
 Byggmaskiner 

BYTER TILL WEBER! 

 Krankungen 

STORSATSAR I MELLAN 
OCH SÖDRA SVERIGE

 Nyheter 

DÄR DU INTE 
“GÅR PÅ PUMPEN”! 

 DET SENASTE INOM 

 TRANSPORTBILAR 

 SMIDIG INLASTNING AV 

 MATERIAL PÅ BYGGET 

 DIGITALA AUKTIONER 

 GÖR MASKINAFFÄREN 

 ENKEL OCH SMIDIG 

BENGT BERGS MASKINSERVICE, SNART 30 ÅR SOM LEVERANTÖR TILL RENTALMARKNADEN

Nummer 2-2021 April - Maj 2021 • Årgång 20

BLINKEN TOOLS
ROADSHOW

ATLAS COPCO UPPGRADERAR 8-SERIE LUFTKOMPRESSORER



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

Kontakta oss på info@alimak.com för mer information.

www.alimak.se

NY ARBETSPLATTFORM 

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

Alimak - Helsida SRT 215x275mm_Alimak_Hek_210x297.qxd  2020-04-03  10:59  Sida 1



www.SvenskRental.se • April - Maj 2021 • Svensk Rental Tidning

EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

  22  Nyheter där du inte “går på pumpen”!
Med vatten i byggropen står arbetet helt stilla och kostar en förmögenhet. Våra uthyrare 
ser dock till att det finns friska och välservade dränkbara pumpar att hyra på nolltid. Här 
följer några nyheter på pumpsidan.

Vad hände med världen?

48  Transportbilar

28  Byggmaskiner    I N N E H Å L L

Även om vi inte sett någon nämnvärd minsk-
ning av sprittspridningen av Covid-19 ännu 
så börjar det plana ut en aning. Pandemin 
fortsätter att skörda liv men det har skett en 
minskning. Vaccineringen har kommit igång 
men långsammare än väntat. Men totalt sett 
så börjar vi se ljuset i tunneln. Men det som 
tynger mitt hjärta och många andras är hur 
många liv bara i Sverige som denna pandemi 
skördat. Bara inom min egen krets och inom 
vår bransch och har många fina människors 
liv släckts. Jag nämner inga namn men nam-
nen finns  i våra tankar. Vi tänker också på 
deras nära anhöriga som 
förlorat en livspartner, son 
eller dotter, mor eller far, 
bror eller syster. Det värsta 
är nästan att nu när man 
börjat vaccinera så var det 
många som inte hann att 
få vaccinet innan de in-
sjuknade och avled. När jag 
själv stod i vaccinationskön 
till min första spruta hörde 

jag om en man som fick den första sprutan, 
smittades några dagar senare och avled innan 
han hann få den andra sprutan. Med allt det 
som hänt sedan första kvartalet 2020 undrar 
man vad som egentligen hände med världen?

Det hela känns fortfarande helt overkligt. 
Visst har vi haft pandemier nu i modern tid 
också, visst drabbas många och även dör av 
vanlig influensa varje år men vi har inte sett 
något som Covid-19 på mycket lång tid. En 
pandemi som skrämt upp en hel värld med 
vissa undantag av några statsmän som ryckt 
på axlarna. Dessa statsmän hade makten att 

förändra men istället med-
verkade de till att många 
av deras landsmän istället 
insjuknade och dog.

Men trots många tunga 
hjärtan i vårt land idag 
måste livet gå vidare. Mitt 
i detta elände visar analy-
ser att den svenska bygg- 
och anläggningsbranschen 
klarat sig bra, riktigt bra 

På transportbilsfronten syns flera nyheter 
från bilmärken såsom Mercedes-Benz, 
Opel och Renault, där miljömedvetenhet 
ofta är en gemensam nämnare. Dessutom 
lanseras tillbehör som utvecklats för att göra 
vardagen i transportbilar enklare.

Nu har Byggmaskiner landat i beslutet att 
byta merparten av vibroplattor till tyska 
Weber som säljs av Fredsund Maskin.

faktiskt. Många leverantörer och maskinut-
hyrare som vi besökt och pratat med vittnar 
och ett enormt tryck på marknaden som bara 
ökar och ökar. Hos många leverantörer är det 
stor efterfrågan på maskiner men på grund 
av pandemin upplever många leveransförse-
ningar.

I det här numret av SRT hittar du många 
läsvärda artiklar och temat. Vi skriver om nya 
dräneringspumpar, arbetsbodar och service-
fordon och till detta skall läggas flera intres-
santa företagsreportage och information om 
nyheter. I juni beslutas också om samman-
slagningen av Swedish Rental Association och 
Hyreskedjan i nya branschföreningen Rental-
bolagen. Med anledning av detta hittar mot 
slutet av tidningen en intressant artikel om 
branschföreningarnas historik och hur och 
vad som för dem till detta historiska beslut.

Till slut, sköt om er och gå och vaccinera er.

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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Företaget Drome i Dalstorp har 
satt tydliga avtryck på markna-
den sedan 2016 då man började 
satsa på produkter för håltag-
ning, rivning, betongslipning, 
maskinuthyrning med mera. 
Man har visat på en fin utveck-
ling och bland annat blivit utsett 
som ett superföretag under 2020 
på grund av sin snabba omsätt-
nings- och vinstutveckling. 

Några av orsakerna är kraftfull 
satsning på nya egna produkter, 
breddning av agenturproduk-
terna och målmedveten mark-
nadsföring. I sortimentet idag 
finns diamantverktyg för sågning 
och borrning i betong och sten, 
slipning och polering av betong, 
maskiner och utrustningar för 
borrning, kapning och sågning, 
slipning och polering av betong-
golv, hantering av byggdamm, 
asbest, betongslam med mera, 
luftrening, etc.

 
DROME FÖRSTÄRKER MED 
TVÅ NYA SÄLJARE
Förutom huvudkontoret i Dals-
torp har man sedan några år 
tillbaka en filial i Sollentuna 
norr om Stockholm. För Drome 
började det med att fyra familje-
medlemmar arbetade i företaget. 
Sedan anställdes ytterligare två 
personer på stockholmskonto-
ret. Nu förstärker man ytterligare 
Anton Brattlöf och Zoran Varga.

ANTON BRATTLÖF
Första december i fjol anställ-
des Anton Brattlöf som resande 
säljare stationerad på kontoret i 

Dalstorp. Anton säljer hela Dro-
mes sortiment och kommer både 
att jobba på nya kunder och ge 
befintliga kunder den bästa servi-
cen. Anton är född och uppvuxen 
i Ulricehamn och har efter sin 
formella utbildning främst jobbat 
med marknadsföring och försälj-
ning. “Jag gillar den här biten i 
arbetet och tycker framförallt det 
är stimulerande att jobba med 
människor och relationer”, säger 
Anton.

ZORAN VARGA
En annan nyanställd är Zoran 
Varga. Zoran är en riktig veteran 
inom håltagningsbranschen och 
känner de flesta i branscen. Han 
började jobba för Dimas i Jönkö-
ping redan 1995. De senaste fyra 
åren har han arbetat för HTC 
som säljare på distriktet Västra 
Götaland. Huvudsaklig fokus har 
varit på produkter för slipning 
och polering av betonggolv.  Men 
nu väljer han att börja arbeta för 
Drome och startade sin anställ-
ning 6 april i år. Hans befattning 
kommer att vara säljare gentemot 
entreprenörer, uthyrare och åter-
försäljare. Zorans specialkompe-
tens, som han byggt upp genom 
många år i branschen, ligger på 
diamantverktyg rent generellt 
och inom slipning och polering i 
synnerhet.

Zoran kommer att jobba med 
Dromes hela sortiment men 
självklart kommer Zorans exper-
tis inom golvslipning att komma 
väl till nytta.

www.drome.se

Drome förstärker ytterligare 
och nyanställer igen

Anton Brattlöf. Zoran Varga.

Samtliga Lipac-aktiviteter har 
överförts till Riwal Sweden AB. 
Sammanslagningen utökar stor-
leken på Riwals flotta med 1000 
maskiner i Sverige. Dessutom 
tillkommer fem platser på depå-
listan.

Riwal-gruppen är represente-
rad i sexton länder. Med denna 
sammanslagning kan Riwal er-
bjuda kunderna ett större utbud 
av maskiner och lägga till fem 
nya platser i Sverige på depålis-
tan. Den utökade verksamheten 
kommer att erbjuda lösningar till 
flera marknadssektorer och de 
extra depåerna kommer att utöka 
Riwals räckvidd i Sverige.

“Jag är oerhört nöjd med ar-
betet från vårt team under den 
här tiden och är övertygad om 
att vår nya marknadsposition 
kommer att vara till stor nytta 
för våra kunder”, säger Søren Ro-
senkrands, regiondirektör och vd 
Riwal Sweden. ”Riwal och Lipac 
passar perfekt eftersom båda fö-
retagen är specialister på maski-
ner för arbete på höjd och har 
kompletterande depåplatser. Vi 
delar gemensamma värderingar 
såsom att leverera den bästa 
kundupplevelsen samt kärnvär-
den som säkerhet och hållbarhet. 
Vi är starkare tillsammans och 
kan ge en bättre service till våra 
kunder.”

”Genom att samla våra er-
farenheter och resurser är jag 
övertygad om att vi kommer att 
kunna uppnå stora saker tillsam-
mans”, säger Marcus Cimmini, 
kommersiell chef Lipac. “Detta är 
en spännande möjlighet för både 
våra kunder och våra anställda.”

Sammanslagning 
av Riwal och Lipac

EMS satsar på att göra sin 
produktflotta från Takeuchi 
och Hyundai mer tillgänglig 
i hela landet genom att för-
stärka servicekapaciteten 
och utöka antalet återför-
säljare i Sverige. Som ett led 
i satsningen på att positio-
nera sig på marknaden har 
de även rekryterat mark-
nadskoordinatorn Gunilla 
Hellström, som närmast 
kommer från maskinuthyr-
ningsföretaget Cramo Group 
där hon ansvarat för den ex-
terna kommunikationen på 
koncernnivå. EMS kommer 
även att inleda ett samar-
bete med varumärkesbyrån 
Silver, där första uppdraget 
kommer att bli att utveckla 
en ny varumärkesstrategi 
och ta fram en ny hemsida 
som på ett tydligare och 
enklare sätt ska erbjuda 
företagets tjänster till sina 
kunder och maskinanvän-
dare. EMS erbjuder entre-
prenadmaskiner (grävma-
skiner och hjullastare) från 
bland annat Takeuchi och 
Hyundai. Maskinerna ut-
rustas och kundanpassas 
med redskap och tillbehör 
från olika leverantörer. De 
har tre fullserviceanlägg-
ningar i Stockholm, Göte-
borg och Sundsvall, samt 
ett rikstäckande nätverk av 
återförsäljare och service-
lämnare.

EMS utökar 
verksamheten

Gunilla Hellström.
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GENERALAGENT FÖR MANITOU
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 för de 
kända SENNEBOGEN kranar, Manitou teleskoplastare, 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 nationellt, heltäckande serviceorganisation och kort reaktionstid.
Kom förbi vårt huvudkontor i Rosersberg utanför Stockholm, där vi har 4.250 kvm under tak.

Scantruck är generalagent för Manitou, SENNEBOGEN kranar, GMG, PB Platforms och Platform Basket.
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Tillsammans ökar HLL Hyreslandslaget och 
KH Maskin utbudet av hjullastare och tele-
skoplastare på den svenska marknaden. På 
HLL Hyreslandslaget är långsiktiga relatio-
ner grunden för verksamheten. Det blir inte 
minst tydligt när samarbetet nu blir ännu tä-
tare med KH Maskin om fler och större hjul-
lastare och teleskoplastare.

“Jag känner Börje Toresson, en av HLL Hy-
reslandslagets grundare sen tidigare”, berättar 
Martin Lindén vd på

KH Maskin. Vi träffades i början på 
2000-talet då jag arbetare på Ågesta golf-
klubb. Sen dess har jag följt Börje, då Tider-
mans och nu HLL, genom åren och alltid 
imponerats av hur man arbetar med kunder 
och långsiktiga relationer, det stämmer väl 
överens med hur vi på KH Maskin arbetar, 
berättar Martin Lindén.

“Efterfrågan på maskiner och material är 
just nu väldigt hög. Vi har fått många förfråg-
ningar om möjligheten att hyra även större 
maskiner. Samarbetet med KH Maskin gör 

att vi nu kan förse marknaden med ett bre-
dare sortiment av maskiner”, säger Börje To-
resson, grundare av HLL Hyreslandslaget.

KH-Maskin AB är generalagent för Kramer, 
Wacker Neuson och Kobelco i Sverige och ägs 
av KH-Koneet oy i Finland. KH Maskin finns på 
fyra platser, Göteborg, Jönköping, Järfälla och 
Jordbro, där även huvudkontoret är placerat.

“Vi importerar maskiner från Tyskland 
och Japan och kundanpassar och färdigställer 
dem på våra anläggningar. Vi har även hand 
om eftermarknaden så som service och re-
servdelar”, fortsätter Martin Lindén.

 “Vi har sen tidigare ett brett sortiment av 
anläggningsmaskiner men genom samarbe-

tet med KH Maskin får vi tillgång till model-
ler storlekar på maskiner som vi tidigare inte 
haft”, berättar Börje Toresson.

Kramers hjul- och teleskoplastare är små 
och stabila. De har 4-hjulsdrift och 4-hjuls-
styrning vilket gör att de har extremt liten 
svängradie, en utmärkt egenskap i trånga 
miljöer. De är utrustade med ett stabilt chassi 
som gör att tyngdpunkten inte förflyttas, inte 
ens vid fullt rattutslag.

Möjligheten att hyra maskiner ur Kramers 
sortiment ökar nu i och med samarbetet. Ma-
skinerna kommer inom kort att finnas till-
gängliga på alla HLLs depåer runt om i Sverige.

 www.kh-maskin.se

Martin Lindén, KH Maskin (vänster) och Börje Toresson, Hyreslandslaget.

Tätare samarbete ger fler möjligheter
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Konjunkturinstitutets barometerindikatorn steg 
med hela 7,6 enheter till 113,4 i april. Samtliga 
sektorer steg och bidrog därmed till ökningen 
i indikatorn även om detaljhandelns ökning på 
hela 18 enheter utmärker sig särskilt.

KONJUNKTURBAROMETERN
April 2021

Tillverkningsindustrins konfidensindikator ökade med 3,3 enheter och läget är 
därmed fortsatt mycket starkt. Uppgången i april förklaras framför allt av företagens 
omdöme om varulagrens storlek. En bransch som utvecklats särskilt starkt i april är 
livsmedelsindustrin vars konfidensindikator steg med 13 enheter.

Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg med 3,0 enheter i april 
och ligger på 100,0. Uppgången förklaras av att byggföretagen redovisar mindre 
pessimistiska anställningsplaner än föregående månad.

Detaljhandelns konfidensindikator steg kraftigt i april. Den främsta förklaringen 
till ökningen på 18,3 enheter är stigande förväntningar på försäljningsvolymen de 
kommande månaderna. Ökningen förklaras även av att färre företag uppger att 
lagren är för stora, och av de senaste månadernas försäljningsvolym.

Även tjänstesektorns indikator ökade i april och pekar på ett starkt stämningslä-
ge. Samtliga i indikatorn ingående frågor bidrog ungefär lika mycket till uppgången. 
Indikatorns nivå tyder på att läget inom tjänstesektorn är starkare än normalt.

Hushållens konfidensindikator steg med 5,8 enheter till 103,2 och har inte 
varit så stark sedan september 2018. Ökningen är bred då fyra av de fem ingående 
frågorna i indikatorn bidrog till ökningen. Både makro- och mikroindex, som sam-
manfattar hushållens syn på den svenska ekonomin respektive den egna ekonomin, 
steg med ungefär lika mycket som indikatorn.

Ovanligt stor uppgång i april

Informa Markets, arrangör av 
branschmässan World of Con-
crete, har fått grönt ljus från 
Nevadas affärs- och industri-
departement att genomföra en 
fysisk mässa i år. Tillsammans 
med mässcentret Las Vegas Con-
vention Center har de tagit fram 
en hälso- och säkerhetsplan. Pla-
nen baseras till stor del på den 
så kallade Informa AllSecure-
strategin, en uppsättning åtgär-
der utformade för besökare av 
branschevenemang. Åtgärderna 
inkluderar bland annat krav på 
ansiktsmask och kontroll av 

temperatur på alla deltagare. 
Kraven är utformade i samarbe-
te med industriorganisationer, 
evenemangsarrangörer och mö-
tesplatser. I ett pressmeddelande 
meddelar World of Concrete att 
de eftersträvar att leverera högsta 
möjliga nivå av hygien och säker-
het under evenemangets gång. 
Säkerhetskrav och övrig informa-
tion finns tillgänglig på World of 
Concretes hemsida. Registrering 
för besökare och utställare har 
öppnat. Evenemanget hålls den 
8-10 juni på Las Vegas Conven-
tion Center.

Fysisk World of 
Concrete-mässa i juni

Göran Forsbergs Åkeri i Luleå har 
lång erfarenhet både i branschen 
och av Merlo som varumärke. Fö-
retaget startade 1963 och har idag 
sju maskiner i maskinparken, 
varav fyra stycken är teleskoplas-
tare från Merlo i storlekar från 
60.24 till 40.21 och nu alltså även 
en R40.18S. “Jag är väldigt nöjd 
med den service som vi får av AB 
Hüllert Maskin”, säger företagets 
ägare Göran Forsberg. “Vi är nöj-
da med maskinerna också på det 
stora hela.”

Merlo R40.18S är det senaste 
och minsta tillskottet i maskin-
parken. Den körs om dagarna av 
Urban Bäckström, som sedan ett 
halvår tillbaka hjälper till med 
bygglogistiken åt NCC som utför 
en stor renovering av en byggnad 
tillhörande universitetet i Luleå. 
Om dagarna hjälper han till att 
både lyfta in nytt material men 
även lyfta ut utrivet material ur 
universitetslokalerna. Det är ett 
stort projekt, som kommer att 
pågå i minst ett och ett halvt till 
två år framåt i tiden. “Framförallt 
är det smidigheten som är viktig 
när man är på ett bygge som det 
här”, säger Urban Bäckström. 
“Den här maskinen är lätt att ta 

sig fram med och man når upp 
till femte våningen utan problem, 
ibland även sjätte våningen. Jäm-
för man med till exempel vår 
60.24 så är den betydligt smidi-
gare ‘i kroppen’ när man ska ta 
sig fram samtidigt som du ändå 
har en bra räckvidd.”

Företagets Merlo R40.18S 
levererades vid midsommartid 
förra året och har varit i arbete 
sedan dag ett. Mätaren har precis 
passerat 1000 driftstimmar, be-
rättar Urban Bäckström. “Det har 
inte varit några problem med den 
alls, jag är väldigt nöjd. Man sit-
ter bra i hytten, jämför man med 
de tidigare maskinerna så är det 
stor skillnad i hytten. Det går att 
sitta bekvämt och de har fått till 
ventilationen så att inte rutorna 
immar igen längre.”

Totalt jobbar fem anställda 
på Göran Forsbergs Åkeri och de 
flesta håller på med olika typer av 
logistikuppdrag på byggen runt 
om i Luleå. Hüllert Maskin har 
ett etablerat servicenätverk från 
norr till söder. Bröderna Jönsson 
Maskinservice & Allrep i Luleå 
servar och underhåller de gröna 
maskinerna hos Göran Forsbergs 
Åkeri.

Smidighet och framkomlighet var de viktigaste punk-
terna när Göran Forsbergs Åkeri AB i Luleå skulle 
köpa en ny teleskoplastare. Valet föll på en Merlo 
Roto 40.18S, som nu körts ungefär 1000 timmar.

Göran Forsbergs Åkeri satsar på Merlo

Urban Bäckström.
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Mikael Öberg, valberedningen för 
styrelse till Rentalföretagen.

J
ag vill med bestämdhet på-
stå att uthyrningsbranschen 
är en framtidsbransch. Af-
färsideen är lika enkel som 
solklar. Vi gör det möjligt 

för företag att dela på maskiner 
och utrustning inom främst bygg 
och industrisektorn. ”När jag inte 
behöver vibroplattan så är den 
tillgänglig för någon annan”. Vi 
är som växellådan som synkar 
transporter, service och under-
håll så att alla med behov får de 
maskiner och utrustning de be-
höver så effektivt som möjligt 
med rätt funktion.

Med andra ord för att bygga 
och underhålla fastigheter, vägar, 
broar, tunnlar eller vad det må 
vara behöver alla inte köpa och 
äga alla de saker som behövs för 
att utföra sina uppdrag.

I vårt tidevarv är frågan om 
konsumtion central. Det talas 
med full rätt om stigande upp-
värmning av jordklotet och vilka 
konsekvenser som temperatur-
höjningarna bidragit med fram till 
nu men ändå värre vad som kan bli 
följden om vi inte kraftsamlar och 
gör något åt detta. Allt fler börjar 
att inse att vårt levnads- och kon-
sumtionsmönster inte är hållbart. 
Vi måste ändra vårt sätt att se på 
hur vi lever och hur vi definierar 
välfärd. Ekonomiska modeller och 
tankesätt som utgår från tillväxt = 
ökad konsumtion kommer att be-
höva revideras radikalt om vi skall 
nå balans. 

Maskinuthyrningsbranschen 
är givetvis inte lösningen på alla 

klimatutmaningar men bran-
schens affärsmodell ligger klart i 
tangentens riktning för ett smar-
tare och sundare sätt att fördela 
behovet av resurser. 

Vi har dock mycket kvar att 
göra inom branschen för att för-
bättra och utveckla hållbarhets-
tanken. En av de viktigaste frå-
gorna är hur vi tillsammans kan 
få ändå mer kraft och gehör för 
hållbarhetstanken hos alla tillver-
kare och leverantörer av produk-
ter vi köper. Hållbarhet innebär 
ju faktiskt att produkterna ska 
hålla längre, drivas sundare, an-
vändas säkrare och kunna åter-
användas i fler varv innan de till 
slut går till återvinning. Med den 
”nya” definitionen på ekonomisk 
framgång betyder det att försälj-
ningen av nytt inte kan fortsätta 
skena i väg utan produkter måste 
vara tillverkade med en kvalitet 
som står för lång livslängd sna-
rare än ständigt nytt.  

De värderingar som börjar 
prägla dagens och framtida gene-
rationers köpare utgår också från 
hållbarhet. Inom vilka branscher 
söker de för att finna lösningar på 
sina problem o behov? Var vill de 
jobba? Hur ser de själva på att bi-
dra till klimatnytta?  Hur är deras 
syn på sunda värderingar, företag 
och verksamheter?

Jag är övertygad om en hel del 
av de möjligheter och utmaningar 
som vår bransch har inom områ-
den som rör, hållbarhet, kvalitet, 
miljö, arbetsmiljö, säkerhet, bygg-
metoder, produktstandarder är 

frågor som bäst löses TILLSAM-
MANS mellan branschens företag 
via en professionell gemensam 
branschförening. Det blir inte sam-
ma styrka och genomslagskraft om 
var och en ska försöka finna lös-
ningar i stora viktiga frågor.

• Kan vår nya branschförening 
gemensamt bidra till att allt fler 
företag ser nyttan med att hyra 
som en självklar del i hållbarhet 
och en sundare resurshållning då 
bidrar det även till ökad i tillväxt 
i vår bransch.

• Kan vår nya branschförening 
bidra till att fler väljer att jobba 
med hållbarhetsinriktade fråge-
ställningar inom vår bransch, då 
bidrar det till medlemsnytta för 
alla våra branschföretag.

