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32 Nordbygg   
EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Nordbygg 2022, som arrangerades på
Stockholmsmässan 23-26 april, blev ett
kärt återseende efter fyra års tystnad på
grund av pandemin.

52 Entreprenad

24 Batteridriften har kommit för att stanna

För några år sedan dök de första batteridrivna vibroplattorna upp på marknaden. Idag formligen
kryllar marknaden av batteridrivna maskiner. I den här temaartikeln kan du läsa som de senaste
nyheterna och de flesta av dem kommer att visas på Svenska Maskinmässan på Solvalla.

I Svensk Rentals tema om entreprenadutrustning berättar vi om några av de senaste
nyheterna. Helt rätt i tiden handlar mycket
om batteridrift.
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FJOLÅRETS UPPGÅNG REDAN FÖRLORAD
Det har varit ganska knackigt på börserna sedan pandemin startade i början av 2020. Men
dessförinnan har vi upplevt en fantastisk utveckling av Stockholmsbörsen med låga räntor och nästan ingen inflation alls. Vi hade
nog på känn att det inte skulle hålla i sig i all
oändlighet. Men att en vändning skulle komma så pass snabbt hade vi inte räknat med.
Under 2021 återhämtade sig börsen riktigt
bra men hela den återhämtningen raderades nu i maj. Räntorna börjar sakteliga krypa
uppåt igen och vi har börjat vänja oss med att
vi står inför en helt ny verklighet. Det kan hända att den utveckling och förändring som
vi upplever nu hade inträffat
oavsett eller i någon form. Men
Rysslands angrepp på Ukraina
har utan tvekan ökat upp tempot på den här utvecklingen.
Västvärldens sanktioner på
Ryssland och den energikris
som uppstått i kombination

med förändringen i utbytet av varor har skapat ett akut läge vilket slår hårt mot ekonomin och konjunkturerna.
Pandemin har skapat stora produktionsförseningar beroende på att det är brist på
råvaror och en hel del komponenter.
Kriget i Ukraina har spätt på detta då en
hel del legotillverkning är förlagd till just
Ukraina och ett land i krig har svårt att hålla
hjulen snurrande. Men Putin och hans gäng
har inte lyckats något vidare i kriget även om
det redan skördat många ukrainares liv och
även ryssar. Men kriget blev,
för Rysslands del, det kraftmätning man räknat med. Ukraina
är starka i sitt försvar och har
med hjälp från västvärlden
lyckats slå tillbaka.
Den stora frågan är dock hur
länge kriget kommer att pågå?
Vilka resurser har Ryssland att
fortsätta kriga och hur länge
kan Ukraina stå pall? Ju mera
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utdraget ju större påverkan på världsekonomin. Man ska dock komma ihåg att kriget i de
östra delarna har redan pågått i åtta år, dock
inte i den omfattning som nu. Det kan dock
tänkas att utvecklingen av kriget kan återgå
till den nivå som det var tidigare i regionen
Donbas och då med en mera kontrollerad
omfattning som inte påverkar de övriga delarna av Ukraina på samma sätt som är fallet
just nu. Men allting är ganska osäkert just nu.
I skrivande stund väntar vi i Sverige på
Finlands ställningstagande i natofrågan vilket
kommer att ha stor inverkande på Sveriges
beslut i samma fråga. Om de båda länderna
lämnar in sina ansökningar om natomedlemskap vad händer då? Kommer Ryssland
att agera militärt mot oss i Norden? Och vad
händer då?

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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Din tysta partner
Möt E-Air, vår elektriska mobila
kompressor. Ta kontakt med oss på
Power Technique så berättar vi mer.
E-Air: Tyst. Effektiv. Pålitlig. Ren.
www.atlascopco.com

CRAWLER CRANES FRÅN

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

www.kranlyft.com I +46 31 80 70 00 I info@kranlyft.com

60 dB
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Festools roadshower 2022

Scantruck på Nordbygg
Scantruck AB är en leverantör av
entreprenadmaskiner, teleskoplastare och kranar, och är svensk
generalagent för Manitou, Platform Basket, PB Platform, GMG
och Sennebogen. De har nu gjort
debut på mässan Nordbygg.
Scantruck hade tänkt vara
med på Nordbygg redan 2021,
men tvingades vänta ett år på
grund av pandemin. De lyckades
komma överens med arrangören
om en monter intill restaurangen
som mätte 9 x 2 meter. De hade
inga maskiner på plats på mäs�san, utan satsade på två stora
bildskärmar med rörligt material som beskrev olika produkter. ”Det var en betydligt mindre
monter än vad vi brukar använda
på andra mässor, och det har utmanat oss att tänka på ett nytt
sätt”, säger Peter Claesson, marknadschef Scantruck. ”På ett sätt
är det samma tänk som många
företag tvingats arbeta efter under pandemin då det skedde en

snabb digitaliseringsprocess. Fördelarna är att det är miljövänligt
att slippa flytta maskiner, vilket
är viktigt för både oss och våra
kunder.”
Scantrucks maskiner kan man
finna i ett brett spektrum av kunder som på olika sätt har behov
av maskinlösningar. Den största
delen hittar man inom byggbranschen, även om slutkunderna
kan komma i kontakt med dem
på olika sätt. ”Vi levererar direkt
till byggbolag, men väldigt ofta
också till uthyrningsföretag som
i sin tur levererar maskinen till
slutkunden. Den gemensamma
nämnaren är att alla idag ställer höga krav på sina leverantörer både vad det gäller miljö och
driftsäkerhet. Att arbeta förebyggande med service är en del av
lösningen, duktiga och snabba
mekaniker en annan del. När det
gäller vårt miljöarbete så innehåller det också arbete i flera olika
ändar.”

I mitten av maj drog Festool ut
på en veckas roadshow i Sverige.
Med en fullastad lastbil besökte
man fem av Festools svenska återförsäljare i Lund, Göteborg, Örebro och på två ställen i Stockholm.
Lastbilen var i princip lastad med
alla Festools produkter inklusive
den nya batteridrivna kap-/gersågen KSC 60 samt de batteridrivna
dammsugarna som har leveransstart i september 2022.
Det blev många livedemonstrationer och besökarna gavs
goda möjligheter för egna tester
av maskinerna. Festool arrangerade också tävlingar, bjöd på
mat och dryck och så fanns naturligtvis många attraktiva produkterbjudanden. Matias Petrén
på Festool berättar för tidningen
att satsningen slog mycket väl

ut och var rikligt besökt på alla
platser man besökte. ”Det blev en
jättelyckad satsning och jag hoppas besökarna är lika nöjda som
vi. Det är definitivt min känsla. Vi
kom våra användare riktigt nära
och så hade vi dessutom tur med
vädret. Vi hade även sett till att
ha riktigt gott om egen personal
på turnén också så våra kunder
fick den bästa servicen”, berättar
Matias Petrén som är Marketing
Specialist på Festool Sverige.
Den som missade roadshowen i maj har möjlighet att uppleva den sista veckan i augusti. Då
drar Festool ut igen och genomför en ny roadshow. Vilka städer
och återförsäljare man kommer
att besöka då går att läsa på www.
festool.se/roadshow.
www.festool.se

HUSQVARNA FÖRVÄRVAR HEGER
Husqvarna Groups division
Construction, verksamma inom
utrustning och diamantverktyg
för byggnads- och stenindustrierna, ingår avtal om att förvärva
Heger. Heger är ett privatägt
företag specialiserat på professionella diamantverktyg till
europeiska såg- och borrentreprenörer för arbeten i väggar,

golv och vägar samt kärnborrning. Företaget grundades 1908
och har en lång tradition av att
stödja kunder inom sitt område. Hegers huvudkontor och
tillverkningsanläggning ligger
Heitersheim i Tyskland och företaget har säljkontor i Tyskland
och Nederländerna. Heger har
cirka 45 anställda och en årsom-
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sättning på omkring 9 miljoner
euro. Affären förväntas slutföras
under andra kvartalet 2022 och
är föremål för sedvanliga villkor för godkännande. ”Hegers
mycket uppskattade flexibla
produktion, korta leveranstider
och högpresterande kvalitetsprodukter kommer att tillföra
ett stort värde till våra kunder på

den centraleuropeiska marknaden för diamantverktyg och passar väl in i vår tillväxtstrategi”,
säger Karin Falk, affärsområdeschef för divisionen Construction. ”Våra kombinerade styrkor
bildar en utmärkt plattform för
ytterligare tillväxt på marknaden
för diamantverktyg till professionella entreprenörer.”
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Bodel Blom, Ordförande
Rentalföretagen.

NY ENERGI, NYA
VÄNNER OCH NYA TANKAR
Vilka härliga dagar vi fick i Båstad. Många nya ansikten som var roligt att
träffa och även gamla vänner som det var alldeles för länge sedan vi sågs.
Vissa hade jag pratat med via Teams flera gånger de senaste två åren och
andra var helt nya.

V

i hade vädret med oss så vi fick se
Båstad och hela anläggningen i dess
fantastiska färger och dofter så här
på våren. Konferensanläggningen var
riktigt fin och väl anpassad för våra behov. Vi kunde njuta av god mat, dryck, service
och varandras sällskap.
Våra dagar tillsammans bjöd på en väldigt
intressant minimässa där våra partner hade
dukat upp med deras nyheter samt berättade
om hur deras företag ser på hållbarhet. Vi
hade inspirerande föreläsare med ämnen som

Sila snacket, Hållbara bränslen och lite avslutning med trollkonstens mysterier.
Medlemsföretagen bidrog med flera kortare
presentationer med direkt koppling till den
verksamhet vi bedriver så som Urstigning ur
korg från Liftutskottet, Brott mot företag samt
presentation av det nya Hållbarhetsutskottet.
Kansliet presenterade verksamheten och
de så viktiga utskotten som driver en stor
del av branschens utveckling. De hade även
en spännande premiärvisning av föreningens
hemsida som snart ska lanseras.

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

Däremellan var det mycket surr, skratt och
en riktigt uppsluppen stämning som vittnade
om glädjen att träffas efter den långa vinterns
restriktioner, mörker och kyla.
Styrelsen tar nu vid och fortsätter arbetet
med att sätta Rentalföretagen på kartan, hitta
fler sätt att skapa medlemsnytta samt fördjupa samarbetet med våra partner ytterligare.
Vi ser gärna fler engagerade medlemmar i
våra utskott och på våra medlemsmöten. Ta
kontakt med oss med dina idéer så ser vi var
det kan leda oss.

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
April 2022

STARKT STÄMNINGSLÄGE
TROTS OSÄKERHET I VÄRLDEN
Barometerindikatorn backade något i april, från 110,3 till
109,5. Tillverkningsindustrin och detaljhandeln föll tillbaka
medan övriga sektorer ökade något. Trots den rådande
osäkerheten i ekonomin är stämningsläget i näringslivet
mycket starkt.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin minskade med 3,3 enheter men är trots
nedgången kvar på en ovanligt hög nivå. Utvecklingen i april förklaras framför allt
av företagens mindre optimistiska förväntningar gällande kommande produktion.
Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg något och pekar
på ett starkare stämningsläge än normalt. Konfidensindikatorn för husbyggande steg
med 1,7 enheter medan indikatorn för anläggningsverksamhet föll med 2,2 enheter.
Efter de senaste månadernas kraftiga svängningar i detaljhandelns konfidensindikator var utvecklingen lugnare i april. Detaljhandelns konfidensindikator backade
med 0,5 enheter till 110,3. Företagens anställningsplaner har sedan finanskrisen
2007 endast vid ett fåtal tillfällen varit så optimistiska som de är nu.
Tjänstesektorns konfidensindikator steg marginellt i april, från 108,8 till 109,6
och fortsätter att peka på ett starkare stämningsläge än normalt. Förklaringen till
ökningen är framför allt en förbättrad utveckling av företagens verksamhet under
de senaste tre månaderna.
Efter det kraftiga fallet i mars steg hushållens konfidensindikator med 1,6
enheter till 74,9 men pekar på ett fortsatt mycket svagt stämningsläge. Mikroindex,
som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin, ökade med 5,6 enheter.
Samtidigt ökade makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska
ekonomin, med endast 0,8 enheter.

Hilti fortsatt i topp i arbetsstudie
Great Place to Work är ett undersöknings- och konsultföretag
som varje år utför medarbetarundersökningar av 19,8 miljoner
medarbetare från över 10 000
organisationer i 106 länder. Årligen delar de ut utmärkelsen
”Sveriges Bästa Arbetsplatser ”
som baseras på organisationens
resultat i deras undersökningar.
Hilti Svenska AB hamnar i år på
ytterligare en topplacering, nämligen tredje plats. De har tidigare
fått följande placeringar inom
kategorin ”Stora organisationer
(+250 medarbetare)”: 2021 (andra
plats), 2020 (första plats), 2019
(första plats), 2018 (första plats),
2017 (andra plats), 2016 (första
plats), 2015 (första plats) och 2014
(första plats), enligt Hilti.
”Att fortsatt placera sig i den
absoluta toppen visar på en stabil
och etablerad medarbetarkultur
och var definitivt en av pande-

mins nycklar till överlevnad och
framgång”, säger Lena Smith,
HR-direktör Hilti Sverige. ”Trots
oro, omställningar och sämre
möjligheter att ses och umgås,
är årets placering ett kvitto på att
vi har hittat en systematik för att
bygga vår kultur.”
I ett pressmeddelande skriver
Hilti att ansvaret ligger på individen, men företaget ser till att
skapa rätt förutsättningar för att
utveckla sina styrkor och det man
brinner för. På Hilti sköts 98 procent av alla rekryteringar internt,
och Hiltis målsättning är att 8 av
10 chefspositioner ska rekryteras
internt eftersom att erfarenhet
visar att företagskulturen och
värderingarna är bland de viktigaste komponenterna i ett ledarskap, enligt Hilti.
Hela placeringen med alla företag går att hitta på Great Place
to Works hemsida.

KH-Maskin förvärvar
Törnells Maskinuthyrning
Ny försäljnings- och marknadschef på Swepac
Sedan den 1 oktober, 2021 är Mattias Andersson, 45 år, anställd
som ny försäljnings- och marknadschef på Swepac AB. Mattias
efterträder Glenn Eriksson som
pensionerades vid årsskiftet 21/22.
Mattias har lång och gedigen
erfarenhet från branschen och
har arbetat i 20 år för Dynapac.
Där arbetat han med försäljning
av vältar och asfaltutläggare för
den svenska marknaden. Han har

i synnerhet goda erfarenheter att
arbeta med maskiner för bland
annat rentalbranschen.
”Det är både kul och spännande att fortsätta utveckla Swepac
i Sverige och närliggande marknader. Med de nya produkterna
och den större kapaciteten i nya
fabriken har vi goda chanser att
ta ytterligare steg framåt”, säger
Mattias.
www.swepac.se
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KH-Koneet Group har genom
KH-Maskin AB förvärvat samtliga aktier i maskinuthyrningsföretaget Törnells Maskinuthyrning AB. Törnells grundades
1990 och specialiserar sig på
uthyrning av entreprenadmaskiner. Företaget har enligt KHMaskin haft en god utveckling
gällande lönsamhet och omsättning som visade på 47 miljoner
under räkenskapsåret som avslutades augusti 2021. De har
lokaler i Göteborg och sysselsätter cirka 18 personer. KH-Koneet
Group är generalagent och importör av entreprenadmaskiner

med verksamhet i Finland och
Sverige, och koncernen består
av KH-Koneet, Kobelco Center,
Edeco Tools och KH-Maskin,
som importerar, säljer och servar
maskiner för anläggnings- och
grundläggningsarbeten.
”Förvärvet av Törnells Maskinuthyrning är ett led i våra långsiktiga
planer i Sverige för att ytterligare öka våra marknadsandelar,
stärka upp vår rentalverksamhet
och möjligheter för nya och befintliga kunder att vara en del av
KH-Maskin AB:s verksamhet”,
skriver KH-Maskin i ett pressmeddelande.

