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förvärvar Hyreshuset i Sollentuna
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IPAF LANSERAR
SÄKERHETSKAMPANJ

GEDA-HISS
ANVÄNDS I TYSKT
BYGGPROJEKT

KRANPUNKTENS NYA SAXLIFT FRÅN SCANTRUCK HAR ALLA RÄTT

Besök oss på Nordbygg!
Monter: B12:10, Ute: 20

SMIDIGARE ÄN
SMIDIGARE
ÄN
NÅGONSIN
NÅGONSIN
Genie GS-1432m
Genie GS-1432m

Arbetshöjd: 6,30 m
Arbetshöjd:
6,30 m
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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24 Expolift   

INNEHÅLL

EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Fackmässan Expolift, som kommer att arrangera på Inframässan i Bredden norr om
Stockholm den 14-15 september nästa år,
har redan väckt stort intresse bland både
professionella leverantörer och användare.

30 Dimas

12 Transportlösningar från biltillverkarna

Flera tillverkare lanserar nya modeller inom transportbilssegmentet. Några av nyheterna
är den eldrivna transportbilen E-Transit, den nya generationen av pickupen D-Max och en
helt ny bil från Mercedes-Benz.

Nu släpper BIG-Gruppen sitt nya varumärke
Dimas Diamond Tools till de professionella
håltagarna i Sverige och Norge.
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DET HÄR HÄNDER INTE, ELLER HUR?
När årets första nummer av Svensk Rental
distribuerades hann jag inte kommentera det
hemska som händer i Ukraina då pressläggningen hamnade precis i skarven. När det är
skrivs har kriget pågått i drygt en månad och
allt känns helt overkligt. Jag trodde aldrig jag
skulle få uppleva detta. I egenskap av chefredaktör och ansvarig utgivare av Svensk Rental Tidning fördömer jag Rysslands invasion
av Ukraina, tillika det krig som Ryssland, läs
Vladimir Putin, startat där både ukrainska och
ryska medborgare drabbas. Jag är född drygt 15
år efter att andra världskriget avslutades, mitt i
den period som går under namnet Kalla kriget. Och nog det
var ett kallt krig alltid. Öst och
väst betraktade varandra på håll
med bistra miner och rustade
på båda sidor men inget hände.
Läget var stabilt och i alla fall
västvärlden kände sig ganska
säker. Annat var det dock i öst
i länder som Korea och Vietnam. Min uppväxt i Västeuropa

kändes trygg och säker trots det spända läget
i mellan öst och väst men det upplevdes inte
som något egentligt hot.
Mycket har hänt sedan murens fall 1989,
det har blivit bättre och det har blivit sämre på
många håll. Historien verkar upprepa sig på en
del håll. Men för några månader sedan kunde väl
ingen tro att vi skulle börja prata om att risken för
ett militärt angrepp på Sverige kunde vara överhängande och att kanske särskilt Gotland skulle
vara i riskzonen. En fullständigt absurd tanke.
Men det är den verklighet och de risker vi
lever med idag. Det är ett faktum. Ukraina har
angripits och dess folk befinner
sig mitt i ett rasande krig med
katastrofala följder. Allt beroende på en mans fullständigt
knäppa idéer om ett storryssland. Han kanske inte säger det
rakt ut med det är vad som döljer sig bakom orden att skydda
den rysktalande befolkningen i
Donbass med provinserna Dontesk och Luhansk från det ”ny-
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nazistiska” Ukraina. Att Ukraina skulle styras
av en nynazistiskt orienterad regim är ett fullständigt befängt påstående med en president
med judiskt ursprung. Det är fullständigt nonsens och rena lögner. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommenterar påståendet:
”Det är ett så fullständigt befängt och felaktigt
påstående som vi inte ens vill kommentera. Vi
vet inte ens vad Putin pratar om”.
Jag är pacifist i grunden och har alltid varit men det känns som om världssamfundet
måste börja ta itu med regimer som är på total
kollisionskurs mot den demokratiska grundsyn som trots allt råder i de flesta länder idag.
Jag behöver inte nämna några namn men det
är en handfull ledare som stör världsfriden.
Vad vi var och en kan göra just nu är att bidra
ekonomisk för att hjälpa de utsatta i Ukraina
genom hjälporganisationer som Röda Korset,
UNHCR med flera och be och hoppas på att
det blir ett slut på kriget på diplomatisk väg.
Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se

Dräneringspumpar - WEDA D
VATTENDENSITET
UPP TILL

MED

1100kg/m

3

TOPPUTLOPP
HANTERING AV

NYHET!
Pumpkalkylator

Slampumpar - WEDA S
VATTENDENSITET
UPP TILL

MED

1400kg/m

3

BOTTENSIDOUTLOPP

FASTA ÄMNEN

4-12 mm

HANTERING AV

FASTA ÄMNEN

25-50 mm

Slurrypumpar - WEDA L
VATTENDENSITET
UPP TILL

MED

1700kg/m

3

BOTTENSIDOUTLOPP
OCH TOPPUTLOPP
HANTERING AV

FASTA ÄMNEN

20-60 mm

NYHET!
WEDA
D70

Nyheter!
1. WEDA D70, nyhet som är först
ut med den unika teknikplattformen,
Wear Deflector. En innovativ konstruktion
som ger pumparna längre livslängd.
2. Pumpkalkylator, nyhet som hjälper dig
välja rätt länspump. Du matar enkelt in
tre fakta, så räknas rätt prestanda fram.
atlascopco.com

Hyr din dammbekämpning
av Andersen Contractor
Andersen Contractor AB löser dina dammproblem såväl utomhus som inomhus. För utomhusbruk används
primärt mobila vattenkanoner. Inomhus används både mobila och fast monterade dimningssystem.

HydroBoss 70

Mobil utomhus dammbekämpning för de stora ytorna. Högeffektiv
pump som dammbekämpar upp till 60 m i längd och XX m i bredd.
Ställbar rotationsvinkel.

Husk ring
Andersen, Hvergang!
HydroBoss ET

En liten, smidig flexibel dammbekämpare för inomhusbruk.
Smider ett jämn fint lager av vattendimmar som binder byggdammet. Vattenkapacitet 70 l. Perfekt för lättrivning, torrborrning och kapning i betong, slipning av betonggolv med mera.

Från 3,000 kr/vecka!
Hyr dammbekämpning_Andersen.indd 1

Andersen Contractor AB
0171-46 51 51
sales@andersen-contractor.se
www.andersen-contractor.se

2022-03-07 13:33
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Ahlsell förvärvar Skogheim Profil & Yrkesklær
Ahlsell ingår avtal om köp av aktierna i Skogheim Profil & Yrkesklær. Bolaget är en aktör i Østfold
med ett sortiment av arbetskläder
och skyddsutrustning för professionella kunder, och har en årlig
omsättning på drygt 29 mNOK.
Förvärvet stärker Ahlsells position
i regionen och breddar utbudet för
såväl Ahlsell som Skogheims kunder. Ahlsells hela produktbredd
och logistikutbud blir nu tillgängligt för Skogheims kunder, medan
Skogheim med specialistkunskaper inom sitt segment bidrar till att
stärka Ahlsells affärsmöjligheter.

Alimak stoppar leveranser till Ryssland
Som en konsekvens av Rysslands invasion i Ukraina beslutar sig Alimak Group för att
tills vidare stoppa alla leveranser till Ryssland och inte göra
nya affärer i området. ”Kriget
i Ukraina är en mänsklig tragedi och våra tankar går till
alla de som drabbats av den
fruktansvärda situtationen”,
skriver Alimak Group i ett
pressmeddelande. ”På Alimak
Group följer vi utvecklingen
noga och de konsekvenser
den kan få för våra anställda,
partners, kunder och för vår
verksamhet.”

Ahlsell förvärvar
TMT Maskinvaruhus
Ahlsell tecknar avtal om att förvärva TMT Maskinvaruhus AB
som distribuerar handverktyg,
elhandmaskiner, svetsutrustning,
med mera. Företaget omsätter cirka 20 MSEK årligen. TMT
Maskinvaruhus, med etablering i
Gävle, bearbetar små och medelstora industrikunder. De kommer
att ingå i region Nedre Norrland
och förstärker Ahlsells närvaro i
det geografiska området.

Söderberg & Haak
anlitar nya entreprenadsäljare

Hög efterfrågan i
Europa enligt Ritchie Bros.
Produktionsförseningar och osäkerheter i leveranskedjan fortsätter att påverka efterfrågan på begagnad anläggningsutrustning av hög kvalitet, enligt
Richie Bros., ett industriförvaltningsföretag som
säljer industriell utrustning.
Stark aktivitet i den europeiska
byggindustrin och störningar i
leveranskedjan för utrustning
har fortsatt att driva upp efterfrågan på maskiner och prissättning. Q4 2021 Market Trends
Report - European Edition, en
rapport från Ritchie Bros. Asset Solutions, dyker djupare in i
utbud och efterfrågan, prissättning, åldrande trender och mer,
med hjälp av omfattande transaktionsdata från Ritchie Bros.
auktioner och marknadsplatser
och data från utrustningsannonssajten Mascus.
Under 2021 fortsatte europeiska byggprojekt att accelerera,
vilket satte större belastning på
marknaden när behovet av utrustning skjuter i höjden. ”Marknaden fortsätter att fungera,
men tillgången på material som
behövs för produktionen släpar
efter. Långa leveranstider på ny
utrustning gör marknaden för
begagnad utrustning mycket mer
tilltalande för köpare över hela
Europa och utanför”, säger Johan
Lustig, produktchef Valuation
Services för Ritchie Bros.
Ritchie Bros. förmåga att driva
efterfrågan från köpare på denna
”säljarmarknad” fortsatte att vara
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synlig på Ritchie Bros. auktioner och onlinemarknadsplatsen
Marketplace-E i form av ökat köpardeltagande och hög prisrealisering, enligt Ritchie Bros. Mascus var lika gynnsam för säljare,
med stora ökningar av köparförfrågningar över hela linjen, från
små till stora utrustningskategorier, enligt Ritchie Bros. Terrängkranar uppvisade till exempel en
ökning med 32 procent av direkt
kontakt med säljare på Mascus
jämfört med samma period 2020,
enligt Ritchie Bros. ”När vi analyserar Mascuslistorna ser vi en
minskning av utrustningslagret
på våra kunders gårdar, medan
medelåldern för begagnad utrustning till salu stiger. Samma
trend sker med auktionsobjekt
där både maskinernas ålder och
priserna ökar.”
Q4 2021 European Market
Trends Report ger en genomgång
av medianpriserna för entreprenadutrustning, såsom grävlastare, midi- och mobilgrävare,
och terrängkranar. Höjningen i
försäljningspriserna har observerats för nästan alla typer av maskiner, såsom grävlastare som såg
en massiv 44 procentig ökning i
medianprissättning.

Söderberg & Haak i Kungälv
växlar nu upp med två nya
entreprenadsäljare, Caroline
Magnusson och Niklas Johansson. De tar sig nu an
försäljningen av Bomag och
Komatsu bygg- och anläggningsmaskiner i Västra Götaland, Dalsland och Halland.
Caroline Magnusson har
under flera år arbetat med
säljsupport på Söderberg &
Haak i Kungälv. ”Det är en
trygghet att arbeta med välkända märken som Komatsu
och Bomag”, säger Caroline
Magnusson. ”Vårt maskinutbud får bra kundrespons,
den höga maskinkvalitén hos
båda märkena är väl omtalad.”
Niklas Johansson började
som entreprenadsäljare i
Kungälv i början av året och
har under flera år drivit eget
företag inom entreprenadbranschen. De senaste åren
har Niklas arbetat som maskinsäljare. ”Det grävs överallt och jag ser mig själv som
en entreprenadnörd”, säger
Niklas Johansson. ”Både Bomag och Komatsu är moderna kvalitetsmaskiner, med
ett komplett modellprogram
från litet till stort, och vårt
breda nät av service och support är väldigt tilltalande.”
”Det är med stor förväntan vi tar oss an 2022 med ett
nytt säljteam i Kungälv”, säger platschef Niklas Nilsson.
”Pandemin är över så vi kan
återgå till våra kundkontakter
och utveckla dessa med två
framgångsrika varumärken.”

Caroline
Magnusson.

Nicklas
Johansson.
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Bodel Blom, Ordförande
Rentalföretagen.

Ett land och en bransch
med många dimensioner
När våren kommer till vårt avlånga land så märker man dom stora skillnaderna mellan norr och söder. När man i söder får ta fram trädgårdsmaskinerna så hyr vi i norr
fortfarande ut våra tjältinare. När man under påsken i södra Sverige krattar bort
fjolårets löv och förbereder rabatterna så blommorna kan börja titta fram åker vi i
norr, skidor, skoter och pimplar efter rödingarna nere under isen. Vi bor verkligen i
ett fantastiskt land med otroliga möjligheter som vi måste vara rädda om.

V

i hade ett väldigt bra Höstmöte i Norrköping. Fantastiskt att kunna träffas
tillsammans för första gången allihop
efter sammanslagningen. En bra och
givande dag. Därefter gick luften litegrann ur igen när vi åter fick restriktioner
att förhålla oss till. Det kändes osäkert om vi
skulle kunna genomföra Rentaldagen med
tanke på att så här stora event kräver väldigt
mycket framförhållning och planering.
När det stod klart att den pandemi vi har
levt i de senaste två åren skulle klassas ner till
en vanlig influensa i februari blev det bråda
tider. Styrelsen tog beslut om att genomföra
Rentaldagen och stämman enligt den plan vi
hade arbetat fram 2020 i Båstad. En agenda

skulle tas fram med intressanta och aktuella
punkter samt en inspirerande föreläsare. Vi
använde den gamla agendan för uppslag men
mycket har hunnit hända på två år så den
var inte riktigt aktuell. Vi kände att vi ville
ha ett tema med Hållbarhet som inramning
för dagen. Vi behövde ta fram en ny inbjudan
till medlemmar och partner samt stämma av
med vår arrangör och hotellet. Så nu står vi
här i alla fall, fullbokade och förväntansfulla.
Vi kommer bjuda på många givande gäster,
presentationer, diskussioner, minimässa samt
avsluta i vanlig ordning med en inspirationsföreläsare innan den gemensamma middagen.
Ett år har gått sedan sammanslagningen. Vi
har inte kommit så långt som vi hade hoppats

Redaktionsadress
Box 786, SE-191 27 Sollentuna
Tel. 08 585 700 46, Fax: 08 585 700 47
info@pdworld.com, www.svenskrental.se

EN TIDNING
FÖR OCH OM DEN SVENSKA
MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Utges av: SCOP AB

Svensk Rental Tidning distribureas i drygt 9.000 ex till läsare i Sverige. För beställning av tidning kontakta
redaktionen eller vår annonschef. Prenumeration: Om du vill försäkra dig om att alltid få ditt exemplar kostar en
helårsprenumeration 420 kr. Prenumerationsavgiften sätter du in på bankgiro 5435-9443 eller postgiro 636 76
69-6, SCOP AB. Svensk Rental Tidning produceras av SCOP AB, Box 786, SE-191 27 Sollentuna. Copyright 20012011 innehas av SCOP AB. Uppgifterna i denna tidning lämnas med reservation för ändringar som skett under och

på den här tiden. Det tar tid att slå ihop två organisationer. Vi har jobbat på olika sätt, vi har
haft olika förväntningar och vi kommer från
olika bakgrunder. Vi tar oss framåt men vi har
fortfarande mycket jobb framför oss. Förhoppningsvis blir det kommande verksamhetsåret
utan restriktioner så vi kan ses mer. Digitala
möten är fantastiskt bra och det är någonting
vi kommer fortsätta jobba med även framöver
för att möjliggöra och förenkla för alla medlemmar att engagera sig. Fysiska möten är
däremot oerhört viktiga i vissa delar av utvecklingsprocessen och för att lära känna varandra.
Jag vill tacka alla för det första gemensamma året med Rentalföretagen och jag ser
framemot kommande år.

REDAKTION
Jan Hermansson Chefredaktör och utgivare,
jan.hermansson@pdworld.com, Anita do Rocio
Hermansson, Vitor Hermansson, Mikael Karlsson
Layout ansvarig: Markus Leo,
markus.leo@svenskrental.se

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

KORRESPONDENTER
David Ehrenstråle, Jan Olofsson, Staffan Ringskog,
Andrei Bushmarin, Jim Parsons.

efter detta nummers produktion. Utgivaren ikläder sig icke någon ersättningsskyldighet för i tidningen möjligen
förekommande uteslutningar, ofullständighet eller oriktighet. Eftertryck helt eller delvis, utan utgivarens godkännande förbjudes. För insänt ej beställt material ansvaras ej. Vi uppmanar dock läsarna att sända in textförslag och
bilder till tidningen. Att det som insänds ej är originalhandlingar är insändarens ansvar. Om insänt material skall
återsändas skall sändaren noga ange detta.
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KONJUNKTURBAROMETERN
Mars 2022

HUSHÅLLEN LIKA NEDSTÄMDA
SOM VID FINANSKRISEN
Barometerindikatorn backade med 2,8 enheter i mars,
från 113,1 i februari till 110,3. Stämningsläget i ekonomin är trots nedgången fortsatt betydligt starkare än
normalt. Av de enskilda sektorerna förändrades konfidensindikatorn för hushållen mest, indikatorn föll med
hela 15,5 enheter.
Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg med 0,7 enheter till 125,0. Indikatorn
för företag inom insatsvaruindustrin backade med knappt 4 enheter, samtidigt som
indikatorn för konsumtionsvaruindustrin ökade med nästan lika mycket.
Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet backade med
0,7 enheter och läget är fortsatt starkare än normalt. Sedan juni förra året har
indikatorn varit stabil och enbart förändrats någon enstaka enhet mellan de olika
undersökningarna.
De kraftiga svängningarna i detaljhandelns konfidensindikator fortsätter även i
mars då indikatorn föll med 7,7 enheter till 111,3. Orsaken till månadens förändring
är att färre företag uppger att varulagren är för små samt dystrare förväntningar
på framtida försäljningsvolym.
Tjänstesektorns indikator ökade med 1,4 enheter till 108,3. En bransch som
utmärker sig är hotell- och restaurangbranschen där indikatorn är mycket starkare
än normalt. Företagen har tidigare varit väldigt missnöjda med uppdragsvolymen
men även den närmar sig nu ett normalläge.
Konfidensindikatorn för hushållen föll med 15,5 enheter, från 89,0 till 73,5.
Det är den lägsta nivån på indikatorn sedan 2009. Makroindex, som sammanfattar
hushållens syn på den svenska ekonomin, föll tillbaka med nästan 14 enheter, till
89,4. Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin, gick
ner drygt 16 enheter, till 71,2.

XTJ 52+ Spider till EdilBonaccorso
Företaget EdilBonaccorso har varit verksamma i Florens, Italien, i
45 år och erbjudit alltifrån restaurering av historiska monument
till underhåll av byggnader. Nu
investerar de i en Ragno Palazzani
XTJ 52+. Företaget startade som
ett byggföretag för renovering
och uppförande av bostadshus.
Med tiden har de specialiserat sig
på byggnader, fasader, takbeläggning och arbete på terrasser med

hjälp av arbetsplattformar. Spindelplattformar gör det möjligt
att utföra kortsiktiga aktiviteter,
är autonoma och påverkar inte
andra på platsen såsom personal, enligt Palazzani. Denna modell når 52 meter, en räckvidd på
19,50 meter och en kapacitet på
400 kg. Modellen har utrustats
med icke-markerande spår som
gör den lämpad inom utrymmen
vars golv inte får skadas.
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MANITOU INVESTERAR I USA
Manitou Group investerar 70 miljoner euro i sina
tillverkningsanläggningar i Yankton och Madison,
South Dakota. Investeringen läggs på utbyggnad
av anläggningarna, en innovationssatsning och
utveckling av nya sortiment.
Genom detta program bekräftar
koncernen sina ambitioner att
nå målen i sin strategiska plan
New Horizons 2025. Den nya
satsningen kommer inledningsvis att finansiera utbyggnaden av
produktionsanläggningarna för
Yankton (artikulerade hjullastare
och telehandlers) och Madison
(hjulburna kompaktlastare och
banddrivna kompaktlastare), och
därefter finansiera moderniseringen av industriell utrustning.
Elisabeth Ausimour, vd för produktdivisionen, förklarar: ”Vi har
en extremt lovande syn på våra
marknader, vilket helt och hållet
underbygger dessa investeringar.
Dessa nya utvecklingar kommer
att göra det möjligt för Manitou
att absorbera toppar i efterfrågan,
permanent öka sin produktionskapacitet och öka säkerheten för
sina arbetare, i synnerhet genom
att optimera flödeshanteringen.
Följaktligen förväntar sig Manitou
att öka sin produktion på dessa
platser med mer än 150 procent
till 2026. Dessa projekt faller också inom vår omställning med låga
koldioxidutsläpp, genom utvecklingen av nya elektriska serier.”

FÖRLÄNGNINGAR OCH
NYANSTÄLLNINGAR
Yankton-anläggningen kommer
att utökas med mer än 6000 kvm,
jämfört med 18 500 kvm idag,
medan mer än 7500 kvm kommer
att läggas till på Madison-anläggningens produktionsyta som just
nu är 30 500 kvm. Utrustningsuppgraderingen avser mekanisk
svetsning och montering, med
tillägg av nya svetsrobotar och
laserskärmaskiner. För att stödja

sin utveckling har gruppen för
avsikt att anställa 50 personer på
var och en av dessa platser mellan nu och 2023, inom jobbkategorier som svetsare, montörer,
underhållstekniker och inköpare.
Manitou Group kommer enligt
dem själva att dra nytta av ett
attraktivt arbetsgivarvarumärke
och fördelaktiga förmånspaket
för att attrahera kompetens i en
stat med en av de lägsta arbetslöshetstalen i USA.

