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VI KLIPPER 
KABLARNA!

HUSQVARNA CONSTRUCTION LANSERAR NÄSTA GENERATIONS BATTERIKAP

NYA STAMPAR, 
VIBROPLATTOR 
OCH VÄLTAR 

 MÅNGA 
 NYHETER 
 FRÅN JCB  

 PLAN D ANTAGEN 

 DEMCON FLYTTAS SWEPAC 
VÄXLAR UPP

“Renluft-maskiner”

 PERFEKTA 
FÖR UTHYRNING

KH-MASKIN
med starka varumärken för 

bygg- och anläggningsbranschen



Vill du veta mer? Kontakta din lokala säljare eller läs mer på:

www.husqvarnacp.se

DAGS FÖR MARKANLÄGGNING?
VI HAR PRODUKTER FÖR HELA JOBBET!
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EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

  10  Nya stampar, vibroplattor och vältar
Anläggningsbranschen i Sverige går som tåget och det smittar av sig på leverantörer och 
maskinuthyrare. Nya projekt drar igång och de som lagts på is på grund av pandemin har 
startats upp igen. Och då behövs fler byggmaskiner såsom markvibratorer, paddor och vältar.

DET SER LJUST UT!

48  Växlar upp

24  Perfekta    I N N E H Å L L

Ljuset i tunneln blir allt starkare för svenskt 
näringsliv. Konjunkturinstitutets barometer 
har aldrig stigit så kraftigt under en månad 
på de senast 25 åren. Tillverkningsindustrin 
går på högvarv och förhoppningarna är stora. 
Konfidensindikatorn för bygg- och anlägg-
ningsbranschen ökade också kraftigt tack vare 
att planerna att starta upp under pandemin 
vilande projekt har nu blivit verklighet. Detta 
har resulterat i nyanställningar och att man 
justerat upp storleken på orderstockarna. 

Samhället börjar så sakteliga öppna upp och 
anpassa sig till lättade restriktioner. Men än 
kan vi inte ropa hej riktigt. 
Den tillfälliga pandemilagen 
löper fram till 30 septem-
ber som gör det möjligt för 
regeringen att med väldigt 
kort varsel kan införa skärp-
ta restriktioner igen. Allt be-
ror på hur smittspridningen 
utvecklas under och efter 
sommaren. Men det ser po-
sitivt ut. Vaccineringen rull-

lar på bra och i flera regioner ges vaccinet även 
i fas 4 som omfattar personer ner till 18 år. Vi 
ser också att smittspridningen kraftigt går ner 
i stora delar av landet. Även om vi till hösten 
kommer att få ytterligare en smittvåg så borde 
den inte alls bli så dramatisk som tidigare. Men 
det är fortsatt viktigt, även om vi är fullvacci-
nerade, fortsätter att hålla avstånd, tvätt och 
sprita händer och hålla oss hemma om vi kän-
ner oss sjuka.

Även om framtiden ser ljusare ut nu får vi 
nog räkna med att 2021 trots allt kommer att 
bli ett ganska rumphugget år också. Vi behö-

ver det här året för att växla 
upp inför 2022 och 2023. 
Vad som kan oroa lite är att 
allt ska hända under 2022 i 
alla fall om vi pratar mässor. 
2022 lär bli det mässtätaste 
året någonsin både natio-
nellt och internationellt. 
Inom vår bransch kommer 
följande mässor att arrang-
eras under de april till juni 

Framtiden ser ljus ut för Swepac. Nya 
fördubblade produktionslokaler, nyanställ-
ningar, utökat produktsortiment och en väx-
ande exportmarknad är några av orsakerna.

Stofthanterare och luftrenare är ett måste 
för alla byggarbetsplatser. I den här tema-
artikeln hittar du de allra senaste nyheterna 
som lämpar sig perfekt för uthyrning.

2022: Nordbygg, Entreprenad Live, Maskin-
expo och Svenska Maskinmässan. Från augusti 
2022 arrangeras Load Up North, megamässan 
Bauma i oktober och DEMCON i november 
2022.

Året därpå 2023 blir lika späckat det, i alla 
fall internationellt med World of Concrete, 
Conexpo, Samoter, APEX Show, BC India, 
Bauma China med flera.

I all denna iver kring att marknaden bör-
jar röra på sig igen låt oss aldrig glömma att 
över 14500 människor har fått sätta livet till på 
grund av Covid-19. En hisnande siffra på bara 
18 månader. I genomsnitt dör mellan 200 till 
900 personer i Sverige orsakat av influensa, 
under ett normalår, så att säga. Pandemin har 
varit och är ett hårt slag mot Sverige, inte bara 
på grund av alla offer som den svept med sig 
utan även hur den påverkat närstående och 
anhöriga till de avlidna. Det är tungt att resa 
sig och gå vidare efter en personlig tragedi.

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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Uthyrningsföretaget Brauer Ar-
beitsbühnen GmbH (Steffen 
Brauer) med bas i Eisenberg, 
Thüringen, Tyskland, har fått 
den första Genie S-60 J bomlift 
i Europa som leverades i maj. 
Steffen Brauer valde medvetet 
Genie J-serien eftersom den leve-
rerar både kvalitet och värde och 
kompletterar de andra hissarna 
i företagets flotta som omfattar 
cirka 90 mobila arbetsplattfor-
mar (MEWP).

Genie S-60 J bomlyft, som har 
en arbetshöjd på 20,5 m (66 ft 
10 in), är idealisk för att leverera 
prestanda och produktivitet i en 
mängd typiska arbets-på-höjd-
applikationer. Med en initial in-
vesteringskostnad som jämförs 
gynnsamt med hyrespriserna ger 
det också Steffen Brauer-teamet 
möjligheten att matcha rätt ut-
rustning till kundens jobb och 
samtidigt få en bra hyresavkast-
ning för sin verksamhet. Denna 
förmåga att optimera deras lön-
samhet var en avgörande faktor 
i Steffen Brauers köp av tele-
skopliften S-60 J.

Med åtta teammedlemmar 
är Steffen Brauer ett relativt li-
tet men snabbt växande uthyr-
ningsföretag. Som ett resultat 
var det viktigt att lägga till en 
flexibel maskin som kunde till-
godose behoven hos olika typer 
av arbetsplatser. S-60 J-hissens 
mångsidighet innebar att den var 
uthyrd strax efter leveransen. En 
befintlig kund valde medvetet 
hissen för att bygga fasaden till 
en ny kontorsbyggnad i Jena på 
Intershop AG i tre månader. Han 
var mycket nöjd med maskinen.

Generalagent för Genie i Sve-
rige är företaget Liftexperten.

www.genielift.com
www.genie.se

Nya Genie S-60 
bomlift i Europa

Kraanverhuur Boekestijn, base-
rat i Maasland, Nederländerna, 
har köpt sin första lastbilmonte-
rade arbetsplattform, en Bronto 
S56XR. Kraanverhuur Boekestijn 
är ett kranuthyrningsföretag som 
driver en stor flotta med olika 
kranar, transportutrustning och 
mindre bom- och saxliftar. Enhe-
ten förväntas levereras efter som-
maren och leveransen kommer 
att ske via Bronto Skylifts lokala 
distributör, Kenbri.

S56XR är ett mångsidigt val 
och har ett stor räckvidd. Boeke-
stijns nya flygplattform är mon-
terad på en Scania P360 6 × 2 x 
4 chassi och har en totalvikt på 
26 000 kg, en arbetshöjd på 56 
meter, en utdragbar korg med en 
maximal korgbelastning på 600 
kg och en maximal utsträckning 
på 37 meter. Korgen kan förläng-
as upp till 3,7 meter i bredd för 
att ge mer utrymme för personal 
och material och har 220 graders 
rotation på båda sidor för att öka 

den operativa flexibiliteten. En-
heten är utrustad med eluttag i 
korgen, en sladdlös fjärrkontroll 
för bomrörelser samt en hydrau-
lisk korgvinsch med en lyftkapa-
citet på 400 kg.

Den nya flygplattformen är 
ett perfekt tillskott till Boekesti-
jns omfattande hyrsortiment och 
gör det möjligt för dem att erbju-
da fordon och förare för arbeten 
på exempelvis transmissionstorn 
och i industriella applikationer, 
såsom inspektioner och under-
håll. De introducerar denna nya 
mobilkran för att möta sina kun-
ders krav och behov.

OM KRAANVERHUUR 
BOEKESTIJN
Kraanverhuur Boekestijn är ett 
familjeföretag och har funnits 
sedan 1943. Företaget är specia-
liserat på att utföra olika lyftak-
tiviteter och (speciell) transport. 
Med mer än 70 anställda är fö-
retaget tillgängligt dygnet runt 
utföra uppdrag helt under egen 
ledning och med användning av 
pålitlig utrustning. De driver en 
stor uthyrningsflotta med mer än 
40 kranar plus annan utrustning 
för lyft och transport. All utrust-
ning möter de senaste hälso- och 
säkerhetskraven.

Bronto S56XR till 
nederländs mobil-
kranuthyrare

SÄLJARNAS MARKNAD
Långa ledtider på ny utrustning 
tillsammans med exceptionellt 
hög produktivitet i nyckel-
branscher har drivit efterfrågan 
på tunga maskiner hos Ritchie 
Bros. till aldrig tidigare skådade 
nivåer; något som maskinägarna 
drar nytta av. Första kvartalet 
2021 har Ritchie Bros. drivit upp 
webbplatstrafiken med 47 % jäm-
fört med året innan medan re-
gistreringarna av budgivare har 
ökat med 49 %. 

“Vi ser för närvarande att pris-
utvecklingen för byggmaskiner 
på våra auktioner runtom i Eu-
ropa är i genomsnitt 10 till 15 % 
högre än för ett år sedan”, säger 
Jeroen Rijk, Ritchie Bros verk-
ställande direktör för EMEA och 
Latinamerika. “Jag har aldrig sett 

något liknande under mina 25 år 
i branschen.”

Rijk fortsätter: “Ritchie Bros. 
har alltid stått i topp för den in-
ternationella tillgången och ef-
terfrågan på utrustning. Vi har 
tidigare sett massiva toppar på 
efterfrågan, men dessa har nor-
malt sett varit region baserade. 
Nu är det en global trend med 

ökad aktivitet från budgivare 
från hela världen, från nästan 
alla branschvertikaler som vi är 
verksamma inom. Byggnads-, 
jordbruks-, gruv-, transport- el-
ler andra industrier; efterfrågan 
är otroligt stark över hela linjen. 
Det är en spännande tid om du 
har maskiner och utrustning att 
sälja.”

Förutom marknadsförhållan-
dena tillskriver Ritchie Bros. den 
ökade köparaktiviteten även 
det faktum att auktioner ger 
snabb tillgång till arbetsduglig 
utrustning och att företagets 
online-system för tidsbestämda 
auktioner, som har använts ute-
slutande i EMEA-regionen sedan 
mars 2020, har gjort budgivning-
en enklare och mer bekväm. 

Jeroen Rijk
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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.

GENERALAGENT FÖR MANITOU
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Barometerindikatorn steg även i maj, till 119,3 från 113,5 
månaden innan och är därmed på den högsta nivån i indika-
torns 25-åriga historia. Det starka läget förklaras till största 
delen av tillverkningsindustrin som går på högvarv. Hushål-
lens konfidensindikator stod för den största uppgången 
medan detaljhandeln var den enda sektorn som backade.

KONJUNKTURBAROMETERN
Maj 2021

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg med 5,3 enheter i maj till 126,0 vilket 
är det högsta uppmätta värdet någonsin för indikatorn. Uppgången i maj förklaras 
av mer optimistiska förväntningar på produktionsvolymen samt en förbättrad syn 
på nuvarande orderstock.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg med 6,6 enheter 
till 107,1. Uppgången förklaras av såväl optimistiska anställningsplaner som av 
uppjusterade omdömen om orderstockarnas storlek.

Detaljhandelns indikator föll i maj med 4,0 enheter men pekar trots det på 
ett fortsatt mycket starkare läge än normalt. Nedgången förklaras till störst del av 
försämrade förväntningar på de kommande tre månadernas försäljning.

Tjänstesektorns indikator ökade med 3,5 enheter och pekar fortsatt på ett 
starkare läge än normalt. Uppgången förklaras huvudsakligen av att utvecklingen 
av företagens verksamhet har förbättrats samt att efterfrågan har ökat.

Hushållens konfidensindikator steg med nästan 9 enheter till 112,3. Indikatorn 
visar nu på ett mycket starkt läge och är på en nivå som inte uppmätts sedan 2010. 
Uppgången är bred då samtliga frågor i indikatorn bidrar till ökningen. Den fråga 
som bidrar mest till uppgången är dock hushållens alltmer positiva inställning till 
hur den egna ekonomin har utvecklats nu jämfört med för tolv månader sedan.

Historiskt stark Barometerindikator

Brubakken AB blir distributör för Hyster

Ramirent fortsätter satsa 
på digital utbildning

Brubakken AB i Sverige och Bru-
bakken AS i Norge har ingått avtal 
med Hyster om att bli distributör 
av Hysters hela produktsortiment 
inom truckar i Sverige och Norge 
med start den 1 juni 2021.

“Vi är glada och stolta att Hys-
ter valt oss som partner. Våra or-
ganisationer har samma fokus 
på att hjälpa våra kunder bli mer 
effektiva i sin materialhantering. 
Brubakkens breda servicenätverk 
tillsammans med Hysters starka 
produktportfölj kommer hjälpa oss 
att öka Hysters marknadsandelar i 
Sverige. Vi ser fram emot ett gott 
samarbete med Nordisk Truck-
Trans som sedan tidigare saluför 
Hyster i Sverige’’, säger Adam Ha-
milton, VD Brubakken AB.

Brubakken avvecklar samar-
betet med direkt konkurrerande 
leverantörer för att satsa helhjär-
tat på Hyster.

Under de senaste åren har 
Brubakken avvecklat satsningen 
inom anläggningsmaskiner och 
dessutom skilt ut liftverksamhe-
ten i ett eget bolag för att fokusera 
full ut på kärnverksamheten som 
är materialhantering och truckar. 
Mot bakgrund av detta är timing-
en perfekt för att lansera Hyster 
som Brubakkens huvudmärke.

Hyster är en ledande global 
tillverkare i truckbranschen och 
en perfekt partner för Brubakken.

“Brubakken och Hyster pas-
sar väldigt väl ihop med sin långa 
erfarenhet av branschen. Hyster 
har ett branschledande telema-
tiksystem, Hyster Tracker, och 
gör stora investeringar i miljö-
vänliga system. Vi är säkra på att 
Hyster kommer hjälpa oss att 
bli kundernas naturliga första-
val idag och i framtiden’’, säger 
Adam Hamilton. 

Sedan pandemin startade har 
Ramirent arrangerat närmare 
200 lärarledda distansutbild-
ningar och sedan årsskiftet har 
man sett en ökning av bok-
ningarna. “Pandemin har gjort 
att fler har upptäckt fördelarna 
med digitala utbildningar, vilket 
gör att vi räknar med att många 
kommer välja det utbildnings-
alternativet även i framtiden”, 
säger Mikaela Johansson, chef 
Ramirentskolan.

På grund av ökningen kom-
mer Ramirent i höst att förbereda 
för ytterligare minst 150 digitala 
utbildningstillfällen, parallellt 
med de som kommer att hållas på 
plats ute på Ramirents kundcen-
ter runt om i landet. “Störst har 
intresset varit för våra digitala 
kurser inom säkra lyft och lift-
utbildning repetition, men även 
fallskydd, ställning 2-9 meter och 
heta arbeten har lockat många”, 
säger Mikaela Johansson.

Under våren lanserar Rami-
rent även digitala BAS-P och 
BAS-U med grundläggande ar-
betsmiljökunskap för bland an-
dra byggherrar, arbetsledare och 
projektledare.

Att distansutbildningarna är 
lärarledda gör att deltagarna kan 
agera och ställa frågor på precis 
samma sätt som om man varit på 
plats fysiskt. De flesta utbildning-
arna genomförs under en hel el-
ler halvdag, följer samma upplägg 
och ger samma behörighet som 
traditionella platsutbildningar. 
För liftutbildningar har man även 
kombinerat ett digitalt teoripass 
som kompletteras med praktiska 
övningar. “Vi har fått väldigt gott 
betyg på våra utbildningar. En 
stor fördel är att vi kan skräddar-
sy dem efter kundens behov och 
är flexibla med olika lösningar. 
Kunden kan även välja om vi ska 
vara på plats ute hos dem, om allt 
ska köras digitalt, alternativt en 
mix av de båda.”

Under maj lanserade Rami-
rent en ny utbildningshemsida 
där man kan se vilka utbildningar 
som finns digitala respektive på 
plats och hur många lediga plat-
ser det finns att boka. Där kan 
man även beställa nya utbild-
ningsbevis om man tappat bort 
sitt tidigare. Kalendariet för hös-
tens kursutbud släpps på Rami-
rentskolans hemsida.

Inför hösten fortsätter Ramirent sin digitala utbild-
ningssatsning och lanserar fler kurstillfällen. “Det 
är många som har ett uppdämt behov av att kompe-
tensutveckla ute på arbetsplatserna”, säger Mika-
ela Johansson, chef Ramirentskolan.
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Johan Svedlund, Ordförande SRA.

D
e båda föreningarna har verkat paral-
lellt under många år. Samsynen på 
rentalbranschens viktiga framtids-
frågor och hur vi gemensamt kan bli 
starkare har bekräftats vid olika möten 

mellan föreningarnas styrelser. Vår insikt att 
en gemensam förening skapar mycket bättre 
förutsättningar för att nå ut till intressenter i 
omvärlden och för att attrahera nya driftiga 
medarbetare, gjorde att vi 2020 bestämde oss 
för att genomföra ett samgående så snabbt 
som möjligt. Det visade sig att arbetet var mer 
komplext än förväntat och pandemin förenk-
lade inte. Finalen fick vi ta i ett Teams-möte 
den 27 maj, men vi lyckades!

Som avgående ordförande för SRA och 

med många år i branschen är det några min-
nen som sticker ut:
• Maskinkostnadslistan, branschens gemen-
samma prislista, som gavs ut av SBEF, dåti-
dens Byggföretagen. Den var ett minne från 
efterkrigstidens Byggnads och reparations-
beredskapen (BRB), en del av Driftvärnet för 
totalförsvaret, och när byggföretagen ägde 
sina egna maskiner. Sista utgåvan kom 1994 
då det fanns en risk att den skulle prövas och 
betraktas som marknadspåverkande  av Kon-
kurrensverket. Därmed blev det upp till före-
tagen att göra egna kalkyler för sina prislistor.
• Vårt säkerhetstänk och ökade ansvar för 
att hjälpa våra kunder till säkrare maskinan-
vändning som resulterade i att vi tog ett ge-

mensamt beslut i föreningen att ta fram våra 
PSI, Personlig Säkerhetsintroduktion. Vi fick 
ekonomisk hjälp och också pris av Byggbran-
schens Utvecklingsfond, SBUF.

Genom en bredd av olika företag har vi nu 
alla möjligheter att lösa såväl små som stora 
utmaningar, och samtidigt utveckla det kol-
legiala branschnätverket.

Avslutningsvis vill jag också tacka för alla 
trevliga år i branschen där jag genom mitt 
uppdrag i SRA fått lära känna så många kloka 
och trevliga kollegor och givetvis önska alla 
lycka till, medlemmar och styrelse, i den nya 
och starkare branschföreningen, Rentalföre-
tagen.

Trevlig sommar!
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08-585 700 46 alt. maila info@pdworld.com

7

Tack till alla!
De två har nu blivit ett, när sammanslagningen av de 
båda föreningarna Swedish Rental och Hyreskedjan 
fullbordades den 27 maj 2021. Tillsammans bildar vi 

nu den nya föreningen Rentalföretagen!   
Johan Svedlund
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MÄSSKALENDER
ENTREPRENAD LIVE 2021
15-16 oktober, 2021
Säve Depå, Göteborg

www.entreprenadlive.se 

WORLD OF CONCRETE 2022
Januari 2022
Las Vegas, USA

www.worldofconcrete.com

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

DEMCON 2022
24-25 november, 2022
Inframässan, Infracity
Bredden, Stockholm

www.demcon.se

CONEXPO-CON/AGG
14-18 mars, 2023
Las Vegas, USA

www.conexpoconagg.com

SAMOTER 2023
Fiera Verona
Mars, 2023
Verona, Italien

www.samoter.it

APEX SHOW 2023
Juni, 2023
MECC Maastrich
Maastrich, Belgium

www.apexshow.com

Haki fortsätter att 
investera i Sibbhult

Infobric Group förvärvar MSite

Det Sibbhult-baserade ställnings-
byggnadsbolaget Haki fortsätter 
satsa på verksamheten i Sibbhult. 
Satsningen innebär bland annat 
ny profil och integrering av för-
värven i bolaget. 

När efterfrågan på bolagets 
lösningar ökar växlar Haki upp 
takten med fokus på förbättrade 
lokaler och ökad lokal produktion 
i Sibbhult, som varit bolagets nav 
sedan start. “Sibbhult är vårt hem 
och det är här våra rötter finns”, 
säger Thomas Schüller, vd Haki. 
“Nu fortsätter vi att utveckla den 
kapacitet och kunskap som redan 
finns på plats, vilket vi hoppas ska 
betyda mycket både för våra an-
ställda och det lokala samhället. 
Det innefattar att vi satsar på en 
förbättrad arbetsmiljö för våra 
medarbetare, vilket ska ge mer 
energi och ännu bättre förutsätt-
ningar att möta en allt större ef-
terfrågan. Det här är startskottet 
för nya Haki, den första av flera 
spännande nyheter.”

Under året har Haki uppdate-
rat bolagets varumärkesstrategi 
för att bättre återspegla ett fokus 
på innovation, förbättringar samt 
det digitala erbjudandet. Syftet är 
att i högre grad kundanpassa sin 
organisation och sitt erbjudande. 
“Vi investerar i produktutveck-
ling för att tillmötesgå kunder-
nas allt mer avancerade krav på 
innovativa lösningar, säkerhet 
och kostnadseffektivitet. Fokus 
har sedan ett par år förflyttats 
från teknik och produktion till 
kundrelationer och skräddarsydda 
lösningar, där bolagets digitala 
verktyg spelar en avgörande roll.”

Haki har genom åren genom-
fört flera strategiska förvärv. Span 
Access Solutions förvärvades i 
december 2019 och Vertemax i 
mars 2021. “Vi har en förvärvs-
strategi med fokus på att bredda 
vårt erbjudande samt att erbjuda 
alternativ till befintliga lösningar. 
Det är en ständig process som ger 
oss möjlighet att kontinuerligt ta 
oss an ännu större kunder och 
projekt. Samtidigt har vi ett stort 
fokus på integrering av de nya 
förvärven så att vi blir ett Haki.”

