändig 
håltagning, rivning, betonggolvslipning, bygg 
och hantverk. Modellbeteckningarna är G18 
med en 1700W motor och G22S med dubbla 
1700W motorer. “Att stofthanterarna är på 
1700W särskiljer dem en del från övriga på 
marknaden förekommande fabrikat som of-
tast ligger 1200W”, berättar Anton Brattlöf på 
Drome. Anton framhåller den höga effekten, 
luftföldet och det effektiva vacuum som stoft-
avskiljarna skapar.   

“Det här är två gedigna stofthanterare 
för de riktigt tuffa jobben som klarar stora 
påfrestningar”, fortsätter Anton. Båda mo-
dellerna är utrustade med 2-stegs förfilter-
reningssystem, som är enkla att rengöra med 
inbyggd luftpulsreningöring, samt HEPA-
filter (H13) som uppfyller asbestkraven. Det 
sitter en stoppskiva vid suginloppet för snabb 
rengöring av filtren. Båda maskinerna har en 
väldigt robust konstruktion med förstärkta 
framhjul, gjutet suginlopp och timräknare. 
G18 har ett luftflöde på 300 m³/h och G22S 
ett luftflöde på hela 528 m²/h.

“Vi tror att det båda stofthanterarna som 
utvecklats av oss själva kommer att bli ett rik-
tigt lyft för entreprenörerna. Det håller hög 
kvalitet, har alla egenskaper för en säker och 
effektiv stofthantering i riktigt dammiga mil-
jöer och är dessutom verkligen prisvärda. Vi 
har nu haft dem ute hos ett flertal håltagare 
på testning och allt har fungerat prickfritt”, 
berättar Roger Jonasson, VD på Drome.

Båda stofthanterarna följer Arbetsmiljö-
verkets rekommendationer för hantering av 
kvarts- och stendamm där H13-filtren bör an-
vändas enligt AFS 2015:2.

Vid köp ingår 5m antistatisk slang, tube-
pack 22m, handrör samt torrmunstycke.

“Dromes nya stofthanterare är prisvärda 
och ger mycket stofthanterare för pengarna.”

www.drome.se
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Drome lanserar 
stoftavskiljare för proffs
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Tre Palazzanikranar – XTJ32, XTJ37+ och en 
splitterny XTJ43+ – har inkluderats i Man-
dalà Noleggis rentalflotta. Företaget har varit 
verksamma i italienska Palermo och i den 
sicilianska regionen i över 30 år. Denna trio 
av larvbandsburna plattformar valdes främst 
för sina teleskopiska jibbar, från 6 till 8,5 me-

ter. CAN-bussystemet gör det möjligt för an-
vändaren att genomföra upp till fyra rörelser 
samtidigt med en enda kontroll. Denna affär 
gjordes av den sicilianska Palazzani-återför-
säljaren Sorbello Tre srl Group of Catania, 
med hjälp av Antonino Chiazzese, Chiazzese 
Gru Company.

Palazzani-kranar sålda till rentalföretag i Palermo

Starke Arvid är ett begrepp inom byggsek-
torn och tar nu steget vidare mot entrepre-
nad och vägunderhåll. Samtidigt samlas hela 
sortimentet under namnet Starke Arvid Bygg, 
Starke Arvid Entreprenad och Starke Arvid 
Vägunderhåll.

“I samband med detta kommer vi samla 
alla våra produkter under ett varumärke – 
Starke Arvid. Vi gör det tydligare för kunden 
och förenklar vår kommunikation mot mark-
naden. De tre branscherna har många berö-
ringspunkter och till viss del överlappar de 
varandra vilket vi nu bättre fångar upp”, säger 
Mattias Hellner, Starke Arvids VD.

KVALITET ÄR OCH 
HAR ALLTID VARIT EN GRUNDPELARE
“Våra produkter används i mycket tuffa mil-
jöer utomhus, på byggarbetsplatser eller i en 
salt vägmiljö för Halkbekämpning. Det måste 
bara fungera oavsett förhållande. Våra kunder 
är långsiktiga användare som ser nyttan i att 

produkterna håller och håller länge”, fortsät-
ter Mattias Hellner.

STARKE ARVID - BYGG
Produktsektorn avser system och produkter 
för gipslogistik, glas och betong. Här finns pro-
dukter och system som underlättar arbeten 
inom bygg för gips, betong och glas. “Vi tillver-
kar intelligent utrustning och erbjuder smarta 
lösningar för materialhantering som gör an-
vändarens vardagliga arbetsmoment smidi-
gare, säkrare och mer kostnadseffektiva”, säger 
Mattias. “Starke Arvids produkter är smarta 
i sig själva, men de fungerar ännu bättre när 
dom får verka i ett system”, tillägger han.

STARKE ARVID – ENTREPRENAD
Inom produktsektorn ryms robusta redskap 
för effektiva entreprenadarbeten med kom-
paktmaskin eller kran. Starke Arvid mark-
nadsför och säljer redskap till kompaktma-
skiner såsom traktorer, lastmaskiner och 

redskapsbärare inom lyft och materialhante-
ring. Redskapen är konstruerade efter kom-
paktmaskinens arbetsvikt och användning 
men ändå robusta och smidiga för använ-
daren. Genom höga krav på tillverkning och 
materialval levereras redskap med styrka och 
lång livslängd.

STARKE ARVID – VÄGUNDERHÅLL
Produktsektorn omfattar allt som behövs för 
en effektiv, säker och driftsekonomisk väg-
hållning.

Starke Arvid tillverkar innovativa kvali-
tetsmaskiner för vägunderhåll året runt. Här 
finns allt som behövs för att ploga, sanda och 
sopa effektivt, säkert och driftsekonomiskt. 
Redskapen är lättanvända, robusta och har 
lång livslängd. De flesta funktionerna styrs 
direkt från förarplatsen.

www.starkearvid.se

Starke Arvid breddar med fler sektorer och produkter
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effektiv armeringsbockning 
PRODUKTER FÖR BÄTTRE INOMHUSKLIMAT OCH                   

Enköpingsföretaget Comeco som i år firar 30 år, expanderar kraftigt med nya 
produkter och fler tjänster i helt nybyggda lokaler i Enköping.