FOU-INVESTERINGAR
Parallellt med den industriella investeringen som kommer att stå
för cirka 50 miljoner euro kommer nästan 20 miljoner euro att
ägnas åt forskning och utveckling. Gruppens stora FoU-projekt
inkluderar att påskynda förnyelsen av produktsortiment och designa elektriska kompaktlastare
och teleskoplastare mellan nu
och 2026 på dessa två nordamerikanska anläggningar. Franck
Buisard, VP Product Unit Compact and Articulated Loaders och
Managing Director för Manitou
Equipment America, tillägger:
”Denna massiva investering är en
tydlig indikation på koncernens
ambition i Nordamerika, där det
finns en betydande marknadspotential. FoU-teamen är särskilt
glada över att arbeta med dessa
mycket strategiska projekt, i linje
med prioriteringarna i vår CSRfärdplan.” Dessa projekt, som
ingår i den globala investeringsramen på 460 miljoner euro i den
strategiska planen New Horizons
2025, kommer att lanseras under
andra kvartalet 2022 och kommer
att fortsätta till och med 2026.

GEDA MULTILIFT P18

NY!
Laserinstrument
som lever upp till
branschens
höga krav!
TOPCON ligger alltid i främsta ledet
när det gäller precision, kvalité och
funktionalitet och är försedda med
en teknik i en klass för sig.

www.bvm.se

GEDA MULTILIFT P18
5 Year Parts
Guarantee

AUTHORIZED DEALER
Karlstad
054 - 21 60 60

Luleå
0708 - 88 51 04

Stockholm
08 - 754 31 30

Helsingborg
0707 - 84 80 03

• Kort installationstid tack vare komplett färdigmonterad grundenhet med inhägnad, korg och
transmission. Använder nya masten GEDA UNI-X.
• När grundenheten ställts på plats kan mastmontaget påbörjas omedelbart. Montaget utförs
från korgen.
• Välj korg D 3,2 x 1,4 m med 2.200 kg last eller korg
E 3,7 x 1,4 m med 2.000 kg last.
• Trots 2.200/2.000 kg last är förankringskrafterna
mycket låga då de fördelas på två master.
• GEDA UNI-X används även till GEDA 300 Z/ZP,
GEDA 500 Z/ZP, GEDA 1500 Z/ZP.

Göteborg
031 - 20 40 10

www.geda.de
Mer information: www.blinken.eu

info@bvm.se
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FESTOOL SATSAR PÅ FSC
Festool blir FSC-certifierat för
papper, kartong och trä och engagerar sig därmed enligt Festool
som en av de första elverktygstillverkarna i att hjälpa till att bevara
skogen för framtida generationer.
Festool har som sitt fasta företagsmål att använda råmaterial
från ansvarsfullt skogsbruk med
hög ekologisk och social standard. FSC (”Forest Stewardship
Council”) är en internationell,
icke vinstdrivande organisation
som använder sig av ett internationellt certifieringssystem för ett
ekologiskt anpassat, socialt främjande och ekonomiskt lönsamt
skogsbruk. Detta sigill får endast

användas på certifierade produkter som tillverkats av råmaterial som uppfyller dessa krav. I
de FSC-certifierade produkterna
kommer råmaterialen både i själva produkten och förpackningen
från ansvarsfulla källor.
År 2023 ska minst 80 procent
av all cellulosa i Festools produkter och förpackningar komma
från FSC-certifierade källor. Det
motsvarar totalt omkring 3400
ton cellulosamaterial varje år.
Certifikatet som Festool använder för produktkedjan (”Chain of
Custody-certifikat”) ges bara till
trä- och pappersprodukter som
är FSC-certifierade utmed hela

Foto: Festool

leveranskedjan. Det innebär att
produkterna kan spåras tillbaka
ända till skogsägaren.
FSC-certifieringen (FSC-C164884)
gäller för följande produktgrupper: Domino-brickor, dammsugarpåsar, luftfilter, slippapper
och arbetsbord. En successiv
omställning kommer att ske för

Ny hållbarhetschef i Derome
Deromes nya hållbarhetschef Anders Carlsson ska tillsammans med koncernens
hållbarhetsteam driva utvecklingen av produkter och tjänster som hjälper kunder att minska sina avtryck, samt leda Deromes resa mot klimatneutralitet 2030.

Derome har målet att vara klimatneutrala i egen verksamhet
2030 och i hela värdekedjan 2045.

Derome har också beslutat att
2030 ska alla småhus som företaget bygger vara klimatneutrala.

Anders Carlsson. Foto Derome.
Svensk Rental Tidning • Mars - April 2022 • www.SvenskRental.se

”Jag vill vara med där det händer
och inom hållbarhet kommer vi
att göra en stor resa de närmaste
åren”, säger Anders Carlsson.
”Det handlar om att använda
mindre material och energi, att
byta till nya material, minska
spill, återbruka och inte minst
om att ställa om till eldrift, förnybart och fossilfritt.”
Anders Carlsson konstaterar
att hållbarhetsarbetet spänner
över hela fältet, från långsiktiga
FoU-projekt till varje medarbetares agerande i vardagen. ”Bredden i uppdraget lockar mig. Jag
drivs av att ta tillvara det stora
engagemang som finns i koncernen och hos våra partners.”
Anders Carlsson har arbetat
i dryga tjugo år med teknik- och
FoU-frågor inom byggbranschen.
Han har varit navet i flera av
Deromes innovationsprojekt såsom Need4Be, One Tonne Life

dammsugarpåsar, luftfilter, slippapper och arbetsbord. De FSCcertifierade produkterna märks
ut i både Festools fysiska och
digitala kommunikation. För att
säkerställa att omställningen blir
enhetlig kommer den även att
gälla produktens förpackning
och bruksanvisning.

och nu senast förskolan Hoppet där uppdraget var att bygga
en fossilfri förskola i samarbete
med lokalförvaltningen, Göteborgs Stad.
”Jag är glad över att få Anders
som en stark och drivande kraft
i Deromes hållbarhetsarbete”,
säger Magnus Andersson, koncernchef Derome. ”Han är en
god ledare, har en djup kunskap
om vår verksamhet, ett stort
nätverk och ett utvecklingsfokus. Han är helt rätt person
att leda vår omställning till ett
klimatneutralt företag och att
stärka både Deromes och våra
kunders konkurrenskraft med
hållbara produkter.”
Anders Carlsson tillträder
tjänsten den 1 april, i samband
med att nuvarande hållbarhetschef Pernilla Löfås slutar på
Derome. ”Jag vill tacka Pernilla
Löfås för mycket goda insatser i
Derome”, säger Magnus Andersson. ”Tillsammans med våra affärsområden och koncernens
hållbarhetsspecialister har hon
lagt en stabil bas för hållbarhetsarbetet, som vi nu kan ta vidare.
Jag önskar henne varmt lycka till
när hon nu väljer att gå vidare till
uppdrag utanför Derome.”

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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NYA HÅLLBARA TRANSPORTLÖSNINGAR

från biltillverkarna
Flera tillverkare lanserar nya modeller inom transportbilssegmentet. Några av
nyheterna är den eldrivna transportbilen E-Transit, den nya generationen av
pickupen D-Max och en helt ny bil från Mercedes-Benz.

ELDRIVNA TRANSPORTBILEN
E-TRANSIT FRÅN FORD
Ford i Sverige påbörjar försäljningen av den
eldrivna transportbilen E-Transit som erbjuder elektrisk räckvidd upp till 317 km, enligt
WLTP, och möjlighet till snabbladdning med
upp till 115 kW. Bilen lanseras med två motoralternativ, 184 hk/430 Nm och 269 hk/430
Nm. Bilen säljs som skåp eller enkelhytt chassi och går att beställas i två längd- och viktvarianter: 3,5 och 4,25 ton. På tillvalslistan finns
Ford Pro Power Onboard som ger möjlighet
till strömuttag upp till 2,3 kW för handverktyg
och liknande. Ford Transit belönades nyligen
med betyget Gold i Euro NCAPs test av aktiva
säkerhetssystem.

Ford offentliggör även sin nya Ranger Raptor med twin-turbo 3,0-liters EcoBoost V6 som
levererar 288 hk och 491 Nm i vridmoment.
Elektroniskt styrt och aktivt avgassystem ger

Svensk Rental Tidning • Mars - April 2022 • www.SvenskRental.se

justerbart motorljud med fyra lägen för att
passa olika körstilar. Modellen har även sju
valbara körlägen, Ford Performance-utvecklade stötdämpare med Live Valve-teknologi,
samt avancerad ny fyrhjulsdrift som inkluderar elektroniskt styrd differentialspärr med låsningsbara främre och bakre differentialer.

ISUZU LANSERAR
NY GENERATION AV D-MAX
Isuzu lanserar en helt ny generation av pickupen D-Max. Med en traditionell men nykonstruerad ram bygger D-Max vidare på Isuzus
lastbils-DNA. Ramen utgör en kraftig ryggrad
som är konstruerad för att D-Max säkert ska
ta sig fram i tuffa miljöer. D-Max har bland
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annat fyrhjulsdrift som aktiveras inifrån hytten och elektroniska förarhjälpmedel som
automatiskt anpassar drivgreppet. D-Max
har också ett standardmonterat säkerhetspaket som omfattar kollisionsvarnare och
autobroms, adaptiv farthållare, filhållningsassistent, trafikskyltavläsning, trötthetsvarnare
samt i hyttutföranden med baksäte till och
med ISO-Fix-fästen för barnstol. Det bidrog
till att nya D-Max har tilldelats fem stjärnor i
säkerhetstesterna i Euro NCAP. Den uppgraderade D-Max får ett större flak och därmed
ökad förmåga när det gäller lastvolym. Nya DMax-flaket är 2 centimeter längre, 2,5 centimeter högre och lastöppningen 153 centimeter bred. Fjädringen bak har förstärkts med
ett passivt, lastavkännande blad och vikten på
det nya bladfjäderpaketet har med nya material kunnat minskas med nästan nio kilo. Nya

D-Max har en spärrbar differential i bakaxeln
och den elektriska fyrhjulsdriften kopplas nu
in på halva tiden (0,6 sekunder).

NYA BILEN CITAN
FRÅN MERCEDES-BENZ
Mercedes-Benz Citan är en ny bil som hämtat
både design och teknik från märkets större
transportbilar. I interiören känner man igen
både reglage och touchskärm för det röststyrda infotainmentsystemet MBUX, känt
från Mercedes-Benz personbilar. Som standard har bilen sex airbags, sidvindsassistent,
trötthetsvarnare, farthållare, regnsensor, med
mera. Trots kompakta mått rymmer Citan två
lastpallar. Citan kommer att säljas med två
olika dieselmotorer på 95 respektive 116 hästkrafter. Båda motorerna är godkända för det
förnybara biobränslet HVO.

Nu släpps även en uppdaterad version av
eldrivna Mercedes-Benz eVito. Den nya versionen kan fås med ett 60 kWh batteri och 80
kW snabbladdning, något som ger upp till 26
mil räckvidd och 10-80 procent laddning på
35 minuter, enligt Mercedes-Benz. Den uppgraderade versionen kommer, med sin nästan
dubblerade räckvidd, att ha ett bredare användningsområde och lär kunna passa de allra flesta verksamheter som idag kör Vito med
förbränningsmotor, enligt Mercedes-Benz.
Det nya batteriet på 60 kWh (användbar energi) ger bilen en räckvidd på upp till 26 mil.
När det är dags att ladda går det att göra med
snabbladdning på upp till 80 kW (standard är
50 kW). Då tar det cirka 35 minuter att gå från
10-80 procent laddat. Med AC-laddning i en
vanlig laddbox är max effekt 11 kW och då tar
samma laddning cirka fyra timmar. Motorn

www.SvenskRental.se • Mars - April 2022 • Svensk Rental Tidning
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GENERALAGENT FÖR 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.

På återseende hos Scantruck

Hitta säljare och återförsäljare på

www.scantruck.se

†

> 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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ger 116 hk (85 kW) och 360 Nm och driver på
framhjulen. Liksom Vito med förbränningsmotor fås nya eVito med funktioner såsom
Active Brake Assist (nödbromsassistent),
ställbar ratt höjd/längd, multifunktionsratt,
trötthetsvarnare, Eco Display och farthållare.
eVito finns i två karosslängder med 6 respektive 6,6 m³ lastvolym. Maxlasten ligger på 888
respektive 853 kg.

”FOLKABUSS” I NY
TAPPNING FRÅN VOLKSWAGEN
Volkswagen Transportbilar och Volkswagen Personbilar presenterar tillsammans ID.
Buzz och ID. Buzz Cargo, som tar avstamp
från bilmodellen T1, ”folkabussen”. I maj
kommer ID. Buzz och ID. Buzz Cargo att
finnas tillgängliga, och då handlar det om
en femsitsig minibuss (MVP) och en skåp-

bil, båda med ett batteri på 77 kWh netto (82
kWh brutto), motor bak som driver på bakhjulen (204 hk) och en kaross på 471 cm med
ett axelavstånd på 299 cm. Maximal ACladdning är 11 kW, medan det med CSS-kontakt (DC) går att snabbladda upp till 170 kW,
enligt Volkswagen. Att fylla batteriet från 5
till 80 procent tar cirka 30 minuter, enligt
Volkswagen. Båda ID. Buzz-modellerna har
intelligenta assistanssystem, molnbaserade
uppdateringar av bilens mjukvara, Plug &
Charge-funktionalitet på kompatibla laddstationer, med mera. ID. Buzz Cargo rymmer 3,9 m³ bakom mellanväggen som separerar kupén från lastutrymmet. Fram finns
plats för två, alternativt tre personer. ID.
Buzz Cargo kommer som standard med en
tvåsitssoffa bredvid föraren men kan också
utrustas med två individuella säten. En fast

mellanvägg är också standard. Mellanväggen
kan utrustas med ett fönster och med en genomlastningslucka för långa föremål om så
önskas. Lastutrymmet rymmer två EUR-pallar. Med en totalvikt på 3000 kg blir lastvikten uppemot 650 kg. Lastsäkring finns med
öglor i golvet och skenor på sidoväggarna.
En sidoskjutdörr på höger sida är standard
och dubbla sidoskjutdörrar finns som tillval.
Baklucka eller dubbeldörrar bak är valet för
åtkomst till lastutrymmet bakifrån. Totalt
tolv litiumjonbatteri-moduler lagrar tillsammans energin som går till en elmotor på 204
hk (150 kW) som är integrerad i bakaxeln och
driver bakhjulen. Med ett vridmoment på
310 Nm, tillgänglig direkt från start, erbjuder
ID. Buzz dynamiska köregenskaper, enligt
Volkswagen. Toppfarten är elektroniskt begränsad till 145 km/h.
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IPAF LANSERAR

säkerhetskampanj
IPAFs nya säkerhetskampanj Don’t Fall For It betonar vikten av säkert arbete för
att undvika fall vid användning av mobila arbetsplattformar. Kampanjen lanserades vid deras årliga toppmöte i London, Storbritannien, den 10 mars 2022.
Text: Kent Boström, IPAF Sverige.

I

PAFs säkerhetskampanj Don’t Fall For It!
beskriver möjliga bakomliggande orsaker
till fall från mobila arbetsplattformar,
vilket nästan alltid leder till allvarliga
skador eller dödsfall. Kampanjen erbjuder operatörer och chefer råd för att mildra
de vanligaste riskerna och undvika olyckor av
denna typ, vilka identifieras i IPAFs pågående
incidentrapportering och analys via portalen
IPAF Accident Reporting.
”Mobila arbetsplattformar är utformade
för att säkert utföra tillfälligt arbete på höjden
i nästan alla miljöer, men varje år är den vanligaste typen av olycka som vi ser rapporteras
fall från plattformen, vilket som man kan
föreställa sig nästan alltid leder till allvarliga
skador eller dödsfall om de inträffar när man
använder maskiner på höjden”, säger Peter
Douglas, vd IPAF. ”Vi är fast beslutna att vår
nya, riktade, globala säkerhetskampanj Don't
Fall For It! kommer att bidra till att skapa
säkra arbetsmetoder och påminna operatörer
och chefer om några ganska grundläggande
positiva steg de kan vidta för att minska risken för att sådana incidenter ska inträffa.
Meddelandet är väldigt enkelt – välj rätt maskin för jobbet, ta inga risker, ta inga genvägar
och bär rätt personlig fallskyddsutrustning på
plattformar av bomtyp.”
”Operatörer kan hjälpa till att undvika den
här typen av olyckor genom att fokusera på
de principer vi har lagt fram som en del av
denna kampanj”, säger Brian Parker, Head of
Safety & Technical IPAF. ”Om de är ordentligt

utbildade och bekanta med de mobila arbetsplattformar som används, så borde förhoppningsvis inget av dessa riktlinjer vara nya,
men vi vet att självbelåtenhet föder förakt,
och att man alltför ofta tar genvägar eller att
grundläggande principer för säker användning ignoreras.”
”Med den här säkerhetskampanjen säger
IPAF att om man blir frestad att göra något
annat än vad man vet är det rätta och korrekta sättet att arbeta, eller om man någon
gång blir ombedd att göra något som man
tycker inte är säkert av en arbetskollega eller
arbetsledare, ’fall inte för det.’ Mycket bättre
att tänka två gånger och rädda ett liv – oavsett
om det är en arbetskamrats eller ditt eget”,
tillägger Brian Parker.

VIKTIGA VÄGLEDNINGSPUNKTER I
DON’T FALL FOR IT
• Planera noggrant – genomför en korrekt
platsundersökning/-bedömning, välj rätt maskin för arbetet och använd professionellt utbildade operatörer och arbetsledare.
• Lär känna maskinen – förare bör utbildas
i vilken maskintyp de använder och bekanta
sig med den specifika modellen. Operatörer
bör bedöma att maskinen är lämplig för uppgiften och förhållandena, och tillräcklig när
det gäller räckvidd, artikulation och bärförmåga. Maskinkunskap omfattar om personlig
fallskyddsutrustning ska användas och i så
fall vilken typ som ska användas och hur den
ska fästas.
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• Clip on – Om personlig fallskyddsutrustning krävs, måste alla passagerare på plattformen fästa sitt snöre vid rätt förankringspunkt. Se till att rörelse inom plattformen är
möjlig när den är monterad, och flytta inte
maskinen eller höj plattformen förrän alla
passagerare är anslutna.
• Ställ upp och manövrera maskinen/plattformen effektivt – de åkande ska aldrig behöva ”over-reach”, det vill säga sträcka sig över
förmåga, lossa fallskyddet, kliva eller klättra
på skyddsräcken eller på annat sätt förlänga
plattformens säkra arbetsområde. Se till att
vertikala arbetsplattformar är placerade och
omplacerade efter behov för att möjliggöra
enkel åtkomst till arbetsområdet; Operatörer
bör inte sträcka sig över förmåga eller stå på
skyddsräcken för att komma åt ett arbetsområde istället för att ta tid och ansträngning för
att omplacera maskinen korrekt.
• Håll dig inne på plattformen/fäst – plattformens skyddsräcken utgör det primära fallförhindrandet och definierar arbetsområdet för
maskinen som används. Håll dig alltid inne på
plattformen. Där det finns krav på personlig fallskyddsutrustning måste du bära det. Lämna inte
plattformen på höjden; lossa/gå ur endast efter
avslutat arbete när det är säkert sänkt till marken.
IPAF erbjuder ytterligare vägledning om hur
man använder mobila arbetsplattformar som
ger mer information om specifika risker och ger
råd om säkra driftsprocedurer. På IPAFs hemsida
finns mer information om deras säkerhetskampanjer och länkar till relevant teknisk vägledning.

Förbättrad PrOdUKtIVItEt, SäKErHEt OCH HÅLLbarHEt

ACCESS ANYTIME, ANYWHERE
Hissar och arbetsplattformar från Alimak underlättar arbetet för många olika användare inom
mängder av industrier på alla kontinenter över hela världen. Byggmarknaden världen över befinner sig
just nu i ett förändringstillstånd. Byggnaderna som uppförs blir allt högre och mer komplexa men
samtidigt ställs allt högre krav på produktivitet, säkerhet och hållbarhet i byggprojekten.
Vi känner oss hemma i den här världen. Stora som små kunder kan räkna med att hisslösningarna
från Alimak ökar produktiviteten, förbättrar tillförlitligheten och inte minst de anställdas säkerhet
och trivsel. Dessutom är hållbarhet själva DNA:et i Alimaks strategi.
Besök vår hemsida för mer information

www.alimak.com
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Bosch lanserar sladdlös Biturbo-bordssåg
Bosch lanserar den sladdlösa Biturbo-bordssågen GTS 18V-216 Professional, utrustad
med borstlös motor och ProCore18V-batteri.
Bordssågen presterar enligt Bosch optimalt
med ett ProCore18V-batteri med kapacitet
om 5,5 Ah eller större.
GTS 18V-216 Professionals lättviktsdesign
och utförande gör den enligt Bosch till ett
unikum i sin klass och delar egenskaper likt
stor kaphöjd och kapbredd med sitt nätanslutna syskon GTS 635-216 Professional. Den
nya sladdlösa bordssågen nyttjar sågklingor
med en diameter om 216 millimeter och lämpar sig för kapning av trä och laminerad panel. Maskinen rymmer ett bord med måtten
658 × 553 millimeter, med kapacitet att kapa
max 635 millimeter breda stycken. Som andra
produkter i ProCore18V-serien är bordssågen
utvecklad med arbete i fält i åtanke och är
enligt Bosch lätt att transportera tack vare en
kompakt design, bärhandtag samt en vikt om
21,6 kg.

