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OMSTRUKTURERING PÅ JERNEVIKEN – LEVANTO – MIDHAGE

Besök oss på Nordbygg!
Monter: B12:10, Ute: 20
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SMIDIGARE
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NÅGONSIN
Genie GS-1432m
Genie GS-1432m

Arbetshöjd: 6,30 m
Arbetshöjd:
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Bredd: 0,81 m
Bredd: 0,81
Längd:
1,40 m
(utskjut 2,00 m)
Längd:
1,40
Höjd:
1,88
m(utskjut 2,00 m)
Höjd:
1,88 m 227 kg
Lyftkapacitet:
Lyftkapacitet:
Arbetshöjd:
m kg
Vikt: 900 kg6,30227
Vikt: 900
Bredd:
0,81kgm

Genie GS-1432m

Längd: 1,40 (utskjut 2,00 m)
Höjd: 1,88 m
Lyftkapacitet: 227 kg
Vikt: 900 kg
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22 Arbetsmiljö   
EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Många viktiga frågor ligger på bordet när
Arbetsmiljöutskottet inom Rentalföretagen
samlas. I den här artikeln berättar utskottets
ordförande AnnaLena Norlander om frågorna man arbetar med och vart man vill nå.

52 Elverktyg

15 Pelletsvärmar på bygget

Nu kommer Janfire med mobila miljövänliga lösningar för värme på bygget.

Nyheterna formligen rasar in från några av
våra största tillverkare och batteritekniken
blir bara större och kraftfullare.
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DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR, ELLER?
Vågar vi nu tro på att under 2022 kommer inte
pandemin styra våra liv på samma sätt som under de senaste två åren? Den här ledaren skrivs
onsdagen den 9 februari, 2022 då regeringen
häver merparten av restriktionerna kring pandemin. Detta trots att smittspridningen är rekordstor i landet just nu. Men Folkhälsomyndigheten och regeringen gör bedömningen att
pandemin inte är samhällsfarlig längre, det vill
säga att merparten av de som är vaccinerade
och blir smittade inte blir så sjuka eller dör
längre. Detta minskar trycket på sjukvården.
Men vi har ju lärt oss att det kan komma bakslag men det positiva är att det
verkar som om ju mer viruset
muterar sig ju svagare blir det.
Och de som drabbas blir som
sagt mindre sjuka.
Under de här två åren med
pandemin känns det som om
man åldrats. Jag har en bekant
som kommenterade att nu när
det pågått så länge och man
äntligen kan återgå att arbeta

på kontoret igen är det snart dags att gå i pension. ”Jag gick in i pandemin med stor arbetslust som jag alltid haft i mitt omväxlande jobb
med mycket resande. Nu kommer jag ut ur
pandemin och det är bara veckor kvar till min
pensionering. Vilket snöppligt slut på en lång
och givande yrkeskarriär”.
Inte nog med att man gått och oroat sig
i två år för att bli sjuk, riktigt sjuk. Man har
också fått en massa andra märkliga åkommor
som inte har med Covid-19 att göra. Nu talar
jag om mig själv. När människor förbättrat
sin hygien, använt munskydd och hållit sig
åtskilda har inte vanliga förkylningar och traditionell influensa florerat lika mycket. Men
så fort man börjar umgås igen
blir man lätt smittad av andra
basillusker. Vad som varit positivt under pandemin är att affärerna trots allt har snurrat på
ganska bra. Vi har upplevt en
fantastisk utveckling på börsen
och nu lagom till att vi lättar
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på restriktionerna faller börsen platt. Börsutvecklingen så här långt under första kvartalet
2022 har inte varit mycket att hurra för. Men
å andra sidan brukar börsen nästan alltid vara
lite trög i början av året. Men man funderar
ändå att när vi nu tagit oss igenom detta elände och skådar ljuset på andra sidan kommer
marknaden då att göra en djupdykning? Det
verkar som att under pandemin lyckades vi
hålla uppe stämningen, lite konstgjord andning, som man gör när det krisar. Men när
allt börjar återgå till det vanliga går luften ur
efter en lång tids anspänning. Nu är det inte
tid att slappna av, nu måste vi hålla i ännu
lite mera och rida ut stormen fullt ut så att
vi kommer ut på andra sidan hela och rena.
Förutsättningarna finns där, behovet på byggoch anläggningsmarknaden är fortsatt stort
och maskinuthyrarna ropar efter nya maskiner och utrustningar. Håll ärmarna fortsatt
uppkavlade. “But be careful out there”!
Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se

Behov av snabb
och säker laddning?

Har du elektriska entreprenadmaskiner
som ofta behöver laddas? ZenergiZe energilagring består av litiumjonbaserade batterier.
Systemet kan användas fristående eller kombineras
med generatorer, för att skapa en hybridkraftlösning.
ZenergiZe ger noll koldioxidutsläpp och buller.
Kontakta oss på Power Technique för mer info.

www.atlascopco.com

ZERO

FUEL AND
CO2EMISSIONS

40.000
Hrs
LIFESPAN
Li-ION

1,5 Hrs

12

CHARGING

Hrs

AUTONOMY

70
% MORE
COMPACT
& LIGHTER
IN WEIGHT

†

> Startar med lätthet i extrem kyla (-29°C*)
> Utrustad med TransportGuard™ teknik, för
undvika bränsle i oljan vid transport
> Extremt tyst och vibrationsfri
> Kräver 50 % mindre underhåll än andra
motorer i samma klass≠
> Låga driftskostnader
> 3 års Garanti + 1 års Garanti†
“Den nya genrationen av VANGUARD® motorer ger oss uthyrare
en mängd fördelar , tex lägre driftskostander, och vi halverar
oljespillet, detta gör att vår totala miljöpåverkan minskar.”
Guy Cremer – Director of Fleet Operations, Boels Rental
www.VANGUARDPOWER.com
Gäller endast VANGUARD® 160, 200 och 400cc efter motorn registerats på www.vanguardpower.com. Mer information hittar du på www.vanguardpower.com.
Baserat på andra tillverkares angivna service intervaller.
≠ I jämförlese med andra ledande tillverkare, varitationer kan förkomma med avseende på applikation och arbetsmiljö.

†
*
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Jalo&Jalo investerar i
Bronto-arbetsplattform
Det nordiska rentalföretaget
Jalo&Jalo har investerat i en ny
104 meters S104HLA arbetsplattform från Bronto Skylift. Deras
flotta innehåller drygt 60 arbetsplattformar och inkluderar bland
annat fyra 90 meters S90HLA.
”Vi är extremt upptagna för
tillfället”, säger Sami Jalo, vd
Jalo&Jalo. ”Alla våra nuvarande
arbetsplattformar är ute på jobb
och vi har anlitat 11 nya operatörer. Denna S104HLA kommer att
hjälpa oss på vindkraftverk och
på fasad- och byggarbetsplatser
också.”
S104HLA monteras på ett Volvo 12x4/8-chassi, vilket möjliggör
en kompakt konfigurering som
gör att det är enkelt att köra och
ta sig fram på såväl en arbetsplats
som i vanlig trafik. Förarhytten
är placerad på sin vanliga plats,
medan den äldre S104HLA krävde att förarhytten sänktes ned till
framsidan av framaxeln. Bruttovikten är på 63,5 ton och axelvikten överskrider inte 12 ton,
en fördel på svenska vägar enligt
Bronto Skylift då användaren
inte behöver eskortfordon. Detta
är också enligt Bronto Skylift till
fördel för transport i Norge då
den äldre S104HLA var för tung
för att köras.
Med två teleskop, en huvudbom med sex sektioner och
en korgbom med tre sektioner
erbjuder S104HLA en arbetsräckvidd på 33 meter och en arbetshöjd på 104 meter. Jalo&Jalo
valde en utsträckbar arbetskorg
med en 600 kg arbetslast och en
maxbredd på 3,7 meter. Andra alternativ inkluderar hydraul- och
vattenuttag i korgen, en materialvinsch, en generator och ett
nödbackupsystem.

Jämställdhet ger bättre arbetsklimat
En jämställd byggarbetsplats ger flera fördelar, enligt Ramirent som släppt en ny rapport tillsammans
med Sverige Bygger. Bland annat säger 80 procent
att arbetsklimatet blir bättre på en mer jämställd
arbetsplats.
I Ramirentrapporten har maskinuthyraren Ramirent undersökt hur anställda inom byggbranschen ser på jämställdheten
på sina jobb. Jämställdhet har
länge varit ett viktigt ämne inom
branschen och Ramirentrapporten lyfter fram flera fördelar med
en inkluderande och jämställd
arbetsplats. Bland annat säger 22
procent att de jobbar mer effektivt
om deras arbetsplats är jämställd.
”Ramirentrapporten visar på
jämställdhetsarbetets tydliga fördelar och varför företag måste
jobba mer med den frågan”, säger Anna Klebe, HR-chef Ramirent. ”En viktig del är förstås att
kompetensbristen kan åtgärdas
genom att attrahera fler personer
med olika bakgrund och kön till
branschen. Att 22 procent säger
att de arbetar mer effektivt på en
jämställd arbetsplats ger även ett
kvitto på att företag tjänar på att
tänka brett när de anställer.”
Statistiken i rapporten visar
även att arbetsklimatet blir bättre
på en mer jämställd arbetsplats,
80 procent uppger det. 65 procent tycker att deras arbetsplats
blir roligare om den är jämställd
och 27 procent av de tillfrågade
säger att spänningarna i gruppen
blir mindre. Dessutom upplever
61 procent av de tillfrågade att
inkluderande arbetsplatser leder
till minskad machokultur.
”Att arbeta med jämställdhet
och inkludering ger även positiva
effekter på arbetsklimatet, vilket

är viktigt för moderna företag.
Idag väljer många arbetsplats efter vilka värderingar som styr bolaget och hur företaget väljer att
satsa på sina medarbetare. Inom
byggbranschen måste vi vara
extra uppmärksamma på vilken
jargong som används på våra företag, inte minst för att locka fler
kvinnor till yrket.”
Vidare visar resultatet att 6 av
10 tycker att deras företag arbetar
aktivt med jämställdhetsfrågor,
och 66 procent uppger att de ser
sin arbetsplats som inkluderande. ”Även om utvecklingen går
åt rätt håll finns det fortfarande
mycket kvar att göra för många
företag inom branschen. Trots
att majoriteten av byggföretagen
ser sig själva som inkluderande är
det en tredjedel som inte håller
med. Ledningen i dessa företag
har ett stort ansvar för att driva
frågan framåt.”
Ramirentrapporten bygger på
siffror som Ramirent tagit fram
i samarbete med Sverige Bygger,
som skickat ut en enkät till personer på ledande befattningar inom
byggbranschen. Rapporten belyser frågor som hållbarhet, digitalisering, kompetensbehov, trivsel,
säkerhet och jämställdhet inom
branschen och finns att ladda ner
på Ramirents hemsida. Sverige
Bygger har på uppdrag av Ramirent skickat ut en webbenkät som
besvarats av drygt 200 personer
inom byggbranschen. Enkäten
genomfördes under april 2021.
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Derome och Serneke
tecknar avtal
Derome och Serneke tecknar
ett ramavtal som omfattar
Deromes helhetserbjudande
av byggmaterial, järnvaror
och bygglogistik, ett avtal
som sträcker sig över två år
med option på ytterligare ett
år. Avtalet gäller i alla Deromes befintliga regioner.
”Vi är fantastiskt nöjda
och ser stor potential i detta samarbete”, säger Peter
Gustafsson, försäljningschef
Derome. ”Serneke är en kund
som drivs av liknande värden
med fokus på drivkraft och
enkelhet. De har haft en imponerande tillväxt och det
känns riktigt bra att vi i ännu
högre grad kan vara med och
förenkla och effektivisera
med vårt helhetserbjudande
samt våra tjänster.”
”Vi har byggt upp ett förtroende hos Serneke som ser
ett stort mervärde i att vi kan
erbjuda marknadens bredaste verktygslåda”, fortsätter Peter Gustafsson. ”Att vi
dessutom satsar stort på våra
egna fossilfria transporter
och finns nära i de regioner
vi är aktiva ger oss utmärkta
möjligheter att kunna skräddarsy leveransflöden och erbjuda en hög flexibilitet.”
”Vi gläds åt att vi nu formaliserar och fördjupar samarbetet med Derome”, säger
Jesper Hartelius, inköpschef
Serneke. ”Avtalsdiskussionerna har präglats av öppenhet
och engagemang, vilket jag
tycker borgar för en god samverkan framåt. Detta avtal är
helt i linje med vår inköpsstrategi och vi ser fram emot
ett fortsatt gynnsamt samarbete i många år framöver.”

7

Bodel Blom, Ordförande
Rentalföretagen.

”NU KÖR VI!”
Efter närmare två år i en pandemi där vi har stängt och öppnat upp samhället i
omgångar tror jag att vi nu börjar se ljuset i tunneln på riktigt. Styrelsen har tagit
beslut om att vi i år ska ha vår stämma och Rentaldagen fysiskt i Båstad enligt
den plan vi redan hade innan allt det här startade våren 2020.

A

gendan har reviderats utifrån vad som
har hänt de senaste åren och vad vi
tror är viktigt och intressant för våra
medlemmar och partners 2022. Temat
blir ”Hållbarhet” både när det gäller
vår miljö och våra klimatavtryck samt även
vår arbetsmiljö där vi alla ska ha en bra resa
genom hela vårt arbetsliv.
Vår bransch jobbar med stora mängder bränsle och maskiner där vi vill se på möjligheterna att
bli mer hållbara. Vad finns det för fördelar och
nackdelar med de olika alternativen av bränsle?
Tillsammans gör vi en framtidsspaning och har
en diskussion kring branschens utveckling.

För att skapa ett hållbart arbetsliv behöver vi fortsätta med insatser både gällande
det fysiska och det psykiska arbetsmiljöklimatet. När det gäller det fysiska kommer vi
fortsätta att arbeta med och kommunicera
kring viktiga frågor så som vibrationer och
damm genom arbetsmiljöutskottet. När det
gäller den psykiska arbetsmiljön har vi tagit ett viktigt steg genom samarbetet med
Charlie Klang (TL Bygg) och ”Sila snacket”.
Initiativet arbetar för mer inkluderande arbetsplatser med en schysstare jargong som
får alla att trivas, må bra och känna sig välkomna. Frågor vi ställer oss är: ”Hur kan vi

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

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

info@pdworld.com, www.svenskrental.se

EN TIDNING
FÖR OCH OM DEN SVENSKA
MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

göra rentalbranschen mer inkluderande?”,
”Vad vinner vi på att vara en inkluderande
arbetsplats?” och ”Hur går man tillväga om
det inte är en schysst jargong?”.
Vi kommer även erbjuda möjligheter till
en minimässa på plats för att våra partner ska
kunna visa på nyheter med fokus på hållbarhet.
Vi är många både medlemmar och partner
i Rentalföretagen så för att säkerställa just din
plats i Båstad gäller det att hänga på låset och
anmäla dig så snart du har möjlighet. Vi ser
framemot att träffa er alla igen.
Nu kör vi!
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KONJUNKTURBAROMETERN
Januari 2022

BRED TILLBAKAGÅNG
I JANUARI
Barometerindikatorn backade med 6,2 enheter från
116,3 i december till 110,1 i januari. Samtliga sektorer
förutom bygg- och anläggningsverksamhet bidrog till
minskningen. Hushållen och detaljhandeln är de sektorer
som föll tillbaka mest men även de övriga sektorerna
backade relativt mycket i januari.
Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin minskade i januari med 5,1 enheter
men är trots det kvar på en ovanligt hög nivå. Minskningen i tillverkningsindustrin
är bred men är extra tydlig inom investeringsvaruindustrin.
Till skillnad från övriga konfidensindikatorer steg indikatorn för bygg- och
anläggningsverksamhet med 1,4 enheter. Indikatorn för husbyggande steg medan
indikatorn för anläggningsverksamhet förblev oförändrad.
Detaljhandelns konfidensindikator backade med 6,8 enheter till 104,0. Minskningen förklaras framför allt av företagens allt dystrare förväntningar gällande den
framtida försäljningsvolymen. Även de senaste tre månadernas försäljningsvolym
samt nuvarande lagersituation bidrar till nedgången.
Även tjänstesektorns konfidensindikator minskade i januari. Två branscher som
faller kraftigt är hotell och restaurang samt resebyråer, båda indikatorerna faller
med cirka 20 enheter jämfört med förra månaden.
Hushållens konfidensindikator backade med hela 8,2 enheter, från 98,3 till
90,1. Indikatorn har inte varit på en så låg nivå sedan november 2020. Mikroindex,
som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin, föll med 7,4 enheter.
Samtidigt föll makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska
ekonomin, med 6,3 enheter.

Omstrukturering på Jerneviken –
Levanto – Midhage
Benny Aronsson har blivit tillförordnad vd i den nya företagsgruppen Jerneviken – Levanto
– Midhage efter att den tidigare
vdn Peter Logan har gått i pension. Dessutom tillträder Stefan
Bergsten och Kim Christiansson
nya tjänster inom organisationen.
Benny Aronsson går in som
tillförordnad vd för Jerneviken –
Levanto – Midhage från och med
1 januari 2022. Han är även vd för
ägarbolaget Puvac. Hans arbetsuppgift är att integrera verksamheterna i de tre bolagen.
Samtidigt har Peter Logan,
företagets tidigare vd och marknadschef, gått i pension efter
drygt 30 år i tjänst. Han kvarstår
dock som styrelsemedlem och
delägare. ”Ett stort tack till alla
kunder, leverantörer och andra

samarbetspartners för många
både trevliga och givande kontakter under alla dessa år”, säger Peter Logan i ett pressmeddelande.
Stefan Bergsten tillträder
dessutom tjänsten som vice vd
och marknadschef. Han blir til�lika delägare i bolaget. Han har
en bakgrund hos Pullman-Ermator som försäljningschef fram till
2017 och senast som marknadschef inom produktområdet för
dammsugare och luftrenare hos
Husqvarna Construction.
Kim Christiansson tillträder en
nyinrättad befattning som försäljningschef. Kim blir även delägare
i bolaget. Kim har också en bakgrund hos Pullman-Ermator och
Husqvarna Construction där han
arbetade som säljande produktspecialist för golvslipning.

NY SÄLJARE MOT UTHYRNINGSBRANSCHEN PÅ SCANTRUCK
Scantruck förstärker sin närvaro mot landets uthyrningsföretag genom en intern
förflyttning. David Trygg, som de senaste
tre åren arbetat som säljare för östra Sverige, har från och med 1 januari axlat den
nya rollen.
David Trygg kommer att arbeta
över hela landet, och precis som
tidigare utgår han från hemmet i
Tranås. Med över 15 års erfarenhet av maskinbranschen, varav
de tre senaste hos Scantruck, tror
han att hans bakgrund kommer
att bli en tillgång i den nya rollen.
”Jag har arbetat på Leica redan
på den tiden det hette Scanlaser,
vilket skvallrar om att jag varit
med ett tag”, säger David Trygg.
”Och dessutom har jag varit säljare på Maskinia samt arbetat som
produktchef på OEM. Tillsammans med min tid på Scantruck
har jag fått en ganska så god förståelse kring hur maskinbehovet
ser ut hos olika kundgrupper
som landets uthyrningsföretag
kommer i kontakt med. Mina tre
år som säljare på Scantruck har
gett mig en bra kunskap kring
vår breda produktportfölj, men
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givetvis kommer jag få support
av våra produktspecialister om
det behövs. Vi har utan tvekan en
väldigt intressant mix av maskiner med agenturer på Manitou,
Sennebogen, GMG, PB Platforms
samt Platform Basket.”
Den interna förflyttningen
är en del av en nysatsning inom
Scantruck. David Trygg kommer
att arbeta med att sälja hela Scantrucks produktportfölj till landets uthyrningsföretag, vilket är
en nyinstiftad roll hos Scantruck.
”Vi har sedan tidigare i Scantruck en verksamhet som kallas
R2R, det vill säga ’rent to rent’
men där hyr vi istället ut våra
maskiner till landets uthyrningsföretag. Uthyrningsföretagen är
en viktig kundgrupp för oss, och
genom den här nya tjänsten så
vill vi kunna möta deras behov
ännu bättre än tidigare.”
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GEDA 1500 Z/ZP F
• Inga tillgängliga förankringspunkter men behov av
att lyfta upp till 1.300 kg eller 7 personer? Nya GEDA
1500 Z/ZP F är då idealet för dig.
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• Med nya mastsystemet GEDA UNI-X kan en effektiv
lyfthöjd på 12 m nås helt utan förankringar.
• Två hissar i en: GEDA 1500 Z/ZP F kan även
förankras (var 12:e m, fri mastspets 6,0 m) och
byggas till 100 m höjd, då kan hissen lyfta 2.000 kg.
• Anslutning 400 V / 50 Hz, 32 A
• Maximal flexibilitet och snabb installation är
speciella kännetecken för GEDA 1500 Z/ZP F.