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.
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GEDA 1500 Z/ZP F
5 Year Parts
Guarantee

• Inga tillgängliga förankringspunkter men behov av
att lyfta upp till 1.300 kg eller 7 personer? Nya GEDA
1500 Z/ZP F är då idealet för dig.
• Med nya mastsystemet GEDA UNI-X kan en effektiv
lyfthöjd på 12 m nås helt utan förankringar.
• Två hissar i en: GEDA 1500 Z/ZP F kan även
förankras (var 12:e m, fri mastspets 6,0 m) och
byggas till 100 m höjd, då kan hissen lyfta 2.000 kg.

AUTHORIZED DEALER

• Anslutning 400 V / 50 Hz, 32 A

Karlstad
054 - 21 60 60

Luleå
0708 - 88 51 04

Stockholm
08 - 754 31 30

Helsingborg
0707 - 84 80 03

• Maximal flexibilitet och snabb installation är
speciella kännetecken för GEDA 1500 Z/ZP F.

Göteborg
031 - 20 40 10

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

info@bvm.se
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SPARA TID OCH PENGAR MED

SLANG
EXPRESS
FÖREBYGGANDE
UNDERHÅLL

• 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
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Komatsus nya elektriska mikrogrävmaskin
Komatsu lanserar PC01E-1, en elektrisk mikrogrävmaskin. Grävmaskinen drivs av bärbara och utbytbara, mobila batterier. Den elektriska
maskinen har utvecklats tillsammans med Honda Motor Co. Ltd och
finns, från och med mars 2022, tillgänglig att hyra i Japan.
Komatsu och Honda har tillsammans utvecklat PC01E-1 genom att
integrera Hondas ”Mobile Power Pack e” och Honda eGX el-drivenhet. Som ett resultat av elektrifieringen bidrar PC01E-1-modellen till
minskat buller. Den är miljövänlig och bekväm att arbeta med, både
i inom- och utomhusmiljöer, eftersom det inte bildas några avgaser.
Batterierna är utbytbara så användaren kan fortsätta att arbeta genom
att enkelt byta batterierna. Den nya elmotorn ger hög prestanda, även
vid låga varvtal, vilket innebär att man gräver mer med PC01E-1-modellen än med den konventionella modellen. Då det inte finns någon
dieselmotor installerad behöver användaren inte längre utföra motorrelaterat underhåll eller bränslepåfyllning, vilket avsevärt minskar
dagliga inspektioner, underhållsarbete och kostnader.
Kunder, som provat PC01E-1-modellen, har visat sin uppskattning,
till exempel att det är enkelt att byta batterier, att det är bekväm laddning med 100 V hushållsel och praktiska fördelar som att slippa hantera bränsle. Genom att initialt främja uthyrning av den nya modellen
så att så många kunder som möjligt kan prova, hoppas Komatsu att
många får möjlighet att uppleva och uppskatta maskinens arbetsprestanda, säkerhet, miljövänlighet och praktiska användning.

VÄSENTLIGA MASKINFÖRDELAR
Miljövänlig och kraftfull elmotor som inte ger avgaser och inget motorljud eftersom den är batteridriven. Tack vare elmotor, med hög prestanda även vid låga varvtal, möjliggörs kontinuerligt, hårt arbete, oberoende
av motorvarvtal och maskinen levererar högre effekt än konventionella
modeller vid låga varvtal. En annan fördel är enkelt byte och laddning av
de utbytbara batterierna. Användaren kan fortsätta arbeta, vilket eliminerar väntetid för laddning (kräver att kunden har 2 batterier). Laddning
är enkel och bekvämt eftersom den ansluts till 230 V.
Den nya, exklusiva, enkla och snygga instrumentpanelen visar,
med stora bokstäver, batteriets laddningsnivå.
Allt motorrelaterat underhåll/stillestånd är eliminerat, till exempel
filterbyte/rengöring och bränslepåfyllning. Smörjning är inte nödvändigt eftersom permanentsmorda bussningar, liksom för den konventionella modellen, införts för ledpunkterna. Det dagliga inspektionsoch underhållsarbetet har reducerats avsevärt.
Batterilådan är installerad på maskinens baksida, bredden är endast 580 mm (samma som nuvarande modell). Vikten är 340 kg, vilket
betyder att den enkelt kan fraktas på mindre släp eller minilastbilar.
www.sodhaak.se

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

12

Luftrenare & Byggdammsugare

Luftrenare &
Byggdammsugare
Inom luftrenare och byggdammsugare lanseras flera
spännande nyheter från
Milwaukee, Husqvarna och
Hilti. Milwaukee släpper nya
dammutsug, Hilti lanserar
nya luftrenare och Husqvarna introducerar ett helt nytt
sortiment av stoftavskiljare.

DAMMFRITT BORR OCH
DAMMUTSUG FRÅN MILWAUKEE
Milwaukee lanserar det dammfria borret
SDS+ som finns tillgängligt i flera storlekar.
Det tillhandahåller enligt Milwaukee ett
snabbare och mer effektivt borr tack vare dess
dammborttagning. Borrspetsen hålls nedkyld
och ger därmed längre livslängd, enligt Milwaukee. Fyrskärsdesignen förhindrar borret

från att fastna i armeringsjärn, och borret säkerställer exakta och runda hål i enlighet med
PGM. Universaladaptern passar de vanligaste
dammsugarna på marknaden. Anpassad för
slangdiameter 32-38 mm.
Dessutom lanserar Milwaukee dammutsuget SDS-Max som passar alla SDS-Maxkombihammare i standardutförande, oavsett
märke eller modell. Den universella passformen till spets- och flatmejslar ligger på upp
till 400 mm i längd och 25 mm
i spetsbredd. Den har en smal
design för åtkomst i trånga
utrymmen. Slangadapter för
montering på Milwaukeedammsugare ingår.
Milwaukee lanserar även
ett dammutsug utformat för
MX Fuel-bilningshammare,
som passar de flesta 28 och 30
mm bilningshammare. Den
är väl lämpad för Milwaukees MX Fuel (28 mm). Den
har en universal passform för
spets- och flatmejslar, smidig design och adapter med
slangklämma.
Sist men inte minst lanserar Milwaukee även ett
förbättrat dammutsug med
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Foto: Milwaukee

AutoPulse-filterrengöringssystem för SDSPlus-kombihammarna. Det nya dammutsuget bibehåller borrhastigheten och drifttiden
för kombihammaren samtidigt som exponeringen för damm hålls under skyddsnivån 25
µg/m³. Dammutsuget har en integrerad lösning som gör det möjligt att tömma dammbehållaren genom att ansluta en dammsugare
direkt till verktyget istället för att tömma den
manuellt.

Foto: Milwaukee

Fackmässan för allt inom

Accessutrustning på
arbetsplatsen

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

Media

Supporter

5%

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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HUSQVARNA INTRODUCERAR
SORTIMENT AV STOFTAVSKILJARE
Under 2022 lanserar Husqvarna Construction ett sortiment av 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. De nya stoftavskiljarna har en ny
e-flow-teknik som möjliggör hög prestanda,
enligt Husqvarna. En ny filterrengöringsmekanism säkerställer att rengöringsprocessen
kan göras genom att stänga inloppet och
trycka på en knapp. Dessutom ger ett 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 förbättrat HMI
för enkel felsökning på plats, snabb slanganslutning, ett integrerat inloppslock och ett
smart dammskydd som hjälper till att minska
exponeringen för damm.”
Några nyckelegenskaper är en lätt men robust konstruktion, enkel manövrerbarhet och

låsbara hjul som gör förflyttning enklare, säkrare och med mindre belastning på användaren, enligt Husqvarna. I sortimentet 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 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.”
De sladdlösa modellerna har två olika batteriekosystem för att driva ett sortiment av
Husqvarnaprodukter. Med de batteridrivna
stoftavskiljarna får användaren flexibilitet att
använda dem med batteridrivna elverktyg.

www.SvenskRental.se • Maj - Juni 2022 • Svensk Rental Tidning
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NYA LUFTRENARE GER HILTI ETT
KOMPLETT SYSTEM FÖR DAMMFRIA
ARBETSPLATSER
Med Hiltis portfölj av dammreduceringsenheter och den senaste lanseringen av luftrenarna AIC 1000 och AIC 2000 elimineras
större delen av luftburna dammpartiklar. Till
Hiltis portfölj av verktyg erbjuds dammreduceringsenheter som säkerställer en uppsamling på upp till 95 procent av dammet
vid källan, enligt Hilti. Genom att ansluta en
luftrenare minskar användaren enligt Hilti
ytterligare arbetslagets exponering för luftbu-

ret damm genom att ta bort de fina dammpartiklarna som en dammsugare inte fångar
upp. Årets lansering av luftrenarna AIC 1000
och AIC 2000 kompletterar verktygsbaserade
dammsugarenheter i att skapa praktiskt taget
dammfria arbetsplatser. Utöver de givna hälsorelaterade fördelarna går det mindre tid till
rengöring då luftrenarna avlägsnar fint damm
från luften innan det hinner ansamlas, vilket
minskar mängden som är kvar att städa upp i
slutet av arbetsdagen. ”De nya dammfällorna
AIC 1000 och 2000 är ytterligare ett steg mot
en totalt dammfri arbetsmiljö för våra kun-

Svensk Rental Tidning • Maj - Juni 2022 • www.SvenskRental.se

der”, säger Isabella Lantz, produktchef Hälsa
& Säkerhet på Hilti. ”Utöver de fantastiska
lösningar för dammreducering som finns att
tillgå, kan nästa steg vara att förändra invanda
mönster och rutiner. Genom att istället för
att borra, byta till vår batteridrivna spikpistol
erbjuds ett tystare och i princip dammfritt
alternativ. Ett annat sätt att generera mindre
damm på bygget kan vara att använda våra ingjutningsskenor som innebär betydligt mindre borrning.”
Hiltis innovationer inom dammhantering
inkluderar VC-X 20/40, en kompakt universaldammsugare med automatisk filterrengöring för torrt damm och våtanvändning, samt
luftrenarna AIC 1000 och AIC 2000 med låg
vikt inklusive stora hjul och ett teleskophandtag, mångsidig och praktisk design, lämpad
för fina dammpartiklar.

SRTMAJ22

en fullträff
på nordbygg!

Wow, vilken succé våra nya luftrenare gjorde på Nordbyggmässan. Besökarna visade ett stort intresse för
dem och det överträffade våra förväntningar med råge.
Missade du mässan eller vill veta mer om våra nya luftrenare, kan du kika in på vår web eller ringa våra säljare.

Det vill säga enkelhet, effektivitet och hög driftssäkerhet.
Maskinerna är tåliga, servicevänliga och lätta att hålla rena.
Självklart har båda modellerna HEPA-13 filter.
De har även timräknare, varningssystem med ljud- och
ljussignal för igensatta eller skadade filter m.m.

KVM är förutom effektiva luftrenare, helt designade utefter vad rental- och byggbranschen efterfrågar.

KVM45 passar för arbetsytor upp till 45 kvadratmeter och
KVM90 är framtagen för ytor upp till 90 kvadratmeter.

VERKTYG OCH MASKINER FÖR BYGGINDUSTRIN
MIDHAGE AB • TEL: 0431-710 00 • MIDHAGE.SE

OSLAGBAR

PÅ ALL TERRÄNG
Bomlift TZX 170

Bomlift TZX 190

Bomlift TZX 225

Bomlift TZX 250

Bomlift TSJ 25

Bomlift XTJ 32

ScandKran AB är generalagent för PALAZZANI i Sverige.

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

Drome D-Flex 400 Golvslip

Drome Stämpstativ

Drome WT50L Trycktank

Drome GS550 Golvsåg

Flexibel & lätt golvslip.
Stort urval av slipverktyg.

Gediget stämpstativ som
finns i storlek 40, 50 & 70mm.

Transportvänlig trycktank som
rymmer 50L & är nätdriven.

Smidig & enkel 4kW golvsåg
med ett sågdjup på 225mm.
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NU KOMMER

Svenska Maskinmässan 2022
Framflyttad och länge efterlängtad men nu blir den av, branschföreningen
MaskinLeverantörernas Svenska Maskinmässan på Solvalla 2-4 juni, 2022.

D

å är det äntligen dags för Svenska Maskinmässan igen, mässan som arrangeras av branschföreningen Maskinleverantörerna på Solvalla i Stockholm.
På grund av pandemin har mässan
blivit flyttad men i år ser allt ut att gå i lås.
Mässan arrangeras den 2-4 juni på Solvalla i
Stockholm.
De tillverkare och leverantörer som ställer
ut är alla medlemmar i Maskinleverantörerna
och i nuläget är 121 utställare bokade att ställa
ut plus några ytterligare inklusive tidnigarna
Professionell Demolering och Svensk Rental
Tidning.

SVENSKA MASKINMÄSSAN – SKAPAD
AV BRANSCHEN FÖR BRANSCHEN
Svenska Maskinmässan är en renodlad maskinmässa där samtliga utställare tillhör
branschorganisationen MaskinLeverantörerna.
Här kan besökaren uppleva det senaste inom
bygg- & anläggningsbranschen, prova nya

maskiner, gräva, lasta och uppleva en levande
maskinmässa på riktigt.
Svenska Maskinmässan genomfördes
första gången 2016. MaskinLeverantörernas
medlemsföretag ville ha en mässa med maskinerna och besökarna i fokus. Därför skapades Svenska Maskinmässan, där alla utställare är anslutna till MaskinLeverantörerna.
Även bransch- och arbetsgivarorganisationen
Maskinentreprenörerna ställer sig bakom
Svenska Maskinmässan och bidrar till mötesplatsens innehåll i samråd med MaskinLeverantörerna.
Den senaste upplagan av Svenska Maskinmässan genomfördes år 2018 och lockade 12
775 besökare. Mässan hade över 100 utställare
som visade sina över 800 maskinnyheter.
Sedan var det tänkt att mässan skulle hållas i juni 2020 men en pandemi kom emellan
och kullkastade planerna. Nu, två år senare
är behovet av en maskinmässa större än någonsin då det varit väldigt magert på mäss-

fronten sedan flera år tillbaka. Det var bara
mässan Entreprenad Live som lyckades arrangera sin mässa i Göteborg under hösten
2021.
Trots att pandemin härjat över hela världen och resulterat i mängder av inställda
branschmässor så har inte marknaden stått
still. Bygg- och anläggningsbranschen har
tuffat på ganska bra runt om i världen och entreprenörerna har haft fullt upp trots pandemin. Även tillverkarna har fortsatt sin vidareutveckling av maskiner och utrustningar men
har haft det tuffare att nå ut till sina kunder.
Pandemin har orsakat störningar i produktionsleden vilket lett till brist på delar och
också gett betydligt längre leveranstider. Att
nu kunna ställa ut fysiskt på mässor igen har
stor betydelse för att affärerna skall börja ta
riktig fart igen. Svenska Maskinmässan är en
viktig länk för att få riktig fart på marknaden
igen och ute bland entreprenörerna är nyinvesteringsbehovet stort.
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Slutsålt på Svenska
Maskinmässan 2022
Med en slutsåld utställningsyta på över 50.000kvm, fler än 800
kommande maskinnyheter och ett uppdämt behov efter att
träffas, har en fin grund lagts för att Svenska Maskinmässan den 2-4 juni 2022 återigen kommer att bli en succé!
”Mässan har en kvalitetsstämpel i branschen, denna
ska vi förvalta och självklart utveckla vidare. Med en
pandemi som satte stop för genomförandet 2020 är
nu behovet av att träffas större än någonsin”, säger
Gabriel Börjesson, mässansvarig.
Under mässans första dag (2 juni) besöks och invigs mässan av Byggföretagens vd, Catharina Elmsäter-Svärd, som ser mötesplatsen som en viktig del
för att gemensamt kunna diskutera branschfrågor.
”Stigande materialpriser, cementkrisen och svagare hushållsekonomier är tre frågor som just nu oroar många företagare i byggbranschen. Det gör att det
är viktigare än någonsin att vi i branschen träffas för
att dela kunskap och erfarenheter”, säger Catharina
Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.
Björn Bäckström, vd MaskinLeverantörerna,
ser även han fram emot 2022 års stora maskinhändelse som han gått och väntat på i flera år!
”I fyra år har vi och våra medlemmar
väntat på att få träffas igen på Solvalla. Vi
är alla enormt förväntansfulla och satsar
stort för att årets mässa kommer bli den
bästa någonsin. Särskilt kul är att allt fler
företag vill ställa ut hos oss – ett mycket
gott betyg anser vi som skapat mäs�san. Jag hoppas och tror verkligen att
såväl utställare som besökare kommer
att bli nöjda med 2022 års upplaga av
Svenska Maskinmässan.”