GTS 18V-216 Professional kombinerar
även mobilitet med ergonomi och hög säkerhet, enligt Bosch. Med påskjutningspinnen
hålls händer på avstånd från sågklingan och
samtliga utanpåliggande manöverdon kan
stuvas undan inuti bordet. Detta innebär att
ingenting riskerar att skadas under transport,
samt att bordssågen alltid är redo för bruk på

ARROW DIAMANTKLINGOR

nolltid vid uppackning, enligt Bosch.
Aktiv inbyggd säkerhet i bordssågen inkluderar funktioner likt det automatiska klingskyddet, mjukstart, omstartsskydd samt en
säkerhetsbrytare. GTS 18V-216 Professional är
också kompatibel med Click & Clean-systemet, där en dammsugare kan anslutas för att
minimera spridningen av damm under bruk.

SLIPSKÅLAR

12-15MM SEGMENT!
FINNS I UTFÖRANDEN 16,
30, 80 GRIT & PCD/RIV

125-500MM
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JLM, Jerneviken-LevantoMidhage lanserar Lavinas
golvslipar på Nordbygg

JLM, JERNEVIKEN-LEVANTO-MIDHAGE

LANSERAR NYA LUFTRENARNA
KVM45 OCH KVM90 PÅ NORDBYGG

Under Nordbyggmässan i Älvsjö, 26–29 april
lanserar JLM, Jerneviken – Levanto – Midhage, två helt nya produkter inom sortimentet
luftrening. Produkterna är traditionella luftrenare med uppgraderad servicevänlighet,
ergonomi och effektivitet.
Luftrenarnas namn avser produktens arbetsytor, d v s KVM45 passar ytor runt 45 m²
och KVM90 för större arbetsområden kring
90 m².
”Oftast namnges arbetsytorna i kubik (ex.
1000, 2000 o s v) men då vi själva fått till oss
att det blir svårt att uppskatta volym valde vi
att sätta namn utefter hur många kvadratmeter luftrenaren är avsedd för. Namnet i sig
underlättar för användaren att välja rätt modell för sitt arbete”, säger JLMs produktchef
Magnus Lindstrand.
”JLMs luftrenare är en utveckling av en
redan befintlig produkt som vår produktchef Magnus Lindstrand har anpassat för vår
kundgrupp”, säger JLMs vice VD och marknadschef Stefan Bergsten.
Formatet på luftrenarna är genomtänkt
och chassi inklusive hjul är mycket robusta
och stabila.
Luftrenarnas hölje är helt i slagtålig plast
för att rengöringen skall bli så enkel som möjligt.

KVM45 har dessutom ett helintegrerat,
ergonomiskt lyfthandtag som gör den lätt att
bära med sig på arbetsplatsen.
Den större modellen KVM90 har punkteringsfria gummihjul och en robust hjulupphängning helt i metall vilket ökar slitstyrkan
och tåligheten när luftrenaren transporteras
på byggarbetsplatsen. Samtliga hjul är låsbara.
Tydlig LED-display och ljudsignal ger viktig information om luftrenarens filterstatus
och filterbytena är mycket enkla att utföra
med den smarta låsanordningen.
Filtrens format är de samma som på de
vanligast förekommande luftrenarna på
marknaden vilket uppskattas av JLMs kunder.
Utöver den robusta konstruktionen har
båda luftrenarna HEPA 13-filter och den kraftfulla fläktmotorn genererar stor luftvolym för
maskinerna (1000m³/h resp. 2000m³/h).
”Vi har en mycket lång tradition och kunskap av just luftrenare inom företaget och
detta sortiment kommer naturligtvis att växa
sig starkt inom kort. De kunder vi träffat har
verkligen uppskattat luftrenarna och förbeställningen är redan i full gång”, avslutar Stefan Bergsten.
JLM visar de nya produkter på Nordbygg i
montrarna B16:20 samt B16:21.
www.midhage.se

Lavina ägs och tillverkas av företaget Superabrasive med fabriker i både Bulgarien
och USA. Superabrasive marknadsför produkter för flera branscher men huvudfokus
ligger idag på betonggolvsindustrin.
Produktsortimentet innehåller ett komplett utbud av utrustning och diamantverktyg för allt inom golvförberedelser och
golvunderhåll. Sedan lanseringen av de första Lavina-slip- och polermaskinerna 2004,
har Superabrasive ständigt förbättrat och
utökat sortimentet för att tillhandahålla
de mest effektiva och lättanvända slip- och
poleringslösningarna på marknaden.
Superabrasive startade 1987 som en
diamantpulvertillverkare. Fabriken sträcker
sig över 31 400 kvm och sysselsätter drygt
300 personer och är lokaliserad i Krǎn, Bulgarien.
”Vi har valt att jobba med Lavinas slipmaskiner tack vare dess användarvänlighet
och extrema driftssäkerhet. Golvslipmaskinerna är tåliga, robusta och ger ett enastående slipresultat. Lavina är dessutom
sedan starten en av de dominerande golvsliparna på världsmarknaden”, säger Stefan
Bergsten på JLM.
JLM har i sitt sortiment följande modeller: L14EU Ø330mm, L16EU Ø450mm,
L25EUB Ø650mm, L25REUB Ø650mm
(fjärrstyrd) samt L3213REUB Ø820mm
(fjärrstyrd). Samtliga slipmaskiner har variabel hastighet, detta för att kunna anpassa
maskinen utefter underlag och material för
maximal totalekonomi.
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SNART DAGS
FÖR NORDBYGG
Nu är det bara ett par veckor kvar tills Nordbygg välkomnar
hela branschen till vad de kallar årets viktigaste byggmöte.
De allra sista förberedelserna inför mässan börjar ta form
och scenprogrammen är spikade. Nu är det bara alla besökare och utställare som fattas.

D

en 26–29 april kommer Nordbygg bjuda på spännande möten och ett flertal
scener med intressanta och aktuella
program. För att innehållet på mässan
ska vara så aktuellt och relevant som
möjligt för såväl utställare som besökare har
Nordbygg tagit hjälp av arrangörsgruppen.
Nordbyggs arrangörsgrupp består av Byggmaterialindustrierna, Energi- och miljötekniska
föreningen, Glasbranschföreningen, Svensk
Byggtjänst, Svensk Ventilation samt VVS Fabrikanterna.

MASSOR AV FÖRELÄSNINGAR
”Nordbygg kommer bli en bra mötesplats för
aktörer att inhämta intressanta föredrag men
Svensk Rental Tidning • Mars - April 2022 • www.SvenskRental.se
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www.nordbygg.se

roll har byggvaruhandlarna för ökad hållbarhet 27 april 13.30-14.15, också i lokal C08:49.
”Vi ser fram emot alla kunskapshungriga
besökare som vill ta del av Inneklimatarenas
seminarieinnehåll. Vi har ett fullmatat program som bland annat kommer att beröra
hälsa, produktivitet, energieffektivt, hållbarhet, klimat och mycket mer”, säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation.

BYGGA BOSTÄDER FÖR FLER

även visa upp sina produkter och lösningar
för att vi ska kunna klara en hållbar omställning. Våra medlemsföretag har en viktig roll
i denna omställning och Nordbygg är en bra
arena att visa hur vi kan bidra. Jag tror att
Energismartscenen kommer locka många
besökare”, säger Jonny Hellman, vd på VVSFabrikanterna.
Nordbygg erbjuder också ett massivt program av seminarier med nära 200 föreläsningar. Fokuset är tydligt på miljön och hållbarhet. Kanske inte så många seminarier med
fokus just på byggmaskiner och maskinuthyrning dock. Några exempel är:
Hur ökar vi återvinningen inom byggbranschen 27 april kl 11-11.45, C08:49 och Vilken

Ett viktigt ämne inom byggbranschen är Sveriges bostadsbyggande och bristen på bostäder för både unga och vuxna. Henrik Melkstam, vice vd på Coreco AB och medförfattare
till boken Bygg för fler, berättar hur vi kan
skapa bra bostäder för fler människor och hur
problemet kan lösas.
”Det handlar om att få ordning på obalansen mellan utbud och efterfrågan. Man måste
se bostaden som en produkt och anamma de
metoder som vi har utvecklat för annan industri med produktutveckling och effektiv produktion och se bortanför det enskilda projektet”, säger Henrik Melkstam.
På Nordbygg lyfts det senaste inom branschen med aktuella program och seminarier.
Nordbygg arrangeras 26–29 april.
Stockholmsmässan är Nordens största
mäss- och kongressanläggning med 70 000

kvm utställningsyta. Årligen arrangeras det
branschmässor samt nationella och internationella konferenser och event. Mäss- och
kongressanläggningen är certifierade enligt
ISO 20121 – hållbarhet vid evenemang.

ÖVER 900 UTSTÄLLARE
OCH 48000 BESÖKARE VÄNTAS
Mässan består av tre hallar och välkomnar
aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen.
Svensk Rental har bevakat Nordbygg många
gånger under årens lopp. Den startades 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 med mera. Dock har mässans Bhall 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
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minskat sin närvaro en del på mässan. Efter
ett så långt uppehåll som nu, på grund av
pandemin, kommer det att bli intressant att
studera utfallet detta år.

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.

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
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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
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ÖVERVÄLDIGANDE

intresse för Expolift
Fackmässan Expolift, som kommer att arrangera på Inframässan i Bredden
norr om Stockholm den 14-15 september nästa år, har redan väckt stort
intresse bland både professionella leverantörer och användare. Trots att
det är nästan ett och ett halvt år till att mässan kommer att arrangeras
har monterytorna börjat bokas upp.

E

xpolift är en renodlad fackmässa för alla
typer av yrkesrelaterad accessutrustning. Accessutrustning inom bygg- och
anläggningsindustrin, som olika typer
av liftar, kranar, byggställningar, teleskoplastare av olika typer, person- och materialhissar med mera kommer att dominera
mässan. Men sedan finns en hel del annan
kringutrustning kopplat till accessutrustning
som säkerhetsselar, skyddsräcken o s v.

KRAFTIG ÖKNING
Under det senaste decenniet har marknaden sett en kraftig ökning av antalet varumärken inom accessutrustning. Regler- och
föreskrifter för användning av accessutrustning har skärpts kraftigt vilket ökat fokus
på området ännu mer. Applikationerna eller
användningsområdena har också ökats en
hel del vilket resulterat i avsevärt fler modeller och specialanpassningar för olika typer
av arbetsuppgifter. Ett bra exempel på detta
är användningen av minikranar. Batteritekniken har dessutom, som inom flera andra
produktområden, revolutionerat inom accessutrustningssektorn. Tidigare när liftarna
drevs enbart med bensin eller diesel var användningsområdet mera begränsat. Men idag
när det finns många utsläppsfria modeller

har liftarna tagit sig inomhus i stor omfattning och antalet användare ökat kraftigt. Accessutrustning av olika typer har alltid varit
populära produkter att hyra ut och idag finns
många specialiserade uthyrare av exempelvis
olika typer av liftar och kranar. Byggställningar och bygghissar är också högfrekventa
uthyrningsprodukter.
Nu när pandemirestriktionerna släppts
helt och hållet över hela Europa formligen
exploderar eventbranschen med konserter, konferenser, mässor och andra publika
event som arrangeras lite här och varstans.
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Alla är utsvultna på den här typen av event
och behovet är kraftigt uppdämt. Under
2022 arrangeras en rad olika branschmässor
kopplade till bygg- och anläggningsindustrin,
mässor som fått ställa in både ett och två år
och i år ska allt hända. Det finns både för- och
nackdelar med det. Nästa år däremot, det
vill säga 2023, är det relativt lugnt på mässfronten och då passar det ganska bra med en
fackmässa som Expolift i Stockholm. Expolift
arrangeras som sagt 14-15 september, 2023 på
Inframässan, som är inrymd i Scandic Hotel
Infracity i Bredden, norr om Stockholm. Inframässan är en perfekt mässlokal med högt
i tak och utställningsytor både inom- och utomhus. I direkt anslutning till mässlokalerna
finns hotellet med rum och konferenslokaler.
Efter den första mässdagen kommer en utställarmiddag arrangeras där utställarna har
möjlighet att bjuda sina kunder. Arrangör av
Expolift är företaget SCOP AB som lång erfarenhet sedan 1990-talet från att arrangera
fackmässor.

EXPOLIFT STÖTTAS AV IPAF
Expolift supportas av den internationella organisationen IPAF. IPAF står för International
Powered Access Federation. IPAF främjar säker och effektiv användning av motordriven
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accessutrustning över hela världen i vid bemärkelse – genom att tillhandahålla teknisk
rådgivning och information; genom att påverka och tolka lagstiftning och standarder;
och genom säkerhetsinitiativ och utbildningsprogram.
IPAF är en icke-vinstdrivande organisation
som ägs av dess medlemmar, som inkluderar
tillverkare, uthyrningsföretag, distributörer,
entreprenörer och användare. IPAF-medlemmar driver en majoritet av MEWP-uthyrningsflottan (Mobile Elevating Work Platform) över hela världen och tillverkar cirka
85 procent av plattformarna på marknaden.
IPAF grundades redan 1983 och har idag mer
än 1400 medlemmar i över 70 länder och regioner. Det finns mer är 750 IPAF-certifierade
utbildningsföretag runt om i världen och mer
än 800000 validerade PAL-kort i cirkulation

världen över. IPAFs nuvarande president är
Karin Nars, vd för finska lifttillverkaren Dinolift Oy. IPAFs representant i Norden och
Baltikum är Kent Boström som tidigare under
många år varit verksam inom svenska pumptillverkaren, Grindex.

DAGS FÖR
FACKMÄSSA FÖR ACCESSINDUSTRIN
Arrangören SCOP AB, som också ger ut
branschtidningen Svensk Rental sedan ett
20-tal år tillbaka, tycker att tiden är mogen
för att accessutrustningssektorn i Sverige och
Norden får sin egen fackmässa. ”Antalet aktörer som tillverkar och säljer någon form av accessutrustning har ökat kraftigt under särskilt
det senaste decenniet. Sedan finns en enorm
mängd företag som hyr ut dessa produkter för
att inte tala om alla användare, det vill säga

entreprenörer. Ifråga om antal utställare finns
minst ett 50-tal företag som borde vara intresserade att möte sina kunder på Expolift”, säger Jan Hermansson som är initiativtagare till
mässan.
Han hoppas också att branschföreningen
Rentalföretagen kommer att vara en aktiv del
och berätta om sitt arbete på mässan med
tanke på deras erfarenhet att arbeta med säkerhetsfrågor och liftutbildningar både idag
och på den tiden då man var två föreningar
i SRA och Hyreskedjan. Man har länge arbetat i särskilda liftutskott där utbildnings- och
säkerhetsfrågor lyfts. Liftutbildningsrådet har
funnits sedan långt tillbaka och initierades av
SRA i samarbete med Arbetsmiljöverket, arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter, besiktningsorgan, liftleverantörer och utbildare.
www.expolift.se
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Mattias Mattsson framför MG Rentals nya depå i Sollentuna.

MG RENTAL

förvärvar Hyreshuset i Sollentuna

M

askinuthyrningskedjan MG Rental har gjort en fantastisk resa
som privatägd maskinuthyrare i
Stockholmsregionen. I Svensk Rental nummer 2, 2020 publicerades
en större artikel om kedjan. Det var Mattias Mattsson och Göran Grahn som startade
verksamheten på Ekerö en gång i tiden. Idag
ägs verksamheten av Mattias helt och hållet.

SJÄTTE DEPÅN I SOLLENTUNA
Utvecklingen har gått snabbt för MG Rental
och på kort tid har man växt till sex depåer.
Allt började på en industritomt på Ekerö och
sedan öppnade man depåer i Solna, Stockholm City, Vårby, Järfälla och nu senast i Sollentuna. Järfälla-depån som togs över från
Hyreshuset öppnades i mars 2020 och i december 2021 var det dags för nästa steg i utvecklingen. Då förvärvade man Hyreshusets
depå i Häggvik, Sollentuna som ligger på Åkeribacken 16 alldeles intill E4:an mot Uppsala.
”Det här är en perfekt placering in ett område av Stockholm som är väldigt expansivt.
Vi börjar ringa in Stockholmsregionen nu

Den 1 december förvärvade MG Rental Hyreshuset i Sollentuna och finns nu på sex platser i Stockholm. I Sollentuna
kommer produktutbudet vara detsamma som på övriga
depåer, men med tyngd på större maskiner.

med våra depåer och målet är att komma upp
i åtta depåer”, berättar Mattias Mattsson, när
SRT träffar honom på nya depån i Sollentuna.
Hyreshuset i Sollentuna förvärvades från
Malte Jansson som drivit familjeverksamheten under många år. ”Det känns fint att driva
det Malte med familj påbörjade i Sollentuna.
Men nu heter det MG Rental”, säger Mattias.
Depån i Sollentuna ligger som sagt direkt
intill E4:an och företagets skyltar syns tydligt
från motorvägen. Lokalerna är väl tilltagna
både inom- och utomhus. Totalt mäter lokalen cirka 1000 kvm med entresolplan där
man har ett antal kontorsrum samt ett konferensrum. Man hyr idag ut en del av lokalerna.
Man har en väl tilltagen reparations- och serviceverkstad med högt i tak. ”I verkstaden ser-
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Välutrustad service- och reparationsverkstad.
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MG Rentals depå i Järfälla som förvärvades 2020.

var och reparerar vi främst våra egna maskiner så att de är tipptopp när det ska ut igen.
Verkstaden i Sollentuna är fullutrustad och
idag tar vi hit många maskiner för service och
reparation från våra övriga depåer. Kunderna
kan både hämta och lämna på Sollentunadepån, precis som på övriga depåer. Vår tanke
med Sollentuna är att vi ska ha en egen fullutrustad verkstad, vilket vi faktiskt redan har,
och mer plats för större maskiner och självklart kunna vara snabbare ut till kund”, säger
Mattias. ”Tanken är att vi ska vara nära våra
kunder och kunna serva dem snabbt. Skyltläget intill E4:an var också en viktig bidragande
faktor i förvärvet.”

Butiken under uppbyggnad.

Mattias vid kunddisken i Sollentuna.

Bra med utrymmen för uppställning av stora maskiner på gården.

MG RENTAL ÄR IDAG
EN FULLSORTIMENTSUTHYRARE
Man har i princip allt. Enligt Mattias var det
egentligen inte hans filosofi. Han är mera
inriktad på att vara specialiserad inom vissa
produktområden men det är kanske något
MG Rental strax intill E4:an i Sollentuna.

MG Rentals första depå på Ekerö.

man kan utveckla på sikt, tror Mattias. Men
att vara bred kan ha sina fördelar när marknaden viker och att man har flera ben att stå på
så att säga. På senare tid har man dock ökat
sitt sortiment på liftsidan och det kanske kan
ses lite som en begynnande specialisering.
”Idag har vi alla typer av liftar och även
en hel del specialliftar. Sortimentet består
främst av liftar från Zip Up Svenska AB som
säljer Dino Lift, Snorkel, ATN Piaf, GSR med
flera. Vi är väldigt nöjda med Zip Up som har
bra produkter med hög kvalitet och framförallt bra service och support”, säger Mattias.
Andra exempel ur sortimentet är entreprenadmaskiner som midjestyrda hjullastare,
grävmaskiner från 1 till 14 ton, betonggolvslipar, byggdammsugare, kapmaskiner och så
vidare. Sortimentet omfattas också av vagnar.
Här har man ett 100-tal egna rast/manskapsvagnar från leverantörer som Valla-vagnen
och Norrlandsvagnar.
Företagsgruppens starka sidor, som Mattias framhåller, är den höga servicesnabbheten

och att man hela tiden försöker vara flexibla
och målmedvetna. “Vi löser maskinbehovet
åt våra kunder oavsett vad det gäller. Snabba
leveranser av rätt och bra maskiner är A och
O för de som hyr av oss. När kunderna ringer
och besöker oss vill de ha grejerna med en
gång och inte vänta och det måste vi se till att
leverera. De har alltid varit vår policy”, framhåller Mattias.
Mattias anger också att maskinparken
måste vara uppdaterad, snygg och fräsch.
“Det går inte att jobba med gamla slitna maskiner. Det märker kunderna direkt. Därför
håller vi en mycket hög investeringstakt och
ersätter de maskiner som inte håller måttet
längre. Det görs kontinuerligt på alla våra depåer. Om man ska lyckas i den här branschen
får man inte vara snål gentemot kunderna
och försöka mjölka ut så mycket som möjligt
ur maskinerna. Att själv sedan åka runt i flotta
bilar rimmar illa. Det märker kunderna och
då kommer de inte tillbaka”, avslutar Mattias.
www.mgrental.se
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NY SPINDELLIFT FRÅN
PLATFORM BASKET
Scantruck fyllde ett tomrum i deras program av liftar då de säkrade agenturen på
Platform Baskets larvburna bomliftar. Nu
lanserar Platform Basket Spider 39T som
har en arbetshöjd på nästan 39 meter.
Platform Baskets larvburna liftar känns
igen tack vare de långa spindelbenen. När
de är infällda och liften befinner sig i transportläge så gör de kompakta yttermåtten
att liften är smidig att manövrera även i
trånga utrymmen, enligt Scantruck AB
som är generalagent för Platform Baskets
larvburna bomliftar i Sverige. När liften är
på plats fälls benen ut.
Spider 39T placerar sig kapacitetsmässigt mellan den mindre liften 33 och den
större 43T, som är den största i Spiderfamiljen. 33:an finns i både el, diesel och
hybridutförande och har en arbetshöjd på
33 meter. Med familjens överhuvud 43T
möjliggörs arbeten ända upp till 43 meter.
När det kommer till räckvidd ligger den nya
Spider 39T tätt bakom 43T i kapacitet. Den
når hela 16,7 meter vilken endast är en halv
meter mindre än storebrorsan. De båda liftarna delar lyftkapaciteten 330kg i korgen.
”Den nya Spider 39T är i själva verket
en nedskalad version av 43T”, säger Lasse
Weber, produktchef Scantruck. ”Den är
byggd efter samma principer, och delar
därför sina styrkor med den större larvburna liften. Maskinen säljs delvis som en ren
dieselmaskin, men kan också fås som en
hybrid där man kan välja om man vill köra
den på diesel eller batteri.”