48

F
öretaget Comeco ligger i Enköping och 
grundades 1991 av Curt Lennart An-
dersson. Man kan säga att verksamhe-
ten idag är uppdelad i två produktin-
riktningar, en klimatinriktad del och en 

mera mekanisk.

“THERMOX, SVERIGES 
MEST SÅLDA BYGGTORK”
I den klimatinriktade delen av verksamhe-
ten arbetar man med byggtorkar/värmare, 
tjältinare, luftrenare, och varmluftspannor. 
Medan man i den mera mekaniska delen av 
verksamheten tillverkar maskiner för klipp-
ning och bockning av armeringsjärn. Denna 
del av verksamheten har också en renodlad 
mekaniska verksamhet där man även jobbar 
med legotillverkning.

Allt började med att Curt Andersson ar-
betade för Bahco Ventilation i Enköping, ett 
legendariskt företag framförallt välkända 
för att ha uppfunnit skiftnyckeln genom sin 
grundare J.P. Johansson. Men Bahco tillver-
kade som bekant en mängd andra produkter 

Fredric Hallberg intill Comecos byggvärmare Thermox 
som implementerades på den svenska marknaden av hans 
pappa Curt Lennart Andersson redan på Bahco-tiden.

också, bland annat en serie byggtorkar som 
kallades just Bahco BKB80, ALA80 & ALA40. 
Curt sålde under många år Bahco´s värmare 
och kunde produkten på sina fem fingrar. 
Med tiden överläts tillverkningen av värmar-
na till ett annat Enköpings företag som hette 
Combac och sedermera till bolaget Arlanda 
Trading AB som ägdes av Kramo, med K. Curt 
följde med i överlåtelsen. När lågkonjunktu-
ren slog till på 1990-talet erbjöds Curt att ta 

över verksamheten med byggtorkarna vilket 
han gjorde och bildade då Comeco Trading 
AB 1991. Början av 1990-talet var tuffa tider på 
grund av lågkonjunkturen och tillverkningen 
låg i princip nere fram till 1994. Men i mitten 
av 1990-talet fick Comeco kontakt med två 
finländare som visade intresse för värmarna 
och ett samarbetsavtal slöts om att värmarna 
skulle tillsammans med Doka OY legotillver-
kas i Finland. Konstruktionen ändrades samt 
produkten namnändrades till Thermox och 
har sedan dess tillverkats i Finland. Sortimen-
tet av Comeco´s mobila luftvärmare består 
idag av Thermox K-110-2, Thermox K55-2, 
Thermox TM250.

Thermox K110-2 är, enligt Fredric Hall-
berg, Sveriges mest köpta byggtork. Den är 
effektiv, säker och lätt att använda. Man har 
höga krav på material och metoder, tack vare 
detta kan man garantera en luftvärmare av 
högsta klass med hela 4 års garanti på vär-
meväxlaren och brännkammaren. Den starka 
centrifugalfläkten garanterar ett högt luftflö-
de och en hög värmeeffekt men ger samtidigt Comecos verkstad för service och reparationer.
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en tyst gång. Tack vare värmeväxlaren är även 
utblåsningsluften helt fri från avgaser. Med 
sitt Tigerloopsystem (1-rörssystem) förbättras 
även driftsäkerheten och minskar också brän-
narens behov av rengöring och service - för en 
enklare vardag. 

Thermox K110-2 används för uppvärmning 
av bland annat byggarbetsplatser, lagerloka-
ler, större garage och växthus. Den mindre 
Thermox K55-2 har samma goda egenskaper 
som den större modellen. Den större model-
len har en värmeeffekt på max 120 kW och 
skapar en varmluftsmängd på hela 6500 m³/
tim medan den mindre modellen har en vär-
meeffekt på max 60kW och ger en luftmängd 
på 4500 m³/tim.

I värmarsortimentet finns även den nya 
Thermox TM250 som ger en maximal värme-
effekt på 230kW och luftmängd på 15500 m³/
tim. Tilläggas skall också att Comeco sedan 
2019 även tagit fram en helt ny serie tjältinare 
kallad Thermox VC80 som effektivt tinar upp 
frusen mark. Tjältinaren fungerar som en vär-
mecentral och väger 750 kg exkl. slangvindor 
och klarar att tina upp ytor på upp till 200m² 
ner till 40 cm djup per dygn.

Från mitten av 1990-talet arbetade inte 
bara Curt i bolaget utan även hans fru Berit 
och sonen Fredric. Idag arbetar även Fredrics 
fru Nina i verksamheten. “Jag kommer ihåg 
att när vi fick igång tillverkningen reste vi 
land och rike runt och besökte maskinuthy-
rarnas depåer för att sälja in våra värmare”, 
berättar Fredric Hallberg när SRT träffar ho-
nom på kontoret i Enköping.

TILLVERKNING AV KLIPP- OCH BOCK-
NINGSMASKINER FÖR ARMERING
Under de första tio åren kunde inte försälj-
ningen av värmarna täcka alla kostnader så 
Fredric jobbade också som grävmaskinist för 
att dryga ut inkomsterna. Entreprenadverk-
samheten administrerades i firman Comeco 
Service. Det skulle dröja ända fram till 2008 
innan Fredric helt lade entreprenadtjänsterna 
på hyllan. Orsaken var att Comeco Trading 
stod inför en ganska stor vändning i verksam-
heten. Man utökade nämligen med en helt 

ny produktinriktning vilket var tillverkning 
av bock- och klippmaskiner för armerings-
järn inom byggverksamhet. Allt bottnade i att 
man anställde Tommy Lundberg som kunde 
allt om den här typen av maskiner sedan han 
arbetat på Weelu, som tillverkade bland annat 
dessa armeringsmaskiner.