Svensk Rental Tidning • Maj - Juni 2022 • www.SvenskRental.se
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FAKTA

När: 2-4 juni 2022
Var: Solvalla, Stockholm
Utställare: Sveriges ledande leverantörer av
mobila maskiner och redskap. Alla är medlemmar
i branschorganisationen MaskinLeverantörerna.
Arrangör: MaskinLeverantörerna i samarbete
med eventbolaget At Event Sweden AB, i samråd
med Maskinentreprenörerna.
Övrigt: Fri entré, fri parkering, goda kommunikationer med flyg, tåg, buss, taxi och bil. Flera
restauranger med stort utbud.
Kontakt:
Gabriel Börjesson, mässansvarig,
telefon 0708-80 80 57
e-post: gabriel@at-event.se
Björn Bäckström, VD MaskinLeverantörerna,
telefon 08-508 938 83
e-post: bjorn.backstrom@maskinleverantorerna.se

www.SvenskRental.se • Maj - Juni 2022 • Svensk Rental Tidning
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MISSA INTE HÖJDPUNKTERNA
UNDER SVENSKA MASKINMÄSSAN
Det är mycket som kommer att hända på
mässan i juni. Utöver en fullspäckad mässa
med över 800 maskinnyheter, kommer det
även att finnas livestudio, seminarier, ma-

skindemonstrationer m.m. som man som besökare inte får missa.
Mässan är helt kostnadsfri att besöka. Fribiljetter laddar man ner vid mässans hemsida. Det
är helt kostnadsfritt att parkera. Dessutom finns
shuttlebussar som tar besökarna till och från

mässan. På mässans hemsida finns en funktion
där besökarna kan kolla in vilka nyheter som de
olika utställarna kommer att visa på mässan.
Väl mött till mässa den 2-4 juni på Solvalla.
Svensk Rental Tidning hittar du i monter T08.
www.maskinmassan.se

UTSTÄLLARE		

UTSTÄLLARE		

UTSTÄLLARE		

S:40
S:66
C:06
C:10
S:33
C:27
S:05b
V:07
S:39
N:27
S:49
S:50
V:06
C:05
C:22
N:18
S:25
C:03
C:24
N:12
S:37
C:19
Ö:26/D:03
N:02
N:17
C:20
C:02
Ö:15
S:02
N:15
N:21
S:06/D:13
Ö:14
N:05
N:17b
V:10
S:07
S:11
N:06
Ö:22
C:07

Ö:06
S:27
S:10
Ö:08
N:28
Ö:16
Ö:24
N:03
S:68
N:11/D:09
C:04b
N:15b
S:01a
S:04
C:15
V:09
S:60
S:05
C:28
C:38/D:11
N:19
C:16
C:04a
N:20
V:07
C:31
N:25
S:62
N:26
S:55
V:03
N:09
S:45
S:49
C:23
Ö:12
N:24
Ö:20
S:31
S:21
V:08

S:20
N:13
C:26
Ö:10
N:18
N:18
V:05
N:17
Ö:07
Ö:21
S:43
S:53
N:22
C:30
S:30/D:07
C:11
C:29
S:03
V:04b
Ö:13
S:40
Ö:18/D:03
V:04
Ö:23
N:16/D:11
Ö:19
C:05
S:47
C:32
N:08
S:64
V:07
S:29
S:63
V:07
V:01
S:01
V:02/D:06
S:08

AB Hüllert Maskin
AB Mähler & Söner
ABL Construction Equipment AB
Agro Oil
Allumaskin Sverige AB
Amas Svenska AB
ARGO-HYTOS Nordic AB
Bengt Bergs Maskinservice AB
BIGAB
Biocare Svenska AB
Blinkentools AB
Bobcat Sverige AB
Bridgestone Sweden AB
Brodd-Son AB
Broson Wheels AB
Carlsson & Co AB
CEJN Norden AB
Cranab AB
Dasa Control Systems AB
Delvator AB
Drivex Mekaniska AB
Dynapac Compaction Equipment AB
Emsg Sverige AB
Engcon Sweden AB
Enskede Hydraul AB
Entrack AB
EPOX Maskin AB
Ergoseat AB
Etebra Maskin & Vagn AB
Excidor AB
Exero AB
Fogmaker International AB
Forshaga Bil & Maskin
Fredheim Maskin AS
Fredsund Maskin AB
Friggeråkers Verkstäder AB
Fronteq
Gjerstad Products AB
Hammerglass AB
Hassela Skogsprodukter AB
Holms Attachments AB

Huddig AB
Hultdin System AB
Hydrema Sverige AB
Hydroscand AB
Häggblom Sverige AB
Intermercato AB
Ivarssons i Metsjö AB
Kaeser Kompressorer AB
KG Knutsson AB
KH Maskin AB
K.T.S Maskiner AB
Kärcher AB
L5 Navigation Systems AB
Lannen Tractors AB
Leica Geosystems AB
Liebherr-Sverige AB
Ljungby Maskin AB
Lundaman Instrument AB
Maskinentreprenörerna Sverige AB
Maskinia AB
Maskin-Mekano Försäljnings AB
Maskino AB
Maskin System AB
Metso Outotec Sweden AB
Miljömaskiner i Motala AB
MOBA Sweden AB
Motorex Nordic AB
MTT Sweden AB
NDI Sweden AB
Nokian Däck AB
Nordfarm Maskin AB
Norditek AB
Norje Smidesfabrik AB
Norsecraft Geo AB
OilQuick AB
Olofsfors AB
OP System AB
Partrex AB
Power Tools
Randex AB
Ren Väg i Borås AB
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RF-System AB
Rosenqvists Maskin AB
Rototilt Group AB
Scantruck AB
SEMAB
Shamrock Truck AB
Sitech Sverige AB
Sit Right AB
Sittab AB
Skandinaviska Teknik & Smörjsystem AB
SKF Sverige AB
SMP Parts AB
Steelwrist AB
Stenborgs Truck och Maskin – Dulevo
Stig Machine AB
Ströman Maskin AB
Ståhles Mining And Construction AB
Sundahls Maskinaffär AB
Sundbybergs Åkeri & Transport AB
SVAB Hydralik AB
Svenska Jekko AB
Swecon Anläggningsmaskiner AB
Sweep Sopmaskiner Sverige AB
Swepac AB
Söderberg & Haak Maskin AB
Tamtron AB
Tokvam AS
Trelleborg Wheels Systems Nordic AB
TVH Nordic AB
Tyri Sweden AB
Veekmas Svenska AB
Värmdal Recycling Machines AB
Waldung AB
Wiklund Trading International AB
Willegruppen AB
Wirtgen Sweden AB
Ysta-Maskiner AB
Zeppelin Sweden AB
Ålö AB
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BATTERIDRIFTEN

HAR KOMMIT

FÖR ATT STANNA

För några år sedan dök de första batteridrivna vibroplattorna upp på marknaden. Idag formligen kryllar marknaden av batteridrivna maskiner. I den
här temaartikeln kan du läsa som de senaste nyheterna och de flesta av
dem kommer att visas på Svenska Maskinmässan på Solvalla.

I

SRT 3 publicerar vi årligen vårt tema om
nya maskiner för komprimering såsom vibroplattor, markvibratorer, stampar, vältar
med mera. Trots att världen varit i karantän i nära två år och man kan tycka att tillverkarna haft gott om tid på sig att utveckla
nya produkter så är det förvånansvärt tunt
med nyheter. Men en del nytt kan vi ändå berätta om.

BATTERIDRIVET FRÅN BOMAG
Söderberg & Haak säljer som bekant Bomags
olika typer av komprimatorer för mark och
anläggningsarbeten. På Svenska Maskinmässan visar Söderbergs & Haak Bomags nya
stamp som drivs av el och kan därför användas där utsläppskraven är stränga. Det här
är Bomags allra första batteridrivna stamp
och har modellbeteckningen BT60e. Den är
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utvecklad för att användas vid till exempel
rörläggning, kompaktering, reparation och
återfyllnader. Enligt Bomag presterar den nya
batteridrivna stampen lika mycket som en
bensindriven. En annan fördel är att stampen
kan användas överallt, även där reglerna föreskriver utsläppsfria system.
Bomag framhåller att den typen av krav
kommer att bli allt vanligare och att företaget
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därför satt ett strategiskt mål att utöka sortimentet med utsläppsfria maskiner.
Maskinen beskrivs som robust, den ska
kunna ta sig an uppdrag även i tuffa miljöer.
Eftersom man inte behöver byta vare sig motorolja eller luftfilter minskar tiden som läggs
på underhåll.
Söderberg & Haak lyfter också fram att
batterierna, som finns i två storlekar, ska
fungera även i låga temperaturer. Batterierna
ska dessutom vara enkla att byta och de ska
kunna laddas både med standardladdare och
snabbladdare.
Andra fördelar med batteridriften är att
stampen startar i alla väderlekar med en enkel knapptryckning och att driftkostnaderna
är betydligt lägre jämfört med bensin- och
dieseldrift. Servicekostnaderna kan halveras
tack vare de underhållsfria elmotorerna.
BT60e uppnår samma packningsgrad som
en konventionell stamp med förbränningsmotor och har en framfart på 20m/min och
en hopphöjd på 70 mm. Maskinen uppfyller
strikta utsläppsgränser och skyddar därför
både miljö och förare. Den kan användas var
som helst utan begränsningar, vare sig det
är djupa diken, byggnader eller tunnlar. Batteriet byts enkelt ut mot ett fulladdat batteri utan att verktyg behöver användas. Med
snabbladdaren, som finns som tillval, är batteriet fulladdat och redo att användas på två
timmar. Den underhållsfria elmotorn är fullt
skyddad mot yttre påverkan och damm, tack
vare en gedigen konstruktion. Maskinens robusta design minskar dessutom reparationskostnaderna.
www.sodhaak.se

MYCKET NYTT FRÅN MIKASA
Epox Maskin som säljer japanska Mikasas sortiment vibroplattor kommer med en hel del
nytt som man kommer att visa i sin monter på
Svenska Maskinmässan i juni. Det handlar om
tre nyheter från Mikasa, alla med Hondas nya
batteridrivna eGX-motorer. De nya modellerna heter: MVC-e60, som är en smidig asfaltpackare, MVH-eR60, som är liten fram/backplatta och MT-e55 som är en vibratorstamp.
Fördelar med MVC-E60 är att den är snabbgående och packar mycket effektivt. Maskinen lämnar inga spår, har mjukt uppbockade
kanter och lätt att vända och manövrera. Den
erbjuder en effektiv avvibrering, är tystgående

och ger noll utsläpp vilket är skonsamt för användaren. Honda-motorn gör att batteri och
laddare kan användas på fler maskiner, även
från andra tillverkare. Litiumjonbatteri på 720
Wh ger ca 30 minuters körning och kan laddas på ca 1,5 timmar. Vattentanken i plast är
helt löstagbar och maskinen är försedd med
ett vattensnålt sprinklersystem utan slangar.
Vibratorn är oljebadssmord. En kombinerad
skydds- och lyftbåge samt lyfthandtag underlättar lastning och lossning och det finns en
transportanordning som tillval.
Några fördelar med ER60 är den låga vikten kombinerat med mycket god packningseffekt. Maskinen har steglös hastighetsreglering framåt och bakåt med möjlighet till
stillastående packning. Maskinen har en tyst
gång och nollutsläpp som är skonsamt för användaren. Honda-motorn gör att batteri och
laddare kan användas på fler
maskiner, även från andra
tillverkare. Även här ett
Litiumjonbatteri på 720
Wh som ger ca 30 minuters körning och kan
laddas på ca 1,5 timmar.
Maskinen tar liten plats vid
transport och förvaring. Även

denna modell med oljebadssmord vibrator
och maskinen är försedd med skydds- och
lyftbåge. Vattentank för asfaltpackning och
transportanordning finns som tillval.
Fördelar med stampen MT-E55 är att den
erbjuder en mycket effektiv avvibrering,
är tystgående och ger nollutsläpp som är
skonsamt för användaren. Maskinen packar
mycket effektivt. Även här gör Honda-motorn att batteri och laddare kan användas på
fler maskiner, även från andra tillverkare. Litiumjonbatteri på 720 Wh ger ca 30 minuters
körning och kan laddas på ca 1,5 timmar. Den
oljebadssmorda stampmekanism ger enkelt
underhåll. Den kombinerad skydds- och lyftbågen samt handtag underlättar lastning och
lossning. Stampen har smala stampfötter och
förlängt ben, finns som tillval.
Alla tre modeller bygger på tidigare
modeller. MVC-e60 har samma
bas som MVC-F60. MTe55 bygger på MT-55 och
MVH-eR60, bygger på
en av Mikasas mest populära modeller, MVHR60 (med Honda GX120
bensinmotor) som Epox
maskin sålt sedan 2004. Jose-
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fin Silverfur på Epox Maskin berättar att det
på grund av pandemin råder brist på råmaterial till batterierna så det kommer att dröja
till hösten innan man kan få hem några större
kvantiteter av maskinerna.
Värt att nämna om Honda eGX-motorerna (det ﬁnns två modeller, en fotmotor för
markvibratorer och en ﬂänsmotor för stampar) är att de är på 1,6 kW och med ett 72 V
lithiumjonbatteri på 720 Wh. Batteriet har
tydlig laddningsindikator och är lätt att byta.
Laddningen räcker till ca 30 minuter körning
och det tar ca 1,5 timmar att ladda fullt eller 1
timme till 80%. Motorerna används även av
andra maskintillverkare vilket gör att samma
batterier och laddare kan användas till många
andra maskiner, vilket underlättar för den
som har en blandad ﬂotta. Man blir alltså inte
låst till en maskintillverkare eller behöver
hålla koll på ﬂera olika laddare och batterier.
Förhoppningen är också att konkurrensen
som uppstår när ﬂer använder samma batteriplattform gör att priserna på batterier hålls
nere, vilket ju gagnar användarna.
Avslutningsvis är det värt att nämna att
EPOX Maskin fyller 50 år i år. Göran Lind
startade verksamheten 1972 och började sälja Mikasa redan 1974. ”Vårt 50-årsjubileum
gör att det känns lite extra kul att få visa ny-

heterna just i år”, berättar Josefin Silverfur.
SRT vill passa på att gratulera 50-åringen så
mycket.
www.epox.se

SWEPAC FORTSÄTTER UTVECKLA
BATTERIDRIVNA PACKNINGSMASKINER
MED FRAMGÅNG
Det är några år sedan Swepac släppte sina
första batteridrivna vibroplattor och utvecklingsarbetet fortsätter och nya modeller och
storlekar introduceras. Fördelarna är många
som helt avgasfritt, tystare och lägre serviceoch driftkostnader. Batteridriften är idealiskt
för arbeten i rörgravar, tunnlar,
och inom tätbebyggda områden
eller inomhus. Idag erbjuder
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Swepac 6 stycken batteridrivna markvibratorer, från 50 till 300 kg. Swepac ställer ut sina
produkter på Svenska Maskinmässan.
www.swepac.se.