• Kan vår nya branschförening 
”våga” sticka ut och tänka sig att 
erbjuda gemensamt framtagna 
kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö-
standard avsnitt för medlemsfö-
retagen, (som finns i andra bran-
scher exempelvis golvbranschen 
i form av GBR, GVK auktorise-
rade företag) då skapas ytterli-
gare kundvärden samtidigt som 
medlemsnyttan stärks. 

• Kan vår branschförening bidra 
till att fler leverantörer hörsam-
mar våra medlemmars önskan 
och krav på bättre och sundare 
produkter lämpade för uthyrning 
under lång tid då bidrar det också 
till hållbara produktlösningar. 

Leverantörer till vår bransch ges 
möjlighet till delaktighet genom 
partnerskap i vår förening. På 
detta sätt knyts banden närmare 
till våra medlemmar och det öpp-
nar upp för gemensamma ut-
vecklingsprojekt.

Det finns tillräckligt många 
områden som branschens aktö-
rer fortsatt ska konkurrera och 
tävla inom för att vinna matcher 
i kampen om kunder men det 
finns också skäl att stanna upp 
och fråga sig vad vi bättre kan 
göra gemensamt för att lyfta hela 
vår bransch till nya höjder. Där-
för ska du självklart gå med i den 
nya branschföreningen – Rental-
företagen. Startskottet sker den 
27 maj, vilket förhoppningsvis 
blir en historisk dag då ”två blev 
en” i samband med samgåendet 
mellan Hyres och SRA.
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Bli medlem i en 
framtidsbransch
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MÄSSKALENDER

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

www.worldofconcrete.com

DEMCON 2021
30 sept. -01 okt., 2021
Inframässan, Infracity
Bredden, Stockholm

www.demcon.se

ENTREPRENAD LIVE 2021
15-16 oktober, 2021
Säve Depå, Göteborg

www.entreprenadlive.se   

NORDBYGG 2022
26-29 april, 2022
Stockholmsmässan, Stockholm

www.nordbygg.se

MASKINEXPO 2022
19-21 maj, 2022
STOXA, Stockholm

www.maskinexpo.se

MASKINMÄSSAN 2022
2-4 juni, 2022
Solvalla, Stockholm

www.maskinmassan.se

HILLHEAD UK 2022
21-23 juni, 2022
Hillhead Quarry Buxton
England

www.hillhead.com

LOAD UP NORTH 2022
25-27 augusti, 2022
Boden Arena

www.loadupnorth.se

ENTREPRENAD LIVE 2022
15-17 september, 2022
Ring Knutstorp, Skåne

www.entreprenadlive.se

BAUMA 2022
24-30 oktober, 2022
Messe München
München, Tyskland

www.bauma.de

SAMOTER 2023
Fiera Verona
Mars, 2023
Verona, Italien

www.samoter.it

APEX SHOW 2023
Juni, 2023
MECC Maastrich
Maastrich, Belgium

www.apexshow.com

Kranlyft levererar Maeda-
minikranar till AMC

Den globala barnrättsorganisa-
tionen Plan International Sverige 
kämpar för en rättvis värld med 
barns rättigheter och flickors lika 
villkor till utbildning som största 
fokus. Syftet med partnerskapet 
mellan Scanmaskin och Plan In-
ternational Sverige är att genom-
föra en insamling till förmån för 
Plan Internationals verksamhet 
under kampanjnamnet ”A great 
deal for you and a great deal for 
her”.

Samarbetet parterna emellan 
innebär bland annat att Scan-
maskin skänker 3000 kronor för 
varje såld slipmaskin från Worlds 
Series sortimentet.

Pengarna går oavkortat till 
Plan Internationals globala ar-
bete att förbättra flickors möjlig-
heter till utbildning. Insamlingen 
pågick från 1 mars till sista april.

“Detta har blivit ett fantas-
tiskt samarbete, där vi fått stort 
stöd från Plan International. Det 
blir en win win-situation för oss 
båda. Vi har det senaste året letat 
efter partners som jobbar med 
jämställdhets- och mångfalds-
perspektiv och detta blev en per-
fekt kombination för oss. Tanken 
är att partnerskapet är början på 
ett långsiktigt samarbete”, säger 
Scanmaskins marknadschef An-
na-Lena Lööf.

3 000 kr innebär ett skolsti-
pendium för tre flickor så de kan 
gå i skolan under ett års tid. I 
många låg- och medelinkomst-
länder hindras flickor att gå i 
skolan på grund av fattigdom, 

barnäktenskap och tonårsgravi-
diteter.

Situationen har dessutom för-
värrats i spåren av pandemin, här 
hoppas Scanmaskin AB kunna 
göra skillnad.

“Vi är ett kommersiellt bolag, 
men vill samtidigt visa att vi prio-
riterar fler värden än enbart för-
säljning. Förhoppningsvis öppnar 
detta ögonen för andra bransch-
företag också, att alla kan göra 
något för att bidra. Vi kan ge 
flickor och kvinnor friheten att 
välja sin egen framtid”, säger An-
na-Lena Lööf.

Sedan starten 1975 tillverkar 
Scanmaskin AB marknadsle-
dande utrustning för alla typer av 
golvbearbetning, såsom golvsli-
par, fräsar och blästrar.

Verksamhetens hjärta finns i 
anläggningen i Lindome utanför 
Göteborg. De har den globala 
marknaden som arbetsplats, med 
återförsäljare över hela världen.

Plan International är en glo-
bal barnrättsorganisation som 
startades 1937 och har sedan 1997 
kontor i Sverige. De kämpar för 
en mer rättvis värld, där barns 
rättigheter och flickors lika vill-
kor är en självklarhet. Plan In-
ternational har sin verksamhet 
i 73 länder och hela deras arbete 
utgår från FN:s Barnkonvention. 
Plan International Sverige har ett 
90-konto och deras arbete kon-
trolleras av Svensk Insamlings-
kontroll.

www.scanmaskin.se
www.plansverige.org

Scanmaskin AB i partnerskap 
med Plan International Sverige

Anna-Lena Lööf.

AMC, tidigare känt som A Mini 
Crane Hire, har tagit emot to-
talt sex Maeda MC285CB-3 bat-
teridrivna minikranar. AMC är 
en leverantör för kranuthyrning 
i Storbritannien med depåer i 
London och Liverpool.

Den nya MC285CB-3 från Ma-
eda drivs med noll utsläpp, vil-
ket gör att kranen kan användas 
i känsliga inomhusmiljöer och 
när stränga regler måste uppnås. 
Utrustad med ett litiumjonbat-
teri är minikranen helt eldriven 
och matchar fortfarande sin före-
gångare både i driftshastigheter 
och lyftkapacitet, enligt Kranlyft.

AMC grundades 2009 och 
specialiserar sig på uthyrning av 
minikranar. Maskinparken består 
av 60-70 minikranar och över 80 
glashanterare och golvkranar. De 
erbjuder kundanpassade lösningar 
för korta och långsiktiga byggpro-
jekt över hela Storbritannien. Mark 
Davenport, vd AMC, beställde sina 
första tre MC285CB-3 från Kranlyft 
UK i juli 2020, och bara två måna-
der senare beställdes ytterligare 
tre. Alla var specialmålade på fabri-
ken och utrustade med “searcher 
hook” (valfri) på 850 kg.

”AMC har ett utmärkt rykte 
och lång erfarenhet av entrepre-
nörskap”, säger Eddie Charity, vd 
Kranlyft UK. “Det här är mycket 
spännande tider för oss på Kran-
lyft UK och för tillverkaren Ma-
eda. AMC är en naturlig partner 
med sin långa erfarenhet inom 
kontraktlyft, stor teknisk kun-
skap och ett väletablerat nätverk 
som når över olika marknader 
och branscher. Vi känner oss 
mycket säkra på att detta kom-
mer att vara början på en stark 
och bra resa för batteridrivna mi-
nikranar inom industrin. ”



    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

NYA GEDA UNI-X MASTSYSTEMET 

info@bvm.se
www.bvm.se

NYA GEDA UNI-X MASTSYSTEMET 

Lättare, starkare, större förankringsavstånd och 
högre fri mastspets. 

GEDA UNI-X kan i alla delar kombineras med den 
äldre GEDA UNI masten och passar till följande 
hissmodeller.

GEDA 300 Z/ZP, GEDA 500 Z, GEDA 500 Z/ZP 
(SL), GEDA 1500 Z/ZP, GEDA MULTILIFT P6 och 
GEDA MULTILIFT P18.
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Vid krocktester används standarden NS 286 
som definierar en påkörningskollision i 50 km/h 
mot en fast barriär. Inredningen ska då säkra 
lasten så att den inte skadar förare eller passage-
rare. En skaderisk som enligt Work System inte 
hanteras i denna standard är om hantverkarbi-
len blir påkörd bakifrån. Styva systemlösningar 
kan potentiellt tryckas in i kupén och skada 
föraren och passageraren om ett upphinnande 
fordon kör på med hög kraft bakifrån.

“Vi följer all krock- och skadestatistik som 
olika försäkringsbolag, branschtidningar och 
institutioner kommunicerar”, säger Bengt Ri-
mark, vd Work System. “Vi har på senare tid 
sett krocksituationer där detta scenario har 
skett. Vi som tillverkare har ett stort ansvar 
när det kommer till krocksäkerhet. Våra kun-
der har servicebilen som sin arbetsplats på 
fyra hjul. Vi har därför utvecklat en ny unik 
dubbelgolvserie som är säker både mot krock 
framifrån och bakifrån.”

Work System har utvecklat ett eget krock-
test med kompletta bilar för att simulera kraf-
tig påkörning bakifrån. “Jag har personligen 
jobbat med krocksäkerhet i över sju år, både 
kopplat till Autoliv och Volvo och framförallt 
med fokus på personsäkerhet. Krocksäkerhet 
är en vital del i vårt kontinuerliga utvecklings-
arbete. Vi har utvecklat vårt eget krocktest 

tillsammans med den bästa expertisen inom 
krocksäkerhetsbranschen för att få ett så rea-
listiskt krocktest som möjligt.”

Bakifrånkrocktestet utförs fullskaligt med 
dels en helt stillastående bil med Work Systems 
dubbelgolv, dels en påkörande bil med drygt 
400 kg extra lastvikt, vilket enligt Work System 
är nästan tre gånger mer än vad branschens 
krocktester föreskriver, och en hastighet på 60,2 
km/h. G-krafterna nådde som högst 26G. Dub-
belgolvet deformeras kontrollerat vid inträng-
ningen av bilen bakifrån och tillser att ingen 
inträngning i förarkupén kan uppstå, trots att 
krockvåldet överstiger 10 ton. Testet kan ses på 
Work Systems hemsida. Det nya dubbelgolvet 
är även krocktestat mot kollision framifrån en-
ligt ovannämnda standard NS 286.

Work System lanserar sitt nya dubbelgolv för hantverkarbilar, som nu är krock-
säkrat både mot kollision framifrån och bakifrån. 

Dubbelgolv krocksäkrat mot kollision bakifrån

Drome AB i Dalstorp lanserar nu två 
stoftavskiljare för proffsanvändning i 
invändig håltagning, rivning, betong-
golvslipning, bygg och hantverk. Modell-
beteckningarna 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 oftast ligger 1200W”, berättar Anton 
Brattlöf, säljare. Anton framhåller den 
höga effekten, luftföldet och det effektiva 
vacuum som stoftavskiljarna skapar.  

“Det här är två gedigna stofthanterare 
för de riktigt tuffa jobben som klarar sto-
ra påfrestningar”, fortsätter Anton. Båda 
modellerna är utrustade med 2-stegs för-
filtreringssystem, som rengör stofthan-
terarna med inbyggd luftpulsrengöring, 
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 timräk-
nare. 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 riktigt lyft för entreprenörerna. 
Det håller hög kvalitet, har alla egenska-
per för en säker och effektiv stofthan-
tering i riktigt dammiga miljöer 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 Arbetsmil-
jöverkets rekommendationer för hante-
ring av kvarts- och stendamm där H13-
filtren bör användas enligt AFS 2015:2.

Vid köp ingår 5m antistatisk slang, 
tubepack 22m, handrör samt torrmun-
stycke.

www.drome.se

Drome lanserar 
stoftavskiljare för proffs
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Det är med stor sorg Svensk Rental Tidning 
måste meddela att Paul Schmidt gick ur tiden 
i sviterna av Covid-19 den 6 Mars i år. Vi på 
redaktionen har många ljusa minnen av Paul 
ända sedan tidningen startades i början av 
2000-talet framförallt från alla möten inom på 
den tiden Hyrex-Kedjan, numera Hyresked-
jan. Paul var född och uppvuxen 
i Österrike och kom till Sverige 
1959. Företaget B.V.M. Bygg-
värme & Maskin AB grundade 
Paul 1973 och när finanskrisen 
slog till bildades i stället B.V.M. 
Byggvärmemaskiner AB 1992. 
Genom åren har bolaget alltid 
varit ett försäljningsbolag med 
ett flertal agenturer för främst 
tyska maskintillverkare inom 
områdena lyft och klimat som 

exempelvis varumärken som GEDA och Hey-
lo. Företaget har, i Pauls anda, drivits av sonen 
Peter Schmidt sedan mitten av 2000-talet och 
har sedan 2018 övergått i sonens ägo. 

Paul var en glad och utåtriktad person 
med ett stort och varmt hjärta. Han hade 
nära till skratt och trivdes mycket bra med 
kamratskapet i Hyreskedjan. Under lång tid 
missade han inga branschmöten i Hyresked-
jan och fortsatte även delta efter sin officiella 
pensionering. Paul fick ett långt och rikt liv 

och vi som branschtidning är 
mycket tacksamma för att fått 
lära känna honom. “Det var 
alltid lika trevligt att träffa och 
prata med Paul vid Hyresked-
jans möten. Något som jag verk-
ligen kommer att sakna”, säger 
Jan Hermansson från SRT och 
vill  därmed framföra sitt djupa 
deltagande i sorgen till Pauls 
familj.

Svensk Rental Tidning

PAUL SCHMIDT 1939 - 2021



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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leverantör till rentalmarknaden  
BENGT BERGS MASKINSERVICE, SNART 30 ÅR SOM                 

I snart 30 år som leverantör av bland annat Wille redskapsbärare och hjul- 
och larvbandsburna dumprar har Bengt Bergs Maskinservice satt starka 
avtryck bland landets maskinuthyrare.
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B
engt Berg Maskinservice AB eller BBM 
har i många år varit en trogen leveran-
tör till landets maskinuthyrare och en 
lika trogen annonsör i Svensk Rental 
Tidning i många år. Företaget grun-

dades 1992 i Partille av Bengt Berg och fyller 
snart 30 år på marknaden. 

FRÅN ELIASSONS TILL EGEN FIRMA
Några år tidigare, 1987, flyttade Bengt Berg 
från Västerås till Göteborg för arbete hoss 
Eliassons Maskin i Partille. “Eliassons Ma-
skin var landets absolut bästa återförsäljare 
av traktorgrävare på sin tid, enligt mig”, säger 
Bengt.

Bengt arbetade redan på Eliassons med att 
sälja redskapsbäraren Wille, som tillverkas 
i Finland. Han sålde även Canycoms mini-
dumprar. “Wille var på den tiden en helt ny 
produkt på marknaden så man fick tänka lite 
utanför boxen och hitta användningsom-
råden för maskinen och det breda verktygs-
sortimentet. Det visade sig inte vara något 
problem. Wille passade utmärkt inom en rad 
olika typer av entreprenadarbeten inom kom-
muner, parkförvaltningar, bostadsbolag med 
mera”, berättar Bengt.

Bengt Berg Maskins säljteam, från väntser till höger: Martin Svensson, 
Bengt Berg, Jörgen Svensson och Linus Sääf.

När verksamheten inom Eliassons Maskin 
upphörde i början av 1990-talet behövdes nå-
gon som kunde ta över försäljning och service 
i Västsverige och det naturligt valet föll på 
Bengt Berg. Bengt Berg Maskinservice AB bil-
dades 1992 med gott stöd från Willefabriken 
i Finland.

Ett decennium senare bildades Wille-
gruppen AB som består av de sju svenska 
bolag som importerar Willes maskiner och 

verktyg från Willes fabrik i Finland. Wille-
gruppen sköter gemensamt all marknadsfö-
ring av Wille i Sverige och deltar gemensamt 
på mässor.

GOD ÖKNINGSTAKT
Under 1990-talet jobbade man mycket med 
att resa runt i Västsverige och presentera 
Wille för kunderna. “Fokus låg då framförallt 
på kommuner och bostadsbolag som använde 
mycket traktorer i sin verksamhet. Vi gjorde 
massor med demonstrationer för förare och 
inköpare”, berättar Bengt.

Trots att man startade mitt i den värsta 
lågkonjunkturen sedan länge så lyckades man 
riktigt bra med försäljningen och efter några 
år växte verksamheten och personalen utö-
kades. Med utökad personalstyrka behövdes 
också en bredare bas av agenturprodukter. 
Det föll sig då ganska naturligt att vända sig 
till japanska Canycom och deras minidum-
prar som Bengt sålt sedan tidigare på Elias-
sons Maskin. “Canycom är en utmärkt pro-
dukt för uthyrning men när vi startade att 
sälja canycom på 1990-talet var rentalmark-
naden bara en liten del av vår försäljning av 
Canycom. Idag ser det helt annorlunda ut och Nya AUSA D300AHG som lanserades nu i maj.
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cirka 90 procent av försäljningen går till ma-
skinuthyrare”, berättar Bengt.

Värt att nämna är att Bengt Berg Maskin-
service har vidareutvecklat Canycoms mi-
nimaskiner med en svenskutvecklad lastare 
som finns till samtliga av Canycoms model-
ler. “Det här är en ganska unik lösning och 
är en lastare som sitter fast i lastflaket och 
följer med när man svänger flaket. Lastaren 
är också framtagen med tanke på att hyres-
tagaren inte ska behöva vara specialist på att 
köra lastare. Därför har vi gjort lösningen så 
enkel och smidig som möjligt vilket uppskat-
tas mycket av både maskinuthyrarna och de 
som kör maskinerna”, säger Bengt.

“Vi får mycket positiva omdömen om Ca-
nycom från maskinuthyrarna för bland annat 

dess höga kvalitet och att den funkar mycket 
bra som hyrmaskin. Lite krångel, lätt att serva 
och så vidare. Men så är det ju japansk kvalitet 
också”, tillägger Bengt.

Andra produkter i BBMs sortiment är 
spanska AUSAs dumprar, Walker gräsklippa-
re, Kubota, Giant el- och diseldrivna minilas-
tare, Pellenc batteridrivna trädgårdsmaskiner, 
Heatweed ogräsbekämpning samt ett brett 
verktygsprogram till samtliga maskiner. Man 
säljer också en hel del begagnade maskiner 
och utrustningar.

NYA DUMPRAR FRÅN AUSA
En relativt ny agenturprodukt hos BBM, se-
dan februari 2020, är AUSAs hjuldumprar. I 
sortimentet finns idag fyra modeller. AUSA 

D120AHA som är en högtipp har en lastvikt på 
1200 kg och med en rågad flakvolym på 700 li-
ter. AUSA D150AHG, med svängbart flak, som 
väger 1500 kg och lastar hela 900 liter. AUSA 
D300AHG har också svängbart flak och väger 
3000 kg samt lastar rågat 1560 liter i flaket. 
AUSA D350AHG, också med svängbart flak, 
väger 3500 kg och lastar med rågat flak 2130 li-
ter. AUSA D300AHG är en helt ny modell som 
lanserades i år. Modellen är väldigt lik sin sto-
rebror AUSA D350AHG men den stora skillna-
den är motorn, nämligen en lite mindre motor 
som innebär att man klarar de senaste miljö-
kraven i Steg 5 utan partikelfilter. Även AUSA 
D120AHG är en ganska ny modell och släpptes 
under förra året. Samtliga maskiner från AUSA 
drivs med dieslar från Kubota. 

“Den nya modellen finns i lager här i Partille 
och kan levereras omgående. Tilläggas på ny-
hetssidan kan också att vi inväntar en 5-tons-
modell från AUSA som lär dyka upp inom de 
närmaste 12 månaderna”, inflikar Bengt. 

Bengt berättar att en av orsakerna till att 
man valde att börja sälja AUSAs hjuldumprar 
är att man vill vara kompletta på dumprar, 
både på band och hjul. AUSA tillverkas i nor-
ra Spanien med för BBM kända komponen-
ter som är smidiga att ersätta, reparera och 
serva. På sina mindre modeller har AUSA valt 
att använda hjulaxlar vilket ger maskinen en 
behaglig gång och bra balans då maskinens 
tyngdpunkter ligger lågt.

MASKINUTHYRARNA ETT 
VIKTIGT KUNDSEGMENT FÖR BBM
Från att under 1990-talet jobbat ganska spora-
disk med maskinuthyrarna är hela den svenska 
rentalbranschen idag mycket viktiga kunder för 
BBM. Man har trimmat sin organisation och 
sitt sortiment till att innehålla rätt produkter 
och skapat en effektiv organisation med stort 

Canycom S120 med BBMs egenutvecklade lastare. Den större Canycom S300 också med lastare.

Servicebilen redo för uppdrag.
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kunnande bland personalen och snabba leve-
ranser. “Maskinuthyrarna är jättebra och väldigt 
pålästa kunder. Men de kan också vara ganska 
krävande att arbeta med och är noga med att 
välja produkter som håller hög kvalitet. Det 
gäller att som leverantör ge sitt allra yttersta. 
Alla vet att hyrmaskiner får utstå ganska tuff 
behandling och då gäller det som leverantör 
att ha ett väl fungerande eftermarknadsarbete 
med professionell och effektiv service och repa-
rationsverkstad. Vi försöker också alltid att lösa 
akuta problem med lånemaskiner och liknande. 
Allt för uthyrarnas bästa”, säger Bengt.

I Partille har BBM ett stort och välfyllt la-
ger och en komplett service- och reparations-
verkstad. Man har också samarbete med flera 
service- och reparationsverkstäder runt om i 

landet. Till detta skall läggas egna servicefor-
don som snabbt kan ta sig ut till kunden på 
plats. Andra välkända ansikten för maskinut-
hyrarna hos BBM, förutom Bengt själv, är 
Jörgen Svensson, Martin Svensson och Linus 
Sääf. Jörgen, Martin och Linus är ofta med 
på de olika samlingarna maskinuthyrarnas 
branschföreningar håller årligen. Jörgen har 
varit med länge och började hos BBM redan 
2001. Martin har arbetat i bolaget sedan 2011 
och Linus sedan 2016.

Bengt Berg framhåller att man har en 
väldigt fin relation med landets många ma-
skinuthyrare som är en viktig ryggrad i kund-
stocken. Han tycker att det varit tråkigt att 
inte kunna möta sina kunder på samma sätt 
som tidigare på grund av Corona-pandemin. 

“Vi missar normalt sett aldrig Hyreskedjans 
och SRAs möten men senaste året har det ju 
inte gått att hålla några möten. Jag ser fram 
emot när vändningen kommer. Den är efter-
längtad”, avslutar Bengt.

Bengt tillägger att man trots allt klarat sig 
hyfsat bra under pandemin även om man inte 
kunnat besöka sina kunder som tidigare. Men 
verksamheten hos byggarna och maskinuthy-
rarna har snurrat på trots pandemin vilket 
inneburit att det snurrat på bra även för BBM. 
Bengt tror dock att det finns lite av ett upp-
dämt behov ute hos kunderna och ser fram 
emot när det släpper.    

Idag sysselsätter BBM 14 anställda och om-
sätter mellan 50 till 60 MSEK årligen.

www.bbm.se

Bengt Berg på nya AUSA D300AHG framför kontoret i Partille.
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U
nder våren 2021 drog företaget Blin-
ken Tools AB ut på en egen Roadshow 
i Sveriges avlånga land.