Nu hade Comeco två viktiga produktlinjer i 
företaget, värmare samt klipp- och bocknings-
maskiner för armering. “Båda dessa produkter 
har sitt ursprung i Enköping och förhopp-
ningen är att vi även på sikt ska kunna ta hem 
tillverkningen av värmarna till Enköping men 
då behöver vi mera produktionsyta. Idag går 
cirka 80 procent av tillverkningen av värmarna 
tillbaka till Sverige så det känns lite bakvänt att 
tillverkningen ligger i Finland”, säger Fredric.

Sedan 2009 har nya modeller av klipp- och 
bockningsmaskiner tagits fram och framåt 
sommaren lanserar man ytterligare en ny 
maskin för armeringsjärn upp till och med 
16 mm. I Sverige och Norge är det Hikoki Po-
werTools som har försäljningsrätten under 
deras varumärke Bendof. På övriga markna-
der är det Comeco. “Vi exporterar lite grann 
till andra länder men har inte kapaciteten 
att öka försäljningen i nuläget, men intresset 
finns. ”Vi ser god potential för dessa produk-
ter i exempelvis Tyskland”, berättar Fredric. 

Innan pandemin drabbade Sverige hade man 
ett samarbete med Business Sweden, tidigare 
Exportrådet som skulle hjälpa till att mark-
nadsföra produkterna i exempelvis Tyskland. 
Men på grund av Covid-19-utbrottet grusades 
planerna och Business Swedens budget skars 
kraftigt ned så just nu ligger detta på is.

BREDDAR MED 
FAITHER OCH LIFA LUFTRENARE
Sedan 2017 har Comeco breddat sitt sor-
timent ytterligare genom samarbetet med 
företaget Branova Nordic och deras pro-
duktsortiment av luftrenare och avfuktare. 
Luftrenarna av varumärkena Faither och Lifa 
Air är ett utmärkt komplement. Faither 2000 
är en kraftfull luftrenare för byggarbetsplat-
sen som klarar tuffa påfrestningar då den är 
tillverkad i formgjuten plast. “Det här är en 
perfekt produkt för uthyrning som tål just tuff 
hantering”, säger Fredrik Norell på Branova 
Nordic som delar lokaler med Comeco.

Luftrenaren Lifa Air är avsedd att förbättra 
inomhusklimat på exempelvis kontor, mo-
bila moduler, hem eller liknande. Modellen 
LA502 klara att rena luften i lokaler upp till 
110 m² och LA352 lokaler upp till 60 m². Lifa 
LA502 har en mycket hög filterkapacitet och 
är försedd med två HEPA-filter på hela 4,6 m² 

Här monteras Comecos bocknings- och klipp-
ningsmaskiner för armeringsjärn.

Maskiner för klippning av armering.

Comecos nyabyggda produktionslokaler i 
Enköping en snöig dag i början av mars.

Fredric har gjort en spännande resa med famil-
jeföretaget Comeco sedan man startade och 
förvärvade en industritomt i Enköping som på 
den tiden kostade 800 000 kr och kändes som en 
väldigt stor investering.

Comecos största boknings-
maskin för armeringsjärn.



Svensk Rental Tidning • Januari - Februari 2021  • www.SvenskRental.se

50

www.skyjack.com

RE-VISUALISED
RE-POWERED
RETURN
Skyjacks nya 40- och 60fots bomliftar erbjuder 
högre korglast och reducerad maskinvikt.

SMARTORQUETM teknologin levererar en 
optimerad balans av hästkrafter och vridmoment, 
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samt impregnerade aktiva kolfilter på 3,5 kg 
som ger LA502 en stor reningskapacitet. Den 
tar bort hela 99,97% av bakterier, pollen, virus 
och många fler ohälsosamma partiklar samti-
digt som det enorma kolfiltret tar bort oön-
skade lukter. Den mindre modellen LA352 
med ett HEPA-filter och fyra aktiva kolfilter 
säkerställer bra luften på en yta upp till 60 m².

“Vi har fått väldigt många positiva kom-
mentarer från uthyrarna både vad gäller 
Faither och Lifa-produkterna. Luftrenarna 
från Lifa har i synnerhet visat sig väldigt effek-
tiva att skapa frisk luft i byggbodarna. Faither-
renarna är också väldigt konkurrenskraftiga 
prismässigt vill jag framhålla”, berättar Fredric.

“RENARE LUFT PÅ JOBBET”
Sedan 2018 har Comeco och Branova sjösatt 
ett helt koncept som man kallar “Renare luft på 
jobbet”. Konceptet utgår förstås ifrån de varu-
märken och produkter som man marknadsför 
men tar ett helhetsgrepp på hur man skapar ett 
bättre och mera hälsosamt klimat på arbets-
platsen. “Ett bra inomhusklimat med ren och 
syrerik luft, fritt från damm, virus och sporer 
gör att man känner sig friskare och man blir 
så mycket piggare och effektivare. Det finns 
mycket att vinna på genom att ta tag i detta. 

Jag tror att vi är ganska ensamma om det här 
konceptet och vi sjösatte det på Nordbygg 2018 
i Ramirents monter”, berättar Fredric.

Att ha ett renare och friskare inomhuskli-
mat kräver lite insatser och underhåll. Men 
det räcker inte med att bara införskaffa luftre-
narna. De behöver också underhållas genom 
regelbundna filterbyten. För att underlätta 
för kunden erbjuder ”Renare luft på jobbet” 
något som liknar ett abonnemangsavtal där 
alla filter byts regelbundet för bästa möjliga 
effekt på inomhusklimatet. Idag erbjuds detta 
genom olika samarbetspartners som sköter 
det löpande underhållet för de kunder som 
abonnerar på just “Renare luft på jobbet”.  

NYA PRODUKTIONSLOKALER
En annan nyhet är att Comeco sedan första 
februari i år huserar i helt nya lokaler. Mar-
ken förvärvades för några år sedan och ligger 
knappt ett stenkast från de gamla lokalerna. 
Produktionshall och kontor stod klart till 
nyår så att man kunde flytta in.