KAESER Kompressorer AB

Box 7329 – 187 14 Täby – Telefon: 08-544 443 30
E-Mail: info.sweden@kaeser.com

www.kaeser.com

www.geda.de
info@bvm.se
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Ny projektkonsult på MCS
Hyrsystem
Hyrsystemsleverantören MCS
utökar sitt skandinaviska
team och anlitar Chris Einarsen som projektkonsult för
att bättre kunna betjäna sina
nordiska kunder i takt med att
efterfrågan på hyrsystem ökar.
Chris Einarsen kommer
i sin roll som projektkonsult
att implementera nya kunder, hjälpa existerande kunder med deras projekt och
ytterligare förbättra kundnöjdheten. ”Chris entusiasm
för kundservice, IT-kunskap
och passion för mjukvarulösningar är en mycket god
grund att bygga på allteftersom han lär sig mer om våra
kunders uthyrningsprocesser”, säger Malin Finlay-Söderberg, kundansvarig MCS
i Norden.
Chris Einarsen kommer till
MCS med erfarenhet inom it,
försäljning och resebranschen,
redo att hjälpa företagets
kundkrets inom uthyrningsverksamheten i Norden. ”Jag är
glad över att arbeta med MCS
Rental Software och utforska
detta nya kapitel i mitt liv och
fortsätta min karriär”, säger
Chris Einarsen. ”Det är intressant att lära sig om it-lösningar
och uthyrningsbranschens affärsbehov tillsammans med
marknadsledande experter på
hyrsystem, och att kunna vägleda våra kunder under deras
implementeringsprojekt.”

Foto: Swecon

BSR investerar i nio eldrivna Volvomaskiner
Tysklands största kommunala avfallshanteringsföretag Berliner Stadtreinigung,
BSR, investerar i nio Volvo L25 eldrivna hjullastare.
Maskinerna hjälper till att hålla
Berlins gator och trottoarer rena
genom att skjuta avfall från stadens 26 000 sopkärl ner i lådor
och vidare till containrar för
kompaktering. På vintern hjälper
maskinerna också till med den
viktiga uppgiften att hålla Berlins vägar fria från snö och is, och
med att lasta salt och grus till stadens grusspridare. ”Vi såg hjullastaren Volvo L25 Electric på Bauma-mässan 2019 i München och
blev direkt imponerade av den”,
säger Arvid Rüster, produktchef
BSR. ”Inget ljud, inga avgaser,
inga partiklar. Vi var tvungna att
beställa några!”
Arvid Rüster har ansvar för
sop- och anläggningsmaskinerna
i BSRs flotta på cirka 1800 fordon och maskiner. Flottan omfattar allt från bilar och skåpbilar
till sopbilar och sopmaskiner och
omfattar till och med hjullastare,
schaktmaskiner och grävmaskiner. Cirka 230 av dessa maskiner
är redan eldrivna, bland dem
finns avfallshämtningsfordon med
bränsleassisterad eldrift, som BSR
tog i bruk via det tyska transportministeriets program Clean Air.
Detta är också fallet för de nio
eldrivna L25-hjullastarna. På så
sätt tar den federala regeringen
mycket av merkostnaden för eldriften.
Kai Groth, chef för BSRs produktledningsavdelning, anser att
politiskt stöd och subventioner
är viktiga för att göra elektrifie-

ring av fordonsflottan ekonomiskt lönsamt på lång sikt, utan
att behöva höja avfallsavgifterna
i Berlin. Han räknar med längre
livslängd, lägre driftkostnader och
mindre underhåll för de eldrivna
hjullastarna.

BERLIN ÄR REDO
FÖR FRAMTIDEN
Elektromobilitet har funnits på
radarn hos BSR under en längre
tid och företaget har sedan 2018
utvecklat ett nätverk av infrastruktur för laddning. Idag kan
en mängd olika eldrivna fordon
och transporter tillsammans de
nya L25 Electric hjullastarna anslutas via sina ombordladdare
och laddas över natten. Dessutom har BSR köpt in externa
snabbladdare till L25 Electrichjullastarna som gör att maskinerna kan laddas från 0 till 100
procent vid 400V på två timmar,
enligt Swecon. ”L25 Electric har
en batterikapacitet på 40 kWh,
och det räcker för oss”, säger Arvid Rüster. ”Maskinerna används
sällan mer än en eller två timmar
om dagen, så de har fortfarande
kvar tillräckligt med kapacitet.”
Alla depåer har inte fast personal och det är nödvändigt att
BSR-förarna ska kunna köra de
elektriska hjullastarna. Ett sextiotal anställda har fått utbildning
på den nya tekniken och alla är
imponerade av dess prestanda,
enligt Swecon. Förarna är särskilt
entusiastiska över hur mycket
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mer behagligare deras arbetsdagar är med den nästan helt tysta
driften av L25 Electric, och kan
inte tänka sig att byta tillbaka till
ett dieselalternativ, enligt Swecon.

TYST MEN
ÄNDÅ KRAFTFULL
Nico Ast, som jobbat på BSR sedan 21 år tillbaka, har redan blivit
väl bekant med sin L25 Electric
och har under hösten satt den
på prov med att pressa blöta och
tunga löv med den 1,8 meter
breda skopan. ”När vi hanterar
löv visar den verkligen sin kraft.
L25 Electric är överlägset starkare
än sin dieseldrivna motsvarighet.
Den är tystare och mer responsiv”, tillägger han. Joysticken är
också väldigt känslig. ”Det enda
man fortfarande behöver vänja
sig vid är hur tyst elmotorn går.
Om jag var tvungen att välja, så
skulle jag ta den eldrivna hjullastaren varje gång.”
När arbetet är klart beger sig
Nico Ast till en av de 14 laddstationerna vid BSR:s huvudkontor
i Berlin Tempelhof. Med några
handgrepp ansluter han sin L25
Electric till eluttaget för laddning, så att maskinen är redo att
köras nästa morgon igen.
När de elektriska maskinerna
behöver servas hjälper Volvoåterförsäljaren Swecon till från
deras serviceavdelning i Berlin,
beredda att hantera alla serviceförfrågningar.

Canycom och Ausa

– bästa minidumprarna

Bengt Bergs Maskinservice AB erbjuder band- eller hjuldrivna minidumpers från två ledande
tillverkare, Canycom och Ausa. Dumprarna finns i olika storlekar med lastkapacitet från
1 000 kg upp till 10 000 kg. Vi har försäljning och service tillgängligt över hela Sverige.
CANYCOM
Svängbart flak och lastare till alla modeller
Lastkapacitet: 1200 kg – 3000 kg
Maskinerna levereras med Panolin miljöolja som standard
Japansk maskin med svenskmonterad lastare

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

AUSA

Svängbart flak eller högtippande
Lastkapacitet: 1000 kg – 10.000 kg
Hjulaxlar på alla modeller för bättre stabilitet och bromsar.
Maskinerna levereras med Panolin miljöolja som standard
Tillverkas i Spanien
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SNART SLÅR

Nordbygg upp portarna
Pandemin har ställt till det får många mässarrangörer. Men tredje gången
gillt för Nordbygg som går av stapeln 26-29 april, 2022.

S

nart är det äntligen dags för mässan
Nordbygg att gå av stapeln på Stockholmmässan. På grund av pandemin
har mässan flyttats två gånger. Trots
höga smittotal just nu så finns inget
som tyder på att mässan kommer att flyttas
igen när restriktionerna dessutom nu hävts
till stor del. Nordbygg hålls den 26-29 april,
2022.

under tidigt 1980-tal och har i runda slängar
40 år på nacken. Mässan samlar omkring 900
utställare och lockar cirka 48000 besökare
och placerar sig som norra Europas största
mässa med inriktning på byggmaterial. Det är
främst mässans B-hall som är och har varit intressant för bygg- och anläggningsbranschen
med olika byggmaskiner, liftar, ställningar

ÖVER 900 UTSTÄLLARE
OCH 48000 BESÖKARE VÄNTAS
Mässan består av tre hallar och välkomnar
aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen.
Förutom alla utställande företag och dess nyheter genomför man en rad olika seminarier
och föreläsningar på olika scener runt om i
mässhallarna och intilliggande lokaler. Nordbygg Talks är exempelvis ett kostnadsfritt och
digitalt forum som kommer att bjuda på paneldebatter, forskarsamtal och föredrag med
fokus på ett mera resurseffektivt och hållbart
byggande.
Svensk Rental har bevakat Nordbygg
många gånger under årens lopp. Den startades
Svensk Rental Tidning • Januari - Februari 2022 • www.SvenskRental.se

med mera. Dock har mässans B-hall genomgått en viss transformering under det senaste
decenniet och har tappat en stor del av utställarna av byggmaskiner. Svensk Rental som är
en bygg- och anläggningstidning med stort
fokus på maskinuthyrning har tydligt registrerat att färre leverantörer av liftar, hissar,
ställningar, byggmaskiner med mera ställer
ut på mässan. Även Power Tool Street med
handhållna maskiner har minskat sin närvaro
en del på mässan. Efter ett så långt uppehålls
som nu, på grund av pandemin, kommer det
att bli intressant att studera utfallet detta år.

EN UTVALD LISTA AV UTSTÄLLARE
För Svensk Rental Tidning är naturligtvis leverantörerna som vänder sig till maskinuthyrarna lite extra viktiga. För dig som är
maskinuthyrare eller byggentreprenör som
regelbundet hyr delar av din maskin- och
utrustningspark har vi listat de utställare i
B-hallen som kan vara intressant för dig att
besöka. Du hittar deras monter i B-hallens
utställarskiss.
www.nordbygg.se
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Certifierat IPAF PAL-kort
är ett bevis på utbildning
av plattformsoperatörer
till högsta standard.

Global auktoritet
på mobila arbetsplattformar
Säker
ISO-certifierad
Internationellt respekterad

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

PAL-koret (Powered Access License) från
IPAF erkänns över hela branschen som
bevis på utbildning av plattformsoperatörer
till högsta standard. Det utfärdas av
International Powered Access Federation
och ges endast till plattformsoperatörer
efter att de framgångsrikt har avslutat
utbildningen på ett av våra ackrediterade
utbildningsföretag. Be om PAL-kortet som
bevis på utbildning!

Utbildningen hålls alltid av
behöriga instruktörer
Kursinnehållet ses över årligen, med
input från instruktörer och elever
Över 30 års branscherfarenhet

Hitta ditt lokala utbildningsföretag på
www.ipaf.org

Uppfyller svenska lagkraven
Fokus på säkerhet och effektivitet

PAL-kortet kan nu även fås
digitalt, i vår egen app! Läs
mer på www.ipaf.org/ePAL

Certifierad av TÜV enligt ISO 18878

NORDBYGG 2022 – UTSTÄLLARE I B-HALLEN
3D Hyrliftar:			B14:01
Altrex:			B15:40
Amiga:			B17:20
Aspen:			B07:31
Atlas Copco:		
B15:20
Blastrac:			B10:30
Blinkentools:		 B08:02
Bosch:			B06:10
Cramo:			B10:21
Dustcontrol:			B10:31
El-Björn:			B15:04
Epox:			B15:39
Ergofast:			B04:35

Essve:			B04:27
Flex Scandinavia:		
B04:47, B04:37
Haki:			B14:30
Hikoki:			B02:39
Husqvarna Construction:		
B14:19, B13:21, Ute: 14
Infobric:			B07:11
Jack Midhage:		
B16:20, B16:21
Layher:			B12:21
Liftroller:			B12:19
Makita:			B01:01
Malmbergs/Byggström:		
B16:43
Matek:			B16:32
Metabo:			B01:39

Milwaukee:			B01:11
MM Norden:		
B16:38
MonZon:			B14:45
Power Tools:		
B15:21
Scandkran:			B12:41
Scanmaskin:		 B12:20
Smartlift:			B10:20
Starke Arvid:		
B08:01
Ställningsgrossisten:		
B10:41
Ställningsprodukter:		
B08:45
Thovo:			B17:50
Xylem:			B16:40
Zip-Up Svenska:		
B12:10, Ute: 20

www.SvenskRental.se • Januari - Februari 2022 • Svensk Rental Tidning
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ALIMAK INLEDER ÖVERSYN AV WIND-DIVISIONEN
Alimak Groups styrelse och koncernledning har initerat en
strategisk översyn av Wind-divisionen för att undersöka framtida strategiska alternativ, inklusive en potentiell avyttring.
Under 2020 lanserade Alimak Group ”New
Heights”-programmet, ett strategiskt initiativ för att tillvarata hela värdepotentialen
för koncernen och utvärdera rationalen, de
nödvändiga resurserna samt de långsiktiga
utsikterna och möjligheterna för var och
en av de fyra divisionerna (Construction,
Industrial, Facade Access (namnändrat från
BMU 2022) och Wind). Under 2021 fokuserade koncernen på att säkerställa förbättrad
lönsamhet och under 2022 är det fokus på
den tredje delen i New Heights programmet: lönsam tillväxt.

”Vi utvärderar kontinuerligt koncernens
affärsportfölj med fokus på lönsam tillväxt
och långsiktigt värdeskapande”, säger Ole
Kristian Jødahl, vd och koncernchef Alimak
Group. ”Beslutet att inleda en strategisk
översyn av Wind-divisionen grundar sig på
styrelsens och ledningens uppfattning att
Wind kan ha en mer gynnsam utveckling i
en annan ägarstruktur framöver.”
Koncernens ambition är att hela tiden
identifiera marknadsmöjligheter samt både
värdehöjande och värdeskapande initiativ
för att skapa en högpresterande plattform

för lönsam tillväxt. För att säkerställa bästa
möjliga förutsättningar för koncernen att
kunna genomföra sin strategi och optimera
värdet för aktieägarna har styrelsen beslutat
om en strategisk översyn av Wind-divisionen för att undersöka framtida strategiska
alternativ för Wind, inklusive en avyttring.
Den strategiska översynen kommer att
genomföras under 2022. Det är inte säkert
att den strategiska översynen kommer att
resultera i några väsentliga förändringar för
bolaget. Om genomgången skulle resultera
i väsentliga förändringar kommer Alimak
Group att offentliggöra information när det
blir aktuellt.
Wind-divisionen, med varumärket Avanti, förvärvades 2017. Wind är en global
leverantör av åtkomstlösningar för vindkraftverk runt om i världen och erbjuder
bland annat servicehissar, stegar, service
och utbildning. Över 40 000 servicehissar
har installerats globalt.

5%

GENERALAGENT FÖR

SENNEBOGEN KRANAR OCH MANITOU

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.

Hitta återförsäljare på

www.scantruck.se
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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
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Varmt & torrt på bygget

PELLETSVÄRMAR PÅ BYGGET

en miljövänlig mobil lösning
Skralt med värmande nyheter i år men nu kommer Janfire med mobila
miljövänliga lösningar för värme på bygget.

N

u har vi nått rundningsmärket sedan
några veckor tillbaka och vi börjar gå
mot ljusare och varmare tider igen.
Men fortsatt under några månader är
byggbranschen beroende att byggarbetsplatserna hålls varma och torra för bättre
trevnad på jobbet.

MÅNGA LEVERANTÖRER MEN
FÅ NYHETER I ÅR FÖRUTOM JANFIRE
I Sverige finns en rad tillverkare och leverantörer som förser våra byggarbetsplatser med
utrustning för värme och rätt klimat. Men till
årets tema “varmt och torr på bygget” blev det
lite skralt med nyheterna. Exempel på tillverkare och leverantörer i Sverige är varumärkena Bygg-Ström från Malmbergs, Comeco,
Heylo från ByggVärmeMaskiner, Amiga, Garo
Elflex, Elbjörn, Milwaukee med flera. Men
glädjande kan vi presentera en ny aktör för
tidningen som är företaget Janfire Byggvärme
i Åmål.

Janfire är en stark akör inom bioenergi och
har konstruerat och tillverkat pelletsbaserade
värmesystem i över 40 år. Janfires patenterade pelletsbrännare och PLC styrsystem

är designade och producerade i Åmål. Janfire byggvärme är en mobil, kostnadseffektiv
och klimatsmart lösning med biobränsle för
en modern byggarbetsplats med höga miljökrav. Det är en optimal och enkel lösning för
tillfällig värme i en containermodul. Janfire
byggvärme används till avfuktning, torkning
och uppvärmning av byggarbetsplatsen på ett
miljömässigt, leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt. Janfire levererar byggvärme av
biobränsle från svensk skogsindustri. Enligt
Janfire, är pellets fortfarande en underskattad energikälla. I Sverige finns pelletsfabriker över hela landet. Råvaran kan på så vis
hämtas från närområdet, vilket minimerar
transporter och miljöpåverkan. Driftsäkerhet
och hög verkningsgrad är ytterligare fördelar.
Byggvärme används främst där behovet av
energi är stort. Janfire byggvärme ger kostnadsfördelar i jämförelse med andra tillfälliga
energikällor vid byggverksamhet, exempelvis
eldrivna fläktar, olja och gasolaggregat. Dess-

www.SvenskRental.se • Januari - Februari 2022 • Svensk Rental Tidning
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Varmt & torrt på bygget
utom är uppvärmningsalternativet ett bra val
för byggarbetsplatser med höga miljökrav.
Med Janfire byggvärme kan man mäta miljöpåverkan beträffande koldioxidutsläpp.

TRE MODELLER
Janfire har idag tre stycken olika pelletsvärmare för byggvärme eller provisorisk värme.
Effekt från 100kW upp till 400kW. Fördelarna är att det är en transportabel miljövänlig
värmelösning. Byggvärmarna är enkla och
snabba att installera. Pelletspanna och bränsleförråd i en enhet. Andra fördelar är hög
driftsäkerhet, miljövänlig (koldioxidneutral),
helautomatisk drift, billigare än både el och
olja, fungerar som fjärrvärme och är fossilfritt.
Med Janfire byggvärme är leveranssäkerheten lika trygg som vid vanliga fjärrvärmeleveranser. Inga fasta driftkostnader och
kunden betalar endast för den energi som

förbrukas. Leverantören Janfire sköter allt
från pellets till sotning och kunden får färdig
värme helt enkelt. Allt övervakas med hjälp av
internetuppkoppling och sms-larm.
Vid eventuella driftstopp har Janfire jour
och rycker ut om något skulle hända.
”Våra pannor är klass 4 certifierade och

kräver ingen daglig tillsyn, och inte heller någon nödkylning på grund av vår patenterade
förbränningstrumma. Något vi är ensamma
om”, säger Sebastian Kellgren, sälj- och driftansvarig på Janfire.
”Våra vattenpannor har även övervakning
på tryckhållningssystemet. Skulle en vattenslang läcka eller om det blir smuts i filtret så
ser vi detta, och kan åtgärda i tid.
Allt för att kunna säkerställa en stabil och
säker drift”, tillägger Sebastian.
Installationen av alla Janfires pannor är enkel och kan driftas på under två timmar. Bara
att koppla på vattenslangar och luftslangar
och köra. Man har i dagsläget som sagt tre
modeller: 150kW vattenpanna kräver yta på
3x3m, 100kW luftpanna kräver samma yta
och den större 400kW vattenpannan kräver
en yta på 6x3m.
www.janfire.se

DIAMANTVERKTYG AV HÖGSTA PRESTANDA
NYHET!

RAPTOR VÄGG/GOLVSÅGSKLINGA
EXTREM SKÄRHASTIGHET

50-1200MM

NYHET!

KÄRNBORR RAPTOR
OPTIMERAT SEGMENT MED
POSITIONERADE DIAMANTER
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NYHET!

KÄRNBORR BIG SHARK
UTMÄRKT SEGMENT FÖR
GROVT ARMERAD BETONG

®

®

BELYSNINGSMAST
BELYSNINGSMAST
UPS UPS
Med nödljusfunktion
Med nödljusfunktion
Bygg-Ström utökar
Bygg-Ström
sitt sortiment
utökar sitt sortiment
av belysningsmaster.
av belysningsmaster.
Läs mer om
Läs mer om
den senaste produktnyheten
den senaste produktnyheten
i vår
i vår
webbutik.
webbutik.