70-ÅRSFIRANDE FÖR WEBER
Tyska Webers packningsmaskiner har vi berättat om flera gånger i tidningen. I Sverige
säljs produkterna av företaget Fredsund Maskin. Även för Weber börjar batteridriften bli
allt viktigare och under förra året visade Fredsund Maskin flera nya batteridrivna produkter på mässan Entreprenad Live i Göteborg.
Två av nyheterna var rundpaddan CFR90DC
och stampen SRE590 DC. Magnus Kanerfalk
på Fredsund Maskin berättar att man sålt
ett antal av dessa produkter sedan mässan
och att man kommer att visa upp dem och
demonstrera nyheterna även i sin monter
på Svenska Maskinmässan. Värt att nämna
är också att tillverkaren Weber fyller 70 år
i år. Företaget grundades 1952 av muraren

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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Günther Weber i orten Bad Laasphe. Redan
från starten handlade produktionen om olika
typer av packningsmaskiner.
www.fredsund.se

FLERA NYHETER FRÅN AMMANN
Franska tillverkaren Ammann erbjuder ett
brett sortiment av packningsmaskiner, allt
från små vibroplattor, vältar upp till stora tandemrollers. I Sverige säljs produkterna av företaget Stig Machine. Ammann släpper flera
nyheter i år. Bland annat kommer Ammanns
nya avancerade system, CCC. CCC står för
Continuous Compaction Control och är avsett för Ammanns jord och asfaltkompaktorer. Systemet kallas ACE Pro och är utvecklat
för produkterna ARS 110/130, single drum rollers och ARP 95 tandem roller. Det här är ett
intelligent och automatiskt system som ser
till att optimera maskinernas packning under
drift. Systemet optimerar packningen i styrka
och djup och strävar efter att uppnå de packningsmål som förprogrammerats.

En annan nyhet är ADS, Ammann Documentation System som dokumenterar alla
packningsresultat på arbetsplatsen och hämtar data från ACE Force och ACE Pro. ADS är
installerat på Ammanns tunga kompaktorer.
I systemet finns även en gps-funktion som
håller reda på var maskinerna exakt befinner
sig. Man lanserar även en ny packningsplatta
för den reversibla paddan APR 20/40. Plattan
kan lossas och bytas helt utan verktyg. Sedan
släpper Ammann tre helt nya bensindrivna
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markvibratorer, ARF 15/40, APF 15/50 och
APF 20/50.
www.stigmachine.se

SEISMIC FRÅN DYNAPAC EN RIKTIG
INNOVATION FÖR BRANSCHEN
I förra årets tema om markvibratorer och vältar berättade vi utförligt om Dynapacs nya
revolutionerande Seismic-system. Dynapacs
ingenjörer har under flera år arbetat med
att utveckla jordpackningsmaskinernas nya
Seismic-system. Detta revolutionerande system får välten att arbeta i ”harmoni” med
underlaget genom kontinuerlig anpassning
av maskinparametrarna så att en effektivare
packning erhålls. Systemet ger välten ökad
prestanda och en samtidig bränslebesparing.
Den unika tekniken, som har utvecklats genom att studera den naturliga interaktionen
mellan vält och underlag, skapar möjlighet
att genomföra packningsarbetet med färre
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antal överfarter än tidigare vilket ger en ökad
produktivitet och effektivitet på arbetsplatsen. Eftersom maskinen dessutom arbetar
optimalt ihop med underlaget är verkningsgraden på packningsprocessen maximal och
detta leder i sin tur till bränslebesparingar.
Seismic skapar alltså förutsättningar att spara
både tid och pengar. Sedan systemet lanserades under förra året har mottagandet från
marknaden varit mycket positiv.
www.dynapac.se

ROTERANDE
HJULKOMPAKTORER FRÅN SIMEX
Grävmaskinsburna kompaktorer har fått en
stor popularitet under det senaste decenniet
och mer eller mindre varenda tillverkare av
hydrauliska verktyg har kompaktorer i sitt
sortiment. En italiensk tillverkare som speMCS Svensk Rental Ad 186x120 FR v3.pdf

cialiserat sig på olika typer av maskinburna
verktyg är italienska Simex. Man är främst
kända för sina olika typer av fräsar och kros1

24/03/2022

skopor. Men Simex utvecklar och tillverkar
även kompaktorer och nu även så kallade
hjulkompaktorer som kan monteras på en
rad olika bärarmaskiner. Simex CT-serie som
är vibrerande hjulkompaktorer är utformade
för att packa dikesbottnar och garanterar en
permanent solid, jämn och väl komprimerad
botten som garanterar maximal trafiksäkerhet.
Tack vare den vibrerande dubbelaxeln
med omvänd rotation, placerad i mitten av
hjulet, adderas vertikala krafter och horisontella krafter motverkas för ökad förarkomfort.
Hjulbredden kan justeras via bultade sektorer som enkelt ändras på plats.
Hjulkompaktorerna finns i modeller från
kompaktlastare, hjullastare och grävmaskiner
från 1,5 till 40 ton.
www.amas.se
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elektrifiering och minskade utsläpp
Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp, enligt Fossilfritt Sverige. Här erbjuder Atlas Copco en lösning för att
framför allt minska CO2- utsläppen, nämligen ZenergiZe energilagringssystem.

D

en stora andelen klimatpåverkan i
Bygg- och anläggningssektorn kommer
främst från tillverkning av material och
produkter samt från utsläpp relaterade
till energianvändningen i driftsfasen. I
Fossilfritt Sveriges färdplan för Bygg- och anläggningssektorn finns tydligt satta mål för att
uppnå förändring, där ”Utsläppen av växthusgaser ska visa en tydligt minskande trend” är
satt till år 2025. Det betyder att alla aktörer i
branschen snabbt behöver identifiera vilka omställningar som behöver göras och agera. En väg
framåt i driftsfasen, är att skifta från diesel till
eldrivna byggmaskiner eftersom det medför en
rejäl minskning av framför allt CO-utsläpp.
Redan nu har man kunnat konstatera att
med allt fler elmaskiner på byggarbetsplatserna räcker inte alltid kapaciteten i elnätet
till. När till exempel alla kommer till arbetsplatsen på morgonen och startar upp sina
maskiner, blir nätet extra belastat. Här har de
nya energilagringssystemen en funktion att
fylla, som lokalt stöd till elnätet. Från Atlas
Copco Power Technique Nordic finns ZenergiZe energilagringssystem att tillgå. Dessa
består av litiumjon batterier som kan laddas
när belastningen på nätet är som lägst, t ex på
natten, men det kan även laddas med hjälp av
solpaneler eller annan förnybar energi.

HÅLLBAR OCH
FLEXIBEL STRÖMFÖRSÖRJNING
ZenergiZe erbjuder en flexibel lösning för

energilagring som kan fungera som primär
kraftkälla när den används i fristående läge,
för att t ex snabbladda eldrivna byggmaskiner
på arbetsplatsen. Energilagringen kan även
användas i hybridläge, tillsammans med en
generator, för att smart kapa belastningstoppar hos generatorn och på så sätt ge möjlighet att gå ner i storlek på maskinen. Det optimerar generatorns prestanda och förlänger
dess livslängd. ZenergiZe är perfekt för att
klara drift- och säkerhetsbestämmelser i bullerkänsliga miljöer som vid event och byggarbetsplatser i stadsmiljö men fungerar även
utmärkt för att driva telekomapplikationer på
avlägsna platser och dessutom kan de stora
enheterna fungera parallellt med andra energilagringssystem och på så sätt bli ”hjärnan” i
ett mikronät.
”Redan hösten 2020 lanserade vi ZenergiZe energilagring men det är först nu vi märker att marknaden är mogen att ändra sitt
beteende när det gäller energiförsörjning”,
säger Fredrik Ålund, Business Line Manager
på Atlas Copco Power Technique Nordic och
fortsätter: ”Drivkraften för oss på Atlas Copco
är innovation och vårt övergripande mål är
att leverera hållbart värde till kunderna”.

MED HÅLLBARHET I FOKUS
Konstruerad med hållbarhet i fokus, kan ZenergiZe energilagring hjälpa användarna att
minimera miljöpåverkan av driften, genom
att minska både bränsleförbrukning och ut-
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släpp betydligt. Med en ZenergiZe i hybridläge i kombination med en QAS80-generator,
kan entreprenören minska bränsleförbrukningen med upp till 50 procent under 12 timmar jämfört med en större fristående QAS125generator. Under hela livscykeln motsvarar
utsläppen från en ZenergiZe endast 50 procent, jämfört med en fristående generator av
standardtyp. Det innebär en besparing på 100
ton CO2 – vilket motsvarar plantering av 450
träd (om man utgår från en livstid på 30 år för
träden). När enheterna används i fristående
läge kan CO2-besparingarna bli upp till 100
procent med endast förnybara energikällor.
”Marknaden efterfrågar nu renare energikällor, och elektrifiering av byggmaskiner är
en viktig teknisk trend. Framsteg inom litiumbatteritekniken innebär att vi kan leverera
en produkt med den höga driftsäkerhet som
våra kunder har vant sig vid och förväntar sig
av oss ”, säger Fredrik Ålund, Business Line
Manager på Atlas Copco Power Technique
Nordic.

TRE OLIKA MODELLER
ZenergiZe-serien består av tre olika modeller
med stort spann och olika kapacitet; de heter
ZBE, ZBP och ZBC. De har en märkeffekt på
mellan 15 - 500 kVA och energilagringskapacitet på 45 – 537 kWh, beroende på modell och
kan leverera låg till medelhög effekt under
lång tid.
www.atlascopco.se

EN NY DIMENSION
INOM GOLV

MASKINER & KUNSKAP FÖR ALLA GOLVUTMANINGAR

Vill du veta mer? Läs mer på:
www.husqvarnacp.se
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LYCKAD
NORDBYGG-MÄSSA
EFTER FYRA
ÅRS VÄNTAN
Nordbygg 2022, som arrangerades på Stockholmsmässan
23-26 april, blev ett kärt återseende efter fyra års tystnad
på grund av pandemin.

F

ör tidningen Svensk Rentals del, och
som vanligt, var det främst B-hallen
som var intressant. Nordbygg spänner som bekant över en väldig massa
produkter och för den del av bygg- och
anläggningsbranschen som tidning bevakar
återfanns dessa aktörer och dess produkter i
B-hallen.

SVAG MINSKNING MEN HELT GODKÄNT
Behovet att gå på mässa var märkbart uppdämt. Samtliga fyra mässdagar var klart
godkända ifråga om mängden besökare. På
tisdagen och onsdagen var tillströmningen
av besökare god fram till lunch. På eftermiddagarna tunnade det dock ut. Under torsdag
och fredag var den stora tillströmningen
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av folk och under båda dagarna var det gott
ombesökare. Dock kom inte mässan upp i de
50000 besökare som man hoppats på som
man nådde vid mässan 2018.
Men som vi påpekat tidigare förlorar
Nordbygg successivt sitt forna rykte som
byggmaskinmässa. I början av 2000-talet var
det Svenska Mässans Byggmaskiner som var
mässan med stort M och Nordbygg lyckades
då ganska bra med att skapa en motsvarighet
i Stockholm. Efter att Byggmaskiner lades ner
satsade byggmaskinleverantörerna på Nordbygg men har successivt tappat utställare sedan dess. I år var det åter igen flera leverantörer som valde att inte ställa ut på mässan som
exempelvis Hilti, Festool, BVM med bland
annat GEDAs bygghissar, Brubakken, numera
Liftgruppen, Ramirent, Garo Elflex med flera.
Power Tool Street har sedan länge varit
ett populärt inslag men även här har antalet
aktörer minskat en aning. Ökat har däremot
leverantörerna av arbetskläder och olika typer av skyddsutrustning. På årets Nordbygg
stack byggmaskintillverkarna Flex Scandinavia, Milwaukee och Bosch ut lite extra och
visade en rad nyheter. Batteridriften fortsätter att öka vilket är en tydlig trend där mo-
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förallt leverantörerna av byggställningar.
Företaget Instant Zip Up ställdes ut i vanlig
ordning mitt i B-hallen. Man visade flera nya
produkter som exempelvis batteridrivna arbetsplattformar från Snorkel i nya S3370RTE,
en ny 1500 kr fjärrstyrd materialvagn från Ergomover, en ny pelarlift från Piaf med mera.
Montern gästades också av Dinolifts VD och
ägare Karin Nars som nyligen tillträtt som
president för IPAF.
Den andra leverantören av liftar och kranar var ScandKran med VD Jonathan Månson
i montern. Det var idel nyheter i montern
som de bandburna bomliftarna från holländska Hyrax, liftar från Pallazzani, materi-

dellerna blir allt fler och kapaciteten ökar
både i kraft och batteritid. Byggmaskiner och
vibrationsskador är en stor ”issue” forsatt.
Företaget HAVS Protect visade en smart utrustning som mäter vibrationerna genom an
avkännare på handleden som sedan rapporterar till en app i mobilen. Hantverkaren kan
lätt avläsa om man ligger i riskzonen för att få
vibrationsskador.

MÅNGA NYHETER
INOM ACCESSUTRUSTNINGSLEDEN
Olika typer av accessutrustning som liftar,
byggställningar, bygghissar, fallutrustning
och andra hjälpmedel på bygget var ganska
väl representerade på årets Nordbygg, fram-

altransportörer och minikranar från Hoeflon
med mera, glaslyftar från danska SmartGroup. Mycket nytt från Scandkran alltså. Företaget 3D-hyrliftar visade också upp sitt sortiment samt danska leverantören av glaslyftar,
Smartlift.
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Men det var allt från lift- och kranleverantörerna på mässan.
Norska tillverkaren och uthyraren Liftroller visade sin nya fjärrstyrda materialvagn
som klarar 1200 kg och lyfter upp till 1,5 meter.
Bygghissarna var som sagt inte representerade på mässan men byggställningsleverantörer fanns det en hel del av. Altrex var på plats
i vanlig ordning med Jessica Huhtala som visade det senaste i rullställningar och smidiga
byggställningar från Altrex. Andra leverantörer av byggställningar var Ställningsgrossisten, Haki, Layher, Peri, Haki, Laggo, Tobler,
Ställningsdepån, Ställningsprodukter.se, Ställning.se, Zarges, Unihak med flera. Sebastian
Moa och Jutyar Nerway hos Haki berättade
om en ny intressant digital produkt som underlättar uppbyggnad och montering av Hakis ställningar med hjälp av 3D-teknik och
VR-glasögon. Produkten kommer att lanseras
under 2022 och på Nordbygg fick en smygtitt.
Marcus Olsson från Unihak som säljer
ställningar berättade om ett helt nytt hjälpmedel utvecklat och tillverkat i Sverige. Det
handlar om en fjärrstyrd materialvagn med
en hydraulisk bom som lyfter upp till 270 kg.
Produkten har ingen motsvarighet på marknaden då den kombinerar materialvagn och
lyfthjälp i en och samma produkt. Marcus berättar att exempelvis intransport av byggställningar på arbetsplatsen blir så mycket enklare
när man kan lasta och transportera byggställningar i en och samma maskin. Produkten
kallas Power Ant.