“Det har varit en dröm att bygga nya ända-
målsenliga lokaler och nu har vi 1300 m² att 
breda ut oss på. Vi har en otroligt bra perso-
nal så det känns extra viktigt med nya lokaler 
med tanke på personalen. Jag vill att de ska ha 

fräscha och ljusa lokaler att jobba i. Det förtjä-
nar dom verkligen. De ska inte behöva flytta 
på saker fram och tillbaka när de jobbar för att 
det är för trångt”, säger Fredric.

I samband med att de nya lokalerna stod 
färdiga förvärvades även en av Comecos un-
derleverantörer, Lillkyrka Mekaniska Verkstad 
och företaget Limek AB bildades. Lillkyrka Me-
kaniska Verkstad hade under en längre tid varit 
en underleverantör till produktionen av bock- 
och klippningsmaskinerna. “Att jag tillsammans 
med 2 anställda övertagit den verksamheten 
känns som ett naturligt steg i utveckling då vi 
haft ett nära samarbete länge och Lillkyrka Me-
kaniska Verkstad är en viktig kugge i vår pro-
duktion”, säger Fredric. Med denna resurs kan 
man nu även erbjuda andra typer av externa 
legoarbeten som svetsning, kantpressning, fräs-
ning, svarvning med mera och levererar till flera 
olika industrier och företag i Mälardalen.

Comecos gamla produktionslokaler äger 
man fortsatt men de hyrs numera ut för-
utom en mindre lagerlokal. “Fördelen att ha 
de gamla lokalerna så nära är att vi kan flytta 
produkter och delar med en truck, vi behöver 
inte någon lastbilstransport och det är väldigt 
smidigt”, avslutar Fredric.

www.comeco.nu

Fredric Hallberg (höger) och Comeco har gått in som delägare i 
bolaget Branova Nordic som grundades och fortsatt ägs av Fredrik 
Norell. Branova tog med sig luftrenarna Faither och Lifa Air in i 
verksamheten.

I den mekaniska verkstadsdelen där personalen från Lillkyrka Mekaniska Verk-
stad arbetar tillverkas komponenterna till klippnings- och bockningsmaskinerna 
samt en rad andra legokomponenter.

Comeco åtar sig också service och reparationer 
av länspumpar. Här är det en Grindex-pump som 
får en översyn.

Thermox tjältinare och luftrenare från Faither 
och Lifa Air. En ny smidig lite bockningsmaskin för 

bygget som lanseras i höst.
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Varje år publicerar vi i Svensk Rental Tidning en temaarti-
kel inriktning på handhållna elverktyg. Tillverkarna inom 
denna sektor är synnerligen flitiga på att utveckla och lan-
sera nyheter löpande och just i år lanseras en stor mängd 
nyheter. Vinkelslipar, tigersågar, borrskruvdragare – läs om 
det och mycket mer i årets utgåva av vårt elverktygstema.
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F
örst ut är Festool som släpper en ny ge-
neration sänksågar, nämligen batteriså-
gen TSC 55 K och nätdrivna TS 55 F, som 
sågar dubbelt så fort som föregångarna. 
”Tack vare den nya generationens såg-

klingor och den ökade genomdragskraften 
hos nya TSC 55 K går det att arbeta upp till 
dubbelt så snabbt som tidigare – samtidigt 
som batteriets kapacitet är högre”, säger Boris 
Seyfried, produktchef Festool. ”Kombinatio-
nen av den senaste generationen av borstlös 
EC-TEC-motor och dubbla batterier (2 x 18 V) 
gör nya TSC 55 K lika kraftfull som en nät-
driven maskin, samtidigt som man har full 
rörlighet.” De nya sågklingor har minskad 
snittbredd, nya tandformer och nya tänder 
av hårdmetall. I Festools sågsystem ingår till-
behör såsom styrskenor, samt detaljer såsom 
splitterskydd.

Festool släpper även nya skruvdragare, 
Quadrive TPC och TDC 18/4, med fyra växlar 

och ett växlingskoncept som gör att använda-
ren kan växla från vilken växel som helst till 
en annan utan mellanlägen. Quadrive TPC 
18/4 har ett tillkopplingsbart axiellt slag som 
gör att den enligt Festool kan borra i murverk. 
Modellerna är utrustade med en egentillver-
kad, borstlös EC-TEC-motor med högre vrid-

moment och varvtal vid belastning än tidiga-
re. EC-TEC-motorn klarar enligt Festool alla 
skruv- och borrarbeten med stora diametrar 
och jobbar effektivt vid mindre borrdiame-
trar. Den klarar enligt Festool att skruva med 
upp till 75 Nm på första växeln till att borra 
med 3600 varv/min på fjärde växeln. På andra 
växeln ger de nya skruvdragarna 40 procent 
högre vridmoment än de tidigare model-
lerna PDC och DRC, och har full dragkraft 
för 8 mm-skruvar. Mikroprocessorer överva-
kar och styr temperaturen, spänningen och 
strömförbrukningen för motorn, elektroni-
ken och batteriet. Med FastFix-systemet byter 
man tillsatser utan verktyg. Med djupanslag 
och excentertillsats kan man skruva till ett 
visst djup och nära kanter eller väggar. Både 
den nya vinkeltillsatsen (AN-UNI) och excen-
tertillsatsen (EX-UNI) har snabbjustering av 
vinkeln, som utförs genom att man vrider på 
den gröna ringen. Tillsatsen behöver då inte 
lossas från maskin. Med Work-appen och ett 
Bluetooth-batteri får maskinerna extrafunk-
tioner såsom ställbar ljusstyrka och möjlighet 
att göra programuppdateringar.

TSC 55 K och skruvdragarna har båda ett 
Kickbackstopp mot farliga rekyler. ”Skulle ar-
betsobjektet slå tillbaka när man börjar såga 
eller under sågningen, så stannar det unika 
Kickback-stoppet sågklingan blixtsnabbt”, 
säger Boris Seyfried om sänksågen TSC 55 
K. Kickbackstoppets avkänningskil ligger an 
mot styrskenan eller mot materialet som be-
arbetas. Om verktyget sjunker ned i arbets-
objektet eller om rekyl uppstår under såg-
ningen, så registreras det av avkänningskilen 
och en snabbromsning aktiveras. Sänksågens 
bakåtrörelse mot användaren stoppas och 
skaderisken minimeras. Hos skruvdragarna 
motverkar Kickbackstoppet vridning i hand-
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leden. En sensor i elektroniken övervakar 
rotationsrörelsens hastighet och vridvinkeln. 
Om insatsverktyget blockeras stängs maski-
nen av i kritiska tillstånd.