Malmbergs Elektriska
Malmbergs
AB, Box
Elektriska
144, 692AB,
23 Kumla
Box 144, 692 23 Kumla
Tel: 019-58 77 00Tel:
order@bygg-strom.se
019-58 77 00 order@bygg-strom.se
bygg-strom.se bygg-strom.se

NYHET

NYHET
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Nya dyckertpistoler
från Milwaukee
Den nya generationen M18 Fuel 16 GA och
15 GA dyckertpistoler ersätter tryckluftsdrivna verktyg och har kraft nog att driva
in spikar i hårda träslag med rena och jämna spikhål, enligt Milwaukee själva.
Dyckertpistolerna har en kompakt
konstruktion och ger användaren en klar
siktlinje för hög spikningsprecision, enligt
Milwaukee. Modellerna behöver inga gaspatroner och drivs av kolborstfria PowerState-motorer som inte kräver rengöring.
Verktygen avfyrar upp till tre dyckert per
sekund, och erbjuder sekventiella aktiveringslägen och kontaktavfyrningslägen
med noll upprampningstid, enligt Milwaukee. Spikhålen blir enligt Milwaukee
själva rena och jämna spikhål för att lämna
minsta möjliga skada på materialet som
installeras, vilket resulterar i mindre arbete med att fylla och efterbehandla spikhål.
Verktygen är försedda med dämpare och
gummiöverdrag som skyddar ytorna som
de placeras mot, och har en kvävgasfylld
luftfjädermekanism.
”Våra kunder har i många år efterfrågat en smidig batteridriven dyckertlösning från Milwaukee”, säger Gustav Olsson, Nordic Trade Product Manager för
Milwaukee Tool. ”Vi nöjer oss inte med
medelmåttiga prestanda och har fortsatt
att utveckla våra teknologier för att ta
fram en branschledande lösning för våra
kunder. Efter att ha lyssnat på de bekymmer som våra användare upplevde med
den föregående generationen började vi
bygga om vår gamla konstruktion. I år
lanserar vi den andra generationen av
våra 15 GA och 16 GA batteridrivna dyckertpistoler. Utan behov av gaspatron,
med kraft nog att penetrera hårda material och en hastighet som garanterar hög
produktivitet är de nya dyckertpistolerna
värda den långa väntan.”

Foto: Milwaukee

Manitou MHT10135 är en av de fem modellerna av tunglyftande teleskoplastare som har uppdaterats
till en ny standard. Den lyfter upp till 13,5 ton och har en lyfthöjd på 9,6 meter.

MANITOU PRESENTERAR
FEM TUNGLYFTANDE
TELESKOPLASTARE
Maskinerna i Manitous MHT-serie för tunga lastare har genomgått en
stor uppdatering. De nya maskinerna är numera utrustade med Steg
V-motorer och uppfyller därmed de senaste emissionskraven.

Det är modellerna MHT790, MHT10135,
MHT10160, MHT10200 samt MHT11250
som fått ta del av uppdateringen. De representerar lyfthöjder från 6,8 till 10,6 meter
samt ett spann i lyftkapacitet från 9 ton för
den minsta, MHT790, till hela 25 ton för
MHT11250.
”Även om de gamla maskinerna i samma
serie var klassledande i sin lyftförmåga, så
har de gjort de nya modellerna ytterligare lite
starkare”, säger Lasse Weber, som är produktchef hos Scantruck, svensk importör och generalagent för Manitou. ”Vi har också fått tillbaka Manitou MHT10160 i programmet igen
efter en tids uppehåll, vilket vi är jätteglada
för. Precis som övriga maskiner i modellserien så heter den nu också StV, som naturligtvis står för uppdateringen till Steg V.”
Manitou har gett MHT-maskinerna samma
”Easy Step”-ingång till förarutrymmet. Trappan är närmast integrerad i chassiet vilket gör
det både enklare och säkrare att gå in och ut
ur maskinen, enligt Scantruck. En annan ny-
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het är att serien är utrustad med så kallade
DBS-knappar. ”Den individuella knappens
funktion sitter i själva knappen, men det som
gör dem intelligenta är att de kan flyttas runt
till de placeringar som passar maskinföraren
bäst. Dessutom kommer hela serien med EReco som standard. Det är ett system som gör
att maskinen automatiskt kan känna igen vad
man använder för redskap.”
Manitou erbjuder också möjlighet att
utrusta maskinerna med radiostyrning för
personkorg och andra lyftredskap till alla de
tunglyftande modellerna i MHT-serien. Detta har bara varit tillgängligt på ett fåtal modeller tidigare. ”Andra tillbehör som nu finns till
MHT-maskinerna är elektriskt uppvärmda
backspeglar för att få bort is, intelligent hydraulik för snabblyft samt Eco Stop.”
Manitou planerar att maskinerna i den
uppdaterade MHT-serien kommer att börja
lämna fabriken i mars/april. Därefter hoppas
Scantruck kunna börja leverera de nya tunglyftande teleskoplastarna i maj eller juni.
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NYA MUTTERDRAGARE
FRÅN MILWAUKEE
Milwaukee Tool utökar utbudet av 1" mutterdragare med D-handtag och långt städ. Verktyget ger enligt Milwaukee bättre åtkomst till
bultar i trånga utrymmen, och användaren
kan dra bultar upp till storlek M42.
Verktyget har ett vridmoment på upp till
2711 Nm och ett åtdragningsmoment på 2576
Nm. Med One-Key kan användaren dra nytta
av hjulmutterläget, en funktion som förhindrar att hjulmuttrar dras åt för hårt. När
hjulmutterläget har aktiverats stoppar den
automatiskt verktyget inom det inställda momentområdet på 475-610 Nm för att förhin-

dra att hjulmuttrar dras åt för hårt, vilket kan
leda till att gängorna förstörs. Användaren
ska sedan följa upp med en kalibrerad momentnyckel och dra åt till önskat moment.
Ytterligare en fördel med One-Key är möjligheten att anpassa, spåra och hantera verktyget, enligt Milwaukee.
”Ända sedan starten för drygt 10 år sedan
har den batteridrivna M18-tekniken fortsatt
att öka kapaciteten, vilket gör att vi kan utveckla verktyg med prestanda som konkurrerar med de mest kraftfulla nätdrivna och
tryckluftsdrivna verktygen”, säger Patrick

Mørch, Nordic Junior Trade Product Manager
för Milwaukee Tool. ”Lanseringen av denna
extremt kraftfulla batteridrivna mutterdragare är en enorm prestation för M18-systemet
och ett stort steg framåt för produktiviteten
hos tekniker som servar tung utrustning.”
”Tack vare vår avancerade M18 Fuel-batteriteknik kan vi leverera en 1” mutterdragare
som kommer att bli det självklara verktyget
för både verkstad och vägservice tack vare
dess förmåga att ge högre produktivitet, bärbarhet och lägre ägandekostnad än tryckluftsdrivna verktyg.”
Liksom övriga M18 Fuel-lösningar kombinerar den nya 1” mutterdragaren en kolborstfri
PowerState-motor, RedLink Plus-elektronik
och ett RedLithium-batteri. PowerState-motorn ger högre vridmoment för borttagning
av rostiga och hårt åtdragna bultar, medan
RedLink Plus-elektroniken säkerställer maximala prestanda och skyddar verktyget mot
överbelastning, överhettning och överurladdning, enligt Milwaukee. När mutterdragaren
är utrustad med ett M18 RedLithium High
Output 12,0 Ah-batteri har den kapacitet
att lossa och dra upp till 120 hjulmuttrar på
tunga fordon, enligt Milwaukee.
Fyra driftlägen erbjuder flexibiliteten att
växla mellan olika lägen och matcha effekten
och hastigheten för den aktuella arbetsuppgiften. Ytterligare funktioner omfattar ett
patentskyddat batteriisoleringssystem som
hanterar högfrekventa vibrationer; tre LEDlampor som belyser arbetsområdet; och ett
avtagbart 360° justerbart sidohandtag. Den
nya M18 Fuel 1” mutterdragaren med Dhandtag, långt städ och One-Key är kompatibel med det övriga M18-sortimentet.

Tre nya arbetsplattformar för Boom Logistics
Australiensiska Boom Logistics har nyligen
tagit emot tre nya plattformar, två Bronto
S56XR och en Bronto S70XR. Boom Logistics
har också beställt ytterligare fem nya Brontoenheter som förväntas levereras under våren
2022.
De beställda plattformarna inkluderar ytterligare tre Bronto S56XR och två Bronto
S70XR. ”Dessa enheter är ett utmärkt komplement till vår stora Bronto-flotta och tillhandahåller toppmodern teknik för att arbeta på höjder”, säger Bob Pfitzner, National
Business Manager Travel Towers på Boom

Logistics. ”De nya XR-modellerna har många
förbättringar, inklusive att ge ett mer flexibelt
arbetsområde.”
De två levererade S56XR:arna är monterade på ett Scania P 410 8 x 8 chassi och är utrustade med diverse tillvalsutrustning såsom
radiokontroller för bomrörelser, en hydrauliskt driven generator monterad på vridbordet och ett nödbackupsystem. Den levererade
S70XR-liften är också monterad på ett Scania
P 410 8 x 8-chassi och har även den flera olika
tillvalsfunktioner. Alla tre levererade enheter
samt de fem beställda är även utrustade med

en kontrollstation vid vridbordet. Enheterna
är monterade på ett chassi lämpat för bruk i
Australien, vilket gör att Boom Logistics kan
uppnå extra räckvidd. ”Vi ser fram emot att
visa upp dessa nya enheter för våra kunder,
tillsammans med vårt fortsatta fokus på säkerhet och kundservice.”
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IPAF fortsätter
utöka sin liftutbildning
IPAF har utbildat över 2 miljoner
plattformsoperatörer sedan man
tog fram sin första liftutbildning för snart 30 år sedan. Utöver
det har organisationen tagit fram en
mängd andra kurser. Dessutom har
man lanserat sitt digitala liftutbildningsbevis, som hanteras enkelt i en app.

R

edan 1995 såg IPAF behovet av en liftutbildning och tog fram sin första version.
Sedan dess har man utbildat över 2 000
000 operatörer. Idag är det välkänt att
liftutbildning för operatörer är lagstadgad, men hur är det med de runtomkring?
Personen som kör lastbilen för transportföretaget och ’bara’ ska köra upp liften på flaket?
Och chefen på arbetsplatsen, som sitter med
det juridiska ansvaret om något skulle gå fel?
Behöver inte de utbildas? Självklart behöver
också de utbildas för att inte riskera en olycka!
Många liftuthyrare väljer att erbjuda egen
transport som utförs av egen, utbildad personal.
Det är oftast det säkraste alternativet. Det finns
också många hyrkunder som väljer att ordna
transporten själva och kanske inte har koll på
att lastning och lossning av liftar från lastbil är
ett tydligt riskmoment. Som svar på det behovet
har IPAF en utbildning som heter Load & Unload och riktar sig specifikt till lastbilschaufförer
och andra som lastar och lossar liftar.
För chefer har IPAF en chefsutbildning vid
namn MEWPs for Managers (Liftar för chefer), där man tittar närmare på ansvarsfrågor
och hur man fördelar arbetet optimalt. Den
finns som E-Learning, där man går utbildningen framför sin egen dator och i sin egen
takt. Här varvas handfasta råd med relevant
juridisk information.
Den finns även som kurs för den som planerar arbetet med lift och kallas Site Assessment. Här tittar man på faktorer som påverkar planering och förberedelser av arbetet, till
exempel markens bärighet (finns det hålighe-

ter under marken?). Dessa faktorer kan vara
skillnaden mellan ett väl utfört arbete och fall
- bokstavligt talat!

PAL-KORTET
IPAFs operatörsutbildning är ofta förstahandsvalet hos multinationella företag då de behöver en internationell liftutbildning. Ett tydligt
exempel på det är Danmark, där snart sagt
varje större huvudentreprenör numera kräver
PAL-kortet för sina liftoperatörer. Förutom
att IPAFs operatörsutbildning är certifierad
enligt ISO 18878 har den även fördelen att
PAL-kortet (Powered Access License) accepteras över hela världen.
Idag ser vi ett både stort och ökande antal utländska huvudentreprenörer som är aktiva även
här i Sverige, bland annat då de bygger datacenter åt stora dataföretag. De är vana att kräva högsta certifiering och skicklighet för sina operatö-

DET HÄR UNDERLÄTTAR
HANTERINGEN
• Kortet finns alltid lättillgängligt i mobilen (plastkort
kan ju tappas bort)
• En digital kopia av kortet kan enkelt skickas till valfri
mottagare, direkt från de system som redan finns i
mobilen (email, sms, WhatsApp, Messenger, osv)
• Mottagaren kan enkelt verifiera utbildningsbeviset
på www.ipaf.org/checkpal. Det är snabbt och kostnadsfritt; det enda man behöver ange är numret på
PAL-kortet och födelsedatumet på personen (det
senare för GDPR)
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rer. Då yrkesarbetare inom bygg och anläggning
kommer från hela Europa kan IPAF erbjuda liftutbildning på flera olika språk. Förutom svenska
finns utbildningsmaterialet även översatt till
bland annat danska, ryska, polska och kinesiska.
IPAFs utbildningar erbjuds för närvarande
över hela Sverige av Riwal Sverige. Flera andra
svenska utbildningsföretag väntas bli ackrediterade inom en snar framtid.

EPAL
Idag förväntas man kunna visa sin kompetens
med ett plastkort som utbildningsbevis. Tänk
om man kunde flytta in det i mobilen i stället?
Under hösten 2021 släppte IPAF sitt digitala
system, kallat ePAL (electronic Powered Access
Licence). Appen kan hämtas på Google Play (för
Android) och App Store (för iPhone). Efter registrering uppger man sin emailadress vid anmälan
till sin IPAF liftutbildning, varpå utbildningsbeviset laddas automatiskt efter genomgången och
godkänd utbildning hos någon av IPAFs utbildningsföretag. Även befintliga PAL-kort kan föras
över till appen, direkt av användaren.
Kent Boström, IPAFs representant för Norden
& Baltikum, kommenterar: ”IPAF har alltid strävat efter att hålla jämna steg med den tekniska
utvecklingen. Sedan 2015 är alla PAL-kort utrustade med RFID-chip som är kompatibla med
marknadens kortläsare för att kunna låsa upp en
lift. Med ePAL tar vi nästa steg och underlättar
hanteringen av våra utbildningsbevis betydligt. I
appen finns dessutom de säkerhetsinstruktioner
man går igenom på liftutbildningen.”
www.ipaf.org
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Vibrationer är en stor fråga inom Arbetsmiljöutskottet
som står högt upp på agendan.

EN HÅLLBAR ARBETSMILJÖ MED

Rentalföretagens Arbetsmiljöutskott
Många viktiga frågor ligger på bordet när Arbetsmiljöutskottet inom
Rentalföretagen samlas. I den här artikeln berättar utskottets ordförande
AnnaLena Norlander om frågorna man arbetar med och vart man vill nå.

U

nder förra året påbörjade SRT en serie
av artiklar som presenterar utskottsarbetet inom nya branschföreningen
Rentalföretagen. Rentalföretagen är
som bekant en sammanslagning av
branschföreningarna Swedish Rental Association och Hyreskedjan. Sammanslagningen
beslutades på försommaren 2021 och det första gemensamma mötet hölls under hösten i
Norrköping.

MÅLET ÄR KRAFTIGT MINSKA
ARBETSSJUKDOMEN I SVERIGE
I den här artikeln tittar SRT lite närmare på
Arbetsmiljöutskottets arbete. Vi har intervjuat utskottets ordförande AnnaLena Norlander som till vardags är försäljningschef för
Ramirent i Stockholm.

Kan du berätta lite om arbetet i Arbetsmiljöutskottet? ”Arbetsmiljöutskottet består
av representanter från medlemsföretag samt
representant från Rentalföretagens kansli.
Syftet med Arbetsmiljöutskottet är att driva arbetsmiljöfrågor i vår bransch, ta fram
branschgemensamma riktlinjer och säkerställa information- och utbildningskampanjer för
medlemsföretagen och våra kunder. I utskottet delar vi ibland upp oss i arbetsgrupper för
att kunna fokusera på flera frågor samtidigt”,
säger AnnaLena.
Inom Rentalföretagen finns utskott för
de mest prioriterade områdena och Arbetsmiljöutskottet samverkar mycket med övriga
utskott. De andra utskotten är också stöd för
Arbetsmiljöutskottets prioritering av de arbetsmiljöfrågor som kan vara mest aktuella
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för rentalbranschen. Arbetet kan både vara
kort- och långsiktigt. Det kan resultera i råd
gällande tolkning av en föreskrift ur rentalperspektiv, exempelvis hantering av stoftavskiljare, eller en omfattande tjänst som PSIdatabasen.
De stora frågorna som ligger på bordet nu
är vibrationer, kvartsdamm, transport av farligt gods, Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter,
riskbedömningar, laglistor för lagefterlevnad
med mera. ”Arbetsmiljön är ett väldigt viktigt
och omfattande ämnesområde och vi arbetar
alltid parallellt med flera frågor samtidigt”,
berättar AnnaLena.
AnnaLena lyfter fram vibrationer och vibrationsskador som ett särskilt prioriterat ämnesområde i Rentalföretagens utskottsarbete
då det idag är en av de största orsakerna till
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arbetssjukdom i Sverige. Man har arbetat med
frågan aktivt sedan 2019, tillsammans med
maskinleverantörsmedlemmarna. Rentalföretagen har bland annat deltagit i RISE-projektet
(Research Institutes of Sweden), ”Noll vibrationsskador” där samhällsaktörer i Sverige
samlats för att ta ett gemensamt krafttag mot
vibrationsskadorna. Rentalföretagen har också
samverkat med Arbets- och miljömedicin Syd
samt RISE, kring att upplysa om och förebygga
vibrationsskador. Man har lanserat en utbildningssatsning om vibrationer och vibrationsskador, branschspecifik för uthyrare, depå- och
kundcenterpersonal. I samband med den här
utbildningsinsatsen gjorde Rentalföretagen
informationsfilmer som både uthyrningsföretagen och dess kunder har stor nytta av.
Rentalföretagen arbetar även med att ta fram
kundanpassad information för medlemsföretagens depåer och kundcenter.
”Målet är tydligt, vilket är att skapa förutsättningar för att minska skaderisken vid brukande av maskiner genom ökad information
och vidareutveckling av säkrare maskiner”,
understryker AnnaLena.

JÄMSTÄLLDHETS- OCH
VÄRDERINGSFRÅGOR KAN OCKSÅ
SÄKERSTÄLLA ATT SKADOR MINSKAS
AnnaLena tror att vibrationer kommer att
fortsätta att vara en viktig del av Arbetsmiljöutskottets arbete. Hon berättar att det hela

AnnaLena Norlander är ordförande i Rentalföretagens Arbetsmiljöutskott och har en gedigen
erfarenhet från maskinuthyrningsbranschen.

tat om redan som exempelvis med RISE. Man
söker aktivt samarbete och samverkar med
sina leverantörer, andra branschorganisationer, Arbetsmiljöverket, forskningsinstitut m
fl. ”Vi arbetar proaktivt och söker samverkan
med alla intressenter som kan vara en del i att
förbättra arbetsmiljön i byggbranschen i Sverige”, tillägger Annalena.
En annan viktig arbetsuppgift i utskottet
är att nå ut med information om förbättringar, nya regler, lagar med mera. ”Intresset
för vårt arbete rent generellt är stort och vi är
noga med att informera löpande om anvisningar och rekommendationer. Inte minst på
Rentaldagen, som anordnas en gång om året
(ej under pandemin), är arbetsmiljöfrågorna
en stor del av diskussionerna. Min upplevelse är att våra medlemmar är medlemmar
just för att de är aktiva och vill bidra till en
bättre upplevelse och en bättre arbetsmiljö
för sina anställda och våra kunder”, berättar
AnnaLena.

UTSKOTTSARBETET
BÖRJADE REDAN 2016
tiden kommer nya och bättre mätmetoder,
standarder och innovationer som kan säkerställa att risken för skador minimeras. “Andra
viktiga frågor är jämställdhets- och värderingsfrågor på arbetsplatsen vilka är viktiga
att driva för en god och rättvis arbetsmiljö.
Här ser vi en del nya insikter och initiativ i
branschen som glädjer mig. I det området
finns det många stenar att vända på och det
kommer att krävas ett gediget arbete”, säger
AnnaLena.
Rentalföretagens Arbetsmiljöutskott jobbar aktivt på att knyta kontakter och samarbete utåt. En del av detta arbete har vi berät-

Skadligt damm som kvartsdamm och liknande är en hälsofara inom bygg- och anläggningsbranschen.