MÅNGA NYHETER MED BATTERIDRIFT
Även om en del tillverkare och leverantörer
saknades på årets upplaga av Nordbygg hade
andra utställare valt ett annat spår, nämligen
att utöka sin närvaro. Husqvarna Construction Products hade totalt tre väl tilltagna
montrar på mässan. I en visade man en del
nyheter, i en andra delar av sitt befintliga sortiment och i den tredje Blastracs produkter,
en tillverkare som man förvärvade för ett år
sedan. I montern med nyheter visade man
nästan uteslutande nya batteridrivna maskiner. Den kanske största innovationen just
nu är tre batteridrivna industridammsugare
som i nuläget saknar motstycke på marknaden. Man visade förstås nya fullskalekapen
Husqvarna K1 Pace, en ny golvsåg, nya stripper och fräsar, den batteridrivna kärnborren
DM540i och mycket mera.
Inte långt från Husqvarna fanns ytterligare en välkänd aktör Jerneviken Levanto och
Midhage som visade upp sitt nya breda sortiment av maskiner, verktyg och hjälpmedel i
alla dess former. Nya intressanta produkter i
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sortimentet är bland annat Von Arx kompletta program av betongfräsar, Lavinas maskiner för slipning och polering av betonggolv
som tillverkas av bulgariska Superabrasive.
Man visade också sitt sortiment av luftrenare
inklusive unika Jonex. I de två montrarna
hade man också sitt eget sortiment av borrstativ med stämp, AGPs handhållna maskiner, Sundt golvsågar, produkter från Weka,
Cedima och Numatic samt ett stort sortiment av diamantverktyg och andra typer av
verktyg.
En renodlad tillverkare och leverantör av
maskiner och verktyg för bearbetning av betong och andra golvytor som också ställde
ut på Nordbygg var Scanmaskin. Här visade
man ett urval av sina maskiner för slipning,
polering, fräsning, stripping med mera samt
sitt sortiment av stofthanterare. Man är välkända för sin World Series som säljs över hela
världen.
Experterna på stofthantering och luftrening fanns också på plats, det vill säga Dustcontrol som visade delar av sitt sortiment. Experten på luftrening och förflyttning av luft,
Sila AB, ställdes också ut i egen monter.
Andra utställare på mässan var Matek som
också har ett brett sortiment med bland annat handhållna kedjekapar från ICS. Epox
Maskin visade en rad olika hjälpmedel för
byggarbetsplatsen däribland tyska Schwamborns ytfräsar och golvmaskiner för slipning
och polering av betonggolv.
En för Svensk Rental ny aktör i bygg-el och
uppvärmning på arbetsplatsen var företaget
TSR Elsite från Finland. Företagets svenska

dotterbolag ligger i Älta utanför Stockholm.
På mässan visade man en rad olika produkter för smart byggel på arbetsplatsen samt tre
modeller av byggvärmare, TSR WH15, WH30
och WH50.
Malmbergs med egna varumärket ByggStröm fanns naturligtvis också på mässan.
Man visade en mängd produkter för bättre
belysning på arbetsplatsen, elcentraler, luftrenare, byggvärmare, länspumpar med mera.
En annan utställare med pumpar i sortimentet var Atlas Copco med sitt breda Wedasortiment. Man visade naturligtvis även sina
kompressorer, generatorer, bilningsspett,
belysningsmaster med mera. På tal om ByggEl så visade Amiga sina olika belysningslösningar.

BATTERIDRIFT PÅ
STÖRRE MASKINER ÖKAR OCKSÅ
Företag som säljer kompakt och miljövänlig
lastning och utlastning var det ont om på
Nordbygg. Men det fanns ett bolag nämligen
Thovo AB. Företaget har ett brett sortiment
av effektiva och miljövänliga lösningar på
arbetsplatsen för både invändig och utvändig användning. Man lanserade en ny batteridriven kompaktlastare från Sherpa på
mässan. Nya är också Twincas batteridrivna
dumprar. Man säljer även motordrivna skottkärror, fjärrstyrda materialtransportörer med
mera. Batteritekniken har idag kommit långt
och är ett utmärkt miljövänligt alternativ till
bränsledrivna maskiner. Batteritiden är idag
mycket bra och maskinerna kan utan utsläpp
användas i trånga och slutna miljöer.

I dessa tider då de flesta branscher pratar
om hur vi kan verka för en bättre miljö med
mindre utsläpp för att nå utsatta mål är de
val vi gör avgörande för om vi ska lyckas eller
inte. Bränsledrivna maskiner kommer att användas i stor utsträckning under en längre tid.
Då är det viktigt vilket bränsle vi använder så
att effekterna på både miljön och maskinerna
är så låga som möjligt. Det var budskapet i
Aspen från Lantmännens monter på mässan.
En annan viktig ingrediens inom bygg- och
anläggningsbranschen är olika typer av mätutrustningar och det vet företaget Blinken
Tools. Man marknadsför en rad olika varumärken som Topcon, Sokkia, Fluke, Laseline
och Tiny Mobile Robots. För något år sedan
lanserade även amerikanska tillverkaren GSSI
betongskanningsutrustning som berättar vad
och var som finns i betongen som exempelvis
vatten- och elledningar med mera. Ett perfekt
hjälpmedel för exempelvis betonghåltagare.
Blinken Tools säljer även drönare från dji Enterprise och sensefly. Tilläggas skall att Blinken Tools firar tioårsjubileum i år.
Med på Nordbygg var också företaget
MM Norden som förser byggbranschen med
innovativa produkter som underlättar arbetet för en bättre arbetsmiljö exempelvis sina
MMexo-skelett som avlastar kroppens muskler. I företaget sortiment finns även Portamix
som är ett smart system för blandning och
utläggning av fogfria golvbeläggningar av
flyspackel, epoxy, akryl och andra härdplaster,
cementbundna beläggningar, betong och terrazzo.
www.nordbygg.se
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Ytbehandling

ÄVEN YTLIGT

KAN VARA BETYDELSEFULLT
Behandling och renovering av olika typer av ytor har
blivit en stor marknad allt sedan början av 1990-talet.
Sektorn är stor om man räknar in allt från betongrenovering av broar, viadukter, kajer, parkeringshus med
vattenbilningsteknologi till slipning, fräsning,
strippning, kulbästring och polering av ytor i
trä, betong och terrazzo med mera.

S

verige har ett långt och dokumenterat kunnande inom den här sektorn
och ligger nedärvt både bland tillverkarna och entreprenörerna. Conjet
och Aquajet Systems utvecklade vattenbilningstekniken som idag används med
framgång över hela världen. Företaget HTC
Sweden utvecklade en metod som gjorde betonggolven till en slutprodukt genom att med
en ny planetarisk metod slipa och polera betongen. Andra svenska tillverkare är Scanmaskin, Hamatic med flera.

STÖRST PÅ YTBEHANDLINGSPRODUKTER INTERNATIONELLT
Husqvarna Construction Products gav sig in
i den här sektorn i slutet av 1990-talet genom förvärvet av den australiensiska tillverkaren King Concepts. Man förvärvade också
Hagby Asahis egen maskinserie av golvslipar.
För några år sedan förvärvade man dessutom
HTC Sweden vars produkter idag är helt inlemmade i varumärket Husqvarna. Det senaste stora förvärvet som gjorde Husqvarna
till den tveklöst största aktören för olika typer
av ytbehandlingsutrustning internationellt
var när man förvärvade amerikanska Blastrac
med varumärkena Blastrac och Diamatic.

Med Blastracs produkter innebar det att
man kraftigt breddade med flera nya metoder för ytbehandling. Det som Husqvarnas
sortiment omfattar idag är ett brett sortiment
av maskiner och verktyg för så kallad ”Floor
Preparation”, vilket innebär maskiner och
verktyg för golvslipning i alla dessa former för
att avlägsna olika typer av golvbeklädnader,
lim, färg, epoxy med mera eller att jämna till
ojämna betonggolv. Sortimentet omfattar allt
från små enkeldiskade maskiner upp till stora
planetariska slipar med fyra sliphuvuden. Serien går under namnet PG och omfattas av
hela 23 maskiner med slipbredder från 280
mm till 830 mm. I serien ingår även de ur-

sprungliga HTC-modellerna. PG-serien omfattar totalt åtta planetväxlade modeller varav
två modeller är fjärrstyrda. Till detta skall
också en kantslip läggas. Dessutom erbjuder
man propandrivna modeller som PG 690 Propane samt den nya avskalade och lättanvända
modellen PG 830 S.
En annan ny serie för ytbehandling är vad
man kallar Beluga-serien som omfattar golvslipar, golvfräsar och golvstrippers, alla med
Blastrac Technology. Serien omfattas av nio
golvslipar med arbetsbredder från 250 till 780
mm. Till detta skall läggas sju golvfräsar i serien BMP som finns i arbetsbredder frå 215 till
400 mm. De kraftfulla fräsarna bearbetar de
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tuffaste underlagen effektivt. Till detta skall
läggas fyra kraftfulla golvstrippers som effektivt avlägsnar mjuka och sega underlag.
Men det slutar inte här. Med förvärvet
av Blastrac har Husqvarna introducerat en
metod på den svenska marknaden som inte
använts i så stor utsträckning men har varit
vanlig sedan länge på många andra marknader som exempelvis USA. På engelska kal�las metoden shotblasting vilket på svenska
översätts till kulblästring. Husqvarna släpper
nu fyra kulblästermaskiner på den nordiska
marknad. Kortfattat kan beskrivas att kulblästring innebär att det bearbetande utgörs
av små stålkulor som med hög hastighet slår
emot golvmaterialet som blästras. Systemet
är helt slutet och stålkulorna roteras i maskinen och stöter emot materialet gång på gång.
1-8DPF40 KULBLÄSTER
En liten maskin på 122 kg som man kör framåt, ungefär som en barnvagn. Lättmanövre-

rad, liten och smidig maskin som blästrar upp
till 70 M²/H på betong.
1-10DS KULBLÄSTER
Den mest sålda modellen i Norden. Med en
arbetsbredd på 254 mm och en blästermotor
på 11 kW klarar den av upp till 200 m²/h på
betong.
2-20DT KULBLÄSTER
Med sina 575 kg och blästerhus med dubbla
blästermotorer och blästerhjul klarar denna
maskin av upp till 450 m²/h på betong.
2-48DS KULBLÄSTER
Detta monster på 1350 kg fungerar lika bra på
betong som stål. Blästrar upp till 2000 m²/h
på betong. Största gå-bakom maskinen i sortimentet. Arbetsbredd på hela 1220 mm.
I Blastracs sortiment finns ytterligare modeller och man kan räkna upp till nio olika
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kulblästerstorlekar för betong och metallunderlag. Ytterligare två modeller för blästring
av stål finns i sortimentet samt fyra så kallade
Ride-On-Multi-Task-maskiner där operatören sitter på maskinen.
www.husqvarnacp.se

DURI VERKSAMMA SEDAN 1961
Företaget Duri erbjuder också en rad olika
maskiner och hjälpmedel för effektiv ytbehandling och grundades redan 1961. Åkstripper ADB High-Speed har en extremt robust
konstruktion och är byggd för de tuffa uppdragen där hög avverkning önskas. En lite
mindre åkstripper är Junior samt de påskjutbara Strato-Mobil IV, Master-Mobil III, multistripper Vario NG, multistripper, Duristripper 2000 och Flexistripper. Till detta ska
läggas Duris golvslipar Colobri, Hummel och
Super Quadro med flera. Man har också ett
antal slipmaskiner för trägolv samt kantslipar
med mera. Både Husqvarna och Duri ställer
ut sina produkter på mässan DEMCON i november.
www.duri.se

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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Congrid med ﬂer än
10 000 aktiva användare
Congrid grundades redan 2013 av två byggplatschefer och är idag med sin användarvänliga och heltäckande lösning marknadsledande i Finland när det kommer till kvalitet
och säkerhet.
Lösningen kan användas i alla delar av
byggprocessen i både online- och oﬄineläge.
Kunderna hittas brett inom branschen som
tex byggentreprenad, besiktning, teknisk
konsultation, projektledning, fastighetsutveckling och underentreprenad.
”Congrid ger mig en bättre överblick i projekten och det blir lättare att följa uppdragen
samt hålla ordning på handlingarna. Med
planritningar och foton blir det lättare för
alla inblandade att se var bristerna är”, säger
Krister Myckelberg, Etablerad Metodspecialist på WSP Management.
Congrid ställde ut på mässn Nordbygg i
april och i montern delade Andrej Silverörn,
Försäljningschef på Congrid samt hans kollegor med sig av sin kunskap kring hur kvalitet- och säkerhetsprocesser kan förenkla
det dagliga arbetet i byggprojekten. Vidare
presenterades nyskapande och färgstarka
nyheter som tillkommit sedan förra mässan
och besökarna kunde själva upptäcka programvaran.

”I nästan ett decennium har vi varit med
och digitaliserat hundratals företag gällande
säkerhet- och kvalitetsprocesser, vilket innebär att vi kan bidra med enorm kunskap inom
det här området som få kan matcha”, säger
Congrids försäljningschef, Andrej Silverörn i
ett uttalande.
Congrids mjukvara både förenklar och
eﬀektiviserar hela den tidigare manuella processen kring säkerhet och kvalitet. Genom 2D
ritningar tillgängliga direkt i mobilen eller
datorn, kan man lätt både markera och upptäckta felaktigheter samt beskriva föreslagna
åtgärder under byggprojekten. Då samtliga i
projektet såsom byggplatschefer, projektledare, företagsledning och kunder kan följa bygg-

projekten i realtid online, ökas eﬀektiviteten
avsevärt och dokumentationen utvecklas per
automatik, istället för att i bästa fall hanteras
i efterhand i projekten.
”Våra kunder uppskattar den ökade transparensen i processerna vilket leder till mindre
missförstånd och snabbare ledtider”, säger
Andrej. Han fortsätter, ”Vår framgång bygger på att vårt verktyg utvecklats tillsammans
med våra kunder och att vi verkligen förstår
deras ”pain points”. Jämfört med liknande
verktyg är vi det företag som kombinerar både
kvalitet och säkerhet i en och samma lösning
tillsammans med BIM 3D. Dessutom stöttar
vi våra kunder hela vägen i projekten.”
www.congrid.se

Foto: Milwaukee

Ny spårningsenhet från Milwaukee
Milwaukee Tool utökar sitt sortiment med en
ny One-Key Bluetooth-spårningsenhet. Den
nya spårningsenheten är utvecklad för att
hjälpa användaren att kontrollera sin verktygspark via en dator, surfplatta eller telefon.
Den nya spårningsenheten med Bluetooth-teknik ingår i One-Key-plattformen. I

One-Key-appen kan användaren få information om den senaste platsen och tidspunkten
som en One-Key-ansluten enhet befunnit
sig inom 90 meter från en annan One-Keyenhet. Med hjälp av en inbyggd högtalare kan
användaren lokalisera verktyg inom 15 meter.
One-Key är en digital plattform som är
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utvecklad för att ge användaren kontroll över
sin verktygspark. Användaren kan se om ett
verktyg är tillgängligt och var det är placerat.
Plattformen erbjuder även en fjärrstyrd verktygsspärr ifall verktyget blir stulet. Det enda
användaren behöver göra är att markera ett
verktyg i appen som är stulet. Användaren får
därefter en notis när det börjar användas.
När One-Key-appen är aktiverad visas
den senaste platsen där ditt anslutna verktyg
sågs samt data över de platser som verktyget
närmats av en One-Key-användare under
de senaste 30 dagarna. Dessutom kan användaren se när och var verktyget användes
senast. One-Key-teknologin är integrerad i
flera Milwaukee-verktyg, och med hjälp av
den nya spårningsenheten har användaren
möjlighet att utnyttja tekniken på vilket föremål som helst. Spårningsenhetens kompakta
konstruktion kan fästas på alla ytor med lim,
skruv eller buntband. Enheten har också ett
skal som tål väder- och arbetsförhållanden på
arbetsplatsen.