Festool släpper även en ny utsugsklämma 
för deras MX-omrörare. Utsugsklämman 
kläms fast på hinkkanten och ser till att dam-
met hamnar i dammsugaren. MX-omröraren 
har ErgoFix, en anpassningsbar höjdjustering 
för arbete stående. Med FastFix snabbytes-
system kan användaren ta bort vispen från 
omröraren utan verktyg. Festool har även 
utrustat omröraren med en motor med effek-
telektronik. Omröraren har även skyddande 
gummihörn, mjukstart och skyddsbygel.

MILWAUKEE SLÄPPER NYHETER 
INOM M18 FUEL-SORTIMENTET
Milwaukee släpper flera produktnyheter, 
bland annat en kompakt M18 Fuel-mutter-
dragare lämpad för trånga utrymmen, med 
en längd på 124 mm och ett vridmoment på 
upp till 339 Nm. Den kolborstfria PowerState-
motorn kan avlägsna fästelement och Red-
Link Plus-elektroniken skyddar verktyget 
mot överbelastning, överhettning och över-
urladdning. Drive Control med fyra lägen har 
förinställda nivåer av varvtal och slag per mi-
nut. Genom att läge 4 väljs när verktyget är 
i framåtriktning, applicerar den automatiska 
avstängningsfunktionen ett vridmoment på 
maximalt 34 Nm för åtdragningsapplikatio-
ner med handhållna verktyg för att förhindra 
för hård åtdragning. När verktyget är i bak-
åtriktning ger läge 4 kontroll vid bultlossning 
med fullt utgående vridmoment och mins-
kar därefter varvtalet per minut när bulten 
har lossats för att förhindra att fästelement 
tappas. Mutterdragarna finns i två versioner 
(med friktionsring och med låspin). Verkty-
get levereras med M18 RedLithium-batterier. 
Milwaukee släpper även en ny batterdriven 
1” mutterdragare med D-handtag, friktions-
ring, kort städ och One-Key. Den har ett 
lossningsmoment på upp till 2711 Nm och 
ett åtdragningsmoment på upp till 2576 Nm. 

Även denna mutterdragare har PowerState, 
RedLink Plus, M18 RedLithium och Drive 
Control. Med ett M18 RedLithium High 
Output 12.0-batteri har mutterdragaren en 
drifttid som räcker för att montera upp till 
200 stycken M22-skruvar, enligt Milwaukee. 
Verktygets One-Key-funktion gör det möjligt 
att anpassa, spåra och hantera mutterdraga-
ren samt ställa in ett vridmoment som kan 
upprepas. I One-Key-appen kan användarna 
ändra ett av fyra lägen som kan anpassas för 
vanligt förekommande applikationer.

Milwaukees M18 Fuel-mellanmutterdra-
gare har ett lossningsmoment på upp till 881 
Nm och en vikt på 2,3 kg. Den är kortare men 
har högre vridmoment än sin föregångare. 
Tack vare kompaktheten kan den komma åt 
bultar i utrymmen som större mutterdragare 
inte klarar, enligt Milwaukee. Det fjärde läget 
i Drive Control är ett precisionsläge som för-
hindrar för hård åtdragning av bultar. Samma 
läge vid lossning sänker varvtalet så fort bul-
ten lossnat för att minska risken för att tappa 
bultar. Maskinen har PowerState, RedLink 
Plus, M18 RedLithium och LED-lampor. 
Milwaukee släpper även en ny M18 Fuel-
metallcirkelsåg som enligt Milwaukee är den 
första batteridrivna 18 V-metallcirkelsågen 
med 66 mm kapdjup och 1800 W nätdriven 
prestanda. Maskinen kan anslutas direkt på 
Milwaukees styrskena. Belastningsindikatorn 
indikerar när verktyget pressas för hårt, och 
den elektriska bromsen stannar klingan på en 
sekund. En spånuppsamlare fångar upp skräp 
som produceras, och en dubbelbrytare för-

hindrar oavsiktlig start. Maskinen har verk-
tygsfri djupjustering, PowerState, RedLink 
Plus och M18 RedLithium. Ytterligare en ny 
produkt är M18 Fuel-multiverktyget med jus-
terbar hastighet mellan 10 000 och 20 000 
opm. Maskinen har PowerState, 4,2° oscille-
ring, LED-belysning, samt Fixtec-verktygslöst 
bladbyte med adapter för att acceptera blad 
från flera leverantörer. Vikt med batteri är 
1,9 kg. Maskinen levereras med bland annat 
instickssågblad OSC 112, slipplatta, 5 x slip-
papper och DEK26 dammskydd i staplingsbar 
HD Box.

Milwaukee släpper även ny M18 Fuel 
Sawzall-tigersåg, som finns tillgänglig med 
eller utan One-Key. Motorn levererar 3000 
slag per minut och har en slaglängd på 32 
mm. Denna maskin kommer med uppgra-
derad vevmekanism, sågbladsklämma med 
anti-korrosionsegenskaper, en uppgraderad 
funktion för sågbladsbyte, samt en metall-
förstärkt batterianslutning. Med One-Key är 
det möjligt att välja prestanda för applikatio-
ner, till exempel justering av hastigheten för 
smidigare start av sågningen och aktivering 
av en sågbroms. Den automatiska bromsen 
stoppar klingan när materialet bryts igenom 
vilket förhindrar oavsiktliga kapningar i in-
tilliggande material. Användarna kan skapa 
egna driftlägen och växla mellan upp till tre 
sparade lägen. När verktyget har ställts in be-
hövs inte längre appen. Med One-Key går det 
även att spåra verktyget, få servicemeddelan-
den och hantera lager. Maskinen har RedLink 
Plus och RedLithium.
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AGP UTÖKAR FÖR 
BORRING I BÅDE VÅTT OCH TORRT
Drome vill trycka på AGPs DM8P som en op-
timal handhållen treväxlad borrmaskin med 
en stark motor på 2500W. Borrmaskinen har 
en kompakt konstruktion som är framta-
gen för våtborrning upp till 202mm. Motor-
hus och växellåda är tillverkad i magnesium 
för minimal vikt kombinerat med maximal 
styrka. DM8P är dessutom utrustad med in-
byggda vattenpass horisontellt och vertikalt 
samt sidohandtag för utmärkt borrkontroll. 
Motorn är utrustad med överbelastnings- 
och överhettningsskydd. Borrmaskinens si-
dohandtag linjerar med axeln för bra kontroll 
och rätt ergonomi.