MSite, ett brittiskt teknikbolag 
inom personalhantering på bygg-
arbetsplatser, blir nu en del av 
Infobric Group. Förvärvet är äm-
nat att stärka kunderbjudandet 
då MSite har en hållbarhetsprofil 
och utvecklar lösningar för pro-
blem inom samhällsbyggnad.

Infobric Group, en digitalise-
ringspartner för samhällsbygg-
nadssektorn, växer med förvärvet 
av brittiska MSite. MSite erbjuder 
digitala verktyg för bland annat 
närvarokontroll, personalhante-
ring, kompetenskontroll och in-
skrivningar. Med fokus på enkel-
het för slutanvändaren har MSite 
etablerat kundrelationer med ak-
törer som Balfour Beatty, Morgan 

Sindall, Vinci och Bam. “Vi har följt 
MSite länge och är otroligt glada 
över att de nu blir en del av Infobric 
Group”, säger Dan Friberg, vd och 
koncernchef Infobric Group.

Enligt Infobric kommer MSites 
lokala förankring och marknadsle-
dande position lägga grunden för 
kunskapsöverföring som kommer 
stärka kunderbjudandet för hela In-
fobrics kundbas. Förvärvet är även 
det första utanför Norden och blir 
en del av Infobrics ambitioner att 
växa internationellt. “MSite har va-
rit en banbrytare i Storbritanniens 
byggbransch de senaste 20 åren, 
men våra ambitioner har alltid varit 
att bli ett globalt bolag”, säger Neil 
Norman, vd och grundare MSite. 

Dan Friberg. Neil Norman.

Majoriteten av alla order från Hy-
droscands centrallager i Stockholm 
plockas med hjälp av robotar i ett 
automatiserat AutoStore-lager. Nu 
har Hydroscand gjort en satsning 
i systemet för att öka kapaciteten.

I samband med att Hydroscand 
växer och intresset för företagets e-
handel ökar ställs högre krav på ka-
paciteten i det automatiserade lagret. 
För att framtidssäkra leveranserna 
till Hydroscands e-handelskunder 
och över 70 butiker har företaget nu 
investerat i en ytterligare utbyggnad 
av robotlagret, i form av en ny port 
för in- och utleveranser.

Hydroscands automatiska lager 
består sedan tidigare av tio robotar 
och tre portar för in- och utgå-
ende leveranser. Nu har en fjärde 
port byggts till som framför allt 
ska användas för att hantera just 
webborder och expressorder till 
butiksnätet. “Vi har idag omkring 
11 000 produkter i vårt automati-
serade lager”, säger Johan Ekelöf, 
logistikchef Hydroscand. “60 pro-

cent av allt som levereras ut till 
våra kunder och butiker plockas 
idag med hjälp av våra robotar, 
vilket har inneburit en stor kvali-
tets- och kapacitetsvinst. Det har 
varit en förutsättning för att kunna 
hantera vår kraftiga expansion och 
den ökade efterfrågan med befint-
lig personal och lageryta. Nu är det 
dock dags att ta nästa steg för att 
framtidssäkra kapaciteten i takt 
med att även e-handeln växer.”

Satsningen på det automatise-
rade lagret innebär enligt Hydros-
cand en ökad kvalitetssäkring av 
leveranserna och säkerställer att 
Hydroscand kan fortsätta att leve-
rera rätt artiklar i rätt tid även när 
antalet order ökar.

SATSAR PÅ ÖKAD KAPACITET

Pontus Nygren och Johan Ekelöf.



    Behöver du en  
  mobil kompressor  

    som funkar till  
  100% i alla lägen?

    Ring Victor Fällström  

       på 070 - 569 59 51

www.kaeser.com

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

E-Mail: info.sweden@kaeser.com

TEMPORÄRA ANLÄGGNINGAR

info@bvm.se
www.bvm.se

GEDA 500 Z/ZP SL

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

Vare sig det handlar om nybygge eller
renovering – GEDAs transportplattformar 
i original lämpar sig perfekt för tunga 
laster. Tack vare ett brett variantutbud 
kan de användas i så gott som alla typer 
av laster.
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 NYHETER FRÅN BOBCAT 
Bobcat släpper nu ett nytt sortiment av vibro-
plattor. Sammantaget omfattar Bobcat-kom-
primeringsområdet sju olika produktfamiljer 
och kommer i slutändan att erbjuda 37 mo-
deller, från vibrationsstammar som väger 29 
kg upp till 2,6 ton tandemvalsar.

Bobcats lätta sortiment omfattar stampar, 
framåtgående vibroplattor, reversibla vibro-

 NYA STAMPAR, 
 VIBROPLATTOR OCH VÄLTAR 

Anläggningsbranschen i 
Sverige går som tåget och 
det smittar av sig på leve-
rantörer och maskinuthy-
rare. Nya projekt drar igång 
och de som lagts på is på 
grund av pandemin har 
startats upp igen. Och då 
behövs fler byggmaskiner 
såsom markvibratorer, pad-
dor och vältar. Här kommer 
lite information om vad som 
är nytt på marknaden.

plattor, hydrostatiska vibroplattor, små vältar, 
rörgravsvältar och tandemvältar.

Stamparna omfattar sex modeller från 29 
kg till 89 kg. Stamparna har ett vibrations-
handtag som reducerar de skadliga vibratio-
nerna med en CAD-beräknad viktfördelning.

De framåtgående vibroplattorna finns ock-
så i sex modeller i storlekar från 54 kg till 115 kg.

Även här har man tänkt på ergonomi och 
att minska vibrationerna.

De reversibla eller vändbara vibroplat-
torna finns i storlekar från 109 kg till 490 kg 
och omfattar 12 modeller. Alla Bobcat-vänd-
bara plattor fungerar med ett tvåaxlat system, 
vilket möjliggör ändring av riktning under 
komprimering. Dubbelaxel-tekniken resulte-
rar också i dubbel vikt och en bättre kompri-
meringskraft. Hydrostatisk styrningskontroll 

garanterar enkel användning och en snabb 
förändring i packningsriktningen.

Bobcats hydrostatiska vibroplattor finns i 
fyra storlekar och väger mellan 450 kg till 582 kg. 

De hydrostatiska plattor är konstruerade 
för tyngre komprimeringsarbete inom an-
läggnings- och vägbyggen.

De lilla välten WR65 som operatören går 
bakom finns i två versioner som erbjuder ett 
val mellan Hatz- eller Yanmar-motorer, båda 
utrustade med dubbla trummor för maximal 
komprimering. De är helt hydrauliska maski-
ner, med ett integrerat vattensprinklersystem 
som standard. Bobcat promenad bakom rull-
larna är också utrustade med dubbla ampli-
tudinställningar, vilket möjliggör en växling 
mellan mark / grus och asfalt / bituminös 
komprimering på bara några sekunder.

Rörgravsvältarna finns i modellerna TR75 
som är ledad och väger 1340 kg och TR85S 
som är glidstyrd och väger 1305 kg. De täcker 
ett brett spektrum av applikationer såsom 
rörledningskonstruktion, elektriska och an-
dra kabelinstallationer, medan kommersiell 
eller industriell utveckling och till och med 
arbetsplatser på soptippar och deponier kan 
dra stor nytta av dessa maskiner.

Bobcats ledade tandemvalsar finns i fem 
modeller från 1,2 ton till 2,6 ton.



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.

 NYA STAMPAR, 
 VIBROPLATTOR OCH VÄLTAR 
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 SMARTA SEISMIC-SYSTEMET 
 FRÅN DYNAPAC 
Ett vanligt förfarande, då packning med vält 
ska utföras, är att vältföraren genomför ett 
förutbestämt antal överfarter av den yta som 
ska packas, oberoende av om det behövs el-
ler ej. Vissa områden kan mycket väl vara 
färdigpackade efter ett färre antal överfarter, 
medan andra kräver fler överfarter än de som 
från början specificerats. Detta förfarande 
är inte särskilt effektivt och kan alltså leda 
till både över- och underkompaktering. Dy-
napacs ingenjörer har under flera år arbetat 
med att utveckla jordpackningsmaskinernas 
nya Seismic-system. Detta revolutionerande 
system får välten att arbeta i harmoni med 
underlaget genom kontinuerlig anpassning 
av maskinparametrarna så att en effektivare 
packning erhålls. Systemet ger välten ökad 
prestanda och en samtidig bränslebesparing.

Den unika tekniken, som har utvecklats 
genom att studera den naturliga interaktio-
nen mellan vält och underlag, skapar möj-
lighet att genomföra packningsarbetet med 
färre antal överfarter än tidigare vilket ger en 
ökad produktivitet och effektivitet på arbets-
platsen. Eftersom maskinen dessutom arbetar 
optimalt ihop med underlaget är verknings-
graden på packningsprocessen maximal och 

detta leder i sin tur till bränslebesparingar. 
Seismic skapar alltså förutsättningar att spara 
både tid och pengar.

De “intelligenta maskiner” som idag finns 
på marknaden arbetar uteslutande genom 
reglering av valsens amplitud, medan vibra-
tionsfrekvensen hålls fix. Amplitudregle-
ringen sker genom att obalansvikterna inne i 
valsen justeras eller förskjuts på mekanisk väg 
med hjälp av en förhållandevis komplex och 
känslig mekanism. Den komplexa valskon-
struktionen leder ofta till ett högre inköpspris 
på dessa maskiner samt att service och repa-

SEISMIC I KORTHET
För att bevisa effektiviteten och prestandan i 
det revolutionerande Seismic-systemet har ett 
omfattande oberoende testprogram utförts under 
ledning av Dr. Carl Wersäll på KTH (Kungliga 
Tekniska Högskolan). Dr. Wersäll har utfört både 
små- och fullskaliga försök i labbmiljö och i fält. 
Testen utfördes som jämförande, d.v.s. på en och 
samma maskin med Seismic-systemet aktiverat 
respektive inaktiverat.

Slutsatserna från de oberoende testerna har visat att:

• Vibrerande packning är mest effektiv om den 
utförs med en vibrationsfrekvens som ligger 
nära resonansfrekvensen i vals-mark-systemet. 
SEISMIC-systemet säkerställer att vibrationsfrek-
vensen hela tiden hålls optimal.

• Tester utförda på olika fraktioner av krossat ma-
terial visar att antalet överfarter som krävs för att en 
viss kravnivå ska uppnås, kan reduceras med upp 
till 30% då Seismic-systemet används jämfört med 
traditionell packning utförd med fix vibrationsfrek-
vens

• Ytuppluckringseffekten som är vanligt förekom-
mande i granulära material, då packning utförs med 
vibrerande packningsredskap, elimineras i princip 
helt då Seismic-systemet används. Detta betyder i 
sin tur att de statiska överfarter som i många fall är 
nödvändiga för att ”täta ytan” kan slopas.

• Seismic-systemet ger bränslebesparingar på ca 
10 % jämfört med traditionell packning. Kombine-
ras Seismic med ECO-mode, kan man förvänta sig 
bränslebesparingar på upp till 25 %

• Packning som utförs med Seismic-systemet akti-
verat kommer att ske vid lägre vibrationsfrekvenser 
jämfört med traditionell packning. Detta sparar 
energi och bränsle, men visar också tydligt att en 
maskins centrifugalkraft är ett mycket dåligt mått 
på maskinens verkliga packningsprestanda. 

• Den lägre vibrationsfrekvensen innebär ett mins-
kat maskinslitage samt lägre bullernivåer. 



LAGERMASKINER
  ALLT DU BEHÖVER INOM VÄGGBYGGNADSSEKTORN  NR 1/ 2021

Miljontals kilometer 
bär vår signatur 
Kontakta gärna mig om du har frågor 
eller funderingar.
Tobias Rostedt, 
Försäljningsansvarig Bomag
Tel: +46 70 790 65 97 
E-mail: tobias.rostedt@sodhaak.se

Välj kvalité hos din uthyrareVälj kvalité hos din uthyrare

BOMAG Light Equipment för komprimering av jord och asfalt.  Att förstå kundkraven är 
en integrerad del av denna process, varför BOMAG är i ständig dialog med kunderna för 
att utveckla allt bättre maskiner. Under BOMAG Light Equipment hittar du ett urval av 
stampar, framåtgående vibroplattor, fram-/back vibroplattor och rörgravsvältar.  

Vi har lagermaskiner för  
omgående leverans

Söderberg & Haak Maskin
Box 504, 245 25 Staffanstorp • Tel: 046-25 92 00 • mail@sodhaak.se • sodhaak.se
KONTAKTA OSS REDAN IDAG
DIN LOKALA SÄLJARE FÖR ENTREPRENAD HITTAR DU PÅ 
SODHAAKENTREPRENAD.SE



DYNAPAC SEISMIC - 
RYTMEN AV EN 
HELT NY VALS

Varför slösa bort värdefull energi genom 
att låta valsen träffa marken slumpmäs-
sigt? Under många år har vals och mark 
betraktats som två separata system. 
Dynapacs ingenjörer har dock kommit 
fram till att det finns stora fördelar med 
att betrakta vals och mark som ETT sam-
mansatt system! Denna slutsats öppnade 
dörren för utvecklingen av Dynapacs nya 
SEISMIC. Varje vals- och jordkombination 
har sin unika naturliga frekvens. 
Dynapac Seismic beräknar automatiskt 
den naturliga frekvensen, arbetar tillsam-
mans med den, och överför rätt mängd 
energi vid exakt rätt tillfälle.Läs mer på dynapac.com

eller ring Dynapac  Sales and Service Scandinavia: 0455 30 61 00

Advert_Dynapac_SEISMIC_170_120_SE.indd   1Advert_Dynapac_SEISMIC_170_120_SE.indd   1 2021-05-10   11:12:332021-05-10   11:12:33

 www.malmbergs.com
EN PRODUKT FRÅN

Belysning    Värme    Byggkraft    Kabel    Klimat    Verktyg

®

För användning på byggarbets-
platser, i schakt, byggropar, etc.

Högpresterande och 
dränkbara pumpar

Se hela sortimentet  
av pumpar
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rationer kan bli omfattande och kostsamma 
under maskinens livslängd.

Efter nära fem år av forsknings- och ut-
vecklingsarbete innebär lanseringen av 
Seismic-systemet ett genombrott inom ”In-
telligent Compaction”. Seismic-systemet 
utnyttjar naturlagarna för att med hjälp av 
det s.k. ”resonansfenomenet” förstärka ma-
skinens amplitud på ”naturlig väg” utan av-
ancerade mekanismer inne i valsen. På så vis 
erhålls en maskin som är mekaniskt mycket 
enklare, robustare och billigare att både äga 
och underhålla. Tack vare att maskinen ar-
betar i ”harmoni” med underlaget maxime-
ras verkningsgraden för packningsprocessen 
och bränslebesparingar upp till 25% kan göras 
när Seismic kombineras med Dynapacs Eco-
mode.

För alla kombinationer av valsar med olika 
massor och underlag med olika styvhet finns 
något som kallas en resonansfrekvens. Om 
systemet bestående av vals och underlag vibre-

ras nära denna resonansfrekvens kommer val-
sens amplitud att kraftigt förstärkas. Seismic-
systemets hemlighet är att det automatiskt 
kan beräkna den aktuella resonansfrekvensen 
och justera maskinens vibrationsfrekvens kon-
tinuerligt för att erhålla och dra nytta av den 
naturliga amplitudförstärkningen.

www.dynapac.se

 HAMM LANSERAR SMART DOC 
Med Smart Doc presenterar Hamm en app 
med vilken kompaktering i markarbeten kan 
dokumenteras transparent och resultatet de-
las med tredje part. Lean-appen utvecklades 
i nära samordning med anläggningsentre-
prenörer. Fokus här var på möjligheten till 
självövervakning när det gäller komprimering 
i markarbeten. Smart Doc uppfyller också mi-
nimikraven för kontinuerlig komprimerings-
kontroll (CCC). Med ett intuitivt användar-
gränssnitt skapar appen också mervärde när 
man tränar nya vältoperatörer, eftersom alla 

Hamms Smart Doc-app visar i realtid hur komprimeringen av respektive 
transitering utvecklas. För oerfarna operatörer är det till stor hjälp när 
det gäller utbildning.
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relevanta komprimeringsparametrar visuali-
seras i realtid på smarttelefonen.

Med Smart Doc går Hamm in i nya digi-
tala banor och erbjuder ett praktiskt och do-
kumenterat sätt att packa. Kort sagt är Smart 
Doc "självövervakning för alla". "Vi strävar 
efter två viktiga mål med appen. För det för-
sta erbjuder vi kunder som bara handlar med 
markarbeten ibland ett verktyg med vilket de 
enkelt kan skapa bevis på komprimering. För 
det andra stöder vi oerfarna vältoperatörer i 
deras dagliga arbete med Smart Doc. De har 
ofta inte de praktiska erfarenheterna från sina 
kollegor, men känner till den digitala världen. 
Live-skärmen på smarttelefonen visar visuellt 
hur komprimeringen utvecklas under den 
aktuella transiteringen. Följaktligen kan hög-

kvalitativ och homogen komprimering också 
uppnås av unga så de blir mer erfarna på ett 
roligt sätt, förklarar Dr. Axel Mühlhausen, 
produktchef Digital Solutions på Hamm AG.

Med Smart Doc kan alla vältoperatörer i en 
vält från H-serien eller H CompactLine-serien 
producera en rapport om komprimering. Som 
en förutsättning måste välten vara utrustad 
med Hamm Compaction Meter, som många 
kunder ändå redan använder. Det finns också 
ett Bluetooth-gränssnitt. Detta finns som till-
val för motsvarande modell. Vältarna i H Com-
pactLine-serien bör också vara utrustade med 
en hastighetsmätare och en vibrationsfrek-
vensvisning. Så snart appen ansluter mobiltele-
fonen till CAN-bussen på välten via Bluetooth 
överförs de nuvarande komprimeringspara-

metrarna (hastighet, frekvens, amplitud och 
komprimeringsvärde) till appen. Följaktligen 
säkerställer Bluetooth Low Energy-standarden 
extremt energieffektiv dataöverföring. Om 
mobiltelefonens batteri ändå laddas ur kan det 
laddas via 12 V-uttaget eller USB-laddningspor-
ten (tillval) på förarplattformen.

 MYCKET NYTT FRÅN SWEPAC 
Det händer mycket hos tillverkaren Swepac 
i Ljungby som exempelvis att man flyttat till 
en ny produktionsanläggning dubbelt så stor 
som den gamla. Dessutom lanserar man en 
rad nyheter och uppgraderingar i sitt sorti-
ment. En annan stor nyhet är att man ingått 
ett OEM-samarbete med en stor global till-
verkare. Läs om Swepac i ett separat repor-
tage på sidorna 44-45.

www.swepac.com 

 WACKER NEUSON DELAR 
 BATTERIPLATTFORM MED BOMAG 
Från och med hösten 2021 kommer det mo-
dulära och laddningsbara byggutrustnings-
batteriet framtaget av Wacker Neuson också 
vara kompatibelt med utrustning från samar-
betspartnern Bomag. Batteriet gör det möj-
ligt att använda olika byggutrustning med ett 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Produktlivslängd och enkelt handhavande är några av våra ledstjärnor, men övergripande 
handlar det om att vi förstår våra kunders behov och kan översätta dem till pålitliga lösningar.  
Vi lyssnar, analyserar, utvecklar och testar. Och testar igen, oftast hos kund. 

 
Kundnära och kundstyrd utveckling är en naturlig del i vår verksamhet. Vi vet att våra kunder 
behöver maskiner med hög kvalitet som gör sitt jobb varje dag. 
Swepac utvecklar, konstruerar och tillverkar maskiner i den nybyggda fabriken i Ljungby. 
 
Läs mer om oss och våra maskiner för jordpackning och betongbehandling på vår nya 
hemsida www.swepac.se 
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enda batteri. ”Vi är övertygade om att många 
fler byggarbetsplatser skulle kunna drivas 
utan att producera direkta avgasutsläpp, sär-
skilt i stadsområden”, säger Stefan Pfetsch, vd 
för Wacker Neusons produktionsanläggning i 
Reichertshofen, företagets kompetenscenter 
för kompaktering. ”Vårt utbytbara batteri har 
potential att driva ett brett utbud av byggut-
rustning. Genom att möjliggöra för en annan 
tillverkare att använda vårt batteri accelererar 
vi ytterligare antagandet av utsläppsfri bygg-
utrustning och understryker Wacker Neu-
sons åtagande att skynda på koldioxidminsk-
ningar.”

År 2014 presenterade Wacker Neuson sin 
första batteridrivna stamp i deras utbud av 
produkter med noll utsläpp. Idag innehål-
ler portföljen sju byggutrustningsprodukter 
(stampar, vibroplattor och interna vibrator-
element) som alla kan drivas med samma bat-
teri. Wacker Neuson erbjuder två utbytbara 
batterier för byggutrustning med kapacitet på 
1000 Wh och 1400 Wh.

 NYHETER FRÅN WEBER 
Nu släpper tyska Weber två intressanta nyhe-
ter i rörgravsvälten MC 85 och olika motoral-
ternativ för sina vibroplattor.

Webers nya rörgravsvält MC 85 med ledad 
styrning fungerar som bäst där konventionel-
la jordkompaktorer kommer till korta. Den är 
robust och kraftfull och ger en exceptionell 
komprimeringsprestanda på våta och lerlik-
nande jordar. En annan viktig fördel är dess 
säkra och enkla användning. Sammanhäng-
ande jordar är ofta svåra att komprimera. MC 
85-välten hanterar sådana förhållanden med 
lätthet. Kombinationen av hög centrifugal-
kraft och knådningseffekten av fårfottrum-
morna gör att den här maskinen även kom-
pakterar lerliknande jordar som är mättade 
med vatten.

Den hydrauliska ledade styrningen ger bra 
grepp utan att den nykomprimerade jorden 
slits upp från valsarna. Oavsett om det an-
vänds för komprimering av baslager för fun-
dament, stigar eller parkeringsplatser eller för 

rörlednings- och avloppskonstruktion, överty-
gar denna vält med sina oklanderliga resultat.

Weber MT har också specialiserat sig på 
den enskilt största marknaden för rörgravsväl-
tar nämligen USA. Kundförfrågningar och 
standarder från hela världen har tagits med 
i utvecklingen av denna maskin. Den leve-
reras med en ny, innovativ och lättförståelig 
radiofjärrkontroll. Eftersom ett andra batteri 
laddas direkt inuti maskinen under drift - för-
blir fjärrkontrollen och maskinen redo att an-
vändas hela tiden. Fjärrkontrollens färgdisplay 
ger information om aktuella styrkommandon 
och samlar information för maskindiagnos-
tik. Förutom information om motorkylning, 
nedsmutsning av olja eller luftfilter, anger den 
också antalet driftstimmar.

Utrustad med en modern och kraftfull, 
vattenkyld 3-cylindrig dieselmotor från Kubo-
ta, uppfyller Weber MTs MC 85 vält alla ut-
släppsregler enligt steg V och TIER 4f.