“Efter ett år i mer eller mindre ka-
rantän och en massa webbaserade 

möten kände vi behovet att komma ut på 
vägarna igen och träffa våra kunder på rik-
tigt”, säger Blinken Tools VD Christer Åslund. 

Christer Åslund och hans kolleger på Blinken Tools i Karlstad hade 
tröttnat på att leva i karantän och avsaknaden av branschmässor så 
de tog saken i egna händer och arrangerade en egen roadshow helt 
i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 BLINKEN MÖTTE  
KUNDERNA PÅ 
EGEN ROADSHOW

Svensk Rental Tidning träffade Blinken Tools när Roadshown stannade till i Uppsala 
för några veckor sedan. Från vänster Jan-Erik Ljungberg från Blinken Tools i Karlstad 
och Daniel Bransell från Blinken Tools i Strängnäs som var på plats.

“Med en total avsaknad av mässor att kunna 
visa våra nyheter så behövde någonting göras. 
Vi har många nyheter i bagaget och jag tror 
också att våra kunder uppskattade den här 
aktiviteten. Men hela roadshowen genomför-
des naturligtvis helt i enlighet med Folkhälso-
myndighetens rådande restriktionerna för att 
vi inte skulle bidra till ökad smittspridning. 

På de orter vi besökt har vårt arrangemang 
hållits utomhus på säkert avstånd”, tillägger 
Christer.

STARKA “HIGH END-PRODUKTER”
Blinken är som bekant en stark återförsäljare 
av olika typer av mätutrustning för bland an-
nat bygg- och anläggningsbranschen. Man är 
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återförsäljare för Topcon, Sokkia, Laserliner 
och Fluke. Man säljer också sedan några år 
tillbaka avancerade drönare för olika typer av 
mätningar från DJI Enterprise och senseFly. 
Vidare säljer man så kallad Ground Penetra-
tion Radar-utrustning från amerikanska GSSI 
som används för att lokalisera objekt och seg-
ment i marken. Man har även utrustningar 
för att kartlägga ledningar och rör i betong 
med mera. En relativt ny agenturprodukt är 
mobila robotar från danska TinyMobileRo-
bots. TinyMobileRobots är specialiserade på 
pålitliga utsättningsrobotar med hög preci-
sion som utför markeringar och utsättningar 
på vägprojekt, flygplatser, parkeringsområden 
m.m.

Utöver dessa varumärken säljer Blinken 
även utrustning för kabel- och metallsökning 
samt har en rad olika tillbehör och förbruk-
ningsprodukter.

12 ORTER BESÖKTA 
I MELLAN- OCH SÖDRA SVERIGE
Roadshowen startade den 4 april på företa-
gets huvudkontor i Karlstad och gick sedan 
vidare till ytterligare 12 platser i mellan- och 
södra Sverige vilka var, Borlänge, Sundsvall, 
Gävle, Uppsala, Linköping, Jönköping, Växjö, 
Malmö, Varberg, Skövde och Sollentuna. 
Blinken har, förutom Karlstad, även egna 
kontor i Göteborg och Stockholm. På vissa 
platser som roadshowen besöktes anordna-
des evenemanget i samarbete med Maskinut-
hyrare eller Blinkens återförsäljare. Blinken 
levererar till många uthyrare över hela lan-
det såsom Cramo, Ramirent, Renta, Skanska 
Rental, Lambertsson, HLL, Arento m.m. Man 
levererar även mätinstrument till flera åter-
försäljare över hela landet och flera av dessa 
är större kedjor är Ahlsell, Swedol, Dahl, BIG-
gruppen, Bauhaus med flera.

Svensk Rental Tidning hade förmånen att 
möta upp när Blinkens roadshow besökte 
Uppsala. På parkering i Bolandcity i södra 
delen av Uppsala fanns den uppstripade hus-
bilen från Blinken med en mängd produkter 
utställda runt bilen. Bland annat visade man 

Janne Ljungberg berättar att syftet med 
roadshowen var att visa och demonstrera så 
kallade “High End-produkter” för kunderna.

det senaste från Topcon och Sokkia, en ut-
sättningsrobot från TinyMobileRobots och 
under ett partytält fanns drönare i olika stor-
lekar. På plats från Blinken var säljarna Jan-
Erik Ljungberg, som är stationerad på konto-
ret i Karlstad, och Daniel Bransell, som utgår 
från Strängnäs.

Jan-Erik berättar att syftet med roadsho-
wen är främst att visa så kallade “High End-
produkter”. “Med det menar jag att vi är här 
för att möta proffsanvändarna för att demon-
strera och visa våra mest avancerade modeller 
av mätutrustningar”, säger Jan-Erik.

Janne, som han kallas, passar på att de-
monstrera en av de större drönarna, Matrice 
300RTK från DJI Enterprise som framför 
allt används av mätningstekniker, konsulter, 
kommuner m.m. Den här drönaren har en 
rad finesser som exempelvis att den kan för-
ses med flera kameror för olika applikationer. 
Drönaren har en stor räckvidd och en batte-
ritid på upp till 55 minuter. Med på roadsho-
wen var också den mindre drönaren Mavic 2 
Enterprise som finns i två versioner, Mavic 
2 Enterprise Zoom som har en kamera med 
zoom-funktion och Mavic 2 Enterprise Dual 
som har en värmekamera. 

Kollegan Daniel Bransell demonstrerar 
utsättningsroboten TinySurveyor och berät-
tar att den här modellen ersätter det tidigare 
ganska omfattande arbetet med att markera 
ut punkter eller linjer. “Man importerar en 
ritning i DXF format i robotens handdator så 
markerar roboten ut med märkspray de ob-
jekten som man har valt i ritningen. Roboten 
kan användas med GNSS och totalstation för 
korrekt positionering”, berättar Daniel.

Det här är bara två exempel på smart och 
effektiv mätutrustning från Blinken som gör 
arbetet betydligt mera effektivt och med ex-
akta mätresultat.

KORT OM BLINKEN TOOLS
Merparten av personalen på Blinken i Sverige 
har tidigare arbetat vid Topcon Scandinavia. 
Vid en organisationsändring för ett antal år 
sedan togs försäljnings- och serviceverksam-
het över av Blinken Tools AB med Christer 
Åslund som VD och delägare. Christer hade 
tidigare befattningen som Försäljningschef 
Construction på Topcon Europe. Sedan någ-
ra år tillbaka ägs Blinken-gruppen av invest-
mentföretaget Lifco AB. 

www.blinken.eu 

Daniel Bransell demonstrerar en intressant 
utsättningsrobot som tillverkas i Danmark.

Laserinstrument från Topcon. Det blev olika stopp längst roadshowen.
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Milwaukee Tool presenterar M18 Packout, en 
radio konstruerad för arbetsplatsen. Radion 
har integrerad laddare och är bland annat 
kompatibel med det moduluppbyggda Pack-
out-förvaringssystemet.

M18 Packout är utrustad med tio högtalare 
och Bluetooth-funktion som gör att använda-
ren kan strömma ljud trådlöst på över 30 me-
ters avstånd. Högtalarsystemet består av fyra 
fullregister- och fyra diskanthögtalare, vilket 
enligt Milwaukee ger radion ett klart mel-
lanregister och en klar diskant. I kombina-
tion med en subwoofer och bashögtalare får 
användaren en kraftfull bas och ett balanserat 
surroundljud över stora ytor både inom- och 
utomhus, enligt Milwaukee.

Radion har Bluetooth 4.2 och DAB+-radio 
med 18 förinställbara stationer. Den är utfor-
mad för att användas såväl på som utanför 

arbetsplatsen och har ett inbyggt, tätat för-
varingsutrymme för förvaring av en mobil 
enhet, en inbyggd M18-laddare, 2.1 A USB-
utgång för laddning av mobila enheter och 
aux-ingång. Radion har upp till 24 timmars 
drifttid på ett M18 RedLithium 5,0 Ah-batteri 
men kan också drivas med sladd. Radion med 
laddare är damm- och vattenresistent och har 
ett utvändigt skydd på alla hörn.

Packout-förvaringssystemet är modul-
uppbyggt och innefattar ett fäste som ger 
användaren möjlighet att stapla och låsa 

fast Packout-verktygslådor, förvaringsboxar 
och väskor i olika storlekar, i olika konfigu-
rationer efter användarens behov. Radion 
är utformad så att den är lätt att komma åt 
när den är staplad ovanpå eller i en modu-
luppbyggd Packout-stapel. Som det senaste 
tillskottet till Packout-systemet tål radion 
en belastning på upp till 130 kg. För att un-
derlätta användningen är batteriet, sladden, 
flasköppnaren och det integrerade förva-
ringsutrymmet åtkomliga när de är place-
rade i Packout-stapeln.

M18 Packout-radio 
från Milwaukee
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VideoFlex G4 XXL är namnet på Laserliners nya professionella video-
inspektionssystem för användning på längre avstånd. Systemet är ut-
vecklat för visuell kontroll vid svårtillgängliga ställen, exempelvis i rör, 
håligheter i väggar och tak, bakom kablar och ledningar, samt motor-
fordon, som ska inspekteras visuellt. Den långa kabeln är lämpad för 
användning på längre avstånd. Systemet är även utrustat med LED-
objektbelysning. Färgåtergivningen ger en realistisk bild och detaljer 
kan fångas med zoomfunktionen, enligt Laserliner. Med åtta olika 
språk och en kompakt, utbytbar kameraenhet kan den här enheten 
användas inom olika applikationsområden. Bilder och videor kan spa-
ras på ett SD-minneskort och analyseras via USB-C-gränssnittet.

www.blinken.eu

Laserliner 
släpper video-
inspektions-
system

Hiltis nya bultpistol DX 6 använder sig av en enda universalpatron 
som kan användas för varierade applikationer såsom montering av in-
nerväggsskenor, isolering och vattensäkring.

Eftersom användaren behöver lägga mindre tid på att byta patroner 
kan arbetet utföras snabbare och effektivare vilket innebär högre pro-
duktivitet på arbetsplatsen och ökar möjligheterna att hålla tidsramar-
na, enligt Hilti. Det finns också möjlighet att komplettera med en kraf-
tigare patron (med ett energiomfång på 140-345 J) för särskilt krävande 
applikationer. DX 6 har Bluetooth-anslutning som varnar användarens 
smartphone när verktyget behöver rengöras eller lämnas in på service. 
Bultpistolen har även ett framåtriktat regleringshjul som gör det möjligt 
för användaren att växla mellan olika jobb med olika typer av material. 
Verktyget går att ta isär för rengöring genom en enda knapptryckning. 
Dessutom är det enligt Hilti praktiskt taget dammfritt att arbeta med 
DX 6 jämfört med traditionella metoder eftersom direktinfästningen 
med patronen gör att man kan utesluta borrning.

"Vi vet hur viktigt det är för våra kunder att hålla en hög produkti-
vitet och samtidigt värna om hälsa och säkerhet”, säger Oscar Borgen-
hede, trade manager Hilti. “Därför jobbar vi hela tiden för att hitta nya 
sätt att förbättra förutsättningarna för dessa båda områden. Direktin-
fästning i allmänhet är mycket säkrare än traditionell borrning och 
fastsättning. DX 6 är dessutom enkel att använda och erbjuder den 
mångsidighet som vi vet att kunderna letar efter. Vi ser med spänning 
fram emot att höra vad de tycker."

Hilti lanserar bultpistol med en enda patron
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Epox Maskin är svensk generalagent för Von 
Arx. Deras mest populära ytfräs, FR200, har 
använts i över 60 år till att fräsa alltifrån be-
tong, spackel och golvbeläggningar till lim, 
färg, trafiklinjer och andra vägmarkeringar. 
Nu lanseras den uppdaterade modellen 
FR200 Genus. “Vibrationerna i nya FR200 
Genus har minskats till ett av marknadens 
lägsta värden, 3,6 m/s²”, säger Josefin Silver-
fur, vvd Epox Maskin. “Det kommer garante-
rat uppskattas av de som använder ytfräsen. 
Att skifta verktygen på den nya ytfräsen är 
precis lika enkelt som på den tidigare model-
len.”

De minskade vibrationerna har uppnåtts 
genom en mer effektiv dämpning vid fräshus 
och den nya handtagskonstruktionen. Även 
placeringen av dammsugaranslutningen har 
en positiv inverkan på vibrationerna i handta-
get. På den tidigare modellen transporterades 
partiklar genom handtagsröret när den övre 
dammsugaranslutningen användes vilket bi-
drog till vibrationerna. Det kylde också ned 
handtaget när kall luft strömmade genom 
röret. “Handtagsröret blev dessutom bläs-

trat och därmed slitet på insidan på grund av 
den tidigare övre placeringen. Vi är verkligen 
glada att Von Arx hörsammat de svenska öns-
kemålen om förbättrad vibrationsdämpning 
och dammupptagning. Det är välkomna för-
ändringar som gjorts och vet att de kommer 
att göra den mycket välkända ytfräsen ännu 
mer lämpad för svensk arbetsplatser.”

Dammsugningseffekten har också uppda-
terats med en större anslutningsdimension, 
från 28 mm om man anslöt i handtaget och 
38 mm vid fräshuset till 50 mm. FR200 Ge-
nus finns precis som tidigare med såväl en 
elektrisk 1-fas- eller 3-fas-motor som bensin-
motor. Som tillbehör till FR200 Genus finns 
ett reglage för fininställning av fräsdjupet och 
kantfräsen SF60. Reglaget för finjustering 
kan användas när man fräser bort belägg-
ningar och inte vill komma ner i underlaget. 
Som standard har maskinen fasta lägen för 
fräsdjupet. Kantfräsen minskar avståndet till 
vägg med sin olagrade sida till endast 14 mm. 
Von Arx FR200 Genus kommer att finnas 
tillgänglig på den svenska marknaden under 
våren 2021.

Lägre vibrationer (3,6 m/s²) i handtaget och större dam-
sugaranslutning kännetecknar de viktigaste uppdatering-
arna på Von Arx ytfräs FR200 Genus. De utbytbara verk-
tygen från föregångaren passar på den nya modellen.

VON ARX släpper uppdaterad ytfräs

Drome släpper den nya uClean ARDL-1455 
EHP KFG från Starmix, en L-klassificerad våt- 
och torrdammsugare med en effekt på 1400 
W och 250 m³/h luftflöde. Det är enligt Dro-
me en praktisk modell med automatisk puls-
filterrengöring, sug-/blåsfunktion, automa-
tisk start- och stoppfunktion, samt eluttag för 
att enkelt ansluta elverktyg. Filterbytet kan 
göras snabbt och enkelt och maskinen har en 
mycket ergonomisk konstruktion, enligt Dro-
me. Konstruktionen är robust i rostfritt stål 
med detaljer såsom förvaringsytor av tillbe-
hör och stativ som går att luta för tömning. 
Modellen kan användas ihop med fleecepåse 
alternativt ingen påse alls. Vid köp ingår 3,2 
meter slang, handrör, munstycke och hand-
tag. Maskinen är tillverkad av tyska Starmix 
som har över hundra års erfarenhet.

Ny dammsugare från Starmix

Ny multilinjelaser
PLS Fluke lanserar en ny multilinjelaser (3 x 
360G) med grönt laserljus i tre plan. Denna 
laser har enligt Blinken Tools en mycket hög 
noggrannhet och är utrustad med ett uppladd-
ningsbart Li-jon batteri samt ett pendellås för 
extra skydd under transportering. Verktyget 
går att använda såväl horisontellt som verti-
kalt, för vinklar och lodning. Lasern kan även 
användas mot en mottagare för ökad räck-
vidd och vid svåra arbetsmiljöer med kraftigt 
ljus. Det uppladdningsbara batteripaketet PLS 
RBP5 maximerar linjelaserns drifttid upp till 
tre gånger, enligt Blinken Tools.

www.blinken.eu
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M
an kan kanske tycka att den klas-
siska dräneringspumpprincipen 
inte förändrats särskilt mycket se-
dan den utvecklades i mitten av 
1900-talet. Men det stämmer inte. 

Principen kanske är ungefär den samma men 
en rad andra saker förändras ständigt som 
design, material, kapacitet med mera. I det 
här temat berättar vi om nyheter från Atlas 
Copco, Bygg-Ström och Wacker Neuson. Ex-
tra kul är att det är första gången vi skriver 
om pumpar från Bygg-Ström och Wacker 
Neuson, men säkerligen inte den sista.

ELEKTRISK ELLER 
DIESELDRIVEN FRÅN ATLAS COPCO?
Varje beslut för avvattning bör ta hänsyn till 
kritiska faktorer såsom volym, flöde, tryck-
höjd och sammansättningen av vatten och 
solida material som ska pumpas. 

Pumpkapaciteten måste omfatta variab-
lerna för driftsförhållanden, platsåtkomst, 
projektlängd, miljöfrågor, utrustningens au-
tonomi och mycket mer. 

Var väljer man vad?

“går på pumpen”!
Nyheter där du inte

Med vatten i byggropen står arbetet helt stilla och kostar en förmögenhet. 
Våra uthyrare ser dock till att det finns friska och välservade dränkbara 
pumpar att hyra på nolltid. Här följer några nyheter på pumpsidan.

Där det enkelt finns tillgång till elektrici-
tet så erbjuder Atlas Copco med sina WEDA 
pumpar ett brett och komplett program med 
pumpar från mindre 0,4kW upp til 54kW, 
för dränerings- och slam applikationer. 
WEDA pumparna är kända och omtyckta 
för sin fysiska storlek, små och lätta att flytta 
och bära. Många väger under 25kg (upp till 
3,0kW storlek). Som komplement till drä-
neringspumparna finns också ett komplett 
sortiment Slurrypumpar i storlekarna 3,7 till 
75kW.

 Där elektriciteten lyser med sin frånvaro, 
så är kanske det vanligaste alternativet är att 
driva pumpen med en bensin-, eller dieseldri-
ven generator. Det är ett utmärkt sätt att lösa 
detta på. Dock kan det ibland vara läge att ta 
till en något smidigare till lösning.

I applikationer där snabb etablering krävs 
och avsaknad av infrastruktur, i detta fall 
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elektricitet, är ett faktum, så finns det diesel-
drivna alternativet.

Atlas Copco erbjuder i detta segment pum-
par i flera storlekar. De dieseldrivna pumpar-
na har Dry Prime-teknik vilket innebär att det 
sitter en vakuumpump på sugsidan, så inget 
vatten krävs i pumphuset för att pumparna 
skall börja pumpa.  

Produktprogramnet går från PAS 80, en 
fyrtumspump, med max 19 meter tryckhöjd 
och med ett maxflöde på 2 670 liter/minut, 
till en största i flottan, PAS 300HF en tolv-
tumspump, med max tryckhöjd 71 meter 
maxflöde på 36 000 liter/minut. 

Till det så finns ett helt nytt sortiment 
PAC-H för höga tryckhöjder, fyra pumptyper 
som erbjuder en tryckhöjd av 93-109 meter 
och ett flöde mellan 9 600 liter per minut upp 
till 78 000 liter/minut.

Vid exempelvis översvämningar, förbi-
pumpning, bergtäkter, byggen, eller för min-
dre och snabba jobb, kan dieselpumpen vara 
ett val. 

www.atlascopco.se

BYGG-STRÖM PUMPAR UPP 
SITT SORTIMENT AV DRÄNKPUMPAR
På Bygg-Ström som är en del av Malmbergs 
görs ständiga sortimentsutvecklingar och se-
dan några år tillbaka så finns ett brett utbud 
av dränkpumpar. Det här är första gången vi 
skriver om Bygg-Ströms pumpar i tidningen 
men inte den sista.

“Vi ser dränkpumparna som ett bra kom-
plement till de produkter vi saluför inom seg-
mentet tillfällig el.

Våra dränkpumpar har tagits emot väl av 
marknaden och vi har i dagsläget ett 10-tal 
modeller i vårt sortiment”, säger Gustaf Sand-
ström på Bygg-Ström.

I Bygg-Ströms sortiment återfinns upp-
sugningspump, grovpump, samt pump med 
skärknivar och även en pump för saltvatten.

Byggströms storsäljare är de högpresterande 
pumparna i rostfritt utförande. Dessa pumpar 
klarar av spill och smutsvatten med lite större 
partiklar. De är idealiska för tömning av ”bygg-
ropar” och bassänger. Samtliga av dessa modeller 
är utrustade med flottör för automatiskt på-/av-

stängning. Levereras även med anslutningskabel 
på upp till 10 meter samt rep. Detta för att un-
derlätta nedsänkning och upptagning av pump.

Till detta sortiment återfinns även tillbe-
hören som utloppslang samt skarvdon. 

Utöver detta så finns som alltid övriga ma-
terial med kabel, kabelvinda etc. Skulle det 
behövas ett vattenavstötande handskar, så 
finns de också i sortimentet.

För att ta del av Bygg-Ströms produktsor-
timent gå enklast in på www.malmbergs.com 
eller sök upp någon av Malmbergs butiker 
som finns i hela Norden. Självklart så åter-
finns produkterna även hos utvalda återför-
säljare och uthyrningsföretag.

www.malmbergs.com
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WACKER NEUSONS 
PUMPAR FÖR BYGGPLATSEN
Även Wacker Neusons sortiment av pumpar 
är en nyhet för tidningen även om företaget 
tillverkat pumpar ganska länge. Wacker Neu-
sons centrifugalpumpar för smutsvatten har 
visat sin förmåga på byggplatser jorden runt. 
Dessa högpresterande, självsugande pumpar 
kan hantera fasta partiklar på upp till 25 eller 
38 mm i diameter. De levererar toppresultat 
med sin stora sugvolym och upptagnings-
höjd. PT-pumpar är perfekt lämpade för 
byggplatser som behöver snabb avvattning. 
De är robusta och uthålliga och är idealiskt 
lämpade för olika insatser under de varieran-
de förhållanden som finns på en byggplats. 
Pumparna har mycket stora sugvolymer, 
idealiska för snabb dränering och avvattning. 
Pumparna stänger av automatiskt vid låg olje-
nivå vilket förhindrar  motorskador, även om 
olja inte fylls på i tid. Andra fördelar är enkel 
drift och god åtkomst för underhåll. Pumpar-
na har stora, lättåtkomliga påfyllnings- och 
dräneringspluggar, vilket garanterar åratal av 
problemfri drift.

Wacker Neusons smutsvattenpumpar med 
membran kan flytta nästan allt som flyter. 
Konstruktionen med direkt vattenflöde mi-
nimerar stilleståndstider som orsakats av 
blockeringar och tillåter användning utan 
tillsyn. De högkvalitativa komponenterna i 
dessa maskiner garanterar optimal prestan-
da och lång livslängd. Wacker Neusons PDI-

pumpar kan  hantera bortforsling av vätskor 
som innehåller partiklar upp till 41 mm, ide-
aliska för pumpning av ler- och sumpvatten. 
De är säkra att torrköra: Inga skador orsakas 
av "snörpling", d.v.s. stötvis pumpning på 
grund av för låg vattennivå. Sugkammaren 
vid inloppet absorberar tryckstötar vilket 
säkerställer mjuk pumpning och  minimerar 
förslitningar. Ett oljebad smörjer konstant 
alla delar av transmissionssystemet vilket 
minskar både underhållskostnader och stil-
leståndstider.

De portabla lättviktspumparna i PS-serien 
kan hantera bortforsling av smutsvatten som 
innehåller partiklar upp till 9,5 mm. De är 
utformade för användning inom byggindu-
strin, anläggningsindustrin och jordbruket 
samt av lokala och centrala myndigheter. De 
är extremt robusta och enkla att använda. 
Högkvalitativa komponenter garanterar lång 
livslängd. Används tillsammans med specifika 
tillbehör som flottör-brytare för nivåkontroll 
och bottensug för pumpning till några få mil-
limeter. PS pumpen kan användas för en bred 
skala arbetsuppgifter. Även denna serie är 
säkra att torrköra. Pumparna har inbyggd ter-
misk skyddsbrytare vilket förhindrar skador 
på motorn, om pumphjulet blockeras av stora  
partiklar. Pumparna är extremt slitstarka med 
invändiga mekaniska silikonkarbidtätningar 
som smörjs i oljebad. Pumparna finns med 
antingen säkerhetsplugg eller säkerhetsplugg 
med motorskydd. Det finns även pumpver-

sioner med sidoutlopp eller med automatiskt 
driftsläge.