Arbetsmiljöutskottet har varit verksamt sedan 2016, i dåvarande Swedish Rental Association. Från 2018 medverkar även medlemmar
från Hyreskedjan i utskottet. Idag är man 10
representanter från medlemsföretagen samt
representanter från Rentalföretagens kansli.
Man träffas kvartalsvis i utskottet. Arbetsgrupper i utskottet har däremellan egna träffar eller kontakter för att förbereda material.
Under pandemin har man flyttat sina möten
till Teams. AnnaLena berättar att det har
fungerat väldigt bra även om alla nu längtar
efter att få träffas på riktigt, i alla fall någon
gång om året.
”Utskottet är öppet för medlemmar i Rentalföretagen och vi strävar efter en bred representation, både geografiskt och avseende
olika storlekar på de medverkande företagen.
Vi uppmuntrar även våra partners att uppmärksamma och väcka frågor som vi bör driva
gemensamt i branschen och vid sådana tillfällen medverka i arbetet”, säger AnnaLena.
AnnaLena har sina rötter i rentalbranschen och är uppvuxen i ett försörjningsföretag i uthyrningsbranschen och fick lära
sig att skriva hyror till och med för hand en
gång i tiden. I många år jobbade hon i elektronikbranschen innan AnnaLena återvände till
familjeföretaget för 15 år sedan. ”Jag startade
Algeco i Sverige, som ett dotterbolag till det
finska företaget innan jag landade på Stavdal
som Distriktschef i Stockholm i 10 år. I Ramirents förvärv av Stavdal flyttade jag in i den
nya organisationen och har sedan knappt ett
år varit försäljningschef i Stockholm”, avslutar AnnaLena.
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BOSCH PRESENTERAR
SÄKERHETSINDEX
På Bosch pressevent Hälsa & Säkerhet presenterades Bosch
Professional Safety Index, ett index för att mäta säkerhetsmedvetenheten i hantverkarbranschen. Undersökningen genomfördes 20-29 augusti 2021 av Novus på uppdrag av Bosch.

Hantverkarbranschen är en av de mest skadedrabbade branscherna i Sverige, enligt Bosch.
Det nya säkerhetsindexet är baserat på en
omfattande undersökning som genomförts
med professionella hantverkare i Sverige och
ger en indikation på säkerhetsmedvetenheten bland hantverkare i Sverige. Detta planeras bli en årlig återkommande undersökning
vars syfte är att följa och mäta utvecklingen
kring säkerhetsmedvetenheten i hantverkarbranschen över tid.
Indexet har en skala på 0 till 100 och ju
närmare hundra, desto högre säkerhetsmedvetenhet. I år blev index 67 men vissa grupper
sticker ut. Yngre hantverkare (18-49 år) och de
som arbetat kortast får 64. Högst säkerhetsmedvetenhet finns hos äldre och hos kvinnor
med index på 70 respektive 72. Det finns dock
fortfarande mycket jobb kvar för att nå upp
till 100.

”I hantverkaryrket gäller det att
ha bra koll på säkerheten för att både
undvika och reducera arbetsplatsskador”, säger Jan Samuelsson, verktygsspecialist Bosch Professional.
”På Bosch jobbar vi aktivt med att
utveckla våra verktyg och tjänster så de blir
ännu säkrare så att professionella hantverkare kan känna sig trygga vid verktygshanteringen, men det är tydligt att vi behöver göra
mer för att uppmärksamma säkerheten. Genom att mäta säkerhetsmedvetenheten över
tid är vi säkra på att Bosch Professional Safety
Index kommer att öka kunskapen och bidra
till en säkrare arbetsplats för professionella
hantverkare.”
Frågorna i undersökningen visar bland
annat att endast var tredje (34 procent) hantverkare mellan 18-49 år brukar följa de säkerhetsföreskrifter som gäller för olika verktyg,

men för hantverkare mellan 50-79
år är det nästan
varannan hantverkare (47 procent)
som följer säkerhetsföreskrifterna.
Undersökningen visar även att nära sju av tio
hantverkare (69 procent) brukar ta hänsyn till
att verktyg vibrerar i sitt yrke, ändå svarar två
av tio (22 procent) att de har fått arbetsskador
från vibrerande verktyg.
Novus har genomfört 333 intervjuer. Deltagarfrekvensen bland de inbjudna var 53 procent. Det finns inget som tyder på att bortfallet
skulle snedvrida resultaten utan undersökningen är åsiktsmässigt representativ för den
grupp som skulle undersökas, och de slutsatser som presenteras i undersökningen gäller
hela populationen, enligt Bosch.

Foto: Milwaukee

Ny färg för
Yanmars maskiner
Från och med årsskiftet 2022 kommer alla
Yanmars entreprenadmaskiner att skifta från
färgen gul till ”Yanmar Premium-röd”. Den
röda färgen blir som en röd tråd för alla Yanmars jordbruks- och entreprenadmaskiner.
Även före detta Schaeff Terex-maskinerna
blir röda, meddelar den svenska importören
Wiklund Trading i ett pressmeddelande.

Milwaukee lanserar kompakt blås
Milwaukee Tool utökar sitt utbud av städlösningar för arbetsplatser med nya M12blåsen, som kännetecknas av en kompakt
konstruktion och två hastigheter. Den elektroniska brytaren med två hastigheter gör
det möjligt att optimera hastighet och kontroll, samtidigt som den kompakta storleken ger användaren bättre åtkomst i trånga
utrymmen, enligt Milwaukee. Blåsen har en
axialfläkt med en blåshastighet på 177 km/h
samt två munstycken, ett gummimunstycke
för borttagning av skräp i trånga utrymmen
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och ett brett munstycke för rensning av
skräp i mer öppna utrymmen. Avtryckaren
går att låsa. När blåsen är utrustad med Milwaukees egna M12 RedLithium 6,0 Ah-batteri har den en drifttid på upp till 15 minuter
vid högsta effekt, enligt Milwaukee. Den har
en luftvolym på 0-3,5 m³/min samt 0-4,9
m³/min, blåshastighet på 0-128 km/h samt
0-177 km/h, längd (utan munstycke) på 380
mm och en vikt med batteri på 1,9 kg. Blåsen levereras med förlängningsmunstycke,
gummimunstycke och brett munstycke.

SPARA TID OCH PENGAR MED

SOKKIA.COM

Professionella
instrument för dig
med höga krav!

SLANG
EXPRESS
FÖREBYGGANDE
UNDERHÅLL

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.

• Lång erfarenhet av underhållsarbeten

SOKKIA erbjuder ett
brett sortiment av
mätinstrument.

• Hjälper såväl små verkstäder som stora
industrier
• Utför underhåll, service, provtryckning
och montage av slangar och ledningskomponenter för hydraulik, industri och
pneumatik.

Ett nummer - i hela Sverige

020-46 46 00
AUTHORIZED DEALER
Karlstad
054 - 21 60 60

Göteborg
031 - 20 40 10

Stockholm
08 - 754 31 30

Helsingborg
040 - 49 03 40

www.blinken.eu

hydroscand.se/SlangExpress
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Mängder av nyheter 2021 och 2022
Bland arbetsplattformar kommer flera spännande nyheter,
bland annat en ny hybridlift från Dinolift, uppdaterade
pelarliftar från Skyjack, tretton nya modeller från Genie,
och mycket mer.

NYHETER FRÅN SCANTRUCK
Global Machinery Group, GMG, släpper en
ny ”i”-serie av liftar. De kännetecknas av fler
europeiska och amerikanska delar som enligt
Scantruck, svensk generalagent för GMG saxliftar, är av bättre kvalitet. GMG har behållit
sin canbuskontroll i-Power med rampkontroll
(bromsar ner vid körning nedför ramper så
att systemet inte överbelastas och liften inte
åker iväg), stort vridmoment vid uppstart och
låg hastighet (även med upphöjd plattform),
regenerering av ström vid inbromsning och
körning nedför ramper, dynamiska bromsar,
variabel styrning, upp till två dagars användning på ett batteri och batterikontroll ombord.

Serien har en plattformsförlängning som gör
att maskinen rullar lättare även om en mindre
mängd byggavfall faller ner i botten av liften.
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Serien har även starkare räcke, förbättrad ytterdörr och handtag för hissen, hållare för snabbkoppling som går in i joysticken/kontrollboxen,
möjlighet att montera joystick i både höger och
vänster sida, coating på saxarmens insida för
att minimera rost, större trappsteg i trappan,
förbättrad drivmotor som är tystare än den
gamla, installation av autosäkring, är förberedd
för telematik, har förbättrad färg så att den blir
tjockare och mer glänsande, samtidigt som den
gula och gråa färgen har blivit ljusare, samt nytt
utseende med nya dekaler.
Dessutom presenterar Scantruck en ny
larvbandsburen teleskopbomlift från Plat-
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form Basket, nämligen 39T. Den erbjuder
enligt Platform Basket stabilitet på hög höjd,
automatisk stabilisering, en automatisk lagringsenhet, Bi-energy-diesel + litiumjonbatterier (tillgängliga på begäran), fjärrstyrning
med snabb/långsam-alternativ för körning,
diagnostik med display tillgänglig ombord,
minskade totala mått och en dubbelteleskopisk bom för ökad hastighet vid arbete på hög
höjd. Maskinen har en arbetshöjd på 38 640
mm, plattformshöjd på 36 540 mm, räckvidd
på 16 680 mm, kapacitet på 330 kg, samt en
Kubota diesel/48 vdc, 11 kW motor.
www.scantruck.se

UPPDATERINGAR
HOS SKYJACK-LIFTAR
Skyjacks pelarliftar är nu uppdaterade för högre prestanda, användarvänlighet och servicevänlighet. SJ12E och SJ16E har bland annat
70 procent färre hydraulkopplingar, elmotordrift och integrerad analyzer. Dessutom har
samtliga Skyjacks dieseldrivna bomliftar – SJ
45T+, SJ 66T+, SJ 86T, SJ 45AJ+, SJ 60AJ+ och
SJ 85AJ – nu ökad lastförmåga som standard.
Plusbommarna klarar av vikter från 300 till
454 kg. Dessutom har de fem graders lutningskapacitet. Alla motorer i Skyjacks dieseldrivna liftar är av Steg V-klass och godkända
för exempelvis HVO100.
Skyjacks nya SJ 9664RT bygger på samma
chassi som SJ 92-serien och har en arbetshöjd
på 21,5 meter. Arbetsplattformen har dubbla
utskjut och mäter in på 7,2 meter så att den
totala arbetsytan blir 13,5 m². Dessutom klarar
den av last på upp till 513 kg och är godkänd
för upp till fem personer.
Skyjack lanserar även en ny hemsida där
besökare kan skapa ett konto för beställning
av reservdelar. Där finns även länkar till samtliga reservdelsmanualer, servicemanualer och
användarmanualer. Inloggade kunder ser
priserna live på alla reservdelar och kan göra
klart faktureringsunderlag.
www.skyjack.se

hjälp av batteridrift, enligt Dinolift. Precis
som sin dieseldrivna föregångare är Dino
230VTH framtagen för uthyrning. Den är

enligt Dinolift kostnadseffektiv att använda
och kan köras med klass-B-körkort. Dessutom är Dino 230VTH den enda billiften i sin
storleksklass som har två förarsäten utan att
överstiga maxvikten på 3,5 ton, enligt Dinolift. Läs mer om den nya Dinolift-hybridliften
i en separat artikel i detta nummer av Svensk
Rental Tidning.
www.zipup.se
www.dinolift.com/sv/

NY HYBRIDLIFT FRÅN DINOLIFT
Den senaste adderingen till Dino-familjen
är en ny hybridversion av deras bilburna VTserie: 230 VTH, där ”h” står för ”hybrid”. Med
VTH gör användaren liftjobbet i tysthet utan
störande motorljud och utan utsläpp med
www.SvenskRental.se • Januari - Februari 2022 • Svensk Rental Tidning

Fackmässan för allt inom
Accessutrustning på arbetsplatsen

14-15

SEPTEMBER

2023

14-15 september, 2023
Inframässan, Bredden, Stockholm

www.expolift.se

Arrangör

Media

Supporter
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TRETTON NYA ELSAXMODELLER
FRÅN GENIE OCH LIFTEXPERTEN
Under 2021 har Genie totalt släppt 13 nya elsaxmodeller. Saxarna lämpar sig främst för
arbeten inomhus men är godkända även för
utomhusarbeten. Nyheterna omfattas av modellerna GS1432M, GS1932M, GS1530/GS1532
E-Drive, GS1930/GS1932 E-Drive, GS2032
E-Drive, GS2632 E-Drive, GS3232 E-Drive,
GS2046 E-Drive, GS2646 E-Drive, GS3246
E-Drive och GS4046 E-Drive. ”Det som är
väldigt roligt är att våra nya Microsaxar
GS1432M och GS1932M blivit väldigt populära
med den kompakta storleken, och trots den
stora plattformen så konkurrerar den med
den klassiska pelarliften. M:et står för Micro
medan det första talet i beteckningen anger
fot och andra inch. Genie är ju som bekant en
amerikansk produkt som tillverkas i flera länder”, säger Anders Åström, vd på Liftexperten

som är generalagent för Genies liftar i Sverige.
Några egenskaper med de nya modellerna
är att liftarna numera drivs med borstlösa
AC-motorer och hydrauliken är helt borttagen från driften. Liftarna har försetts med
en gaffelficka i sidan för enkel hantering vid
transport.
Under 2021 kom fler nyheter från Genie.
Kortfattat handlar det om två nya lättviktsbomliftar som heter S60J och S80J. ”Det är ett
bra tillskott till vårt bomliftssortiment. Om vi
tittar lite närmare på S80J så väger den cirka
sex ton mindre än vår S85XC men har ändå
300 kg lyftkapacitet i korgen”, säger Thomas
Andersson, försäljningschef Liftexperten.
En annan nyhet som släpptes tidigare 2021
är liften S65XC som är en lift med möjlighet
att utrustas med extra stor korg på hela fyra
meters bredd och som blivit väldigt populär.
”Den här liften har vi sålt mycket av och hade

dessutom en hel del enheter i lager när pandemin slog till”, säger Thomas Andersson.
Rent generellt har Liftexperten sett en
tydlig ökning på bomliftar och hybriddrivna
bomliftar. Genies bomliftar erbjuder också
extra kapacitet i korgen och det är något som
uppskattas bland kunderna. En fördel med
Genies XC-liftar är att de har fönsterhållare i
korgen som gör de populära att använda för
montering av fönster.
En annan nyhet som Liftexperten tagit
fram själva är en start-/stoppfunktion för
dieseldrivna liftar. Peter Magnusson, eftermarknadschef Liftexperten, berättar: ”Det är
samma start-/stoppfunktion som på moderna bilar att när man stannar vid ett trafikljus
slår motorn av. När föraren släpper gaspedalen stannar motorn. Det finns många fördelar
med detta som bränslebesparande, minskat
buller och minskade utsläpp. Det här en egen

Är du trött på dyra varmluftslangar?
Köp våra varmluftslangar och spara pengar!
Standardstorlekar i lager
Storlek

Priser

166 mm 7,5 meter

750 kr

315 mm 7,5 meter

1 200 kr

400 mm 7,5 meter

1 695 kr

500 mm 7.5 meter

2 195 kr

550 mm 7.5 meter

2 250 kr

JUST NU!
1 395 kr

xxl
order
Beställ 100
få 13 på
köpet

1 695 kr

SPECIALERBJUDANDEN VID
INKÖP AV 10 ELLER FLER
Beställ direkt på hemsidan eller ring oss för mer information.

www.varmluftslang.se Tel 010-16 16 790
www.SvenskRental.se • Januari - Februari 2022 • Svensk Rental Tidning
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produkt som vi ser många fördelar med och
en marknad för”, säger Peter.
Allt började med att en kund efterfrågade
den här funktionen och Liftexpertens tekniker, i samarbete med en extern firma, började
fundera och utveckla funktionen. Nu är Liftexperten ensamma om att kunna erbjuda den
här miljövänliga funktionen på Genie- liftar. I
nuläget kommer funktionen att finnas på tre
dieseldrivna Genie-liftar.
En annan nyhet som kommer på liftarna
S45XC, S65XC och S85XC är en display uppe i
korgen som visar vikten i korgen, vilket kommer att vara värdefullt för att inte överlasta.
www.liftexperten.se

HS erbjuds med Proportional Single Acting
Control, PSAC, det vill säga reglering av en
hydraulfunktion åt gången, eller Multi Axis
Control, MAC, som kan reglera flera hydraulfunktioner samtidigt. I sortimentet finns också
modellen Winlet 575 som introducerades 2015.
Det glasmästarna och byggfirmorna gillar är
manövreringen med hydraulisk frilyft, hydraulisk sidoförskjutning, hydraulisk lastning
med 350 graders rotation och gyrofunktionen
vilket håller glaset i inställd position under
lyft. Winlet 575 erbjuds också med PSAC eller MAC. I princip erbjuds samma egenskaper

ZIP UP LANSERAR
SNORKELS LITIUMDRIVNA LIFTAR
Snorkel, som i Sverige säljs av Zip Up Svenska
AB, har släppt fem litiumdrivna liftar, S2255RTE, S2755RTE, S2770RTE, S3370RTE och
S3970RTE. Dessa saxliftar är designade för att
erbjuda en grovterränglösning utan utsläpp,
utan att kompromissa med tillförlitligheten
och fyrhjulsdriftsmöjligheterna hos dieselmotsvarigheterna, enligt Snorkel.
Zip Up har sedan 2010 även marknadsfört
Winlet Glaslyft på den svenska marknaden
och transportvagnarna Ergomover. De introducerar nu Winlet 400-CL- DHB-HS Glaslyft
för glasmontage inomhus och utomhus och
som har utvecklats enligt EN13000 säkerhetsnorm för mobilkran. Winlet 400-CL-DHBSvensk Rental Tidning • Januari - Februari 2022 • www.SvenskRental.se

med de större glaslyftarna Winlet 785 och den
största Winlet 1000, som har lyftkapaciteter
på 785 respektive 1000 kg. Nämnas bör också
Winlet Crawler BL, som introducerades 2018.
Den är uppskattad av framförallt fönstertillverkare, glasmästare och byggfirmor, som gillar den banddrivna maskinen som kommer
fram överallt och som har manövrering med
automatisk nivellering av fönster, hydraulisk
frilyft, hydraulisk sidoförskjutning, hydraulisk
lastrotation och gyrofunktion som håller glas i
vertikal under lyft. Nu introduceras nya Winlet Crawler M2, som försetts med en ny typ av
hydraulikventiler, snabbverkande sugkoppar
och som också erbjuds med PSAC eller MAC.
”Med glasliftar från Winlet blir monteringen
av fönster så mycket smidigare och säkrare”,
säger Rickard Holmlund, vd Zip Up. Zip Up
marknadsför samtliga av Winlets modeller,
Winlet 350, Winlet 450TL, Winlet 575, Winlet785 M2 och Winlet1000 M2 samt de nya
crawlermodellerna. Sifferkombinationen anger hur mycket respektive lift klarar att lyfta i kg.
Kanske inte riktigt arbetsplattformar men
Zip Up marknadsför också de elektriska
transportvagnarna Ergomover. Transportvagnarna är utmärkta hjälpmedel för att flytta
runt byggnadsmaterial på arbetsplatsen och
sparar byggarbetarnas kroppar. Det finns
tre modeller: Ergomover Wireless (fjärrstyrd
elektrisk transportvagn lämplig för långa laster), Ergomover Lift & Go (elektrisk med hydrauliskt lyft- och toppbord) och Ergomover
Manipulator (elektrisk med hydraulisk lyft
och tilt av toppbord, idealisk för gipsinstallation). Ergomover Wireless är en batteridriven transportvagn utan dragstång, men med
radiostyrning. Detta möjliggör hantering av
gips men också transport och hantering av
långa byggmaterial med max vikt på 1500 kg.
www.zipup.se

Vi samlar rentalbranschen
för en hållbar och säker
samhällsutveckling.
Rentalföretagen är branschorganisationen för

professionella maskinuthyrare i Sverige. Kontakta oss för

mer information om vår verksamhet, vilka frågor vi driver

och de tjänster vi erbjuder för att främja rentalbranschen.
Snart hittar du oss på www.rentalforetagen.se.

Rentalföretagen
Box 22307
104 22 Stockholm
Telefon: 08-400 268 90
E-post: info@rentalforetagen.se

@rentalforetagen
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DINOLIFT

bygger ut sin fabrik
Dinolift investerar i sin fabrik och lanserar en ny digital plattform, Dino Hub,
som öppnar upp för virtuella besök. Dessutom har vd Karin Nars utsetts till
kandidat för ordförandeposten i IPAF. Svensk Rental Tidning har träffat henne.