En annan handhållen och eldriven borr-
maskin som Drome vill lyfta fram i detta tema 
är AGP DM62 som är en tvåväxlad stark borr-
motor på 2000W med en kompakt konstruk-
tion, framtagen för torrborrning i armerad 
betong upp till 162mm. Motorhuset är tillver-
kat i magnesium för minimal vikt kombinerat 
med maximal styrka. DM62 är dessutom ut-
rustad med inbyggda vattenpass horisontellt 
och vertikalt, anslutning för dammsugare 
samt sidohandtag för utmärkt borrkontroll. 
Motorn är försedd med en avstängningsbar 
slagfunktion naturligtvis även överbelast-
nings- och överhettningsskydd

Väl värt att nämna i sammanhanget och 
som vi nämnt tidigare i SRT är AGP övriga 
och befintliga sortiment av eldrivna borrma-
skiner, handhållna sågar samt ringsågar. Till 
detta kommer också AGPs spårsågare och be-
tongslipar, AGP BG125, AGP BG5, AGP G125 
AGP G5. 

Eldriven, ultralätt giraffslip från AGP
En intressant nyhet från AGP är deras nya 

giraffslip AGP SB9. Giraffslipen är branschens 
lättaste och en supereffektiv 225mm tak/

väggslip för maximal produktivitet och mini-
mal ansträngning. Maskinen väger endast 2.8 
kg och utrustad med en borstlös 450W motor.

SB9 garanterar jämn hastighet för perfekt 
finish. SB9 har ett följsamt sliphuvud och 
uppfällbar kantlist som effektivt bearbetar 
övergången mellan vägg och tak.  Vikten är 
noggrant balanserad mellan sliphuvud och 
motor för bästa kontroll. Giraffslipen är 143 
cm och har en slipdiameter på 225 mm. Sli-
pen har sex olika hastighetsnivåer som erbju-
der en jämn hastighet för perfekt finish och 
går att anslutning till dammsugare för att mi-
nimera dammspridningen. Maskinens borst-
lösa motor kräver minimalt underhåll.

www.drome.se
www.agp-powertools.com

NY BORRSKRUVDRAGARE 
FRÅN HIKOKI
HiKOKI lanserar den kompakta borrskruv-
dragaren DS18DD, en 18-voltmaskin som 
enligt HiKOKI har samma storlek som ett 
12-voltsverktyg. DS18DD kommer med kol-
borstfri motor vilket möjliggör applikationer 
i bland annat trä, stål och gips. Modellen har 
fått en mindre och kompaktare design tack 
vare den kolborstfria motorn, och verktyget 
är enligt HiKOKI mer eller mindre under-
hållsfritt. Borrskruvdragaren är utrustad med 
motorbroms, steglös höger- och vänstergång 
med konstant kraft, samt spindellås för en-

kelt verktygsbyte. Verktyget har även gum-
merat ergonomiskt grepp och integrerat 
LED-ljus. Tack vare HiKOKI:s batteriteknik 
är DS18DD kompatibel med hela batteriplatt-
formen inom voltstyrkan, exempelvis 1,5 Ah, 
2,5 Ah, 3,0 Ah, 5,0 Ah samt Multi Volt-batteri. 
Borrskruvdragaren finns som tre alternativ: 1) 
Med 2 st 5,0Ah Li-ionbatterier, batteriladdare 
(14,4V-18V/Multi Volt) och förvaringsväska, 
2) med 2 st 3,0 Ah Li-ion-batterier (kompakt-
batteri), batteriladdare (14,4V-18V/Multi Volt) 
och förvaringsväska, samt 3) “tool only”, utan 
batterier och laddare men med förvarings-
väska. HiKOKI tillämpar tre års garanti på 
verktyg, batterier och laddare som gäller från 
inköpsdagen, utan föregående registrering.

HiKOKI satsar på mobilitet på arbets-
platsen och en sladdlös arbetsdag. Det görs 
genom det nya 36 V Multi Volt-verktyget 
och batterier som enligt HiKOKI har samma 
storlek och vikt som dagens 18 V. HiKOKI har 
haft som målsättning att kombinera 18 V-ma-
skinernas mindre storlek med kraften från de 
större 36 V-maskinerna. Multi Volt-batteriet 
passar både 18 V och 36 V-verktyg med slide-
batterifäste och anpassar också volttalet bero-
ende på vilket verktyg det används i.