Wacker Neuson har även en serie 3-fas-
pumpar i PS-serien. Pumparna kan hantera 
bortforsling av smutsvatten som innehåller 
partiklar på upp till 20 mm diameter. De leve-
rerar en enastående prestanda med sin stora 
volym och upptagningshöjd. Därför är dessa 
ett idealiskt val när det handlar om snabb och 
pålitlig avvattning på arbetsplatsen. Deras 
högkvalitativa konstruktion gör dem extremt 
robusta och enkla att använda. PS-serien in-
kluderar mycket lätta aluminium- och au-
tomatmodeller.

Sist men inte minst finns självsugande, hög-
effektiva pumpar i PG-serien som är utforma-
de för att hantera uppsugning av vatten med 
relativt små partiklar (Ø upp till 6,5 mm). Den 
självsugande funktionen och dess kompakta 
mått gör den till en idealisk pump för kortvarig 
användning vid bortforsling av mindre vatten-
mängder. Pumphjulet i gjutjärn är enkelt att ta 
upp och justera. Det säkerställer lång livslängd 
och förenklar underhållet. Pumparna har ke-
ramiska tätningar, mekaniskt förstärka med 
kolfiber. Försedda med pålitlig fyrtaktsmotor 
med avstängning vid för låg oljenivå. Högkva-
litativt och lätt hölje i gjuten aluminium och 
stabil skyddsram med komfortabla bärhand-
tag. Wacker Neusons pumpar säljs i Sverige via 
generalagenten KH Maskin.

www.wackerneuson.se
www.kh-maskin.se



DU GLÖMMER VÄL INTE 
LUFTRENAREN?
Den kan rädda ditt liv och är lätt att hantera. 
Faither 2000 är lätt och kraftfull. 
Den passar både stora och små projekt.
Den är extremt flexibel, kan staplas när det behövs mer 
kapacitet (utan att ta mer golvyta). Den kan även 
kompletteras med flexslang, punktutsugningskit,  
ljuddämpare och andra typer av filter.
Kan även staplas liggande för enkel transport som 
tar lite plats.

Byggluftrenare | Faither 2000 | 2020m3/h* |  
21 kg | HEPA -filter med inbyggt kolfilter | G4 förfilter |
Steglös fläkt | Extra grenuttag | Stapelbar
* Vid öppet inlopp, varierar sedan beroende på filterval

Kontakta oss - vi hjälper er!
0171-273 25 | Comeco.nu | info@comeco.nu

Pumpar för alla tillfällen

Tid är pengar och på byggarbetsplatser han man inte tid för 
oönskat vatten. Sulzer vet vad som krävs för att tunnel- och 
byggarbetsplatser ska fungera produktivt. Vi erbjuder ett 
komplett utbud av pumpar för effektiv länspumpning.

Sulzers dränkbara länspumpar bygger på över 50 års teknisk 
erfarenhet av pumpkonstruktion och drift under verkliga 
förhållanden.

Kontakta oss för att hitta bästa lösningen för just din applikation.

Sulzer Pumps Sweden AB 
Tel. 010-130 17 00 
info.sweden@sulzer.com 
www.sulzer.com/sweden
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R
edan 1947 konstruerades den första 
dränkbara länspumpen. Det var Flygt 
som lyckades skapa en pump som kun-
de sänkas ner i vatten utan att det blev 
kortslutning i motorn. Idag, 74 år se-

nare, svämmar marknaden över av alternativ.

SVENSKARNA HAR VARIT MED LÄNGE
De svenska tillverkarna har varit med länge. 
Weda introducerade sin serie dränkbara 

 DRÄNKBARA PUMPAR: 
 DÅTID, NUTID 
 OCH FRAMTID 
Under senare år har mycket 
förändrats inom branschen 
för dränkbara länspumpar. 
Gamla varumärken har för-
svunnit medan nya har till-
kommit. Kent Boström, som 
tidigare arbetade för Grindex, 
tittar lite närmare på utveck-
lingen.

länspumpar på marknaden redan 1958. Året 
efter, 1959, lanserade Kristenson & Grähs sin 
första modell som kunde köras torrt utan att 
bli överhettad då den var utrustad med luft-
ventil. Tanken var att ha två varumärken: 
Grindex för de slipmaskiner man tillverkade 
sedan 1940-talet, och Pumpex för de dränk-
bara pumparna.

När Flygt köpte Grindex 1966 valde man 
att behålla både företag och varumärke. Två år 

senare lämnade både försäljningschefen och 
verkstadschefen Grindex och startade ett kon-
kurrerande företag och lade då beslag på nam-
net Pumpex. Med det hade lilla Sverige fyra 
ledande tillverkare av dränkbara länspumpar. 
Tillsammans dominerade de marknaden stort.

Då Flygt köptes upp av ITT 1968 hade man 
breddat sitt sortiment med bland annat av-
loppspumpar (sedan 1956). Framöver skulle fo-
kus hamna mer på andra pumptyper än dränk-
bara länspumpar. Företaget berör varje del av 
vattencykeln i hela världen. 2011 delades ITT 
upp och den vattenrelaterade delen av koncer-
nen fick namnet Xylem. Produktnamnet Flygt 
finns kvar än, tillsammans med flertalet andra 
varumärken. De dränkbara länspumparna har 
etablerat sig väl inom bland annat gruvindu-
strin, både i Sverige och utomlands.

GRINDEX ENDAST VARUMÄRKE
Grindex pumpar har under lång tid dominerat 
den svenska hyresmarknaden. En kvalificerad 
gissning är att man kommer hålla den positio-
nen även framöver. I januari 2021 upphörde 
Grindex att vara ett eget företag men fortsätter 
att vara ett varumärke inom Xylem. Den stora 
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fördelen är att man nu har tillgång till Xylems 
stora nät av serviceverkstäder över hela Sverige.

Pumpex blev uppköpt 1986 av Scanpump, 
sedermera Cardo Pump. De ägdes under en 
tid av Assa Abloy, som 2011 sålde av sin pum-
prelaterade verksamhet till den schweiziska 
jätten Sulzer. Då Sulzer endast använder sitt 
eget varumärke har Pumpex i praktiken upp-
hört, även om en del av deras produkter finns 
kvar i produktportföljen än idag. Sulzer har 
sin starkaste marknad inom industrier såsom 
olja & gas.

Wedas pumpar köptes upp 1982 av Dyna-
pac, kända för sina produkter inom vägbygg-

nadsutrustning. När Atlas Copco sedan förvär-
vade Dynapac (2007) fick man även med Weda. 
Atlas Copco, som sedan länge har en stark po-
sition inom gruvnäringen, kunde då utöka sitt 
sortiment med dränkbara länspumpar.

Det ville man göra redan på 1960-talet, då 
man försökte förvärva Grindex. Den gången 
hann Flygt före. Vi kan bara gissa hur pump-
branschen hade sett ut om inte en chef på 
Flygt råkade vara på samma restaurang som 
två personer från Atlas Copco en kväll. Han 
fick höra dem samtala om planerna att förvär-
va Grindex från bordet bredvid och kunde föra 
informationen vidare redan dagen efter. Kort 
därefter lämnade Flygt ett högre bud till Börje 
Kristenson och Grindex fick en ny ägare.

Dynapac avyttrades till franska Fayat 2017. 
Atlas Copco valde då att behålla Weda. Idag 
har pumparna fått en ordentlig översyn med 

både förbättringar och nya modeller. En av 
kundfördelarna är den låga vikten i relation 
till prestandan.

Idag har vi flera andra tillverkare som kom-
mer in på hyresmarknaden. Japanska Tsurumi 
är den asiat som har lyckats bäst. Med kapaci-
tet att producera en miljon pumpar per år (där 
områdena avlopp och industri är stora) är det 
en jätte vi talar om. Även om bara en bråkdel av 
dessa når utanför Asien har man lyckats ta sig in 
på den europeiska marknaden sedan man öpp-
nade dotterbolag i Tyskland 1983. Sedan 2011 
är man aktiva även i Sverige och har ett flertal 
modeller som uppskattas av hyrbolagen för sin 
kvalitet och prestanda i relation till priset.

PUMPARNAS KAMP I SVERIGE
För 20 år sedan talade man om de tre stora 
svenska varumärkena Grindex, Flygt och 
Pumpex. De hade en stor del av hyresmarkna-
den som ansågs ointaglig, åtminstone trodde 

man det på den tiden. Nu är det inte längre så. 
Vilka av dagens varumärken kommer att vara 
ledande om 10–20 år? Med tanke på hur både 
företag och varumärken förändras, förnyas el-
ler försvinner får vi nog räkna med en större 
fragmentering av marknaden i framtiden.

En del av förklaringen är förstås att det 
idag finns ett överflöd av information lättill-
gängligt på nätet för den som vill hitta alter-
nativ. En fråga som kommer upp är vad dessa 
(tidigare) okända leverantörer kan erbjuda i 
kvalitet och materialval. Faktorer som TCO 
(total ägandekostnad) kanske inte kommer 
att värderas lika högt framöver, då låga in-
köpskostnader presenteras.
Fotnot: Kent Boström var ansvarig för 

marknadskommunikationen på Grindex un-
der åren 2000–2010. Han fortsätter att följa 
utvecklingen på marknaden sedan dess.
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byter till Weber!  
BYGGMASKINER                

En framgångsrik maskinuthyrning innebär att många olika parametrar ska 
stämma. Det vet Wille Törnkvist på Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB med 
huvudkontor i Norrköping. Valet av rätt produkter är en av dessa parametrar. 
Nu har Byggmaskiner landat i beslutet att byta merparten av vibroplattor till 
tyska Weber som säljs av Fredsund Maskin. 

28

B
yggmaskingruppen med huvudkontor 
i Norrköping går som tåget, Corona-
pandemin till trots. På tre depåer, 
Norrköping, Linköping och Stockholm 
omsätter man ca 80 MSEK och uppvi-

sar lysande resultat och ökningar under de 
senaste fem åren. Men vad är hemligheten till 
den fina utvecklingen?

KVALITETEN OCH TOTALKOSTNADEN 
VAR AVGÖRANDE I VALET AV WEBER
“Det är väldigt många olika saker som sam-
verkar, som målmedveten ledning av bolaget, 
rätt produktval och hög kvalitet, bra service 
och kontinuerlig förnyelse av maskinflottan, 
snabba leveranser och tillgänglighet är några 
exempel”, säger företagets unga VD Wille 
Törnkvist.

Men den här artikeln handlar inte bara 
om maskinuthyraren Byggmaskiner utan lika 
mycket om företagets helomvändning vad 
gäller vibroplattor och det nya varumärket 
man valt. Maskinparken av vältar och vibro-

Nöjda samarbetspartners! Från vänster David Fritiof och 
Wille Törnkvist från Byggmaskiner i Norrköping samt Tomas 
Ulander och magnus Kanerfalk från Fredsund Maskin.

plattor behöver uppgraderas och nu väljer 
man att fasa ut maskiner från Wacker Neu-
son som ersätts med tyska Webers produkter.

David Fritiof, som är platschef på depån i 
Norrköping, berättar att man vill ha två till tre 
varumärken av vältar och vibroplattor i sorti-
mentet med ett som dominerar. “I vårt fall har 
vi numera beslutat att använda oss av Weber 
och Bomag samt en del maskiner från Swe-
pac. I takt med att vi säljer av eller skrotar våra 
Wacker Neuson paddor köper vi in nya från 
Weber. När processen är genomförd kommer 
minst hälften av alla vibroplattor att vara We-
ber på alla våra depåer”, berättar David. 

Det här beslutet togs i februari i år och 
innan dess hade man genomfört olika tester 
med produkter från Weber och utfallet blev 
klart godkänt. “Att vi valt att satsa på Weber 
är en kombination av olika saker. Det hand-
lar i grunden om totalkostnaden som bottnar 
god kvalitet på produkten, att de är service-
vänliga och enkla att arbeta med och att vår 
leverantör är snabb och effektiv att leverera, 

med maskiner och reservdelar i lager”, säger 
Wille.

WEBER, EN RENODLAD 
TILLVERKARE AV VIBROPLATTOR
Svensk Rental Tidning träffade under april 
Wille och David på Byggmaskiner i Norr-
köping samt Magnus Kanerfalk och Tomas 
Ulander från Fredsund Maskin. Fredsund 
har sålt Webers produkter sedan 2017 på 
den svenska marknaden. Magnus lyfter fram 
några viktiga fördelar med Webers produkter. 
“Webers många fördelar bottnar i att man 
är dedikerade till att utveckla och tillverka 
markvibratorer. Det är det enda man i princip 
hållit på med sedan starten av företaget 1952”, 
säger Magnus.

Mera konkret lyfter han fördelar som att 
Webers produkter packar effektivt i alla mate-
rial och har en bra framdrivning. Maskinerna 
är väldigt driftsäkra och ger låga hand-arm-
vibrationer på endast 2,1 m/s², vilket är en 
mycket viktig egenskap. “Många tillverkare 
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lyfter fram låga vibrationer som ett argument 
men i Webers fall är det verkligen bevisat i 
olika tester”, säger Tomas.

“Jag kan verkligen bekräfta de låga hand-
arm-vibrationerna hos Weber. Det var en or-
sak till varför vi valt att jobba med Weber. Vi 
vill att våra kunder ska jobba med maskiner 
som erbjuder en så bra arbetsmiljö som möj-
ligt och då var Weber det bästa valet”, säger 
David.

Weber har ett brett sortiment från stampar 
som startar vid 32 kg upp till CR9 med fram-
back-funktion som väger 740 kg. Man har 
också rörgravsvältar där den största, MC85, 
väger 1600 kg. Den verkliga volympaddan för 
Byggmaskiner är Weber CR7 MDM som vä-
ger runt 500 kg. 

Viktiga egenskaper hos exempelvis CR7 
MDM är något man kallar MDM Engine 
Protection. MDM är ett digitalt system som 
kontinuerligt bevakar en rad parametrar i 
maskinens funktion som lågt oljetryck, över-
hettning, lågt volttal i batteriet, indikerar när 
maskinen ska servas, stänger av maskinen 
ifall luftfiltret måste rengöras med mera. 
“MDM-funktionen är en viktig trygghet både 
för uthyraren och hyrestagaren för att und-
vika kostbara och längre stillestånd”, säger 
Magnus. 

En annan finess hos Webers medelstora 
och stora paddor är CCD, Compatrol 2.0 som 
är en automatisk övervakning av kompakte-
ringen. CCD 2.0 möjliggöra en mera konstant 
och optimal kompaktering. Den kontinuer-
liga bevakningen ger operatören information 

om kvaliteten på kompakteringen så att den 
hela tiden kan vara optimal. Något som ökar 
kvaliteten på arbetet och sparar tid. En sensor 
i maskinens basplatta mäter förändringarna i 
vibrationerna. Webers paddor drivs med ben-
sinmotorer från Honda och dieslar från Hatz.

Andra tekniska fakta för CR7 MDM är att 
den har en kompakteringskraft på 65 kN. Alla 
viktiga servicepunkter nås via serviceöpp-
ningen på maskinens framsida. Den är för-
sedd med så kallad E-start som mäter maski-

nens verkan per timme och kollar av oljetryck 
och volttalet. Maskinen stängs av automatiskt 
om oljetrycket faller under säkerhetsnivån, 
om maskinen överhettas eller om luftfiltret 
satts igen. Maskinen indikerar också när det 
är dags för nästa service.

Byggmaskiner köpte sin första Weber-
padda redan 2013 men det var först 2018, när 
Fredsund Maskin tog över försäljningen, som 
man började öka sina beställningar.

“Fördelarna med Weber och återförsälja-
ren Fredsund Maskin har växt fram succes-
sivt sedan 2018 och vi är väldigt nöjd med hela 
“paketet” så att säga, produkten och servicen 
från Fredsund. Det är 500-kilospaddorna som 
hyrs ut mest men det var nog med 700-pad-
dan från Weber som vi fick upp ögonen på 
varumärket på allvar”, säger Wille.

“Att valet föll på Weber som förstahands-
val handlar i grunden om totalkostnaden som 
bottnar i bra kvalitet på maskinerna, att de är 
enkla att serva och att arbeta samt bra sup-
port från återförsäljaren som är snabb och ef-
fektiv att leverera, med maskiner och reserv-
delar i lager”, tillägger Wille. 

Idag har Byggmaskiner 30 maskiner från 
Weber och har beställt ytterligare 64 stycken 
som kommer att levereras under året. Wille 
uppskattar att behovet av Weber kommer att 
ligga mellan 10 till 30 maskiner per år.

SNABBA LEVERANSER OCH 
HÖG SERVICENIVÅ ÄR AVGÖRANDE
Fredsund Maskin har sitt huvudlager med 
maskiner och reservdelar i Jönköping. Ifråga 
om service och reparationer samarbetar man 
med olika servicepartner. “Vi försöker bygga 
ut vårt nät av servicepartners successivt och 
hittills har det fungerat bra utan onödiga för-
seningar”, säger Tomas. Lagom till presslägg-
ning av tidningen meddelade Fredsund att 
man anställt en serviceansvarig i bolaget som 
kommer att utveckla serviceverksamheten 

Den verkliga volympaddan för Byggmaskiner är Webers C7 
som väger runt 500 kg.

“Att valet föll på Weber som förstahandsval 
handlar i grunden om totalkostnaden som 
bottnar i bra kvalitet på maskinerna, att de är 
enkla att serva och att arbeta samt bra support 
från återförsäljaren som är snabb och effektiv 
att leverera, med maskiner och reservdelar i 
lager”, säger Wille Törnkvist. 

Fredsunds Magnus Kanerfalk framhåller Webers 
MDM-funktion som en viktig trygghet både för 
uthyraren och hyrestagaren för att undvika 
kostbara och längre stillestånd.
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WEDA har det du behöver med en 
bred portfölj av kompakta, mångsidiga 
och hållbara pumpar för dränering, 
slampumpning och slurry applikationer. 

Dräneringspumpar - WEDA D Slampumpar - WEDA S Slurrypumpar - WEDA L

VATTENDENSITET  
UPP TILL 1100  kg/m3

VATTENDENSITET  
UPP TILL 1400  kg/m3

VATTENDENSITET  
UPP TILL 1700  kg/m3

MED 
TOPPUTLOPP

MED
BOTTENSIDOUTLOPP

MED
BOTTENSIDOUTLOPP
OCH TOPPUTLOPP

HANTERING AV   
FASTA ÄMNEN 4-12 mm

HANTERING AV   
FASTA ÄMNEN 25-50 mm

HANTERING AV   
FASTA ÄMNEN 20-60 mm

www.atlascopco.com

Redo för  
vatten på fel ställe?

inom Fredsund med fler egna servicetekni-
ker. Han kommer också arbeta med att utöka 
nätet av servicepartners. “Vi räknar med att 
anställa ytterligare tre till fyra personer inom 
service och försäljning under de närmaste 12 
månaderna”, avslöjar Magnus.

“Vad gäller nya maskiner kan vi i de flesta 
fall leverera omedelbart från vårt eget lager. 
Gäller det reservdelar handlar det max om 2-3 
arbetsdagar. Fabriken i Tyskland ligger heller 
inte så långt bort”, säger Magnus.

I viss utsträckning kan man också ordna 
med tillfälliga lånemaskiner ifall en repara-
tion skulle dra ut på tiden.

För en maskinuthyrare är den löpande ser-
vicen av hyresflottan a och o vilken görs på 
depåerna av uthyraren själv. Hyresmaskiner 
får utstå väldigt tuffa tag då de används av så 
många olika entreprenörer. När en maskin 
kommer in måste den servas direkt så den är 
fräsch när den ska ut igen. Därför är det så 
viktigt i valet av varumärke. Det är många pa-
rametrar som ska stämma.

“Att uthyrarens servicepersonal utbildads 
noga och kan hantera maskinerna är viktigt. 
Här erbjuder vi digitala servicekurser nu under 
pandemin. Tidigare besökte vi användarna på 
plats och höll kurser, något som vi hoppas kom-

ma tillbaka till snart. Weber erbjuder många 
smarta utbildningslösningar”, berättar Tomas.

“Att vi kan serva våra maskiner själva är 
väldigt viktigt. Vårt mål är att ha en belägg-
ningsgrad på uthyrda maskiner mellan 60 till 
80 procent så att vi hinner att serva maski-

nerna innan de ska ut igen. Om man ligger på 
en för hög beläggningsgrad sliter det hårt på 
maskinerna och riskerar att de behöver bytas 
ut i förtid”, avslutar Wille. 

www.byggmaskiner.se
www.fredsund.se

Webers produkter är enkla att serva.
Webers MDM-funktion varnar och slår av 
maskinen om det finns risk för skada.
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Arbetsbodar

Marknaden inom arbetsbodar ser nyheter från främst två 
tillverkare i Sverige: Kaper och Norrlandsvagnar. Kaper 
lanserar en “lightversion” av sin StandardPlus-bod och 
Norrlandsvagnar presenterar en ny anläggning i Polen 
och kommande lanseringar.

P
å den svenska bygg- och anläggningsmarknaden finns ett 
antal tillverkare och leverantörer av arbetsbodar och vag-
nar. Nu släpper tillverkarna Kaper och Norrlandsvagnar 
nyheter.

KAPER SLÄPPER 
LIGHTVERSION AV STANDARDPLUS
Kaper StandardPlus Light är, enligt Kaper själva, marknadens mest 
kostnadseffektiva standardbod, särskilt under introduktionsperio-
den då priserna är nedsatta. Kaper StandardPlus Light är en ny linje 
standardbodar där fokus har varit att hålla ned grundpriset utan att 
ge avkall på den inbyggda energieffektiviteten, enligt Kaper. I Stan-
dardPlus Light ingår 3-glasfönster; närvarostyrd LED-belysning; 
isolering i vägg, golv och tak; valfri kulör på ytterpanel; hängslen 
för kranlyft inbyggda i väggarna; samt ljudabsorberande innertak. 
U-värden i golv, väggar, tak och fönster är detsamma som i ”origi-
nalet”. Skillnaden ligger i att exempelvis värmeväxlaren VL50 från 
Mitsubishi inte ingår i Light-linjens bodar. Den kan dock fås som 
tillval, vilket även gäller elektriska fönsterjalusier i aluminium (eller 

traditionella galler i stål) för inbrottsskydd; låsbom i stål över yt-
terdörren; samt slät ytterpanel som enligt Kaper ger energifördelar, 
renare design och billigare underhåll. 

www.kaper.se

NYHETER FRÅN 
KAPER OCH 
NORRLANDSVAGNAR
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NY ANLÄGGNING OCH KOMMANDE 
VAGNSERIE FRÅN NORRLANDSVAGNAR
I Bygdsiljum i Västerbotten har Norrlandsvag-
nar tillverkat över 21 000 vagnar sedan 1961. 
Sedan årsskiftet har de startat en ny resa för 
att öka kapaciteten och efterfrågan i Europa. I 
Stargard, Polen, har de startat en egen anlägg-
ning där de tillverkar vagnar på samma sätt 
som de alltid gjort, utan att enligt dem själva 
tumma på den norrländska kvaliteten; “desig-
ned in Norrland and assembled in Poland”. 
Under 60 år har Norrlandsvagnar kontinuer-
ligt utvecklat och förbättrat sina vagnar. Idag 
har deras vagnar enligt dem själva en hög 
utrustningsnivå i standardutförande, men 
för den som vill finns även tillbehör att tillgå. 
Norrlandsvagnar ingår i samarbete med olika 
leverantörer av tillbehör. Övriga nyheter från 
Norrlandsvagnar är att de under 2020 tecknat 
nytt avtal med Renta och att leveranserna har 
påbörjats. Under senare delen av 2021 kom-
mer Norrlandsvagnar dessutom lansera en ny 
serie dusch- och toalettvagnar.

www.norrlandsvagnar.se
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Ny multilinjelaser från Laserliner
Laserliner släpper PrecisionPlane-Laser 4G 
Pro, en multilinjelaser med elektronisk ni-
vellering och fyra gröna 360° laserlinjer. Det 
är en professionell multilinjelaser med fyra 
skarpa laserlinjer för inriktning av horison-
tella och vertikala ytor, samt lutningar. Enhe-
ten är särskilt lämpad för arbete nära golvet, 
exempelvis höjdavvägningar av golvytor. De 

projicerade laserlinjerna ger enligt Laserliner 
en enkel lodfunktion. Lasern har elektronisk 
självnivellering som även gör laserljuset sta-
bilt. Bluetooth, fjärrstyrning, väggfäste, samt 
ett extra batteri ingår. För att öka använd-
ningsområde och räckvidd finns möjlighet 
att komplettera med handmottagare. 

www.blinken.eu

Trimble introducerar SX12 totalstation med 
skanner som erbjuder insamling av data inom 
mätteknik, samhällsbyggnad och skanning. 
Nya funktioner inkluderar en laserpekare och 
ett kamerasystem med hög upplösning.