Som en extra fördel är den mycket energief-
fektivt och ekonomiskt. Denna effektivitet beror 
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på den låga bränsleförbrukningen per arbets-
timme å ena sidan och maskinens integrerade 
miljöläge å andra sidan. När fjärrkontrollen inte 
används växlar motorn automatiskt till tomgång.

Välten imponerar också när det gäller hållbar-
het och driftsäkerhet. Maskinens trumhus är helt 
täta och skyddar helt mot inträngande vatten el-
ler tillhörande skador. En annan säkerhetsfördel 
är att alla hydraulslangar är säkert installerade 
och skyddade mot skav. De oljesmorda vibra-
tionsdämparna underlättar underhållet och ger 
en lång livslängd, liksom den skyddande gång-
järnskyddet, som också kan låses vid behov.

Föraren kan välja mellan två komprime-
ringsinställningar (36 och 73 kN) och mellan 
två körhastigheter. Vibrationer är valfria och 
kan aktiveras med den automatiska funktio-
nen, så att föraren kan komprimera med en-
dast ett körkommando.

 KRAFTFULLA BENSINDRIVNA 
 MOTORER FÖR VIBRATIONSPLATTOR 
Handstyrda jordvältar har vanligtvis drivits 
av förbränningsmotorer. Kända motortillver-
kare erbjuder produkter som matchar denna 

konfiguration och har nyligen lyckats minska 
avgasutsläppen dramatiskt. Ett exempel är 
Honda, som påstår sig ha halverat utsläppen 
från sina bensinmotorer under de senaste tio 
åren. Desto större anledning för Weber MT 
att komplettera sitt utbud av dieseldrivna vi-
brationsplattor med bensin.

För att hålla sin vikt på ett minimum har 
framåtriktade vibrationsplattor länge utrustats 
med bensinmotorer. Bensinmotorer erbjuder 
dock också ett antal fördelar när de används i 
handstyrda jordvältar med större storlek och vikt. 

Weber MTs urval av jordkompaktorer med 
steglöst fram- och bakåtkörning plus bensin-
motor har vuxit kraftigt och sträcker sig nu 
från den lilla och praktiska CR 1 Hd, med en 
arbetsvikt på drygt 90 kg, till nya CR 9 Hd E, 
som väger 670 kg och levererar 100 kN centri-
fugalkraft. Den nya jordkompaktorn CR 9 Hd 
E är utrustad med Hondas bensinmotor GX 
630. Denna modell levereras som standard 
med både E-start och en drifträknare. Den 
avancerade tvåcylindriga motorn med digital 
tändning och variabel tändningstiming skiljer 
sig åt med minskad bränsleförbrukning och 

Mike Homrighausen (Exportchef) sätter sin lit 
till Hondas mycket avancerade och etablerade 
motorteknik.

utmärkta utsläppssiffror. Med en arbetsbredd 
på 75 cm, som kan förlängas till 90 cm, och 
en arbetshastighet på upp till 28 m / min, ut-
märker maskinen sig särskilt när den används 
för att komprimera stora ytor. Handvänliga 
vibrationer som genereras under det så kall-
lade åtgärdsvärdet 2,5 m / s² behöver inte do-
kumenteras enligt krav på arbetsmiljölagar.

Modellversion CR 9 Hd CCD inkluderar 
även COMPATROL komprimeringskontroll-
system. Utvecklad av Weber MT, mäter denna 
sensor förändringarna i vibrationsegenskaper 
under komprimering och använder denna 
analys för att beräkna markstyvhet. Resulta-
tet visas på ett lättförståeligt sätt med hjälp 
av en LED-skala. COMPATROL-komprime-
ringssystemet gör det således möjligt att be-
stämma markens bärförmåga, uppnå enhetlig 
komprimering över hela den komprimerade 
ytan och spara tid och kostnad på upp till 25%.

”Användningsområdet för handstyrd jord-
pressare är expansivt. Vibrationsplattor som 
CR 9 Hd E används till stor del överallt där 
åkvalsar är för stora och otympliga eller stor 
manövrerbarhet är avgörande. Bättre än, de-
ras komprimeringsprestanda är i allmänhet i 
nivå med valsarnas ”, beskriver försäljnings-
chef Mike Homrighausen.

I Sverige säljs Webers produkter av företa-
get Fredsund Maskin.

www.fredsund.se
www.webermt.com
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STIGMACHINE OM NYHETER FRÅN 
AMMANN OCH SOLUM COMPACTION
StigMachine marknadsför och säljer Ammanns 
kompakteringsutrustning i Sverige och så säljer 
man även sin egen rundpaddeserie Solum. Här 
kommer lite information om nyheter.

“För våra kunder handlar allt om kraften 
i kompakteringen,” säger Niclas Gedahl på 
StegMachine. 

Tack vare ett brett utbud har Ammmann 
en maskin för alla packningsarbeten. Pro-
duktlinjen innehåller även Ammann APH 
Hydrostatiska markvibratorer, de är mycket 
välkända och packar kraftfullt.

“Dessa maskinerna är stora och starka för 
att klara av de tuffaste komprimeringsarbe-
tena,” säger Niclas. De packar som en mindre 
vält som väger ton. 

Niclas framhåller komprimeringskraften 
och andra fördelar med Ammanns APH ma-
skiner där de skiljer dem gentemot konkur-
renterna exempelvis den enkla manövrering-
en och hur servicevänliga maskinerna är. 

Flera användare tittar på arbetsbredd, to-
talvikt och den viktigaste parametern kom-
primeringskraften. Arbetsbredden ger en bra 
indikation på kapaciteten och om maskinen 
klarar av trånga utrymmen. som kan finnas på 
vissa arbetsplatser. Maskinens vikt ger viss in-
formation om produktiviteten. Den avgöran-
de faktorn är komprimeringskraften, kraften 
som går ner i backen. Ammann utvecklar sina 
maskiner för att få en perfekt balans avseende 
vikt, amplitud och frekvens. ”Det är den kom-
binationen som ger en djup kompaktering 
som är unik för Ammann,” enligt Niclas. 

“Faktum är att vissa av Ammanns hydro-
statiska maskiner ger en signifikant kraftigare 

packning än en rundvals. Djupet på kom-
pakteringen spelar även roll, det går inte att 
uppnå med en lättare maskin”, tillägger han.

StigMachine lyfter också fram flera andra 
fördelar med Ammanns maskiner: Ammann 
har lagt energi på att hitta smarta lösningar 
som underlättar en säker fastsurrning som är 
enkel och snabb att använda.  

En annan är manövreringen. Ammann APH 
använder sig av det som kallas Orbitrol styr-
ning. Det är en patenterad lösning som möj-
liggör sidorörelse eller cirkelrörelse istället för 
enbart röra sig framåt och bakåt. Styrningen 
är av yttersta vikt, det ska gå lätt att köra redan 
från början. En tredje egenskap är mätningen av 
kompakteringen. Ammann har ACE, som be-
tyder Ammann Compaction Expert. Det är ett 
patenterat system som mäter kompakteringen. 
Till sina APH maskiner har man även ACEforce 
– ett avancerat system som gör det enkelt att se 
kompakteringen. En LED-display visar kom-
pakteringen tydligt och enkelt. 

Digitalisering är ett annat område där Am-
mann anser att man kommit längre än flera av 
konkurrenter. Man har nyligen släppt en upp-
daterad version av ServiceLink som är ett digi-
talt dataverktyg. Det ger information om maski-
nens position, batteristatus och maskintimmar. 

Ammann har också lagt ner mycket energi 
på att sänka underhållskostnaderna. Fram-
förallt använder man komponenter som är 
underhållsfria. Till exempel så har man ingen 
rem på flera av sina modeller. Vidare har man 
utökat serviceintervallerna vilket leder till en 
ökad nyttjandegrad och lägre miljöpåverkan. 

Vidare vad gäller miljön så kommer på sikt 
flera intressanta nya produkter från Ammann 
med olika motoralternativ och eldrivet. Man ar-

betar även på att sänka ljudnivån och minska 
vibrationer. Räkna med många nyheter från 
Ammann inte minst på mässan Bauma nästa år.

NYTT FRÅN SOLUM COMPACTION
Solum Compaction firar fem år som varu-
märke och produkt i år.  Bakom Solum Com-
paction ligger företaget StigMachine och 
Niklas Gedahl berättar att det har varit fem 
år av mycket och roligt arbete för att starta 
ett nytt svenskt vibroplattemärke på en redan 
etablerad marknad. Solum Compaction säljs 
idag på sex olika marknader Sverige, Finland, 
Norge, Estland, Lettland och Litauen. 

“Det finns också intresse från nya markna-
der så som Polen och Tyskland, där vi fått för-
frågningar från återförsäljare om att få sälja 
och marknadsföra Solum Compaction”, säger 
Niclas. Niclas berättar att bedömningen är att 
marknaden för rundplattor kommer att öka 
runt om i världen under de kommande åren. 
Solum Compaction ser ljust på framtiden. 

“Ihop med en av våra större kunder har 
vi tagit fram ett skydd som skyddar motorn 
och det har tagits emot väldigt bra. 90% av 
våra kunder väljer att köpa Solum Compac-
tion med motorskyddet”, säger Niclas.

Solum Compaction lanserades för att 
skapa bättre ergonomi för användaren med 
en oktagonformad maskindesign och det 
koniska handtaget. “Här var vi först med 
vår unika design och vi ser nu att konkur-
renterna tagit efter vilket är ett bevis på vår 
framgång tycker vi”, säger Niclas.

Solum Compaction jobbar hela tiden 
med att förbättra sin produkt och arbetar 
också med att lanseras fler intressanta pro-
dukter under de närmaste åren. 

www.stigmachine.com
instagram.com/solumcompation
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Med 1500 Wh, 3680 W konstant effekt 
och en toppeffekt på upp till 11 000 W 
levererar SYS-PowerStation en nätspän-
ning på 230 V. Med SYS-PowerStation 
har användaren strömmen med sig och 
undviker därmed att dra kablar, enligt 
Festool.

Nya SYS-PowerStation är kompakt 
och mobil och innehåller enligt Festool 
tillräckligt med energi för en hel arbets-
dag utan vägguttag och gör användaren 
oberoende av vanliga energikällor som 
eluttag, strömfördelare och generato-
rer. Den drivs även emissionsfritt, enligt 
Festool. Den har en vikt på 16 kilo, har ett 
kompakt Systainer3-format och är stänk-
vattenskyddad (IP44). Den ger konstant 
en effekt på 3680 watt och kortvarigt upp 
till 11 000 watt.

Det tar ca 3,5 timmar att ladda upp 
SYS-PowerStation helt. Laddsystemet 
anpassar laddningen till den aktuella 
celltemperaturen. Det ger enligt Festool 
så korta laddtider som möjligt och sko-
nar battericellerna. Det mobila uttaget 
manövreras på framsidan av Systainer3-
höljet: Strömbrytaren och strömanslut-
ningen är centralt placerade. Den aktu-
ella laddningsstatusen visas hela tiden på 
framsidans LED-indikering. Dessutom 
finns det ytterligare en strömbrytare in-
uti Systainern för att förhindra oavsiktlig 
tillkoppling under transporten. På fram-
sidan finns även en USB-anslutning så att 
användaren kan ladda bärbara enheter. 
Den är säkrad med Festools all-inclusi-
ve-garanti, inklusive fri originalservice 
(kostnadsfritt under de tre första åren) 
och stöldförsäkring. SYS-Powerstation 
får endast användas till maskiner som 
inte kräver jordad strömkälla.

Portabel SYS-
PowerStation från Festool

“Det vi presenterar är ett genombrott på mark-
naden för kapar. Vi är oerhört stolta att kunna 
introducera en batteridriven kap som fullt ut 
stöder den omställning till koldioxidsnåla lös-
ningar som byggbranschen står inför”, säger 
Mattias Holmdahl, global produktchef för kap-
maskiner inom Husqvarna Construction. 

Med mer än 60 års erfarenhet som tillver-
kare av kapar och med en ledande position 
inom handhållna kapar, så har Husqvarna 
Construction den expertkunskap som krävs 
för att leda utvecklingen från bensin- till bat-
teridrivet. Med K1 PACE kan kunderna för-
vänta sig prestanda på samma tekniska nivå 
som en bensindriven motsvarighet, med alla 
ytterligare fördelar batteridrift medför för så-
väl maskinförare som miljö. 

“Vi ser hur allt fler byggföretag strävar efter 
koldioxidneutrala arbetsplatser och som le-
dande leverantör känner vi ett stort ansvar att 
tillsammans med våra partners och kunder 
kunna bidra till en mer hållbar utveckling.” 

Batterisystemet PACE kan utnyttjas för 
fler maskiner i takt med att den batteridrivna 

familjen utvidgas. I tillägg till kapen och bat-
terisystemet har specialverktyg (kapklingor) 
i 12” och 14”/300 och 350 mm optimerats för 
batteridrift. 

Maskinen är utrustad med X-Halt, en 
bromsfunktion som har kapacitet att stoppa 
rotationen på bråkdelen av en sekund.

K1 PACE visades på World of Concrete i 
US den 8 till 10 juni och för den som har möj-
lighet att provköra utlovar Mattias Holmdahl 
en totalt ny upplevelse. 

“Vi vet vad som krävs för att klara de rik-
tigt tunga jobben, och vi kompromissar inte 
med kvalitet och säkerhet. Med K1 PACE får 
kunderna en högpresterande batterikap som 
ger noll direktutsläpp, de kan förvänta sig 
lägre vibrationer, jämnare skärning samt att 
maskinens låga vikt och optimala tyngdpunkt 
innebär minskad belastning på kroppen.” 

K1 PACE kommer att demonstreras av Hus-
qvarna Construction fram till säljstart som 
kommer att ske stegvis under andra halvåret, 
med start i de nordiska länderna. Mer tekniska 
data släpps i samband med försäljningsstarten.  

Med K1 PACE tar Husqvarna steget fullt ut och erbjuder 
kunderna en batteridriven kap som klarar de riktigt tunga 
jobben. Det här är den första produkten som lanseras på 
företagets nya batterisystem, PACE. 

Husqvarna Construction lanserar 
nästa generations batterikap

23
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I 
många länder är det skärpta regelverk som 
styr utvecklingen av maskiner och utrust-
ningar för hantering av byggdamm, asbest, 
kvartsdamm med mera. Men i Sverige, 
Tyskland och några andra europeiska län-

der är det tillverkarna som faktiskt driver på 
utvecklingen. Ett bra exempel på detta var när 

amerikanska OSHA kraftigt skärpte reglerna. 
Det var bara svenska tillverkare som levde 
upp till kraven redan när OSHA började för-
varna om skärpningen. Och nyheterna fort-
sätter att komma hela tiden från tillverkarna. 
Den här temaartikeln är ett bra exempel.

NYHETER FRÅN BLASTRAC
Amerikanska Blastrac, som numera ägs av 
Husqvarna, släpper en ny stofthanterare i 
modellen BDC-187PLP-UD. Maskinen är ben-
sindriven för att klara jobben utomhus där 
man inte har tillgång till el. Stofthanteraren 
är så klart utrustad med ett Longopac-påssys-
tem som gör att man kan samla damm i lätt-
hanterliga 25 kilospåsar utan att sprida damm 
omkring sig. Dessutom är BDC-187PLP-UD 
utrustad med Up & Down-systemet som 

syftar till lågt läge vid transport och högt vid 
drift vilket underlättar vid transport.

Det är den perfekta dammuppsamlaren att 
använda i kombination med betonggolvsli-
par, fräsar och scarifiers. Modellen eliminerar 
behovet av generatorer på arbetsplatsen.

Blastrac släpper också föravskiljaren BPS-
LP-0020 som är en flexibel och lätt föravskil-
jare avsedd för Blastracs små stoftavskiljare. 
Föravskiljaren är tillverkad av hållbara och 
miljömässigt vänliga lätta plastmaterial som 
är återvinningsbara. Därför är det använ-
darvänligt på grund av dess extremt låg vikt, 
endast 25,5 kg totalt och endast 7 kg utan 
vagnen. Denna föravskiljare kan tredubbla 
livslängden på dammuppsamlingsfiltren ef-
tersom den fångar upp till 95% av dammet 
innan det går till dammuppsamlaren. Avskil-

perfekta för uthyrning
 NYA “RENLUFT-MASKINER” 

Stofthanterare och luftrenare 
är ett måste för alla byggar-
betsplatser. I den här tema-
artikeln hittar du de allra se-
naste nyheterna som lämpar 
sig perfekt för uthyrning.
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jaren är multifunktionell tack vare det prak-
tiska vagnsystemet. Vagnen kan användas i 
sig själv, men också med anslutningssystem. 
Detta gör det möjligt att fästa en separator till 
BDC-122 och BDC-133. Blastrac BPS-LP-0020 
är utrustad med ett Longopac-påssystem som 
är enkelt att montera och hantera. Tack vare 
detta system har operatörerna inte längre 
kontakt med dammet i deras direkta närhet. 
Dessutom säkerställer den manuellt manöv-
rerade ventilen att hela Longopac-påsen kan 
bytas medan föravskiljaren förblir på, vilket 
minskar stilleståndstiden.

LUFTRENARE FRÅN 
BRANOVA OCH COMECO
Branova och Comeco i Enköping säljer ef-
fektiv utrustning för ren luft på byggarbets-
platsen genom sitt koncept “Renare luft på 
jobbet”. Konceptet sjösattes redan 2018 och 
omfattar rent produktmässigt Faither och 
Lifa Air luftrenare.

Faither 2000 är en kraftfull luftrenare för 
byggarbetsplatsen som klarar tuffa påfrest-
ningar då den är tillverkad i formgjuten plast. 
“Det här är en perfekt produkt för uthyrning 
som tål just tuff hantering”, säger Fredrik No-
rell på Branova Nordic som delar lokaler med 
Comeco.

Faither 2000 är försedd med förfilter, HE-
PA-filter och aktivt kolfilter och väger endast 
20 kg och är därmed lätt att flytta runt på 
arbetsplatsen. Luftrenaren har ett maximalt 
luftflöde på upp till 2020m³/h vid öppet in-
lopp och 1245m³/h med HEPA-, kol- och för-
filter. Luftrenaren indikerar när det är dags 
att byta/tömma filtren.

Luftrenaren Lifa Air är avsedd att förbättra 
inomhusklimat på exempelvis kontor, mobila 
moduler, hem eller liknande. Modellen LA502 
klara att rena luften i lokaler upp till 110 m² och 
LA352 lokaler upp till 60 m². Lifa LA502 har en 
mycket hög filterkapacitet och är försedd med 
två HEPA-filter på hela 4,6 m² samt impregne-
rade aktiva kolfilter på 3,5 kg som ger LA502 en 
stor reningskapacitet. Den tar bort hela 99,97% 
av bakterier, pollen, virus och många fler ohäl-
sosamma partiklar samtidigt som det enorma 
kolfiltret tar bort oönskade lukter. Den mindre 
modellen LA352 med ett HEPA-filter och fyra 
aktiva kolfilter säkerställer bra luften på en yta 
upp till 60 m².

“Vi har fått väldigt många positiva kom-
mentarer från uthyrarna både vad gäller 
Faither och Lifa-produkterna. Luftrenarna 
från Lifa har i synnerhet visat sig väldigt ef-
fektiva att skapa frisk luft i byggbodarna. 
Faither-renarna är också väldigt konkurrens-

kraftiga prismässigt vill jag framhålla”, berät-
tar Fredric.

Konceptet “Renare luft på jobbet” utgår för-
stås ifrån de varumärken och produkter som 
man marknadsför men tar ett helhetsgrepp på 
hur man skapar ett bättre och mera hälsosamt 
klimat på arbetsplatsen. “Ett bra inomhuskli-
mat med ren och syrerik luft, fritt från damm, 
virus och sporer gör att man känner sig friskare 
och man blir så mycket piggare och effektivare. 
Det finns mycket att vinna på genom att ta tag 
i detta. Jag tror att vi är ganska ensamma om 
det här konceptet och vi sjösatte det på Nord-
bygg 2018 i Ramirents monter”, berättar Fre-
dric Hallberg på Comeco.

Att ha ett renare och friskare inomhuskli-
mat kräver dock lite insatser och underhåll. 
Det räcker inte med att bara införskaffa luft-
renarna utan de behöver underhållas genom 
regelbundna filterbyten om det ska bli opti-
malt. För att underlätta för kunden erbjuder 
”Renare luft på jobbet” något som liknar ett 
abonnemangsavtal där alla filter byts regel-
bundet för bästa möjliga effekt på inomhus-
klimatet. Idag erbjuds detta genom olika 
samarbetspartners som sköter det löpande 
underhållet för de kunder som abonnerar på 
just “Renare luft på jobbet”.  

www.comeco.nu



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 Generalagentur  

Branova Nordic AB
010 - 20 717 20 | Branova.se
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NYTT SYSTEM FÖR 
EFFEKTIV BYGGDAMMHANTERING
En helt ny princip för byggdammhantering 
lanseras nu på den svenska marknaden av fö-
retaget DS Product Stockholm AB och AAVI 
Technologies Sverige Infot AB. Systemet har 
varit vedertaget sedan 30 år tillbaka men är 
relativt okänt på den svenska marknaden. 
Men sedan sommaren 2020 finns tekniken 
i Sverige. Det är ett innovativt slutet system 
för hantering av damm på bland annat bygg-
arbetsplatser. Systemet passar till en rad olika 
typer av applikationer där byggdamm, bak-
terier, odörer med mera kan ställa till stora 
problem. Systemet omfattas av justerbara 
väggmoduler i kombination med effektiva 
och avancerade luftrenare.

Med DS Products ställbara aluminium-
ramar kan ett utrymme effektivt avskärmas 
helt utan verktyg. Ramarna är ställbara och 
kan anpassas exakt efter golv och takytor och 
sammanfogas enkelt med varandra. Det här 
är både en unik och kostnadseffektiv lösning 
med snabb installation och avetablering som 
funkar i alla typer av utrymmen. 