Nya knäskydd
från Milwaukee
Milwaukee lanserar nya knässkydd som alla
fästs med justerbara remmar för anpassad
passform och ett spänne för på- och avtagning. 1680D Ballistic Nylon garanterar enligt
Milwaukee slitstyrka för knäskydden Hard
och Premium. Knäskydden är utformade för
att ge yrkesanvändare komfort och skydd
på arbetsplatsen. Knäskydd Flexible är utrustat med skumvaddering samt ett vattentåligt skal. Smutskydd förhindrar att smuts
tränger in vilket skyddar användaren. Knäskydd Hard har en tjockare skumpolstring
med stödjande gelzon och ett hårt skal som
tål grova underlag. Knäskydd Premium har
skumpolstring med hög densitet och injicerad premiumgel. Knäskyddet har också en
beläggning som förhindrar märken på känsliga ytor.

EMS-återförsäljare
tilldelas Hyundai-pris
EMS återförsäljare Orsa Maskin AB har blivit tilldelade Hyundai Dealer Award i kategorin Best 2021 Product Innovation. De får
utmärkelsen för den elektriska lift som de
konstruerade och monterade till Patrik, som
blev rullstolsbunden efter en olyckshändelse.
På så sätt kunde han fortsätta jobba som maskinförare. Hela artikeln går att läsa på EMS
hemsida.
www.ems.se

Gunnar Persson, säljare i Kristianstad för
Renta, och Pia Brenneman, inköpschef
Layer Group.

Layer Group skriver avtal med Renta
Layer Group, en svensk företagsgrupp inom
ytskiktstjänster, teamar upp med Renta. Sedan tidigare har Renta stöttat några av bolagen i gruppen och kommer nu kunna stötta
dem över hela landet.
Förra året tjuvstartade Renta sitt rikstäckande avtal med Layer Group. I ett pressmeddelande beskriver Renta Layer Group som en
målerigrupp med samma tänk: ”Förenas naSvensk Rental Tidning • Mars - April 2022 • www.SvenskRental.se

tionellt för att bli starka men tappa aldrig den
lokala vi-känslan.”
”Inte bara klickar vi värderingsmässigt
utan för dem blir det betydligt mer kostnadseffektivt att samla kostnaderna till en
leverantör”, säger Gunnar Persson, säljare i
Kristianstad för Renta. ”I flera år har vi stöttat
Ekbladhs måleri, Landskrona, så de har dessutom sedan länge kläm på oss.”

29

SPARA TID OCH PENGAR MED

SLANG
EXPRESS
Platform Basket hjälper till

FÖREBYGGANDE
UNDERHÅLL

Sveriges mest trafikerade järnvägsstation, Centralstationen i Stockholm,
kräver naturligtvis lite ombyggnad och underhåll då och då. Just nu genomför NVBS AB en totalentreprenad som omfattar nästan alla delar förutom själva kontaktledningen. Markos Koukaras som arbetar som arbetsledare och maskinansvarig på projektet, var vänlig nog att ta emot oss en
marsdag med strålande solsken och strax över 10 grader på termometern.
Till sin hjälp har de bland annat en Platform Basket RR14 EVO 3 anpassad
från fabriken för användning på järnvägen som vi var speciellt nyfikna på.

BYGGD PÅ FABRIKEN FÖR ATT KÖRAS PÅ JÄRNVÄGEN
Eftersom spåren ligger kvar på området som ska renoveras så sker nästan
allt arbete med rälsgående maskiner. Dagens arbete sker ungefär tre meter
upp i luften, och visar på ett ypperligt sätt fördelarna med bomliften RR14
EVO 3 i rälsutförande. Maskinen har en maximal arbetshöjd på hela 14 meter, en räckvidd på hela nio meter samt en max last i korgen på 400kg vilket
innebär att den inte blir särskilt utmanad kapacitetsmässigt av uppgiften.
”Jag har faktiskt bara arbetat på NVBS i 6 månader, och jag tog in
liften omgående från Scantrucks samarbetspartner Rail Parts när jag
kom hit. Innan dess har jag arbetat ungefär 12 år med järnvägsentreprenad, bland annat fem år som egen företagare så jag har god kännedom om vad man behöver, och får använda, för utrustning vid
järnvägsarbeten. Det är speciella regler och det kräver en hel del intyg
jämfört med vanliga arbetsfordon. De måste bland annat vara klassade
som TSA eller arbetsfordon. Därför är det en fördel med liften RR14
EVO 3 eftersom den är byggd på fabrik för att gå på järnvägen, i stället
för att den anpassats i ett senare skede”, förklarar Markos Koukaras.
Inne på Stockholms central står en medarbetare från NVBS AB och
arbetar med isolering av rör och undertaksbyggnation i korgen på liften från Scantruck AB. Han kan, och får styra alla rörelser han behöver
göra direkt ifrån korgen vilket är en av liftens fördelar.
”Det var för den här typen av arbete som jag såg till att vi fick en
Platform Basket från Scantrucks samarbetspartner Rail Parts. Liften är
lättkörd, säker och en väldigt prisvärd lösning”, säger Markos Koukaras.

EFTERMARKNADEN HAR FUNGERAT BRA
Bra kapacitet, enormt prisvärd och en trygg eftermarknad via Scantruck AB gör att Markos kan ge Platform Basket RR14 EVO 3 sina varmaste rekommendationer, för rätt typ av arbete.
”Det är en väldigt användbar lift för oss när vi har rätt sorts arbete,
men ska man i stället arbeta med kontaktledningar eller flytta tyngre
material så är det plötsligt helt andra maskiner som får glänsa med sin
kapacitet. Men när man gör den här typen av jobb så är den svårslagen”, avslutar Markos Koukaras.
www.scantruck.se

• Lång erfarenhet av underhållsarbeten
• 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
hydroscand.se/SlangExpress
www.SvenskRental.se • Mars - April 2022 • Svensk Rental Tidning
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Nu släpper BIG-Gruppen varumärket Dimas Diamond Tools. Från vänster: Marcus Ahlgren, Produktansvarig Diamantverktyg BIG-Gruppen, Adrian
Lundgren, Diamantsäljare Uppsala Maskin & Verktyg, Mattias Enström, Key Account Manager- Bygg,
Lundqvist Maskin & Verktyg och Ulf Johansson som
är VD för Lundqvist Maskin & Verktyg.

DIMAS I NY SKEPNAD
Redaktionen på Svensk Rental Tidning trodde inte sina
öron när BIG-Gruppens produktansvarige för diamantverktyg, Marcus Ahlgren, berättade att BIG-Gruppen nu släpper
sitt nya varumärke Dimas Diamond Tools till de professionella håltagarna i Sverige och Norge.

D

et händer mycket på den svenska betonghåltagningsmarknaden. För inte
så länge sedan berättade vi om att företaget Puvac förvärvat Jack Midhage
AB, Levanto AB och Jerneviken Maskin AB. Men nu slår sig ytterligare en aktör
in på marknaden, nämligen BIG-Gruppen
som lanserar sitt nya dimantverktygsprogram
för proffshåltagarna. Och namnet, hör och
häpna, Dimas Diamond Tools!
”Det känns nästa lite overkligt att namnet
Dimas nu är tillbaka efter så många år.
Dimas var ju ett oerhört väl inarbetat varumärke både i Sverige och utomlands under

många år men som försvann på vägen så att
säga. Vi har skissat på det här produktsortimentet för proffsanvändarna ganska länge
och när det skulle namnges dök förslaget Dimas upp. Många av BIG företagen sålde Dimas produkter under 80–90 talet, så det finns
en stark relation till namnet inom gruppen. ”

Carat har också en rad diamantverktyg för
riv- och sanering, plattsättningsarbeten, snickeriarbeten med mera.

5 MILJARDER OCH 1700 ANSTÄLLDA
BIG-Gruppen som består av ett 40-tal medlemsföretag i Sverige och Norge är inga nykomlingar. Allt började som en intresseförening där medlemsföretagen idag samverkar
med varandra och säljer verktyg, maskiner,
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hjälpmedel och förbrukningsmaterial till byggoch anläggningsindustrin. Rötterna sträcker
sig ända tillbaka till tidigt 1990-tal.
Tillsammans har BIG-Gruppen över 100
butiker i Sverige och Norge. Några exempel på
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”

Det känns nästa lite overkligt att
namnet Dimas nu är tillbaka efter så många år.
delägare i BIG-gruppen är Lundqvist Maskin
& Verktyg som har butiker i Stockholm och
Norrköping, Derome Bygg & Industri som
finns i västra och södra Sverige, Laitis Handels AB i Norrland och Sohlbergsgruppen i
Småland där även Stål & Verktyg i Växjö ingår.
BIG-Gruppen omsätter idag tillsammans fem
miljarder kronor och sysselsätter över 1700
anställda. Konkurrenter till BIG-gruppen är
exempelvis Swedol och Ahlsell.
Peter Gustafsson, som är försäljningschef
för Derome Bygg & Industri AB tycker att
satsningen på Dimas proffssortiment känns
väldigt spännande och kommenterar:
”Detta känns riktigt spännande för oss på
Derome då vi riktar oss mot proffskunder inom
bygg, installation och industri. Samverkan inom
BIG-gruppen är extremt viktig för oss och med
detta initiativ så utökar vi sortimentet med

ett nytt starkt varumärke för våra kunder, inte
minst betonghåltagarna”, säger Gustafsson.

PROFTOOL
BIG-Gruppen har ett dotterbolag som heter
ProfTool. ProfTool startades 2006 av BIGGruppens dåvarande inköpschef Lars-Inge
Sandgren, då man såg ett behov av egna märkesvaror. Initialt lanserades BondTools som
numera är ett väletablerat fabrikat av handverktyg. Därefter har man kommit med ytterligare fyra varumärken. Benox som är
arbetsväskor, Presact skärande verktyg, multisågsblad, borr mm, Metreo, mätverktyg. Varumärket Exelar, har funnit sedan 2013, består
av Personligt skydd, handskar. Man har precis gjort en stor satsning och lanserat en helt
egen kollektion av arbetskläder. Utöver detta
har man tre agenturer.

”

• Carat diamantverktyg som är välkända
bland riv/saneringsföretag. Carat har ett
brett sortiment och är uppskattade bland
plattsättare, riv och sanering, maskinuthyrare
samt mark- och anläggningskunder.
• Tajima som är Japans största tillverkare av
handverktyg
• Kapro som är vattenpass, gipsvinklar mm .

NU STORSATSAR BIG-GRUPPEN MED
ETT SORTIMENT FÖR HÅLTAGARNA
SRTs utsända träffar Marcus Ahlgren, BIGGruppens produktansvarige för diamantverktyg, Mattias Enström, Key Account Manager
Bygg Lundqvist Maskin & Verktyg, Adrian
Lundberg, diamantverktygs säljare Uppsala
Maskin & Verktyg och Ulf Johansson som är
VD för Lundqvist Maskin & Verktyg i Spånga,
Stockholm där intervjun hålls.

Lundqvist Maskin & Verktygs yrkesbutik i Spånga är landets största på
7000 kvm med över 23000 olika artiklar.

Hos Lundqvist Maskin & Verktyg i Spånga har man en
serviceverkstad samt lödstation för diamantverktyg.

Bild från svetsutbildning hos Lundqvist Maskin & Verktyg i Spånga.

Olika typer av handhållna maskiner inom Caratsortimentet.

www.SvenskRental.se • Mars - April 2022 • Svensk Rental Tidning
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Inom Carat-sortimentet säljs olika typer av maskiner för bland annat
betonghåltagning.

Spånga håller man kurser i svetsning och
certifierar svetsarbetare. Man är också
bland landets största på uthyrning av
svetsutrustning.

”

Adrian, Marcus och Mattias är överens om att BIG-Gruppen är i början på
en väldigt spännande resa med varumärket Dimas.

Svetsutrustning för uthyrning.

Här packas produkter för utleverans från
Lundqvist Maskin & Verktyg i Spånga.

Kompetensen är A & O och vi har ett helhetskoncept
att erbjuda som kunderna kommer att bli nöjda med.

Adrian Lundberg som är relativt nyanställd
på Uppsala Maskin & Verktyg, har jobbat som
både håltagare och arbetsledare inom håltagning vid Borrtjänst i Mälardalen i Uppsala.
”Det känns väldigt stimulerande att nu
sitta på andra sidan bordet och sälja diamantverktyg mot håltagarna”, säger Adrian.
Marcus Ahlgren arbetade under ett antal
år för Husqvarna Construction Products och
känner den svenska håltagningsbranschen
väl. Marcus berättar att avsikten nu är att storsatsa på håltagningsbranschen med Dimassortimentet och på riv- och saneringsföretag
med Carat-sortimentet. ”Dimas-produkterna
kommer naturligtvis på sikt att finnas på merparten av våra yrkesbutiker runt om i landet.
Sedan kommer vi att ha specialistsäljare som
kommer att besöka håltagarna och riv/saneringsföretagen. Vi kommer att vara väldigt
aktiva på sociala medier, i branschtidningar
samt köra kampanjer i vår egen tidning BIGLine och så ställer vi förstås ut på DEMCON i
november”, berättar Marcus.

”VI VILL VARA DET
NATURLIGA VALET FÖR HÅLTAGARNA”
Dimas Diamond Tools är diamantverktyg av
hög kvalitet med positionerade diamanter i

segmenten för att erbjuda kraftfull avverkning i kraftig armerade betong. Dimensionerna för kärnborrarna kommer finnas i alla
storlekar då man har egen tillverkning av
borren. klingorna finns i dimensioner från
415 mm till 1800 mm, -mindre dimensioner
av klingor finns Carat-sortimentet, självklart
både i ljuddämpade och odämpade modeller. ”I nuläget lanserar vi inga maskiner under varumärket Dimas men man vet ju aldrig i framtiden”, säger Marcus med glimten
i ögat. I sortimentet Carat säljer man redan
idag maskiner som betonghandslipar, spårsågar, handkapar, bordssågar , kärnborrmaskiner med mera. Dimas-verktygen tillverkas i Europa och Asien.
Marcus berättar att man kommer att ha en
väldigt ödmjuk inställning mot marknaden.
”Håltagningsbranschen är en konservativ
bransch som sett ganska lika ut i alla tider,
och det är vi medvetna om. Men jag tror att vi
kan tillföra ett starkt mervärde till håltagarna.
Branschen är väldigt tidspressad och ordet
framförhållning existerar inte. Att då behöva
åka till flera olika butiker för att anskaffa allt
man behöver som håltagare är väldigt tidskrävande. Här kan vi lösa många problem. Vi vill
bli det naturliga valet dit man åker och där allt
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finns, såväl diamantverktyg som arbetskläder,
handverktyg, skyddsplast med mera”, säger
Marcus. Marcus understryker att han tycker
att BIG-Gruppen i varumärket Dimas har en
produkt som kommer att vara tillfredställande för marknaden. Men han vill inte sticka ut
hakan och hävda att man är bättre än konkurrenterna utan det är något som användaren
måste avgöra. ”Kompetensen är A & O och
vi har ett helhetskoncept att erbjuda som
kunderna kommer att bli nöjda med. Många
yrkesbutiker inom BIG-Gruppen har redan
rekryterat specialister inom detta område så
att vi kan möta håltagarna den 8 mars då Dimas släpps ut på marknaden. Initialt kommer
Dimas-sortimentet inte säljas i alla 100-talet
butiker utan runt ett 20-tal butiker. Allt handlar om efterfrågan och finns den så kommer
vi bygga ut sortimentet till fler butiker”, säger
Marcus.
Marcus berättar att idag har man tre servicecenter som sköter garantiservice för Carat-maskinerna vilka är Lundqvist Maskin &
Verktyg i Stockholm, Derome i Mölndal och
Österbergs i Karlstad. Hos Lundqvist i Stockholm har man dessutom en lödstation. Expanderingen kommer att ske på sikt.
www.big-gruppen.com

TA HAND OM DAMM
PÅ ETT SÄKERT SÄTT
Håll dig skyddad från skadligt damm och se till att din
maskin kan arbeta mer effektivt. Med våra nya
stoftavskiljare blir din arbetsmiljö säkrare.
Oavsett om du slipar, kapar, borrar, dammsuger eller

gör något annat arbete, gör dem till en del av ditt
system så att du och dina arbetskamrater kan ta
hand om era viktigaste tillgångar – varandra.

NYTT SORTIMENT AV MÅNGSIDIGA
H-KLASSADE STOFTAVSKILJARE
INTRODUCERAR FEM MODELLER
INKL. TVÅ BATTERIVERSIONER
BESÖK OSS PÅ NORDBYGG DEN 26-29 APRIL
Ni finner oss i montrarna: B14:21, B13:21, B13:11, B10:30 &
B14:19 , samt utanför i I B:14 .
Upptäck mer på www.husqvarnacp.se
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Fackmässan för allt inom

Accessutrustning på
arbetsplatsen

14-15 september, 2023
Inframässan, Bredden, Stockholm
info@expolift.se • www.expolift.se
Arrangör

Media

Supporter
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ROBUST
OCH EXAKT
BOSCH MÄTVERKTYG ÄR SKAPADE
FÖR KRAVEN PÅ BYGGPLATSEN
Våra nya produkter genomgår omfattande tester med
vatten, damm, fall och vibrationer för att säkerställa
att de klarar förhållandena på byggplatsen och
fortfarande vara exakta och tillförlitliga

Testa Bosch verktyg, kontakta
våra verktygsspecialister här

SPARA TID OCH SLIPP PROBLEM

MÄTVERKTYG
SKAPADE FÖR BYGGARBETSPLATSEN

SKANNA QR-KODEN
OCH LÄS MER OM
VÅRA MÄTVERKTYG

STÖTSKYDDAD
De extrema förhållandena på byggarbetsplatsen är inget problem för ditt mätverktyg.
Det är nämligen så robust att det klarar att tappas och transporteras på mycket ojämna
vägar. På så sätt kan du koncentrera dig helt på arbetet, utan att behöva bekymra dig
om verktyget. Du slipper inte bara bekymmer utan sparar även tid och pengar.

SKYDD MOT VATTEN OCH DAMM
Våra mätverktyg är skyddade mot vattenstrålar och damm och kan användas i alla väder,
både inomhus och utomhus. Du kan alltså använda våra verktyg med våta och smutsiga
handskar och enkelt rengöra dem efteråt. Det sparar tid och pengar för reparationer.

IMPONERANDE PRECISION
Våra mätverktyg är inte bara mycket robusta utan också fullständigt exakta. Detta
säkerställer vi med hjälp av högeffektiva sensorer samt de funktionstester som alla
mätverktyg genomgår i slutet av produktionsprocessen. På så sätt ger våra robusta
och exakta mätverktyg dig de bästa förutsättningarna för att arbeta effektivt.

ROTATIONSLASRAR

ROTATIONSLASER GRL 600 CHV

Flexibel i krävande väder med robust design och en räckvidd på
600 meter. Slagtålighet och IP68 mot damm och vatten. Enkel
användning via skärm och åtkomst via app för fjärrstyrd nivellering
som bland annat visar dubbel lutning. Lång drifttid med både
18 V-batterisystem och alkaliska batterier (adapter medföljer).

ROTATIONSLASER GRL 650 CHVG

Grön laserteknologi ger ökad synlighet och en räckvidd på
650 meter. Perfekt på byggarbetsplatsen: Fullt skydd från upp
till 2 m höjd om stativet välter. Skyddad mot damm och vatten
enligt IP68. Effektivt arbete tack vare Appen Levelling Remote.
Artikelnummer: 0 601 061 V00

Artikelnummer: 0 601 061 F00

GRL 300 HV

ROTASIONSLASER GRL 400 H

ROTATIONSLASER

Artikelnummer: 0 601 061 800

Artikelnummer: 0 601 061 501

Redo att användas på byggarbetsplatsen, utrustad med en-knappsfunktion, självnivelleringsfunktion och praktiskt batterifack. 0,08
mm/m nivelleringsnoggrannhet och ADS-stötvarningssystem. Klarar
krävande förhållanden utomhus med vatten- och dammklassning
enligt IP56.

Rotationslaser med självnivellering både vågrätt och lodrätt.
Enkel att använda med en-knappsfunktion och självbeskrivande
display. Snabb inställning horisontellt och vertikalt med automatisk
självnivellering på 8 % (± 5°). Automatisk stötvarning som förhindrar
nivelleringsfel.

BYGGSTATIV BT 160

MILLIMIETERMOTTAGARE LR45

Passar till alla Bosch
rotationslasrar.

Artikelnummer: 0 601 091 200

GRL 300 HVG

Passar till alla Bosch rotationslasrar.
Artikelnummer: 0 601 069 L00

MÄTSTOCK GR 240
Passar till alla Bosch
lasermottagare.

Artikelnummer: 0 601 094 100

Kontakta din lokala partner för priser.
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PRECISION PÅ
ALLA NIVÅER

FUNGERAR
BRA MED
RM3

IP 64

KOMBILASER GCL 2-50 G
IP 64

LINJELASER GRÖN
GLL 2-15G
PUNKTLASER GPL 5G

Robust och kompakt
5-punktslaser med gröna
laserpunkter. Upp till fyra
gånger bättre synlighet jämfört
med röda linjer. Robust
design: gummiförstärkt kåpa
med försänkt glas, damm- och
vattenstänkskydd IP65. Snabb
och säker montering med
integrerat rotationsfäste med
kraftiga magneter.

Robust design med gummiförstärkt kåpa, försänkt glas
och damm- och stänkvattenskydd enligt IP 64 för de mest
krävande miljöerna. Användarvänlig med på/av-knapp och
en-knapps funktion. Grön
laser gör linjerna synligare
Artikelnummer: 0 601 063 W00

Artikelnummer: 0 601 066 P00

Kontakta din lokala partner för priser.