®
®®
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RENTALFÖRETAGENS FÖRSTA RENTALDAG

Ett kärt återseende
12 maj var det dags för nya branschföreningen Rentalföretagens första Rentaldag.
Det blev en lyckad sammankomst och ett kärt återseende efter flera år av pandemi.

E

fter år av förhandlingar blev Hyreskedjan och Swedish Rental Association till
slut Rentalföretagen på försommaren
2021. I en brinnande pandemi var det
svårt att träffas fysiskt vare sig i mindre
utskottsmöten eller större medlemsmöten
men några undantag, som exempelvis höstmötet i Norrköping förra året. Men torsdagen
den 12 maj var det äntligen dags för den nya
branschföreningens första Rentaldag. Med
hävda restriktioner kunde man äntligen träffas under normala former vilket hörsammades av många medlemmar. Över 110 personer
deltog på mötet som hölls i mitt i det svenska
tennismeckat i Båstad. Med utsikt över centercourt fortskredd en intensiv konferensdag
som började kl 08.00 och slutade strax innan
18.00.

MINIMÄSSA MED
ÖVER 20-TALET UTSTÄLLARE
Dagen drog igång med morgonfika och
mingel i utställningslokalen där hela 22 le-

verantörer ställde ut. Dessa var MM Norden bland annat sladdlösa byggmaskiner. Festool
AB som bland annat marknadsför MMEXO visade upp en rad batteridrivna maskiner ur
som är ett kroppsburet ergonomiskt exo- sitt sortiment. Lantmännen fanns på plats
skellett som underlättar och avlastar på bygg- och visade sitt sortiment av miljövänliga drivarbetsplatsen. Duri Svenska AB visade delar medel. Företaget Armeringsmaskiner lyfte
av sitt sortiment av golvslipar, stripper med fram sina armeringsmaskiner och dess förmera. Altrex Ställningar visade och berät- delar både i prestanda och konkurrenskraft.
tade om sina rullställningar. Sahlins Sweden Epox Maskin informerade om sitt breda sorAB visade sina produkter och
metoder för kabelnätsbyggnation. Scantruck informerade
som sitt breda sortiment av teleskoplastar, liftar med mera.
Norrlandsvagnar informerade
om sitt sortiment av bodar och
servicevagnar. Amiga AB visade
sina smarta byggelslösningar
inklusive ett nytt sortiment av
mobila laddningsstoplar för
byggarbetsplatsen. Trimtec visade mätinstrument från Trimble
och Spectra Precision. Hilti informerade om sitt sortiment av Nästan 60% av brotten mot företag polisanmäls inte.
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timent av bygg- och anläggningsmaskiner.
Bengt Berg gjorde reklam för Wille, Canycom
med mera. Husqvarna visade några av företagets senaste batteridrivna nyheter bland
annat de revolutionerande batteridrivna industridammsugarna. Swepac berättade om
sina batteridrivna vibroplattor bland annat.
Wiklund Trading berättade om sitt sortiment
av anläggningsmaskiner. Företaget importerar Yanmar, Kramer och Himoinsa. Greentec
Houses OÜ informerade om sin produktion
av energisnåla och högkvalitativa byggbodar.
Dynapac var med och berättade om sitt sortiment av kompaktorer och vältar och särskilt nyheten Seismic. Bygg-Ström som ägs av
Mambergs Elektriska visade upp delar av sitt
byggelsortiment, belysning och dräneringspumpar. Atlas Copco var också på plats och
berättade om den senaste nyheten ZenergiZe
energilagringssystem. Utomhus fanns Versalift som visade upp en av sina billiftar samt
Milwaukee som visade och demonstrerade
några av sina batterdrivna maskiner.

MYCKET NYTT
OCH FRÄSCHT PÅ AGENDAN
Klockan 09.00 startade så Rentalföretagens
medlemsmöte endast för medlemmar och kl
10.00 drog konferensdagen igång på allvar med
att styrelsen hälsade välkomna. Ordförande
Bodel Blom tog till orda och var mycket glad
över att se en så god uppslutning på mötet både
av uthyrare och leverantörer. Bodel passade
även på att nämna att Rentalföretagen antagit
en vision. Formuleringen bygger på inkomna
synpunkter från höstmötet 2021 i Norrköping.
Visionen lyder: Rentalföretagens samlade kompetens levererar för morgondagens cirkulära
samhällsutveckling. Rentalföretagens vice ordförande, Joacim Johansson, passade på att aktivera mötesdeltagarna med en lek som visade sig
inte helt enkel att genomföra.
Styrelsen ledamot Lars-Göran Olsson pratade om föreningens arbete med partnersamverkan.
Dagen fortsatte sedan med att kanslichef
Leena Haabma Hintze berättade om verksamheten i föreningen och berättade om det
pågående arbetet i de olika utskotten. Hon
presenterade också ett nytt utskott, nämligen Hållbarhetsutskottet. Leena uppmanade
de medlemmar som vill jobba med hållbarhetsfrågor att anmäla sitt intresse att ingå i
utskottet. Ulf Ericsson från valberedning presenterade därefter valberedningens förslag till
styrelse. Förslaget består av Bodel Blom, ordförande, Joacim Johansson, vice ordförande,
ledamöterna Johan P Bång, Mathias Boström,
Helena C Larsson, Lars-Göran Olsson, Jessica
Huhtala och suppleanterna Silas Brown, Thomas Sandberg och Joakim Dahlgren.

Nästa punkt på agendan var en presentation från Liftutskottet som hölls av Yvonne
Erlandsson från Heri och Jessica Huhtala från
Mälarlift. Ämnet var regler och förordningar
vad som gäller för att lämna och återinträda
liftkorgen på höjd.
Innan en kort paus med fika och besök på
minimässan berättade Joakim Dahlgren från
Persson Hyrmaskiner om Brott mot företag.
Idag polisanmäler allt färre företag som utsätts för brott. Vad beror det på och hur kan vi
ändra på detta?

Efter fikapaus och mingel i utställningen
presenterade Linda Hintze från kansliet, som
arbetar med verksamhetsutveckling och kommunikation, och Thomas Sandberg, suppleant och depåchef på Borås Maskinhjälp,
arbetet med Rentalföretagens nya hemsida.
Arbetet har flutit på bra i samarbete med en
referensgrupp samt en produktionsbyrå som
designar och bygger hemsidan. Mötesdeltagarna fick smygtitta på hemsidan och de olika
delarna och själva uppbyggnaden av sidan
presenterades av Linda. Lanseringen kommer
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att ske den 31 maj då hemsidan blir offentlig
(www.rentalforetagen.se).

NO NATURE – NO FUTURE!
Nästa föredrag hade rubriken Hållbara bränslen
och ledamoten Mathias Boström introducerade
Peter Hallberg från Naturskyddsföreningen
som närvarade på länk. Hallberg tryckte på hur
förödande fossila bränslen påverkar våra miljö
och natur. Sedan 1960-talet har vi sett en kraftig ökning av koldioxidhalten vilket leder till en
rad förödande effekter på miljön med bland
annat ökad medeltemperatur. Det är, som alla
vet, akut att vi gör något åt detta och som är allas ansvar. Hallberg utryckte sig effektfullt och
sammanfattande; ”No Nature – No Future”.
Dagens fortskred sedan med lunch på
Hotell Skansen som ligger vackert alldeles in

till Laholmsbukten med milsvida sandstränder. Efter lunchpausen fortsatte dagen med
föreläsningen om Sila Snacket med Charlie
Klang från TL Bygg. Klang är genusvetare
och en av initiativtagarna till kampanjen
Sila Snacket. Sila Snacket handlar om att arbeta för att motverka den negativa jargongen
som faktiskt ganska ofta förekommer på en
arbetsplats där många människor påverkas
negativt. Byggbranschen i synnerhet har varit
en grogrund till en ohälsosam jargong. Klang
framhöll att vi måste bryta trenden och våga
säga ifrån när vi själva eller när andra drabbas av en negativ jargong på arbetsplatsen. En
negativ jargong har direkt inverkan på antalet
arbetsplatsolyckor ibland med dödlig utgång.
Deltagarna på mötet fick under föreläsningen
arbetar i grupper med olika frågeställningar.

Sedan blev det eftermiddagsfika och besök i
utställningen. Konferensdagen avslutades sedan med en föreläsning av den hemlige gästen, magikern Tom Stone. Tom berättade om
hur man som trollkonstnära lär sig att avleda
människor och få publiken att koncentrera
sig på något som inte har med själva tricket
att göra. Till publikens stora intresse avslöjade han också hur några av hans trick går till
att genomföra.
Branschföreningen Rentalföretagens första Rentaldag avlöpte mycket väl och var
professionellt genomfört men många intressanta föreläsare och värdefull information om
branschföreningens arbete.
På kvällen den 12 maj åtnjöts en gemensam och god middag.
www.rentalforetagen.se
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41

40

38
39

HUSQVARNA
CONSTRUCTION
PRODUCTS

39B

HUSQVARNA
CONSTRUCTION
PRODUCTS
14x5=70m2

9x6=54m2

PENTRUDER

SDC

FIELDLY
3,5x5=17,5m2

37

HUSQVARNA
CONSTRUCTION
PRODUCTS

21

DUSTCONTROL

TYROLIT

4x8=32m2

JERNEVIKEN • MIDHAGE • LEVANTO

BALLROOM

27, 28

ABT S

BROKK

216 m2

7x9=63m2

20

19

DEMCON 2022
24-25 nov 2021
Inframässan, InfraCity
Exhibition Centre
Upplands Väsby, Stockholm

SANERINGS
SPECIALISTEN

20

7x16=112m2

11

10, 18

5

5,5x16=88m2

17

AQUAJET SYSTEM

4,5x3,5=15,75m2

9x3,5=27m2

BIGGRUPPEN

DECONTA
DROME AB
2,3X8=18,4m2

Uppdaterad: 22-04-01

9x7=63m2

13

12

MATEK

S.C.O.P. AB
www.demcon.se
Jan Hermanson
08-58570046
1:300 A3

E1

6x3=18m2

PDi
PD
SRT

E2

E3

4x3=12m2

4x3=12m2

ANLÄGGNINGSVÄRLDEN
4x3=12m2

E6

E7

E8

4x3=12m2

4x3=12m2

4x3=12m2

IACDS

E4 DL
MASKIN
Rotar

4x3=12m2

KENDRILL

E5

ENTRÉ

18x13=234 m2

Bokad / Booked

Reserverad / Reserved

DEMCON

ÄR TILLBAKA
DEMCON, demoleringsmässan i norra Europa är tillbaka efter
nästan fyra år i karantän på grund av coronavirus-pandemin och
kommer nu att hållas den 24 och 25 november 2022 i Stockholm.
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8x3=24m2

7m

26

25

THOVO

9x7=63m2

0m

22/23/24/35

36

E9
Leif
Power Karlsson
Tools Italmek
2

4x3=12m

Ledig / Available
HUSQVARNA

Ä

ntligen kommer demoleringsmässan
Demcon, i Norden och Nordeuropa
att äga rum i Stockholm efter att ha
skjutits upp två gånger på grund av
pandemin. Mässan kommer att äga
rum den 24 och 25 november, 2022 på Inframässan på Scandic Hotel, Bredden norr om
Stockholm. Demoleringsmässan har hållits
på denna plats sedan 1998.

BESÖKARE AV HÖG KVALITET
Demcon omfattar maskiner och utrustning
för rivning, återvinning, betonghåltagning,
sanering, hantering av betongdamm och
slam, slipning och polering av betonggolv,

HEG

5x3=15m
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Container för avfall

Container för betong

U02
U04
U03

14x4=56 m2

7x3,5=24,5 m2
42

43/44

MILWAUKEE

DEE
TEC

U05/U06

Techtronic Industries
Nordic
5,5x5=27,5m2

7,5x5=37,5m2

4x5=20m2

7x3,5=24,5 m2
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EXIT
Utgång
utomhusområde

34

FLEX SCANDINAVIA
9x3,5=31,5m2
32

31
15x10,5=157 m2

33

CONJET
FALCH
GmbH

ROTOTILT

SWEDEN
AB

3x7=21m2

U07U09 U08

30
4x7=28 m2

2
9x7=63m
4x7=28
m2

29

HILTI

MOLDEX
NORDIC

STEELWRIST
9x4=36m2

3x7=21m2

5,5x16=88m2

7x10=70 m2
8x10,5=84 m2

EXIT
Utgång
utomhusområde

16

ANDERSEN
CONTRACTOR

U10

3x8=21 m2

15B

15

DURI

15

9x3=27m2
14B

BLINKEN

3x3=9m2

U12

DROME

U11/13
7x8=56 m2

7x3=21m2

18 m

14A

GER DIAMOND TOOLS

m2

4x3=12m2

3x6=18m2

SEMINARIER
Seminars
Branschföreningen
för Byggberedning
EDA & IACDS

vattenbilning och andra relaterade tekniker
och metoder. Demcon är en mycket populär branschmässa som samlar merparten av
aktörerna i branschen och lockar besökare
från Sverige, övriga Norden, de baltiska staterna och även mera långväga gäster. Det är
en mycket fokuserad mässa med en extremt
högkvalitativ besöksprofil med endast professionella entreprenörer som arbetar inom
ovanstående områden som deltar i mässan.
Ett 35-tal företag ställer ut i år och de representerar mycket väl ovanstående branscher i Norden. Många svenska och internationella aktörer kommer att ställa ut, och
vilka företag hittar du i utställningsplanen på

detta uppslag. Helt utländska utställare i år är
Deconta, Falch och Heger från Tyskland samt
den indiska diamantverktygstillverkaren Dee
Tec. Normalt äger Demcon rum i september,
men på grund av att bauma i Tyskland hålls i
oktober, på grund av störningar orsakade av
pandemin, har arrangören för Demcon beslutat att flytta fram datumet för showen till
november. Arrangören av Demcon anser att
det är bättre att showen äger rum efter bauma
eftersom många nya produkter först kommer
att släppas på den tyska megashowen.