När området är avskärmat med väggmo-
dulerna är det dags att installera luftrenings-
systemet innan arbetet kan börja. Det finns 
två modeller av AAVI luftrenare som passar 

utmärkt för just byggsammanhang, AAVI 
1000 och AAVI 2000. AAVI 2000 är i synner-
het utvecklad för att hantera och rena större 
luftmängder. AAVI-teknologin tömmer in-
omhusluften på mycket små och skadliga 
partiklar ända ner till nano-storlek och tar 
även hand om virus, bakterier, föroreningar, 
bygg och asbestsdamm, kemikalier, mögel 
och allergener. Hela 99 procent av luftföro-
reningarna elimineras. Det som skiljer AAVI 
renarna från andra luftrenare är att de fung-
erar utan filter. Alla partiklar samlas upp i 
luftrenarna och det finns inget behov av fil-
terbyte eller krångel med filterrensning. Själ-
va insamlingsytan rengörs automatiskt med 
vatten. Själva AAVI-teknologin bygger på att 
alla partiklar, när de kommer in i luftrena-
ren, jon-duschas så att de får en negativ ladd-
ning. De negativt laddade partiklarna fastnar 
på den positivt laddade uppsamlingsytan. 
Partiklar som virus och bakterier dör i denna 
process. Luften passerar därefter genom ett 
aktivt kolfilter som tar bort VOC-gaser och 
dålig lukt. Processen säkerställer att luften är 
helt fri från partiklar av alla storlekar, mikro-
ber, skadliga gaser och kemikalier. Den rena 
luften återcirkuleras därefter i lokalen. Ett 
automatiskt rengöringssystem rengör där-
efter maskinens uppsamlingsytor med rent 

vatten. Det hälsovådliga vattnet samlas upp 
och deponeras. Autorengöringen minskar 
behovet av underhåll samt säkerställer hög 
rengöringseffekt under drift. Efter rengö-
ringen startas luftrengöring automatiskt 
igen.

www.byggdammhantering.se

NYHETER FRÅN DROME
På kort tid har företaget Drome placerat sig 
som en stark aktör även vad gäller effektiva 
maskiner för stofthantering och luftrening. 
Man har ett brett sortiment av agenturpro-
dukter och även egna fabrikat. Som bekant 
är man återförsäljare av tyska Starmix hög-
kvalitativa produkter och här släpper man tre 
nyheter. Först ut är Starmix eCraft APL-1422 
EWR. Maskinen är en L-klassificerad våt- och 
torrdammsugare med en effekt på 1400W 
och 255m³/h i luftflöde. Den är en praktisk 
modell för både yrkes- och privatanvändning. 
Konstruktionen är robust och kombinerad 
med ergonomiska detaljer. Det finns ett elut-
tag för att enkelt ansluta handverktyg för an-
vändning i samband med dammsugarens au-
tomatiska start-stoppfunktion. Modellen kan 
användas ihop med fleece-påse alternativt 
ingen påse alls. Maskinen är försedd med en 
filterrengöringsknapp och filterbyte är snabbt 
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och enkelt. Maskinen är avsedd för uppsug-
ning av ofarligt damm och hushållsdam samt 
jord och kalk. 2,5 meter slang, handrör och 
munstycke ingår.

Nästa nyhet från Starmix är ISC Batrix M 
36-18V. Enligt Drome är detta den första bat-
teridrivna våt- och torrdammsugaren på mark-
naden med mycket hög kraft och prestanda. 
Batrix är konstruerad med två stycken 18V-
batterier som är uppladdningsbara och med 
en 3-stegs effektreglering som möjliggör längre 
körtid. ICS-modellerna är utrustade med filter-
rengöring som körs igång mellan arbetspassen 
när det ansluta elverktyget inte är igång. Ma-
skinen är robust i sin konstruktion och har en 
rad smarta ergonomiska detaljer. Den är för-
sedd med eluttag för at ansluta elverktyg för 
användning i samband med dammsugarens 
automatiska start- och stoppfunktion. Model-
len kan användas ihop med fleece- eller polye-
tenpåse alternativt ingen påse alls. Batteritiden 
är upp till 100 minuter och maskinen har au-
tomatisk filterrengöring. Det är en M-klassad 
dammsugare som innebär att den kan använ-
das för uppsamling av träfamm, damm från 

spackel, filler , gips, cement, betong, fästmassa 
samt färger som latex och oljefärger. Man kan 
även suga ämnen som innehåller kvarts såsom 
sand eller småsten. 

Sedan släpper Drome även Starmix iPulse 
M-1635 Safe Plus. Även denna en M-klassad 
maskin för våt- och torrdammsugning med en 
effekt på 1600W och hela 270m³/h i luftflöde. 
iPulse-modellerna har en smart och patente-
rad funktion för filterrengöring. Funktionen 
baserar sig på att man mäter luftflödet och 
när flödet är för lågt startar filterrengöringen 
automatiskt. Dammsugaren rengör både fil-
tren i 3,5 sekunder var med elektromagne-
tiska impulser samtidigt som den fortsätter 
att arbeta. Inget stillestånd alltså. Även svårt 
damm som gips lossnar då filtret rengörs med 
kraften 300g. Maskinen är robust i sin kon-
struktion och har en rad smarta ergonomiska 
detaljer. Den är försedd med eluttag för at 
ansluta elverktyg för användning i samband 
med dammsugarens automatiska start- och 
stoppfunktion. Modellen kan användas ihop 
med fleece- eller polyetenpåse alternativt 
ingen påse alls.

Samtliga tre nyheter från Starmix är för-
stås tillverkade i Tyskland.

DROME LANSERAR
STOFTAVSKILJARE FÖR PROFFS
Under våren har Drome även lanserat två helt 
nya stoftavskiljare för proffsanvändning inom 
invändig håltagning, rivning, betonggolvslip-
ning, bygg och hantverk. Modellbeteckning-
arna är G18 med en 1700W motor, samt G22S 
med dubbla 1700W-motorer. Egentligen 
finns fem olika modeller i G-serien. Övriga är 
G12, G22 och G32. “Att G18 och G22S stoft-
hanterarna är på 1700W särskiljer dem en del 
från övriga på marknaden förekommande 
fabrikat som oftast ligger 1200W”, berättar 
Anton Brattlöf, Säljaren på Drome, som fram-
håller effekten, luftflödet och vakuumet som 
stoftavskiljarna skapar. “Det här är två gedig-
na stofthanterare, för de riktigt tuffa jobben, 
som klarar stora påfrestningar.”

Båda modellerna är utrustade med två-
stegsförfiltreringssystem som rengör stoft-
avskiljarna med inbyggd luftpulsreningöring, 
samt Hepa-filter (H13) som uppfyller asbest-
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kraven. Det sitter en stoppskiva vid sugin-
loppet för snabb rengöring av filtren. Båda 
maskinerna har en robust konstruktion med 
förstärkta framhjul, gjutet suginlopp och tim-
räknare. G18 har ett luftflöde på 300 m³/h och 
G22S ett luftflöde på 528 m²/h. “Vi tror att 
båda stofthanterarna som utvecklats av oss 
själva kommer att bli ett riktigt lyft för entre-
prenörerna”, säger Roger Jonasson, vd Drome. 
“De håller hög kvalitet, har alla egenskaper för 
en säker och effektiv stofthantering i riktigt 
dammiga miljöer och är dessutom verkligen 
prisvärda. Vi har nu haft dem ute hos ett fler-
tal håltagare på testning och allt har fungerat 
prickfritt.”

Båda stofthanterarna följer Arbetsmiljö-
verkets rekommendationer för hantering av 
kvarts- och stendamm där H13-filtren bör 
användas enligt AFS 2015:2. Vid köp ingår 5 
meter antistatisk slang, tubepack på 22 meter, 
handrör, samt torrmunstycke.

Värt att tillägga är att Drome är återförsäl-
jare också för Silas produkter i Sverige.

www.drome.se
NY PUMPMODELL FRÅN DYNASET
Att binda damm handlar inte alltid om damm-
sugning utan att binda med vatten. Dynasets 
HPW-serie med högtrycksvattenpumpar får 
en ny pumpmodell vid namn HPW160. Den 
nya pumpmodellen är speciellt utformad för 
att användas för applikationer till dammbind-
ning. HPW-Dust är Dynasets produktfamilj 
för dammbindning i exempelvis rivnings- och 
gruvindustrin. Den nya pumpen kan också 
användas som högtryckstvätt. “Det mest 
uppenbara som skiljer sig från andra HPW-
modeller är effekten”, säger Vilgot Mäntynen, 
försäljningschef Dynasets vattenpumpar. 
“Denna pump producerar 160 bars tryck och 
ett flöde på 18 l/min. En av de största skillna-
derna är den helt ny kolvmodellen. Den nya 
kolvmodellen för dessa pumpar har gjort dem 
extremt kompakta då konstruktionen har 
kunnat förenklats.”

HPW160 är den minsta i HPW-serien med 
en höjd på 110 mm, 210 mm i bredd och 100 
mm i längd. Den har en total effekt på 4,8 kW. 
HPW160 är särskilt avsedd för applikationer 
inom dammbindning. Den kan exempelvis 
användas för dammkontroll vid rengöring 
av gator och vägar och för dammbindning av 
små pulveriserare och borriggar. Den nya mo-
dellen finns som standard i tre olika versioner 
likt de andra pumpmodellerna. Den första är 
en basmodell utan ytterligare ventiler. Den 

andra modellen har en vattenavlastnings-
ventil som gör den möjlig att använda som 
högtryckstvätt. Den tredje modellen är VR-
PA-modellen som har en speciell ventil som 
säkerställer att hydrauloljeflödet inte översti-
ger det inställda värdet.

www.dynaset.com

NYA JONEX FRÅN JACK MIDHAGE AB
Midhage har under flera år sålt joniserings-
aggregat framtagna för byggindustrin. Ag-
gregaten, som i Sverige marknadsförs under 
namnet Jonex, finns i tre storlekar och kan 
användas för att avlägsna kvartsdamm och 
för att reducera lukter, mögelsporer och an-
dra partiklar i luften. Tidigare har Midhage 
agerat som återförsäljare åt Mpirum, den 
tidigare tillverkaren i Sverige, men har nu 
köpt loss produkterna och äger därmed rät-
tigheterna och den globala försäljningen av 
aggregat och tillbehör, som Midhage nu till-
verkar i egen regi. Övertagandet öppnar även 
upp möjligheter för exportförsäljning med 
nya samarbetspartners. “Vi tycker det är en 
mycket intressant produkt som har framtiden 
för sig”, säger Magnus Lindstrand, produkt-
chef Midhage. “Vår investering i Jonex är ett 
led i en bredare satsning inom företaget, på 
produkter som främjar en bättre arbetsmiljö.” 

Jonex, renar inte bara med joner, Midha-
ge har valt att i de högsta joniseringslägena 
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också kunna tillföra en liten mängd ozon. 
Egentligen är det i mindre mängd än vad som 
finns naturligt i normal uteluft men ozonet 
gör att mögelsporer, lukter, bakterier och vi-
rus kan brytas ner effektivare. Tillsammans 
med aggregatens programmeringsfunktioner 
innebär det att Jonex blir mycket flexibla och 
mångsidiga luftrenare.

Midhage gör nu en nylansering av sitt för-
bättrade Jonex-program.

“Eftersom vi numera äger produkten själva 
så kan vi erbjuda ett mycket mer attraktivt 
pris på de olika enheterna jämfört med tidi-
gare”, säger Magnus Lindstrand, produktan-
svarig för Jonex på Midhage AB. “Men den 
stora nyheten är att vi har tagit fram nya jo-
niseringsrör som har en helt annan livslängd 
än övriga rör. De är tillverkade enligt senaste 
högteknologiska standard och vi kan nu efter 
ett par års tester faktiskt garantera en livs-
längd på minst 9000 timmar utan någon ef-
fektförlust, d.v.s. flera års heltids användning 
i smutsig miljö. Det gör att den totala kost-
naden, TCOn, för ett aggregats livscykel bara 
är en bråkdel av vad den var innan”, tillägger 
Magnus.

Uthyrarna erbjuds nu ett kampanjmaterial 
som ska hjälpa till att informera om förde-
larna med jonisering vid dammbekämpning.

“Det är viktigt att det blir allmänt känt, 
dels riskerna med att utsätta sig för kvarts-
damm men också att det finns metoder och 
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utrustning som kan skydda 
mot de långsiktiga skador som 
kvartsdammet ger”, säger Mag-
nus. “Joniseringen gör att det 
farliga mikrodammet försvin-
ner och tillsammans med en 
vanlig luftrenare så får man 
en klart bättre och hälsosam-
mare arbetsmiljö. Man jobbar 
effektivare och städning efter 
jobbet kan utföras omgående 
eftersom allt damm ligger på 
backen”, tillägger han.

Jonisering av luften är sedan 
länge känt för att vara en ef-
fektiv metod för att få bort far-
ligt damm. Det kan verka vara 
lite hokus pokus men är inget 
konstigt – joniseringen gör att 
smutspartiklarna blir elektriskt 

laddade tillräckligt för att de ska klumpa ihop 
sig och falla till marken. Luften blir hälsosam-
mare också genom att mängden negativa jo-
ner ökar vilket all forskning visat vara viktigt 
för välbefinnandet.

www.midhage.se

NÄT- OCH BATTERIDRIVNA 
DAMMSUGARE FRÅN MILWAUKEE
Milwaukee håller ett högt tempo i lanse-
ringen av nya produkter och det gäller att 
hänga med i svängarna. På dammsugarsidan 
finns en hel del olika modeller. Fyra intres-
santa som vi skulle vilja lyfta fram är först 
den batteridrivna M18 FUEL PACKOUT 
våt- och torrdammsugaren. Dammsugaren är 
en fullständigt PACKOUT-kompatibel våt-/
torrdammsugare som kan användas både 
ihop eller utan övrigt PACKOUT-sortiment. 
POWERSTATE, kolborstfri motor ger kraft-
full prestanda för att enkelt rengöra torrt 
och vått skräp på arbetsplatsen. PACKOUT-
kompatibiliteten gör denna batteridrivna 
dammsugare enastående mobilitet, vilket 
sparar tid att transportera verktyg på och från 
arbetsplatsen. Försedd med HEPA-filter som 
samlar 99,97% av luftburna partiklar ner till 
0,3 mikron för fin dammuppsamling. Den har 
upp till 30/50 min. drifttid på hög-/lågläge. 
Integrerad förvaring av slang och munstycken 
samt DEK26-adapter för anslutning av dam-
mutsug till elverktyg. Maskinen fungerar med 
alla MILWAUKEE M18-batterier.
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En annan modell är M12 FUEL Våt- och 
torrdammsugare. En kraftfull M12 FUEL-
motor med ett maximalt luftflöde på 1275 l / 
min och 105 mbar ger 18 V-prestanda för både 
våta och torra applikationer. Med ett 6,0 Ah-
batteri har dammsugaren 14 minuters drift-
tid på hög och 26 minuter vid låg inställning. 
Denna kompakta dammsugare är perfekt för 
punktarbeten och snabba rengöringsbehov. 
Det högeffektiva HEPA-filtret samlar 99,97% 
av luftburna partiklar ner till 0,3 mikron. 
Flexibelt batterisystem som passar samtliga 
MILWAUKEE M12-batterier.

Milwaukees nätdrivna dammsugare AS 
42 MAC är en kompakt med 42 liters tank 
för byggarbetsplats-/verkstadsbruk. Den har 
ett luftflöde på 4500 liter/min med 250 mbar 
sugkraft. Dammklassen är M. Maskinen har 
en kontakt för automatisk till / från funk-
tion vid användning ihop med elverktyg. 
Försedd med slitstarkt PTFE-filter med hög 
filtreringseffektivitet och tvättbart non-stick 
membran med automatiskt filterrengörings-
system. Luftflöde och filterövervakning med 
visuell LED och akustisk varningssignal. 
Lättåtkomligt filter för att underlätta service 
och underhåll. Maskinen levereras med 2 
maskinadaptrar, dammsugarrör, 2 förläng-
ningsrör, golvmunstycke, smalt munstycke, 
filterpåse i fleece, dammsugarpåse, slang 4 m 
x 38 mm.

Den fjärde modellen från Milwaukee heter 
AS 2-250 ELCP och är försedd med en 25 li-

ters tank. 1000 W motor med över 210 mbar 
sugkraft. Kontakt för automatisk till / från 
funktion vid användning ihop med elverk-
tyg. 2600 W kontakt för automatisk till / från 
funktion vid användning ihop med elverk-
tyg. CLEAR-PRESS filter rengöringssystem. 
Tvättbart PET filter förlänger livslängden på 
filtret. Dammklassen är  L och maskinen kan 
användas både för torr- och våtsugning. Le-
vereras med 3,5 m slang med golvrengörings 
kit, PET filter, 2 x maskinadapter, filterpåse i 
fleece, dammsugarpåse och smalt munstycke.

www.se.milwaukeetool.eu

SCAN DUST 9000 WORLD SERIES
ScanDust 9000 World Series är Scanmaskins 
största och mest effektiva industridamm-
sugare i och med dess filterkapacitet och 
inbyggda föravskiljare. Den unika och pa-
tenterade föravskiljaren separerar dammet i 
två steg och ger upp till 90% i föravskiljning. 
Detta medför att man inte behöver rensa fil-
tren lika ofta. Vilket ger en längre och mer 
störningsfri driftstid i jämförelse med tra-
ditionella industridammsugare. Eftersom 
föravskiljaren sitter inbyggd i maskinen finns 
den alltid med på arbetsplatsen, det vill säga 
ingen extra utrustning som behöver hanteras 
eller transporteras.

Filterarean på ScanDust 9000 World Se-
ries är hela 4,2 m² och består av 32 teflonbe-
lagda sockfilter och 2 st Hepa 14 filter. Hepa 
14 ger en extremt hög filtrering på 99,995% 
och tar hand om de allra minsta och farligaste 
partiklarna trots ett mycket högt luftflöde.

Den eldrivna versionen av ScanDust 9000 
World Series är utrustad med frekvensstyr-
ning. Vilket gör att man har möjlighet att stäl-
la effekten och hastigheten beroende på an-
vändningsområde. Kombinationen av detta 
tillsammans med hög filterkapacitet och högt 
luftflöde gör att man kan koppla fler maskiner 
till samma dammsugare.

Som hos alla maskiner i World Series sor-
timentet har extra kraft lagts på design, ergo-
nomi och servicevänlighet. ScanDust 9000 
World Series har en höj- och sänkbar cyklon 
för bättre transportmöjligheter. Dammsu-
garen är även utrustad med gedigna bakhjul 
samt 200 mm stora svirvelhjul fram för en 
enkel hantering på arbetsplatsen. Den ge-
nomtänkta konstruktionen gör servicen en-
kel då man lätt kommer åt alla delar och inte 
behöver demontera detaljer/maskindelar för 
att komma åt.

Dammsugaren är utrustad med filtervakt 
som varnar när man behöver rensa filtren. 
Rengöringssystemet Jet-Pulse pulserar enkelt 
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filtren för att hålla dem rena utan att man 
behöver komma i kontakt med det skadliga 
dammet. För säkra, enkla och dammfria by-
ten används det beprövade säcksystemet 
Longopac.

Scanmaskin strävar alltid efter att öka 
hållbarheten och miljötänket i sina produkter 
och i sin verksamhet. Scan Dust 9000 World 
series är inget undantag med en konstruktion 
i stål och återvinningsbarhet på hela 95%.

www.scanmaskin.se

NYHETER FRÅN SILA
Sila AB har en lång familjehistoria inom 
byggindustrin. Allt började på 70-talet med 
företaget Ermator  och en dammsugare som 
kunde hantera betongdamm. Eric Lundin 
och sönerna Mats och Torbjörn introducera-
de många produkter, funktioner och metoder 
för professionell dammhantering som idag är 
branschstandard. 

Sila AB drivs av Mats och Andreas (son till 
Torbjörn) med fokus på att hitta nya effektiva 
produkter och lösningar för bygg- och rivnings-
branschen. Silas luftrenare tillverkas i Sverige.

I den här artikeln berättar vi om Silas sorti-
ment och fler nya intressanta produkter.

SILA LUFTRENARE 
FÖR BYGGINDUSTRIN
SILAs luftrenare används för att skapa under-
tryck och cirkulation. Därmed skyddar entre-
prenören sig själv och sina medarbetare från 
luftburet damm som kan innehålla t.ex. kvarts 
och andra skadliga partiklar. Silas luftrenare är 
konstruerade med användarens säkerhet och 
vardag i fokus. Därför är HEPA-filtret av H13-
klass fastskruvat och maskinen designad efter 
en två-lagers princip. Grovfilterluckan skyddar 

HEPA-filtret samtidigt som luckan gör grovfil-
terbytet effektivt. Silas patenterade Sanerings-
ram spar tid och pengar när du bygger tillfälliga 
arbetszoner. En luftrenare från Sila levereras 
med H13-filter som standard. Som tillval kan 
man uppgradera till ett H14-filter. 

“Sila 600A3 är troligtvis den smartast kon-
struerade luftrenaren på marknaden”, säger 
Andreas Lundin på Sila. “För att ta så lite plats 
som möjligt i en dörröppning, är den byggd 
på höjden och har även en stor filteryta för att 
vara så effektiv som möjligt”, tillägger han. 

SILA 1000A3 är den ultimata luftrenaren 
för de större rivningsjobben. Den stora HE-
PA-filterytan i kombination med det höga flö-
det gör att den kan arbeta i stora rum med få 
filterbyten. En kraftfull luftrenare som är lätt 
att flytta och ta med sig. 

Sila 2000A3 har en kapacitet på 2000m³/h 
vilket gör att den klarar mycket stora rum, 
upp till 80 m². HEPA filtret har en filteryta på 
13,43 m², vilket gör Sila 2000A3 mycket kost-
nadseffektiv. Sila 2000A3 är försedd med sto-
ra hjul och ett höj- och sänkbart handtag, så 
att användaren enkelt kan transportera den. 
Vid transport kan man lägga maskinen ner, 
störtbågen skyddar motor och elektronik. Sila 
2000A3 har en steglös potentiometer som 
entreprenören kan reglera flödet med. Detta 
gör att användaren kan reglera flödet så det 
perfekta undertrycket erhålls.

Sila 5000A3 är en högkapacitetsmaskin på 
hela 4000 m³ / h men trots det höga flödet 
är det fortfarande en 1-fas maskin. Med 2 x 
500 W täcker den mycket stora ytor, upp till 
160 m² eller mer. Sila 5000A3 är utrustad med 
två grovfilterluckor som gör grovfilterbytet 
snabbt och enkelt samtidigt som de skyddar 
HEPA-filtret mot stötar och slag. 

Två stycken H13-filter på totalt 26,86 m² 
gör Sila 5000A3 mycket effektiv och billig i 
drift. Sila 5000A3 har en steglös potentiome-
ter som användaren kan reglera flödet med. 
Detta gör att man kan reglera flödet så att 
det perfekta undertrycket erhålls. De två H13-
filtren är satta på höjden. Det övre filtret blir 
alltid mindre belastat med damm vilket för-
länger luftrenarens kapacitet.

NY LUFTRENARE FÖR TYSTA MILJÖER
SILA AB har också lanserat en luftrenare an-
passad för offentliga miljöer som kontor, bygg-
baracker,  produktionslokaler, butikslokaler, 
väntrum, frisörsalonger, tandläkarmottag-
ningar, restauranger, receptioner, lager, etc. 

Den nya luftrenaren SILA 60p renar luf-
ten i tre steg. Ett filter som fångar upp syn-
ligt damm. Filtret består av en fibermatta i 
syntetfiber som byts ut en gång per månad. 
Ett kombinerat damm- och kolfilter (DUO-
filter) absorberar olika lukter. Detta filter byts 
en gång per år. Ett HEPA-filter av typen H14 
som fångar virus, bakterier, mögelsporer och 
andra mikroskopiska, hälsovådliga partiklar. 
Ett H14-filter tar bort 99,995 % av de partiklar 
som är svårast att filtrera bort, dvs. 0,3 mikro-
meter (MPPS, Most Penetrating Particle Size). 
Även detta filter byts en gång per år. 