D

et är mycket som händer hos den finska arbetsplattformstillverkaren Dinolift. De har bland annat börjat bygga
ut sin egna fabrik. ”För två år sedan
påbörjade vi en strategi för fem år
framåt”, säger Karin Nars, vd Dinolift. ”När vi
tittat tillbaka fem, sex år har vi inte haft en
märkbar förbättring på hur snabbt maskiner
gått igenom produktion, trots investeringar.
Det vill vi få ändring på. Vi kan öka produktionen om vi centraliserar alla funktioner till
samma fabrik. Tidigare har vi haft två huvudfabriker, samt en tredje fabrik, vilket har gjort
det svårare att styra produktionen. Vi bygger
ut fabriken för att få all svetsningsverksamhet i samma fabrik, och har även lagt till ett
centrallager och koncentrerat alla delar på ett
lager. Assemblyteamet fokuserar på enbart
montering, vilket blir mer effektivt. Sedan har
vi ett logistikteam som hämtar delar till de
olika teamen. Hela produktionen är även mer
hållbar då en maskin går igenom snabbare
och mindre energi krävs per maskin.”
Vad kommer investeringar innebära för er
produktutveckling och tillverkning?
”Från 2020 till 2025 hoppas vi öka produktionen med 50 procent. Vi investerar i vår maskinpark och en lasersvets för att svetsa bommar med. Bomsvetsmaskinutvecklingen har
gått framåt och vi vill ha den senaste teknologin. Tidigare har vi köpt vissa bommar från

underleverantörer, men det här ger oss bättre
kontroll på kvaliteten och leveranstiden. Vi
vill hålla kunnandet hos oss, in house.”
Hur ser framtidsplanerna ut för Dinolift?
”Tidigare omsatte vi 30 miljoner euro, vårt
mål är att nå 60 miljoner euro i slutet av 2025.
Vi ska inte bara växa snabbt, vi ska fatta bra
beslut så att kunder vill vara kunder även i
framtiden. Vi vill växa i Europa och USA, där
vi har återförsäljare som har ett kundcentrerat tänk för att kunna skapa tillväxt på lång
sikt. Vi är tacksamma för den lojalitet svenska
kunder visat under många år.”
”Vi är i lanseringsprocessen av den hybrida
billiften 230 VTH (läs mer i temaartikeln om

Karin Nars, vd Dinolift.
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arbetsplattformar i detta nummer, reds anm).
Vi kommer vi att fortsätta med eldrivna maskiner, batteridrift är det kunderna kräver.
Sedan utvecklar vi digitala IoT-tjänster.”
Hur känns det att ha blivit kandidat för
ordförandeposten för International Powered
Access Federation, IPAF?
”Jag ser det som en stor heder att jobba för
en organisation som fokuserar på att förbättra säkerheten i liftbranschen. IPAFs roll som
leverantör av liftskolning är otroligt viktig och
ger möjlighet för användare och slutkunder
att vara säkra på att de som använder liften
har tillräcklig skolning i och med liftkortet.
IPAF är också aktiva med att skapa innehåll
och onlinematerial för att öka säkerheten
inom uthyrningsföretag och hos slutkunder.”
När beräknas utbyggnaden av fabriken bli klar?
”Vår fabriksutbyggnad blir klar i sommar, då
välkomnar vi våra svenska kunder. Om man inte
kan komma till oss kan man besöka oss på vår
nya digitala plattform Dino Hub, där kan man
se vår produktion. Detaljrikedomen är fantastisk
i 3D/VR. Pandemitiden har ändrat människors
resebeteende och många kommer kanske inte gå
på mässor. Då vill vi erbjuda en plattform där vi
kan ge mässans upplevelse för de som inte varit
där. På Bauma kommer vi ha en livestream, så
man kan följa med samtidigt som man dricker
en öl hemma”, avslutar Karin Nars med ett skratt.

SRTFEB22

Numera hittar du ytfräsar, spårfräsar och nålpistoler från
välkända Von Arx hos oss.
Vi har alltid ett välfyllt lager av maskiner, tillbehör och reservdelar för snabb leverans från vårt huvudlager i Båstad.

Vill du veta mer om maskinerna, ring oss eller kika in på
vår web. Där presenteras Von Arx-maskinerna samt ett
urval av dess tillbehör och reservdelar.
Välkommen med din förfrågan.

VERKTYG OCH MASKINER FÖR BYGGINDUSTRIN
MIDHAGE AB • TEL: 0431-710 00 • MIDHAGE.SE
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Krankungens nya huvudkontor i Rotebro norr om Stockholm.

Rymligt och högt i tak i Rotebro.

Nya lokaler och nya säljare på Krankungen
Maskinuthyraren Krankungen har flyttat till nya rymliga lokaler vid Rotebro centrum i Sollentuna, Stockholm. Dessutom har man förstärkt säljkåren med Sandra Lauritzen och Johan Svensson. Till detta skall läggas flera
nya intressanta produkter som nya varumärket Tracked Carriers och nya
kompakt batteridrivna kranar från Maeda och nyheter från Jekko.

K

rankungen flyttar in i nya lokaler på
Staffans väg 5 i Rotebro. Den nya lokalen är 508 m² och rymmer lagerhall,
verkstad, tvätthall och kontor. ”Fördelarna är många, men framför allt
att alla maskiner kan stå inomhus och att vi
har högt takhöjd”, säger Fredrik Jansson, vd
Krankungen. ”De nya lokalerna ligger precis
bredvid Rotebro centrum vilket gör att det är
lätt att ta sig upp på E4 eller till E18.”
En fördel, tack vare rymligheten i de nya
lokalerna är att de funkar utmärkt bra för exempelvis kranutbildningar som är en viktig
del i Krankungens arbete som man förmedlar
i samarbete med hantverkarskolan.

tra Götaland. ”Sandra är ett riktigt stjärnskott
för oss och mycket kunnig och värdefull. En
otroligt varm och positiv tjej som sprider värme
på kontoret och till våra kunder”, säger Fredrik.
Nyanställd sedan början av januari är också Johan Svensson som närmast kommer från
Edins Kranar. Johan har stor erfarenhet som
både mekaniker och transportledare för kranbilar och mobilkranar. Hans roll är som säljare för Mälardalen med omnejd. ”Det finns
nog inte många som mäter sig med hans kun-

NYANSTÄLLDA SÄLJARE
Dessutom har Krankungen anställt två nya
säljare. Sandra Lauritzen anställdes i mitten av
september förra året och är stationerad på Krankungens depå i Göteborg och täcker in hela Väs-

Petra och Johan genomgår en minikransutbildning ledd av Hantverkarskolans Sten-Erik
Thieme.

nande när det kommer till det tekniska om
termen ’kran’. Han har gjort det mesta när det
kommer till kranar”, säger Fredrik.

NYHETER HOS KRANKUNGEN
Krankungen tog för en tid sedan in varumärket
Tracked Carriers. Tracked Carriers är en brittisk
tillverkare av batteridrivna bandburna kompakta vagnar som smidigt flyttar tungt material på
exempelvis bygget. De bandburna vagnarna är
fjärrstyrda och klarar laster från 300 kg till 2200
kg. Tracked Carriers finns i fyra storlekar och
kan hyras hos Krankungen. ”En utomordentligt smart produkt som är smidig att transportera och navigera på trånga arbetsplatsen”, säger
Fredrik. Andra nya uthyrningsprodukter hos
Krankungen är bland annat Maedas små och
kompakta batteridrivna minikranar Maeda 285
och Maeda 305 samt flera nya minikranar från
Jekko, bland annat Jekko 650.
Krankungen grundades den 15 mars 2013
av Fredrik Jansson. Krankungen har idag totalt fyra depåer utplacerade i Stockholm, Göteborg, Borlänge och Degerfors.

Tracked Carrier, smarta hjälpmedel
på arbetsplatsen.

Nya batteridrivna minikranar från Maeda.

Fredrik Jansson, grundare
och VD för Krankungen.
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Nyanställda säljare, Johan Svensson och Petra Lauritzen.

Kakelsåg TRE250
Skärdjup upp till 60 mm
Kakelsågen TRE250 möjliggör kapning
av olika kakelstorlekar och -typer till en
skärlängd på 1 m. Perfekt i kombination
med PREMIUM DCT diamantklinga.
Läs mer på www.tyrolit.com

Slipverktyg av högsta kvalitet sedan 1919
www.tyrolit.com
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Dustcontrol anlitar ny
försäljningschef i Skandinavien
Dustcontrol anställer Roger Håkansson som ny försäljningschef i
Skandinavien. Svensk Rental Tidning har intervjuat honom om hans
nya position och den pågående förstärkningen av säljarkåren.
Roger Håkansson har sedan tidigare erfarenhet inom energibranschen, både som chef
och säljare. För sex år sedan började han arbeta på Dustcontrol, då i rollen som försäljningsingenjör mot industrisegmentet. Nu går
han över till att bli deras försäljningschef i
hela Skandinavien.

Har du några särskilda framtidsplaner i
din nya roll?
”Den initiala planen är att förstärka säljorganisationen. Bland annat så har Cristian
Tello fått en ny roll som Key Account Manager, dessutom så förstärker vi både vår kundservice och rekryterar ytterligare en säljare.”

Hur känns det?
”Det känns otroligt roligt och spännande
att få det här förtroendet av ledningen. Det
är en ynnest att få jobba med Dustcontrols
högkvalitetsprodukter. Våra produkter är på
riktigt högkvalitetsprodukter med lång hållbarhet. Det är motiverande att jobba med frågor om att förbättra hälsan och arbetsmiljön.”

Ni har den senaste tiden anställt tre nya
produktutvecklare, inom vilka områden kommer ni att öka produktutvecklingen?
”Vi satsar brett, både inom bygg- och industrisegmentet. Vi ser en ökad efterfrågan på
våra produkter. Vi har ett stort behov av att
nyanställa fler, i såväl utvecklingsavdelningen
där ett antal tjänster ligger nu, som automa-
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Roger Håkansson.

tions- och mekanikingenjörer. Sedan söker vi
andra roller i företaget. Vi har en hel del rekryteringar på gång.”
”Jag vill även slå ett slag för vårt femtioårsjubileum, vi fyller 50 år i år. Håll utkik på
sociala medier och på hemsidan.”

Relax, it’s
an Altrex!

Välkommen till vår
monter på Nordbygg:
Monter B15:40

08-24 24 24
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MM NORDEN
LANSERAR
EXOSKELETT
Belastningsskador är en av byggbranschens utmaningar. Nu lanserar MM
Norden ett exoskelett för den svenska
marknaden, utvecklad för att ge stöd,
avlastning och minska risken för skador.
MMEXO hjälper till vid arbete med
händerna framför och upp ovanför huvudet. Armarna hålls uppe med hjälp av
selen, som avlastar vid monotont och fysiskt krävande arbete. ”Att spara människor är att spara pengar”, säger Paulo
Bergstrand, ägare MM Norden.
Ambitionen med MMEXO är att den
ska vara lätt att använda och bekväm för
användaren. Intresset för ”extraskelettet”
har varit stort både bland fack och arbetsgivare, enligt MM Norden. ”Att bidra till
ett hållbart arbetsliv är en framtidsfråga,
det har jag inte minst blivit varse i diskussioner med såväl Byggnads som andra aktörer inom branschen. Det känns
spännande att vara en del av den framtidsvisionen, och jag hoppas att fler inser
att det finns pengar att tjäna genom bra
arbetsmiljö.”
Marknaden för exoskelett beräknas ha
en kraftig tillväxt de kommande åren och
det finns beräkningar som gör gällande
att den globala marknaden kan vara värd
2 miljarder dollar 2025, enligt MM Norden.

Ny elisolerad arbetsplattform från CMC
CMC lanserar i23, deras första modell i den
nya ”i”-serien, som är elisolerad upp till 46
kV. Enligt den senaste versionen av IPAF Security Global Report är dödsfall som vållats
av elektricitet den näst vanligaste dödsorsaken för användare av mobila arbetsplattformar, enligt CMC. Risken för elchocker
drabbar inte bara de som arbetar direkt
med kraftledningar utan även personer i
närheten. i23 har designats för att reducera risken för elchocker, och använder sig
av isolerande glasfiber i korgen, isolerande
glasfiberinlägg på den upphöjda delen av
arbetsplattformen, samt en ickeledande olja
för hydraulsystemet. ”Vi pratar inte vanligtvis om säkerhet eftersom vi anser att det är
ett självklart krav för våra plattformar”, säger
Alessandro Mastrogiacomo, försäljningschef
CMC. ”Med i23 däremot gjorde vi verkligen
vårt bästa för att ge en innovativ lösning på
en specifik säkerhetsefterfrågan från många
användare.”

Jerneviken – Levanto – Midhage stärker
sin säljorganisation gentemot Rental
Nu stärker Jerneviken – Levanto – Midhage
sin säljorganisation gentemot rentalmarknaden i Västra Götaland genom att anställa
”Glenn” Ahlm. Marcus Ahlm kommer tidigare
ifrån Pullman-Ermator där han också jobbade
som säljare för distriktet och är ett känt ansikte ute i maskinuthyrningsbranschen i Västra
Götaland. Marcus tillträdde sin tjänst första
februari i år.
Senast kommer Marcus från tjänsten som
uthyrare av grävmaskiner och större maskiner hos Thörnells Maskinuthyrning.
”Marcus kommer bli en stark resurs ute
bland våra rentalkunder, då han har många
års erfarenhet inom produktsortimentet som
vi erbjuder våra kunder. Marcus kommer att
utgå från vårt kontor i Göteborg”, berättar
Stefan Bergsten, delägare och marknadschef
för verksamheten.

Foto: Milwaukee

Nya karbidhålsågar för metall från Milwaukee
Milwaukee Tools nya karbidhålsågar är lämpliga för borrning i både metallplåt och rör i
stål upp till 4 mm, rostfritt stål upp till 2 mm
samt aluminium, zink, gjutjärn, koppar, glasfiber och PVC. De finns i storlekarna 16-102
mm och går även att köpa i ett set med fyra
delar i storlekarna 16, 20, 25 och 32 mm. Vibrationerna minimeras tack vare den solida
Svensk Rental Tidning • Januari - Februari 2022 • www.SvenskRental.se

designen samtidigt som treplansfästet ger
ett säkrare grepp i chucken, enligt Milwaukee. Karbidtänderna säkerställer att denna
hålsågsmodell överträffar standarden för
bi-metallhålsågar tio gånger om, enligt Milwaukee själva. Sågarna är även utrustade med
automatisk utstötarfjäder och en extra pluggöppning.

40’ & 60’ BOOMS

RE-VISUALISED
RE-POWERED
RETURN
Skyjacks nya 40- och 60fots bomliftar erbjuder
högre korglast och reducerad maskinvikt.
SMARTORQUETM teknologin levererar en
optimerad balans av hästkrafter och vridmoment,
maximerad service- och underhållsvänlighet samt
håller ned kostnaden för service och underhåll.

www.skyjack.com
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Ny golvslip
från Scanmaskin
Scanmaskin presenterar sitt senaste tillskott i
deras World Series, den så kallade Move Edition, som Scanmaskin kallar för sin mest ergonomiska golvslip. Den enkla designen möjliggör enkla och snabba reparationer på vanligt
förekommande servicedelar. Move Edition
har ett nytt handtag med två justeringspunkter och 360 graders rotation på skaftet. Detta
möjliggör även ett höftstöd och möjlighet till
höga och låga positioner. Den nya motorn

väger mindre utan att kompromissa med
prestanda, enligt Scanmaskin. Det avtagbara
nya framhjulet minskar också vikten när den
plockas bort, ger förbättrad markfrigång och
gör den lättare att förflytta. Scanmaskin har

uppdaterat hjulen till Ergo Solid-hjul med
större diameter som ger upp till 40 procent
mindre motstånd när du flyttar maskinen, enligt Scanmaskin. Move Edition lanserades på
World of Concrete i Las Vegas 2022.

Nytt test av Komatsu
hybridgrävare

Tre nya bandgrävare från Hyundai
Nu lanserar Hyundai nya bandgrävare i Aserien med Steg V-dieselmotor: två ”kortrumpor” med kort bakre svängradie, HX130ALCR
och HX145ALCR, samt den mer konventionella modellen HX140AL. De nya modellerna
är i viktklassen 13-15 ton. Funktioner inkluderar den nya motorn Cummins F3.8 som ger
tre procent ökad effekt och tolv procent mer
vridmoment jämfört med sin föregångare,
enligt Hyundais generalagent EMS. Effekten
på HX145ALCR ökar enligt EMS med åtta
procent. Partikelreduktionen ligger på 60
procent utan krav på AdBlue för HX130ALCR
och utan EGR-ventil för HX140AL och HX145ALCR, enligt EMS. Modellen kommer
även med Eco Report-funktion, nytt lyftläge,
uppgraderad Intelligent Power Control och
möjlighet att förlänga serviceintervallen för
motorn upp till 1000 timmar vid användande
av CK-4 motorolja. Hi Mate fjärrövervakningssystem ger kontroll över maskinposition, drifttimmar, bränsleförbrukning och
andra parametrar. ”Hyundai levererar ännu
ett antal fantastiska maskiner, den här viktklassen för bandgrävare är hett eftertraktad
och att två av modellerna är kortrumpor kompletterar vårt utbud på ett mycket bra sätt”,
säger Lennart Edling, vd EMSG Sverige

Ett svenskt entreprenadföretag har under tre dagar utfört ett test med Komatsu
HB365LC-3 mot en konkurrents maskin,
enligt Söderberg & Haak som är generalagent för Komatsu entreprenadmaskiner. Testet påvisar enligt Söderberg &
Haak själva en bränslesparing på 25 procent och en produktivitetsökning på 20
procent per utlastad ton. Samma skopa
på 2,4 kubik användes av båda maskinerna vid testet. Komatsumaskinen hade
en maskinvikt på 38 ton, 390 utlastade
ton per timme och 0,078 liter per ton,
medan konkurrentmaskinen hade en
maskinvikt på 42 ton, 324 utlastade ton
per timme och 0,098 liter per ton, enligt
Söderberg & Haak.

Foto: Åsa Gilbertson, Söderberg & Haak
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Foto: Milwaukee

Nya värmejackor
från Milwaukee
Milwaukee Tool lanserar ett nytt sortiment av
M12 värmejackor. ToughShell-jackorna värms
upp på 2,5 minuter och sprider värme till hela
överkroppen. De erbjuder långvarig värme
med ToughShell stretchpolyester som ger 80
procent mer stretch och fem gånger längre
livslängd, och ger bättre rörlighet och flexibilitet samtidigt som de är lätta och bekväma,
enligt Milwuakee. Milwaukee släpper dessutom en vind- och vattentät kamouflagevärmejacka med ljuddämpande stretchpolyester.
Jackorna har en drifttid på upp till åtta timmars värme med ett M12 RedLithium 3,0 Ahbatteri på låg värme och är designade med ett
nytt foder som optimerar värmeöverföringen
till kroppen, enligt Milwaukee. En ny batterilösning gör att batterierna kan placeras i
fram- eller bakfickan. Alla jackor i sortimentet
har ett värmesystem utformat för att värma
längre och överträffa användarens förväntningar i kalla klimat, enligt Milwaukee.
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CRAWLER CRANES FRÅN

MARKNADSLEDAREN
DET FINNS FYRA VERSIONER AV
MAEDA CRAWLER CRANES - OLIKA
STORLEK MEN SAMMA HÖGA
KVALITET.
Lyftkapacitet 2.93t - 8.1t
Arbetsradie 8.38m - 19.23m
Lyfthöjd 9.46m - 26m

www.kranlyft.com I +46 31 80 70 00 I info@kranlyft.com
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Personalen på Versalift Sverigebolag. I korgen från vänster:
Ronnie Eriksson och Markus
Larsson. På golvet från vänster:
Axel Rask, Monika Lindblom
och Anders Werneskog.
Saknas på bilden gör Jakúp
Mortensen och Markus Eliasson.

VERSALIFT

i egen kostym till Sverige
Nu har Versalift startat eget i Sverige. Förutom att sälja Versalift på
svenska marknaden tar man med sig Ruthmann, Bluelift, Almac och
Hinowa. Egen försäljning, service, reparationer och reservdelar ger
korta beslutsvägar och leveranstider. En trygghet för kunden.