Robust och användarvänlig.
Gröna laserlinjer och lodpunkter för ökad synlighet. Robust
design med gummiförstärkt
kåpa, försänkt glas och
damm- och stänkvattenskydd
enligt IP 64. Användarvänlig
med på/av-knapp och
en-knapps funktion.
Artikelnummer: 0 601 066 M00

KOMBILASER GCL 2-50 C
PROFESSIONAL

Fjärrstyr justering av verktyget
via smartphone. Kan för ökad
flexibilitet användas med både
12 V Li-jon-batteri och vanliga
alkaliska batterier. Exakt
justering av laserlinjerna
runtom centrerade lodpunkter.
Artikelnummer: 0 601 066 G00

BT 150 PROFESSIONAL

Stabil på alla underlag. Robust
aluminiumkonstruktion. Arbetshöjder
från 55–157 cm. Funktionalitet och
precision med hjälp av libell.
Artikelnummer: 0 601 096 B00

LR 7 PROFESSIONAL

Detekterar gröna och röda laserlinjer.
8 cm mottagningsområde för snabb
detektering. Justering av lasernivå, optisk
(display och lysdioder) och akustisk, för
arbete i olika ljusförhållanden.
Artikelnummer: 0 601 069 J00

RM 3 PROFESSIONAL

Motordriven universalhållare för justering
av laserlinjerna. Olika fastsättningsmöjligheter av verktyget. Kan användas med
Smartphone via Bluetooth® eller RC 2
Professional fjärrstyrning. Passar nya
GCL 2-50 C och GCL 2-50 CG.
Artikelnummer: 0 601 092 800

FUNGERAR
MED RM3
FUNGERAR
MED RM3
FUNGERAR
BRA MED
RM3

CIRKELLASER GLL 3-80 CG

CIRKELLASER GLL 3-80 C

KOMBILASER GCL 2-50 CG
PROFESSIONAL

Översikt och smarta funktioner Gröna
våg- och lodräta laserlinjer och två
centrerade lodpunkter ger optimal
synlighet. Fjärrstyr justering av
verktyget via smartphone. Kan
användas med både 12 V Li-jon-batteri
och vanliga alkaliska batterier.

Synlighet på en helt ny nivå med
3x360° för samtidig våg- och lodrät
avvägning. Simply Connected. CAL
Guard-övervakning och fjärrstyrning
med smartphone-app via Bluetooth®.
Stor synlighet med starka dioder.

3x360° gröna linjer säkerställer optimal
synlighet och möjliggör samtidigt vågoch lodrät nivellering. Simply Connected.
Gröna laserlinjer med upp till fyra gånger
bättre synlighet än röda linjer. CAL Guardövervakning och fjärrstyrning med smartphone-app via Bluetooth®.
Artikelnummer: 0 601 063 T00

Artikelnummer: 0 601 063 R02

Artikelnummer: 0 601 066 H00

ARBETA EFFEKTIVARE MED APP-SUPPORT
FJÄRRSTYRNING
Med Bosch Leveling Remote-appen kan
anslutna nivelleringsprodukter ställas in
snabbt och exakt från en smartphone,
även på långt håll, utan att man av
misstag flyttar något eller behöver fler
händer för att klara av uppgiften.

CALGUARD
Garantera precisionen med CalGuard.
Om verktyget har rostat eller utsatts för
höga eller låga temperaturer kan det
förlora i precision.
CalGuard varnar dig för att säkerställa
att du kan lita på dina undersökningar.
Kontakta din lokala partner för priser.
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AVSTÅNDSMÄTARE
BOSCH MeasureOn-app

GLM 120 C

Avståndsmätare för
långa avstånd och för
användning utomhus.
Artikelnummer: 0 601 072 F00

DEN ULTIMATA AVSTÅNDSMÄTAREN
– RÖD LASER GLM 50-27 C
Optimal för krävande byggarbeten
eftersom den klarar att tappas från
1,5 meters höjd, har IP 65-skydd och
stötdämpande gummikåpa Bluetooth®-anslutningen och Boschs MeasureOn-app som säkerställer effektiva
arbetsprocesser genom att enkelt
dokumentera och sömlöst överföra
data. Det intuitiva gränssnittet med
många användbara funktioner
(färgdisplay, hjälpfunktion) gör
den mycket praktisk.
Artikelnummer: 0 601 072 T00

Kontakta din lokala partner för priser.

DEN ULTIMATA AVSTÅNDSMÄTAREN
– GRÖN LASER, GLM 50-27 CG
Grön laserteknik säkerställer utmärkt
synlighet vid mätningar över stora
avstånd och inomhus i starkt ljus.
Klarar att tappas från 1,5 m, har IP 65skydd samt stötdämpande kåpa och
är perfekt för krävande förhållanden
på byggarbetsplatser. Snabb dokumentation och dataöverföring via Bluetooth®
-anslutning och Bosch MeasureOnappen.
Artikelnummer: 0 601 072 U00

GLM 50-22

Robust avståndsmätare
för enklare arbeten.
Artikelnummer: 0 601 072 S00
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UNDVIK ELLER
HITTA FEL OCH
DOKUMENTERA
KVALITETEN PÅ
DITT ARBETE

TERMODETEKTOR GTC 600 C
L-BOXX

Termodetektor med inbyggt minne
för lagring av vanliga värden
tillsammans med termiska bilder.
Överför dem direkt till din surfplatta eller smartphone via den inbyggda WiFi-hot-spotten. Möjlighet till
kommentarer till varje led så att du
kan säkerställa kvaliteten – även
om du inte kan göra anteckningar.
Infraröd sensor med en upplösning
på 256x192 ger detaljerade
temperaturbilder (44 800 enskilda
mätpunkter) Falltestad från 2
meter. Levereras i L-BOXX med
batteri och laddare.
Artikelnummer: 0 601 083 500

Cº

SKANNA QR-KODEN
OCH LÄS MER OM VÅRA
TERMODETEKTORER

K-TYPE ready

TERMODETEKTOR GTC 400 C L-BOXX

Omedelbar visualisering av temperaturskillnader med smart dokumentation. Snabb
utväxling av data och enkel dokumentation
av termografibilder med hjälp av Bosch
Thermal App. Bild-i-bild-teknik överlappar
termografi och bild så att mätningens
placering framgår tydligt. Flexibelt
batterisystem som kan använda både 12 V
Li-jon-batteri och vanliga alkaliska batterier.
Leveres med 12 V batteri och L-BOXX.

PUNKTMÄTARE GIS 1000 C L-BOXX

Exakt mätning och dokumentation av ytt
emperatur och omgivande förhållanden.
Den integrerade kameran dokumenterar
mätvärden i bilder. Data kan överföras
direkt till en smart enhet via Bluetooth®.
Levereras i L-BOXX utan batteri och
laddare.
Artikelnummer: 0 601 083 308

Artikelnummer: 0 601 083 101

SE VAD SOM GÖMMER SIG I VÄGGAR, TAK
OCH GOLV MED BOSCH RADARTEKNOLOGI
USB

D-TECT 120 12V L-BOXX

Detektorn D-tect 120 Professional är
en intuitiv radarskanner som är
konstruerad för i stort sett alla material.
Punktmätning ger exakt detektering av
smala områden, medan centrumsökaren
visar exakt placering av föremålets
centrum. Dessutom ger Dual Power
Source-tekniken möjlighet att använda
både ett 12 V Li-jon-batteri och vanliga
alkaliska batterier. Levereras i L-BOXX
med 1 st 12 V 2,0 Ah-batteri samt laddare.
Artikelnummer: 0 601 081 301

micro
SD

D-TECT 200 C 12V L-BOXX

Väggskannern D-tect 200 C Professional
registrerar alla vanliga föremål och visar
dessa tydligt och gör det enkelt att
dokumentera. Med Bosch radarteknologi
och ett förbättrat gränssnitt gör den
byggarbetet säkrare och mer exakt. Den
har flera visningslägen som gör det enkelt
att välja de bästa inställningarna för olika
användningsområden, så som punktvisning, vilket gör det extra enkelt att
detektera i trånga utrymmen. Väggskannerns innovativa screenshot-funktion
möjliggör enkel och snabb dokumentation.
Levereras i L-BOXX med 1 st 12 V 2,0
Ah-batteri samt laddare.
Artikelnummer: 0 601 081 601

Kontakta din lokala partner för priser.
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FRIGÖR VERKTYGETS
FULLA POTENTIAL
Anslut ditt mätverktyg och få exakta mätningar – via din
smartphone eller surfplatta. På så sätt får du full kontroll.

Skanna koden
och läs mer

3 APPAR SOM GÖR DIN VARDAG ENKLARE:

THERMAL APP

LEVELLING REMOTE
Fjärrstyr din effektivitet

All information på samma plats

Dokumentera och dela dina värmebilder och -mätningar med appen
Bosch Thermal. Du får exakt dokumentation som du kan överföra till surfplatta eller smartphone.

Gör nivelleringen ännu enklare och
snabbare med appen Levelling
Remote. Med din smartphone får
du full kontroll över dina verktyg
på distans och kan arbeta ännu
effektivare.

Med appen Measure-on kan du
enkelt dokumentera planritningar,
mätningar, bilder och anteckningar
– var du än befinner dig. Du kan
redigera dina data på alla enheter.

Dela och dokumentera

För termodetektorer.

För rotations- och linjelaser.

MEASURE ON

För avståndsmätning och
uppmätning av markytor.

Testa Bosch verktyg, kontakta
våra verktygsspecialister här
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Länspumpar

DEN DRÄNKBARA

PUMPEN EN UNIK

SVENSK UPPFINNING
I årets temaartikel om nyheter inom sektorn dränkbara pumpar är det Atlas
Copcos WEDA-serie som står för nyheterna.

G

rundprincipen för dränkbara länspumpar, som är livsviktiga i bland
annat byggsammanhang, är genialisk
men ganska enkel. Själva konstruktionsprincipen har därför inte förändrats särskilt mycket sedan ingenjörerna Kris-

tensson och Grähs i Ulvsunda, läs Grindex,
uppfann den dränkbara länspumpen någon
gång på 1940-talet.
Inom bygg- och anläggning och gruvnäringen är vatten ofta ett stort problem som
kan orsaka att jobbet står stilla om det inte

Svensk Rental Tidning • Mars - April 2022 • www.SvenskRental.se

vore för den dränkbara länspumpen. Vattenproblemet är enkelt löst genom att slänga i en
dränkbar länspump i hålet med vatten och
som snabbt suger allting torrt. Därför har den
dränkbara länspumpen blivit en oerhört populär uthyrningsprodukt.
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2016 med produktserierna finns kvar och har
vidareutvecklats av Sulzer. Idag säljer Sulzer
ett brett sortiment av dränkbara länspumpar
i mer än 70 länder världen över.
Sedan har vi ytterligare ett svenskt varumärke av dränkbara pumpar som funnits
sedan början av 1960-talet. Företaget förvärvades av Dynapac som sedan förvärvades av
Atlas Copco. När Atlas Copco sålde Dynapac
till Fayat Group behöll man pumpdivisionen
så Weda-pumparna ingår alltså fortsatt i Atlas Copco. Weda-pumparna är framtagna för
att klara ett stort antal applikationer, främst
inom anläggning och gruvindustrin. Pumparna har gjort sig kända för sina goda egenskaper prestanda, tillförlitlighet och användarvänlighet.
Alla de nämnda varumärkena profilerade
sig tidigare starkt inom sektorn maskinuthyrning, kanske allra särskilt Grindex. Grindex
har dock sedan några år tillbaka helt kapat
bort sin marknadsföring inom branschmedia riktat till maskinuthyrningssektorn. Atlas
Copcos WEDA-pumpar och även Sulzer är
dock fortsatt aktiva.

NYA PUMPTEKNOLOGIN
WEAR DEFLECTOR, MED HÖG
TILLFÖRLITLIGHET FRÅN ATLAS COPCO

WEDA D70 med Wear Deflector-teknologi

DET BÖRJADE
MED FYRA SVENSKA TILLVERKARE
Allt började som sagt i Sverige. En annan del
i historien är smeden och gjutformstillverkaren Per Alfred Stenbergs som grundade ett
gjuteri i Emmaboda 1901. I samarbete med
ingenjören Hilding Flygt i Stockholm började man tillverka Flygt-pumpar på gjuteriet
i Emmaboda. Chefsingenjören på företaget,
Sixten Englesson utvecklade en dränkbar
dräneringspump 1947 som började tillverkas.
Med tiden blev allt Xylem där både Flygt och
Grindex ingår som varumärken.
En annan stark svensk aktör på dränkbara
länspumpar var Pumpex som grundades 1968
och som sedan 2011 är en del av företaget
Sulzer. Varumärket Pumpex fasades ut under

Atlas Copco Power Technique Nordic har
nyligen lanserat en helt ny unik teknikplattform - Wear Deflector – vilket gör pumparna
mer slitavvisande. Tekniken återfinns i den
dränkbara WEDA D70 som därmed fått extra
hög prestanda som gör det möjligt för bygg
och industri att ta bort vatten tillförlitligt och

förbättra produktiviteten. Samtidigt introducerades också ett nytt online verktyg som
förenklar valet av pump.
Wear Deflector är en innovativ hydraulisk
design som ger hög pumpeffektivitet. Den
smarta designen medför att pumpen blir extremt hållbar med lång livslängd även under
tuffa driftförhållanden, vilket resulterar i en
låg total ägandekostnad. Mer konkret betyder
det att en pump som tar hand om sandbelastat vatten månad efter månad, minimalt
påverkas i prestandan. Fasta partiklar i vatten kan annars få pumphjul och andra slitdelar att nötas ut och bytas i förtid, men med
den nya konstruktionen får pumparna extra
lång livslängd. Den nya teknikplattformen
lanseras initialt på WEDA D70-pumpen och
kommer framöver införas i hela WEDA Dsortimentet.
”Med vår nya teknikplattform sätter vi en
ny hög standard för pumpens prestanda och
kunderna kan vara säkra på en robust och pålitlig pump som levererar gång på gång”, säger
Peter Olausson, produktchef på Atlas Copco
Power Technique Nordic och fortsätter: ”Fasta slipande ämnen i vattnet kan orsaka att ett
pumphjul slits för tidigt, men med den nya
innovativa designen blir pumparna exceptionellt långlivade.”

LÄTT OCH KOMPAKT
DESIGN PÅ PUMPEN WEDA D70
Den elektriska dränkbara länspumpen WEDA
D70 är med sin tryckanslutning på toppen,
idealisk för pumpning av grund- och råvatten
i bygg- och industriområden samt allmän av-

Bild som visar principen för Wear Deflector-tekniken.
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Atlas Copcos WEDA-serie.

vattning. Den pumpar pålitligt vatten med en
densitet på upp till 1100 kg/m³ och hanterar
vatten med fasta ämnen upp till 7 mm i diameter.
Dessutom har WEDA dräneringspumpar
ett enastående effekt-/viktförhållande. Med
en vikt på upp till 40 procent lägre än jämförbara produkter och med kompakt design,
är WEDA dräneringspumpar enkla att hantera och flytta runt på arbetsplatsen. De är
tillverkade i aluminium vilket ger styrka och
utmärkt korrosionsbeständighet.
WEDA pumparna är också enkla att använda och underhålla. Tack vare ett speciellt tätningssystem tillverkat i rostfritt stål kan underhåll utföras på plats, vilket säkerställer att

operatörerna uppnår minimal stilleståndstid.
Flera funktioner, inklusive stötdämpare för
grov hantering och lättillgängliga oljepluggar
för kontroll, hjälper användaren att maximera
drifttiden ytterligare. Pumparna drar också
nytta av en stor motor och kan köras torr. Det
ger pålitlig och robust drift. Dessutom finns
ett brett nätverk av återförsäljare och serviceställen med reservdelar, allt för smidig och
lättillgänglig drift.
Alla pumpar i D-serien har försetts med
WEDA+ funktion som möjliggör snabb ”plugand-pump-installation”. WEDA+ funktionen
innebär fasfelsskydd, rotationskontroll, termiska omkopplare och en 20 m kabel med
fasskiftkontakt på samtliga trefaspumpar.
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Alla modeller har ett inbyggt start- och motorskyddssystem, samt automatisk nivåreglering med vippor som tillval.

PUMPKALKYLATOR - NYTT ONLINE
VERKTYG SOM GÖR LIVET ENKLARE
På Atlas Copcos hemsida lanseras nu en kalkylator för beräkning av storlek på dränkbara
pumpar. Med tre enkla steg beräknas snabbt
pumpens prestanda och därefter rekommenderas bästa val av pump. Det här revolutionerande verktyget hjälper till att enkelt välja rätt
pump beroende på förutsättningarna. Med
hjälp av inmatad information jämför kalkylatorn dränering av olika modeller och hittar
den rätta pumpen för arbetet. Pumpkalkyla-
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Dieslpump från Yanmar.

torn finns enkelt tillgänglig här på hemsidan:
https://www.atlascopco.com/sv-se/construction-equipment/resources/toolkit/pump-sizecalculator

Motores y Compressores gällande att sälja företagets produkter över hela Mexico.
www.atlascopco.se

ANDRA NYHETER
FRÅN ATLAS COPCO

En annan pumpnyhet värd att nämna är en ny
serie av portabla dieselpumpar från Yanmar.
Det handlar dock inte om dränkbara pumpar
i den bemärkelsen men väl ett effektivt sätt
att förflytta stora mängder vatten.
Yanmars YDP-serie (Portable Diesel Water
Pumps) har nu återlanserats för att underlätta
vattenlösningar. Välutrustade med utsläppsreglerade luftkylda Yanmar L-motorer, YDPpumparna är kraftiga, CE-certifierade och lätt
tillgängliga i både rekyl- och elektriska startalternativ.
Med design och konstruktion baserad på
koncepten kostnadseffektivitet och kraft,
har Yanmars YDP dieselpumpar nått goda
framgångar i och utanför Europa. De nya
modellerna, med en maximal kapacitet på
1750 liter/min, är lämpade för att arbeta
inom en mängd olika sektorer som byggarbetsplatser, jordbrukssektorn, marina applikationer och för att möta dagliga krav på
vattenpumpning.

Andra nyheter från Atlas Copco kopplat till
pumpsektorn är att man meddelat att företaget avser att förvärva tyska pumptillverkaren
LEWA GmbH med dotterbolag samt Geveke
B.V. med dotterbolag. LEWA är en ledande
tillverkare av bl a diafragma- och processpumpar. Geveke är en distributör av kompressorer
och installerar avancerade och komplexa processpumpar. LEWA sysselsätter 1200 anställda och omsätter 2,4 miljarder kronor årligen.
Geveke sysselsätter 173 anställda och omsatte
senast 648MSEK. Atlas Copco har även förvärvat Wangen Pumpen i Wangen. Wangen
Pumpen sysselsätter 265 anställda och har en
omsättning på cirka 466MSEK. Utveckling
och tillverkning består framförallt i industripumpar. Atlas Copco Power Techniques Business Area Division, där pumparna ingår, har
också nyligen slutit ett exklusivt avtal med
mexikanska företaget Proveedora de Bombas,

YANMAR FÖRSTÄRKER SIN YDP-SERIE

Bland funktionerna i den nydesignade
YDP-serien kan nämnas att YDP-serien
sträcker sig i hålstorlekar från 2" till 4" för
färskvatten, halvsmutsigt till riktigt smutsigt
vatten. De har en suglyftkapacitet på 7 meter
och är ett stor sortiment av pumpar (44 modeller) med kapaciteter som sträcker sig från
550 till 1750 liter/min för att tillgodose ett
brett utbud av vattenlösningar och utsläppskrav som Steg V och Tier IV över hela världen.
Pumparna finns med el- och rekylstartalternativ för alla modeller som anses lämpliga för
industrier.
De kan förses med hjulsats för enkel transport på platsen. CE-märkning - en viktig europeisk överensstämmelsemärkning som betyder att den överensstämmer med europeiska
säkerhets-, hälso- och miljöskyddsstandarder.
Pumparna har en 13-liters dieseltank möjliggör kontinuerliga och längre drifttimmar så
länge som 8 timmar på en full tank. Man lämnar två års eller 2000 driftstimmars garanti.
Fläkthjul av gjutjärn (FC150, FC200 & FC300)
och gjutstål (Hcr). Pumparna är utrustad med
pålitliga och välkända vertikala luftkylda dieselmotorer i Yanmars L-serien som uppnår
lägre utsläppsnivåer genom teknik.

www.SvenskRental.se • Mars - April 2022 • Svensk Rental Tidning

48

Ny försäljningschef
Söderberg & Haak har rekryterat Michael
Svanberg som ny försäljningschef.
Michael kommer närmast från en roll som
regiondirektör hos Mitsubishi Logisnext B.V
som är den del av Mitsubishi Heavy Industries som tillverkar och säljer gaffeltruckar. Från
sina tidigare roller har Michael samlat på sig
erfarenhet av att driva försäljning via återförsäljarnätverk samt att leda egen försäljningsorganisation och egna säljare. Michael har
sett att det finns ett stort behov hos företag
att utveckla och arbeta mer med en informations- och datadriven försäljningsprocess.
”Vi måste skapa en kultur och ett beteende
som gör att vi skapar kontroll över vår situation och kan vara proaktiva i stället för reaktiva,
här finns stora möjligheter att ta hjälp av digitala verktyg för att få en bättre förståelse för vår
kund och marknad. Skall vi sälja mer behöver vi
träffa fler potentiella köpare, så en ökad marknadsnärvaro är en nyckel för framgång. Det är
självklart något som våra kunder kommer att
märka och dra fördelar av också”, säger Michael.
”Vi ser fram emot att utveckla vår egen försäljningsavdelning och samarbetet med våra
externa återförsäljare samt vår marknadsavdelning under Michaels ledning. Han har gedigen
kunskap i att driva och utveckla både försäljning och marknadsföring. Michael har precis
det vi behöver för att modernisera och öka vårt
kund- och försäljningsfokus inom hela organisationen, vilket blir positivt för Söderberg
& Haak, våra återförsäljare och våra kunder”,
säger Söderberg & Haaks VD Jonas Jaenecke.