Trimble SX12 kombinerar höghastig-
hets-3D-skanning, Trimble Vision-bildteknik 
och noggranna totalstationskrav. Den inklu-
derar en ny grön, fokuserbar laserpekare (la-
serklass 1) med en laserpunkt på 6 mm på 100 
meters håll, enligt Trimble. Det uppgraderade 
kamerasystemet erbjuder enligt Trimble för-
bättrade möjligheter för bland annat platsdo-
kumentation.

Med Trimble SX12 är det möjligt att arbeta 
utefter vanliga fältmätningsarbetsflöden, 
bland annat med hjälp av Trimbles fält- och 
kontorsmjukvara. Med Trimble Access 2021 
kan användaren bland annat utföra mätning-
ar eller jämföra 3D-scannade “as-built”-data 
i fält. Kontorsprogrammet Trimble Business 
Center kan även användas för mer avancerad 
bearbetning av inskannade data.

Ny totalstation med 
skanner från Trimble
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M
ånga byggföretag runtom i Europa 
förbereder sig för en ökning av pro-
duktiviteten i år genom att utöka 
sina maskinparker, gå över till köp 
och försäljning online och använda 

trovärdiga data som stöd för sin flottförvalt-
ning. Alla dessa trender framhävdes i en nyli-
gen genomförd kundundersökning av Ritchie 
Bros.  

UPPGÅNG FÖR 
UTRUSTNING FÖR 2021
Efter den pandemirelaterade nedgången i 
produktiviteten, som drabbade nästan alla 
europeiska regioner 2020, uttryckte en stor 
majoritet av Ritchie Bros tillfrågade byggfö-
retag optimism om ökad produktivitet i år. 
Även om 95 % av de tillfrågade uppgav att 
Covid-19 hade påverkat besluten om att lägga 
till eller ta bort maskiner från deras maskin-
parker, ser de flesta av dessa företag nu fram 
emot ett mer lönsamt 2021 när projekten i 
regionerna tar fart och orderböckerna växer.  

“Detta återspeglas tydligt över hela Europa 
i vad vi ser på våra auktioner och marknads-
platser", säger Jeroen Rijk, verkställande di-
rektör på Ritchie Bros. "Många företag upp-
lever ett högt utnyttjande av utrustningen 
och vill ofta lägga till eller byta ut maskiner 
som de kan sätta i arbete. Den internationella 
efterfrågan på utrustning ökar kraftigt, vilket 
leder till rekordmånga budgivare som deltar 
och en stark prisutveckling.”

“Även i Sverige ser vi högt tryck på mark-
naden, både när det gäller att köpa och sälja 
maskiner. Jag instämmer helt i vad Jeroen Rijk 
säger både om den internationella efterfrågan 
och prisutvecklingen”, säger Peder Johansson, 
Territory Manager Sverige. 

Fler än 70 % av de tillfrågade byggföreta-
gen planerar att öka sin flotta av tunga ma-
skiner under året, och 19 % planerar till och 
med att uppgradera sin flotta "avsevärt". När 
företagen försöker balansera sin flotta för 
framtida arbetskrav är de två främsta anled-
ningarna som anges i undersökningen för att 
sälja enheter: "Det behövs andra maskiner" 

och "De nuvarande maskinerna börjar bli för 
gamla". En tredje drivkraft för att göra sig av 
med maskiner var de ökande underhållskost-
naderna, särskilt bland de svarande i Neder-
länderna, Tyskland och Frankrike.  

FORTSATT ÖKNING 
AV TRANSAKTIONER PÅ NÄTET
Undersökningen visade också att köp- och 
försäljningsvanorna för tunga maskiner har 
förändrats från traditionella affärer på plats 
till affärer på nätet. Även om detta påverka-
des av affärsverksamheten under Covid-19, så 
erkände de tillfrågade i stor utsträckning att 
det ersatte mer konventionella metoder som 
sker ansikte mot ansikte efter pandemin.  

Nästan 90 % av de tillfrågade känner sig 
bekväma med att köpa utrustning på nätet, 
och 13 % planerar till och med att göra alla 
sina maskininköp på nätet under 2021. Mer 
än 10 % sa att de föredrar ett personligt be-
sök för att köpa den utrustning de behöver. 
När det gäller försäljning av maskiner skulle 
84 % av dem vara bekväma med att sköta det 
online, och nästan 43 % förväntar sig att un-
derlätta mer än hälften av sina maskinförsälj-
ningar genom digitala kanaler.  

“I Sverige ligger vi i framkant vad det gäller 
digitala maskinauktioner 
och vi ser att intresset bara 
ökar. Samtidigt är det fort-
farande många som även 
vill ha ett fysiskt möte in-
för en försäljning och vid 
listning av maskiner”, sä-
ger Peder Johansson. 

Undersökningen visa-
de att köp och försäljning 
av maskiner online ansågs 
vara en bra ersättning för 
personliga metoder för 71 
% av alla deltagande bygg-
företag. Det fanns dock 
delade meningar bland de 
brittiska respondenterna, 
där endast 47 % instämde 
i att köp och försäljning 

online är en lämplig ersättning för offline-
metoder, t.ex. besök hos återförsäljare el-
ler deltagande i auktioner på plats. Det som 
stack ut i undersökningen var att byggföretag 
från Frankrike var djupt positiva till att han-
tera justeringar av flottan online, med 58 % 
som inte ens överväger att göra det offline 
under 2021.

DEN MÄNSKLIGA KONTAKTEN 
ÄR FORTFARANDE AVGÖRANDE
Även om de flesta av de tillfrågade i varje 
kategori föredrog online som ersättning för 
personliga affärer vid framtida affärer, vär-
derades traditionella metoder fortfarande av 
mindre företag med 2-3 maskiner. Hela 92 % 
av dem värderade fortfarande köp och försälj-
ning i personliga möten högt.
Jeroen Rijk tillade: “Digitalt må vara den nya 
normen, men vi talar inte om att beställa ett 
par nya skor på din favoritwebbplats. Vi har 
att göra med värdefulla industritillgångar, 
komplex internationell logistik och intäkter 
på bottenlinjen som måste vara gröna för 
våra kunder. Oavsett hur kraftfull tekniken är 
kommer du alltid att behöva bra människor 
och fysiska platser för att underlätta de bästa 
resultaten.”

BOOM FÖR MASKINELL 
UTRUSTNING I EUROPA 
– så förändras trenderna

Ritchie Bros. tillfrågade cirka 200 byggföretag från Tyskland, Ne-
derländerna, Frankrike och Storbritannien, med en maskinpark på 
mellan 2-200 fordon.
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N
är Svensk Rental Tidning intervjuade 
Krankungens ägare Fredrik Jansson 
för knappt två år sedan uppvisade han 
en tydlig plan för Krankungens tillväxt 
de närmaste åren. När tidningen nyli-

gen träffade Fredrik igen kan vi konstatera att 
han med beröm håller sig till planen.

STÖRST PÅ MINIKRANAR I LANDET
Målet är att vara störst på minikranar i lan-
det. Och om han inte redan uppnått det må-
let så är Krankungen på god väg. Fredrik vet 
att ska man växa måste man vara arbetsam, 
ha bra produkter och se till att maskinerna 
funkar och servas löpande. Tillgänglighet och 
välanpassade lokaler är också viktigt. Därför 
flyttade man sitt huvudkontor och depå från 
Sjöängsvägen i Norrviken, Sollentuna till 
Åkeribacken i Häggvik, Sollentuna för drygt 
ett år sedan. Den nya lokalen ligger egentli-
gen inte så långt från den gamla, bara några 
riktigt långa stenkast.

“Den nya lokalen som vi flyttat till är 
mycket mera anpassad för vår verksamhet. 

Med en efterfrågan på minst det dubbla antalet mini-
kranar i landet satsar Krankungen på att fylla så mycket 
som möjligt av det behovet. Nu öppnar man egen depå 
i Göteborg och skaffar servicepartners i Degerfors och 
Borlänge.

STORSATSAR i mellan och 
södra Sverige

KRANKUNGEN

Krankungen i Sollentuna expanderar nu sin verk-
samhet kraftigt med egen depå i Göteborg och 
servicepartners i Degerfors och Borlänge. Fredrik 
(till vänster) med Maeda och Klaas-leverantören 
Richard Beiron från Kranlyft på Krankungens nya 
huvudkontor och servicecenter i Sollentuna.

Men egentligen är den lite mindre i ytan men 
betydligt bättre planerad. Vi har gott om kon-
torsutrymme, butik och en bra verkstad med 
högt i tak så vi kan ta in våra kranar, reparera, 
serva och testköra dem. I taket finns också 
traverser”, berättar Fredrik.

Tidigare hade man också ett externt lager 
och uppställningsområde på annan plats i 
Sollentuna. Idag har man istället en ordent-
lig gård i direkt anslutning till nya kontoret. 
Allt samlat på en och samma plats. De nya 
lokalerna mäter totalt 2000 kvm varav cirka 
800 kvm är kontor med entresolplan. “Kon-
torslokalerna på övervåningen står i nuläget i 
princip tomma. Idag använder vi del av dessa 
kontor till utbildningar och det kommer vi att 
utöka med tiden. Så plats är det gott om”, sä-
ger Fredrik.
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Numera har man egen gård för alla maskiner 
i direkt anslutnig till kontoret i Sollentuna. 
Tidigare hade man en separat uppställ-
ningsplats.

Butiken på nya kontoret i Sollentuna. En liten Maeda kommer hem efter en uthyrning. Micke Stridh är ny servicepartner i Degerfors.

NY DEPÅ I GÖTEBORG OCH 
SERVICEPARTNERS I DEGERFORS 
OCH BORLÄNGE
Det var lite av satsningarna man gjorde under 
2020. Men i år händer saker också, nämligen 
att man öppnar filialer i Göteborg, Degerfors 
och Borlänge. “Detta är helt enligt vår plan. 

Målet är att ha egna depåer i de större stä-
derna som Stockholm, Göteborg och Malmö. 
På mindre platser ska vi samarbeta med part-
ners”, berättar Fredrik.

I Göteborg startar man alltså i helt egen 
regi. Depån ligger i Gunnilse strax norr om 
Göteborg och den öppnade första maj. Ro-

land Karlsson har anställts som ansvarig i Gö-
teborg och som tidigare arbetade för Kranlyft. 
Planen är att inom kort anställa ytterligare 
en person. Fredrik berättar att man kommer 
att bygga upp en kranflotta i Göteborg för 
att täcka in den västra regionen av Sverige 
men kranarna kommer också att tas från de 
andra depåerna. “Vi har investerat i en egen 
lastbil för transporterna för att inte vara be-
roende av extern transporthjälp. Det kommer 
att underlätta mycket och ökar servicen och 
tillgängligheten för kunderna”, säger Fredrik.

Depån i Göteborg med lager och service-
verkstad kommer ha en specialitet i att vara 
en så kallad innovations-depå. Här kommer 
man att bygga egna tillbehör för kranarna, det 
vill säga kundanpassade lösningar för olika 
typer av lyft och andra specialapplikationer. 
Den möjligheten har man inte på depån i Sol-
lentuna exempelvis.

Under maj startade man även upp depåer 
med servicepartners i Degerfors och i Gustafs 
norr om Borlänge. På dessa platser har man 
samarbete med lokala aktörer. I Degerfors 
samarbetar man med Micke Strid på Micke 
Strids Maskin och i Gustafs med Fredrik van 
Geffen som driver Dala Minimaskiner.

Detta är helt enligt vår plan. 
Målet är att ha egna depåer i de 
större städerna som Stockholm, 

Göteborg och Malmö.

“

”

Hematec är en smart lift/kran-lösning 
där man kombinerat en pelarlift med en 
kran. Perfekt för trånga industriarbeten. Roland Karlsson har anställts som depåansvarig 

i Göteborg.
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Arbetet med själva uthyrningen kommer 
dock att styras från kontoret i Sollentuna.

Planen är att fortsätta att bygga ut med 
ytterligare servicepartners och egna depåer. 
Först på tur är nog Linköping och efter det en 
egen depå i Malmö. “När vi har en bra repre-
sentation i mellan och södra Sverige kommer 
vi att röra oss norr ut i landet”, säger Fredrik.

Nämna kan också att man förstärkt per-
sonalstyrkan på kontoret i Sollentuna med 
säljaren Kristoffer Odehammar som började 
i januari och som tidigare arbetade som di-
striktschef på Ramirent Lift. Man har också 
anställt Daniel Häll som chaufför till nya 
transportlastbilen.

STORT MARKNADSBEHOV 
AV MINIKRANAR I LANDET
Krankungens sortiment idag består främst 
av varumärkena Maeda, Klaas, Hematec och 
Jekko. Jekko satsade man nyligen på och är 
ett bra komplement till Maeda. Jekko-sorti-
mentet har nyligen utökats med modellerna 

SPX532 och SPX650, för att komplettera det 
behov som inte Maeda kunnat leverera. He-
matec är också en nyhet för Krankungen och 
är ett tyskt varumärke med en lite annorlun-
da lösning. Det handlar om pelarliftar som 
byggs om och förses med kran. “Hematec är 
en perfekt lösning där lyftlösningar behövs i 
riktigt trånga och svåråtkomliga miljöer. Pe-
larliften tar sig in tack vare sin smidighet och 
kan sedan lyfta riktigt tungt med kranarmen. 
Liften har en mycket låg tyngdpunkt och är 
väldigt stabil”, berättar Fredrik.

Basen i Krankungens flotta är dock fortsatt 
Maeda och Klaas som säljs av Kranlyft. Nyli-
gen köpte man en Maeda MC285CB-3 som är 
en helelektrisk minikran. Minikranen väger 
1995 kg och har en maximal lyfthöjd på 8,7 m. 
Den klarar att lyfta upp till 2,82 ton och då 
till en lyfthöjd på 1,4 m. Upp till maxhöjden 
klarar man att lyfta 150 kg.

Fredrik ser stora fördelar med den eldrivna 
maedan inom industrin där jobben utförs 
invändigt som oftast. Inom bygg-och anlägg-

ning tror han fortsatt att det är hybriddrivna 
minikranar som kommer att dominera. Han 
framhåller Klaas 2333 som en mycket använd-
bar kran. Vikten ligger på 3,5 ton och kranen 
är väldigt smidig att etablera och starta upp 
snabbt.

Krankungen har klarat sig ganska bra 
under pandemin och har inte märk någon 
större nedgång. Kranbehovet har varit oför-
ändrat inom bygg- och anläggning men möj-
ligen minskat en aning inom industrin. Med 
de nya depåerna hade Fredrik först tänkt sig 
att flytta runt sin befintliga flotta av kranar 
men inser nu att han kommer att behöva ny-
investera senare i år och under 2022. “Vi har 
ett behov av stora maskiner från Klaas och 
Maeda, troligtvis Maeda 405 och 815. Jag har 
räknat ut att det finns ett behov av mellan 
600 till 800 minikranar i Sverige idag men 
det finns bara 300 att tillgå. Så här finns en 
mycket god marknadspotential för oss”, av-
slutar Fredrik.

www.krankungen.se

Krankungen delar lokaler med Hyreshuset i Sollentuna.

Klaas 2333 är en mycket användbar kran, enligt Fredrik 
Jansson och de har blivit några stycken de senaste åren.

Lite av Krankungens maskot. En kran påbyggd på en tuktuk. 
Kan ses från E4:an när man passerar Häggvik i Sollentuna.

Fredrik van Geffen som driver Dala Minimaskiner 
i Gustafs, Borlänge.
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Damian Zagórski, blockchef Bror Bergentre-
prenad, kör genom tunnlarna nere i berget i 
Skärholmen och hälsar på de flesta han möter 
på vägen mot det första stoppet. Efter ett tag 
stannar han vid en Manitou MHT10130. “Nu 
har vi satt upp ungefär 2000 stycken vägg-
element där varje element väger drygt 6 ton”, 
säger Damian Zagórski. “Maskinen har gått 
nästan 11 timmar per dag i snart ett år. Mest 
går den med vakuumsugen som är ett special-
verktyg som Scantruck tog fram åt oss, men vi 
har även kranarm och gafflar till den.”

Sammanlagt så har Bror Bergentreprenad 
drygt 50 personer på plats vid FSE209 som 
arbetsplatsen heter. Deras arbete går ut på att 
förstärka och täta bergväggarna, men också 
att sätta armering och installera. “Man kan 
förklara det som att vi först sätter bultar och 
därefter behöver vi få dit ett vattentätt mem-
bran. Att montera väggelementen är det tred-
je steget, för de avgör hur stort utrymme det 
blir över i taket att armera och sedan spruta 
betong på.”

Damian Zagórski kliver ur bilen vid en 
Manitou MRT1850. “Här använder vi en 
runtomsvängande maskin som kan lyfta 

fem ton 18 meter högt. Även den här maski-
nen är utrustad med ett specialverktyg från 
Scantruck. Redskapet gör att vi kan nypa fast 
och lyfta upp armeringsjärnen på ett smidigt 
sätt, och vi har faktiskt gjort en tidsbespa-
ring i just det momentet på 30-40 procent 
tack vare det.”

Det tredje och sista stoppet på vår resa är 
en Manitou MRT2150, en runtomsvängande 
teleskoplastare med en lyftkapacitet på fem 
ton och en räckvidd på hela 21 meter. Den här 
maskinen har en mer flexibel roll och stöttar 
ibland de mindre MT625H som också finns 
på plats som servicemaskiner. Här finns så-
väl gafflar, vinsch, kranarm som personkorg 
bland tillbehören. “Här arbetar den hos be-
tonggruppen och just nu är den utrustad med 
en PT1500 som är en kranarm med vinsch. 
Här tillverkar vi element själva, till skillnad 
mot de stora väggelementen ni såg tidigare 
som levereras in färdiga till oss. Här är maski-
nens fina räckvidd en viktig tillgång, i kom-
bination med att den är runtomsvängande. 
Maskinen står uppställd på stödbenen och 
når att serva hela området utan att behöva 
flytta på sig.”

Bror Bergentreprenad AB arbetar med inklädnad av tunn-
larna vid bygget av E4 Förbifart Stockholm, ett projekt där 
Subterra är generalentreprenör. Blockchef Damian Zagór-
ski visar de Manitou-maskiner som används för jobbet.

Manitou-maskiner på 
plats vid Förbifarten

Servicepluggar är viktiga verktyg för att mi-
nimera risken för miljöskadliga läckage vid 
exempelvis oljebyten, service, montage och 
slangbyten. Läckage som även kan leda till 
höga saneringskostnader.

För att hjälpa kunderna att minska den 
negativa miljöpåverkan, lanserar nu Hydros-
cand specialdesignade serviceplugg som är 
tillverkade i oljebeständigt TPV, en termo-
plastisk elastomer. Till skillnad från plugg 
som är tillverkade i gummi, kan Hydroscands 
plugg återvinnas istället för att brännas.

Materialet har även egenskaper som gör 
att pluggen sitter stadigt på plats och kan 
återanvändas under en längre tid. Pluggen 
tål ett temperaturspann på -40 °C till +130 °C 
med opåverkad funktion.

Hydroscands nya plugg finns i många oli-
ka storlekar och kan användas vid en mängd 
olika arbeten där man behöver plugga igen 
något tillfälligt, som inte ska trycksättas. De 
fungerar utmärkt vid exempelvis slangbrott, 
där man framförallt vill skydda miljön men 
även behöver se till att förlusten i systemet 
inte blir allt för stor. Men även till att plugga 
igen ett avlopp för att undvika otrevlig lukt.

De nya servicepluggen passar därför an-
vändaren som utför olika arbeten inom bland 
annat hydraulik, VVS, verkstadsservice och 
sjöfart.

Hydroscand lanserar nu special-
designade serviceplugg i noga ut-
valda material som möjliggör både 
återanvändning och återvinning.

Nya smarta 
serviceplugg 
från Hydroscand



SE VÅRT KOMPLETTA SORTIMENT PÅ: 
www.scanmaskin.com

VI KAN
GOLVBEARBETNING 
SLIPNING | FRÄSNING | BLÄSTRING

Vilken maskin 
passar ditt golv?
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U
nder det senaste året har intresset för 
maskinauktioner ökat kraftigt, inte 
bara i Sverige, utan över hela värl-
den. Denna trend har återspeglats i 
ett betydligt högre antal budgivare på 

Ritchie Bros-auktionerna än tidigare. Vid en 
av de senaste auktionerna i Moerdijk i Ne-
derländerna registrerades det högsta antalet 
budgivare på fem år! I genomsnitt såldes en 
maskin varannan dag via digitala auktionska-
naler - bara i Sverige - förra året.

“För närvarande är efterfrågan på begagna-
de maskiner mycket hög medan utbudet har 
minskat något. Det betyder att slutpriserna 
på våra auktioner är höga. Om du vill sälja 
en maskin är det nu en bra tid att göra det”, 
säger Peder Johansson, Territory Manager på 
Ritchie Bros i Sverige.

Enligt en kundundersökning som nyligen 
genomfördes av Ritchie Bros är behovet av 
utrustning i branschen stort. Många entre-
prenörer runt om i Europa planerar att utöka 
sin maskinpark under det kommande året. En 
stor del av dem kommer att använda Ritchie 
Bros-plattformar för sina inköp.

Liksom många andra företag ställde Rit-
chie Bros om sin verksamhet under pandemi-

Maskinauktioner är ett enkelt och smidigt sätt att avyttra maskiner på. 
Ritchie Bros, med över 60 års erfarenhet, fokuserar nu på att växa på 
den svenska marknaden.

enkel och smidig
 DIGITALA AUKTIONER GÖR MASKINAFFÄREN 

året för att bli helt digital. Efter att ha erbjudit 
digitala tjänster i nästan 20 år löste Ritchie 
Bros omställningen snabbt och smidigt.

Ritchie Bros erbjuder två typer av auktioner, 
reserverade och icke-reserverade. När säljaren 
vill ha ett reserverationspris säljs maskinen 
via Marketplace-E. Priset bestäms av säljaren i 
samråd med Ritchie Bros-teamet.