D

en första september 2021 slog Versalifts helägda svenska dotterbolag upp
sina portar på Servicevägen 45 i Falkenberg. Den nybyggda anläggningen
ligger bara några stenkast från det
öppna Kattegat. På andra sidan vattnet i Danmark och en bit in på Jylland ligger Versalifts
fabrik, i orten Farsø. Faktiskt inte alls långt
ifrån varandra fågelvägen.

FLERA STARKA
VARUMÄRKEN INOM TIME
”Det var inte en självklarhet att vi skulle starta
vårt svenska dotterbolag i Falkenberg. Egentligen var planen att placera verksamheten i
eller nära Göteborg men vi fick ett bra erbju-

dande i Falkenberg som passade vårt behov
och närheten till fabriken i Farsö är optimala
tillika närheten till vårt stora servicecenter i
Köpenhamn”, säger Axel Rask som är Versalifts försäljningschef för Skandinavien.
Versalift fabrik i Danmark startades för
drygt 30 år sedan och ägs av amerikanska
Time Manufacturing, Inc som också äger tyska Ruthmann och italienska Bluelift, för att
nämna några varumärken inom företagsgruppen. Versalift är en amerikansk produkt som
startades i Waco, Texas. Nämnas bör att Time
förvärvades i december förra året av H.I.G.
Capital som ingår i The Sterling Group.
Det svenska dotterbolaget sysselsätter idag
fem personer. Försäljnings- och marknadsan-
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svarig i Sverige är Anders Werneskog. Liftkoordinator är Monika Lindblom. Servicechef
är Jakúp Mortensen och så har man serviceteknikerna Ronnie Eriksson, Markus Eliasson
och Markus Larsson. En fjärde servicetekniker
kommer att anställas under mars månad. Med
det har man servicedepåer i Gävle som täcker
in norra Sverige, Stockholm som täcker in Mälardalen samt två servicetekniker som täcker
in södra Sverige, placerade i Göteborg och Falkenberg. Axel Rask som är försäljningschef för
Skandinavien, sedan 2005, utgår från Farsø i
Danmark men är ofta på kontoret i Falkenberg.
På den nybyggda anläggningen i Falkenberg är man idag nästan helt installerade. Man har en fullutrustad verkstad med
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tvätthall, ett väl tilltaget lager med alla de
reservdelar som kan behövas och ljusa och
bra personalytor. Man prioriterar att de nya
servicebilarna är välutrustade med de flesta
delar som kan behövas så man inte behöver
rekvirera från lagret.
”Vi har investerat i nya fullutrustade och
skåpuppvärmda servicebilar som smidigt kan
ta sig ut i fält och lösa det flesta problem som
kan uppnå så att våra kunder inte blir stående
utan kan arbeta oavbrutet”, berättar Anders
Werneskog.
Man har också ett stort kallförråd för sina
liftar samt väl tilltagna asfalterade uppställningsytor utomhus.
Det mesta av service och reparationer kan
lösas i fält eller på verkstaden i Falkenberg.
Men även mera komplicerade åtgärder kan
smidigt fixas på Versalifts stora servicecenter
i Köpenhamn som är knappt två timmar bort
från Falkenberg eller på fabriken i Farsø som
är mellan 6 till 8 timmar bort beroende på vilken väg man väljer.

Ljusa och välutrustade verkstadslokaler med högt i tak.

Den nybyggda depån i Falkenberg ligger bara några stenkast från havet.

VERSALIFT, ETT BRETT
SORTIMENT AV BILMONTERADE LIFTAR
Den första Versaliften tillverkade redan 1965
i Waco, Texas men sedan 1990-talet tillverkas
produkterna i Farsø. För det svenska bolaget
ligger naturligtvis fokus på Versalifts bilmonterade liftar.
Sortimentet består idag av hela 34 olika
modeller av billiftar med räckvidder från 8,4
m till drygt 24 m. Axel Rask berättar att de
kunder som dominerar användningen av Versalifts modeller är entreprenörer som arbetar
med exempelvis installation eller reparation
av vägbelysning. Här köps eller hyrs framförallt billiftar med en vikt på under 3500 kg så
att ekipaget kan framföras med B-körkort.
”Inom detta produktområde har vi stor
tilltro till att det är här vi kan ta marknadsandelar på den svenska marknaden”, säger
Anders.
Men inte nog med detta. Nu rullar Versalift Sweden AB ut en rad andra liftprodukter
också.
Volymprodukterna för Versalift är som sagt
de custombyggda billiftarna som kan köras med
B-körkort och som är väldigt uppskattade bland
maskinuthyrare. Men det svenska bolaget säljer
och servar även Ruthmann. Ruthmann är ett
starkt och beprövat märke och man säljer serierna Steiger, Ecoline och Bluelift.

RUTHMANNS STEIGER-,
ECOLINE- OCH BLUELIFT-SERIER
Steiger-serien har tillverkats i över 60 år och de
kännetecknas av en kraftfull teknologi, med
hög säkerhet och kvalitet. Versalift i Sverige säljer ett urval av modellerna från Steiger-serien.
Även här vill man komma undan C-kortkravet

och satsar på liftar monterade på 3,5 tons bilar.
Med Steiger är det möjligt att få en arbetshöjd
på mellan 23 och 30 meter. På de liftar som är
monterade på lastbilar med C-kortskrav, är det
möjligt att få arbetshöjder på upp till 90 meter.
På alla modeller finns det flera olika funktioner
och tillval. Fördelen med Steiger är att det bli
enklare att anpassa liftarna efter behov.
Steiger-modeller på 3,5 t chassis har upp
till 18 meters räckvidd och en korgkapacitet
på upp till 300 kg. Liftens utmärkande egenskaper är att den är lättmanövrerad och enkel att använda. Dessutom med en fantastisk
prestanda och maximal kapacitet. Totalt omfattas Steiger-serien av 17 olika modeller.
Vidare säljer man Ruthmanns Ecoline som är
bilmonterade liftar som kännetecknas av att de
är stabila och effektiva kvalitetsliftar. Alla modeller är även här utvecklade för 3.5 tons bilar.
Ruthmann Ecoline erbjuder ett brett urval av
teleskopliftar som är monterade på fordon upp
till 23 meter samt vikbomsliftar upp till 24 meters arbetshöjd. Alla modeller erbjuder många
olika tillval. Ecolines bilburna liftar är bra liftbilar i en prisklass som passar många kunder. Totalt finns sex basmodeller i Ruthmanns Ecoline.
Man säljer dessutom Ruthmanns larvbandsburna liftar Bluelift som står för säker-

het och pålitlighet. ”Liftarna är populära och
har ett fördelaktigt pris. De är mångsidiga
eftersom de kan användas både inomhus och
utomhus”, berättar Anders.
Bluelifts spiderliftar är välkända för sin
låga totalvikt och den avancerade teknologin.
Dess höga kapacitet och kompakta storlek
gör dem enkla att använda.
Ruthmann Bluelift har larvburna liftar
från 11 till 31 meters arbetshöjd. Alla modeller erbjuder många olika utförande. ”Bluelift
är innovativa och utvecklar hela tiden liftarna
efter kundernas önskemål och behov. Kombinerat med vår service på eftermarknad, så
blir Bluelift ett enkelt val för kunderna”, kommenterar Axel. ”Vi har larvbandsburna liftar
för alla användningsområden och i ett flertal
olika prisklasser. Vi erbjuder även saxliftar på
larvband”, säger Anders.

ALMAC UNIKA NIVELLERINGSFUNKTION
Versalift Sweden marknadsför även varumärket Almac. Almac är ett italienskt familjeägt
företag som startades 2013. Almac producerar
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Den ena delen av reservdelslagret
i Falkenberg.

Utomhus finns gott om uppställningsytor för liftar
inklusive ett kallförråd.

Versalift säljer Hinowas program av larvbandsburna bomliftar.

Versalifts VTX-serie är populära billiftar.

De nya servicebussarna är välutrustade med
bland annat uppvärmda skåp.

larvbandsburna minisaxliftar. Dessa produkter är designade och utvecklade för att göra
höjdjobben ännu enklare, oavsett behovet.
Efter Almacs uppstart 2013, blev man snabbt
ett av de ledande märkena i sin produktkategori, både när det gäller design och försäljning av saxliftar.
Almac producerar självkörande, terränggående saxliftar monterade på bandburna undervagnar med en unik terränggående funktion som gör att liften kan användas på riktigt
ojämna underlag.
De nyaste modellerna från Almac (-BL)
har en nivellerande undervagn som fungerar
i båda riktningar, så att operatören kan jobba
på ramper, backar eller annan ojämn terräng.
Detta system kallas också Bi-level och är ett
system som Almac har ett globalt patent för.
”Bi-level systemet utvecklades under 2015,
och är det första patentet, som Almac har utvecklat. Systemet gör det möjligt att använda
liften på riktigt ojämna underlag, samtidigt
som man bibehåller den höga säkerheten och
prestandan. Alla Almacs liftar är utrustade
med ett Bi-system”, säger Anders.

ALLT SAMLAT
I ETT BOLAG – BÄST FÖR KUNDEN

lag den absolut bästa lösningen”, säger Axel. I
Norge säljs dock Versalifts produkter fortsatt
via Liftgruppen och i Finland är Janneniska
Rent Oy distributör för Versalift.
Anders Werneskog och Monika Lindblom
började arbeta i det svenska bolaget redan
23 augusti förra året och när avtalet med
Brubakken gick ut 1 september drog verksamheten igång på allvar i det egna bolaget.
Man kommer dock att ha ett samarbete med
Brubakken ett par år framåt med tanke på att
Versalift ger två års garanti på sina produkter
och de liftar Brubakken sålt innan den 1 september har man ett garantiåtagande på.
”Att vi nu har vårt egna bolag är en styrka
på många sätt. De flesta av våra kunder och
särskilt de stora hyresbolagen vill handla så
nära källan som möjligt. Och numera handlar de direkt av tillverkaren. Som eget bolag
i Sverige har vi idag kontroll över hela kedjan
så att säga, försäljning, service, reparation
och reservdelar vilket blir mycket tryggare för
slutkunden. Tidigare var flera olika parter inblandade i processen”, säger Anders.
Axel och Anders är mycket optimistiska
vad gäller utvecklingen av det egna dotterbolaget. Redan sedan starten i september
har man ökat mellan 15 till 20 procent. ”Den
största potentialen ser vi bland uthyrarna
men vi har redan sett en ökning bland de olika kommunala bolagen, som är på väg tillbaka
efter pandemin, plåtslagerier, målerifirmor,
snöröjare och många fler. Vi upplever också
att helt nya kunder hör av sig rent spontant
vilket är positivt”, berättar Anders.
”Enligt vår plan ligger ökningstakten på
cirka 10 procent per år”, avslutar Axel.
www.versalift.se

Men varför starta eget dotterbolag i Sverige?
Axel Rask berättar att de rådande omständigheten på den svenska marknaden gjorde att man
bedömde att ett helägt dotterbolag var den bästa lösningen för att öka servicen till sina kunder och naturligtvis även försäljningen. Som
bekant har Versalift tidigare sålts av Liftbolaget
som sedermera bytte namn till Brubakken. När
Brubakken sedan delade upp sin truck- och liftverksamhet där liftverksamheten överfördes till
bolaget Liftgruppen uppstod lite av ett vakuum
för Versalift. Man tog då beslutet att satsa på
egen verksamhet i Sverige som kunde ha fullt
fokus på de egna produkterna. Liftgruppen
hade förutom Versalift och Ruthmann en andra
utomstående varumärken i sitt sortiment och är
fortsatt huvuddistributör för JLGs produkter på
den svenska marknaden.
”Vi kände att vi behövde ökat fokus på våra
produkter och då var att starta eget dotterbo-

HINOWAS BOMLIFTAR
Till detta skall ytterligare ett varumärke av
bomliftar läggas, nämligen italienska Hinowa. Versalift Sweden säljer fyra bomliftar från
Hinowa med räckvidder från 13 till 33 meter
och med en lyftkapacitet i korgen på 230 kg.
Honowa har ingen generalagent i Sverige
men Versalift är generalagent i Danmark för
tillverkaren så goda samarbetsrutiner är redan upparbetade sedan länge. ”Vi ser Hinowa
som ett väldigt bra komplement till vårt övriga liftprogram”, säger Anders.

Anders Werneskog (vänster) och Axel Rask har
stora förhoppningar att ta marknadsandelar på
den svenska marknaden.

Svensk Rental Tidning • Januari - Februari 2022 • www.SvenskRental.se

Specialister på försäljning och
service av bilmonterade liftar
och larvbandsliftar - från 9 till
90 meters arbetshöjd

Servicevägen 45,
311 32 Falkenberg
+46 10 17 17 530
kontakt@versalift.se
www.versalift.se

DET MOBILA
FALLSKYDDET

FREEFALCON V21-1 säkrar personalen optimalt i
alla situationer när det inte går att undvika arbete
vid valvkanter med tillfälligt fallskydd.
Snabbt klar att använda - genom enkel hantering
• Användbar direkt vid leverans. Ingen planering krävs
samt ingen förankring eller skador i underlaget.
• Inga ingrepp i konstruktionen.
• Enkel horisontell förflyttning av
bara en person med pallyftare.
• Diameter: 2,25 m. Höjd: 2,35 m
Produkten finns
tillgänglig för
utbildning på:
sakerhetspark.se

ScandKran AB är generalagent för FREEFALCON i Sverige.

scandkran.se • 031-773 04 50 • info@scandkran.se

FreeFalcon V21-2
• Diameter: 2,25 m
• Höjd: 2,35 m
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BATTERIDRIVNA PRODUKTER
FRÅN HUSQVARNA
Under World of Concrete visade Husqvarna
Construction upp ny batteridriven, lätt anläggningsutrustning som hjälper entreprenörer att arbeta utan bränsle, sladdar och
direkta utsläpp.

byggapplikationer och är kompatibel med
Husqvarnas skogs- och trädgårdsprodukter.
Flera av de nyaste byggprodukterna demonstrerades på World of Concrete 2022. Dessa
inkluderar:

PACE

WT 15I BATTERIDRIVEN VATTENTANK

Pace-batterisystemet presenterades med K1
Pace-kapmaskinen. Med K1 Pace kan användaren enligt Husqvarna förvänta sig kraft
och prestanda som motsvarar bensindrivna
kapmaskiner fast med de fördelar som batteridriven utrustning erbjuder. K1 Pace kan
paras ihop med specialutvecklade, batterispecifika diamantklingor. K1 Pace och diamantklingorna kommer att gå att köpa under andra kvartalet 2022. Pace-batterisystemet kan
användas för fler maskiner i takt med att den
batteridrivna familjen expanderar i framtiden.

Den kompakta och lättanvända vattentanken på 15 liter hjälper entreprenörer att arbeta effektivt, enligt Husqvarna. Den har en
elektrisk pump, så det krävs ingen manuell
pumpning. Den har en integrerad slang med
en anslutning lämpad för Husqvarnas håltagnings- eller borrutrustning. Slangen har
en längd på 3 meter för att ge entreprenörer
avstånd till borrningsområdet.

I-SERIEN
I-serien är en familj av 36 V batteridrivna produkter. Serien erbjuder utrustning för olika

DBV 30I BATTERIDRIVEN SKRID
Modellen är sladdlös och lätt, arbetar med
låga vibrationer och släpper inte ut direkta
avgaser.

DM 540I BATTERIDRIVEN BORRMOTOR
Modellen passar i smala hörn, har låg vikt,

är optimalt balanserad och lätt att använda,
enligt Husqvarna. Den är optimerad för
handhållen borrning i de flesta material, men
speciellt armerad betong med diametrar upp
till 75 mm. Den kan monteras på Husqvarna
DS 150-stativet för att borra upp till 100 mm
diameter. DM 540i kan paras ihop med Husqvarnas specialutvecklade, batterispecifika
diamantborrkronor, TW Drill Bits. Tillgänglig inom kort.

DE 110I BATTERIDRIVEN DAMMSUGARE
Modellen är kompakt och lätt att transportera, men ändå kraftfull, enligt Husqvarna.
Denna Hepa-dammsugare är en utmärkt
matchning för DM 540i-borrmotorn såväl
som annan handhållen utrustning inom iseriens 36 V-plattform. Den är utrustad med
HMI och e-Flow som automatiskt justerar
luftflödet samtidigt som det enligt Husqvarna
säkrar maximal drifttid från batterierna. Ett
högt vattenskydd möjliggör snabb och effektiv sanering. Tillgänglig under tredje kvartalet
2022.

Exelar arbetskläder lanseras i Sverige
Exelar arbetskläder lanseras i över 100 butiker
i Sverige och Norge. Arbetskläderna framtagna genom ett samarbete mellan nordiska
produktutvecklare för arbetskläder och representanter från yrkesbutiker. Arbetskläderna

har testats och utvärderats av professionella
användare, enligt Exelar. Samtliga plagg i kollektionen är Oeko-Tex-certifierade, och lanseringen sker i utvalda yrkesbutiker i Sverige
och Norge. Under 2022 sker lansering löpande
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av fler arbetskläder för yrkesfolk. Namn på
plaggen kommer från byar, öar och skär med
ursprung i Roslagen där också produktutveckling och lager ligger. Exelar arbetskläder säljs i
Big-gruppens butiker i Sverige och Norge.

DEN ORANGEA EVOLUTIONEN²
FLER ALTERNATIV. MER DJUPGÅENDE EXPERTIS.
ENADE FÖR ATT HJÄLPA DIG.

Gör dig redo för en ny dimension inom surface prep. och golvlösningar.

www.husqvarnacp.se
Copyright © 2022 Husqvarna AB (publ). Med ensamrätt, Husqvarna är ett registrerat varumärke som tillhör Husqvarna AB (publ.)

2022

Exklusiv Diamantsponsor

24-25 november, 2022

Åttonde upplagan av mässan på Infracity
Demolering • Håltagning • Slipning och polering av betonggolv
• Hantering av damm och betongslam • Vattenbilning • Sanering •
Återvinning ...och mycket mer
Exklusiv Ruby-Sponsor

Exklusiv Platina-Sponsor

Guld-Sponsorer

Silver-Sponsorer

Mässan stöds av

Officiella mässtidningar

Organisatör

49

Ny hybridlift
från Dinolift
Den senaste adderingen till Dino-familjen
är en ny hybridversion av deras bilburna VTserie: 230 VTH, där ”h” står för ”hybrid”. Med
VTH gör man allt liftjobb i tysthet utan störande motorljud och utan utsläpp med hjälp
av batteridrift, enligt Dinolift.
Precis som sin dieseldrivna föregångare
är Dino 230VTH framtagen för uthyrning.
Den är enligt Dinolift kostnadseffektiv att
använda och kan köras med klass-B-körkort.
Dessutom är Dino 230VTH den enda billiften
i sin storleksklass som har två förarsäten utan
att överstiga maxvikten på 3,5 ton, enligt Dinolift.
LiFePo-batteripaketet ger tyst och utsläppsfri liftanvändning vilket medför att liften kan användas mångsidigt på arbetsplatser
inomhus eller ställen där utsläpp inte tillåts,
såsom stadskärnor, arenor och utställningshallar. 5kWh-kapaciteten på batteripaketet
tillåter en hel dags arbete utan att batterierna
behöver laddas, enligt Dinolift. Förutom miljöfördelar ger batteridriften enligt Dinolift
även fördelar vad gäller användarvänlighet.
Arbetet i korgen är smidigt utan vibrationer
av aggregat eller avgaser från en dieselmotor.
Dino 230VTH har även enkla styrfunktioner
och en ergonomisk korg som man enkelt kli-

ver in i från en stadig trappa. Korgens styrpanel är positionerad så att man har en helhetsbild av arbetsområdet då man kör liften.
En viktig princip för utvecklingen av Dino
230VTH var att ge batteridriften som egenskap i tillägg till viktiga egenskaper som den
dieseldrivna föregångaren Dino 230VT har.
Fastän miljöaspekten var en viktig utgångspunkt för designen, har inga kompromisser
gjorts vad gäller en smidig och mångsidig användning av liften, enligt Dinolift. I vikten på
3500 kg inkluderas två förare enligt den europeiska normen, vikten av 90 procent bränsle
samt full AdBlue-tank som behövs för längre

sträckor. Dieselmotorn utgör en extra kraftkälla de gånger då batteriet har låg laddning
eller då arbetsomgivningen tillåter användning av dieselmotor och man vill spara på
batterikapaciteten. 1 kW-standardinvertern
laddar högvoltsbatteriet medan dieselmotorn
går, om operatören så önskar.
Hela Dino VT-serien är lämpad för uthyrning och går att använda i varierande förhållanden och temperaturer. Speciell vikt har
lagts vid att maximera driften och förhindra
små skador vid användning. Den robusta
konstruktionen håller för hårt arbete och
komponenter är väl skyddade.