Eftersom partiklar faller neråt är insuget 
på SILA 60p placerat på ovansidan av luftre-
naren och utblåset långt från insuget. Med 
denna konstruktion fångas partiklarna upp 
tidigt och återsug, så kallad rundgång av den 
redan renade luften undviks.

Covid-19-pandemin gjorde alla medvetna 
om att virus sprids genom luften och att det 
finns mer eller mindre farliga virus. Ett HE-
PA-filter av H14-typ tar bort alla farliga par-
tiklar som damm, pollen, bakterier och virus. 
Med en luftrenare av den här typen kan man 
skapa ren och hälsosam luft inomhus. 

34

Dammsugare och luftrenare
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Ren luft innebär inte bara en hälsosam 
miljö för människor utan även maskiner av 
olika slag. Resultatet av att använda luftre-
nare är friskare människor = färre sjukdagar, 
”friskare” maskiner = färre driftstopp och 
mindre städning = minskade kostnader. 

En SILA 60p luftrenare kostar mindre än 
en klimatanläggning. Att skapa en miljö med 
ren, hälsosam luft i ett kontor, ett lager, en bu-
tik, industri, restaurang eller annan lokal med 
verksamhet är en investering som lönar sig.  

SANERINGSRAMEN - ETT 
PATENTERAT TILLBEHÖR
En designdetalj som skiljer Silas produkter 
från andra på marknaden är företagets Sane-
ringsram. “Det här är ett enkelt men smart, 
patenterat, tillbehör som alla Silas kunder 
imponeras av. De som jobbar med sanering, 
rivning och renovering vet hur mycket arbete 
det är att bygga upp tillfälliga väggar med 
plast för att hindra dammspridning till övriga 
utrymmen. Silas saneringsram gör det här ar-
betet betydligt säkrare, billigare och mindre 
tidsödande”, säger Andreas.

“Så här funkar det. På den rena sidan sitter, 
som vanligt, en luftrenare. På Silas produkter 
placeras saneringsramen ovanpå byggplasten 
mot luftrenaren med hjälp av inbyggda mag-
neter. Därefter tar man en kniv och skär bort 
plasten som ligger mot grovfiltret. Klart.

Ingen tejpning. Ingen tidspillan. Och 
framför allt inga farliga partiklar i luften där 
du ska arbeta”, säger Andreas.

‘När man är klar så tar man en plastbit och 
lägger mot grovfiterramen på luftrenaren. 
Kläm fast plasten med Saneringsramen. Klart. 
Nu har man ett transportskydd också.”

SILA 4CC
Sila släpper också en helt ny produkt, Sila 4CC 
som används för att avlägsna olika gasförore-
ningar på byggen eller industrier och kopplas 
på utblåssidan av en PCB-dammsugare eller 
en luftrenare.

Kolfiltervagnen förses med 4 st kolfilter och 
användaren kan även sätta 2 eller flera kolfil-
tervagnar i serie för att uppnå önskad filtre-
ring. Valet av storlek på kolfilterpatron avgörs 
av hur högt flöde man har på sugaren eller luft-
renaren. Som standard levereras SILA 4cc med 
4 st aktiva kolfilterpatroner med 3,2 kg kol. Kol-
filtervagnen är försedd med 4 grå 75 mm hjul 
varav två har bromsar. Vagnen levereras med 
två stosar med 150 mm anslutning samt ett 
lock till den ena stosen.

AMERIC EVAKUERINGSFLÄKTAR
Men nyheterna från Sila slutar inte här. Sila 
är också svensk distributör för Americ evaku-
eringsfläktar. Dessa används för att skapa en 
snabb och effektiv luftväxling i t.ex. gruvor, 
bergrum, tunnlar, byggarbetsplatser eller inom 
offshore shipping. I dessa arbetsmiljöer kan det 
exempelvis finnas Radon, avgaser, damm och 
då krävs en snabb och effektiv luftväxling. De 
hjälper till att smidigt och enkelt nå fram till 
öppningar där smutsig luft kan växlas mot ren, 
och de fungerar givetvis lika bra när det handlar 
om relativt stora lokaler med stora luftvolymer. 

Med tanke på de krävande miljöer en eva-
kueringsfläkt ska fungera i har Americ satsat 
på robusta och lätta produkter. Dubbelhöljet i 
polyeten gör fläktarna slagtåliga och idealiska 
i tuffa riv- och renoveringsmiljöer. Motorerna 
har hög prestanda och är utprovade för att 
tåla hårda påfrestningar. Evakueringsfläktar 

kan behöva gå oavbrutet under mycket långa 
perioder och Americs produkter har gång på 
gång visat sig hålla för det. 

Americ finns i tre storlekar. Americ 
VAF1500 är en evakueringsfläkt som är till för 
de mindre servicejobben där storlek och vikt 
prioriteras. Med VAF1500 kan man snabbt 
skapa övertryck i en arbetszon för att få in 
frisk luft eller skapa undertryck genom att 
transportera bort damm eller gaser.

Nästa storlek är Americ VAF-3000 som 
är en riktig arbetshäst. Man kan se den i en 
mängd olika miljöer där man måste evakuera 
luften effektivt. Med ett flöde på 4 200 m³/h 
kan man snabbt evakuera dålig luft genom att 
skapa övertryck eller undertryck. Man kan 
koppla på 20 – 30 meter evakueringsslang så 
att man kan rikta luften dit man vill. 

Den största fläkten är Americ VAF8000 
som evakuerar stora mängder luft på kort tid.  
VAF-8000 har ett flöde på hela 12 460 m³/h 
och är en 3-fas maskin. För att göra evaku-
eringen av luften än mer effektiv så kan man 
montera på Silas evakueringsslang.

Som tillbehör finns Silas vävda, slitstarka 
luftslangar. De hjälper användaren att snabbt 
och säkert justera flödet av luften dit man vill 
ha den. Man kan montera slangarna både på 
utblås- och insugssidan av fläkten. Slangen är 
försedd med insydd skarvring som gör att man 
kan koppla ihop flera slangar på trycksidan, 
helt utan verktyg. Om Slangen ska användas 
på sugsidan, förankrar man slangen med en 
frontstos. Den 7,5 meter långa slangen är lätt 
att transportera och bygger bara 20 cm vid 
transport. Varje slang har en påsydd väska med 
handtag. Slangarna är tillverkade i Europa.

www.silaproducts.com
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KH-Maskin flyttar fram sina positioner på marknaden med 
ett starkt maskinutbud för bygg- och anläggningsbran-
schen. Svensk Rental Tidning hade nyligen förmånen att 
träffa Anton Holmstrand, Key Account Sales på KH-Maskins 
huvudkontor i Jordbro, Stockholm.

KH-MASKIN, MED STARKA VARUMÄRKEN FÖR 
BYGG- OCH ANLÄGGNINGSBRANSCHEN 

K
H-Maskin är importör av entrepre-
nadmaskiner för bygg, anläggning, in-
dustri, kommuner och lantbruk. Hu-
vudvarumärkena är Kobelco, Karmer 
och Wacker Neuson, och företaget är 

generalagent för Kobelco i Sverige.
KH Maskin är en ombildning av Beck 

Maskin Sverige AB, som 2019 förvärvades 
av det finska bolaget KH-Koneet Group Oy. 

Den verkliga storsäljaren för KH-Maskin är Wacker Neusons 
markvibrator DPU6555. “En verkligt bra och mångsidig 
maskin runt 500 kg”, säger Anton Holmstrand som är Key 
Account Sales på KH-Maskin i Sverige.



Aspen erbjuder ett sortiment av 

produkter som är bättre för 

människa, maskin och miljö. Eller 

som vi föredrar att kalla det: 

för människor som bryr sig.

Är din arbetsmiljö och dina maski-
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Ett nummer - i hela Sverige

020-46 46 00

• Akut slangservice på plats

• Förebyggande underhåll

• Kvalitetstestade produkter

Vi minimerar kostsamma driftstopp!

hydroscand.se
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SOKKIA.COM

Professionella 
instrument för dig 
med höga krav!

GNSS och Optiska Mätinstrument

SOKKIA´s målsättning är att
alltid leverera produkter
med hög prestanda och
precision utvecklade för att
möta branschens höga krav
inom kartläggning, konstruktion
och industriell mätning.

SOKKIA har använts vid
stora och betydande 
projekt världen över. 

Med en produkt från
SOKKIA är du garanterad
högsta precision och 
hög produktivitet många
år framöver. 

SOKKIA erbjuder ett
brett sortiment av
mätinstrument. 

AUTHORIZED DEALER

Helsingborg
040 - 49 03 40 www.blinken.eu

Karlstad
054 - 21 60 60

Göteborg
031 - 20 40 10

Stockholm
08 - 754 31 30
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Innan förvärvet tillhörde Beck Maskin Sve-
rige den norska Beck Maskin-koncernen. Vd 
för KH-Maskin idag är Martin Lindén, som 
tidigare arbetat för Lännen. Hans bror Maths 
är företagets Business Manager för Wacker 
Neuson-utbudet och har tidigare arbetat för 
Steelwrist.

MASKINUTHYRANDE DOTTERBOLAG
Vad som skiljer KH-Maskin från andra ma-
skinåterförsäljare är att de också har en egen 
maskinuthyrningsverksamhet. Under Beck 
Maskin-tiden kallades hyresdelen BM Hyra, 
men under KH-Maskins flagg bytte verksam-
heten namn till KH-Rental. Förra sommaren 
köpte KH-Maskin dessutom upp uthyraren 
S-Rental AB, som specialiserar sig på uthyr-
ning av tunga entreprenadmaskiner. S-Rental 
ägdes av Törnells Maskinuthyrning AB innan 
förvärvet. Förra sommaren fortsatte huvudä-
garna KH Koneet Group även att marknads-
föra och sälja Wacker Neusons produktutbud 
i Sverige, precis som de redan gjorde i Finland 
sedan länge. KH-Maskin tecknade då avtal 
med Wacker Neuson Sverige.

I övrigt är KH-Maskin generalagent för 
Kobelcos hela sortiment. Göranssons Maski-
ner, Hultman AB och Alsike Maskin AB är 

KH-Maskins återförsäljare för Kobelco. KH-
Maskin säljer även hjullastare och teleskop-
lastare från Kramer.

UTHYRARNA 
DEN VIKTIGASTE KUNDGRUPPEN
Anton Holmstrand är Key Account Sales på 
KH-Maskin och bearbetar alla maskinuthyra-
re och återförsäljare i Sverige. “Vår viktigaste 
kundgrupp är uthyrarna, det är dem jag dag-
ligen jobbar med”, säger Anton Holmstrand. 
“Det är alltifrån de största till de minsta ut-
hyrarna. Alla är precis lika viktiga för mig. Jag 
upplever att det finns ett stort behov på ma-
skiner bland uthyrarna då många projekt går 

på högvarv och nya kommer till. Leveransti-
derna har dock varit längre än önskat den se-
naste tiden på grund av corona. Det är främst 
underleverantörer som har svårt att få fram 
delar i tid och det påverkar hela kedjan. Vi 
hoppas att detta är på väg att lösas för trycket 
på beställningssidan är högt”.

Anton Holmstrand jobbar främst med LE, 
“Light Equipment”, en produktkategori som 
växt i och med avtalet med Wacker Neuson. “I 
början var vårt sortiment för Light Equipment 
inte så stort, men vårt utbud har växt ordent-
ligt och blivit bredare med Wacker Neuson. Vi 
har hela Wacker Neuson-sortimentet. Det de 
inte har, har inte vi.”

 

KH-Maskin är generalagent för Kobelco i Sverige.
Sedan drygt ett år tillbaka säljer KH-Maskin hela Wacker Neusons 
produktsortiment på den svenska marknaden.

KH-Maskin säljer Kramers sortiment av hjullas-
tare och teleskoplastare.

Anton berättar att man hela tiden plockar i nya 
agenturprodukter i verksamheten. Han framhåller 
särskilt Wacker Neusons första rundpadda som 
släpps snart.

Leif Hoffman, på maskinuthyraren S-Rentals 
i Jordbro, berättar att det verkligen vänt på 
marknaden. “Det drog igång på allvar under 
mars månad då vi hade cirka 180 maskiner 
uthyrda”, säger Leif.

S-Rental har framförallt tunga maskiner i sitt uthyrningssortiment. Man satsar 
också på att hyra ut maskiner för asfaltsläggning.
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Återförsäljare för Wacker Neuson i Sverige 
genom KH-Maskin är Johansson Maskin AB, 
GHs Traktor-City i Mantorp AB, Göranssons 
Maskiner AB, Hultman Maskin AB, Streng-
bohm Eneby AB och Alsike Maskin AB. “I 
nuläget känner vi inget behov av att bygga ut 
med fler återförsäljare då vi har en god täck-
ning med befintliga. Möjligtvis kan det bli ak-
tuellt med en återförsäljare i region Dalarna”, 
säger Anton.

BRETT SORTIMENT 
AV PACKNINGSMASKINER
Då den här artikeln publiceras i samma ut-
gåva som SRT publicerar sin årliga temaarti-
kel om vibroplattor och vältar vill Anton lyfta 
fram Wacker Neusons DPU 6555 som är en 
väldigt populär vibroplatta. “Tack vare dess 
enorma komprimeringskraft i kombination 
med snabb framåt- och bakåthastighet erbju-
der DPU6555 extremt hög produktivitet. Det 
är en all-rounder för alla byggplatser där man 
ställer extrema krav på maskinens prestanda 
och effektivitet.

Dessutom erbjuder den utmärka särdrag 
vad gäller livslängd och användarvänlighet. 
Optimala användningsområden är kompri-
mering av dräneringsskikt och bärande lager 
vid anläggning av vägar, gångar och parke-
ringsplatser samt för återfyllning vid andra 
markbyggnationer. Tack vare frekvensen på 
69 Hz är DPU6555 pålitlig och användbar för 
alla typer av komprimeringsarbeten, även för 
sättning av tung marksten. Modellen DPU-

6555Hec är utrustad med Compatec, Wacker 
Neusons komprimeringskontroll.”

MASKINUTHYRNING MED S-RENTAL
Under intervjun deltar även Leif Hoffman, 
S-Rentals maskinuthyrare i Jordbro. “Det har 
varit en bra start på året”, säger Leif Hoffman. 
“Mars månad var helt otrolig. Vi hade 170-180 
maskiner uthyrda, tror jag. Vi är själva förvå-
nade. Eventuellt kan det bero på corona, att 
istället för att köpa så väljer man att hyra, men 
det är bara ren spekulation.”

S-Rental hade en liknande verksamhet 
som Beck Maskin Sveriges hyresverksam-
het BM-Hyra, det vill säga att man bara hyr 
ut produkter som ingår i deras försäljnings-
sortiment. S-Rentals största depå ligger i En-
köping, men de har även depåer i Järfälla och 
nämnda Jordbro. Enköping är huvudkontor 
för S-Rentals verksamhet och här sitter vd:n 
Tony Ferm. “Vi kommer med stor sannolik-
het också öppna i Jönköping”, säger Leif Hoff-
man. “Där KH finns, kommer vi finnas.”

S-Rental har ett brett maskinsortiment där 
allt i princip återfinns. Exempel är minigrävare, 
kompaktlastare, liftar, bandgrävare mellan 1,2 
till 55 ton, hjuldumprar från de allra minsta upp 
till Volvo A25, vältar, asfaltläggare och mycket 
mer. Man har också ett stort sortiment av hy-
drauliska verktyg för uthyrning. Då S-Rental 
specialiserat sig på att hyra ut framförallt tunga 
entreprenadmaskiner har man förstås även 
egna maskinister som följer med maskinen om 
så önskas. På västkusten har S-Rental ingått ett 
samarbete med Törnells Maskinuthyrning.

POPULÄRA PRODUKTER
Anton Holmstrand ser ljust på framtiden. 
“Vi upplever ett enormt tryck just nu och 
marknaden har verkligen återhämtat sig bra. 
Vi tror mycket på våra agenturprodukter. 
Wacker Neuson kommer också med sin första 
rundpadda snart och den tänker jag visa upp 
för uthyrarna. En riktigt intressant produkt”, 
avslutar Anton Holmstrand på KH-Maskin. 

www.kh-maskin.se

Wacker Neuson har ett brett sorti-
ment av packningsmaskiner och snart 
även egna rundpaddor.

Wacker Neuson har även en egen serie 
av dränkbara dräneringspumpar i sorti-
mentet.
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HAMM-vältar 
KRAFTFULLA LÖSNINGAR FÖR VÄG-  
OCH MARKBYGGNATION.

CLOSE TO OUR CUSTOMERS. Stor packningskraft, geniala koncept för drivlinan, användarvänlig drift och 
perfekt sikt – dessa är de övertygande argumenten för Hamm-vältar. Över hela världen!
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I mars 2021 lämnade Martin Andersson 
sin roll som National Sales Manager för 
Festool Sverige. Nu tillträder Carl Wallin 
rollen och får därmed det övergripande 
ansvaret för att driva och utveckla försälj-
ning och marknadsaktiviteter i Sverige. 
Han kommer senast från en roll som Se-
nior Management Consultant, där han 
har hjälpt företag att utveckla och im-
plementera försäljningsstrategier, affärs-
utveckling och digitalisering. Innan dess 
var han försäljningsdirektör på Hilti. Han 
har också arbetat för Tetra Pak i Sverige, 
Norge och Schweiz i olika roller inom 
försäljningsledning, affärsutveckling och 
e-Commerce. “Jag drivs av att bygga 
starka relationer till kunderna och av att 
hjälpa dem att utveckla sina affärer, samt 
av att utveckla teamet internt”, säger Carl 
Wallin. “Som ledare drivs jag av att hjälpa 
mina medarbetare att utvecklas och av att 
vi tillsammans ser till att företaget växer 
försäljnings- och lönsamhetmässigt.”

Ny National Sales Manager

Milwaukees nya M18 Fuel-kompressor på 7,6 
liter har en ljudnivå på 68 dB och en vikt på 
14,4 kg. Den har två bärhandtag, en låg design 
och stapelbar konstruktion. M18 Red-Lithi-
um-batteriteknik ger kraft för spikning av 
upp till 1600 stycken 18 GA-spikar per ladd-
ning med ett M18 RedLithium High Output 
12,0 Ah-batteri, enligt Milwaukee. Kompres-
sorn är utrustad med snabbkoppling, enkel-
varvsregulator och mätare på framsidan.

Milwaukee lanserar 
batteridriven kompressor

DW60 och DW90 kombinerar en nyttolast på 
6000 respektive 9000 kg, kompakta mått och 
terrängkörningsförmåga tack vare midjestyr-
ning. Efter en omarbetning är de nu utrustade 
med dieselmotorer som uppfyller avgasnorm 
steg V. ”Under vidareutvecklingen av våra störs-
ta dumpermodeller var det viktigt för oss att bi-
behålla beprövade funktioner och komplettera 
dem med den senaste utrustningen”, säger Ste-
fan Bogner, talesperson för företagsledningen 
på Wacker Neuson Linz GmbH, kompetenscen-
trum för grävmaskiner och dumprar på Wacker 
Neuson. ”Det gjorde att vi kunde erbjuda våra 
kunder kraftfulla och effektiva maskiner med 
höga säkerhetsstandarder för materialtransport 
– även i ojämn terräng.”

Modellerna är standardmässigt utrustade 
med fronttippande flak. På DW60 kan man 
välja sidotippande flak som kan vridas steglöst 
180 grader och möjliggör materialfyllning från 
sidan. Tack vare den hydrostatiska fyrhjuls-
driften går de att manövrera i ojämn terräng. 
Körkänslan stöds av den konstanta dragkraf-
ten från 0 till maximal hastighet och den hy-
drostatiska bromsverkan som sätter in så fort 
man släpper gaspedalen. Dessutom tänds de 
automatiska bromsljusen så fort maskinen kör 
långsammare. Hanteringen samt konstruk-
tionsmetoden gör att maskinerna är lämpade 
som hyrmaskin eller för frekvent byte av ope-
ratör, enligt Wacker Neuson. Maskinernas 
automatiska Eco-läge säkerställer automatisk 
sänkning av tomgångsvarvtalet samt avstäm-
ning av det elektroniskt reglerade drivsyste-
met och dieselmotorn garanterar minimal 
förbrukning och optimalt kraftutnyttjande, 
enligt Wacker Neuson. Ytterligare en funktion 
som bidrar till att sänka avgasemissionerna är 

standardfunktionen automatiskt stopp: Den 
stänger automatiskt av maskinen efter en för-
definierad tid när den inte används. En fjäder-
upphängd parkeringsbroms ger ökad säkerhet 
– föraren behöver inte aktivera den manuellt. 
Bromsen som hör till maskinens standardut-
rustning har en slitagefri konstruktion.

De olika tillvalen gör dumprarna lämpade 
för skilda användningsområden: Flakskydds-
gallret, som utvecklats och testats i enlighet 
med ISO 10262, skyddar föraren och förarhyt-
ten mot nedfallande material vid lastning och 
under körning. Dumprarna är även utrustade 
med långlivade LED-arbetsstrålkastare fram 
och bak. Modellerna är även utrustade med 
ny backvarnare med bredbandsljud. Tillvalen 
med det orangea säkerhetsbältet och en grön 
roterande lampa som visar det stängda säker-
hetsbältet, samt utgångssteg i signalfärg, är 
där för ökad säkerhet. Med joystick-manövre-
ringskonceptet vilar en hand alltid på ratten 
och med den andra handen kan olika funktio-
ner avklaras med ett grepp. Den multifunk-
tionella 7-tumsdisplayen i IP69-kapslings-
klassen ger överblick över funktioner och 
visar bilder från front- och backkamerorna. 
För båda dumprarna erbjuds en rymlig säker-
hetshytt som tillval. Förarhytterna uppfyller 
standardmässigt kraven i ROPS & FOPS nivå 
2. Bland höjdpunkterna återfinns luftkondi-
tioneringsanläggning (tillval), säkerhetsglas 
fram och stereo med handsfree. Wacker Neu-
son har totalt tio hjuldumpers (tre Dual View- 
och sju banddrivna dumpermodeller) i sitt ut-
bud. Dit hör också de elektriska DW15e och 
DT10e i zero emission-serien, samt tre Dual 
View-dumprar. Dessa har en manövrerings- 
och säteskonsol som kan vridas 180 grader.

Wacker Neuson presenterar nya versioner av de båda största 
hjuldumprarna, DW60 och DW90, som nu har ytterligare tillval, 
förbättrade säkerhetsfunktioner och mer komfort.