“Om du vill göra en säker försäljning där 
du kan sätta ett reservationspris ska du välja 
vår Marketplace-E-tjänst som du hittar via 
IronPlanet.com. Om reservationspriset inte 
uppnås behöver du inte sälja maskinen. Men 
om du istället väljer en Ritchie Bros-auktion 

kan du vara säker på att maskinen kommer 
att säljas, men du måste sälja den för det hög-
sta budet som kommer in. Vi har inga reser-
vationspriser där”, förklarar Peder Johansson.

Om du bestämmer dig för att sälja din ma-
skin via Marketplace-E, hjälper Ritchie Bros-
teamet dig att inspektera maskinen, ta foton 
inför försäljningen och lägger upp annonsen. 
De hanterar också all kontakt med köpare och 
och sköter försäljningen.

“Vi skräddarsyr den bästa lösningen för 
varje maskin. Utgångspriset bör vara i linje 
med marknaden och vi når vanligtvis det till-
sammans. Antag att budet inte når reserva-
tionspriset. I så fall presenterar vi det högsta 
budet som mottagits för säljaren, som sedan 
kan välja att acceptera budet eller omlista ma-
skinen. I sådant fall önskar vi ett lägre reser-
vationspris”, förklarar Peder Johansson.

För att köparen ska känna sig säker på att 
köpa en maskin på en digital auktion erbjuder 
Ritchie Bros IronClad Assurance, som utförs av 
en extern inspektör och garanterar att maski-
nen var i det skick som anges i annonsen dagen 
inspektören var på plats. Ritchie Bros. erbjuder 
IronClad Assurance men utför den inte, utan 
det görs av, som sagt en extern inspektör.

Maskinerna som säljs genom Ritchie Bros in-
spekteras noggrant av företagets egen personal
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Ritchie Bros startade som ett litet familjeföretag 
i Kanada. 1958 hölls den första icke-reserverade 
auktionen. Företaget växte snabbt och expan-
derade till Nordamerika och sedan Europa, med 
de första auktionerna i Europa som ägde rum i 

Nederländerna och Storbritannien 1987.
Idag har Ritchie Bros auktionsanläggningar 

runt om i världen och sysselsätter 2200 an-
ställda. Sedan 2020 genomförs alla auktioner 
online.

FAKTA OM RITCHIE BROS

“Att kunna värdera maskinen korrekt är 
en viktig del av försäljningen. Eftersom vi har 
gjort det i mer än 60 år vet vi exakt vad ma-
skinerna är värda och var marknaden finns, 
särskilt med den stora mängden data som 
Ritchie Bros har byggt upp genom åren. Vissa 
maskiner med mycket extra utrustning kom-
mer att säljas i Sverige, medan andra maski-
ner kan säljas i södra Europa eller andra delar 
av världen. Vårt nätverk av köpare sträcker sig 
över hela världen; vi hittar alltid rätt köpare 
för maskinen”, säger Peder Johansson.

Om det icke-reserverade alternativet väljs is-
tället så säljs maskinen på en tidsbegränsad auk-
tion. Den transporteras också till en av Ritchie 
Bros auktionsgårdar och lockar tusentals budgi-
vare från hela världen. Naturligtvis, under pan-
demitiderna, äger dessa inte rum i fysisk form 
utan ersätts av digitala liveauktioner. På anlägg-
ningen i Moerdijk, Holland har Ritchie Bros i år 
utökat auktionsevenemangen från fem till sju.

“Den digitala övergången har varit riktigt 
bra för Ritchie Bros. Vi har sålt fler maskiner 

än tidigare och fått högre slutpriser. Det finns 
en stark efterfrågan på begagnade maskiner 
just nu, och vi tror att det kommer att fortsätta. 
Branschen går bra, medan många leverantörer 
tycker det är utmanande att skaffa komponen-
ter till nya maskiner och leveranstiderna blir 
längre. Detta gör naturligtvis begagnade ma-
skiner i gott skick allt intressantare för många 
entreprenörer”, säger Peder Johansson.

Det svenska teamet har nyligen utökats 
med säljaren Axel Broang. Tillsammans med 

Varje år säljs tusentals maskiner från Ritchie 
Bros anläggning i Moerdijk i Holland. Under 
pandemin är dessa förstås helt och hållet 
digitala.

Peder Johansson, Territory Manager utgör det svenska Ritchie Bros-teamet tillsammans 
med Vedran Culjak och Axel Broang.

Peter Andréas, fleet- och inköpschef på Renta, 
är nöjd med Ritchie Bros auktionstjänster och 
uppger att de får ut 5-6 procent mer än från 
andra auktionstjänster.

Ritchie Bros erbjuder auktionsalternativ både 
med och utan reservationspris.

Peder Johansson kommer han att resa runt 
till kunder i hela Sverige för att hjälpa dem att 
hitta den bästa lösningen för just deras behov.

Ritchie Bros kunder inkluderar många ut-
hyrningsföretag. Behovet av att snabbt och 

enkelt sälja maskiner som inte längre används 
i verksamheten tilltalar dem. Det faktum att 
maskinerna också kommer att finnas tillgäng-
liga för köpare över hela världen ses av många 
som en klar fördel.

“Vad vi gillar med Ritchie Bros är flexibilite-
ten. När vi väl har överlämnat nycklarna till de 
maskiner som ska säljas behöver vi inte tänka 
på dem längre, och 21 dagar efter försäljningen 
finns pengarna på bankkontot”, säger Peter 
Andréas, fleet- och inköpsansvarig på Renta, 
som har sålt genom Ritchie Bros i ett år.

“Jag hade arbetat med Ritchie Bros i flera år 
hos min tidigare arbetsgivare. Jag var väldigt 
nöjd med samarbetet, så det verkade naturligt 
att fortsätta när jag bytte till Renta”, fortsätter 
han. 

Renta har cirka 40 depåer över hela lan-
det och erbjuder ett brett utbud av produk-
ter och tjänster till byggbranschen. Maskin-
parken innehåller verktyg av olika slag, små 
och medelstora byggmaskiner, hissar, el- och 
energiutrustning, byggnadsställningar och 
väderskydd.

“Det är främst medelstora entreprenadma-
skiner och liftar som vi har sålt genom Ritchie 
Bros, och de slutliga priserna har varit höga. 
Totalt har vi fått 5-6 % mer för maskinerna än 
när vi har sålt via andra auktionstjänster”, sä-
ger Peter Andréas.
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Servicefordon

 EVITO OCH 
 ESPRINTER FRÅN MERCEDES-BENZ 
Mercedes-Benz eldrivna transportbil eVito 
har en räckvidd på upp till 15 mil på en ladd-
ning. eVito är i grunden samma bil som Vito, 
men med en helelektrisk drivlina. Budcompa-
niett i Stockholm har testat eVito i sin verk-
samhet sedan tidigt i våras. “Bilarna laddas 
över natten och vi vet nu att bilen kan köras 
i åtta timmar i vår körning på en laddning”, 
säger företagets vd Owe Larsson. “Dessutom 
är det lätt att hitta laddningsstationer inne i 
Stockholm och om chaufförerna laddar bilen 
lite över lunchen, så får de ett par, tre mil till.” 
Batterierna från Accumotive är på 41,4 kWh 
och placerade under lastutrymmet vilket gör 
lastvolymen densamma som på Vito med 
förbränningsmotor. Lastförmågan är på 990-
1015 kg beroende på skåplängd. Totalvikten är 
på 3200 kg. Motorn är på 85 kW (116 hk) och 

På transportbilsfronten syns 
flera nyheter från bilmärken 
såsom Mercedes-Benz, Opel och 
Renault, där miljömedvetenhet 
ofta är en gemensam nämnare. 
Dessutom lanseras tillbehör som 
utvecklats för att göra vardagen i 
transportbilar enklare.

Det senaste inom transportbilar

har ett vridmoment på 300 Nm. Laddning 
sker med Typ 2 kontakt (växelström) genom 
en ombordladdare på 7,2 kW. De första leve-
ranserna av eVito sker under året.

Det är även säljstart för den eldrivna varian-
ten av Mercedes-Benz Sprinter som har upp till 
15 mils räckvidd och snabbladdning. eSprinter 
är en bil som primärt är avsedd för stadskörning. 
Oavsett om det handlar om närdistribution el-
ler att vara rullande bas för till exempel hantver-

kare så ger den lokalt utsläppsfri körning och 
minimalt med buller, enligt Mercedes-Benz. 
Liksom eVito har eSprinter sina batterier under 
golvet, vilket gör att lastutrymmet är lika stort 
som på motsvarande Sprinter med förbrän-
ningsmotor. Inledningsvis kommer eSprinter 
i ett skåputförande med 3500 kg totalvikt och 
11 m³ lastvolym. Beroende på om lastförmåga 
eller räckvidd är prioriterat så kan bilen förses 
med ett av två olika batteripaket. Med 55 kWh 
(netto 47 kWh) batteri blir räckvidden (enligt 
den internationella testmetoden Worldwide 
Harmonized Light-Duty Vehicles Test Proce-
dure, WLTP) cirka 15 mil och maxlasten cirka 
800 kg. Väljer man det mindre batteriet på 44 
kWh (netto 35 kWh) ökar maxlasten med 150 
kg till cirka 950 kg medan räckvidden stannar 
på cirka 115 km. Båda har en motor på 85 kW 
(110 hk) med ett maxvridmoment på 295 Nm. 
Liksom eVito och Mercedes-Benz eldrivna per-
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Det senaste inom transportbilar

innan körning. Dessutom kan användaren 
i förväg ställa in exempelvis kupévärme och 
laddning på distans. Opel Vivaro-e är också 
utrustad med förarsystem som både tryggar 
och underlättar körningen, enligt Opel. Med 
infotainmentsystem kan användaren också 
hålla koll på navigering och annan informa-
tion under sin körning. Opel Vivaro-e är som 
eldriven transportbil klimatbonusberättigad 
med låg skatt tack vare låga utsläpp. Drift- 
och servicekostnader är dessutom oftast lägre 
än motsvarande modell med förbrännings-
motor vilket innebär att den totala ägande-
kostnaden blir fördelaktig, enligt Opel.

www.opel.se

 RENAULTFAMILJEN 
 UTÖKAS MED NYA MODELLER 
Nya Renault Express har upp till 3,3 m³ last-
volym, sidoöppning på 716 mm, längd upp till 
1,9 m och upp till 48 liter förvaring. Model-
len har en vertikal stötfångare, högt placerad 
grill, räfflad motorhuv, flytande linjer och in-
teriör med horisontell instrumentpanel. Den 
tillåter en nyttolast på upp till 600 kg. På gol-
vet finns sex stycken sväng-
bara lastöglor, fyra placerade 
på väggarna (tillval). Express 
kommer med tre nivåer av 
multimediautrustning: Radio 
Connect R & Go som stan-
dard, liksom Renault Easy 
Link multimediasystem (med 
8” pekskärm och smartpho-
ne-spegling) med eller utan 
navigering. Den erbjuder en 
induktionsladdare för smart-
phone, upp till tre USB-uttag 
och fyra 12V-uttag, varav en 

finns i lastområdet (samtliga är tillval). Med 
den digitala backspegeln har föraren kontroll 
bakåt med hjälp av en skärm och kamera is-
tället för backspegeln. Bilen har även varning/
spegel för “döda vinkeln”. Backkamera för-
enklar enligt Renault parkeringen med bildå-
terkoppling integrerad i multimediasystemet 
eller på backspegelskärmen. I Sverige lanseras 
Express med dieselmotorn 1.5 Blue dCi; 75hk 
och 95hk, med 6-växlad manuell växellåda.

Renault släpper även nya Trafic Passenger 
och Trafic SpaceClass. De har en nydesignad 
front, uppdaterad LED-ljussignatur och 17” 
lättmetallfälgar, med diamond cut-design på 
Trafic SpaceClass. Interiören har fått en ny 
design med takhöjd på 935 mm. Lagrings-

sonbilar har eSprinter bromskraftåtervinning 
som kan ställas i flera steg. När föraren släpper 
på gasen används bilens elmotor som broms/
generator och återvinner el till batterierna. 
Effekten kan vara att bilen saktar av lätt eller 
att den bromsar in kraftigt. Laddning med väx-
elström (AC) från vanlig laddstolpe sker med 
upp till 7,4 kW, men eSprinter går även att lad-
das med upp till 80 kW (DC – likström). Det 
betyder att den kan laddas 10-80 procent på 
så kort tid som 30 minuter, enligt Mercedes-
Benz. Förbrukningen ligger på ca 3,2-3,7 kWh 
per mil. De första bilarna kommer till Sverige 
i november.

www.mercedes-benz.se

 NYA OPEL VIVARO-E NU I SVERIGE 
Nu har Opel lanserat sin elektriska transport-
bil i Sverige. Nya Opel Vivaro-e ger en elek-
trisk och utsläppsfri körning i upp till 330 km. 
Opel Vivaro-e är ett alternativ för företag och 
transportbilsförare som vill gå över till 100 
procent eldrivet och som har krav på fordon 
som passar in i en helt optimerad arbetspro-
cess, enligt Opel. Modellen har upp till 330 km 
enligt WLTP och möjlighet att snabbladda. 
Batteriet i nya Opel Vivaro-e är lågt placerat 
för att minimera påverkan på lastutrymmet 
– valbart i två storlekar med ett på 50 kWh 
för en räckvidd på 230 km och ett på 75 kWh 
för upp till 330 km. Det går att välja mellan 
tre fordonslängder och få drivteknik som en-
ligt Opel ser till att nya Vivaro-e har en stabil 
tyngdpunkt och gott om utrymme i kupén, 
med upp till 1400 kg i maximal lastvikt. An-
vändaren kan hålla sig uppkopplad med Opel 
Vivaro-e genom sin smartphone och över-
vaka laddning, räckvidd, energiåtgång och 
annan fordonsinformation, både under och 
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utrymmet i kupén har utökats till 86 liter. 
Modellerna kan transportera upp till nio per-
soner med ett bagageutrymme på upp till 1,8 
m³. De erbjuder även en ny 8” pekskärm och 
en induktionsladdare. Multimediasystemet 
Renault Easy Link har integrerad navigering, 
Apple CarPlay och Android Auto-kompatibi-
litet. Dessutom inkluderas förarhjälpmedel 
som adaptiv farthållare, aktiv nödbromsning 
och filbytesvarning. Tre dieselmotorer er-
bjuds: dCi 110-motor med en 6-växlad manu-
ell växellåda; dCi 150-motor med en 6-växlad 
manuell eller automatisk EDC-växellåda; 
samt dCi 170-motor som med en 6-växlad 
EDC-automatväxellåda. Motorutbudet med 
“stop & start”-teknik är kompatibelt med Euro 
6D-Full-regler. Skåpbilsversionen anländer i 
slutet av året, medan passagerarversionen an-
länder runt sommaren.

Renault släpper även nya Kangoo, som 
lanseras i Sverige efter sommaren och ersät-
ter den nuvarande Kangoo-modellen. Den er-
bjuder bland annat sidolastöppningen Open 
Sesame, säkerhetssystem, samt mer komfort 
och teknik. Som svar på energiomställningen 
kommer Renault med ett erbjudande av el, 
vätgas och tjänster för transportbilarna. Re-
nault Kangoo ZE kommer i en ny version, 
Kangoo E-TECH Electric med nytt 44 kWh 
batteri och en räckvidd på 265 km i WLTP. 
Den kommer lanseras i början av 2022 i Sve-
rige. Renault har sedan 2014 även fokuserat 
på vätgas. I slutet av 2021 kommer Renault 
Master Hydrogen att lanseras (beroende på 
marknad).

www.renault.se

 NYA TRANSPORTBILEN 
 CADDY FRÅN VOLKSWAGEN 
Sedan årsskiftet finns en helt ny Caddy från 
Volkswagen Transportbilar. Caddy Cargo har 
uppdaterats med teknik inom säkerhets- och 
assistanssystem, men också med uppkopp-
lade funktioner som exempelvis innebär att 
den standardmonterade parkeringsvärmaren 
nu kan startas via en app på mobiltelefonen. 
Tvåliters dieselmotorn med 75, 102 eller 122 
hk är kvar. Nytt är att den har fått en avan-
cerad avgasrening som enligt Volkswagen sä-
kerställer låga utsläpp av kväveoxider. Enligt 
Volkswagen är Caddy bränslesnål vilket inne-
bär lägre bränslekostnader och enligt dem 
cirka 3000 kr/år i lägre vägtrafikskatt jämfört 
med den tidigare modellen av Caddy.

www.volkswagen-transportbilar.se

 NY STEGHÅLLARE 
 OCH MER FRÅN WORKSYSTEM 
WorkSystem har under den senaste tiden lan-
serat nya produkter utvecklade för att förenkla 
vardagen för hantverkare med transportbilar. 
Dels har de uppdaterat sin design och funk-
tionalitet på sina bilinredningar. Dessutom 
släpper de en ny steghållare för förvaring av 
stege inne i arbetsbilen under taket. Att den 
är återfjädrande och passar alla typer av stegar 
är några av dess nya funktioner. Steghållaren 
är även enkel att skjuta bort när stegen inte 
behövs, enligt WorkSystem. WorkSystem lan-
serar även en förlängningsbar överhyllsgavel 
med uppdaterad design (som enligt WorkSys-
tem gör den enkel att montera) och en kon-
struktion i glasfiberarmerad polyamid. Den 
är anpassad efter bilen (beroende på lutning) 
och erbjuder enkla jackhängare.

www.worksystem.se
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TVÅ STARKA BLIR EN STARKARE
Samgåendet mellan Hyreskedjan och SRA i Rentalföretagen

Tiden är nu mogen för det som många 
väntat på under flera år, att Swedish 
Rental Association och Hyreskedjan 
går samman till en stark branschorga-
nisation i Rentalföretagen. I den här 
artikeln blickar vi både tillbaka och 
framåt och lyfter några av de viktiga 
fördelarna med att vara medlem.

SRAs och Hyreskedjans första gemensamma möte i Göteborg 2018 samlade 
många deltagare.  
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D
en nordiska och i synnerhet den 
svenska maskinuthyrningsverksam-
heten har sedan decennier tillbaka 
utgjort en viktig del av hela den euro-
peiska maskinuthyrningstraditionen. 

Branschen har sedan länge bestått av både 
små och stora aktörer. Men maskinuthyrning 
i Sverige är en förhållandevis ung företeelse 
och startade i försiktig form någon gång på 
1950-talet. På den tiden och under 60- och 
70-talet handlade det mest om att man hyrde 
ut anläggningsmaskiner såsom kompresso-
rer, tryckluftsdrivna maskiner, pumpar och 
arbetsvagnar. Det var inte tal om att hyra ut 
byggmaskiner på den tiden.

TVÅ STARKA 
FÖRENINGSTRADITIONER
I Sverige har maskinuthyrningsbranschen va-
rit duktiga på att organisera sig sedan långt 
tillbaka. Historien om Hyreskedjan, den som 
tidigare kallades Hyrex-Kedjan, har vi berät-
tat om flera gånger i tidningen. Initiativet 
att bilda föreningen kom ursprungligen från 
uthyraren Gunnar Lund på Hyr-Lund i Upp-
sala. Han samlade en grupp av åtta maskinut-
hyrare i landet den 17 januari 1977 på Esso vid 
Järva i Stockholm. Avsikten var att skapa en 
intresseförening för maskinuthyrare för att 
hjälpa och stärka varandra i inköp, utbild-
ningar, prissättning, service och reparationer 
med mera. Det var 44 år sedan. Då var man 
åtta medlemsföretag. Idag är man cirka 70 ut-
hyrare och 60 leverantörer i föreningen.

Under åren har man haft många ordföran-
den. Vi kan inte nämna dem alla men några 
namn förutom grundaren Gunnar Lund är 

Henry Grönberg, Roger Sturesson, Sune Alm-
qvist, Thomas Truedsson och nu senast Bodel 
Blom.

En av de medlemmar som satt den kan-
ske tydligaste prägeln på Hyreskedjan under 
många år är Sune Almqvist. Han har sut-
tit som ordförande och har under många år 
skött mycket av kansliarbetet tillsammans 
med Åke Wernås. Men Sune har inte bara ett 
långt förflutet inom Hyreskedjan utan även 
rent generellt inom den svenska maskinut-
hyrningsbranschen som sådan i egenskap av 
arbetande styrelseordförande i ett av landets, 
på den tiden, större maskinuthyrningsföre-
tag, Tidermans. Redan i början av 1980-talet 
var Sune med vid bildandet av Byggmaskinut-
hyrarföreningen som var en sammanslutning 
av stora maskinuthyrare och det som skulle 
bli Byggmaskinföreningen år 1998 och som 
senare ombildades till SRA (Swedish Rental 
Association) 2003. Sune berättar:

“Min första kontakt med maskinuthyrning 
var när jag 1955 började arbeta på byggföretaget 
Kullenbergs och det beslutades senare inom 
bolaget att vi skulle börja hyra ut maskiner 
externt vilket dock skedde först på 1970-talet. 
Tidigare skedde uthyrningen av maskinparken 
främst internt inom bolagsgruppen. Kullen-
berg Maskin bildades som hade hand om ut-
hyrningen. Men eftersom Kullenberg Maskin 
ägdes av ett konkurrerande byggföretag blev 
det svårare att hyra ut externt. Detta ledde till 
att Kullenberg Maskin bytte namn till Lam-
bertsson 1983”, berättar Sune. Som lite kuriosa 
kan nämnas att det var Sune som ritade Lam-
bertssons logga som används än idag. Lam-
bertssons ägs idag av PEAB.

Efter namnbytet hade man stor framgång i 
arbetet med extern maskinuthyrning.

Ungefär samtidigt började flera stora riks-
täckande byggföretag att hyra ut maskiner från 
sina maskinförråd. Detta ledde till att Bygg-
maskinföreningen (BMF) bildades 1998 med 
syfte att vara en gemensam förening för alla 
maskinuthyrare, både för de ägarledda och för 
riksbyggarnas dotterbolag. Kanslitjänsterna 
köptes av Byggentreprenörerna (Byggföre-
tagen) genom Lars Morast som också var se-
kreterare i Maskinkommittén, huvudman för 
Maskinlistan. Tiden var dock inte mogen för 
samverkan och BMF blev primärt ett forum för 
riksbyggarnas uthyrarbolag. Byggmaskinför-
eningen blev sedermera Swedish Rental Asso-
ciation (SRA). Redan på den här tiden samar-
betade Sune med en annan nyckelperson inom 
den svenska maskinuthyrningens föreningsliv, 
nämligen Leena Haabma Hintze.

Sune hade tidigt regelbunden kontakt 
med Hyrex och väckte frågan om ett sam-
gående men fick på den tiden inget gehör 
alls från Hyrex om ett samgående. I början 
av 2000-talet väckte Sune frågan igen inom 
Hyrex-kedjan och det blev en omröstning. 
2006 drog man igång ett ganska intensivt 
arbete mellan de båda föreningarna med må-
let att gå samman. Tyvärr strandade arbetet 
2007 av flera orsaker.

SRA, Swedish Rental Association bildades 
som sagt 2003 med Lars Morast som ordfö-
rande de två första åren. Leena Haabma Hint-
ze var sedan starten den givna kanslichefen 
och har sedan dess tillsammans med sina kol-
leger utvecklat och administrerat föreningen 
med beröm. Några andra exempel på ordfö-

Sune Almqvist är lite av den svenska maskinuthyrningsbranschens “Grand 
Old Man”.

Leena Haabma Hintze är en nyckelperson sedan starten inom SRAs 
kansliarbete.
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rande i SRA under åren är Martin Holmgren, 
Cramo, Kenth Sturesson, Ramirent, Johan 
Svedlund, Skanska och Mikael Öberg, Hy-
reslandslaget och idag Wangeskog. Sittande 
ordförande idag är Johan Svedlund.