Wiklund tar över Schaeff/Terex eftermarknad i Sverige
Från och med den 1 januari tar Wiklund
Trading AB över all reservdels- och eftermarknadsförsäljning för Shaeff och Terex
minigrävare, hjulgrävare och mindre lastmaskiner i hela Sverige. 2017 förvärvade
japanska Yanmar den del av Terex-koncer-

nen som producerar minigrävare, hjulgrävare och hjullastare. Dessa produkter har
tidigare gått under varumärkena Schaeff
och Terex, men har nu integrerats i Yanmar-familjen och marknadsförs nu under
varumärket Yanmar. Wiklund Trading

har sedan 2006 varit importör för Yanmar
i hela Sverige och från årsskiftet är de nu
den enda importören av både maskiner
och reservdelar för dessa produkter. Från
2022 byter alla maskiner färg till ’’Yanmar
Premium Red’’.
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HUSQVARNA LANSERAR
NY SERIE DXR-ROBOTAR
Husqvarna Construction stärker sitt erbjudande till yrkespersoner
inom rivning med lanseringen av en ny serie rivningsrobotar, DXR 145,
DXR 275, DXR 305 och DXR 315.

Nytt arbets- och varningsljus
från HBA Fordonsteknik
Nytt i HBA Fordonstekniks sortiment är ett
kombinerat arbets- och varningsljus. Arbetsbelysningen sprider ljuset 60 grader med en
effekt på 18 watt. Varningsljuset är E-godkänt
enligt ECE R65 klass 2/XA2 och effekten på
16 watt ger ett kraftfullt orange blixtrande
ljus. Lampan har ett kompakt mått om 100
x 100 mm och är därmed smidig och lättplacerad. Kombinationsljuset passar alla typer
av fordon och maskiner. Speciellt lämpligt är
det vid applikationer som kräver både arbetsljus och varningsljus då kombinationsljuset
är tidseffektivt att montera samt tar mindre
plats på fordonet, enligt HBA Fordonsteknik.

De fyra nya DXR-modellerna erbjuder i genomsnitt en effektökning över 20 procent
jämfört med tidigare modeller, enligt Husqvarna. Detta resulterar i effektivare och
kraftfullare maskiner som gör att användaren
kan få mer rivningsarbete gjort, snabbare.
Som ett komplement till detta har de nya
maskinerna funktionalitet som optimerar
tillgänglig kraft på ett sätt som gör att arbetet
kan fortsätta på höga effektnivåer, även om
uppgiften blir tuffare på grund av omständigheter som till exempel heta miljöer, enligt
Husqvarna.
Med en ny fjärrstyrningsenhet är exakt
drift enklare än någonsin, enligt Husqvarna.
Den nya enheten möjliggör en förbättrad
översikt över maskinstatus, enligt Husqvarna.
Långdistansfjärranslutningen håller användaren säkrare och fri från eventuella risker,
vilket gör att de kan arbeta i utmanande områden med en fjärrkontrollsräckvidd på upp
till 300 meter, enligt Husqvarna.
”Att förbättra förarsäkerheten är vår främsta prioritet”, säger Fredrik Linnell, Global Demolition Director på Husqvarna Construction.

Foto: Jezzica Sunmo, Ramirent

Ny vd för Ramirent i Sverige
Johan Färm blir ny vd för maskinuthyrningsföretaget Ramirent AB, en tjänst han tillträder 1 april i år. Han efterträder Mikael Olsson som varit vd sedan sammanslagningen av
Stavdal och Ramirent 2019.
Johan Färm har en bakgrund som vd i flera
bolag, senast på Addici Security, ett helägt
dotterbolag till Coor, och dessförinnan som
vd för BRM Europe. Dessutom har han haft
flera chefstjänster inom Securitaskoncernen.
Idag är 85 procent av Ramirents maskinpark helt fossilfri. Ramirent har även flera digitala lösningar som bidrar till ökad säkerhet
och effektivitet i byggprocessen, enligt Ramirent själva. ”Säkerhet, digitalisering och hållbarhet är tre områden där jag hoppas kunna
bidra med min erfarenhet”, säger Johan Färm.
Svensk Rental Tidning • Januari - Februari 2022 • www.SvenskRental.se

”Alla våra nya DXR-modeller är tredjepartscertifierade vad gäller säkerhet, EMC och funktionell säkerhet. Samtidigt ligger det bokstavligen
i användarens händer att uppnå snabba resultat av hög kvalitet. Mer än någonsin är dessa
nya maskiner en förlängning av operatören,
ökar kraften och erbjuder förbättrad kontroll
över de faktorer som definierar hur framgångsrikt jobbet kommer att bli.”
Med olika multiverktyg och fabriksinstallerade paket tillgängliga kan produktiviteten
och användningsområden snabbt förbättras.
Det nya sortimentet har också konstruerats
för att underlätta enklare felsökning, vilket
minskar stilleståndstiden ytterligare. ”Vi förstår att rivningsarbete kan vara hett, obekvämt och krävande, så under utvecklingen
av vår nya DXR-serie har fokus legat på hur
vi kan göra varje arbetsdag säkrare, enklare
och mer produktiv för användaren. Vi tror
att resultaten talar för sig själva och att rivnings- och byggproffs kommer att uppskatta
den nya intelligenta tekniken, smidiga driften
och höga prestandanivåer som den nya DXRserien levererar.”
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Arema Rental
byter ägare
Heavy Rental Group AB förvärvar
Arema Rental AB och skånska N
Rental AB, som i samband med
affären byter namn till Arema
Heavy Rental och etablerar detta
namn även i syd.
Med denna plattform skapar Heavy Rental
Group enligt dem själva förutsättningar att
utvecklas vidare mot målet att bli marknadsledande i Sverige inom segmentet ”heavy
rental”, uthyrning av tunga entreprenadmaskiner utan förare.
”Bildandet av Heavy Rental Group ger oss
en fantastisk möjlighet att växla upp etablerade verksamheter, samt möjliggöra ytterligare bolagsförvärv inom segmentet”, säger
Per-Eric Troneus, styrelseordförande Heavy
Rental Group. Vidare berättar han att Björn
Janström har rekryterats som ny vd och til�lika ansvarig som vd för Arema Heavy Rental

Per-Eric Troneus, Anders Boman, Martin Nilsson och Michael Haddleton.

Syd AB. Björn Janström ska leda gruppen och
har ett uttalat marknadperspektiv och tydliga
tillväxtmål, enligt Heavy Rental Group.
Arema är idag ett starkt varumärke och har
en etablerad marknadsposition i öst och nu
även i syd, under samma namn, enligt Heavy
Rental Group. Gruppen omsätter cirka 130
MSEK, och inom gruppen återfinns ett tretti-

otal medarbetare. Totalt förfogas det över cirka 500 maskinenheter. ”Det känns naturligt
att Arema tar steget och blir en del av Heavy
Rental Group med möjligheten att utvecklas
i en större struktur”, säger Michael Haddleton och Anders Boman, styrelseordförande
respektive vd, i rollen som säljare av Arema
Rental AB.

A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM-vältar
KRAFTFULLA LÖSNINGAR FÖR VÄGOCH 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!
www.wirtgen-group.com/sweden
Wirtgen Sweden · Försäljning 0472–100 91 · Service 0472–162 48 · Reservdelar 0472–139 39 · info.sweden@wirtgen-group.com
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Elverktyg

Nu kommer de
nya elverktygen
Nyheterna formligen rasar in från några av våra största tillverkare
och batteritekniken blir bara större och kraftfullare.

S

om vanligt i vår temaartikel om nya
elverktyg levererar ett antal tillverkare
en storm av nya produkter. Bland elverktygstillverkarna står det verkligen
inte still. Om nu pandemin klingar
av i år och planerade branschmässor kan genomföras kan marknaden även räkna med att
kunna se och känna på nyheterna i verkliga
livet. Vi hoppas mycket på mässor som Nordbygg, Maskinexpo, Svenska Maskinmässan,
Entreprenad Live, Bauma och DEMCON i år.

Tack vare borrchuck och växellåda i metall är
borrskruvdragaren mycket pålitlig och robust
i alla arbetsutrymmen.
GSR 18V-150 C Professional ger optimala
resultat vid skruvdragning och borrning i trä
och metall, särskilt för borrning med stor diameter, t.ex. hålsågar på upp till 150 mm.
Borrskruvdragaren är kompatibel med alla
Bosch Professional 18V-batterier och laddare
(Professional 18V System), använd ProCORE18V ≥ 5.5 Ah för maximal effekt.

NY BORRSKRUVDRAGARE

NY BORDSSÅG FRÅN BOSCH

Först ut är den sladdlösa borrskruvdragaren
GSR 18V-150 C PROFESSIONAL från Bosch.
GSR 18V-150 C Professional är den smarta
borrskruvdragaren med stor effekt och kontroll för en lång rad skruvdragnings- och
borrningsuppgifter. Den är bra val för mycket
snabb avverkning tack vare mycket kraftfulla
ProCORE18V-batterier och en borstlös motor med BITURBO-teknik, samt ett maximalt vridmoment på 150 Nm. Den precisa
Electronic Angle Detection säkerställer att
långa skruvar alltid har rätt vinkel, och styrd
KickBack Control för arbete med hålsågar reducerar risken för kast om verktyget fastnar.

Nyhet nummer två är Bosch sladdlösa bordsåg,
GTS 18V-216 PROFESSIONAL Biturbo. Den
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kompakta GTS 18V-216 Professional BITURBO bordssåg
med 70 mm kaphöjd kombinerar hög prestanda med full
mobilitet. Dess borstlösa högprestandamotor
med Bosch ProCORE18V-batterier säkerställer mobilitet på jobbet. Med optimerad design och 70 mm kaphöjd samt 635 mm kapkapacitet är denna såg perfekt för alla vanliga
användningsområden. Garanterat enkel och
säker transport tack vare lättviktsdesign och
ergonomiska handtag samt integrerat skydd
och klingskydd. Sågen är avsedd för kapning
av trä och laminerad panel. Den kan monteras på Bosch-stativen GTA 560 och GTA 60 W.
Bordssågen är kompatibel med alla Bosch Professional 18V-batterier och laddare (Professional 18V System), använd ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
för maximal effekt. GTS 18V-216 Professional
har en generös sågbladsdiameter på 216 mm,
väger 21,6 kg med batteri, och är utrustad med
både Soft Start och omstartsskydd.

BOSCH ROTATIONSLASER
Bosch släpper också rotationslasern GRL 650
CHVG PROFESSIONAL. Den robusta rotationslasern GRL 650 CHVG Professional med
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Elverktyg

Bluetooth-kompatibilitet tar nivellering på arbetsplatsen till nya höjder inom precision och
effektivitet. Grön laserteknik ger högre synlighet vid olika typer av belysning. Rotationslasern är robust byggd för att användas under
hårda villkor och dåligt väder. Den klarar ett
fall med stativ på upp till 2 m och är dammoch stänkvattenskyddad i klass IP68. Användning av appen Levelling Remote för översikt
och inställningar och som fjärrkontroll sparar
tid och gör att man kan fokusera helt på jobbet.
Den mångsidiga GRL 650 CHVG Professional
är bäst på nivellering och gradning utomhus
liksom innerväggar, tak och VVS-installation.
www.bosch-powertools.se

USB-LADDNINGSKIT FRÅN DEWALT
Dewalt lanserar det bärbara USB-laddningskitet DCB094K. Dewalt USB-laddningskitet
(DCB094K) är ett genombrott inom bärbar
laddning och tilldelades nyligen utmärkelsen
”Best Battery Power Supply” i 2021 års Pro
Tool Innovation Award (PTIA). Eftersom arbetsplatser ofta saknar växelström använder
Dewalt USB-laddningskitet Power Deliveryteknik för att snabbt ladda en rad olika enhe-

ter i en kompakt och portabel konstruktion.
Med en 100W dubbelriktad C-port kan användare mata ström för att ladda Dewalt 18Voch FLEXVOLT-batterier, och uteffekten
räcker för att ladda en rad enheter som telefoner, surfplattor och bärbara datorer upp till
100W. Det bärbara USB-laddningskitet har
även en USB-A-port som gör det möjligt att
ladda enheter upp till 12W med traditionella
USB-kablar. Enheten är utrustad med en
laddningsindikator som visar batteriets laddningsstatus och levereras med en DCB094
USB-laddare, 100W-märkt USB-sladd, 65W
nätadapter och bälteskrok.

NY KRYSSLASER FRÅN DEWALT
Dewalt släpper också sin första 18V XR 360°
krysslinjelaser. Den gröna krysslinjelasern
är kompatibel med Dewalt 12V XR- och 18V
XR-batteriplattformar och erbjuder mångsidighet för båda batterisystemen. Kompatibilitet med batteriplattformen Dewalt 18V XR
ger en drifttid på 10 timmar per laddning,
vilket möjliggör lång, oavbruten användning
på byggplatsen. En annan fördel är finjusteringsvredet som gör det möjligt att manuellt
justera den horisontella axeln för att positionera de vertikala balkarna
snabbt och exakt över stora
avstånd för effektivitet
och produktivitet. Med
ett omfattande arbetsområde på 30m (50m med en
detektor som säljs sepa-

rat) ger lasern en noggrannhet på upp till 1/8”
vid 10m. Detta kraftfulla verktyg med grön
Dewalt-diodteknik ger enastående synlighet i ljusa förhållanden och på stora arbetsplatser. Med 3x360° självnivellerande linjer
täcker lasern hela arbetsområdet och är ett
multifunktionellt verktyg för applikationer
som gipsväggar och elinstallationer, fönsterbeslag, rörläggning, kakelsättning och snickeri. 18V XR 3x360° laser är konstruerad för att
klara tuffa arbetsmiljöer. Lasern är tillverkad
av förstklassiga material och är IP54-klassad
med ett pendellås som skyddar de inre komponenterna under transport. En annan praktisk lösning är ett vridbart fäste med en uppsättning starka inbyggda magneter som gör
att lasern kan fästas på metallreglar.

DEWALT FÖRST MED
PLATTA POUCHCELLSBATTERIER
Dewalt blir också först som stort elverktygsmärke att använda platta pouchcellsbatterier
utformade för byggbranschen och inleder en
ny era inom batteridrivna verktyg med hög
prestanda. Enligt Dewalt, med den revolutionerande tekniken i DEWALT POWERSTACK 18V
XR Kompakt batteri, levereras 50 % mer kraft i
en 25 % mer kompakt lösning.
”Batteri-tekniken representerar ett genombrott inom batteriinnovation för elverktygsindustrin”, säger Jaime Ramirez, Executive Vice
President och President för Global Tools &
Storage på Stanley Black & Decker. ”Vårt banbrytande och tillförlitliga litiumjonbatteripaket
utgör en ny tröskel till batteridrivna elverktygs
prestanda och bidrar till att ytterligare förverkliga den fulla potentialen hos framtidens batteridrivna arbetsplats. DEWALT POWERSTACKbatteriet är en betydande teknisk bedrift som
återspeglar en lång historia av innovationsledarskap från Dewalt,
samt vår ständiga strävan
att ge våra kunder marknadens bästa upplevelser av
batteridrivna verktyg.”
www.dewalt.se
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NYA SKRUVDRAGARE FRÅN FESTOOL
Festool släppte nu i februari två nya skruvdragare, TDC 18/4 och TPC 18/4 som både är
skruvdragare och slagborr. Egenskaperna är
kraftfullhet och flexibilitet med 4 växlar för
varje uppgift. Med det bästa växlingskonceptet någonsin, säger Festool. Lika bra i trä som
metall, och med det tillkopplingsbara axiella
slaget även i murverk: TPC och TDC klarar
tuffa tag och är enormt robusta och uthållig
med sina borstlösa EC-TEC-motor. Många
tillsatser och perfekt avstämda tillbehör gör
QUADRIVE till en oöverträffad skruvdragare/
slagborr för en mängd olika användningsområden. Och den farliga vridrörelsen i handleden när insatsverktyget plötsligt blockeras?
Festools smarta Kickback-stopp minimerar
risken för att det händer.
Skillnaden på TDC och TPC: TPC har utöver de 4 växlarna även slagborrfunktion för
t ex tegel. QUADRIVE med 4 växlar för alla
arbetssituationer: från skruvning med 50 Nm
vridmoment på 1:a växeln till precisionsborrning med 3 600 v/min på 4:e växeln. Mångsidigheten med FastFix-systemet är snabb växling och verktygslöst mellan att borra, skruva,
vinkelborra och vinkelskruva.
Med djupanslaget och excentertillsatsen
kan man dessutom skruva med begränsat
djup och nära väggen. Flexibelt batterisystem:
när det behövs hög effekt är Li-HighPower
kompaktbatteriet på 4,0 Ah en idealisk kombination av kraft, kompakt format och lätthet.

Om det krävs ännu mer kraft är batteriet på
5,2 Ah rätt val för tunga borr- och skruvarbeten. Servicetjänsterna i Festool Service gäller
även för batteriet. Eftersom QUADRIVE levereras i Systainer³ passar den perfekt i fordonsinredningen från bott när den ska transporteras från verkstaden till bygget.
www.festool.se

NYA EXCENTERSLIPMASKINER
FRÅN FLEX SCANDINAVIA
Flex Scandinavian släpper nya excenterslipmaskin ORE150 EC med variabelt varvtal.
Slipen är kompatibel med slippapper från
alla ledande tillverkare och sliphastigheten
anpassas efter materialet enkelt med varvtalsregleringen.Maskinen har ett effektivt utsug
tack vare integrerad suganordning för dammfritt arbete med filterpatroner och är en ergonomiskt utformad maskin med Soft-Grip material som ger ett halkfritt och säkert grepp.
Den är försedd med en slagtålig filterpatron
med utbytbart PES-filter vilket ger enkel tömning och rengöring av filter, vilket maximerar
serviceintervallen. PES-filterpatronen är försedd med cyklonfunktion för dammfritt och
effektivt arbete.

mer den även som sladdriven för användaren
som hellre kör utan batterier. Dessutom är
denna varianten betydligt kraftfullare. Kompaktsugaren har manuell filterrengöring. Den
är en mycket kompakt, lätthanterad och lätt
dammsugare med bärsele för mobil användning. Den har en kompakt utformning som
får plats i alla fordon.
Den högpresterande turbinen garanterar
både hög sugkapacitet och högt vakuum. Genom aktivering av den manuella filterrengöringen, avlägsnas dammet i filtret genom en
riktad tryckvåg av luft. Filtret är flatveckfilter
för optimerad rengöring och förbättrad behållarfyllning.
Förvaring av tillbehör med integrerade
hållare vid sughuvudet. Maskinen är försedd
med kompaktslang Ø 32 mm med 0,5 m längd
som kan dras ut till 2,5 m. Det är en mycket
lätthanterad dammsugare som är enkel att
transportera som är försedd med hjulstativ
som är lätt att montera. Dammsugaren är
avsedd för professionell användning vid slutmontering, rengöring av fordon osv och kan
enkelt anslutas till Flex elverktyg med Flex
Clip-system för utsugsarbeten. Den är också
optimal för rengöringsarbeten i kontor, lagerutrymmen, verkstäder och fordon.

NY DAMMSUGARE FRÅN FLEX
Flex släpper även nya dammsugaren VC6LMC. Förra våren presenterade man den
batteridrivna varianten VC6-LMC 18.0, som
snabbt blev en försäljningssuccé. Nu kom-
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NYTT VINKELSLIPSYSTEM FRÅN FLEX
Flex lanserar också ett helt nytt vinkelslipsystem med fokus på högeffektiv dammupptagning kallat FLEX DCG L 26-6 230. Maskinen
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levereras med en helsluten utsugskåpa för
bästa dammupptagning, som man enkelt
ansluter till din Flex dammsugare via FLEX
Clip-systemet. Maskinen är direkt startklar
vid leverans, utsugskåpan är förmonterad.
Den är försedd med mjukstart, omstartsspärr
efter strömavbrott, överlastskydd, CDCkonstantelektronik, anti-kickback-funktion.
En diamantkapklinga, Diamantjet universal
230mm för standardbetong ingår.
Maskinen har en helsluten utsugskåpa för
effektiv dammuppsugning och kan direktanslutas till dammsugare via Flex Clip-system.
Maskinen är extremt stabil med stabilisatorelement för optimal prestanda och utförande
och är vidare försedd med golvplatta med hjul
för enkel matning. Den kan användas med
eller utan styrskena. Sidohandtaget SoftVib
monteras antingen på högra eller vänstra sidan av utsugskåpan, samt naturligtvis direkt i
vinkelslipen om så önskas.
Flex lanserar de nya vinkelslipar, L9-11 125
med 900 Watt, L12-11 125 med1200 Watt.
L15-11 125 med 1500 Watt och LE15-11 125
med 1500 Watt, samtliga med ny motor med
mer kraft. Serien kallas FLEX Evolution.
Det ergonomiskt placerade handtaget gör att
användaren får en behagligare arbetsställning.
Samtliga nyheter har fast varvtal, utom
LE15-11 125 som har ställbart. Andra egenskaper är mikroprocessorkontroll med mjukstart, återstartsskydd vid elavbrott och överbelastningsskydd.