Nya hjuldumprar från Wacker Neuson
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T
otalt 133 exemplar släpptes av en unik 
version av Manitous MLT741-140 Elite 
New AG Limited Edition. Ett av dem 
hamnade i Sverige hos Köpingsbaserade 
företaget Tolago Infra AB. De hade se-

dan tidigare två Manitou MT625 som de också 
köpt från Scantruck AB, men deras tredje röda 
maskin lyfter alltså inte bara högre och tyngre 
utan är faktiskt den enda av sitt slag som vi 
kommer att få se i Sverige. Förutom en fan-
tastiskt kompetent och välutrustad maskin så 
fick Tony Winder som är ägare på Tolago Infra 
AB tillsammans med sin fru Lotta ta emot ett 
stycke glaskonst i samband med att nycklarna 
överlämnades. Konstverket föreställer så klart 
maskinen och bär dess unika nummer i serien, 
i det här fallet nr 23 av totalt 133 tillverkade.

“Jag har varit en förespråkare av teleskop-
lastare ganska så länge och känt att det skulle 
passa vår verksamhet, och eftersom vi nu köpt 
vår tredje Manitou så kan man nog konstatera 
att jag inte var helt fel ute. Både maskinerna 
och Scantrucks eftermarknad har fungerat väl-
digt bra, och det är självklart därför vi ger dem 
förnyat förtroende”, berättar Tony Winder.

JAG FICK IDÉN MED MANITOU TELE-
SKOPLASTARE FRÅN VÅR LEVERANTÖR
Tolago Infra AB startades 2015 av Tony Win-
der och hans hustru Lotta och det är fortfa-
rande de som sitter vid rodret på den expan-
siva resan. Med fokus på kvalitet, pris och 
leverantörer i yttersta världsklass så har de er-
övrat en stor och ständigt växande marknads-
andel när det gäller plastprodukter inom VA, 
VVS samt kabel. För att bli en än mer kom-
plett leverantör så har segmenten ovan kom-
pletterats först med ett noga utvalt sortiment 
av byggprodukter, och därefter det senaste 
affärsområdet trädgård. 2019 tillkom även en 

anläggning i skånska Bjärnum i utkanten av 
Hässleholm. Deras hovleverantör är polska 
Kaczmarek, en av Europas modernaste fabri-
ker som har stort fokus på kvalitet, miljö och 
kostnadseffektiv produktion. De arbetar med 
så miljövänliga material som möjligt, som 
till exempel polypropylen och alla produkter 
som Tolago tar in är naturligtvis anpassade 
för vårt nordiska klimat.

“Det var faktiskt från Kaczmarek som jag 
fick idén om att använda Manitou teleskop-
lastare på våra anläggningar. De liksom vi 
hanterar mängder av gods och hade använt 
Manitou under många år och var väldigt nöj-
da med dem. Godset vi oftast hanterar är gan-
ska skrymmande, men sällan särskilt tungt. 
Jag ville testa och köpte därför en MT625 från 
Scantruck till vår anläggning i Bjärnum för 18 
månader sedan. Vi blev så nöjda att vi snart 
skaffade en till MT625 till vår anläggning här i 
Köping, och med ökande volymer så behövde 
vi snart ytterligare en maskin och då föll valet 
på den här MLT 741”, säger Tony Winder.

FLERA VIKTIGA FÖRDELAR
Till att börja med så behövdes det lite tillvänj-
ning för chaufförerna som tidigare suttit i 
hjullastare och truckar främst, men de insåg 
snabbt fördelarna med en teleskoplastare.

“En teleskoplastare har flera viktiga fördelar 
för vår verksamhet. Till att börja med räckvid-
den, som ju talar för sig självt. Men med en bätt-
re räckvidd så kan vi också disponera våra ytor 
på ett smartare sätt. Vi sparar till exempel mark-
yta genom att kunna lasta högre på höjden, eller 
vi kan sträcka oss in och hämta produkter utan 
att behöva flytta det som står framför. En annan 
viktig fördel är det lägre insteget i våra Manitou 
jämfört med en hjullastare. Våra förare kliver in 
och ut väldigt ofta, och det skonar deras hälsa 
med ett lågt insteg både ur olyckssynpunkt och 
om man ser till förslitningsskador. Jämför man 
i stället med truckar så är en teleskoplastare ett 
helt överlägset alternativ på icke asfalterade ytor 
året runt, och på vintern klarar den naturligtvis 
den miljön betydligt bättre än en truck”, förkla-
rar Tony Winder.

Blir nästa vinter lika snörik som den se-
naste så är Tolago Infra AB ännu bättre för-
beredda nu. Deras senaste maskin kan lyfta 
4,1ton hela 7 meter högt, och det bör trygga 
de snabba leveranserna som deras kunder har 
vant sig vid eftersom alla deras maskiner är 
utrustade med både gafflar och skopa.

“Maskinen har en speciell lack och ett extra 
stort belysningspaket som utmärker den visu-
ellt. På insidan är den utrustad med lädersäte, 
sportratt i läder, läderarmstöd samt AC och 
bomfjädring. Jag tror inte det blir några pro-
blem att locka in förarna i den nya maskinen”, 
skrattar Lasse Lans som arbetar som säljare på 
Scantruck AB och var den som fick äran att säl-
ja den unika Manitou MLT 741-140 Elite New 
Ag Limited Edition till Tolago Infra AB.

Gasellföretag inom V/A köpte unik Manitou 
teleskoplastare från Scantruck AB

Tolagos senaste maskin från Scantruck var redan i arbete 
när vi besökte dem i slutet på maj. Här ska den lasta på 
produkter på en lastbil.

Tony Winder tar emot en gåva som följer med 
den unika maskinen som såldes av Lasse Lans 
på Scantruck AB. Maskinen har nr 23 av totalt 
133 tillverkade och är den enda som hamnade 
i Sverige.
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Byggföretaget GBJ Bygg AB har anlitats för att 
bygga en ny skola i Lammhult på uppdrag av 
Växjö kommun. Efter att ha räknat på kost-
naderna för projektet bestämde de sig för att 
införskaffa en alldeles egen Manitou 180ATJ.

Skolan som GBJ Bygg bygger ska rymma 
elever mellan förskoleklass upp till årskurs 
nio och ska stå klar hösten 2022. Betongbi-
lar, grävmaskiner och teleskoplastare samsas 
med den röda bomliften som GBJ Bygg köpt 
via Olofsson i Syd AB som är återförsäljare för 
Manitous svenska generalagent Scantruck. 
“Den är enkel att köra och det gick väldigt lätt 
att lära sig allting också”, säger Linus Karls-
son, snickare GBJ Bygg. “Det är en smidig ma-
skin med bra svängradie, och lyftkapaciteten 
på nästan 18 meter räcker gott och väl till det 
vi använder den till här, vilket främst är mon-
tage av olika slag. Jag upplever att maskinen 
är väldigt stabil och tar sig fram bra också 
tack vare fyrhjulsdriften. Fördelen för mig 
som snickare i att vi äger så mycket maskiner 
själva på GBJ Bygg är att slippa ringa runt och 
jaga utrustning.”

Alla platschefer på GBJ Bygg har ett eget 
budgetansvar på de olika projekten de ge-
nomför. Med tiden har GBJ Bygg byggt upp 
en maskinpark som de äger själva. “Vi jämför 
alltid om det passar bäst att hyra in eller om 
det är lönsammare att faktiskt köpa in och 
äga vår utrustning. I just det här fallet, och 

faktiskt i en majoritet av fallen, så brukar det 
landa i att vi vill äga vår egen utrustning”, sä-
ger Björn Rundelius, platschef GBJ Bygg. “Här 
i Lammhult så är det ett par mil till närmaste 
depå för uthyrning, vilket innebär att det finns 
en fraktkostnad förutom en hyreskostnad om 
vi skulle hyrt in den här liften. En Manitou 
180ATJ är en lift som vi använder kontinuer-
ligt, så risken att den bara ska bli stående hos 
oss är obefintlig. När vi inte längre använder 
den här, så kör vi den till någon av våra an-
dra projekt. Skulle det bli ett stillestånd här så 

gör det inte heller något om den står still ett 
par dagar, men om det varit en hyresmaskin 
så hade vi kanske övervägt att returnera den 
för att slippa hyreskostnaden, men då istället 
fått fraktkostnaden. Jag ser det som att vi spa-
rar både pengar och samtidigt sparar miljön 
genom att minimera antalet frakter fram och 
tillbaka.”

GBJ Bygg grundades 1945 och är idag ett 
byggföretag med cirka 200 anställda fördelat 
på fem kontor i Växjö, Värnamo, Göteborg, 
Jönköping och Borgholm.

GBJ Bygg investerar i 
Manitou-bomlift

Milwaukee släpper stativlampa med integrerad laddare
Milwaukee Tool utökar sitt sortiment av be-
lysningslösningar med lanseringen av nästa 
generations stativlampa, en M18 High Out-
put-lampa på stativ med integrerad laddare.

Den nya stativlampan har 100 procent 
starkareljuseffekt än den ursprungliga och 
har högre ljusstyrka för att uppfylla kraven på 
bra belysning på arbetsplatsen. ”Under 2016 
lanserade vi en stativlampa som löste alla de 
vanligaste frustrationerna som användarna 
upplevde med halogenlampor på stativ”, 
säger Alexander Flemming, Trade Product 
Manager Nordic Milwaukee. ”I år kan vi pre-
sentera vår mest avancerade batteridrivna 
stativlampa med andra generationens inte-
grerade laddare. Den är komplett med alla 

funktioner som användarna är bekanta med 
och uppskattar, och har dubbelt så hög ljus-
styrka jämfört med föregående modell.”

Liksom den föregående modellen har M18 
High Output-lampan med inbyggd laddare 
justerbara lamphus vilket gör att använda-
ren kan rikta tre oberoende lampor dit lju-
set behövs. Stativlampan har tre effektlägen 
för optimal kontroll över ljuset (6000 lumen 
TrueView). Lampan har ett förbättrat bär-
handtag för transport och förvaring, och den 
kan monteras på bara några sekunder, enligt 
Milwaukee. Den kan dessutom förlängas från 
1 till 2,2 meter för belysning ovanför huvud-
höjd eller för att minimera skuggor när ljuset 
riktas nedåt.

 M18 High Output-stativlampan har en 
inbyggd nätkontakt, en inbyggd M18-batte-
riladdare och en USB-port för laddning av 
andra enheter. Liksom Milwaukees övriga 
LED-lampor behöver den nya stativlampans 
LED-lampor aldrig bytas ut.
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Per-Anders Bardh har utsetts till Scanmaskin-
Gruppens nya vd. Han har god teknisk kom-
petens och många års erfarenhet i kombina-
tion med ett modernt och väldokumenterat 

ledarskap, skriver Scanmaskin-Gruppen i ett 
pressmeddelande.

Per-Anders Bardh efterträder Paulo Bergs-
trand. “Vi vill ta tillfället i akt och tacka Paulo 

för hans långa, engagerade och hårda arbete 
på Scanmaskin”, skriver Scanmaskin-Grup-
pen i pressmeddelandet. “Sedan 70-talet har 
Paulo tillsammans med sin far Clas-Göran 
Bergstrand styrt Scanmaskin-gruppen till att 
bli en av de marknadsledande aktörerna inom 
golvbearbetning med stor framgång.”

“Paulo har varit en mycket stor del av Scan-
maskin och Scanminerals framgångar och 
han kommer att saknas mycket i företaget,” 
säger Göte Mattsson, Senior Vice President 
Fluids & Mechanical Solutions Indutrade AB. 
“Vi ser framemot att fortsätta utveckla hans 
arv med Per-Anders i fronten.”

Scanmaskin-Gruppen grundades 1975 i 
Göteborg och tillverkar slipmaskiner, minera-
ler och verktyg. Scanmaskin och Scanmineral 
erbjuder ett sortiment med alltifrån golvslip-
maskiner och diamantverktyg till mineraler 
för fogfria golv. Huvudkontoret och tillverk-
ningen är stationerad i Lindome. Företaget 
har också andra försäljningskontor och lager 
i hela Skandinavien, USA och Dubai. Produk-
terna säljs över hela världen och är represen-
terade i 33 länder genom återförsäljare.

SCANMASKIN-GRUPPEN 
UTSER NY VD
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Framtiden ser ljus ut för Swepac. Nya fördubblade 
produktionslokaler, nyanställningar, utökat produkt-
sortiment och en växande exportmarknad är några 
av orsakerna.

VÄXLAR UPP
SWEPAC

48

S
wepac har haft en fantastisk utveck-
ling under det senaste decenniet. 
2009 flyttade man in i nybyggda pro-
duktionslokaler längs E4 strax utan-
för Ljungby. Men bolagets tillväxttakt 

gjorde att de snart hade växt ur lokalerna. 
Man började då söka efter mark för att bygga 
en ny produktionsanläggning och valet föll 
på Bergvägen 7 som i princip ligger ett sten-
kast från den gamla anläggningen fast på den 
motsatta sidan av motorvägen i Ljungby.

FÖRDUBBLAR 
PRODUKTIONSYTORNA
“Vi förvärvade marken från kommunen som 
ligger i ett perfekt blickfång för de som tra-
fikerar motorvägen. Vi hade också lite tur 
att en av våra leverantörer ville förvärva våra 
gamla lokaler så vi hade aldrig några problem 
att avyttra dem”, berättar Swepacs VD Anders 
Johansson när Svensk Rental Tidning träffar 
honom och företagets försäljningschef Glenn 
Eriksson på nya anläggningen i Ljungby.

Man började rita på nybygget i slutet av 
2019 och byggfasen startade i princip när 
pandemin bröt ut 2020. Bygget stod klart i 
december 2020 och under första kvartalet 
2021 flyttade man in och kunde starta upp 
produktionen.

Till höger, VD Anders Johansson och 
försäljningschef Glenn Eriksson fram-
för Swepacs nya anläggning i Ljungby.

“Det var med en viss vånda vi sjösatte det 
här projektet med tanke på att byggnationen 
drog igång precis när pandemin lamslog värl-
den och marknaden frös till is förra våren. 
Men under hösten förra året började markna-
den vakna till liv igen”, säger Anders.

Swepac klarade sig ganska bra under 2020 
och tappade knappt fem procent av sin för-
säljning på grund av pandemin.

Med den nya anläggningen har man för-
dubblat sin produktionsyta från 2000 kvm till 
4000 kvm. Utomhus har man byggt en stor 
testyta för maskinerna och totalt mäter tom-
ten hela 23000 kvm så det finns gått om plats 
för framtida expansion.

Den nya produktionslokalen omfattas av 
montering i sex liner. Två för montering av 
små maskiner upp till 140 kg och två liner för 
maskiner från 140 kg upp till 550 kg. Till det-
ta tillkommer två liner för montering av glät-
tare. Monteringen är uppbyggd så att varje 

Swepac har sex tillverkningsliner i ljusa och 
rymliga lokaler.
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Tillverkningslinan för maskiner upp till 140 kg. Monteringsavdelningen för Swepacs glättare. Glättarna testkörs på metallplatta.

“Det är ganska mycket trixande med leve-
rantörer och budbilar för att påskynda förse-
nade komponter. Vi hoppas dock att situa-
tionen kommer att bli bättre under hösten”, 
tillägger Anders.

Trycket i orderingången har också gjort att 
man behövt nyanställa personal, något som 
kommer att fortsätta även under hösten för 
att klara av produktionen. Man är idag 50 an-
ställda varav 10 är relativt nyanställda.

FÖRDUBBLING AV OMSÄTTNING 
GENOM ÖKAD EXPORT
Målet för Swepacs investering i den nya pro-
duktionsanläggningen var också att öka före-
tagets omsättning. Planen är att inom tre till 
fem år fördubbla omsättningen och nå upp 
till dryga 250 MSEK. Om den kraftiga för-
säljningsökningen fortsätter i år finns goda 
möjligheter att redan under 2021 passera 
150MSEK. Under 2020 hamnade omsättning-
en på cirka 100MSEK trots ett tapp på cirka 

Här testkörs en rundpadda innan leverans till kund.

fem procent i omsättning på grund av pande-
min.

Men för att öka omsättningen är export-
andelen en viktig nyckel till framgång. Inom 
en överskådlig tid hoppas man på att komma 
upp i en exportandel över 60 procent.

“Idag exporterar vi omkring 45 procent av 
våra produkter till främst våra grannländer i 
Norden, östra delen av Europa och Mellan-
östern. Vi vill öka försäljningen i Europa som 
har ett flertal stora marknader. Sedan är även 
den Nordamerikanska marknaden en stor 
framtida potential för oss”, säger Anders.

En annan viktig faktor för att nå omsätt-
ningsmålet är att man knutit till sig ett samar-
bete avseende OEM-tillverkning av ett flertal 
maskinmodeller. Kunden är en stor inter-
nationell aktör och Anders föredrar att inte 
nämna dess namn.

“Samarbetet var naturligtvis en anledning 
till att vi behöva utöka vår produktion. Nu 
blir vi heller inte lika säsongsberoende utan 

montör sätter ihop maskinen från början till 
slut. Produktionsanläggningen består också 
av tre stora testrum av produkter, rymliga 
lager och serviceverkstad samt väl tilltagna 
kontor och personalutrymmen. Framförallt 
var testrummen en ganska stor investering 
med mycket testutrustning för att noggrant 
kunna testa varje maskin innan leverans. I 
testrummen körs alla paddor och glättare. 
Man har också en monteringsstation för 
modulbalkar och fasta balkar som används 
vid betonggjutning.

“Även om vi inte varit igång så länge i de 
nya lokalerna märker vi en stor skillnad i 
produktionen. Vi har ett mycket bättre flyt 
i produktionen och gott om ytor. Det kom 
verkligen lägligt då vi sett en kraftig ökning i 
orderingången sedan början av året. Orderin-
gången har redan passerat omsättningen för 
hela förra året”, säger Anders.

Det är verkligen anmärkningsvärt hur 
marknaden vänt på så kort tid. Det problem 
man dock brottas med, precis som många an-
dra tillverkare, är långa leveranstider av kom-
ponenter. Det är främst vad gäller motorer 
som leveranstiderna ökat. Swepac försöker 
dock begränsa effekten genom att montera 
maskinerna så långt det går och komplettera 
när försenade komponenter anländer.
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produktionen blir utspridd under hela året 
då OEM-produkterna säljs över hela världen”, 
säger Anders.

AKTUELLA NYHETSLANSERINGAR 
OCH MYCKET I “PIPELINE”
Inte nog med att Swepac lyckats bygga en helt 
ny produktionsanläggning i Ljungby man har 
också hunnit med att vidareutveckla sitt pro-
duktsortiment. Glenn Eriksson berättar att 
hela sortimentet kommer att uppdateras samt 
att man räknar med att lansera helt nya model-
ler som kommer att visas på Bauma nästa år. 
Batteridrivna paddor är naturligtvis prioriterat 
bland nyheterna. Sedan en tid har man konti-
nuerligt introducerat uppgraderade modeller. 
Rundpaddan FR95 som nyligen introducerats 
ersätter FR85. FR95 har fått en förbättrad ergo-
nomi och är mera avvibrerad än föregångaren. 
FB280, som är fram- och bakåtgående, är ock-
så en uppgraderad modell och ersätter FB255. 
Paddan drivs av en Hatz-diesel och är försedd 
med blåtand. Andra nyheter är F82 samt F92, 
där den senare är en helt ny modell. Efter som-
maren släpper man de nya modellerna FB155, 
FB240, FB280 och FB515. 

“Våra större paddor är försedda med blåtand 
och kan molnuppkopplas vilket i synnerhet är 
en värdefull teknik för exempelvis maskinuthy-
rare. Med vår serviceapp kan man sedan avläsa 
en rad olika parametrar kopplade till produkter-
na såsom att kolla serviceintervallet, registrera 

service och reparation, spåra fel, se reparations-
historiken och hålla koll på hur maskinerna 
körs och var de befinner sig. De uppkopplade 
maskinerna har även ett bra stöldskydd då de 
kan stängas av på distans”, berättar Glenn.

En annan nyhet är att man introducerat 
en helt ny hemsida. Hemsidan är överskådlig 
och lättnavigerad samt väldigt transparent. 
Kunden eller användaren kan lätt finna allt 
den söker efter både vad gäller produktsorti-
mentet och guider för själva handhavandet. 
Här finns bland annat pedagogiska filmer hur 
man utför olika typer av service. Hemsidan 
är i synnerhet ett bra stöd för Swepacs efter-
marknadsarbete.

Avslutningsvis ska nämnas att Swepac 
strävar efter att arbeta hållbart genom hela 
verksamheten. Man har som mål att produk-

tionen ska bli helt energineutral. Hållbarhe-
ten ska genomsyra alla delar av bolaget såsom 
produktutbud, produktion och eftermark-
nad. En del i detta är företagets satsning på 
batteridrivna paddor sedan några år tillbaka 
och sortimentet utökas successivt. Man är 
dessutom självförsörjande på el genom sol-
celler på anläggningens tak. De som besöker 
Swepac och kör eldriven bil kan ladda den 
gratis genom företagets laddningsstolpar som 
levererats av Garo Elflex.

En annan sak värd att nämna är att man 
inom Swepac satsar på jämställdhet och för-
söker medvetet att öka antalet kvinnor på fö-
retaget. Målet är att nå en bra balans med ett 
större antal kvinnor på alla avdelningar inom 
företaget.

www.swepac.com
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“Flera nya och uppgraderade produkter rullas ut kontinuerligt, däribland nya 
FR95 som ersätter FR85”, berättar Anders Johansson.

Lagersituation för komponenter och färdiga pro-
dukter är inget problem idag. Däremot brottas 
man med långa leveranstider av komponenter 
på grund av pandemin. Testriggar för Swepacs tunga paddor.

Swepacs försäljningschef Glenn Eriksson berättar om en rad 
nya produkter som har lanserats och kommer att lanseras. 
Han framhåller också värdet att Swepacs produkter numera är 
molnuppkopplade via blåtand och kan hanteras via företagets 
serviceapp.

Monteringslinan för modulbalkar 
för betonggjutning.

Även kontors- och personalut-
rymmena är fräscha.



SE VÅRT KOMPLETTA SORTIMENT PÅ: 
www.scanmaskin.com

VI KAN
GOLVBEARBETNING 
SLIPNING | FRÄSNING | BLÄSTRING

Vilken maskin 
passar ditt golv?



VI KLIPPER KABLARNA!
 DET BÖRJADE VÅREN 2018 I SÖDERHAMN 

Johan P Bång och Mats Eriksson som äger och driver InBy Rental 
i Söderhamn, Bollnäs och Hudiksvall.
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F
inansieringen löste sig och i oktober 
2018 var det klart och de tog över Ti-
dermans som verkat i Söderhamn sedan 
början av 90-talet.  InBy Rental var bil-
dat och inledde verksamheten med tre 

anställda. Och nu går det snabbt. Våren 2019 
öppnar de en depå i Bollnäs, och sommaren 

Mats Eriksson kontaktade Johan P Bång, båda anställda inom hyresbranschen i 
Hälsingland. “Johan, ska vi köpa Tidermans depå i Söderhamn? Den är till salu”, 
frågar Mats. “Ja för tusan”, svarar Johan direkt utan att egentligen hinna tänka. 
“Men det lär ju kosta”, tillägger Johan överraskad. “Men stålarna fixar du med 
din bakgrund och kontakter”, replikerar Mats lätt flinande.
Text och bild: Ole Oldeen

2020 en  depå i Hudiksvall. Böckerna stängde 
2018 med en omsättning på drygt 4 miljoner 
för att 2020 landa på nära 19 miljoner kronor 
med 14 anställda. Hur gick det här till då? 