STÖDS AV BRANSCHFÖRENINGAR
Demcon stöds av den svenska branschfören-

ingen BFB, Byggnadsberedning som omfattar
både de svenska rivnings- och saneringsentreprenörerna samt betonghåltagningsentreprenörerna. BFB kommer att hålla sitt höstmöte i
samband med Demcon. Showen stöds även av
den internationella paraplyorganisationen för
håltagare, IACDS, samt European Demolition
Association, EDA. IACDS och EDA som kommer att ha en gemensam monter på mässan.
Enligt traditionen kommer galamiddagen
Demcon att hållas på kvällen den 24 november. Under middagen kommer ceremonin för
utdelning av det Svenska Demoleringspriset
2022 att äga rum.
www.demcon.se
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Ny 3D-skannerteknik
Malmö Stad har beslutat om att rusta upp
vattentornet Södervärn. Det är den övre delen av tegelfasaden samt koppartaket som
skall åtgärdas i en första etapp. Arbetet runt
tornet börjar med att en byggnadsställning
skall uppföras, start våren 2022. Projektet
beräknas vara färdigt under hösten 2022.
ABC Ställningar i Malmö har av Team
Skåne AB fått i uppdrag att resa en byggnadsställning för att möjliggöra kommande renoveringsarbeten på vattentornet.
”Vårt uppdrag är att överlämna en säker
ställning”, säger Jesper Mårtensson, ansvarig projektledare på ABC Ställningar.
Just säkerheten är viktig och avgörande.
Att bygga ställningar runt ett vattentorn
ställer höga krav på ställningens hållfasthet
och utformning. Just till detta projekt tog
ABC Ställningar hjälp av HAKI för att få rätt
spetskompetens vad gäller beräkning, utformning och effektiva lösningar. Här kom
en ny 3D-skanner från Haki till sin rätt.
I 3D-skannern läses hela byggnaden in
från alla vinklar. Därefter ritas ställningen
in i programmet. ”En av de stora fördelarna
med 3D-skanningen är att vi får ett diskussionsunderlag att utgå ifrån och gemensamt kan arbeta fram en lösning specifikt
för detta unika projekt”, menar Jesper.
Självklart görs nya ritningar och beräkningar i 3D vartefter idéer bollas innan den slutgiltiga lösningen är klar. ABC Ställningar är
mycket nöjda med HAKIs slutresultat.
Jesper berättar att 3D-skanningen hjälpt
dem att placera varje detalj rätt. Arbetsflödet blir bättre när man vet exakt vad som
går åt och vart varje del skall placeras. Målet
är att ställningen blir det effektiva arbetsredskapet som de olika yrkesgrupperna behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett
bra och säkert sätt.
www.haki.se

Power Ant – Kraftpaketet
som sparar tid
Power Ant är en helt unik multifunktionsvagn med en kran som kan förlängas för
att lyfta cirka 200 kg till 12-14 meters höjd.
Flakets lastkapacitet är 1500 kg och vagnen
klarar lutningar upp till 50 procent. Kranen
är fjärrstyrd, men operatören kan använda
personkorg och lyfta både sig själv och materialet. Power Ant tar sig fram på små ytor,
där man inte kommer fram med traditionella
kran- eller lastbilar och sparar både tid och
ryggar.

AVLASTAR
Power Ant är ständigt under utveckling och
finns i en rad olika utföranden. Den första
vagnen heter L5, då den avlastar den 5e ländryggskotan L5 vid tungt arbete. Power Ant L5
väger 4500 kg i grundutförande och kan som
sagt lyfta 1500 kg. Längsta kranlängd är 18
meter där kranen kan lyfta max 270 kg.

ÖKAR SÄKERHETEN
Med Power Ant ökar man säkerheten på arbetsplatsen. Risken för fallande föremål och
överbelastning minskar. Man skapar en snabbare produktion och indirekta besparingar
genom minskad personalfrånvaro. Vagnen är
lönsam även med en relativt kort årlig driftstid.

EN OPTIMAL ARBETSMILJÖ
Företagets team av elektriker och konstruktörer arbetar i nära samarbete med läkare. Med
Power Ant kan man utföra samma arbete
med mindre fysiskt belastning, och kan hålla
medarbetare friskare och arbetsföra längre.
Skräddarsy er Power Ant för maximal funktion.

POWER ANT L5
Vagnen har måtten 2,5 x 1,4 meter och är
försedd med en kran som kan förlängas för
att lyfta cirka 200 kg till 12-14 meters höjd.
Vagnens maxhastighet är 8 km/h. Kranen är
Svensk Rental Tidning • Maj - Juni 2022 • www.SvenskRental.se

placerad i flakkant, och flakets lastkapacitet
är 1.500 kilo. En dieselmotor under vagnens
tippbara flak driver fyra hjul och ger maxhastigheten 8 km/h. Vagnen klarar lutningar upp
till 50 procent. Fyra stödben används när kranen arbetar, och det finns ett överlastskydd.
Tillbehör Kranen är fjärrstyrd, men operatören kan använda personkorg och lyfta både
sig själv och materialet. Andra tillbehör som
hydraulisk vinsch, pallgaffel och släpvagn gör
att vagnen kan användas även till materialhantering vid underhållsarbeten och småhusproduktion.

KORTFATTAT HISTORIA
Power Ant, tidigare TEMO-vagnen, har tillkommit efter idé och initiativ av Tommy
Olsson, platschef på HEAB-Byggställningar
AB i Falkenberg. Tommy, en gång själv ställningsbyggare, och som då undrade hur han
skulle orka med ett så tungt arbete på lång
sikt. Tommy önskade att erfarenhet och kunnande i branschen skulle bli kvar, genom att
ställningsbyggare orkade arbeta även efter
35- till 40-årsåldern. Tommy ansåg att en
förutsättning var att tung materialhantering
underlättades. Idén till TEMO-vagnen hade
Tommy Olsson sedan drygt 10 år tillbaka.
Han hade även byggt några enkla prototyper.
Först efter ett bidrag från SBUF 1991 kunde
en professionell konstruktör anlitas. En speciellt utformad maskin för ställningsbyggnad
konstruerades då. Senare söktes nytt anslag
för att bygga prototyper och göra tester.
Denna ansökan drogs tillbaka efter kritik. En
marknadsundersökning våren 1994 visade
behov att utforma TEMO-vagnen för en bredare grupp av användare. Det resulterade i en
tredje anslagsansökan. Anslag att bygga och
utvärdera en prototyp till en ”multifunktionsmaterialhanteringsmaskin” erhölls då från
Arbetslivsfonden, Byggforskningsrådet och
SBUF.

Inga avgaser, tystare och lägre service- och driftkostnader är några av fördelarna med
FR 100B. Idealiskt för arbeten i rörgravar, tunnlar och inom tätbebyggda områden eller
inomhus. Samma användningsmöjligheter, bättre för miljön.

Swepacs produkter är utvecklade, konstruerade och tillverkade i Sverige.

Läs mer om våra maskiner för mark och asfaltspackning på vår nya hemsida,
www.swepac.se

Originalet, nu även med batteridrift

Läs mer om våra maskiner för mark och asfaltspackning
Läs merpå
om
vårvåra
nyamaskiner
hemsida,för mark och asfaltspackning på vår nya hemsida,
www.swepac.se
www.swepac.se
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tillverkade
produkter
i Sverige.
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och lägremed
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FR 100B. Idealiskt för arbeten i rörgravar, tunnlar och
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Entreprenad

NYA MASKINER FÖR

entreprenadarbeten
I Svensk Rentals tema om entreprenadutrustning berättar vi om några av de
senaste nyheterna. Helt rätt i tiden handlar mycket om batteridrift.

THOVO AB SLÄPPER
BATTERIDRIVNA MODELLER
Thovo är en svensk leverantör av kompaktutrustning som kraftfullt satsat på att sälja
batteridrivna enheter inom entreprenadbranschen. Men man säljer även fossildrivna
maskiner. I sortimentet ingår bland andra
varumärkena Sherpa, Twinca, Muck Truck,
Kovaco, och Tracked Carriers samt det egna
varumärket Thovo.
På mässan Nordbygg visade Thovo flera
nyheter. Sherpa 100 ECO från Holland är en
glidstyrd och batteridriven minilastare som
är väldigt smidig, lättanvänd och miljövänlig
maskin för både inomhus- och utomhusbruk.
Endast 76 cm bred. Batteriet på 360 Ah, 24
volt ger en arbetstid på upp till sex till sju timmar. Maskinen drivs av en 24-volts elmotor

på 1,5 hk som driver en hydraul pump. Bakhjulen har hydraul motorer som via kedjedrift
driver framhjulen. Hydraulisk lyft och tilt och
maskinen har ett extra hydraul uttag för redskap. Lastkapaciteten är 300 kg och maskinen
väger 750 kg. Finns ett 20 tal olika redskap
utöver pallgafflar och vanliga skopor som tex
matt rivare, vacuum sug med lyft vid utskärning av betong eller dylikt, plog, skopa volym,
skopa med grep, borst, etc.
Sedan en tid tillbaka säljer Thovo även
danska Twincas batteridrivna minidumpers.
Lastkapaciteten på upp till 800kg och dimensioner som tillåter den att köras genom
en dörröppning har gjort Twincas maskiner
populära inom håltagning, demolering och
ROT-arbete och med den robusta konstruktionen och punkteringsfria däck så klarar
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VI KAN
GOLVBEARBETNING

SLIPNING | FRÄSNING | BLÄSTRING
Vilken maskin
passar ditt golv?

SE VÅRT KOMPLETTA SORTIMENT PÅ:
www.scanmaskin.com

MASKINLEVERANTÖRERNA PRESENTERAR

SVENSKA MASKINMÄSSAN ÄR DEN ENDA MÖTESPLATSEN SOM SAMLAR SVERIGES ALLA MASKINLEVERANTÖRER PÅ ETT OCH SAMMA STÄLLE.
SE DET SENASTE INOM BRANSCHEN, PROVA NYA MASKINER, GRÄV, LASTA OCH UPPLEV EN LEVANDE MASKINMÄSSA PÅ RIKTIGT. MASKINMASSAN.SE.
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Twincas maskiner många år av arbete i tuffa
miljöer. Total finns 9 olika modeller i modellprogrammet med olika kapacitet, med
eller utan saxlyft och även 2 bensindrivna
modeller finns i programmet för arbeten där
ladd möjlighet saknas. Bland andra tillbehör,
finns en hälllpip för betong vilket är praktiskt
för gjutningar vid ROT-arbete, man slipper
damm och vatten i lokalerna.
Thovo säljer också Tracked Carriers batteridrivna materialtransportörer som smidigt
förflyttar tungt material på arbetsplatsen.
Finns från 700 kg till 2200 kg lastkapacitet
som R eller PRO. Med ”Dolly” (släp) så kan
man lägga till 1000 kg last. Funkar speciellt
bra vid längre stål, betong eller limträbalkar.
Finns flera tillbehör som roterande plattform,
Svivel, glas/panel ställning, vinsch, dragkrok.
Styrs med fjärrkontroll.
Thomas Voeler, som är grundare och VD
för Thovo AB som sålt eldrivna maskiner i
över 10 år, förundras över att batteridriften
tar sådan tid på sig att slå igenom i Sverige till
skillnad från andra nordiska länder.
”Sverige ligger ju ofta i framkant i många
avseenden men användningen av batteridriven kompaktutrustning tar tid på sig att slå
igenom. Idag finns en mycket av smarta och
miljövänliga hjälpmedel som snabbt kan lad-

das och som håller kapaciteten
under en hel arbetsdag och
som är beprövade. De är
dessutom oftast smidigare,
enklare och billigare att arbeta med än bränsledriven utrustning och framförallt tar man som entreprenör, ansvar för arbetsmiljön och miljön”,
säger Thomas Voeler
På mässan Entreprenad Live i september
samt mässan Demcon i november kan branschen titta närmare på Thovo ABs sortiment.
www.thovo.se

SMARTA BATTERIDRIVNA DUMPRAR
Danska Twinca tillverkar batteridrivna minidumpers för tunga transporter i trånga utrymmen.
Fokus ligger på enkelt handhavande och
miljö, både arbetsmiljö och klimat.
Möjligheten att kontrollera maskinerna
med bara en hand och en saxlyft som låter
användaren tippa i exempelvis en container
utan behov av extra maskiner samt enkelt
handhavande bidrar till enkelhet.
Med fokus på batteridrift kan en hel arbetsdag klaras på en laddning samtidigt som
man slipper avgaser och buller, vilket passar
extra bra vid ROT-arbete inne i fastigheter.
Lastkapaciteten på upp till 800kg och dimensioner som tillåter den att köras genom
en dörröppning har gjort Twincas maskiner
populära inom håltagning, demolering och
ROT-arbete och med den robusta konstruktionen och punkteringsfria däck så klarar
Twincas maskiner många år av arbete i tuffa
miljöer.

Som tillbehör finns en hällpip
för betong vilket är praktiskt för gjutningar vid ROT-arbete, man slipper damm
och vatten i lokalerna och kan tyst och enkelt
transportera betongen även långa sträckor
inomhus.
Olika typer av däck för olika ändamål finns
också, punkteringsfria hårdgummihjul för
byggarbetsplatser, breda däck för lågt marktryck på grönytor, och extra smala däck för de
fall där utrymmet är väldigt begränsat.
Smidigheten har även gjort maskinerna
populära inom lättare entreprenadarbeten
som komplement till exempelvis minigrävare
och vid trädgårdsarbeten.
Batteridriften bidrar till ett minimalt underhållsbehov och tillsammans med den
robusta konstruktionen och de inbyggda
säkerhetsfunktionerna så bidrar det till att
maskinerna är lämpliga för både krävande
miljöer och uthyrningsverksamhet.
Total finns 9 olika modeller i modellprogrammet med olika kapacitet, med eller utan
saxlyft och även 2 bensindrivna modeller
finns i programmet för arbeten där laddmöjlighet saknas.
Twinca har i dag en global distribution
från Kanada i Nordväst till Australien i sydost, och kan ofta ses med kundanpassad färgsättning och logotyp i uthyrningsflottor.
I Sverige distribueras Twinca av SMRTdumper och information om företaget Twinca och modellprogrammet finns på https://
www.twincadumper.com/en/products
www.smrtdumper.se

AVANT TECNO INTRODUCERAR
TVÅ NYA LASTARMODELLER
Avant 645i och 650i är de mest kraftfulla lastarna i sin storleksklass i världen hos Avant
Tecno. Måtten och lyftkraften på de nya ma-
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skinerna ligger i samma intervall som de tidigare modellerna i 600-serien, men motorn är
nu ny. Kubotas 33 kW / 44 hk dieselmotor ger
gott om kraft och vridmoment för arbete som
kräver hög dragkraft och/eller är hastighetskrävande. ”Andra lastartillverkare har inte alls
lika effektiva maskiner i samma storleksintervall”, säger Jukka Kytomäki på Avant Tecno i
Finland.
Enligt Avant Tecno är nya Avant 645i och
650i modellerna de mest kompakta över 26 hk
Stage V / Tier 4 Final-kompatibla lastarna på
marknaden. Enkelväxlade 645i och tvåväxlade
650i är utrustade med en Kubota V1505CRT
dieselmotor. Den 4-cylindriga 1498 cm³ turboladdade common rail-motorn har en effekt
på 33 kW / 44 hk. Oxidationskatalysatorn och
partikelfiltret hanterar avgasefterbehandlingen och inga tillsatser (AdBlue) krävs.
Det maximala oljeflödet i hjälphydrauliken är 75 l/min, vilket är unikt för en lastare i
denna storleksklass. De nya lastarna kan köra
nästan alla Avants hydrauliskt drivna redskap.
Hydrostatisk transmission med en hydraulisk drivmotor på varje hjul är en välbekant egenskap hos Avant kompaktlastare.
Avant 645i är utrustad med 1-växlade motorer
(max körhastighet 13 km/h), medan 650i har
2-växlade motorer och en max. körhastighet
på 25 km/h.
Tack vare sin låga egenvikt (1620/1630 kg)
är lastarna lätta att transportera och skonsamma mot gräsytor.
www.nordfam.se

FYRA STARKA KORT FRÅN KOMATSU
Komatsu Europe släpper genom Söderberg
& Haak fyra nya kompakta grävare på den
svenska marknaden. Det handlar om modellerna PC24MR-5, PC55MR-5, PC78US-11 och

PC26MR-3. De gemensamma egenskaperna för de fyra Komatsu-grävarna är att
de är kompakta, lätta och mycket kraftfulla
bandgrävare. Komatsus mini- och midigrävare
är alla standardutrustade med satellitövervakning. KOMTRAX-standard, som ingår på nästan alla modeller, ger lägre total ägandekostnad
och ett ökat andrahandsvärde. De imponerar
med förbättrad manövrerbarhet och säkerhet,
förstklassig förarkomfort och enkelt underhåll.
Grävarna erbjuder en maximal precision och
att de är så lättmanövrerade gör dem perfekta
för alla typer av förare, från nybörjare till mer
erfarna. Det ger minskad total ägandekostnad och ett ökat andrahandsvärde. Grävarna
erbjuder genom sin tekniska konstruktion
snabba och exakta rörelser samt att hyttarna
är tiltbara fär enkel åtkomst vid service. Tack
vare sin storlek, arbetar minigrävarna överallt,
särskilt i trånga utrymmen. Minigrävarna, som
är perfekt anpassade för både slutanvändare
och uthyrningsföretag, erbjuder förstklassig
komfort och passar såväl erfarna användare
som nybörjare.