TIDEN ÄR NU MOGEN
Under ganska många år låg arbetet om ett 
sammangående nere men väcktes på nytt un-
der 2016, denna gång med fokus på samverkan 
för att ta lärdom av respektive organisation 
och verksamhet. 2018 togs nästa steg genom 
att Hyreskedjan fick tillgång till SRAs service-
tjänster genom ett SME utskott som bestod av 
Hyreskedjans styrelse. Ordförande Bodel Blom 
adjungerades till SRAs styrelse. Resten är snart 
historia, den 27 maj 2021 stiftas den gemen-
samma föreningen Rentalföretagen.

“Det är naturligtvis det enda rätta att det 
finns endast en branschförening för landets 
maskinuthyrare, i synnerhet när det under 
de senaste åren är många både uthyrare och 
leverantörer som varit medlemmar i båda 
föreningarna. Vi strävar ju åt samma håll så 
varför ska vi ha två föreningar?”, säger Sune.

Det är ingen hemlighet att bygg- och an-
läggningssektorn är ganska konservativ. För-
ändringar tar lång tid, både stora som små. Om 
man ser till maskinuthyrningsbranschen, som 
är förhållandevis ung, är det många aktörer 
som var med i starten som fortsatt är relativt 
aktiva. När man varit med och skapat något 
från grunden som blivit lite av ens livsverk är 
känslorna ofta starka. Beslut om förändringar 
måste ibland värka fram. Branschen består 
också av många aktörer, stora som små, alla 
med starka viljor. Ibland kan det behövas lite 
av ett generationsskifte för att beslut om för-
ändringar ska klubbas igenom. Det är nog lite 

av förklaringen till varför det tagit så lång tid 
att komma fram till ett beslut att slå samman 
Hyreskedjan och SRA. Men nu känns det som 
att tiden är mogen att ta nästa steg.

Två av de som får representera nya gene-
rationen är Mikael Öberg, idag Wangeskogs 
Hyrcenter och Bodel Blom, Byggutrustning 
Luleå AB. Mikael Öberg har dock ett långt för-
flutet inom maskinuthyrning och är en vete-
ran inom branschen. Han arbetade initialt som 
regions och affärsområdeschef på NCC. Ut-
sågs sedan till VD för det NCC-ägda maskinut-
hyrningsbolaget Altima. När Altima köptes 
upp av Ramirent utsågs Mikael till VD för 
Ramirent Sverige och var medlem i Ramirents 
koncernledning. Han har också varit VD och 
partner i Hyrelandslaget AB och Hyreslandsla-
get Norrland AB och sitter numera i ledningen 
för Wangeskogs Hyrcenter AB. Mellan åren 
2016 och 2019 var han styrelseordförande i 
SRA och har fortsatt en aktiv roll i föreningen 
och sitter i valberedningen för ny styrelse i den 
nya branschorganisationen Rentalföretagen. 
Mikael är en stark, pedagogisk och tydlig röst 
inom maskinuthyrningsleden.

Bodel Blom började arbeta med maskinut-
hyrning 2012 och har varit medlem av Hyres-
kedjan styrelse sedan 2014 och styrelseord-
förande sedan 2018. Bodel har även andra 
erfarenheter kopplade till byggindustrin. Hon 
sitter i styrelsen för Byggförening Norrbotten, 
Byggmästareföreningen i Norrbotten samt 
är vice ordförande i Valberedningen för för-
bundsstyrelsen i Byggföretagen. Hon startade 
tillsammans med tre andra Nätverk Q som 
är ett nätverk för kvinnor i byggbranschen 
i Norrbotten. Hon har även hunnit med två 
vändor på Region Norrbotten som seniorkon-
sult/projektledare. Utöver byggbranschen har 

hon också erfarenhet från servicebranschen 
genom sin långa anställning inom ISS Sve-
rige AB. Under dessa år var några av hennes 
befattningar Regionchef, Businesscontroller, 
Chef för ett kompetenscenter (LOU, BSC, 
ISO 9001/14001 och större projekt) samt kal-
kylerare. Hon är idag VD för maskinuthyr-
ningsföretaget Byggutrustning Luleå AB.”

“VI STÅR INFÖR MÅNGA 
UTMANINGAR OCH EN 
STARK FÖRENING ÄR RÄTT VÄGVAL”
Både Mikael och Bodel kan skriva under på 
att tiden är mogen för ett samgående av de 
båda föreningarna.

“Jag är helt övertygad om att med de ut-
maningar som vår bransch står inför såsom 
hållbarhet, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, säker-
het, byggmetoder, produktstandarder med 
mera kan bäst lösas tillsammans mellan bran-
schens alla företag i en professionell gemen-
sam förening”, säger Mikael Öberg. 

Bodel håller med och säger att hon tror 
att många av Hyreskedjans medlemsföretag 
vuxit kraftigt under de senaste 10 åren. Hon 
tror också att det kommit in en yngre genera-
tion bland medlemsföretagen som tagit med 
sig nya krav och förväntningar på föreningen.

“Det viktigaste inom Hyreskedjan under 
många år har varit själva nätverkandet mellan 
kollegor runt om i Sverige som driver ägar-
ledda uthyrningsföretag. Vi har också haft 
en fantastiskt fin anda inom föreningen som 
jag hoppas ska finnas kvar. Men omvärlden 
har förändrats väldigt mycket, byggföretagen 
ställer högre krav, Arbetsmiljöverket kom för 
några år sedan med sanktionsavgifterna och 
medvetenheten gällande arbetsmiljön har 
ökat. Allt det sammantaget ställer också högre 

Mikael Öberg, en veteran inom maskinuthyrning och en viktig kraftkälla 
för att ta svensk maskinuthyrning in i framtiden.

Bodel Blom, sittande och första kvinnliga ordföranden inom Hyreskedjan.
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krav på supporten och förväntningarna på en 
branschorganisation och här kan en stark för-
ening i Rentalföretagen leverera bättre till sina 
medlemmar och hyrestagarna”, säger Bodel.

Mikael håller med om att det hänt oerhört 
mycket under de senaste 20 åren. Utbudet av 
produkter har näst intill exploderat. I princip 
alla verktyg, maskiner, tillfälliga lokaler, för-
råd, utrustningar som, bygg-, industri-, stat-
liga- eller kommunala verksamheter behöver 
kan hyras från branschens över 100 företag 
med sammantaget kanske över 300 depåer.  
“Under de sista 10 till 15 åren har det också 
skett en stor utveckling av tjänster som bran-
schen erbjuder. Idag tillhandahålls allt från 
lagstadgade utbildningar för maskinanvända-
re till nyckelfärdiga lösningar för lokalbehov, 
säkerhet och inpassering”, säger Mikael.

För att axla dessa många och nya utmaning-
ar har tiden blivit mogen för att skapa en ge-
mensam stark röst i form av Rentalföretagen.

”Jag tror att för Hyreskedjans medlemmar 
kommer den nya gemensamma branschorga-
nisationen innebära att vi för första gången 
får ett kansli där det finns anställd personal. 
Kansliet har en gedigen kunskap och lång 
erfarenhet om vår bransch, fantastiskt bra 
kontaktnät samt snabba ingångar till andra 
branschorganisationer. Genom att vi går ihop 
får vi tillgång till det som respektive förening 
tidigare saknade. Vi får bredden av många 
medlemmar, representation av alla olika stor-
lekar på företag, små medelstora ägarledda 
samt stora rikstäckande. Det gör oss till en 
stark trovärdig samtalspartner som verkligen 
har hela branschen bakom sig”, säger Bodel.

”Ulf i Valberedningen uttryckte sig – Det 
ska vara en kvalitetsstämpel att vara med i 
Rentalföretagen. Den mixen vi nu har fått till 

i den första styrelsen visar på en bred upp-
slutning av branschen vilket inger förtroende 
och en hög trovärdighet. Det gör att seriösa 
företag behöver vara med och kan inte stå 
utanför”, säger Bodel. Hon instämmer med 
det som Ulf uttrycker, föreningen ska stå för 
en kvalitetsstämpel på bra, sunda, säkra och 
kompetenta företag i en bransch som bygger 
på hållbarhet och cirkulär ekonomi. “Men det 
här innebär inte att vi som medlemsföretag 
kan luta oss tillbaka och tycka att nu när vi 
har ett kansli så löser sig allting utan det är 
fortfarande vi medlemsföretag som måste 
driva utvecklingen i vår egen bransch men vi 
får hjälp av vårt kansli”, tillägger hon.

“Uthyrningsbranschen är för mig en fram-
tidsbransch där vi som maskinuthyrare är 
med och utformar framtiden. Och nu går det 
undan på många olika plan i samhället och 
världen. Tillsammans kan vi påverka och välja 
rätt vägval både för våra kunder, oss själva 
och den värld vi lever i. Jag uppmanar alla 
maskinuthyrare och leverantörer att gå med 
i Rentalbolagen”, säger Mikael.

Leena Haabma Hintze som haft ansvar för 
SRAs kansliarbete sedan starten är i grunden 
civilingenjör med inriktning på geoteknik 
och kom i kontakt med många nyckelperso-
ner inom maskinuthyrning redan innan hon 
själv började jobba med det.

Genom sin roll har hon också haft en 
nära och löpande kontakt med Hyresked-
jan sedan länge och ser många fördelar med 
samgåendet. “Det är en oerhörd styrka i att 
medlemsföretagen, stora som små, är olika. 
De ägarledda företagen i Hyreskedjan är nära 
marknaden och har mycket att tillföra med 
sin erfarenhet av nära kundkontakt. De stora 
aktörerna med större organisation och mera 

resurser kan tillföra idéer och rutiner för nya 
arbetssätt. Jag tror att det är just själva mixen 
av medlemmar som är det värdefulla. Inom 
SRA har vi lång erfarenhet av gemensamt 
arbete i utskott, med början i den beryktade 
maskinlistan med SBEF-koder, numera SRA-
kod. Det arbetet skapade rutiner för referens-
grupper och koderna är nu även grunden för 
PSI guiden. Jag tror att de olika uthyrarna i 
landet alltid sneglat på varandra och som 
medlemmar i en och samma förening kan de 
samverka på allvar på ett nytt och effektivt 
sätt. Vi behöver varandra för att möta de nya 
utmaningar i framtiden som nämnts i tidi-
gare kommentarer”, säger Leena. 

I arbetet att utveckla och bygga upp två so-
lida branschföreningar har många personers 
arbete varit väldigt viktigt.  Och i arbetet med 
sammanslagningen av föreningarna har många 
gjort betydande insatser. Leena vill särskilt 
framhålla Johan Svedlund från Skanska Rental 
som axlat ett stort ansvar under många år.

“Johan har varit helt ovärderlig i den här 
processen med sitt förnuft och sitt lugn. Utan 
honom hade vi inte klarat av detta. Han har 
också dragit ett jättestort lass vad gäller arbe-
tet med PSI och implementeringen av SRA-
koderna. Han var den som förstod detta på 
djupet och det har vi väldigt stor nytta av idag, 
särskilt i den nya föreningen”, tillägger Leena.

Byggindustrin förändras snabbt vilket de 
senaste årens utveckling visat tydligt. An-
svarsområden, rutiner och arbetssätt föränd-
ras och byter plats hela tiden. Och alla inblan-
dade i byggprocessen har idag ett stort ansvar 
inte minst med tanke på kontinuerligt skärp-
ta regelverk och miljöpåverkan på vår värld. 
Här kan en ny stark branschorganisation för 
maskinuthyrning göra skillnad.

Gunnar Lund från Hyr-Lund var initiativtagare till att Hyreskedjan bil-
dades 1977.

Johan Svedlund är sittande ordförande inom SRA.

Svensk Rental Tidning • April - Maj 2021  • www.SvenskRental.se

58





In och utlastning av material på ett bygge är både ett tidsödande och riskfyllt 
arbete. Att rationalisera denna process ger omedelbara tidsvinster i produk-
tionen. Därför lanserar nu Preston Rentals Sverige AB en för Sverige helt ny 
metod, kallad SuperDeck, som förenklar och förbättrar logistiken.

Ny metod för smidig
INLASTNING AV MATERIAL PÅ BYGGET
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D
enna patenterade innovation är utfor-
mad för att förenkla hanteringen av 
material, särskilt på byggarbetsplatsen 
på flera nivåer. Systemet erbjuder ett 
containerliknande lastplattformsys-

tem som glider och som ökar säkerheten be-
tydligt och reducerar kranens driftstid. 

ENKELT ATT ETABLERA 
PÅ BARA NÅGRA MINUTER
Bakom det nya projektet i Sverige står Jonat-
han Månsson, välkänd från ställningstillver-
karen Mon.Zon AB, och Martin Bojesen från 
Danmark. Martin har arbetat med maskinut-

SuperDecket lyfts enkelt på plats med kran.

hyrning i Danmark sedan 1997 för Skanska, 
Cramo och Ramirent och driver Preston Ren-
tals A/S i Danmark. 

Preston Rentals SuperDeck-princip bygger 
på att istället för använda traditionella ställ-
nings- och avlastningstorn med materialhis-
sar växla om till så kallade glidplattformar 
som enkelt monteras på de våningsplan där 
material skall lyftas in eller ut. Glidplattfor-
men är smidig att montera och lyfts på plats 
med kran. Glidplattformen stämpas fast mel-
lan golv och tak med hjälp av fyra stödben på 
bara några minuter. Superdecket skjuts ut och 
material kan lyftas på plats och sedan skjuts 

hela glidplattformen in så byggmaterialet blir 
tillgängligt på våningsplanet. Glidplattfor-
marna monterad på varje våningsplan och 
kan vara integrerade med en byggställning. 
Glidplattformen har en lastkapacitet på 5 ton.

Superdeck uppfanns i Australien av John 
Preston och används idag i Australien, Nya 
Zealand och USA sedan länge. Systemet är 
introducerat i Danmark och nu även i Sve-
rige. I Australien har man konstaterat att på 
byggprojekt med SuperDeck har kranens ef-
fektivitet kunnat ökas med 50 procent. Man 
kan lyfta större och tyngre material med 71,4 
procent ökning. Man har kunnat minska 
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Enkel, säker och smidig inlastning av material med Preston Rentals SuperDeck.

SuperDeck-plattformarna är utrustade med fasta säkerhetsstöd, så 
att enheterna kan staplas vertikalt och rullas in och ut efter behov, i 
motsats till att förskjutas i den traditionella våningskonfigurationen. 
Detta ökar effektiviteten i materialhantering och gör den säkrare och 
snabbare. Kranoperationerna blir dessutom mer kostnadseffektiva.

förlorade arbetstimmar då man måste vänta 
på material genom traditionella material-
transporter med 35,7 procent. Rent generellt 
har materialhanteringstiden kunnat minskas 
med 14,3 procent och man har kunnat mini-
mera oförutsedda förseningar från underle-
verantörer med 28,4 procent.

Preston Rentals SuperDeck finns i fyra 
storlekar: SuperDeck 2.2 har en total platt-
formslängd på 8500 mm och en bredd på 
2200 mm. Containerhöjden är 1200 mm. 
Lastkapaciteten är 5000 kg och egenvikten 
2500 kg.

SuperDeck 2.6 har ungefär samma spe-
cikationer med är något bredare, 2600 mm. 
SuperDeck 3.2 har en bredd på 3200 mm och 
SuperDeck 4.2 är hela 4200 mm bred.

SMIDIGT I TRÅNGA MILJÖER OCH 
INGET KRÅNGEL MED MATERIALHISSAR
Preston Rentals SuperDeck är ingen nyhet 
utan har använts som sagt sedan nära 50 år 
tillbaka. Systemet tagit stora marknadsan-
delar från traditionella ställningstorn med 
bygghissar. Särskilt i trånga stadsmiljöer har 
glidplattformarna stora fördelar då gatupla-
net inte behöver spärras av för bygghisseta-
bleringen med trafikstörningar till följd.

“Vi ser det här som en verkligt stor innova-
tion för logistikarbetet på en byggarbetsplats. 
Alla vet att det är komplicerat med material-
hissar och att hantera tunga material i hissar 
och på byggställningar idag. Det är också en 
säkerhetsrisk. Med våra glidplattformar vin-
ner man både tid och ökar säkerheten. Dess-
utom kan lastvikten ökas och systemet kan 

integreras med byggställningen”, säger Jonat-
han Månsson.

“En annan fördel är att materialet kan 
lastas in på bygget direkt från lastbil till glid-
plattformen. Här sparas många onödiga mo-

ment”, säger Martin Bojesen.

INTRESSANT HYRESPRODUKT
Både Martin och Jonathan är över-

tygade om att det här är en in-
tressant produkt att fram-
förallt hyra ut och man 

vänder sig särskilt till landets maskinuthy-
rare. Större byggföretag med stor avsättning 
kanske kan köpa sina egna glidplattformar 
men det är mera kostnadseffektivt att hyra 
från Preston Rentals AB. Ett annat intressant 
användningsområde är att använda glidplatt-
formarna för utlastning av rivningsmaterial.

“Idag byggs dessutom allt högre byggnader 
med många våningar, ofta i tätbebyggda om-
råden, systemet är perfekt för materialhante-
ringen”, säger Jonathan.

www.prestonrentals.se

Systemet packas smidigt för transport och funkar för inlastning via en rad 
olika intagsöppningar.
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I samband med produktlanseringen av Ma-
eda MC285CB-3 under förra året så fick vi se 
den vanliga MC285C-3 ha utvecklats ytterli-
gare till en än mer mångsidig och miljövän-
ligare modell. Litiumbatteriet är tillverkat av 
Toshiba och dess stora kapacitet gör att en 
Maeda MC285CB-3 kan användas kontinuer-
ligt i cirka 9 timmar för att sedan laddas upp 
fullt på bara 3,5 timmar. Att kontinuerlig drift 
är möjlig under laddning var en av de många 
fördelarna som gjorde att Krankungen kände 
sig bekväma med beslutet att bli ägarna av 
Sveriges första batteridrivna Maeda. Förbätt-
rad arbetsmiljö, energieffektivitet och mycket 
låga underhållskostnader bidrog också till be-
slutet att investera i batteridrivna maskiner. 
Med batteridrift kan kranen jobba i de mest 
känsliga miljöer, inomhus som utomhus, 
utan störande kablar eller bränsle- dunkar.

Som maskinuthyrare behöver Krankungen 
kunna lita fullt ut på sina maskiner både när 
det kommer till säkerhet och funktion. Detta 
har resulterat i att de valt att äga minikranar 
från Maeda redan från starten 2012. Med en 
väl underhållen maskinpark och hög service-
nivå sätts kunden först och genom att utveck-
las i takt med marknadens behov har Kran-
kungen växt till att bli en av Nordens största 
maskinuthyrare med inriktning på minikra-
nar. Nu lägger de in en högre växel med ny-

anställningar, smartare lösningar, uppdaterad 
hemsida och breddning av utbudet kranar 
och lyftredskap.

“Det är en ynnest att få jobba med Kran-
kungen. Företaget håller en mycket hög ser-
vicenivå, jobbar ständigt med kompetensut-
veckling och ligger alltid i framkant, de gör 
det omöjligt för oss att slöa till och det gör 
vårt jobb ännu roligare”, säger Richard Bei-
ron, försäljning i Norden för Kranlyft Group.

“Utöver att det är ännu mer miljötänk i 
den här maskinen, så finns det flera fördelar 
med den här modellen. Den är både kortare 
och lättare, men behåller samma lyftkapaci-
tet. Det gör att man får in den i tex bygghissar 
som tar 2 tons kapacitet”, säger Fredrik Jans-
son, grundare och ägare av Krankungen.

Den Stockholmsbaserade lyftmaskinuthyraren Krankungen AB har 
köpt Sveriges första Maeda MC285CB-3. En innovativ minikran som 
levererar den kapacitet, pålitlighet och flexibilitet som idag efterfrå-
gas av de mest krävande operatörerna. Med ett väl tilltaget litiumbat-
teri kan denna helt elektriskt drivna minikran användas under långa 
perioder med imponerande lyftvärden - helt utan utsläpp. Kranen har 
sålts och levererats av Kranlyft Group som är generalagent för Maeda i 
Europa, Ryssland, Afrika och Mellanöstern.

Krankungen köper Sveriges 
första Maeda MC285CB-3

Komatsu Ltd. kommer att fira sitt 100-årsjubi-
leum den 13:e maj, 2021. Företaget grundades i 
staden Komatsu i prefekturen Ishikawa. Filo-
sofin för Komatsu har alltid varit att tillverka 
maskiner av högsta kvalitet och driftsäkerhet 
samt en kontinuerlig strävan att optimera för-
troendet hos kunder, aktieägare, återförsäljare, 
underleverantörer och andra intressenter.

100 årsjubileet är också ett tillfälle för 
Komatsu att visa sin uppskattning för det för-
troende och stöd de fått från sina intressenter 
och kunder under årens lopp. Komatsu kom-
mer också att ha aktiviteter med historisk åter-
blick och exponera sina planer och ambitioner 
för en hållbar tillväxt i framtiden.För de kom-
mande 100 åren kommer Komatsu att fortsätta 
flytta fram sina positioner tillsammans med 
partners och intressenter och med värdeska-
pande, innovativ tillverkning och teknologi, ge 
förutsättningar för en hållbar framtid, både för 
människor, företag och vår planet.

Komatsu 100 års jubileum

Johan Lindqvist ny inköpsdirektör
NCC rekryterar Johan Lindqvist som ny in-
köpsdirektör. Johan kommer närmast från 
Volvo Bussar AB och kommer att ingå i NCCs 
koncernledning. Johan tillträder sin nya tjänst 
senast i november 2021. Johan Lindqvist har 
arbetat med inköp under 20 år, närmast som 
inköpschef för Volvo Bussar ABs affärsenhe-
ter i Nordamerika och Mexico där han under 
några år också varit bosatt i Kanada. Liksom 
byggbranschen så domineras bussindustrin 
av offentligt upphandlade kundprojekt.

“NCCs verksamhet karaktäriseras av tusen-
tals projekt som alla har sina unika behov av 
material och tjänster. Här spelar inköpskedjan 
en stor roll och en av våra viktigaste uppgifter 
framåt är att skapa en effektiv integration av 
dessa flöden i vår verksamhet. Johan Lindqvist 
kommer bidra med erfarenhet både som le-
dare och inköpsexpert för att driva det arbetet. 
Jag välkomnar honom till NCC”, säger Tomas 
Carlsson, vd och koncernchef NCC.

Johan Lindqvist tillträder senast i novem-
ber 2021. Klaus Kaae, tillförordnad inköps-
chef, kommer vid tillträdet gå tillbaka till sin 
roll som senior rådgivare.
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Ökad efterfrågan på smittskyddstjänster för Infobric
It-företaget Infobric ser en ökad efterfrågan på 
sina tjänster för att identifiera och åtgärda ris-
ker på arbetsplatsen kopplat till pandemin. An-
vändningen av arbetsmiljöverktyget Buildsafe 
har under pandemin utökats till att användas 
för säkerhetsronder med fokus på att identifiera 
och åtgärda risker kopplade till smittspridning. 
Med appen kan projekten genomföra riktade 
”coronaronder”. Vid dessa ronder kontrolleras 
bland annat möjlighet att hålla handhygien, att 
möten hålls utomhus i möjligaste mån och att 
man identifierat vilka i personalen som tillhör 

en riskgrupp. I appen finns även möjlighet att 
skicka meddelande till alla i projektet med nya 
rutiner, restriktioner och annan viktig infor-
mation. Med digitala inskrivningar via appen 
BuildSafe kan medarbetare skriva in sig digitalt 
innan de kommer till arbetsplatsen. Platsled-
ningen kan säkerställa att alla har angivit kor-
rekt information och ge access till arbetsplatsen 
på distans. I samband med inskrivningen ges 
också möjligheten att sprida projektspecifika 
riktlinjer för coronahanteringen. För att göra 
in- och utcheckningen i personalliggaren och 

samtidigt undvika trängsel vid en registrerings-
box har appen Ease CheckIn blivit ett alternativ. 
Med den kan användaren registrera närvaro i 
sin telefon. Appen kan användas för att på dis-
tans öppna fordonsgrindar och för att låsa upp 
dörrar via ett smartlås. Med tjänsten Ease Con-
struction kan ansvarig på arbetsplatsen styra 
behörigheter till och på arbetsplatsen, följa upp 
att reglerna kring till exempel personalliggare 
följs och se vilka företag som varit på plats, oav-
sett om personen själv är på arbetsplatsen eller 
arbetar på distans.