FLERTALET NYHETER 
FRÅN FLEX SCANDINAVIA
Flex Scandinavia släpper ett flertal nyheter, 
däribland vinkelslipssystemet Flex DCG I 
26-6 230 (enfas, 2600 W) som fokuserar på 
dammupptagning. Den är startklar vid le-
verans med förmonterad utsugskåpa, som 
kan avmonteras för användning som kon-
ventionell vinkelslip. Maskinen har bland 
annat mjukstart, överlastskydd och vridbart 
handtag (180°), och går att anslutas med Flex-
dammsugare via Flex Clip. Vinkelslipen finns 
i två varianter, med eller utan styrskena. Flex 
Scandinavia släpper dessutom fyra andra vin-
kelslipar – L9-11 125 (900 W), L12-11 125 (1200 
W), L15-11 125 (1500 W) och LE15-11 125 (1500 
W) – som alla har fast varvtal, förutom LE15-
11 125 som har ställbart. Modellerna har bland 
annat mikroprocessorkontroll, dammskydd 
och anti-kickback. Modellerna L15-11 125 och 
LE15-11 125 har avvibrerat SoftVib-handtag 
med patenterad spännmutternyckel. En an-
nan nyhet, batterivinkelslipen LBE125 18.0-
EC, har ett elektroniskt styrsystem, EMS, 
som bland annat förlänger livslängden, enligt 
Flex Scandinavia. Maskinen har bland annat 

Foto: HiKOKI Power Tools





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
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variabel hastighet, elektronisk varvtalskon-
troll, samt elektrisk broms som stoppar verk-
tyget inom tre sekunder. Den sladdrivna och 
borstlösa vinkelslipen L 13-10 125-EC 230/CEE 
(1300 W) är en universell vinkelslip, anpassad 
för stål- och metallytbehandling. Maskinen 
har bland annat anti-kickback, dammskydd, 
och lutande sidohandtag.

Flex Scandinavia erbjuder även nyheter på 
betongslipfronten. LD16-8 125R är lämpad för 
planslipning på mineraliska underlag. Dam-
mutsuget skyddar mot aggressivt damm och 
håller betongspåren öppna. Maskinen har 
bland annat 1600 W motor, dammutsugskå-
pa med borstkrans, svängbart kantsegment, 
fast slanganslutning (Flex Clip), spindellås-
ning (försänkt i vinkelhuvudet) och Turbo-
Jet-slipskål. Flex Scandinavia släpper även 
en ny kompakt betongslipmaskin, LDE 16-8 
125 R, Kit TH-Jet, utrustad med variabel has-
tighet för bättre kontroll vid finbearbetning 
med mindre tryck. Modellen är lämpad för 
exempelvis bearbetning av väggar. Maskinen 
har bland annat svängbart kantsegment och 
justerbart varvtal (1450 W, 125 mm), elektro-
nisk varvtalskontroll, samt svängbart kant-
segment (reglerbar i höjd för anpassning till 
olika slipskålar). Den nya batterislipen SE 125 
18.0-EC/5.0 Set (SupraFlex 18,0 V) är lämpad 
för bland annat lackerade ytor, trä, sten och 
metall. Maskinen har bland annat varvtalsval 
med fyra nivåer, konstant varvtal med hjälp 
av tachometer, samt olika planet- och vinkel-
växlar för bullerreducering och vridmoment.

Övriga nyheter innefattar batteristick-
sågen JSB 18.0-EC med bygelhandtag, som 
har vibrationer på 3,4 m/s². Modellen använ-
der sig av en ny generation borstlösa moto-

rer. Den har bland annat steglös inställning 
av såghastigheten med potentiometerhjul 
med uppstartsautomatik i läge A, pendelslag 
i fyra steg, byte av sågblad utan verktyg med 
snabbspännsystem och utkastningsfunktion, 
sågbladsstyrning med dubbla rullar och såg-
bordsinställning för geringssågning upp till 
45°, 0-spärr (kan förskjutas bakåt för sågning 
intill kanten), EMS, fotplatta, avtagbar glidsko 
och utsug Ø 27 mm. Flex Scandinavia släpper 
även en ny excenterslipmaskin med variabelt 
varvtal, ORE150 EC, en enhandsmaskin utrus-
tad med ett speciellt balanseringssystem för 
minskade vibrationer. Maskinens sliphastig-
het kan anpassas efter material, och maskinen 
är lämpad för bland annat finbearbetning av 
ytor. Det är möjligt att ansluta extern indu-
stri- och säkerhetsdammsugare. Maskinen 
har Soft-Grip-material för ett halkfritt grepp, 
slagtålig filterpatron med utbytbart PES-filter, 
skivbroms, samt stödrondell med 15-hålsde-
sign. Maskinen finns i följande varianter med 
två olika excenterrörelser, 3 mm eller 5 mm: 
ORE150-5 EC (i och utan set) och ORE150-3 
EC (i och utan set). Flex Scandinavia lanserar 
dessutom en ny sladdriven och mer kraftfull 
variant av dammsugaren VC6-LMC 18.0. Den-
na kompaktsugare har manuell filterrengöring 
(6 liter, klass L) som avlägsnar dammet i filtret 
genom en riktad tryckvåg av luft. Modellen har 
kompaktslang Ø 32 mm med 0,5 meter längd 
som kan dras ut till 2,5 meter. Dammsugaren 
är lämpad för bland annat arbete vid slutmon-
tering. Maskinen har bärsele, flatveckfilter, 
hjulstativ och förvaring av tillbehör med inte-
grerade hållare vid sughuvudet. Maskinen kan 
anslutas med Flex-elverktyg med Flex Clip för 
utsugsarbeten.

Mutterdragaren IW3/4” 18.0-EC har ett 
max vridmoment på 1.060 Nm och lossmo-
ment på 1.680Nm. IW 3/4" 18.0-EC har flera 
funktioner, bland annat belysning för att 
kunna jobba i mörker, och skydd i gummi för 
att skydda batteriet. Maskinen har ett dämp-
ningselementet som skiljer handtaget från 
motorn, vilket ger en vibrationsreducering. 
Maskinen har bland annat steglös varvtals-
reglering, steglös brytare med spärrknapp, 
och hus av gjutaluminium. Verktygsfäste 3/4" 
för slaghylsor. En annan nyhet, saneringsfrä-
sen RE16-5 115 (multislipmaskin RetecFlex), 
har ett verktygssystem som kan anpassas för 
flera tillämpningar. Maskinen är lämpad för 
arbete med små ytor och även för kanterna 
av de större jobben. Modellen har en speci-
alväxel som enligt Flex Scandinavia ger högt 
moment i medelhöga/låga varvtal. Fräsen har 
spindellåsning och är utrustad med 12 spet-
siga hårdmetalltrissor. Maskinen har bland 
annat varvtalreglering, konstant varvtal, in-
kapslad elektronikmodul och en tre gånger 
lindad rotor. Utsugskåpan har steglös höjdin-
ställning. Modellen är lämpad för borttagning 
av ytbeläggningar av exempelvis hårt spackel. 
Anslutning görs med Flex Clip.