Samuel Käll, blivande depåchef och Mårten Norrsell,
regionchef ser fram emot Deromes satsning på
maskinuthyrning i Alingsås.

Derome utökar med maskinuthyrning i Alingsås
Hyrdepån med ett heltäckande erbjudande
kommer ligga vägg i vägg med Deromes nuvarande bygg- och industrihandel, en samlokalisering som betyder både fler medarbetare
och en ännu smidigare vardag för kunderna.
“Synergierna som detta skapar ger oss en
unik ställning på hyrmarknaden. Vid samma
tillfälle kan kunderna köpa byggmaterial
från vår bygghandel och hyra maskiner och
utrustning som levereras till byggplats. Ett
svårslaget erbjudande som bygger på att förenkla och effektivisera för våra kunder”, säger
Mårten Norrsell, regionchef inom Derome
Maskinuthyrning.

SIKTAR PÅ ATT VÄXA
Depån i Alingsås blir nummer tolv i ordningen efter Deromes förvärv av HYR-IN och
Hyrtab under förra året och satsningen ingår
i Deromes ambition om att bli ett av Sveriges
ledande maskinuthyrningsföretag.
“Vi startade med maskinuthyrning under
2021 och mottagandet från branschen har
överträffat förväntningarna. Kunderna uppskattar vårt driv och entreprenörsanda samtidigt som medarbetarnas kompetens hela

tiden tar oss framåt. Jag är oerhört nöjd att vi
gjort en stark rekrytering som ska leda teamet
i Alingsås”, säger Isak Gillgren, vd Derome
Maskinuthyrning.

NY DEPÅCHEF BYGGER LAGET
Anläggningen kommer att finnas på Borgens
Gata i Alingsås, i direkt anslutning till Deromes nuvarande bygg- och industrihandel.
Fram till öppningen i höst är det fullt fokus på
rekrytering av nya medarbetare och anpassa
lokalerna till den nya verksamheten. Samuel
Käll blir depåchef och ser fram emot att dra
igång sin tjänst under våren.
“Att bygga upp hyrdepån från grunden
var en utmaning jag inte kunde tacka nej till
och det känns riktigt bra att få vara med på
resan att etablera Derome på hyrmarknaden
i Alingsås. Derome har ett starkt varumärke
med fokus på hållbarhet, familjär service och
hög drivkraft - det är något jag ser fram emot
att bygga vidare på”, säger Samuel Käll.

Nya bandgrävare 16 och 18 ton från Hyundai
Nu släpper svenska återförsäljare ytterligare
bandgrävare i A-serien från Hyundai. De nya
modellerna är på 16 respektive 18 ton. Dieselmotorn från Cummins ger en partikelreduktion på 60% utan EGR-ventil. Förutom förbättringar vad gäller bränsleförbrukning och
effektivitet har de nya modellerna även bättre
sikt och säkerhetsfunktioner. Schaktblad är
standard för Sverige.
Några av funktionerna värda att nämna är
den nya Steg V dieselmotorn, Cummins B4.5

som ger 13 procents ökad effekt och 27 procents mer vridmoment jämfört med sin föregångare. Maskinerna har upp till 5 procents
förbättrad bränsleförbrukning vid planering
och grävning i powerläge. Partikelreduktionen ligger på 60 procent utan EGR-ventil.
Nytt lyftläge ger förbättrad precisionskörning
genom reducering av motorvarvtal, kraftförstärkning och pumpflödeskontroll. Uppgraderad Electric Pump Independent Control
(EPIC) optimerar hydraulpumpens flöde och
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kraft för att matcha maskinens arbetsförhållanden. Hi MATE fjärrövervakningssystem
ger full kontroll över maskinposition, drifttimmar, bränsleförbrukning och andra viktiga parametrar.
www.ems.se
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skall vi snacka lite
rena luftaffärer?

Våra luftrenare KVM är förutom effektiva luftrenare, helt
designade efter vad rental- och byggbranschen efterfrågar.
Enkelhet, effektivitet och hög driftssäkerhet.
Maskinerna är tåliga, servicevänliga och lätta att hålla rena.
Självklart har de HEPA-13 filter, timräknare, varningssystem
med ljud och ljussignal för service / igensatta filter m.m.

Luftrenarnas effektiva arbetsområde framgår av namnet,
d.v.s. KVM45 passar för ytor kring 45 kvadratmeter och
KVM90 för de större ytorna runt 90 kvadratmeter.
KVM luftrenare kommer att presenteras i vår monter på
NordBygg (monter B16:20 och B16:21) i April.
Kom gärna förbi om du vill snacka luftaffärer med oss.

VERKTYG OCH MASKINER FÖR BYGGINDUSTRIN
MIDHAGE AB • TEL: 0431-710 00 • MIDHAGE.SE
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Eyzee investerar i två
Bronto-arbetsplattformar
Det Londonbaserade fönsterputsbolaget
Eyzee Cleaning Solutions Ltd. investerar i
två nya Brontos till deras urval av arbetsplattformar. En ny S38XDT ska levereras
under 2022 och en S47XR i maj 2023.
När Eyzee Cleaning Solutions startades 2015 bestod verksamheten av en liten
skåpbil som kördes runt för att städa hus
i ett litet lokalområde. När verksamheten
växte köpte de sin första arbetsplattform.
”Med mycket beslutsamhet hos mig själv
och mitt teams stöd med deras konsekventa hårda arbete och expertis är Eyzee
Cleaning Solutions Ltd. nu ett väletablerat
företag med mycket tillväxt”, säger Steve
Smith, vd och grundare Eyzee Cleaning
Solutions.
Eyzees första enhet var en begagnad
Bronto S34MDT. Även om den gamla
S34MDT fungerade bra enligt Bronto
Skylift var det snart dags att uppgradera
till en ny Bronto S47XR. Idag har Eyzee
Cleaning Solutions 15 anställda som består av utbildade fönsterputsare och de
verkar på en mängd olika kontorsbyggnader, lägenheter och arenor. Nu lägger
de till ytterligare två Brontos till deras
urval av arbetsplattformar. De har lagt
en beställning på en ny S38XDT som
ska levereras senare under 2022 och en
annan S47XR för maj 2023. Service och
produktsupport görs lokalt av Bronto
Skylifts mångåriga partner, CPS Lift. ”Vi
är i det stadiet där det inte är tillräckligt att förlita sig på en maskin för Eyzee
Cleaning längre. Vi gillar att arbeta med
Bronto och CPS. De hjälpte oss att välja
rätt maskin för uppgiften och vår verksamhets behov. Det är ett pålitligt varumärke och det övergripande samarbetet
och stödet vi får är enastående.”

FLER ”SPINDLAR” TILL PERSISKA VIKEN
Försäljnings- och uthyrningsföretaget Gulf Equipment Rental har kontor i Förenade Arabemiraten, Qatar, Oman och Saudiarabien. Nyligen
tog de emot flera spindelliftar från Palazzani som ett resultat av ett
strategiskt kontrakt.
United Gulf Equipment Rentals grundades
2001 och är ett försäljnings- och uthyrningsföretag av arbetsplattformar och materialhanteringsutrustning. Under åren har United
Gulf byggt strategiska allianser med OEMtillverkare och utrustningsleverantörer. I
mars 2015 undertecknade de ett strategiskt
kontrakt för återförsäljare med tre italienska
varumärken, inklusive Palazzani Industries.
Dessa partnerskap ger United Gulf möjlighet
att tillhandahålla ett utbud av accessutrustning och belysningstornslösningar till sina
kunder. ”Vi inledde samarbetet med United
Gulf för sju år sedan, vid en tidpunkt då efterfrågan på spindelplattformar i Förenade
Arabemiraten och Qatar växte”, säger Laura
Gasparini, exportförsäljningschef Palazzani
Industrie. ”Vi hade redan varit närvarande i
länderna kring Persiska viken i nästan 20 år
med viss spotförsäljning, men i Förenade Arabemiraten och Qatar, där vi förväntade oss att
efterfrågan på spindelliftar skulle öka parallellt med den snabba byggexpansionen, hade
vi det strategiska behovet att hitta en skicklig
och strukturerad partner för att stödja och
växa tillsammans för att bättre täcka territoriet när det gäller försäljning och service”.
United Gulf Group har en geografiskt varierad kundbas, spridd över regionerna, bestående
av multinationella företag såväl som lokala företag från olika branscher. Därför är det av största
vikt att ha ett mångsidigt produktsortiment.
Som en del av nischprodukten erbjuder Palazzani Industrie ett brett utbud av spindelliftar
från 17 till 52 meter. Bland de Palazzani-liftar
som levererades förra året och som ska levereras till 2022 finns TZX 170, TZX 190 och TZX
225 i Bi-energy och Eco-versioner avsedda för
Nakheel Tower i Dubai, Avani Palm View Hotel
i Jumeirah och shoppingkomplexet Dubai Hills

Svensk Rental Tidning • Mars - April 2022 • www.SvenskRental.se

Mall. Dessa maskiner når höjder från 17 till 22,5
meter; de reducerade måtten på tillåter stabilitet vid rörelse, enligt Palazzani. De erbjuder
även möjlighet att bogsera med tvåaxlade vagnar och arbeta på mjuk mark och ömtåliga golv.
De är utrustade med roterande stabilisatorer för
placering i trånga utrymmen. De har ledade armar utrustade med dubbel, teleskopisk förlängning. Bland modellerna i TSJ-serien finns TSJ 23
Bi-energy och Eco, TSJ 25 och TSJ 35 avsedda att
användas på Vida Hoteral, Reem-gallerian, Farwaniya och One Zabeel. Dessa maskiner kan arbeta på en höjd av 35 meter och dess bandbredden går att smalna av från 98 till 130 cm. Det går
även att rotera varje fot oberoende i olika positioner. Multiförlängningsbommen och den ledade övre jibben erbjuder rörlighet, utan bakre
bulk, även på mellanliggande höjder. Armens
rotation är obegränsad med alla uppsättningar
och rören är skyddade inuti armen, enligt Palazzani. Bland XTJ-modellerna levererades en Ragno XTJ 32, med en höjd på 32 meter, en räckvidd
på 14,30 meter och klarar att lyfta upp till 330 kg,
avsedd för Al Zahiya City Center.
”Palazzani Industrie är synonymt med pålitliga produkter”, säger Ajay Vemula, försäljningsdirektör för United Gulf. ”Våra kunder väljer
Palazzani eftersom att den totala ägarkostnaden för dessa maskiner är mindre på grund av
konkurrenskraftig prissättning och omfattande
servicepaket som erbjuds för subventionerat
pris. Den konsultation som tillhandahålls av
kvalificerade ingenjörer gör beslutsprocessen
för kunden enkel och vi tillhandahåller flexibla
betalningsvillkor. Samarbetet med Palazzani Industrie är ett mervärde för vårt företag. I United
Gulf tror vi på att skapa värde för våra intressenter för att erbjuda dem den bästa upplevelsen,
servicen och tillförlitligheten, och på så sätt tillhandahålla excellens och dela framgång.”

®
®®
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Bodar

FOKUS PÅ BYGGBODAR

P

å följande sidor ligger fokus på byggbodar för tillfälliga byggarbetsplatser.
I temat har vi den här gången inte så
många nyheter att berätta om vad gäller själva bodarna med väl tillbehören
kring boden som den här gången kommer
från Pa-So.
När det råder brist på bodar i landet ligger
kanske fokuset ute hos tillverkarna på att skapa nyheter utan snarare på att kunna leverera

till en skriande byggbransch. Behovet är stort
och väntetiderna lång både på grund av pandemin och kanske även kriget i Ukraina. De
byggbodar som finns att tillgå i Sverige idag
byggs oftast i trä och i huvudsak av svenska
tillverkare. Några av tillverkarna av byggbodar
är Moelven, Maxmoduler, RM, Norrlandsvagnen, Kaper, Vallavagnen med flera. Flera
av dessa tillverkare bygger även moduler för
mera permanenta lösningar men det finns

även andra modultillverkare som Greentec,
Astelmodular, Expandia, Temporent, PCS
Modulsystem, Hammars Moduler, Flexator
med flera. Men nyheterna i detta tema står
tillverkaren Pa-So för som tillverkar smarta
tillbehör och utrustningar för bodetablering.
Den senaste nyheten kan du läsa om i en separat artikel på den här sidan.

Ny modul för tillgänglighet från Pa-So
I snart 40 år har Avestabaserade Pa-So Produkter utvecklat helt egna produkter
för rentalbranschen. De har tidigare varit kända för sitt sortiment av arbetsbockar, men nu lanserar de även ett helt nytt modulsystem för tillgänglighet.
Det nya modulsystemet från Pa-So är utvecklat för att snabbt och enkelt sätta upp temporära ramper för ökad tillgänglighet på arbetsplatser. Modulsystemet utgörs av en enda
produkt, som kunder köper eller hyr och bygger upp själva. Eftersom att det rör sig om en
och samma modul är det enklare att sätta upp
ramper, enligt Pa-Sos vd Patrik Björk, som
Svensk Rental Tidning har intervjuat. Idén är
mönsterskyddad och patentsökt.
Hur kom ni på den här idén?
”Problemen med tillgänglighet är stora
inom bygg. Rentalföretagen har tidigare varit
tvungna att specialbeställa en ramp till varje
etablering. Det gick inte att använda samma
ramp flera gånger. Då gjorde vi en produkt
som bygger på en enda modul, en plattform
med vikbara räcken. Du mäter hur hög boden
är och baserat på det beställer du så många
plattformar du behöver. Du kan även skicka
plattformarna mellan depåer i Sverige. Med
en enda produkt kan du bygga alla varianter
av tillgänglighetsramper. Modulsystemets
gångnät och ram levereras var för sig för att
spara på vikten.”

Hur såg utvecklingsprocessen?
”Det började som en galen idé för ett
halvår sedan. Vi fick förfrågningar från stora
uthyrare om ett tillgänglighetssystem och
var i kontakt med flera företag som jobbar
med detta. Det var så många artiklar, det var
en jäkla djungel med nummer och artiklar
på varenda grej. Då sa jag, ”nej, vi ska ha en
produkt, en sektion och bara använda flera
artiklar”. Jag fattar inte att ingen kommit på
det tidigare.”
”I början ville vi hålla tillbaka produkten
och utveckla den för oss själva, men nu har vi
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Patrik Björk.

anställt tre personer till för att kunna lansera
den. Vi hade ett möte och insåg att, ”det här
kommer vi lyckas med och hinna med”. Vi har
redan förbeställningar på cirka 150 ramper.”
”Modulerna är under produktion nu. Vi
har visat dem till de största uthyrningskedjorna som bara väntar på att få kunna leverera
ut. En stor uthyrare ville ha 60 plattformar på
ett bräde, och då har de inte ens sett produkten. De förstod idén direkt och hur enkelt det
kommer bli att använda den. Lanseringen blir
senare i år.”
Kommer ni att demonstrera produkten?
”Cramo kommer att ha en arbetsbod utanför Nordbygg 26-29 april där modulen kommer
att vara uppställd. Den kommer att bli guldfärgad som våra andra produkter, den kommer
att sticka ut även om du har nedsatt syn.
Förutom tillgänglighetsmodulen är Pa-So
även aktuella med nya tillfälliga utemöbler
som snabbt kan användas på arbetsplatser.
Idén bygger på en gavelstruktur i stål, som
användaren monterar tillsammans med träplankor. I utbudet finns bland annat möbler
för matplatser, loungemöbler och solsängar.”

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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BODUTSKOTTET SKA FRÄMJA HANTERINGEN
AV LANDETS FLOTTA AV BYGGBODAR
Att hyra ut byggbodar är ofta ett kostsamt och stort åtagande
för en maskinuthyrare. Branschföreningen Rentalföretagens
Bodutskott är en viktig instans som ska främja och underlätta uthyrarnas arbete med byggbodar. SRT har träffat
bodutskottets sammankallande Fredrik Le Vau.

D

et har hänt mycket runt den gamla
byggbaracken från 1940 och 50-talen.
Förr kunde det bli riktigt trångt mellan unikaboxar och termosar. Luften
var ofta under all kritik men baracken
var i alla fall tak över huvudet. Dagens byggbodar ser helt annorlunda ut, det kan Fredrik
Le Vau på Ramirent bekräfta. Fredrik Le Vau
jobbar till vardags som Fleet Product Manager vid Ramirent AB. Han är också sammankallande i branschföreningen Rentalföretagens Bodutskott som jobbar med bodfrågor
inom föreningen.

den branschgemensamma dokument- och
kunskapsbanken. Fredrik berättar att fokuset
för bodutskottet är att vara ett viktigt stöd för
medlemmar som håller på med-, eller som vill
börja med boduthyrning. Ett stort arbete som

60,000 BYGGBODAR I
LANDET HANTERAS AV
FRÄMST MASKINUTHYRARNA
Bodfrågorna har det jobbats med flitigt både
inom SRA och Hyreskedjan långt innan föreningarna slogs ihop till Rentalföretagen.
Rentalföretagens bodutskott bildades 2021 då
föreningarna slogs ihop och Fredrik är sammankallande sedan dess.
Bodutskottets uppgift är att ta till vara
maskinuthyrarnas intressen i bodfrågor. Det
innefattar i grova drag att driva frågor angående arbetsmiljöregler, lagkrav och utveckla

Fredrik Le Vau är sammankallande i Rentalföretagens bodutskott men jobbar till vardags som
Fleet Product Manager för Ramirent AB.
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För dagens tillfälliga bodar på byggarbetsplatser är det nästan bara den egna fantasin som sätter gränserna. Varianterna är
många och varierar efter ändamålet och de kan snudd på utrustas i oändlighet. Det är i princip hyrestagaren som sätter gränserna.

pågår nu är att uppdatera Rentalföretagens
förslag på villkor för boduthyrning. I det här
arbetet ses även de föreslagna leveransvillkoren över och det innebär att avropstider, uppsägningstider och etableringsförutsättningar
uppdateras. Utöver det så arbetar utskottet
även med projektgruppen Lågans förslag till
definition av energieffektiva byggbodar. Förslaget ska nu testas hos både leverantörer och
maskinuthyrare för att se om det man kommit fram till är rimligt och funkar i praktiken.
Idag finns uppskattningsvis dryga 60,000
byggbodar i Sverige och det är i huvudsak maskinuthyrarna som hanterar den här flottan.
”Eftersom en byggbod har en genomsnittlig
livslängd på mellan 15 och 20 år så det är viktigt att regelverket för en energieffektiv byggbod är bakåtkompatibelt”, menar Fredrik.

i hela gruppen. Däremellan har man möten i
olika arbetsgrupper som gör grovgörat så att
säga och lägger fram underlag för beslut när
alla träffas. Under pandemin har man träffats
digitalt så Fredrik ser nu fram emot att man
kommer att kunna träffas fysiskt igen. ”Digitala möten var ju en bra lösning när pandemin bröt ut men nu behöver vi träffas fysiskt
igen. Digitala möten kan bli ganska långa och
påfrestande. Ses man fysiskt är det lättare
att hålla fokus”, säger Fredrik. I och med att
fysiska möten är igång igen så kommer även
Rentalföretagens årsmöte att gå av stapeln i

BODUSTKOTT MED EN BRA DIALOG
Idag består bodutskottet av åtta representanter från maskinuthyrarna. Man väljer inte
vilka som ska sitta i utskottet utan det är fritt
fram att bli medlem om man tycker frågorna
är angelägna och intressanta att jobba med.
Fredrik berättar att det är en mycket bra mix
av små, medelstora och stora uthyrare i utskottet idag. ”Vi har en jättebra dialog med
fin balans i våra resonemang samt högt i tak”,
säger Fredrik. Man träffas en gång i kvartalet

Så här kanske vi minns de gamla träbarackerna
som stammar från 1940- och 50-talen. Dagens
byggbodar är något helt annat.
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samma anda. ”Jag ser otroligt mycket fram
emot att få träffa mina kollegor i branschen i
Båstad och kommer gladeligen prata med nyfikna medlemmar om bodutskottets arbete”,
säger Fredrik.
I och med namnet, bodutskottet, så är det
lätt att dra slutsatsen att utskottet inte jobbar
med andra produkter. Så är inte fallet, utskottet hanterar hela utbudet i det som kallas för
produktgrupp 93 och det innefattar även olika tillfälliga dusch- och toalettlösningar, förrådscontainrar samt personalvagnar. En del
som inte ingår i bodutskottet är modul. Modul är visserligen också en, per definition tillfällig lokal så enkelt kan man säga att byggbodar är konstruerade för att utgöra en tillfällig
arbetsplats i samband med ett bygge och att
modul är konstruerade för att hålla en högre
standard. Moduler används därför ofta som
skolor, bostäder och kontor. ”Det är givetvis
inte så svartvitt, men en bra definition för att
förstå skillnaden”, menar Fredrik. Modul har
ett eget utskott i Rentalföretagen men det
är inte ovanligt att bodutskottet samverkar
med dem. Fredrik fortsätter, ”När regelverk
rörande byggnader uppdateras glöms ofta de
tillfälliga lokalerna bort och då är det både
byggbodar och moduler som drabbas så det
är viktigt med en bra samverkan oss emellan.”
www.rentalforetagen.se

VI KAN
GOLVBEARBETNING

SLIPNING | FRÄSNING | BLÄSTRING
Vilken maskin
passar ditt golv?