Amas riktar blickarna mot Centraleuropa, 
närmare bestämt Belgien och Savic Group 
som tillverkar dammbekämpningsmaskiner 
under varumärket Spraystream. “Vi kände att 
marknaden är redo nu att ta nästa steg”, säger 
Amas vd Ulf Dolfei.

Spraystream har som standard ett sorti-
ment av dammbekämpningsmaskiner, allti-
från små enheter för användning inomhus till 
stora självförsörjande enheter att använda på 
fält där varken vatten eller el finns att tillgå. 
De arbetar med komponenter såsom Grund-
fos underhållsfria pumpar, detaljer i rostfritt 
och ABB-komponenter bakom luckan i elskå-
pet.

“Vi har i flera år tillhandahållit maskiner 
för bekämpning av damm och därmed också 
följt utvecklingen noga, vi kände att mark-
naden är redo nu att ta nästa steg”, säger Ulf 
Dolfei, vd Amas.

“Spraystreams dammbindningskanoner är 
i grunden byggda för dammbekämpning, det 
är alltså ingen ombyggd snökanon till skillnad 
från flera andra märken”, säger Magnus Upp-
sten, säljare Amas. “Kanonerna är utvecklade 
i över 15 års tid och får nog anses vara pionjä-
ren inom dammbekämpning.”

Amas utökar sortiment 
med Spraystream

Atlas Copco uppgraderar 8-serien för luft-
kompressorer till Steg V. Förutom grönare 
drift har kompressorerna ny teknik som 
minskar driftskostnader och förbättrar pro-
duktiviteten, enligt Atlas Copco.

Den uppdaterade 8-serien innehåller elva 
modeller, vissa med inbyggda generatorer, 
alltifrån XAS 38-7 med fri lufttillförsel på 2m³/
min till XAS 88-7 med lufttillförsel på 5 m³/
min. Tack vare Air Element-designen från 
Atlas Copco väger de flesta kompressorerna 
under 750 kg. Trots sin lätta och kompakta 
design är luftkompressorerna utformade för 
att fungera i tuffa miljöer. Atlas Copcos pa-
tenterade HardHat-kåpa skyddar kompres-
sorn och är tillverkad i det lätta materialet 
polyeten vilket gör den motståndskraftig mot 
korrosion och sprickor.

8-seriens kompressorer hade tidigare mo-
torer enligt Steg 3a utsläppsnorm. I och med 
en förändring till Steg V minskas utsläppen 
av framförallt kväveoxider och partiklar. I ut-
vecklingsarbetet har Atlas Copco även passat 

på att inkludera en rad olika funktioner till 
8-seriens produktfamilj. Nu finns det möjlig-
het att få Atlas Copcos system Pace, ett elek-
troniskt styrt system för justering av tryck 
och flöde. Med denna teknologi kan en och 
samma kompressor justera trycket eller flödet 
och därmed kunna användas i en rad olika ty-
per av applikationer.

De nya Steg V-motorerna har även gene-
rerat upp till 25 procent lägre bränsleförbruk-
ning. De elektroniskt styrda motorerna gör det 
möjligt att använda den bränslebesparande 
funktionen Eco-mode och få full användning 
för Atlas Copcos system för att läsa ut och 
analysera data på distans genom Fleetlink. ”Vi 
har behållit allt som varit bra med den tidigare 
modellen, enkelheten för användaren, den ro-
busta PE-kåpan, lättåtkomliga servicepunkter, 
integrerade generatorer, vikt under 750 kg för 
de flesta versionerna, men samtidigt förbättrat 
med lägre bränsleförbrukning, lägre utsläpp, 
Pace, Fleetlink och Eco-mode”, säger Viktor 
Pihl, produktchef Atlas Copco.

Atlas Copco uppgraderar 
8-serie luftkompressorer
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Ramirent har tecknat ett treårigt avtal med 
möjlighet till förlängning, med NCC. Avtalet 
började gälla 1 april och avser hela Ramirents 
utbud av bygg- och anläggningsmaskiner, lif-
tar, bodar och säkerhetsutrustning. 

“Att vi får förtroendet att fortsätta vara en 
viktig leverantör till NCC efter flera års sam-
arbete, betyder oerhört mycket för oss på Ra-
mirent.  I och med avtalets längd får vi dessut-
om möjlighet att utveckla affären ytterligare”, 
säger Mikael Olsson, VD på Ramirent Sverige. 

NCC har varit en av Ramirent största kun-
der under flera år. Det nya avtalet på tre år, 
med möjlighet till förlängning, är därmed en 
av Ramirents viktigaste affärer. Avtalet om-
fattar hela Ramirents utbud av hyrmaskiner, 
bodar, liftar och säkerhetsutrustning och 
innefattar samtliga 80 kundcenter runt om i 
landet. 

“Genom att teckna detta avtal skapar vi 
fortsatt mycket bra förutsättningar för att 
hålla en hög servicegrad och kvalitet i våra 
projekt i hela Sverige. Vi prioriterar att hela 
tiden arbeta för att minska klimatpåverkan. 
Även den digitala utvecklingen är ett priori-

terat område, där verktyg för att planera ar-
betsmiljö, bygglogistik, maskininnehav mm, 
säkerställer ökad effektivitet och säkerhet”, 
säger Tony Jakobsson, Category Manager 
med Nordiskt ansvar på NCC.

Inom hållbarhetsområdet kommer Ra-
mirent att bidra med framför allt gröna ma-
skiner, energieffektiva bodar och säkerhets-
utrustning för trygga byggen. Redan idag 
samarbetar de båda bolagen i flera olika håll-
barhetsprojekt med syfte att minska klimat-
avtrycken från branschen. Dessutom jobbar 
man gemensamt efter byggbranschens färd-
plan mot ett netto nollutsläpp av växthusga-
ser till 2045.

“Digitaliseringen är ett annat viktigt om-
råde, där vi har flera verktyg för planering och 
effektivisering, som vi hoppas kunna utveckla 
tillsammans med NCC. Redan idag erbjuder 
vi lösningar som Siteplanner, som är vårt nya 
digitala APD- och planerginsverktyg, samt 
Ramicheck för hantering av bland annat mil-
jödokumentation och som bidrar till ökad ef-
fektivitet och säkerhet för NCC”, säger Mikael 
Olsson.

Ramirent tecknar stort avtal med NCC

Axel Franck tar över rollen som vd i Hilti 
Sverige efter Anders Espe Kristensen. 
Axel kommer närmast från VD-posten i 
Hilti Danmark och har dessförinnan haft 
flera ledande  befattningar inom bolaget, 
däribland Hilti Sveriges ledningsgrupp. 
Axel träder tillbaka in på den svenska 
marknaden som en välkänd och upp-
skattad ledare och tar  med sig en stor 
tyngd till organisationen genom gedigen 
erfarenhet och ett imponerande resultat  
för Hilti Danmark, där han bland annat 
bidragit till att överträffa de finansiella 
målen under pandemins påverkan 2020.

“Det känns väldigt bra att komma till-
baka till Hilti Sverige där jag startade min 
Hilti-karriär. Det  är en organisation som 
historiskt sett inte bara haft  fantastisk 
försäljningsutveckling och nöjda kunder 
utan också varit med och drivit Hiltis 
globala agenda för innovationsutveckling  
och inte minst våra uppskattade insatser 
för en bättre arbetsmiljö hos våra kunder. 
Jag ser ljust på framtiden och hoppas att 
vi kan utveckla vårt starka förtroende 
från byggbranschen och dessutom fort-
sätta även av Sveriges allra bästa arbets-
platser”, kommenterar Axel Franck.

www.hilti.se

Axel Franck blir ny 
vd för Hilti Sverige
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Ä
garen idag heter Jan-Åke Kjeller, och 
han köpte företaget 2005 vilket är en 
kort tid vid ratten i jämförelse med hur 
länge firman har funnits. Ännu nyare är 
deras tid med teleskoplastare från Ma-

nitou. Här köptes den första en MT625 så sent 
som 2018, men uppenbarligen gav det mersmak 
för idag förfogar de över inte mindre än tre röda 
teleskoplastare i olika storlek från Scantruck AB 
som de köpt via Olofsson i Syd AB.

“Jag är god vän med Thomas Olofsson som 
driver Olofsson i Syd AB. Egentligen så tillhör 
jag inte deras säljområde, men eftersom vi 
är vänner sedan lång tid tillbaka så har vi ett 
specialupplägg att jag köper Manitou genom 
dem”, förklarar Jan-Åke Kjeller.

MARTIN FAST HAR ARBETAT 
SOM MASKINFÖRARE I FYRA ÅR
Byggbröderna i Falkenberg AB sysselsätter idag 
ett 40-tal anställda, och är främst verksamma 
inom 10-15 mil med Falkenberg som utgångs-
punkt. De arbetar inom områden som mark-
arbeten, betong, stängsel och områdesskydd 
och har dessutom en egen asfaltsavdelning. 
Sedan en tid tillbaka så tillverkar de också pre-
fabricerade betongelement, och det är på deras 
nybyggda betongstation ett stenkast från hu-
vudkontoret som vi träffar Martin Fast som ar-
betar som maskinförare sedan fyra år tillbaka.

“Jag kör alla slags maskiner här på firman. 
Vi har både grävmaskiner, hjullastare, dumprar 
och lastbilar. Här på betongstationen har jag 
kört en hel del med vår Manitou MT1840HA 
som vi har haft i två år. Vi köpte den från Scan-

Byggbröderna i Falkenberg AB startades redan 1920, vilket betyder att det anrika 
företaget firade hela 100 år i fjol.

truck AB. Här står bokstaven ”A” för acces, 
vilket betyder att den är utrustad för att köras 
med personkorg, och det är det redskapet och 
gafflar som vi använt mest här under bygget 
av betongstationen. Det är en smidig maskin 
att köra, och den har en fantastisk räckvidd på 
18m”, berättar Martin Fast.

MUSKELPAKET I EN KOMPAKT KROPP
Den nyaste maskinen från Scantruck AB hos 
Byggbröderna i Falkenberg AB är dock deras 

MHT790. Den här maskinen är ett riktigt 
muskelpaket i en kompakt kropp, och den lyf-
ter hela nio ton.

“Den här maskinen har vi bara haft i ett år 
ungefär. Den kommer vi att använda till att 
fylla på material till betongtillverkningen, och 
även lyfta alla olika prefabricerade element 
vi tillverkar. Jag upplever att den är extremt 
stark och stabil. Den känns lika stabil och 
stark som en L90 hjullastare, och då ska man 
inte glömma att den kan lyfta sju meter högt 
också”, tillägger Martin Fast.

”ORDNING OCH REDA BÖRJAR 
REDAN VID GRINDARNA TILL FABRIKEN”
“Vi köpte vår första Manitou, en MT625 2018, 
och sedan har vi fortsatt med samma märke 
eftersom allt har fungerat väldigt bra”, berät-
tar Jan-Åke Kjeller. “Manitou MT625 är en 
smått fantastisk maskin eftersom den är så 
otroligt lättkörd, men ändå klarar av så myck-
et. Det känns som att Manitou är väldigt kva-
litetssäkrade från början. Jag hade förmånen 
att besöka deras fabrik för ett tag sedan, och 
“ordning och reda” börjar utanför grindarna 
och löper sedan som en röd tråd genom hela 
fabriken. Det samma gäller Scantruck AB 
och deras återförsäljare Olofsson i Syd AB. 
Det har alltid fungerat klanderfritt med ser-
vice och reservdelar. Dessutom har jag upp-
levet ett stort personligt engagemang inte 
bara från Olofsson i Syd AB utan även från 
Scantruck AB. Det gör att jag med glädje kan 
rekommendera andra att använda dem som 
leverantörer”, avslutar Jan-Åke Kjeller.

TRISS I TELESKOPLASTARE

Jan-Åke Kjeller, ägare Byggbröderna i 
Falkenberg AB.

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

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

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

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

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

Scandlift är sedan 1985 
auktoriserad återförsäljare av  

hela Genies sortiment.

www.scandlift.se
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Nya Volvo grävmaskiner,

lastmaskiner och dumprar!
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Experten på liftar från Genie och Leguan
• Reservdelar • Nya & Begagnade Liftar 

• Service & Reparationer

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

www.liftexperten.se 
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Manitou, PB Platforms, GMG, Platform 
Basket samt Sennebogen erbjuder nu elek-
triska alternativ på olika sätt. På Manitous 
teleskoplastare finns till exempel lösningen 
med Bi-Energy som tillval på maskinerna i 
MRT-serien. “Konkret är Bi-Energy en enhet 
som kan flyttas mellan maskinerna”, säger 
David Trygg, säljare Scantruck. “Om man har 
flera Manitou som är fabriksförberedda för 
systemet kan man applicera det på den som 
har mest behov av det, till exempel en ma-
skin som ska arbeta i en miljö där det finns 
begränsningar för utsläpp eller ljudnivå. När 
maskinen står uppställd på stödbenen körs 
den fullt ut på el om det finns tillgång till nät-
drift. Gör det inte det så fungerar den som en 
vanlig dieselmaskin och körs som vanligt.”

Manitou 200ATJe Oxygen är ett annat ex-
empel. “Maskinen har en maximal arbetshöjd 
på 20 meter och den horisontella räckvidden 
är hela 11,6 meter med en maxvikt i korgen 
som kan rotera 180 grader på hela 230 kg. 
Trots sin imponerande kapacitet så väger ma-
skinen endast 7100 kg vilket ger ett lågt mark-
tryck. Tack vare batteriet på 48V/460A så kla-
rar maskinen en och en halv dags hårt arbete 
innan den behöver laddas i åtta timmar.”

De italienska liftarna från Platform Basket 
finns tillgängliga både med ren batteridrift 
och som hybrider med en blandning av bat-
teridrift och nätansluten drift. “Jag tror på ett 
stort intresse speciellt för hybridversionerna, 
därför att då är det möjligt att köra upp liften 

på transporttrailern med batteriet och sedan 
utföra arbetet på plats med hjälp av ström från 
elnätet. Skulle det inte finnas ett elnät att tillgå 
på platsen så kan maskinen givetvis fortsätta 
att arbeta med hjälp av sina batterier.”

De amerikanska saxliftarna från GMG, 
som funnits i Scantrucks produktportfölj se-
dan 2018, erbjuder elektriska lösningar. Lif-
tarna finns i arbetshöjder från 3 till 16 meter 
och i ett flertal varianter utöver det, bero-
ende på kundens behov. “Här kan man inte 
bara välja arbetshöjd, utan även bredd på ar-
betsplattformen. Vi har saxliftar med starka 
AC-motorer som löser uppgifterna vare sig 
användaren ska arbeta högt upp, inomhus, 
utomhus eller till och med i svåra markförhål-
landen med stigningar på upp till 45 grader.”

Även Sennebogen har tagit fram elektriska 
alternativ i sitt modellprogram. Här är det de-
ras bandkranar och heavy-duty cycle-kranar 
som går att få med eldrift.  Här krävs det dock 
att det finns möjlighet att koppla upp sig på 
elnätet, alternativt ha en egen generator som 
genererar el till driften. Nyligen levererades 
både en Sennebogen 3300 och en 6180 till 
kunder.

Det finns en stor nyfikenhet på elmaski-
ner, både bland uthyrare och inom bygg och 
lantbruk, enligt Scantruck. “Vi för en ständig 
dialog med alla våra leverantörer i syfte att 
skapa minimal miljöpåverkan och maximal 
nytta och jag vet att det kommer fler spän-
nande nyheter på området framöver.”

Scantruck har som målsättning att bryta ny mark i riktningen 
för mer miljövänliga maskiner. Nu kan Scantruck leverera 
eldrivna lösningar från alla sina leverantörer. David Trygg, 
säljare Scantruck, berättar om deras erbjudanden.

Scantruck erbjuder eldrivet 
från alla sina leverantörer

André Gardelin tillträdde den 1 april 
tjänsten som distriktansvarig säljare ma-
skinuthyrningsbranschen i Stockholm/
Mälardalen. André kommer även delvis 
att arbeta med support och försäljning 
till håltagnings- och rivningsbranschen.

André är 46 år och har mångårig erfa-
renhet av diamantverktyg och maskiner. 
Han har bl a arbetat som håltagare i 18 
år, varav några år i Norge. Därefter som 
säljare hos Hilti av diamantverktyg och 
maskiner mellan åren 2010-2019. När-
mast har André arbetat med försäljning 
av grävmaskiner hos Traktor Nord. 

Andreas ”Gusten” Gustafsson har som 
tidigare huvudinriktning betonghålta-
gare och rivare, men han kommer även 
delvis arbeta med support till kundgrup-
pen maskinuthyrare. 

“Vi hälsar André hjärtligt välkommen 
till Midhage och vårt Solna-team", säger 
Peter Logan, VD.

Vår nya säljare i region 
Stockholm/Mälardalen

Svensk Rental Tidning har nåtts av det myck-
et tråkiga beskedet att Nils-Gunnar Burge av-
lidit i en ålder av 66 år. Nils-Gunnar har under 
åren satt ett stort avtryck på marknaden för 
maskiner inom bygg- och anläggning. Han 
och hans företag Hüllert Maskin förknippas 
särskilt med att vara landets största aktör vad 
gäller teleskoplastare. Nils-Gunnar började 
redan som 19-åring att arbeta för Hüllert Ma-
skin i Vara som grundades 1945 av Lars Hül-
lert. Familjen Burge övertog verksamheten 
1995 och har drivit företaget med framgång 
sedan dess. Familjen Burge och Hüllert Ma-
skin har i synnerhet placerat det italienska 

varumärket Merlo på kartan. Nils-Gunnar var 
en varm och öppenhjärtlig person med nära 
till skratt och med ett stort hjärta. Han var 
en viktig drivkraft inom såväl Hüllert Maskin 
som hela den svenska entreprenadmaskin-
sektorn. Han lämnar ett stort tomrum efter 
sig. Familjen Burge tillsammans med företa-
gets VD kommer att driva företaget vidare i 
samma Hüllert-anda som när Nils-Gunnar 
stod vid rodret.

Vi på Svensk Rental Tidning vill utrycka 
vårt djupa deltagande i sorgen och våra tan-
kar går till familjen Burge och personalen på 
Hüllert Maskin AB.

NILS-GUNNAR BURGE 1955-2021
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I ryska Amurregion byggs en förädlingsan-
läggning för naturgas som när den byggts 
klart kommer att bli den största i världen. Den 
täcker en yta på över 800 hektar och kom-
mer att bearbeta 42 miljarder kubikmeter gas 
varje år. Totalt planeras sju produktionslinjer, 
var och en med en kapacitet på sju miljarder 
kubikmeter naturgas per år, och kommer att 
inplementeras i faser. Två av produktions-
linjerna är schemalagda att påbörjas när den 
första konstruktionsfasen är avklarad. Bear-
betningskapaciteten kommer därefter utökas 
med ytterligare en produktionslinje varje år. 
Förädlingsanläggningen kommer att spela en 
nyckelroll i leveransen av naturgas till Kina 
via den sibiriska gasrörledningen. Investe-
ringsvolymen når upp till 13 miljarder USD.

Det serbiska byggföretaget Velesstroy an-
svarar för bygget, installeringen och det elek-
triska arbetet. Till projektet används en Geda 
PH 2032 650 person- och materialhiss och två 
Geda BL 2000 person- och materialhissar. 
Med en lyfthastighet på 0-40-65-90 m/min, 
kontrollerad med en frekvensomvandlare, når 
Geda PH 2032 650 en lyfthöjd på upp till 400 
meter. Räckvidden på hissen som används på 
naturgasanläggningen är 50 meter. Totalt kan 
25 personer eller en total materialvikt på 2000 
kg transporteras på den 1,55 x 3,20 meter stora 

plattformen. Automatisk smörjning inklude-
ras som standard på Geda PH 2032 650. Geda 
PH-serien kan justeras utefter nödvändiga 
specifikationer vad gäller plattformsstorlek, 
lyfthastighet och lyfthöjd.

Geda BL 2000 har en lastningskapacitet 
på 2000 kg eller 23 personer och en lyfthas-
tighet på upp till 55 m/min. Den finns både 
som singel- eller tvillingvariant. Plattforms-
storleken är 1.45 x 3.20 x 2.10 meter och lyft-
höjden 250 meter. Räckvidden på hissen som 
används på naturgasanläggningen är även 
här 50 meter. Hissen har utrustats med om-
fattande kontrollvarianter från den senaste 
generationen. Geda BL 2000 finns i två ver-
sioner, standard och premium. Geda BL 2000 
Premium kan omprogrammeras från 2000 
kg/63 A till 1500 kg eller 1000 kg/32 A, vilket 
gör det möjligt för hissen att användas för 
olika användningsområden. En integrerad 
vindsensor gör så att hissen automatiskt rör 
sig till markstation ifall det blåser för mycket. 
Premiumversionen kan också användas som 
ren materialhiss, vilket innebär att de olika 
landningsnivåerna kan nås utan personal i 
hisskorgen. Den nya Geda BL 2000 kan även 
utrustas med automatisk smörjning, ett ac-
cess- eller fingeravtryckssystem och hiss-
korgsuppvärmning.

Hissar från Geda används vid bygget av Rysslands största 
förädlingsanläggning för naturgas. Det serbiska byggföretaget 
Velesstroy har investerat i en Geda PH 2032 650 person- och 
materialhiss och två Geda BL 2000 person- och materialhissar.

Tre Geda-hissar i ryskt megaprojekt

En stor del av alla tunga transporter i Sverige 
är lastade med jord- och bergmaterial som 
schaktas eller används vid byggandet av bo-
städer och infrastruktur. Genom att effektivi-
sera transportarbetet kan antalet lastbilsturer 
minskas med 50 procent.

High Capacity Transport, HCT, är ett kon-
cept där man genom anpassningar mellan for-
don, vägar och framförande samt ett samlat 
regelverk kan öka lasten på lastbilarna och där-
med minska antalet rutter. Nu ska konceptet 
vidareutvecklas till städerna. HCT-reformer 
har redan bidragit till samhällsnytta både i Sve-
rige och internationellt, enligt forskningsinsti-
tutet Rise. Nu ska konceptet vidareutvecklas 
till transporter i städer där interaktionen med 
byggprocesserna i transportens båda ändar 
samt med övrig trafik, inklusive gång och cy-
kel, beaktas. “Att minska antalet transporter i 
staden är högprioriterat då det ger en positiv 
effekt med avseende på utsläpp av CO₂ och 
lokala emissioner som partiklar och kväveoxi-
der”, säger Ann Segerborg Fick på Ecoloop. 

Projektet kommer att testa femaxlade och 
cityoptimerade transportfordon i pilotområ-
det Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och 
nya digitala koncept i fordon vid byggandet av 
järnvägstunneln under Varberg. 

“Det finns många sätt att effektivisera 
transportarbetet i våra städer och här driver 
vi utvecklingen vidare, utifrån tidigare forsk-
ning, för att anta både klimatutmaningen 
men även utmaningarna med en säkrare 
trafik och en bättre produktivitet för bygg- 
och anläggningsbranschen”, säger Fredrik 
Cederstav, projektledare Rise.

Fredrik Cederstav, Rise.

Nytt projekt för 
effektiviserad 
transport inom 
städer
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