Motorn är kraftfull med hög verkningsgrad samt med extremt lång livslängd tack
vare perfekt kylning. Ett effektivt luftflöde
och en optimerad kolgeometri skapar en lång
livscykel. Maskinen har utvändigt dammskydd av motor och växel samt är utrustad
med Anti-Kickback som stänger av motorn
om skivan låser fast.
Inte nog med det så släpper man en ny batterivinkelslip med variabel hastighet, även denna
med namnet Flex Evolution. LBE 125 18.0-EC
är utrustad med variabel hastighet, broms och
anti-kickback funktion. Den är kraftfull, har låg
vikt och ligger perfekt i handen.

NY BATTERISTICKSÅG FRÅN FLEX
Sedan kommer batteristicksåg med bygelhandtag, JSB 18.0-EC. JSB 18.0-EC har inte
bara låga vibrationer, utan är även en mycket
hög såghastighet och lämnar ett perfekt resultat.
Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar
maskinen, förlänger livslängden och ökar
effektiviteten. Ny är också mutterdragare
IW3/4" som kompletterar Flex batterisortiment.
IW 3/4" 18.0-EC har flertalet bra funktioner, allt från belysning för att kunna jobba i
mörker och extra skydd i gummi för att skydda batteriet vid hårda arbetsförhållande till en
mycket kraftfull, borstlös motor och handtag
i mjukt gummi för ett behagligt grepp. Maskinen har ett dämpningselementet som skiljer

handtaget från motorn, vilket ger en betydande vibrationsreducering.

SLADDRIVEN VINKELSLIP FRÅN FLEX
Flex lanserar nu också en sladdriven vinkelslip
som är borstlös, L 13-10 125-EC 230/CEE.
Den nya saneringsfräsen RE16-5 115 är en
multislipmaskin RETECFLEX - för sanering
och renovering. Den är utrustad med 12 st
spetsiga hårdmetalltrissor. För borttagning
av ytbeläggningar av t ex hårt spackel, betong,
skumplast, färg på betong, lim- och epoxyrester, mjuka färger m m. Sedan kommer
betongslipen LDE16-8 125R. En kompakt betongslipmaskin med svängbart kantsegment
och justerbart varvtal. 1450 W, 125 mm.
Man har också en ny batterifräsmaskin
RFE40 18.0-EC/5.0 avsedd för exempelvis
rensning av hängrännor. Och så kommer vinkelslipen L13-10 125-EC 230/CEE. Detta är en
universell vinkelslip som är väl anpassad för
stål- och metallytbehandling. Perfekt till t ex
karosseriarbeten och för montageföretag.

NY HANDY-GIRAFF
TAKSLIPMASKIN FRÅN FLEX
Ny är också Handy-Giraff GCE6-EC C. Handy Giraff - en liten smidig vägg- och takslipmaskin med utbytbart huvudsystem. Den har
steglös varvtalsinställning, konstant varvtal,
överbelastningsskydd, återstartspärr och
temperaturövervakning. Försedd med borstlös motor för ökad effektivitet och en längre
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livslängd. Helt inkapslad elektronikmodul
som skyddar mot metalldamm.
Sist men inte minst ut är batterislip SE125
18.0-EC/5.0 kallad Supraflex och perfekt för
slipning av lackerade ytor, trä, sten och metall.
www.flexscandinavia.se

NYA BATTERIDRIVNA
DYCKERTPISTOLER FRÅN MILWAUKEE
Även Techtronic Industries släpper en rad nyheter under sitt varumärke Milwaukee.
Man fortsätter att leverera banbrytande
innovationer genom att lansera den senaste
generationens batteridrivna dyckertpistoler.
Modellerna släpps i serien M18 Fuel och heter
16 GA och 15 GA.
Maskinerna erbjuder konsekvent rena
spikhål i en mängd olika träslag, inklusive
mjukt och hårt trä. Dyckertpistolerna erbjuder hög hastighet och precision. Båda
erbjuder sekventiella aktiveringslägen och
kontaktavfyrningslägen med noll upprampningstid, vilket håller användarna produktiva. Med rena och jämna spikhål för att
lämna minsta möjliga skada på materialet
som installeras. Detta resulterar i mindre arbete med att fylla och efterbehandla spikhål
och ett slutresultat av mycket högre kvalitet.
Dessutom är verktygen försedda med dämpare och gummiöverdrag som skyddar ytorna
som de placeras mot. Den kvävgasfyllda luft-

fjädermekanismen i dessa dyckertpistoler driver dessa prestanda och erbjuder
en spikningsupplevelse i klass med tryckluftsdrivna dyckertpistoler.

NYA KARBIDSÅGAR FRÅN MILWAUKEE
Sedan kommer man med nya karbidhålsågar med optimerad slitstyrka som garanterar
byggplatsproduktivitet. Lämpliga för borrning i både metallplåt och rör i stål upp till 4
mm, rostfritt stål upp till 2 mm samt aluminium, zink, gjutjärn, koppar, glasfiber och PVC.
Hålsågarna finns i storlekarna 16-102 mm
och går även att köpa i ett praktiskt set med
4 delar i storlekarna 16, 20, 25 och 32 mm. Vibrationerna minimeras tack vare den solida
designen samtidigt som 3-plansfästet ger ett
säkrare grepp i chucken. Utrustad med automatisk och smidig utstötarfjäder och en extra
pluggöppning för bästa åtkomlighet – de nya
karbidhålsågarna visar på Milwaukee Tools
fokus att skapa innovativa, säkerhetsledande
lösningar som skapar en hög produktivitet.

NY MUTTERDRAGARE
FRÅN MILWAUKEE
Milwaukee Tool utökar också batteriutbudet av 1" mutterdragare med D-handtag och
långt städ. Verktyget ger enligt Milwaukee
bättre åtkomst till bultar i trånga utrymmen,
och användaren kan dra bultar upp till storlek
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M42. Verktyget har ett
vridmoment på upp till
2711 Nm och ett åtdragningsmoment på 2576
Nm. Med One-Key kan
användaren dra nytta av
hjulmutterläget, en funktion som förhindrar att hjulmuttrar dras åt för hårt. När hjulmutterläget
har aktiverats stoppar den automatiskt verktyget inom det inställda momentområdet på
475-610 Nm för att förhindra att hjulmuttrar
dras åt för hårt, vilket kan leda till att gängorna
förstörs. Användaren ska sedan följa upp med
en kalibrerad momentnyckel och dra åt till
önskat moment. Ytterligare en fördel med
One-Key är möjligheten att anpassa, spåra och
hantera verktyget, enligt Milwaukee.

NYA SDS-PLUS KOMBIHAMMARE
FRÅN MILWAUKEE
Milwaukee Tool lanserar också nästa generation batteridrivna SDS-Plus kombihammare
med optimala prestanda och produktivitet
på arbetsplatsen. M18 FUEL SDS-Plus kombihammare borrar upp till 40 % snabbare än
föregående generation. Dessa kombihammare finns i olika VERSIONER med eller utan
FIXTEC och ONE-KEY. Samtidigt lanserar
Milwaukee ett nytt sortiment dammutsug.
https://se.milwaukeetool.eu

VI KAN
GOLVBEARBETNING

SLIPNING | FRÄSNING | BLÄSTRING
Vilken maskin
passar ditt golv?

SE VÅRT KOMPLETTA SORTIMENT PÅ:
www.scanmaskin.com
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Nu möjligt att boka
SlangExpress online
Nu blir det enklare för Hydroscands
kunder att få hjälp vid akuta slangbrott.
Utöver det växelnummer som finns till
SlangExpress möjliggörs nu även bokning
online. Med några klick är bokningen klar
och kunden får då även gå före i kön.
Idag hjälper Hydroscands mobila
slangservice SlangExpress kunder med såväl akuta slangbrott som planerat underhåll, på plats hos kunden. SlangExpress
bokas sedan tidigare via ett och samma
telefonnummer oavsett var i landet kunden befinner sig. Nu är det även möjligt
att boka SlangExpress online. Bokningen
utförs direkt i mobilen, och kunden får
en bekräftelse på bokningen till angiven
e-postadress och blir uppringd av Hydroscands servicetekniker.
Hydroscand tror att många kunder
kommer att se detta som ett smidigare
sätt att boka, speciellt för kunder som befinner sig i bullriga miljöer. Dessutom får
de som bokar online snabbare hjälp, då
dessa bokningar automatiskt går före en
eventuell växelkö. ”Vi vet att tid är pengar för våra kunder, därför måste det gå
snabbt att boka våra tjänster”, säger André
Broström, konceptansvarig SlangExpress
på Hydroscand. ”Tidigare har det fungerat
bra med vårt välkända telefonnummer
som främsta kontaktväg men i takt med
att efterfrågan ökar, behöver vi följa med
och öka kapaciteten, inte bara genom att
löpande stärka upp med fler servicebussar utan även genom att underlätta själva
bokningsförfarandet.”
Onlinebokningen kan användas för
alla typer av slangservicejobb, exempelvis
akuta arbeten, förbyggande underhåll eller montage. Bokningen sker via ett formulär på SlangExpress hemsida.

ALIMAK-BYGGHISSAR ANVÄNDS
I DOMINIKANSKA PROJEKT
I över 70 år har Alimak verkat inom den vertikala accessindustrin och
levererat vertikala accesslösningar för att möta behov runtom i världen. De levererade nyligen SC45/30-bygghissar till pågående utvecklingar i Dominikanska republiken.

Alimaks utbud av vertikala åtkomstlösningar
för byggindustrin inkluderar särskilt bygghissar, transportplattformar, mastklättringsarbetsplattformar och materialhissar som
är lämpliga för användning inom en rad
olika konstruktionsapplikationer. Den första
bygglyften som levererades till Dominikanska republiken var till Shalom Residencesprojektet i Piantini-kvarteret. Shalom Tower
är ett bostadshus med moderna lägenheter i
närhet till välutvecklade lokaler och ligger i
landets näst dyraste stadsdel. Alimak levererade en SC45/30 med Direct-On-Line-motor,
kapacitet på 2000 kg och hastighet på 35 meter per minut. För detta projekt hade kunden
utmaningar med tillgången till strömförsörjningen, så Alimak tillhandahöll en lösning genom att installera en VFC-konverteringssats i
den installerade enheten, vilket också ökade
hastigheten till över 50 m/min.
En andra Alimak SC45/30 levererades till
Verde Mare-anläggningen i det exklusiva Bel-
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le Vista-området. Denna hiss hjälper till vid
konstruktionen av det lyxiga sextonvåningsprojektet som kommer att erbjuda en utsikt
över Karibiska havet. Bygghissen levererades
med en dubbelbil och uppnådde en hastighet
på 1 meter per sekund och fördubblad kapacitet.
En identisk Alimak SC45/30 levererades
också till bostadsprojektet Twin Villa Palmera,
också i Piantini-kvarteret, vilket enligt Alimak
visar dess anpassningsförmåga. Sådan designflexibilitet uppnås enligt Alimak genom en
mängd anpassningsbara funktioner, såsom tre
tillgängliga dörralternativ, inklusive en vertikal dörr, dubbelvikdörr eller vertikal dörr med
lastramp. På samma sätt finns en rad spänningsalternativ tillgängliga för att passa alla
strömkrav. Alla behåller låg energiförbrukning,
med en högeffektiv spiralformad växellåda
som ger 30 procent lägre energiförbrukning
och driftskostnader än konkurrerande lyftprodukter, enligt Alimak själva.

Tracked Carriers för miljövänlig och smidig
materialhantering på arbetsplatsen!

Hyr dem från Krankungen!
•

Smidig materialhantering

•

Batteridrift eller
hybriddrift

•

Fyra storlekar

•

300 kg till 2200 kg
bärkraft

•

Fjärrstyrda och
lättmanövrerade

•

Klara 45-gradig
lutning

•

Lågt marktryck

•

Låga underhållskostnader

Stockholm • Göteborg
Borlänge • Degerfors

010-130 8100
www.krankungen.se
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En “blänkare” betyder så mycket!

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

speciell kampanj eller en specifik produktgrupp inom
ditt sortiment eller helt enkelt en annons som innehåller
ditt företags kontaktuppgifter.
Annonsregistret kommer att finnas med i alla
utgåvor under året till det förmånliga priset av 8 000 kr

för hela sex införande. Annonsens utformning kan du
ändra inför varje nummer om så önskas förutsatt att du
skickar in nytt annonsoriginal till redaktionen.
Om du är intresserad av en registerannons kontakta
tidningen på info@svenskrental.se

UTHYRNINGSSYSTEM från MCS

Diamantverktyg
& maskiner
för sten & betong
www.matek.se

ill ha
nder v
Era ku
ar
sv
Snabba
rval
Stort u
verans
Lovad le
litet
Toppkva

Nöjda kunder =
Lönsam uthyrning
Kontakta oss på:
08-578 770 93
info@mcs-software.se
Falkenberg • O346-12345
www.autokrancentret.se

www.mcs-software.se

KVALITETSMOTORER FÖR ALLA TILLFÄLLEN
MCS Swedish Svensk Ad 40x60 v2.indd 1

12/05/2017 14:36

Aerial Work Platforms

Experten på liftar från Genie och Leguan
• Reservdelar • Nya & Begagnade Liftar
• Service & Reparationer
Aerial Work Platforms · Telehandlers

Göteborg • 031-20 20 05
Stockholm • 08-721 70 05
www.liftexperten.se
Used Equipment

www.brubakken.se

Booms · Scissors · Telehandlers

Hyr eller Hyrköp!
Nya Volvo grävmaskiner,
lastmaskiner och dumprar!
Service och reservdelar!
DMK Servicecenter AB
Vagnmakaregatan 1D
415 07 Göteborg
Växel: 031-156830
Björn: 0708-156877/Öyvind:0708-156830
Mail: bringeland@dmk.se
www.dmk.se

Sales · Parts · Service

Scandlift är sedan 1985
auktoriserad återförsäljare av
hela Genies sortiment.

www.scandlift.se

Identifier for distributor
who is at the same time
Service Provider
and Parts Provider.
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Alimak Group inleder
strategisk översyn av
Wind-divisionen
Styrelsen och koncernledningen har initerat en strategisk översyn av Wind-divisionen för att undersöka framtida strategiska
alternativ, inklusive en potentiell avyttring.
Under 2020 lanserade Alimak Group
New Heights programmet, ett strategiskt
initiativ för att tillvarata hela värdepotentialen för koncernen och utvärdera rationalen, de nödvändiga resurserna samt
de långsiktiga utsikterna och möjligheterna för var och en av de fyra divisionerna
(Construction, Industrial, Facade Access
(namnändrat från BMU 2022) och Wind).
Under 2021 fokuserade koncernen på att
säkerställa förbättrad lönsamhet och under
2022 är det fokus på den tredje delen i New
Heights programmet; lönsam tillväxt.
”Vi utvärderar kontinuerligt koncernens
affärsportfölj med fokus på lönsam tillväxt
och långsiktigt värdeskapande. Beslutet
att inleda en strategisk översyn av Winddivisionen grundar sig på styrelsens och
ledningens uppfattning att Wind kan ha
en mer gynnsam utveckling i en annan
ägarstruktur framöver”, säger Ole Kristian
Jødahl, vd och koncernchef, Alimak Group.
Koncernens ambition är att hela tiden
identifiera marknadsmöjligheter samt
både värdehöjande och värdeskapande
initiativ för att skapa en högpresterande
plattform för lönsam tillväxt. För att säkerställa bästa möjliga förutsättningar
för koncernen att kunna genomföra sin
strategi och optimera värdet för aktieägarna, har styrelsen beslutat om en strategisk översyn av Wind-divisionen för att
undersöka framtida strategiska alternativ
för Wind, inklusive en avyttring.
Den strategiska översynen kommer
att genomföras under 2022. Det är inte
säkert att den strategiska översynen
kommer att resultera i några väsentliga
förändringar för bolaget. Om genomgången skulle resultera i väsentliga förändringar kommer bolaget att offentliggöra information när det blir aktuellt.
Wind-divisionen, med varumärket
Avanti, förvärvades 2017. Wind är en
global leverantör av åtkomstlösningar
för vindkraftverk runt om i världen och
erbjuder bland annat servicehissar, stegar, service och utbildning. Över 40 000
servicehissar har installerats globalt.

Hydroscand-butiken i Helsingborg flyttar
Under våren flyttar Hydroscands butik i Helsingborg till större och fräschare lokaler, ett
stenkast från den nuvarande butiken.
Hydroscand-butiken i Helsingborg beräknas öppna på den nya adressen i början av
mars. För de kunder som redan handlar på
Hydroscand blir det dock ingen större omställning, då de nya lokalerna är belägna i
grannfastigheten, på Garnisonsgatan 19. Den
nya butiken är, precis som den gamla, belägen
i Berga industriområde som ligger cirka fem
minuter från Helsingborg centrum. Utanför
lokalen finns det goda parkeringsmöjligheter

för Hydroscands kunder, såväl framför butiken som på baksidan – även för större fordon.
Den nya butiken kommer att ha samma
breda sortiment av slang och ledningskomponenter som tidigare samt erbjuda slangservice
- både i butiken och på plats hos kunderna.
Från butiken i Helsingborg utgår nämligen
tre SlangExpress-bussar som hjälper Hydroscands kunder i fält med såväl akuta slangbyten som förebyggande underhållsarbeten.
Allt för att minska risken för kostsamma oplanerade driftstopp.
www.hydroscand.se

Anna Frosch blir HR- och EHS Manager på Åkerströms
Anna Frosch tillträde tjänsten som HR- och
EHS manager den 1 februari. Rollen är ny på
Åkerströms och samlar ansvaret för att utveckla organisationen i enlighet med företagets fortsatta mål.
Anna kommer senast från ett uppdrag som
affärsutvecklare på Visit Dalarna. Innan dess
har hon arbetat som HR Business Partner på
Lyko i Vansbro och Wibe i Mora. Hon har
även drivit ett eget företag inom HR och organisationsutveckling under många år.
”Jag ser fram emot att tillsammans med
detta kompetenta gäng få vara del av att utveckla och föra Åkerströms stolta historia
vidare. Att få forma och driva det strategiskt
och operativa HR-arbetet framåt för att bli
den mest attraktiva arbetsgivaren i Västerdalarna är min ambition och något som jag
verkligen ser fram emot. Likaväl som vi fortsatt ska ligga i framkant och erbjuda nya
innovativa lösningar för företagets och våra
kunders fortsatta framgång, ska vi vara minst
lika innovativa och hitta lösningar för att de
medarbetare vi har ombord idag och för kom-
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mande, ska trivas, utvecklas och stanna kvar i
många år”, säger Frosch.
”Våra medarbetare är och kommer alltid att
vara i centrum för allt vi gör. För att ytterligare
stärka detta fokus har vi skapat en ny roll i företaget som kommer att driva alla aspekter av
vår verksamhet som påverkar nuvarande och
framtida medarbetares upplevelse, hälsa och
säkerhet. Jag är väldigt glad över att Anna har
tackat ja till uppdraget. Vi har en spännande
resa framför oss och HR-chefen kommer att
vara en viktig länk här på företaget”, säger Anna
Stiwne, VD Åkerströms
www.akerstroms.se

Anna Frosch utanför Åkerströms kontor
i Björbo.

TDC
18

En vanlig skruvdragare.

Fast lite bättre.

Kraftfull och flexibel. Med 4 växlar för varje uppgift.
Lika bra i trä som i metall. TDC älskar tuffa tag och är
robust och uthållig tack vare sin borstlösa EC-TECmotor. Många tillsatser och smarta tillbehör gör TDC
18 till en oöverträffad borrskruvdragare för en mängd
olika användningsområden.
Och den farliga vridrörelsen i handleden? Vårt smarta
Kickback-stopp minimerar risken för att det händer.
Mer information om TDC 18 finns på festool.se.
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