SE VÅRT KOMPLETTA SORTIMENT PÅ:
www.scanmaskin.com

58

EMS odlar mustascher på sina redskap
Den svenska generalagenten av Takeuchi,
Hyundai och Daemo, EMS stöttar Mustaschkampen och Prostatacancerförbundet. Detta
gör man i samband med att man lanserar sitt
egna redskapsprogram.
”Vi stöttar kampen genom att donera 100
kronor av intäkterna från varje sålt redskap
under perioden 2 juni till och med november 2022”, berättar Gunilla Hellström som är
Marknadskoordinator på EMSG Sverige AB.
Dessutom kommer man under Svenska
Maskinmässan att auktionera ut en skopa ur
det nya redskapsprogrammet och hela behållningen kommer att gå till Mustaschkampen.
Det handlar om en 400 liters planeringsskopa
med S45-fäste. Skopan är dekorerad med en
elegant blå mustasch.
EMS nya redskapsprogram består av svensktillverkade kvalitetsredskap i Hardox/Borox stål
med färganpassning till Takeuchi respektive
Hyundai. I sortimentet finns just nu skopor och
redskap anpassade för maskiner mellan 1–30
ton och redskapsstorlekarna S30–S80. Fler
redskapstyper är på väg och inom kort kom-

mer även gallerskopor att kunna erbjudas. Mer
information om EMS egna redskapsprogram
finns på EMS hemsida.
EMS erbjuder högkvalitativa entreprenadmaskiner från välkända Takeuchi och Hyundai.
Maskinerna utrustas och kundanpassas med
redskap och tillbehör från många olika leverantörer. Förutom tre egna fullserviceanläggningar
i Stockholm, Göteborg och Sundsvall erbjuder
EMS ett rikstäckande nätverk av återförsäljare
och servicelämnare.
Fredagen den 1 april genomförde EMS ett
kundevent vid sina lokaler i Sollentuna där man
bjudit in en mängd kunder. Man visade en rad

nyheter som exempelvis de nya hjulgrävarna
från Hyundai som kunderna fick provköra. Man
passade naturligtvis på att visa det nya verktygsprogrammet. Arrangemanget blev väldigt lyckat
och lockade många besökare.
”EMS ställer ut på Maskinmässan på Solvalla 2-4 juni med en 2000 kvadratmeter stor
monter med ren maskinglädje”, säger Gunilla. Man återfinns i monter Ö:26 och visar
alla sina nyheter från Hyundai och Takeuchi.
Besökare kan även prova sin styrka i en kraftmätningsmaskin och varje hel timme bli underhållen av komiker-duon Ivan & Lacki.
www.ems.se

Hotell på hjul!

Hyr Husvagn
hos KABE Rental
annons Kabe Rental_SRT 2-Bauma-186x120 mm.indd 1
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036-39 37 25
kaberental.se
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GEDA-HISS ANVÄNDS

i tyskt byggprojekt
Märker Zement GmbH, ett tyskt familjeföretag verksamt inom sten- och
jordindustrin, använder sig av en Geda BL 2000 Twin i konstruktionsfasen
av en förvärmeväxlare. Förberedelserna har pågått med full fart sedan
sommaren 2020.

I

tyska Donau-Ries byggs en ny cementugn
för att ersätta den befintliga, 50 år gamla
ugnen. Målet med moderniseringen av cementfabriken är att säkra arbetstillfällen och
förbättra klimat- och miljöskyddet. I konstruktionsfasen används lösningar från Geda,
som erbjuder kundanpassade, temporära höjdåtkomstlösningar såsom transportplattformar
för människor och material, materialhissar och
mångsidiga transportplattformar. Monteringsfirman beslutade att använda en Geda BL 2000
Twin för hantering av projektet.
Geda beskriver sin Geda BL 2000 Twin
med sin stora plattform på 3,20 x 1,45 x 2,1 m
som ”byggnadsplatsens huvudartär”. Transporten av upp till 23 personer har utformats
för att vara behaglig, säker och effektiv. Den
kontinuerliga rörelsen för all relevant personal kan säkerställas och betydande effektivitetsökningar har upptäckts, enligt Geda.
Skrymmande gods kan transporteras upp till
en lyfthöjd på 250 meter. Modellen har en
lyfthastighet på 40 m/min, eller med nödvändig utrustning upp till 55m/min, samt ett
integrerat premiumpaket med möjlighet till
fjärrunderhåll, vindsensorer och intelligenta
samtalskontrollfunktioner. I mitten av april
2021 i början av byggnadsarbetena byggdes

bygghissen upp till cirka 20 meter. Allteftersom konstruktionen fortskred steg tornets
höjd, liksom Geda BL 2000 Twin bredvid det.
Nu har den nått en bygghöjd på 100 meter
och kommer att användas tills bygget av ytterväggen är klar. Geda har enligt dem själva
bedrivit en omfattande supportapproach för
varje enskild kund i många år. Till exempel
har spontan bearbetning och förtroendefull
samverkan hjälpt till med projektledningen.
Geda kommer även fortsättningsvis att vara
partner för de permanent installerade hissarna efter projektets slutförande.
Geda har erfarenhet av att stödja sina närliggande cementfabriker med hissar. En permanent hiss från SH-serien är installerad på
det gamla 80 meter höga värmeväxlartornet.
Industrihiss SH 2000 har visat sig vara en tillförlitlig hjälp sedan 2013. Dess 1,5 x 2,8 x 2,15
meter vagn med en märklast på 2000 kg ger
utrymme för att även transportera skrymmande och tunga delar enkelt och säkert upp och
ner, enligt Geda. Med en lyfthöjd på 68 meter
och en hastighet på 40 m/min kan enheten
hantera de tio stopplägena. Ett år senare installerades en extra anordning, Geda SH 1000,
permanent i en flerkammarsilo med sex nivåer. Enheterna kan transportera upp till elva

personer eller 1000 kg material upp till en höjd
av 62,2 m. Den något mindre plattformen på
1,2 x 1,68 x 2,15 meter är lämpad för det utrymme som krävs, enligt Geda. 2016 installerades
SH 850, den hittills minsta hissen, för beredning av bränd kalk. Denna färdas var femte
hållplats med en transporthöjd på 26,6 m och
har anpassats specifikt till strukturen. Alla hissar är anpassade till de miljöförhållanden som
skapas av eldningsverksamhet inom sten- och
jordindustrin.
Så snart denna konstruktion är klar kommer Geda och Märkers samarbete att fortsätta. Två Geda-enheter kommer att installeras
permanent efter färdigställandet av ugnen. I
början av 2022 kommer Geda 3700 ZP P att
vara permanent fixerad till ugnens kylarbyggnad. Denna består av en transportplattform
som med sin lastkapacitet och plattform uppfyller kraven, enligt Geda. För framtida underhålls- och reparationsarbeten måste värmeväxlaren vara tillgänglig dygnet runt och
Geda SH 2500 är speciellt utformad för detta
ändamål. Den kan försörja alla 14 våningsplan
och med sin lastkapacitet på upp till 2500 kg
kan den transportera allt material och alla
arbetare som krävs, enligt Geda. Denna hiss
kommer att installeras under våren 2022.
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FRAMTIDENS
BOMLIFT
UTAN STÖDBEN

HYRAX 27.12 En batteridriven
bomlift utan gränser som ger bästa
prestanda upp till 12,6 m höjd!
Denna batteridrivna (LiFePO4 litiumfosfatbatteri)
bomlift kommer utan stödben och når fortfarande
en arbetshöjd på 12,60 m och en räckvidd på
8,75 m. Med ett stort utbud av tillbehör blir HYRAX 27.12 ett naturligt val
för ett antal olika applikationer.
ScandKran AB är generalagent för HYRAX i Sverige.

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

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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Nytt flaggskepp från Sennebogen klart hos Scantruck
Sennebogens nya teleskopkran – model 6103E – är byggd för
att klara alla stora och tunga jobb.
Med den nya 6103E, har den tyska tillverkaren
tagit fram en maskin som är både allsidig, effektiv och kraftfull. Den har en lyftkapacitet
på upp till 100 ton och en maximal bomlängd
på 62 meter. Detta gör den till en het kandidat för alla kranfirmor som får ett alternativ
istället för lastbilskranar och mobilkranar.
Den passar också ypperligt i både byggbranschen och inom industrin.
”Med tanke på maskinens storlek så är
den inte en ultimat lösning för alla företag.
Men den passar däremot helt perfekt på stora
byggarbetsplatser som till exempel hanterar
tunga betongelement”, säger Lasse Weber
som arbetar som produktchef för Sennebogen hos Scantruck A/S.
SENNEBOGEN har tidigare haft ett segment av teleskopkranar som täcker 16-130

ton, dock har det funnits en lucka mellan 70120 ton som nu har täppts till på ett effektivt
sätt med den nya 6103E.
En teleskopkran har flera fördelar jämfört
med tidigare nämnda kranalternativ. Den
kräver inte utlagda skenor eller körplåtar,
och den behöver inte heller nivelleras för att
kunna användas.
”Det är viktigt för kranförarna att snabbt
kunna komma igång och arbeta utan att behöva förbereda underlaget först. SENNEBOGEN 6103E är byggd för att klara att arbeta
i tuff terräng. Den står stadigt tack vare sina
breda larver, och den kan även köra med last
i bommen. Det gör den till ett smidigare och
mer flexibelt alternativ än till exempel en mobilkran”, understryker Lasse Weber.
När teleskopkranen ska transporteras

så görs det på en maskintrailer, precis som
med de flesta andra maskinerna på en byggarbetsplats. Maskinen kan antingen fraktas
helt komplett och har då en maxbredd på 3,5
meter. Men man kan också demontera motvikten samt larverna vilket ger 6103E en totalbredd på endast 3 meter. Väl framme igen
går det att sätta tillbaka allting utan att vara
beroende av andra maskiner som hjälper till.
Till följd av sin storlek samt inte minst sin
kapacitet, så är säkerheten en viktig aspekt
vid designen av den nya 6103E. Hytten är tiltbar upp till 20 grader så att föraren ska ha en
bra överblick över godset han hanterar. Dessutom finns det en kameror monterade såväl
baktill som på högersida för att föraren inte
ska ha några döda vinklar. Båda lösningarna
ingår i standardutrustningen.
Kraftfull belysning monterad såväl på
undersidan av bommen som på förarhytten
säkerställer ett väl upplyst arbetsområde alla
tider på dygnet. Utöver detta är maskinen utrustad med en 6,7 liters motor från Cummins
som inte bara ger 186KW utan också lever
upp till de senaste kraven på avgasrening.
”6103E har ett nytt Pin Boom system som
styrs av endast en hydraulisk kolv och ett låssystem för varje sektion. Detta gör hela bommen lättare, och är en av anledningarna till
att den kan användas fullt ut med hängande
vikt i bommen. Hela maskinen är uppbyggd
av väl beprövade komponenter. Hela maskinen utstrålar tysk kvalitet när den är som
bäst”, säger Lasse Weber.

Två nya maskiner som löser dammproblemen
Andersen Contractor AB släpper två nya enheter för
effektiv dammbekämpning.
De ena dysenhet är avsedd för inomhusbruk och
den andra en tysta vattenkanon för utomhusbruk.
Tillverkaren WLP har utökat sitt breda sortiment
av vattenkanoner och system för dammdämpning
med två nya modeller.

MOBIL, TYST, LÖSNING FÖR INOMHUSMILJÖER
WLP ET har en räckvidd på 8 – 10 meter. Den går på
230 volt och är idealisk i inomhusmiljöer. Tystgående, med inbyggd 70 l vattentank som räcker cirka 3
timmar. Kan även kopplas direkt med slang. Den har
två högtrycksdysor monterade på basenheten, samt
ett fristående extra stativ med en dysa till vilket ökar
täckningsytan. Med två hjul och rejält handtag som

gör den lätt att flytta för hand.
Lämplig för betonghåltagning och betonggolvslipning med mera inomhus.

EFFEKTIV OCH TYSTGÅENDE
WLP D70 är framtagen för att vara enkel att använda och effektiv mot dammet. Samtidigt med en
lägre bullernivå på 85 LWa, i stället för 93 LWa. Dessutom har den en räckvidd på upp till 60 meter samt
elstyrda rörelser och fjärrbetjäning. Elanslutning 32
ampere 400V. Monterad på mobilt chassi. Kan även
monteras på kärra godkänd för allmän väg.
Återförsäljare för WLP i Sverige är Andersen
Contractor AB som erbjuder både uthyrning och försäljning av vattenkanoner.
www.andersen-contractor.se
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BOSCH LANSERAR NY
BORRHAMMARE
Den nya borrhammaren GBH 18V-28 DC Professional från Bosch har en slagenergi om 3,4
joule och är den mest kraftfulla batteridrivna
produkten med D-handtag i sin klass, enligt
Bosch själva.
Med sin kombination av hög prestanda,
låg vikt, slimmade design och ett D-format
handtag är GBH 18V-28 DC Professional enligt Bosch idealisk för bruk i vertikalt läge,
till exempel borrhamrande och mejslande i
golv. Hit hör uppgifter såsom att sätta stål-

balkar, att installera nya kabelrännor och avslägsnande av svåra ytskikt. I chassit har även
LED-belysning integrerats för bästa möjliga
belysning av arbetsområdet.
Dammsugaren GDE 28 D Professional har
utvecklats specifikt för bruk med borrhammaren GBH 18V-28 DC Professional. Den har
en vikt på 800 gram och och kan monteras direkt på borrhammaren. Sugfunktionen eliminerar behovet av en fristående dammsugare
och renar luften med hjälp av ett Hepa-filter.

Dammsugaren drivs med hjälp av borrhammaren, vilket eliminerar behovet för separat
strömförsörjning. En fläkt inuti dammsugaren drivs av borrhammarens motor, vilket
betyder att sugfunktionen endast används
när borrning sker. Två olika munstycken till
dammsugaren medföljer, en för borrning
med diameter från 4 till 16 millimeter och en
för upp till 28 millimeter. En förlängare med
stöd för borrar upp till 265 millimeter långa
kan också anslutas.
Borrhammaren utrustas som enda verktyg
i klassen med Vibration Control, aktiv vibrationsdämpning, samt KickBack Control som
stänger av motorn på en bråkdels sekund vid
oväntade stopp där en borr fastnar i godset.
Båda funktionerna är avsedda att minimera
risken för skador. Även ett tappskydd är inbyggt för att förhindra personskador vid tappade verktyg på höjd. Verktyget säkras med
hjälp av en ögla i en passande struktur och
tillåter därefter arbete maximalt 1,8 meter
från sin fästpunkt. Öglan fungerar också att
hänga verktyget i efter ett arbetspass. Det nya
verktyget drivs av ProCore 18V-batterierna
som är tillgängliga i kapaciteter om 4 till 12
Ah. Oavsett vilket batteri som brukas garanterar Bosch fullständig kompatibilitet med
nya och existerande verktyg i samma spänningsklass, enligt Bosch. Dessutom är Professional 18V-systemet numera öppet för andra
verktygstillverkare förutom enbart Bosch.

Brandsläckare för litiumbatteribränder från Housegard
Litiumbatterier kan hamna i termisk rusning
och börja brinna, skriver GPBM Nordic, en
leverantör av energilösningar, i ett pressmeddelande. De står bakom varumärket Housegard som erbjuder speciella brandsläckare för
litiumjonbatteribränder.
Vanligaste orsakerna till termisk rusning
är att batterierna utsätts för mekanisk påverkan, som startar en kemisk reaktion som i
sin tur genererar en snabb värmeutveckling.
Värmen kan sprida sig till närliggande celler
som också hamnar i termisk rusning, ofta med
brand som följd. På insamlingsplatser separeras litiumbatterier i en behållare där de täcks

med vermikulit, ett mineral med mycket hög
värmebeständighet. Den isolerar och skyddar
så att värmeutveckling inte sprids från ett batteri till ett annat. Vermikuliten fungerar också
stötdämpande och skyddar även på så sätt att
batterierna skadas under transporten. El-Kretsen, som bildades för att hjälpa producenter
att uppfylla sitt producentansvar genom att erbjuda ett rikstäckande insamlingssystem, har
utöver vermikulit även tittat på någon form av
brandsläckare för litiumbatterier.
GPBM Nordic, som är en leverantör av
energilösningar, belysning och säkerhetslösningar, står bakom Housegard, ett varumärke
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inom brandsäkerhet som erbjuder AVDbrandsläckare för litiumjonbatteribränder.
Housegard LithEx-6 är en sexliters AVDbrandsläckare mot bränder i litiumjonbatterier och fasta metaller. Litiumbrandsläckaren
är testad och godkänd enligt EN3. Släckaren
är tredjepartstestad och godkänd mot bränder i litiumjonbatterier. Släckmedlet ska
bytas vart femte år. Housegard LithEx släckspray är lämpad för att bekämpa litiumjonbatteribränder av begränsad storlek i miljöer
som exempelvis i bostäder, hotell, sjukhus
och bilar. LithEx släckspray är 30 cm hög och
innehåller 500 ml AVD.

När du swishar behandlas dina uppgifter av Röda Korset.
Läs hur på rodakorset.se/personligintegritet

Tillsammans
Tillsammans
fortsätter vi
fortsätter
vi
rädda liv
rädda
liv
i Ukraina.
i Ukraina.
Några exempel på hur din gåva hjälper:
En varm filt 50 kr
Hygienpaket till en familj 126 kr
Tvål, filt, sovmatta och köksutrustning för en person 551 kr
Utrustning
till en första
hjälpen-volontär
2 hjälper:
285 kr
Några exempel
på
hur din gåva
Filtar,
sovmattor,
tält, hygienartiklar och köksutrustning för en familj 9 194 kr
En varm
filt 50 kr
Hygienpaket
till er
en som
familj 126
kr och bidrar.
Tack
till alla
är med
Tvål, filt, sovmatta och köksutrustning för en person 551 kr
Utrustning till en första hjälpen-volontär 2 285 kr
Filtar, sovmattor, tält, hygienartiklar och köksutrustning för en familj 9 194 kr
Swisha till 900 80 79
Tack till alla er som är med och bidrar.
eller bli månadsgivare på rodakorset.se
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Robin Eriksson arbetar som depåchef på
Kranpunkten AB i Västberga/Stockholm Syd.

KRANPUNKTENS NYA SAXLIFT FRÅN

Scantruck har alla rätt
Den röda saxliften med 27 meters max höjd avtecknar sig fantastiskt vackert
mot den klarblå himlen, när vi besöker Kranpunkten AB på deras depå i Västberga i södra Stockholm en vacker marsdag.

L

iften från tyska PB Platforms har de köpt
via Scantruck AB, och den passar perfekt
in i deras gigantiska maskinpark av flera
anledningar.
”Det är en maskin med en imponerande lyfthöjd och arbetsyta som dessutom är helt
utsläppsfri samt kan arbeta både inomhus och
utomhus. Den har alla rätt”, konstaterar Robin
Eriksson som arbetar som depåchef.

TOTALT ÅTTA ANLÄGGNINGAR
Kranpunkten AB har totalt åtta anläggningar
runtom i landet, fördelade på två i Skåne, tre i
Göteborg, en i Uppsala samt två i Stockholm.
De har ungefär hundra kunniga medarbetare
som hjälper företagskunder att hitta rätt i deras
gigantiska utbud av mobila arbetsplattformar.
Byggbranschen är deras enskilt största kund
och de kan erbjuda rätt lift för nästan alla jobb
från tre ända upp till 57 meter. Dessutom är de
behjälpliga med att lösa utbildningsbehovet hos
sina kunder så att de har rätt kompetens för att
komma in på alla olika arbetsplatser, berättar
Emma Siljehult som arbetar som innesäljare.
”Vi har kompetens för att utbilda på de
flesta kompetenserna som behövs för att arbeta på en byggarbetsplats idag. Förutom det
uppenbara att ha förarintyg för olika mobila

arbetsplattformar så är till exempel ”heta arbeten” något som ofta efterfrågas.”

IMPONERANDE KAPACITET
Den imponerande pjäsen som vi kommit för att
titta närmare på är PB S275-24ES 4x4. Det är en
eldriven saxlift med en arbetsplattform på hela
6,15 meter gånger 2,4 meter, och om det krävs
ännu mer så finns det ett hydrauliskt utskjut
som skapar 2,25 meter extra utrymme på längden. Maskinen är fyrhjulsdriven, och utrustad
med däck som inte färgar av sig om man arbetar
inomhus, och man kan ha med sig hela 900kg
upp i korgen. Trots sin storlek så kvalar den in
precis under 25 ton, vilket betyder att den inte
kräver specialtransport.
”Sin storlek till trots så är den faktiskt rik-
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tigt lättlastad. Den har god markfrigång och
kan lastas på en vanlig maskintransport. Den
är smidig och lätt att köra också, kan man
köra en vanlig skylift så löser man att flytta
runt den här också”, förklarar Robin Eriksson.

PASSAR PERFEKT
Utvecklingen inom byggbranschen sker hela tiden, och Kranpunkten är snabba på att uppfatta
vad som efterfrågas då de hela tiden har ”örat
mot rälsen” tack vare sin popularitet bland kunderna. En trend just nu är att det byggs större och
större byggnader, och en annan är det ska ske så
utsläppsfritt som möjligt, och här passar den ny
införskaffade liften från Scantruck AB in perfekt.
”Många byggen idag kräver el eller i alla fall
hybridmaskiner, och en annan tydlig trend är
att det byggs större och större byggnader vilket
ställer krav på oss som leverantör att alltid uppdatera vår maskinpark. Dessutom vill vi vara
med och driva utvecklingen mot en både säkrare och miljövänligare byggbransch och då passar PB S275-24ES 4x4 perfekt in. Den är helt utsläppsfri, klarar att lyfta högt och tungt med en
stor och säker arbetsplattform samt klarar långa
arbetsdagar. Den har ett batteri på hela 930ah
som är på 80 volt, vilket räcker gott och väl för
en hel dag arbetsdag”, säger Emma Siljehult.