“Med ren pur glädje över något eget, lite 
väl vågad expansionstakt kanske, hårt arbete 
och lyckade personalrekryteringar”, säger Jo-

han, vars familj äger halva bolaget. Mats med 
familj äger den återstående halvan. Alla fast 
förankrade i Hälsingland. Mats fortsätter: 
“Det var ju verkligen en chansning. Vi kände 
knappt varandra men jag hade sett Johans 
erfarenhet av affärsutveckling och finansie-
ringsfrågor från GIS-branschen, och parat 



Inby Rentals depå i Hudiksvall, öpp-
nade mitt under pandemin sommaren 
2020.

Rolf Dahlberg och Per-Anders Bodén i Hudiksvallsbutiken.Per-Anders Bodén, arbetsledare i Hudiksvall.
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med min 20-åriga erfarenhet från rental-
branschen skulle det kunna bli något riktigt 
bra. Och jag har ju fått rätt”, säger Mats. 

ALDRIG NEJ
En titt i InBys affärsplan visar på värden som, 
lokal förankring, cirkulära modeller, en värde-
grund som bygger på Kunskap & Säkerhet, Bredd 
& Funktion samt Service & Flexibilitet. Och det 
löfte man ger till partners och kunder är: Vi kan – 
Vi har – Vi gör. Men vad betyder det i praktiken?

“Med vår lokala förankring så känner vi 
kundernas vardag, deras utmaningar och 
möjligheter och de känner oss”, säger Mats. 
“Det handlar om förtroende och lojalitet. Vi 
har bestämt oss för att aldrig säga nej. Har vi 
inte det som efterfrågas så skaffar vi fram det, 
även om det ibland blir en knaper avans. Vi 
vet att den kunden kommer tillbaka och vårt 
renommé lyfter”, säger Mats.

“För oss är funktionshyra viktigt. Vi glöm-
mer inte kunden så fort den lämnat butiken 
med hyrd maskin. Vi finns med hela hyrtiden. 
Uppstår problem under arbetet eller annan 
maskinvara behövs så rycker vi ut och löser 
det. Vi har dygnet runt-jour på telefon och 
finns i sociala medier. 

Vi tillhandahåller också sparad tid. Till 
funktion hör också satsningen på ett bra sor-
timent av personligt skydd, arbetskläder, till-
behör och förbrukningsvaror. Kunderna ska 
spara tid på att slippa åka runt i stan efter så-
dant som behövs i vardagen”, tillägger Johan.

KLIPPER KABLAR OCH STRYPER KRANAR
Naturens kretslopp har inspirerat idén om 
begreppet cirkulär ekonomi. Det talas  om 

energieffektivitet, materialåtervinning och 
återanvändning. Det där försöker InBy ha 
för ögonen hela tiden. Rentalbranschen i sig 
är ju cirkulär, maskinerna har en ägare men 
används av många. Det är tydlig återanvänd-
ning som driver cirkulära frågor i branschför-
eningens styrelse. 

“I vår nya depå i Hudiksvall med de se-
naste maskinerna så har vi klippt kablarna 
och strypt soppakranarna så långt det bara är 
möjligt. Batterierna håller på att ta över. Det 
är smidigt, säkert, klimatsmart och ger stora 
arbetsmiljövinster”, säger Mats.

Per-Anders Bodén, arbetsledare med 30 
år i branschen anställdes våren 2020 för att 
öppna depån i Hudiksvall.

“Jag har alltid varit batteriskeptiker, det har 
mest handlat om ideliga batteribyten och ir-
ritation. Men jag har vänt. De nya batterierna 
har en helt annan prestanda och kapacitet, så 
nu ser jag bara fördelarna. Kunderna är också 
på väg att övertygas”, menar Per-Anders. “Vi 
går före, kunderna kommer att följa efter”, 
tillägger han. 

Stämningen Hudiksvalls-depån är påtag-
ligt varm och uppsluppen. “Men det är ju 
självklart”, menar Rolf Dahlberg också med-
arbetare i Hudiksvall. “Det ska vara roligt och 
välkomnande att komma in här. En fika, kort 
pratstund och uträttat ärende, thats it. Man 
ska aldrig titta in här och bli besviken”.

JULCONTAINER
Till det cirkulära tänkandet hör också InBys 
lokala engagemang. Man tycker det är vik-
tigt att bidra till utvecklingen av samhället 
och till Hälsingland som en plats att leva, 

arbeta och bo i. InBy hjälper lokala turistar-
rangörer, idrotts- och kulturföreningar med 
utrustningar och kunskap vid olika typer av 
publika evenemang. Mats pekar också på 
deras mentorprogram för ”Start Ups” där de  
hjälper till med certifieringar, utrustning och 
entreprenörssupport. Man uppmuntrar också 
sina duktiga medarbetare att på arbetstid en-
gagera sig i föreningslivet på styrelsenivå.  Ett 
sätt att sprida den kunskap och erfarenhet de 
skaffar sig på arbetet till det omgivande sam-
hället.

Under de senaste två jularna har InBy dri-
vit insamlingsprojekt tillsammans med Rädda 
Barnen.

“Vi dekorerade en 10-fots container som 
ett gigantiskt julklappspaket med röda snören 
och allt”, berättar en leende Johan och fortsät-
ter. “Under adventstiden placerade vi paketet 
på olika torg och intill köpcentra. Vi pekade 
på möjligheten för allmänheten att skänka 
julklappar och hjälpa oss fylla 10-fotspaketet. 
Resultatet blev fantastiskt och vi kunde bidra 
med julklappar till över 700 behövande famil-
jer i Söderhamn”. På grund av smittorisken 
under pandemin så byttes pakethanteringen 
den senaste julen ut mot insamling av pengar.

“Det här lokala engagemanget är ett sätt 
för oss att betala tillbaka för det förtroende 
samhället och våra kunder ger oss. Med en 
framgångsrik affärsverksamhet får vi möjlig-
heter att engagera oss i lokalsamhället och 
bidra till att våra barn och unga i Hälsing-
land ska få en bra start i livet”, betonar Mats 
Eriksson och Johan P Bång som driver InBy 
Rental.

www.inbyrental.se
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För oss på Dustcontrol är och har 
det alltid varit naturligt att utveckla 

maskiner för och ihop med den 
professionella byggbranschen och dess krav. 

Tillsammans skapar vi de bästa 
lösningarna för att suga upp osynligt 
och synligt damm direkt vid källan. 
En ren arbetsmiljö leder till friskare 

arbetsplats, färre driftstopp och högre 
produktkvalitet.

Vi kallar det för 
Healthy Business!
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Milwaukee lanserar M12-radio med laddare DAB+
Milwaukee Tool utökar M12-systemet med 
ny radio med laddare DAB+. Denna ljudlös-
ning för byggarbetsplatser erbjuder enligt 
Milwaukee mångsidighet för sin storlek 
och låter användaren ladda enheter sam-
tidigt som radion är igång. Radion är den 
första lösningen i M12-systemet med ladd-
ningsfunktion och har en 12 V DC-port för 
laddning av elektroniska enheter. Designen 
möjliggör olika integrerade upphängnings-
alternativ så att användare kan hänga upp 

den var de än befinner sig, enligt Milwau-
kee. Detta inkluderar ett självcentrerande 
nyckelhål och ett ihåligt handtag för upp-
hängning på olika material. Användare kan 
strömma musik i högupplöst ljudformat upp 
till 30 meter via Bluetooth från en elektro-
nisk enhet. Radion är konstruerad med ett 
skal som skyddar interna komponenter. När 
radion är utrustad med ett M12 RedLithium 
2,0 Ah-batteri klarar den upp till 10 timmars 
kontinuerlig drift, enligt Milwaukee.

De nya bakre skivbromsarna, det bakre fjäd-
ringssystemet för tandemaxlar, den lägre 
tjänstevikten samt en mängd funktioner så-
som Hi-Traction-systemet ger tillsammans 
med alla uppkopplingsmöjligheter, digitala 
tjänster och förarhyttens höga komfort ef-
fektivitet och lönsamhet, enligt Iveco. T-Way 
lanserades vid ett digitalt event som utfor-
mats för Iveco Live Channel för att ge del-
tagarna en unik upplevelse. Med hjälp av vi-
deoinslag och liveinteraktioner togs gästerna 
med på en upptäcktsresa genom Ivecos “off-
road-värld” samtidigt som man avslöjade det 
senaste tillskottet. ”Vi har skakat om bran-
schen med vår landsvägsmodell Iveco S-Way. 
Idag gör vi det på nytt i offroad-sektorn”, sade 
Thomas Hilse, Iveco Brand President. “Vi hål-
ler på att ta lastbilstransporterna in i framti-
den även i detta segment, och framtiden är 
nu med Iveco T-Way. Vi har utformat Iveco 
T-Way med ambitionen att sätta nya standar-
der för robusthet, driftsäkerhet, effektivitet, 
manöveregenskaper, påbyggnadsflexibilitet 
och uppkopplade tjänster – samt design, ett 

’måste’ för ett italienskt märke. Namnet säger 
allt: T som i Tuff!”

T-Way har högbeståndigt stål i den 10 mm 
tjocka chassiramen med ett balkböjmoment i 
toppen av segmentet på 177 kgm. Framaxeln 
har ett axeltryck på upp till 9 ton, och nav-
reduktion är standard på bakaxeln. Bakhjuls-
upphängningen för tandemaxlar optimerar 
fordonsvikten och förbättrar offroad-egen-
skaperna med större markfrigång och bättre 
frigångsvinkel baktill, enligt Iveco. T-Way 
levererar enligt Iveco all nödvändig effekt för 
dragkraft och kraftuttag med Ivecos Cursor 
13-motor (13 liter) som ger upp till 510 hk. För 
lättare konfigurationer kan den även fås med 
Cursor 9-motor. Motorerna kombineras med 
den 12- eller 16-stegade automatiserade Hi-
Tronix-växellådan som utrustats med funk-
tioner för terrängkörning. De omfattar Hill 
Holder-funktionen som underlättar start i 
branta uppförsbackar, gungningsfunktionen 
som återupprättar dragkraften på halt un-
derlag liksom krypläget för ultralåg hastighet 
under tomgång. För uppdrag som tillfälligt 

kräver driven framaxel finns Hi-Traction, 
ett hydrostatiskt drivsystem för 6x4-chassin 
och dragbilar. T-Way har uppkopplingsmöj-
ligheter vilket är utmärkande för Way-serien 
tack vare en standardmonterad connecti-
vity box. Uppkopplingssystemet möjliggör 
telediagnostik och förebyggande underhåll 
samt gör att vagnparksadministratörerna 
kan fjärrövervaka fordonets prestanda. Med 
både chassi- och dragbilsversioner finns ett 
urval av drivlinor: 6x4-chassin och dragbilar 
och 8x4-chassimodeller; samt all-hjulsdrift 
på 4x4- och 6x6-chassin och dragbilar lik-
som 8x8-chassiversioner. Utbudet inom all-
hjulsdrift har utökats med modeller med 4-, 
4,2- och 4,5-meters axelavstånd. I det nya 
PTO-utbudet ingår ett kraftuttag som ger 
vridmoment på upp till 2 300 Nm. Hytten 
finns i två versioner – kort AD-hytt och lång 
AT-hytt med standardtak eller högt tak. Det 
finns bromssystem med skivbromsar fram på 
PWD-modeller, och bakre skivbromsar och 
EBS med bromsning på vissa modeller. Alla 
modeller är utrustade med avancerade föra-
rassistanssystem.

X-Way-programmet, också från Iveco, 
lämpar sig för uppdrag där lastbilen kör 90 
procent av tiden på väg och sedan måste kun-
na klara av den sista sträckan i terräng för att 
kunna nå fram till anläggningsområdet. Med 
ett utbud av chassi-, hytt- och axelvarianter är 
lastbilen konstruerad för att vara flexibel, och 
den är byggd för att vara robust och driftsäker 
inom olika användningsområden samtidigt 
som den är lika säker, komfortabel och effek-
tiv som ett onroad-fordon, enligt Iveco.

Iveco kompletterar sitt tunga modellprogram Iveco Way med nya 
terränggående Iveco T-Way, som tar över efter Trakker. T-Way intro-
ducerar en ny automatiserad Hi-Tronix-växellåda med funktioner som 
utvecklats för terrängkörning.

För extrema terränguppdrag
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I 
takt med att regelverken skärpts och tek-
niken förfinats och blivit mera avancerad 
inom bygg- och anläggningsbranschen 
har kravet på kompetens och kunnande 
ökat bland nyttjarna. Behovet av specifika 

branschutbildningar har ökat och även det 
faktiska utbudet av utbildningar.

ATT ÖKA SITT KUNNANDE 
SKA INTE HA NÅGRA TRÖSKLAR
Men en branschutbildning måste vara lättill-
gänglig, pedagogisk och inte ta ett för stort 

 SMART INLÄRNING MED 

 WEBBASERADE UTBILDNINGAR 

 FRÅN HANTVERKARSKOLAN 

Att gå en branschutbildning 
för att öka sitt säkerhetstänk 
och sin kompetens ska inte 
ha några trösklar. Det tog 
Hantverkarskolan fasta på 
när de lanserade sina web-
baserade utbildningar som 
enkelt kan integreras i det 
vanliga arbetet.  

Ronny Ronholt (höger) och Sten-Erik Thieme har lång 
erfarenhet från maskinuthyrning och att arbeta med en 
mängd olika typer av bygg- och anläggningsmaskiner 
och känner väl till betydelsen av bra och anpassade 
utbildningar. 

anspråk av elevernas tid. Ett av de utbild-
ningsföretag som slagit huvudet på spiken 
med sina webbaserade utbildningar är Svens-
ka Webbutbildningar AB och deras utbild-
ningskoncept Hantverkarskolan.se.

Upphovsmännen till bolaget är Ronny 
Ronholt, Sten-Erik Thieme och Mikael Dahl-
holm. Ronny och Sten-Erik arbetar främst 
med utbildningarna och Mikael står för den 
digitala utformningen av den webbaserade 
plattformen. Ronny är i grunden maskinut-
hyrare och var också grundaren till E-butiken 

Verktygsproffsen.se. Sten-Erik har tidigare ar-
betat med tyngre anläggningsmaskiner, last-
bilar, timmerbilar med mera.

Bolaget startade så sent som förra året 
men upphovsmännen har lång erfarenhet 
från bygg- och anläggningsbranschen.

“Hela vårt utbildningspaket lanserades i 
maj förra året men vi hade då utvecklat och 
jobbat med konceptet under två år innan”, 
berättar Ronny Ronholt när SRTs utsände 
träffar honom och Sten-Erik Thieme i utbild-
ningslokalerna i Knivsta norr om Stockholm.

“Man får väl säga att timingen var ganska 
bra med tanke på att Corona-pandemin bröt 
ut och allt blev webbaserat ändå.”

Hantverkarskolans affärsidé är att vara 
verktyget för de som är instruktörer eller vill 
bli. De vänder sig endast till instruktörer och 
lärare av utbildningarna och handlar bland 
annat om teori via webbaserade utbildningar. 
Samt integrera de verktyg som behövs för att 
underlätta instruktörens vardag med till ex-
empel elektroniska slutprov. Viktigt att till-
lägga är att instruktörerna äger kunden hela 
vägen från start till mål. Ringer slutkunder 
till oss för utbildningar så delar vi ut dem 

Patrik Hofgren är intruktör vid utbildning i handhavande av minikranar vid Cramoskolan. 
Här blir han instruerad av Hantverkarskolans Sten-Erik Thieme. 
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 SMART INLÄRNING MED 

 WEBBASERADE UTBILDNINGAR 

 FRÅN HANTVERKARSKOLAN 

Så här ser ett kursintyg i genomgående och 
godkänd liftutbildning ut från Hantverkarskolan.

Per Bökberg (vänster) från 
Rallco AB på utbildning hos 
Ronny Ronholt på Hanverkar-
skolan. Utbildningen avsåg 
minikranar och säkrare lyft.

till närmast tillgänglig instruktör i närheten 
av kunden. Vi utför aldrig utbildningar mot 
slutkunder.

Idag erbjuder Hantverkarskolan.se sex web-
baserade utbildningar för instruktörer vilka är:

Fallskydd för lift, Fallskydd med räddning, 
Lift/Mobila arbetsplattformar, Minikran 10 
tonmeter, Minikran 10 tonmeter och Säkrare 
lyft samt Säkrare lyft. Utbildningarna kan 
kopplas till ID06. Vad som sticker ut lite extra 
med Hantverkarskolans utbildningar är att 
man är först i Sverige med att erbjuda mini-
kranutbildningar.

“Användningen av minikranar ökar stän-
digt på marknaden och att kunna hantera 
dessa maskiner är av största vikt för framfö-
rallt säkerheten på arbetsplatsen”, berättar 
Sten-Erik.

Minikranutbildningen sattes upp med 
stöd från Swedish Rental Associations läro-
plan.

MEN HUR FUNKAR HANTVERKAR-
SKOLANS UTBILDNINGAR?
“Upplägget har gjorts väldigt enkelt och peda-
gogiskt. De som har behov av en utbildning 

börjar med att ta kontakt med någon av våra 
instruktörer. Instruktören bokar direkt ett 
praktiktillfälle med eleven. Instruktören läg-
ger snabbt och enkelt upp en utbildning på 
sin partnerinloggning och eleven får då en in-
loggning till sin utbildning. För eleven så tar 
den digitala delen att läsa mellan två till fyra 
timmar och den praktiska delen för eleverna 
ligger mellan tre till fem timmar beroende på 
utbildning.

Våra webbaserade utbildningar går att ge-
nomföra i princip var som helst. Tack vare 

vårt gränssnitt funkar det alldeles utmärkt att 
köra utbildningen genom en smartphone”, 
säger Ronny.

På de webbaserade kurserna jobbar man 
mycket med bilder och korta instruktions-
filmer och det är snabbt och enkelt att som 
instruktörselev ta till sig. Efter varje del i de 
webbaserade utbildningarna ställs kontroll-
frågor med kryssalternativ som måste be-
svaras korrekt så att man kommer upp i en 
viss poängnivå och tillåts går vidare i utbild-
ningen. Det är omöjligt att fuska sig fram i ut-
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grupper av deltagare. Med för stora grupper 
tenderar en del information att falla mellan 
stolarna.

UTBILDNINGAR 
FÖR ALLA TYPER AV KUNDER
De kunder som Svenska Webbutbildningar 
vänder sig till varierar en del. Det kan vara 
små och stora maskinuthyrare som erbjuder 
egna utbildningar till sina kunder såsom Cra-
moskolan, Rallco, Hyreshuset och Krankung-
en i Sollentuna eller företag som renodlat ar-
betar med branschutbildningar. 

“Vi ser en fantastisk potential i detta att 
utbilda med hjälp av våra webbaserade ut-

bildningar och behovet är stort. Vi har märkt 
en tydlig respons från våra instruktörer att de 
uppskattar upplägget med att de är webba-
serade och de upplever inte att det är någon 
nackdel i jämförelse med fysiska utbildningar. 
Tvärtom kan utbildningstiden kortas, men 
ändå får eleverna mycket mer information än 
vad instruktörerna kan delge dem under en 
förmiddag med en powerpointpresentation”, 
säger Ronny.

“Dessutom kan de med våra webbaserade 
utbildningar genomföra flera kurser per dag”, 
tillägger Sten-Erik.

Ronny och Sten-Erik känner att de nu är 
riktigt varma i kläderna och utbildningarna 
rullar på bra trots att man fortfarande är lite 
i startskedet.

“Vi vill dock inte stressa på utvecklingen av 
företaget utan ta allt med ro och inte ha något 
krav på oss att växa snabbt. Det viktigaste är 
att istället se till att allt blir rätt och att våra 
instruktörer får ut mesta möjliga av våra ut-
bildningar”, säger Ronny.

Marknadsföringen av Hantverkarskolan är 
dock viktig och att få ut informationen om vilka 
utbildningar man erbjuder. Den här artikeln är 
ett bra exempel på det men även regelbundna 
utskick av nyhetsbrev från Hantverkarskolan 
samt att man är synliga på exempelvis sociala 
medier som Facebook, LinkedIn och Instagram.  

www.hantverkarskolan.seTräning i säkra lyft med minikranen Maeda.

Fredrik Jansson från Krankungen utbildar i handhavande 
av en minikran från Maeda.

Hantverkarskolans utbildningar är webbaserade och 
innehåller alltid en praktisk del. Den webbaserade delen 
tar mellan två till fyra timmar att genomgå.

bildningen för att instruktören kan hela tiden 
följa eleverna vartefter de tar sig fram genom 
utbildningen. En komplett kurs avslutas se-
dan med ett praktiktillfälle med instruktören 
där man har möjlighet att ställa de eventuella 
frågor som kan ha uppkommit under själv-
studierna. Därefter utför instruktören en 
snabbgenomgång på allt eleverna läst och till 
sist ett digitalt eller utskrivet slutprov för elev. 
Är eleven godkänd på den teoretiska delen 
så går man vidare med den praktiska delen. 
Om man därefter godkänns på båda delarna 
skapas ett personligt kursbevis digitalt. Efter 
genomgången kurs finns allt kursmaterial 
och kursintyg tillgängligt digitalt för den ut-
bildade eleven. Då blir det enkelt för eleven 
att gå tillbaka och fräscha upp minnet eller att 
mejla sitt kursintyg till en beställare. 

När de utbildade instruktörerna håller sina 
utbildningar finns allt utbildningsmaterial på 
Hantverkarskolan.se att beställa eller ladda 
ner. Kurserna finns även i bokform med till-
hörande Power Point-presentationer. 

“För att utbilda de som redan är instruk-
törer behöver vi mellan två till fyra timmar 
i ett digitalt möte så det är inget som dras i 
långbänk så att säga. Behöver vi utföra en hel 
instruktörsutbildning ligger detta under en 
två dagars utbildning.

Idag finns minst 300 branschutbildningar 
inom bygg- och anläggning och behovet att 
utbilda är stort.

I takt med att utrustningen förändras och 
blir svårare att hantera och att regelverken 
ständigt skärps är utbildning avgörande för 
att öka säkerheten på arbetsplatsen men ock-
så att bli mera attraktiv som entreprenör och 
effektiv på arbetet”, säger Ronny.

Med jämna mellanrum nås branschen av 
att olyckor inträffat och att arbetare skadats 
allvarligt eller till och med förolyckats.