Övriga nyheter från Flex Scandinavia inne-
fattar en batteridriven fräsmaskin för häng-
rännor (18 V), RFE40 18.0-EC/5.0 Set, med 
fyra vändskär av snabbstål som är vändbara 
fyra gånger; basmotorn Trinoflex BME18.0-
EC C med verktygsfäste med snabbkoppling; 
vägg- och takslipmaskinen Handy-Giraff 
GCE6-EC C med utbytbart huvudsystem; 
samt den batteridrivna vägg- och takslipen 
GEMH 18.0-EC (Giraffe) med utbytbart hu-
vudsystem.
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Hilti har sedan tidigare erbjudit DC-SE 20 
för fräsning av spår för installation av kablar, 
kabelbuntar och rör. Den nya DCH 150-SL 
innebär snabbare, renare och jämnare fräs-
ning och är lämpad för mekanisk/elektrisk 
installation av kablar och rör.

Med tillhörande Hilti SPX-SL diamant-
kapskivor kan användaren kapa länge i hög 
hastighet med bibehållen prestanda, oavsett 
grundmaterial, enligt Hilti. När det gäller 
säkerheten på arbetsplatsen uppfyller DCH 
150-SL gällande bestämmelser kring damm. 
Genom att ställa in korrekt kapdjup minime-
ras dammbildningen. Betongfräsen kan an-
vändas i kombination med en ansluten Hilti-
dammsugare. De parallella handtagen har 
försetts med mjuka handgrepp som gör att 

verktyget går att greppa i flera arbetspositio-
ner. Det nya, inbyggda vattenpasset är place-
rat så att det är lätt att se och följa. Djuplåset 
säkerställer rak och jämn spårning. Med DCH 
150-SL betongfräs kan användaren mäta upp 
spåret i förväg. Den nya laserfunktionen gör 
att slutpunkten för spårfräsningen hela tiden 
är synlig så att spårningen blir exakt och krä-

ver mindre omarbetning.
“DCH 150-SL bygger på styrkan hos före-

gångarna när det gäller hastighet, spårhåll-
ning, spårdjup, exakthet och dammuppsam-
ling”, säger Robin Thiberg, produktchef Hilti. 
“Vi har utvecklat verktyget med våra använ-
dare i fokus och är glada att kunna utöka vår 
diamantkapningsportfölj med detta verktyg.”

Hilti lanserar 
betongfräsen DCH 150-SL

Nya katedralen i Linz, Österrike, behöver 
renoveras. För jobbet används två transport-
plattformar från GEDA som ska hjälpa till 
i upprustningen av Österrikes allra största 
kyrka.

Nya katedralens kyrktorn är övertäckt av 
byggnadsställningar. Vittrande sandsten och 
slitna fogar har satt sina spår, och ett nätverk 
av ca 3,5 km av fogarna mellan sandstens-
blocken, stendelar och statyelement behöver 
repareras. Det huvudsakliga arbetet utförs av 
Dombauhütte Linz, som också får hjälp av an-
dra företag. Ett stort antal specialister deltar i 
projektet och inte mindre än 150 ton material 
krävs för att sätta upp byggnadsställningar 
runt tornet. Situationen försvåras av kraftiga 

vindar och det faktum att jobbet utförs på så 
pass höga höjder. För renoveringsjobbet an-
vänds GEDA:s transportplattformar GEDA 
500 Z/ZP och GEDA 1500 Z/ZP, som inför-
skaffades av Bischof Rudigier Foundation och 
levererades av EKRO Kronsteiner GmbH.

För projektet ska såväl byggnadsarbetare 
som material transporteras till en höjd på 
hela 130 meter för att rusta upp tornspiran. 
Vid den första konstruktionsfasen installeras 
GEDA 1500 Z/ZP med byggnadsställning på 
en höjd av 75 meter. I ungefär samma höjd 
som tornets klocka, 42 meter och uppåt, går 
en byggnadsställning runt tornets alla åtta 
sidor. Denna grundbyggnadsställning ger 
stöd till spirans byggnadsställning, och det är 

vid denna som den andra GEDA-transport-
plattformen 500 Z/ZP installeras. Transport-
plattformen lyfts till 75 meters höjd med en 
lastbilskran. Därifrån installeras byggnads-
ställningar över stenbalkongen på spiran med 
spirans kors på 130 meters höjd. 

GEDA-plattformarna har två separata kon-
trollenheter och kan användas som bygghiss 
för materialtransport eller för att transportera 
passagerare. I materialläge kan GEDA 500 Z/
ZP lasta upp till 1000 kg. I passagerarläge 
kan den bära fem personer med en maximal 
lastkapacitet på 500 kg. GEDA 1500 Z/ZP 
använder sig däremot av två master och kan 
transportera 2000 kg i materialläge eller sju 
passagerare i passagerarläge. Båda transport-
plattformarna har en hastighet på 12 m/min i 
passagerarläge och 24 m/min i materialläge. 
De är utrustade med bland annat gränslä-
gesbrytare, säkerhetsbrytare och överbelast-
ningsskydd.

Under de nästkommande tio åren kommer 
renovering och underhåll av kyrkan att kosta 
uppemot 13,5 miljoner euro. Den största an-
delen kommer från kyrkan, med fortsatt stöd 
från offentlig finansiering, donationer och 
sponsring. Renoveringsarbetet av tornspiran 
slutfördes i slutet av 2019 och den kompletta 
restaureringen av hela tornet beräknas bli 
klar 2021. Restaureringen innefattar dock 
även andra moment såsom fönster som än 
idag visar skador från andra världskriget, så 
det lär dröja ett tag innan Nya katedralen i 
Linz till sist återgått till sin fulla prakt.

På himmelska höjder med GEDA
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