Pumpar för alla tillfällen
Tid är pengar och på byggarbetsplatser han man inte tid för
oönskat vatten. Sulzer vet vad som krävs för att tunnel- och
byggarbetsplatser ska fungera produktivt. Vi erbjuder ett
komplett utbud av pumpar för effektiv länspumpning.
Sulzers dränkbara länspumpar bygger på över 50 års teknisk
erfarenhet av pumpkonstruktion och drift under verkliga
förhållanden.
Kontakta oss för att hitta bästa lösningen för just din applikation.
Sulzer Pumps Sweden AB
Tel. 010-130 17 00
info.sweden@sulzer.com
www.sulzer.com/sweden

DIAMANTVERKTYG AV HÖGSTA PRESTANDA
NYHET!

RAPTOR VÄGG/GOLVSÅGSKLINGA
EXTREM SKÄRHASTIGHET

500-2000MM

NYHET!

KÄRNBORR RAPTOR
OPTIMERAT SEGMENT MED
POSITIONERADE DIAMANTER

NYHET!

KÄRNBORR BIG SHARK
UTMÄRKT SEGMENT FÖR
GROVT ARMERAD BETONG
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EMS lanserar eget
redskapsprogram
EMS har tagit fram ett eget redskapsprogram
för entreprenadmaskiner från Takeuchi och
Hyundai. Redskapen passar även på andra
maskinfabrikat. Redskapsprogrammet består
av svensktillverkade redskap i Hardox/Boroxstål med färganpassaning till Takeuchi respektive Hyundai. I sortimentet finns just nu
skopor och redskap anpassade för maskiner
mellan 1-30 ton och redskapsstorlekarna S30S80. Fler redskapstyper är på väg och inom
kort kommer även gallerskopor att kunna
erbjudas. I redskapsprogrammet ingår kabelskopor (30-800 liter), djupskopor (55-2000
liter), planeringsskopor (60-1800 liter), tjälrivare och asfaltsskärare.

Foto: Nellemann Machinery

Nellemann-gräsklippare
godkända för slänter
på 60 grader
Nellemann Machinerys gräsklippare är
nu godkända för slänter upp till 60 grader
och har nu nya motorer med EFI-insprutning. Modellerna innefattar Spider ILD01
55°, Spider ILD02 55°, Spider ILD02SGSEFI 60° och Spider X-Liner 50°.

YANMAR LANSERAR NY SERIE
BÄRBARA DIESELVATTENPUMPAR
Yanmars YDP-serie med portabla dieselvattenpumpar återlanseras för
att erbjuda vattenlösningar för kunder över hela världen. De är bland
annat utrustade med utsläppsreglerade luftkylda Yanmar L-motorer
och är CE-certifierade.
YDP-serien kommer att produceras i Italien
som ett strategiskt drag eftersom Yanmars
L-seriemotorer tillverkas i Italien. Tillverkning av pumparna på samma plats säkerställer snabbare och effektivare leveranser, enligt
Yanmar. ”Tidigare modeller har banat väg för
framstående nivåer av hållbarhet och tillförlitlighet, även i några av de tuffaste driftsmiljöerna över hela världen”, säger Carlo Giudici,
försäljnings- och marknadschef Yanmar Europe. ”Men nydesignade och utökade modeller som drivs av Yanmar Steg V-kompatibla
motorer av exceptionell kvalitet är bäst lämpade för den europeiska marknadsnischen.”
Med design och konstruktion baserade på
koncepten ”kostnadseffektivitet” och ”kraft”
har Yanmars YDP dieselpumpar rönt framgångar i och utanför Europa, enligt Yanmar
själva. De nya modellerna, med en maximal
kapacitet på 1750 liter/min, är lämpade för
att arbeta inom en mängd olika sektorer som
byggarbetsplatser, jordbrukssektorn och marina applikationer, för att möta dagliga krav
på vattenpumpning. Bland funktionerna i den
nydesignade YDP-serien är att den sträcker
sig i hålstorlekar från 2” till 4”; en suglyftkapacitet på 7 meter; 44 pumpmodeller med
kapaciteter som sträcker sig från 550 till 1750
liter/min; el- och rekylstartalternativ för alla
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modeller som anses lämpliga för industrier;
tillgängligt hjulkit; CE-märkning; en 13-liters
dieseltank; två års eller 2000 driftstimmars
garanti; fläkthjul av gjutjärn (FC150, FC200 &
FC300) och gjutstål (Hcr); och vertikala luftkylda dieselmotorer i Yanmar L-serien. ”Enkelt underhåll är också en stor attraktion för
operatörer, till exempel kräver rengöring av
höljet invändigt endast borttagning av några
bultar.”
Orderingången har börjat och initiala leveranser förväntas ske under första halvåret
2022.

Foto: Yanmar

BECAUSE
WE
CARE…
ABOUT YOUR
TOTAL COST OF
OWNERSHIP
Aspen erbjuder ett sortiment av
produkter som är bättre för
människa, maskin och miljö. Eller
som vi föredrar att kalla det:
för människor som bryr sig.
Är din arbetsmiljö och dina maskiner viktigt för dig ska du använda
Aspen alkylatbensin, idealiskt för
alltifrån kapsågar, vibrationsplattor
till bilningsmaskiner och elverk.

Hitta närmaste uthyrare på
aspen.se

68

Fristående enhet från Geda
Hissen Geda 1500 Z/ZP F är baserad på
Geda 1500 Z/ZP, där den enda skillnaden
är ”F” som står för "fristående", vilket betyder att den kan köras fristående upp till en
transporthöjd på 12 meter och därmed utan
förankringar.
Basen på den fristående lyftanordningen
är utformad för att passa på en lastbil. Tack
vare det flexibla taket kan hissen lyftas med
en specifik kranögla till sitt avsedda läge. Det
enda som behöver göras är att ta bort ett
segment av taket för att installera kranöglan.
Modellen har två separata styrsystem och
kan användas antingen som materialhiss
eller transportplattform för passagerare och
material. Plattformen har en storlek på 1,45 x
3,3 meter, och maskinen har en lastkapacitet
på upp till 1300 kg eller sju personer. Transportplattformsstyrningen med en hastighet
på 12 m/min aktiveras för transport av passagerare och material. Om endast byggmaterial ska transporteras växlas hissen till materiallyftläge med en hastighet på 24 m/min.
Att förankra är ofta inte möjligt på grund
av den arkitektoniska situationen, glasfasader eller förhållandena på byggarbetsplatsen, enligt Geda. Med Geda 1500 Z/ZP
F kan personer och material transporteras
utan förankring. Detta säkerställs genom att
bottenplattan väger 1700 kg. Den går på två
stålmaster som säkerställer stabil rörelse av
plattformen. Systemet använder Geda UniX-Mast, ett system som kan användas för
Gedas många ”rack and pinion”-hissar från
300 till 2200 kg lastkapacitet. Beroende på
byggförloppet och förhållandena på byggarbetsplatsen kan Geda 1500 Z/ZP F även
användas med ankare, vilket ger fördelarna
med Geda 1500 för att nå en transporthöjd
på 100 meter.
Geda 1500 Z/ZP F är utrustad med säkerhetsutrustning såsom gränslägesbrytare,
hastighetsberoende säkerhetsutrustning, säkerhetsstopp och överbelastningsskydd. Ett
brett utbud av varmförzinkade säkerhetsgrindar för landningsnivåer ger säker förflyttning mellan plattformen och respektive
landningsnivå, enligt Geda.

Husqvarna introducerar sortiment av stoftavskiljare
Under 2022 kommer Husqvarna Construction att lansera sitt nya sortiment av mångsidiga H-klassificerade stoftavskiljare, skapade för att
komplettera arbetet med slipmaskiner, kapmaskiner, borrmotorer och
annan lätt byggutrustning.

Av de fem nya modellerna, är två stycken batteridrivna och designade för att bidra till en
hälsosammare arbetsmiljö och samtidigt öka
produktiviteten. ”På alla byggarbetsplatser är
damm fienden”, säger Joakim-Leff Hallstein,
Director Product and Service Management
Concrete Surfaces & Floors på Husqvarna.
”Det kan skada maskinoperatören, det kan
orsaka problem med utrustningen och de kan
ha en negativ effekt på arbetseffektiviteten.
Med våra nya stoftavskiljare kan man omedelbart ta ett stort steg mot att skapa en bättre arbetsmiljö för sig själv och sina kollegor.”
Husqvarnas nya stoftavskiljare har en ny
e-flow-teknik som möjliggör hög prestanda,
enligt Husqvarna. En ny designad filterrengöringsmekanism säkerställer också att
rengöringsprocessen kan göras genom att
stänga inloppet och trycka på en knapp.
Dessutom ger ett kostnadseffektivt, förbättrat Longopac-system i kombination med
lång filterlivslängd låga ägandekostnader,
enligt Husqvarna. “Ny filterteknik möjliggör
högre produktivitet genom minskad risk för
stillestånd och alla fem modellerna i det nya
sortimentet uppfyller den senaste H-klassstandarden”, säger Christofer Swahn, Global
Product Manager. ”De är också utrustade
med EN1822-certifierade HEPA 13-filter. Maskinerna erbjuder även en kompakt design
och smarta funktioner som e-flow-teknik,
förbättrat HMI för enkel felsökning på plats,
snabb slanganslutning, ett integrerat inloppslock och ett smart dammskydd som
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hjälper till att minska exponeringen för
damm.”
Några nyckelegenskaper är enligt Husqvarna en lätt men ändå robust konstruktion,
enkel manövrerbarhet och låsbara hjul som
gör förflyttningen mellan platser och golv
enklare, samt säkrare och med mindre belastning på användaren.
I Husqvarnas nya sortiment av stoftavskiljare ingår två batteridrivna modeller som erbjuder samma funktioner som modeller med
sladd. Förutom att göra dem snabba att installera och börja använda krävs ingen nätanslutning. Tillsammans med en omfattande serie
av tillbehör och Husqvarna Fleet Services,
inklusive geografisk platsinformation, underhåll och trådlösa uppdateringar, tror Christofer Swahn att fördelarna med sortimentet representerar ett affärsvärde. ”Mångsidighet är
något som våra byggproffs uppskattar. Dessa
maskiner är idealiska för flera applikationer,
vilket speglar användarnas behov perfekt. De
förstår också vilken skillnad en högkvalitativ,
ergonomiskt överlägsen stoftavskiljare kan
göra för deras arbetsdag. Genom att väga in
dessa punkter tror vi att vårt nya H-klassificerade sortiment kommer att stärka vår position som en leverantör av helhetslösningar.”
De sladdlösa modellerna har två olika batteriekosystem som båda kan användas för att
driva ett sortiment av Husqvarnaprodukter.
Med de båda batteridrivna stoftavskiljarna får
användaren flexibilitet att använda dem med
batteridrivna elverktyg.

Slipa eller riva ut golv?

Maskinkatalog

2022

Vi har rätt maskin för jobbet!
Skanna med din
mobilkamera!

Colibri

SuperQuadro

Golvslipmaskin
Hummel

Golvslipmaskin
Lill-Hummel

Kantslip Flip

Högpresterande och
lättanvänd golvslipmaskin.

En mångsidig
slipmaskin.

Starkare, snabbare och
bättre än någonsin.

Populär kvalitetsmaskin
från tyska Lägler.

Med maximal
dammupptagning.

Strato-Mobil IV

Åkstripper ADB HighSpeed

JUNIOR Åkstripper

Flexistripper

Multistripper
Vario NG

Ny hydraulisk
tungviktare!

Rivningsbranschens
arbetshäst.

Kompakt och högpresterande kraftmaskin.

Stark, smidig och
lätthanterad.

För aggressiv rivning
av hårt limmade mattor.

Hos oss hittar du allt från handhållna strippermaskiner
till stora åkstrippers, golvslipmaskiner för småjobb och
effektiva golvslipmaskiner för stora entreprenadjobb.

@duriproffs

duri.se
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Ny distriktsäljare hos Scantruck AB
1 mars började Peter Ehn från Motala sin
tjänst som distriktsäljare på Scantruck AB.
Han kommer att arbeta med hela Scantrucks produktportfölj över Östergötland,
delar av Sörmland samt delar av Småland.
Peter är 48 år gammal och har åtta års
erfarenhet i maskinbranschen. Han har
tidigare arbetat på bland annat dåvarande
Holms Industri samt Lännen Tractors AB.
Scantruck är generalagent för Manitou, SENNEBOGEN, GMG, PB Platforms,
och Platform Basket. De har också ett
stort urval av begagnade teleskoplastare,
entreprenadmaskiner och annat material
till branschen.
www.scantruck.se

Scantruck AB förstärker organisationen
1 mars började Mattias Sundström sin tjänst
som försäljare mot uthyrningsbranschen för
Scantruck AB. Mattias kommer att hjälpa David Trygg som sedan tidigare arbetar i samma
roll och kommer att inrikta sig på ett område
som sträcker sig från Karlstad i väster till Södertälje i öster och norr ut. Mattias kommer
att arbeta med hela Scantrucks breda produktportfölj.
Mattias Sundström är 52 år gammal och
kommer från och med april att vara bosatt i
Västerås vilket också blir hans utgångsort. Han
har 15 års erfarenhet av uthyrning och försäljning av entreprenadmaskiner, och innan han

började på Scantruck kom han närmast ifrån
Alsike Maskin.
”Jag är väl bekant med Scantrucks fina
produkter, bland annat sedan min tid som
anställd på Arema Rental AB. Det är en både
stark och intressant mix av fina varumärken
som bör passa uthyrningsföretagens kunder
ypperligt”, säger Mattias Sundström.
På fritiden varvar Mattias sin kärlek för
maskiner med ett stort idrottsintresse. Han
har spelat både fotboll och ishockey tidigare
i livet, men nu är det främst racketsporter i
form av tennis och padel som gäller.
www.scantruck.se

CMC återvänder till de fysiska mässarrangemangen
2022 markerar äntligen återkomsten av fysiska evenemang och möten ansikte mot ansikte mellan aktörerna inom liftbranschen.
Den första av dessa var IAPA Awards 2022,
det mest prestigefyllda mötesplatsen på området, som hölls i London den 10 mars på Millennium Gloucester Hotel London Kensington. Eftersom CMC alltid var fokuserad på att
ta vara på dessa möjligheter för att stärka sin
positionering och marknadsnärvaro, valde
CMC att delta i evenemanget som huvudsponsor. Alessandro Mastrogiacomo, CMCs
exportförsäljningsdirektör, förklarar:
”Sponsringen av IAPA Awards tillåter
oss att visa vår relevans i Storbritannien, en av våra huvudmarknader. Under de senaste 3 åren har vi befäst vår
position i Storbritannien, och även tack
vare CMC UK, vårt nya dotterbolag,
förväntar vi oss att fortsätta växa under
hela 2022”.
I maj ställer man på Vertikal Days i
Petersborough, England som arrangeras 11 – 12 maj. För andra gången i
rad har CMC blivit utvald av Ipaf, den
internationella föreningen för säker
användning av motordriven accessut-

rustning. Man kommer att ställa ut nya CMC
S18F MY 2022 på sin monter, vilket förstärker
kopplingen mellan säkerhet och CMC.
Från Storbritannien bär det av till Norge.
I Lillestrøm från 11 till 14 maj kommer CMC,
tillsammans med sin återförsäljare i Norge,
att delta i den 17:e upplagan av Vei Og Anlegg.
Detta kommer att vara en viktig möjlighet för
CMC att öka exponeringen i Norge där CMCs
produkter vinner allt större marknadsandelar.
Detsamma kan sägas om Tyskland, där det
har skett en markant ökning av orderingång-
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en tack vare det tyska dotterbolaget CMC
ARBEITSBÜHNEN. CMC kommer att delta
i tyska mässan Born To Lift i Würzburg den
24 och 25 maj. Sedan har CMC bekräftat sitt
deltagande i det viktigaste europeiska evenemanget för hela sektorn för anläggningsmaskiner och utrustning, BAUMA 2022, som
kommer att äga rum igen i München från 24
till 30 oktober.
CMC kommer dessutom att vara platinasponsor den 26 maj för IPAF ANCH'IO, det
italienska huvudevenemanget för föreningen
som främjar säker användning av eldriven accessutrustning i världen och som CMC är en
av grundarna av. Engagemanget tillsammans
med IPAF kommer att fortsätta med CMCs
deltagande som både utställare och eventsponsor på Europlatform 2022 i Rom den 15
september. Slutligen, efter den europeiska
Bauma, kommer CMCs sista mässuppdrag
för 2022 att vara i Kina, på Bauma China, ett
evenemang som kommer att äga rum i den
vackra miljön i SNIEC kongresscenter från 22
till 25 november. CMC ställer ut med tillsammans med sin kinesiska återförsäljare High
Boom Lift.
www.cmclift.com

Nya fantastiska
fantastiska batteridrivna
batteridrivna
Nya
minikranar från
från Maeda
Maeda
minikranar

Hyr dem
dem från
från Krankungen!
Krankungen!
Hyr

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Batteridrivna minikranar,
Batteridrivna
minikranar,
Maeda 285CB-3
(ECO) och
Maeda
285CB-3
Maeda 302CB-3 (ECO)
(ECO) och
Maeda 302CB-3 (ECO)
Maeda 285CB-3 (ECO),
Maeda
285CB-3
(ECO),
lyfter 2,82
t,
lyfter
2,82
t,
räckvidd 8,7 m
räckvidd 8,7 m
Maeda 305CB-3 (ECO),
Maeda
305CB-3
(ECO),
lyfter 2,82
t,
lyfter
2,82
t,
räckvidd 12,85 m
räckvidd 12,85 m
Noll utsläpp tack vare
Noll
utsläpp tack vare
lithium-Jon-batterier
lithium-Jon-batterier
Klarar att arbeta i 8,5
Klarar
i 8,5
timmaratt
påarbeta
en laddning
timmar på en laddning
Fulladdas på 3,5 timmar
Fulladdas på 3,5 timmar
Mycket kompakta mått
Mycket kompakta mått

Stockholm • Göteborg
Stockholm • Göteborg
Borlänge • Degerfors
Borlänge • Degerfors

010-130 8100
8100
010-130
www.krankungen.se
www.krankungen.se
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Din maskinuthyrare i

Storstockholm

Ekerö • Solna • Järfälla • Vårby • Stockholm City • Sollentuna

UTHYRNINGSSYSTEM från MCS

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

ill ha
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Snabba
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u
Stort
verans
d
a
Lov le
litet
Toppkva

KVALITETSMOTORER FÖR ALLA TILLFÄLLEN

Nöjda kunder =
Lönsam uthyrning
Kontakta oss på:
08-578 770 93
info@mcs-software.se

www.mcs-software.se
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Experten på liftar från Genie och Leguan
• Reservdelar • Nya & Begagnade Liftar
• Service & Reparationer
Göteborg • 031-20 20 05
Stockholm • 08-721 70 05
www.liftexperten.se

ERGONOMISK RYGGSELE

MX FUEL
BATTERIDRIVEN
BETONGVIBRATOR
TM

UPP TILL 80 M³ BETONG
PÅ 2 X BATTERIER

VILL DU OCH DINA
KOLLEGOR TESTA MX FUEL™
PÅ ER ARBETSPLATS?

BOKA DEMO NU!

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

KOMPATIBEL MED HUVUDEN
UPP TILL Ø63 MM

Servicevägen 45,
311 32 Falkenberg
+46 10 17 17 530
kontakt@versalift.se
www.versalift.se
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Kompakt batteridrivet
18V expansionsverktyg
Milwaukee Tool fortsätter att tillhandahålla
kvalitetssäkra verktyg med det nya M18 FUEL
UPONOR expansionsverktyget.
Expansionsverktyget har automatiskt roterande huvuden från 9.9 mm till 50 mm som
ger precisa expansioner och med ett integrerat handtag får användaren förbättrad balans
och kontroll vid enhandsmanövrering.
Likväl som de redan befintliga lösningarna
i M18 FUEL-systemet så kombinerar det nya
M18 FUEL expansionsverktyget tre exklusiva
innovationer – en kolborstfri POWERSTATE
-motor, ett REDLITHIUM-batteri och REDLINK PLUS-elektronik.
Den kolborstfria POWERSTATE-motorn
levererar hastigheten och kraften som krävs
för de mest krävande applikationerna. REDLITHIUM 5,0 Ah-batteriet ger 20% mer kraft
och 2 x mer laddning än ett vanligt batteri.

REDLINK PLUS-elektroniken säkerställer
maximal prestanda och skydd mot överbelastning.
Det nya M18 FUEL expansionsverktyget
är fullt kompatibel med det övriga M18-sortimentet som numera omfattar fler än 215 elverktyg i samma batteriplattform.
milwaukeetool.se

SPECIFIKATIONER
• Kapacitet: 9,9 mm – 50 mm
• Medföljande huvuden: 32, 40, 50 mm
• Automatisk rotation: Ja
• Vikt med M18 5.0 Ah-batteri: 6,7 kg
• Slaglängd: 31,1 mm
• Expansionstid för 50 mm: <25s

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

xxl
order
Beställ 100
få 13 på
köpet

JUST NU!
1 395 kr

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
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SYS
Power
Station

Alltid ström.

Var du än är.
Eluttaget som hänger med.

Levererar
ström helt
utan ljud och
avgaser.

Tekniska data SYS-PowerStation
Utgångsspänning
Konstant effekt

3 680 W

Toppeffekt (<0,5 sek)

18 000 W

Toppeffekt (<6,0 sek)

7 200 W

Nominellt energiinnehåll

1 555 Wh

Batteriteknik

Li-Ion

Laddningstid

Ca 3 h

IP-klass
Mått (l x b x h)
Vikt

festool.se/powerstation
Verktyg för högsta anspråk

230 V

44
396 x 296 x 187 mm
16,5 kg
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