“Det är väldigt viktigt att säkerhetstänket 
ökas rent generellt i branschen och vi behöver 
fler instruktörer som önskar utbilda sig för att 
hålla utbildningar”, säger Sten-Erik.

Både Ronny och Sten-Erik framhåller 
värdet av att utbildningarna hålls med små 
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Under våren lanserar och 
uppdaterar JCB flera nya 
entreprenadmaskiner och 
utrustningar på den globala 
och europeiska marknaden. 
Inte minst för att minska 
miljöpåverkan ute på arbets-
platserna.

MÅNGA NYHETER 
FRÅN JCB

JCB uppdaterar grävmaskinerna JCB 140X, 150X och 220X med Steg 5.

T
ill att börja med presenterar JCB sin 
första generator för rental-branschen, 
G40RS V, med Steg 5 dieselmotor, som 
ersätter tidigare Stage IIIA G36RS.

Den nya generatorn har 87% mindre 
kväveoxider och 96% lägre partiklar per kW/h. 
G40RS V är ett lätthanterligt generatorset an-
passat för uthyrning med ett kraftsystem som 
har utformats för att fungera i miljöer med de 
tuffaste miljökraven.

JCB lanserar också en 3,5 tons minigrävare, 
35Z-1, med så kallad ”zero tail swing”, samt 
en ny 3,6 ton konventionell modell, 36C-1, 

en ny generation för att möta kundernas ef-
terfrågan. 35Z-1 är idealisk för arbete i trånga 
utrymmen, vilket ger bättre skydd när mot-
vikten roterar inom maskinens bredd. 36C-1 
ger ökad produktivitet med ökad räckvidd, 
stabilitet och lyftprestanda.

Båda maskinerna drivs av en trecylindrig 
Steg 5/T4 Final Perkins-motor som levererar 
18,4 kW (24,6 hk).

NYA GRÄVLASTARE
JCB introducerar också de nya grävlastarna 
3CX, 4CX och 5CX PRO, som är utrustade 
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Weber MT CFR90
Rundpadda från
Fredsund Maskin

Weber MT CFR90
Tillsammans med tyska Weber har vi 
tagit fram en rundpadda på 90 kg. 
Markvibratorn har mottagits mycket
positivt på den svenska marknaden 
sedan säljstarten 2019. Maskinen 
har flera smarta tekniska lösningar 
som minskar slitaget samt underlättar 
service på maskinen.

Motor: Honda GX160
Vikt: 90 kg
Arbetsbredd: 430 mm
Arbetshastighet: 26 m/s

Fredsund Maskin AB Erbjuder långsiktiga lönsamma 
kvalitativa maskininvesteringar med fokus på säkerhet 
och produktivitet.
Stockholm: Tomas 0705-32 34 71 • Jönköping:  Magnus 0725-31 09 90
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med  Steg 5 motorer på alla modeller. 3CX 
PRO är en tvåhjulsstyrmaskin, 4CX PRO har 
fyrhjulsstyrning för ökad terrängprestanda 
och fyrhjulsstyrningen 5CX PRO levererar 
den ultimata grävlastar-specifikationen för 
att flytta stora laster.

De nya modellerna 3CX, 4CX och 5CX 
PRO har en rad avancerade automatiserings-
funktioner för att öka produktiviteten och 
användarvänligheten. 

Det inkluderar bland annat Auto Stop, 
som upptäcker när maskinen inte längre an-
vänds och stänger av motorn för att minska 
bränsleförbrukningen och onödigt motorsli-

tage. Tidsperioden före avstängning kan stäl-
las in av operatören.

JCB lanserar även nya 3CX ECO, en 55 kW 
grävlastare med Steg 5 motor. Maskinen ger 
förbättrad förarkomfort och användarvänlig-
het, ökad produktivitet och prestanda i kom-
bination med minskade totala ägandekostna-
der.

FLER STEG 5-UPPDATERINGAR
JCB uppdaterar också flera andra maskin-
typer med Steg V-motorer: bland annat 
grävmaskinerna JCB 140X, 150X och 220X, 
teleskoplastarna Lodall 531-70 till 540-200, 

Teletruks-bomlastarna samt alla 4-till 6-tons 
kompaktgrävare.

Som en summering av JCBs alla Steg 
5-uppdateringar berättade Tim Burnhope, 
chief innovation and growth officer, att:

”Vi har sagt att förbränningsmotorn kom-
mer att spela en ledande roll när det gäller att 
driva byggutrustning under överskådlig fram-
tid. Men den överskådliga framtiden är inte för 
alltid, särskilt när det gäller fossila bränslen”.

”Vi kommer helt säkert att behöva alterna-
tiv till fossila bränslen snarare än senare. Steg 
5 och våra egna dieselmotorer är en del av den 
lösningen, inte en del av problemet”.

JCBs första generator för rental-branschen, 
G40RS V med Steg 5 dieselmotor.

JCB 36C-1, en ny 3,6 tons konventionell minigrävare.

CB CX ECO, en 55 kW grävlastare med Steg 5 motor.

JCBs nya 3,5 tons minigrävaren, 35Z-1.

Grävlastaren 3CX PRO med Steg 5.

JCB 4CX PRO Steg 5.
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N
u börjar arbetet för att skapa en stark 
gemensam förening för landets ma-
skinuthyrare när de tidigare bransch-
föreningarna Hyreskedjan och SRA 
(Swedish Rental Association) blivit ett 

i Rentalföretagen.

EN RÖST MED 
HELA BRANSCHEN BAKOM SIG
Rentalbranschen, med sin cirkulära affärsmo-
dell, erbjuder allt från produktuthyrning och 
säkerhetsutbildning till tjänste- och process-
utveckling. “Med den gemensamma bransch-

organisationen får vi nu bredden av många 
medlemmar och ett nätverk som represen-
terar många olika storlekar och typer av fö-
retag. Med hela branschen bakom oss blir vi 
också en röst att räkna med samt en stark och 
trovärdig samtalspartner”, säger Bodel Blom, 
ordförande i Rentalföretagen, tidigare i Hy-
reskedjan.

“Efter flera historiska försök till samgå-
ende var tiden äntligen mogen. Interimsar-
betet har präglats av en klar och tydlig vilja 
att nå ända fram. Vi har jobbat engagerat och 
målinriktat”, menar Johan Svedlund, Swedish 

Rentals avgående ordförande, som genom sin 
långvariga branscherfarenhet lotsat samord-
ningen i hamn.

“Uthyrningsbranschen är en bransch som 
ligger helt rätt i tiden. Som maskinuthyrare är 
vi med och utformar framtiden. De många ut-
maningarna om hållbarhet, säkerhet och pro-
duktutveckling kan bäst lösas av branschens 
alla företag i en professionell förening”, säger 
Mikael Öberg, valberedningens sammankal-
lande och tidigare företagsledare för flera av 
landets större rentalföretag.

www.rentalforetagen.se

Den nya gemensamma branschföreningen Rentalföretagen är formerad. 
Möt föreningens valberedning, nya styrelse och föreningens kansli.

RENTALFÖRETAGEN 
en gemensam stark röst för hela 
maskinuthyrningsbranschen

Valberedningen
Branschföreningen Rentalföretagen har nu 
haft sitt första styrelsemöte med nya styrelsen 
och kansliet samlat. Vi tänkte i den här artikeln 
berätta vilka personerna är på de nya posterna. 
Men först skulle vi vilja presentera valbered-

nings arbetsgrupp som under en längre tid 
arbetat hårt med att ta fram förslag till den 
nya styrelsen. Valberedningens uppdrag inför 
bildandet av Rentalföretagen har bland an-
nat varit att ta fram sju styrelseledamöter, tre 

suppleanter, ordförande, vice ordförande, revi-
sor och revisorssuppleanter. Valberedningens 
bakgrundsmaterial har bestått i styrelseleda-
möter, suppleanter och revisorer i Hyreskedjan 
och Swedish Rental Association.

Mikael Öberg
Mikael Öberg är valberedningens 
sammankallande och har varit 
verksam inom bygg- och maskinut-
hyrningsbranschen under hela sitt 
yrkesverksamma liv. 

Magnus Jaasund
Även för Magnus Jaasund har det 
blivit många år i maskinuthyrnings-
branchen, hela 25 år. Han sitter 
bland annat med i styrelsen för LUR 
(Liftutbildningsrådet).

Ulf Ericsson
Ulf äger och driver Pemo Maskin AB 
och Katrineholms Hyrmaskiner AB i 
Katrineholm. 

Roger Bengtsson
Roger har under många år arbetat 
som Fleet & Source Manager på Ra-
mirent i Sverige och Danmark. Nu-
mera är han senioraffärsrådgivare.

Svensk Rental Tidning • Juni - Juli 2021  • www.SvenskRental.se

64





Rentalföretagens styrelse

Rentalföretagens kansli

Valberedningens massiva arbete resulterade i 
ett förslag till styrelse, suppleanter och reviso-
rer som valdes på Rentalföretagens första stäm-
ma den 27 maj i år. De nominerade kandida-
terna utgjorde en jämställd och bra blandning 
av olika kompetenser. Valberedningen bedöm-
ning var att de föreslagna kandidaterna är både 

motiverade och engagerade, att de både vill 
och ser nyttan av att driva branschfrågor. Val-
beredningens bedömning var att kandidaterna 
ger en bra mix mellan små, mellanstora och 
stora företag i maskinuthyrningsbranschen 
som förstår medlemmarna vardag. De nomi-
nerade och senare valda kandidaterna bedöms 

vara väl meriterande och har en bra blandning 
av branscherfarenhet och nytänkande. Både 
de valda ledamöterna och suppleanterna är 
väl kvalificerade att leda arbetsutskott eller 
utvecklingsprojekt inom branschföreningen. 
Här följer en presentation av valda ledamöter 
i Rentalföretagens nya styrelse.

Den nya gemensamma branschföreningen 
Rentalföretagen får ett starkt och erfaret kansli. 

Kansliet är beläget på samma adress som kans-
liet för tidigare Swedish Rental Association på 

Fleminggatan 7 i Stockholm.

Leena Haabma Hintze
Kanslichef

Bodel Blom
Ordförande Rentalföreta-
gens styrelse, VD, Byggut-
rustning Luleå AB

Lars-Göran Olsson
Ledamot Rentalföretagens 
styrelse, Produktchef, Lam-
bertsson Sverige AB

Nina Flood
Ledamot Rentalföretagens 
styrelse, Managing Direc-
tor, Algeco AB

Silas Brown
Suppleant Rentalföreta-
gens styrelse, Försäljnings-
chef, Cramo

Thomas Sandberg
Suppleant Rentalföreta-
gens styrelse, Depåchef, 
Borås Maskinhjälp AB

Wille Törnqvist
Suppleant Rentalföretagens 
styrelse, VD för Byggmaski-
ner-Gruppen Sverige AB

Joacim Johansson
Vice ordförande Rental-
företagens styrelse, CEO 
Sverige, Renta AB

Mathias Boström
Ledamot Rentalföretagens 
styrelse, Fleet Manager, 
Ramirent AB

Helena C Larsson
Ledamot Rentalföretagens 
styrelse, VD, Lyft- & Bygg-
maskiner AB

Johan P Bång
Ledamot Rentalföretagens 
styrelse, VD, InBy Rental AB

Jenny Forssell
Rådgivning

Sussie Bierbum
Medlemservice

Linda Hintze
Kommunikation, Verksamhetsut-
veckling

Foto: Lena Mangematin
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Kontakta oss 
för mer info!

@duriproffs

duri.se

Strato-Mobil IV Åkstripper ADB 
High-Speed

Den nya tungviktaren 
bland hydrauliska  
strippermaskiner

Rivningsbranschens 
arbetshäst

En kompakt och 
högpresterande 
kraftmaskin

Stark, smidig och 
lätthanterad

För aggresiv rivning av 
hårt limmade mattor

JUNIOR 
Åkstripper

Flexistripper Multistripper 
Vario NG

20m2 eller 10 000m2, vi har rätt maskin 

för jobbet! Hos oss hittar du allt från 

handhållna strippermaskiner för de 

enklaste jobben, till stora Åkstrippers  

för de tuffaste utmaningarna.

Rivning av  
golvmaterial?

Proffsbutiker 
Kryptongatan 1 - Mölndal  
Ostmästargränd 8 - 120 40 Årsta - Stockholm

Duri Svenska AB 
Kryptongatan 1, 431 53 Mölndal. Tel 031 706 19 10
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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

Sales · Parts · Service

Aerial Work Platforms

Aerial Work Platforms · Telehandlers

Used Equipment

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

Booms · Scissors · Telehandlers

www.brubakken.se

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

Hyr eller Hyrköp!
Nya Volvo grävmaskiner,

lastmaskiner och dumprar!
Service och reservdelar!

Falkenberg • O346-12345
www.autokrancentret.se 

UTHYRNINGSSYSTEM från MCS

Nöjda kunder  =  
Lönsam uthyrning

Kontakta oss på:  
08-578 770 93 

info@mcs-software.se

www.mcs-software.se
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www.matek.se

Diamantverktyg
& maskiner

för sten & betong
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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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Nu lanserar EMS den hydrauliska grävmaski-
nen TB257FR, utrustad med en bom som kan 
förskjutas från sida till sida och som tillsam-
mans med det minimala överhänget bak gör 
att maskinen kan rotera varvet runt på liten 
yta, enligt EMS.

TB257FR har en tjänstevikt på 5840 kg, 
ett grävdjup på 3895 mm, en maximal räck-
vidd på 6215 mm och en möjlig brytkraft för 
skopan på 36,6 kN. Tack vare att bommen 
kan förskjutas från sida till sida kan TB257FR 
gräva till höger eller vänster om maskinen 
utan att själva maskinen behöver flyttas. Den 
här funktionen gör också att en större del av 
motvikten kan hållas i linje med maskinens 
centrum. En annan fördel enligt EMS är att 
bommen kan dras tillbaka in över mitten på 
maskinen, vilket gör att maskinen kan rotera 
varvet runt nästan inom bandens bredd. Det-
ta gör maskinen kan användas för arbeten i 
trånga arbetssituationer, till exempel vid väg- 
och broarbeten, på stadsgator och mellan 

byggnader. En annan fördel jämfört med an-
dra maskiner är lyfthöjden vilket gör det enk-
lare att lasta, enligt EMS. Den sidoförskjutna 
bommen ger också användaren god sikt.

TB257FR drivs av en turboladdad diesel-
motor med en nominell effekt på 39,0 kW och 
ett maximalt vridmoment på 195,6 Nm. Mo-
torn ger också maskinen en dragkraft på 66,9 
kN. Katalysatorrening och dieselpartikelfilter 
ger miljövänlig drift och gör att maskinen 
uppfyller EUs utsläppsnormer enligt Steg V. 
”Den uppgraderade modellen blir ett utmärkt 
tillskott till vårt breda program av Takeuchi-
maskiner”, säger Lennart Edling, vd EMSG 
Sverige. ”Bommens sidoförskjutningsfunk-
tion ger större mångsidighet i arbetet och den 
låga tyngdpunkten och optimerade motvikts-
placeringen skapar en ytterst stabil plattform 
med lyftfunktioner som liknar funktionen 
hos en större grävmaskin. Maskinen kommer 
att börja levereras till kund i september och 
vi har redan fått in de första beställningarna."

Garo lanserar två nya GPI-skåp, en huvud-
central och en undercentral, där fokus legat 
på produktutveckling av effektbrytarna. Ef-
fektbrytarna på de nya GPI-skåpen är enligt 
Garo mer driftsäkra. De genererar mindre 
värme och är beröringsskyddade. Dessutom 
slipper användaren säkringar. Effektbrytarna 
är reglerbara ned till 40 procent av märk-
strömmen, alltså 100 A. HC250 GPI (Garo 
Plug-In) med skensystem underlättar enligt 
Garo för eventuell ombyggnation, service, 
med mera. Borstlisten i bottenplåten gör det 
möjligt för användaren att ”lägga in” alumi-

EMS lanserar ny grävmaskin från Takeuchi

nium- eller kopparkablarna istället för att trä 
dem underifrån. Dörrstopp gör att dörrarna 
håller sig låsta vid arbete vid centralen. Ben-
stativ med utdragsfunktion ökar stabiliteten, 
enligt Garo. GPI-skåpet UC250 är endast 500 
mm brett och har en Mini-effektbrytare som 
endast tar tre modulplatser. SLK400 används 
för vidarematning till exempelvis kran.

GARO UTÖKAR MED 
FLER GPI-SKÅP

Molins Saxliftar är ett entreprenad- och 
uthyrningsföretag baserat i Kalmar. Före-
taget har 30 anställda och Marcus Molin 
är den tredje generationen i familjeföre-
taget. Verksamheten innehåller alltifrån 
spolbilar till lastbilar och liftar. I deras 
maskinpark för uthyrning finns det en 
produkt som de har inte mindre än elva 
stycken av, nämligen Manitou 180ATJ 
från Manitous svenska generalagent 
Scantruck. Maskinerna går uteslutande 
på uthyrning, och bland kunderna finns 
framförallt hantverkare. Molins Saxlif-
tar kör ut maskinerna till kunderna med 
egna lastbilar, och de servar ett område 
med ungefär 10 mils omkrets runt Kal-
mar. På frågan vad är det då som gjort 
Manitou 180ATJ så populära tror Marcus 
Jansén, maskinuthyrare Molins Saxliftar, 
att det finns olika anledningar. “Arbets-
höjden på 18 meter gör att den klarar 
av de allra flesta behoven, det är inte så 
vanligt att man är högre upp än så enligt 
min uppfattning. Dessutom har de bra 
terrängegenskaper i kombination med 
både fyrhjulsstyrning och krabbstyrning 
vilket gör dem väldigt smidiga. Liften går 
att köra ifrån korgen även i upphissat 
läge samt med tvåhjulsstyrning så har de 
en bra transporthastighet på 7-8 km/h. 
Det är helt enkelt en smidig, kompetent, 
driftsäker och omtyckt lift. Det finns all-
tid kunder till dem, annars hade vi inte 
skaffat så många.”

Elva stycken Manitou 
hos Molins Saxliftar
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“
Det här är datumet som gäller för DEM-
CON nu, 24-25 november, 2022 på Scan-
dic Infracity i Bredden. Inget mera flyt-
tande så vida inte en ny pandemi dyker 

upp”, säger DEMCONs projektledare Jan 
Hermansson.

OSÄKERHETEN 
GÖR MÄSSA I ÅR OMÖJLIGT
Trots att restriktionerna sakteliga lättas, 
smittspridningen går ner och vaccineringen 
av befolkningen är på god väg så råder en för 
stor osäkerhet ändå under 2021.

“Att arrangera en mässa som DEMCON 
kräver trots allt en hel del förberedelse både för 
utställarna och för oss som arrangörer. Leve-
ranstiderna har dessutom förlängts ordentligt 
på grund av pandemin. Med den osäkerhet 
som fortfarande råder har vi helt enkelt inte tid 
att vänta fram till augusti i år för att besluta om 
mässan ska bli av i år eller inte. Många besökare 
kommer att känna ganska stor osäkerhet att gå 
på en mässa i år med massa folk som trängs även 
om vi följer vissa restriktioner. En mässa i år skul-
le bli lite av en halvmessyr som skulle kosta mer 
än det smakade”, säger Jan Hermansson.

Man ska heller inte glömma bort att reger-
ingens tillfälliga pandemilag sträcker sig fram 
till 30 september i år, det vill säga fram till för-
sta mässdagen för årets planerade mässa.

“Vi som arrangör vill satsa till 100% på att 
genomföra en riktigt bra mässa, med många 

besökare och nöjda utställare. Vi vill leva upp 
till "vår egen branschfest", vad som inte ver-
kar riktigt möjligt just nu”, fortsätter Jan Her-
mansson.

DEMCON 2022 
MÅSTE LIGGA EFTER BAUMA
Att flytta DEMCON till våren 2022 var ing-
et alternativ för arrangören. Andra svenska 
bygg- och anläggningsmässor ligger redan 
på rad under våren och hösten vilka är Nord-
bygg, Maskinexpo, Svenska Maskinmässan, 
Load Up North och Entreprenad Live. Att 
klämma in DEMCON också under våren vore 
inte hållbart. Men största anledningen till 
att DEMCON läggs i november, 2022 är att 
mässan Bauma 2022 är flyttad från april till 
oktober. “På Bauma visas alltid en rad nyheter 
och det vore då fel att ligga ett halvår innan 
Bauma. DEMCON kommer utan tvekan att 
funka lika bra som en inomhusmässa. Men 
det kommer naturligtvis att finnas möjlighet 
att demonstrera maskiner utomhus om så 
önskas”, säger Hermansson.

DEMCONs hemsida har nu uppdaterats 
med det nya datumet och det går att anmäla 
sig för mässan i november 2022. “Vi skulle vil-
ja att de utställare som har för avsikt att ställa 
ut i november 2022 bokar upp sig så snart 
som möjligt eller bekräftar sitt deltagade. De 
som valt monterplacering sedan tidigare be-
håller den om de meddelar oss att de vill ställa 

ut. Men vi behöver få en bekräftelse på det”, 
säger Hermansson.

MINIMÄSSA 2021 
Enligt tradition brukar branschföreningen Bygg-
nadsberedning (BFB) där Håltagningsentrepre-
nörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna 
ingår hålla sitt höstmöte på DEMCON. BFB vill 
fortsatt satsa på ett fysiskt höstmöte i år. BFB lig-
ger kvar med datum för höstmötet antingen 30 
september eller 1 oktober på Scandic Infracity 
och kommer att ta ett formellt beslut lite senare 
i sommar. Det lutar starkt åt att det blir ett fy-
siskt möte för entreprenörer och leverantörer. 
DEMCONs arrangör har kommit med förslaget 
att då anordna en minimässa i samband med 
höstmötet där alla montrar är ungefär lika stora. 
Det kommer att bli en ganska enkel mässa na-
turligtvis till helt andra kostnader än DEMCON 
i ett stort format. Minimässan är mera ett sätt att 
ändå kunna möta marknaden fysiskt i år.

I BFB finns ungefär 150 medlemsföretag så 
en hyfsat stor skara människor skulle samlas 
ändå. Här måste dock restriktionerna lättas 
ytterligare innan ett slutgiltigt beslut kan tas. 
Minimässan kommer att genomföras i enlig-
het med de restriktioner som satts upp för 
mässarrangemang kallat “Vi ses säkert”.

I nuläget är dock inget spikat vare sig vad 
gäller BFBs höstmöte eller minimässan men 
ett beslut väntas senare under sommaren.

www.demcon.se

Pandemin har varit en stor utmaning för alla och inte minst de som arrangerar 
mässor. Branschmässan DEMCON som ursprungligen skulle ha arrangerats i 
september 2020 har tvingats byta datum flera gånger. Nu antar man plan D och 
flyttar mässan från 30 september – 1 oktober, 2021 till 24-25 november, 2022.
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PLAN D ANTAGEN – DEMCON FLYTTAS 
TILL 24-25 NOVEMBER, 2022
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