UPPGRADERAD MR5-SERIE
Hela MR5-serien är uppgraderad med en
mängd förbättrade, kundanpassade funktioner, såsom säkerhetsbältesindikator, en lättillgänglig sekundär avstängningsbrytare och
skyddade PPC-spakar som gör maskinen säker både för förare och åskådare. MR5-serien
kan även fås med flertalet fabriksmonterade
tillval, allt efter behov och önskemål, för att
ge användaren största möjliga flexibilitet,
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tillförlitlighet och prestanda, dag in och dag
ut. Den stora ergonomiskt utformade arbetsmiljön, med ett brett säte, ger en bekväm
och säker arbetsplats för alla förare. Simone
Reddi, produktchef för Komatsu Europe minigrävare, säger: ”MR5-serien koncentrerar
kvaliteten och prestandan, hos de större grävmaskinerna, i ett kompakt paket och med ett
unikt designkoncept kommer dessa Komatsu
minigrävare att utmärka sig på arbetsplatser,
runtom i Europa”.
PC26MR-30 väger 2,55 till 2,80 ton och har
ett maximalt grävdjup på 2,72 m. Skopkapaci-
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teten ligger på 0,04 till 0,09 mÑ. Maskinens
motoreffekt ligger på 15,7/21,1 kW/HP. Nästa
nyheter som är PC55MR-5 har en arbetsvikt
på 5,26 ton och ett maximalt grävdjup på 4,13
m. Skopkapaciteten ligger på 0,16-0,18 mÑ
och motoreffekten på 29,6/39,6 kW/HP.

PC24MR-5 har en arbetsvikt på 2430 kg i
hyttversionen och ett maximalt grävdjup på
2615 mm. Den maximala räckvidden ligger
på 4500 mm. Komtrax övervakningssystem
är standard. Motorn är en EU Steg V-motor.
Maskinen är byggd för den europeiska marknaden och är lätt att transportera på en 3,5tons trailer. Andra egenskaper på PC24MR-5
är lägre trappsteg, reducerad steghöjd på cirka
35 mm. Bommens svängcylinder är placerad
på vänster sida för att minimera skador. Maskinen har en kompakt undervagn (1450 mm
bredd) för enklare åtkomst i trånga utrymmen. Hytten är nykonstruerad med bredare
dörr för enklare insteg. Maskinens fjäderassisterade framrutor kan lätt öppnas.
Bränslepåfyllningspunkten är sänkt med
cirka 300 mm för enklare påfyllning.

Den sista nyheten är bandgrävaren
PC78US-11, också utrustad med Komtrax
övervakningssystem som standard. Den är
försedd med ny 2,4 liter Steg V-motor. Ljudnivån är minskad med 2,2dB (A) jämfört med
tidigare modell.
Automatisk tillbehörsanpassning genom
monitor (tryckanpassning) för exempelvis
hydraulhammare. Andra nyheter är ny design, LED-belysning, ökad arbetskapacitet
jämfört med föregångare med mellan 8-12%.
Maskinen har backkamera som standard.
Maskinens arbetsvikt är 7,50 ton och har en
skopkapacitet på 0,28 mÑ. Motoreffekten
ligger på 50,6/67,9 kW/HP. Nyheterna visas i
Söderberg & Haaks monter på Svenska Maskinmässan i juni på Solvalla, Stockholm.
www.sodhaakentreprenad.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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DAGS FÖR

MEGAMÄSSAN

BAUMA
I oktober är det dags för megamässan Bauma att hållas i München igen.
Uppslutningen är fortsatt god men allt mera hörs kritiska röster om att
dessa gigantiska mässor kostar mer än de smakar.

I

april i år skulle megamässan Bauma ha
hållits i München. Men på grund av Covid-pandemin valde arrangören redan i
april 2021 att flytta fram mässan till 24-30
oktober, 2022. Ett klokt beslut som inte
ställer till det så mycket vare sig för arrangören eller de företag som kommer att ställa ut.

MÄNGDER AV
INTRESSANTA PRODUKTER
Läget i pandemin verkar också att vara under
hyfsad kontroll med reservation för smärre
utbrott och mutationer i vissa länder. Men
med den utbredda vaccinationen runt om i
världen finns ett ganska bra skydd från allvarlig sjukdom.
Svensk Rental kommer naturligtvis att som
vanligt bevaka Bauma grundligt och vi börjar
redan nu med att försiktigt lyfta på locket. Vi
kommer att finnas på plats i egen monter som
delas med vår internationella systertidning PDi
Magazine. Du hittar oss i monter 136 i hall A1.

Att våga sig på att lista alla intressanta utställare är en omöjlighet men vi ger i den här
artikeln lite anvisningar om var på mässan du
som besökare hittar olika produktgrupper.
Det kan vara bra att vara lite förberedd när
man besöker mässan istället för att irra runt
på den 614000 kvm stora mässan bestående
av 18 hallar och tre stora utomhusytor. Stegräknarna går varma den här veckan.
Lättare byggmaskiner som borrsystem,
väggsågar, kapmaskiner, diamantverktyg,
viss rivningsutrustning, maskiner för slipning och polering av betonggolv, luftrenare
och dammsugare med mera återfinns i hall
A1. Kompressorer, pumpar, generatorer med
mera finns i hall A4. Även motorer och komponenter i A4. Olika typer av liftar, byggställningar och bygghissar ställs ut framförallt
på utomhusområdet Nord. Stora och små
anläggningsmaskiner återfinns i hallarna C5
och C6 samt utomhusområdena Nord och
Syd.
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TVEKSAMT OM
MAN SLÅR SIFFORNA FRÅN 2019
När mässan arrangerades 2019 ställde 3,700
företag ut från 68 olika länder och mässan besöktes av 620,000 personer från 200 länder.
Det var en ökning av besökare med 40,000
personer jämfört med mässan 2016. Mer än
250,000 besökare kom från länder utanför
Tyskland vilket gör Bauma till en verkligt internationell mässa.
Inför årets mässa ser utsikterna goda ut.
Redan 10 månader innan mässan hade 97
procent av utställningsytorna bokats upp så
mässan lär i nuläget vara fullbokad och säkert
med en väntelista. I nuläget finns dock inga
uppgifter på antalet utställare. Det är svårt att
sia om hur många människor som kommer
att besöka mässan i år. En tippning är dock
att man kanske inte kommer upp i 620,000
besökare med anledning av pandemin och att
det fortsatt finns restriktioner i vissa länder.
Vi vet heller inte med säkerhet hur smittspridningen kommer att se ut under hösten.
Viruset har ju en tendens att spridas mera
under den kallare delen av året och så finns
naturligtvis risken för nya mutationer. Dock
kan vi nog vara ganska säkra på att mässan
inte löper risken att ställas in. Från Sverige
ställer totalt ett 60-tal företag ut på mässan.
För maskinuthyrningsbranschen är i princip
de flesta produktgrupper av intresse, allt från
verktyg och små maskiner till stora och tunga
maskiner i gruvnäring.

VÄXANDE
TVEKSAMHET INFÖR STORA MÄSSOR
Man kan dock bland vissa större utställare
skönja en viss motvilja till att ställa ut på megamässor som Bauma. Flera större utställare
har valt att inte ställa ut i år. Orsakerna är
flera och vad Svensk Rental Tidning erfarit
anser en del utställare att mässan blivit för
stor och spretig. Man tycker också att det är
en omöjlighet att räkna hem kostnaderna för
mässan som för många av de stora utställarna
blir gigantiska om man räknar in monterytan, kostnaden för att bygga upp avancerade
montrar, catering under mässan, rese- och
boendekostnader för de som arbetar med
uppbyggnation och i montern under mäs�san med mera. Många anser att små nischade
mässor som är geografiskt begränsade ger betydligt mer och att man då på ett bättre sätt
kan ta hand om kunderna.
www.bauma.de
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UTSTÄLLARE		
AB Kranlyft			
AIRTEC AG			
Akerströms Björbo AB		
Alfred Kärcher SE & Co. KG
ALLU Finland OY		
Altrex B.V.			
Ammann Group		
Atlas Weyhausen GmbH
AUSA Center, S.L.U.		
BLASTRAC BV		
Böcker Maschinenwerke GmbH
BOMAG GmbH		
BOMAG GmbH		
Briggs & Stratton Germany GmbH
Bronto Skylift			
CEDIMA 			
CEJN Product GmbH		
Combilift ULC		
Cormidi			
Danfoss Power Solutions ApS
DIECI S.r.l.			
DIEWE GmbH		
DIGGA Ltd			
Dinolift Oy			
Doosan Bobcat EMEA s.r.o.
Dustcontrol GmbH		
Dynapac GmbH		
DYNASET			
Faresin Formwork SPA 		
Fast Verdini S.R.L.		
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

UTSTÄLLARE		
FS.1003/1
A1.521
A2.144
A1.103
FN.1021/2
B3.401
FS.909
C6.212
FM.709/7
A1.137
FS.1203/2
FS.1009
FS.1008/1, FS.1109/1
A2.349
FS.1203/3
A1.349
A3.313/J
FS.1001/6
FN.1015/7
A3.125, 23A.A23.21
FS.1109/5
A1.315
B5.225
FS.1306/1
FN.817
A1.549
FS.1009
FN.1015/15, B5.416
FN.620/1
FS.905A/1
A1.319

GEDA GmbH		
GÖLZ GmbH			
Grammer AG			
Hamm AG			
Heger 			
Hilti Deutschland AG		
Hilti Deutschland AG		
HIMOINSA			
HINOWA S.p.A.		
Holland Lift International B.V.
Holmatro Industrial Equipment B.V
Honda Motor Europe Logistics
Husqvarna Deutschland GmbH
Husqvarna Deutschland GmbH
Hycon A/S			
Jekko s.r.l.			
KAESER KOMPRESSOREN SE
KAESER KOMPRESSOREN SE
Kobelco Construction Machinery
KOMATSU EUROPE		
Layher Bautechnik GmbH
Layher Bautechnik GmbH
Layher Steigtechnik GmbH
LEGUAN LIFTS OY		
Leica Geosystems AG		
Liebherr-International 		
Liftroller AS			
MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD.
MAGNI Telescopic Handlers
MAGOTTEAUX FRANCE SAS
Manitowoc Crane Group
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UTSTÄLLARE		
FS.1004/1
12A.A12.39, A1.449
A6.349
FS.1010
A1.438
12A.A12.12
12A.A12.6, A1.313
56A.A56.9, A5.149
FS.903/8, C4.325
FS.1001/1A
A1.431
A4.149
A1.137
A1.320
FM.711/4
FS.1103/6
FM.708/15
FM.708/17
FN.1016
56C.C56.9
34B.B34.34
B3.424
B3.414
FM.709/3
23A.A23.20, A2.137
FM.714/2
C4.547
FS.1003/1
FS.1108/3
B2.338
FS.1201, FS.1202

Manitowoc Crane Group
MCS Global Ltd		
Messersi' S.p.A.		
Mikasa			
MIKASA SANGYO Co., Ltd.
MultiOne S.r.l.		
National Flooring Equipment
Omme Lift A\/S		
Palazzani Industrie S.p.A.
PILOSIO SRL		
PILOSIO SRL		
Robert Bosch GmbH		
RUTHMANN GmbH & Co. KG
Scanclimber Oy		
Scanmaskin Sweden AB
Schwamborn Gerätebau GmbH
Schwamborn Gerätebau GmbH
Sherpa Miniloaders BV		
Sherpa Miniloaders BV		
Svensk Rental Tidning		
Swepac AB			
Thwaites Ltd			
Tyrolit			
Tyrolit 			
Tyrolit			
V. Broendum A/S		
Vacuworx			
Wacker Neuson SE		
Wirtgen GmbH		
WIRTGEN GROUP		

FS.1302/1
A2.410
FN.1018/2
FS.1013/1
FS.1013/1
FM.714/9
EWE.09
FS.1102/1
FS.907A/1
23B.B23.39
B3.103
A3.327
FS.1006/4
FS.1102/6
A1.338
A1.314
12A.A12.13
B5.549
FM.711/4
A1.136
FS.1308/1
FN.1018/10
01A.A01.33
01A.A01.37
A1.139
A1.114
C4.626
FN.915
FS.1011
FS.1011

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

Priser

166 mm 7,5 meter

750 kr

315 mm 7,5 meter

1 200 kr

400 mm 7,5 meter

1 695 kr

500 mm 7.5 meter

2 195 kr

550 mm 7.5 meter

2 250 kr

JUST NU!
1 395 kr

xxl
order
Beställ 100
få 13 på
köpet

1 695 kr

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

www.varmluftslang.se Tel 010-16 16 790

HANDHÅLLNA BORRMOTORER FÖR ALLAS SYFTEN OCH SMAK!
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DEMODAGAR

med Versalift

Svenska Versalifts demodagar blev lyckade. SRT besökte
när man besökte Stockholm.

I maj genomförde Versalifts svenska dotterbolag sina Demodagar, där de visade upp
modeller från Versalift, Ruthmann, Almac och Hinowa. Svensk Rental besökte dem i
Stockholm, en av deras hållplatser förutom Falkenberg och Göteborg.

P

å plats på Järfälla Hyrkart ställde Versalift ut sitt utbud med alltifrån terränggående larvbandsliftar till en 30
meter bilmonterad lift. Versalift erbjuder såväl kompakta liftar som ger användaren möjlighet att komma fram i trånga
utrymmen och på ojämna ytor som bilmonterade liftar med möjlighet till körkomfort och
förvaring när användaren är ute på jobb. Förutom att demonstrera maskinerna bjöds det
även på god mat, dryck och fika.

en standardtrailer. Modellen har en maximal
arbetshöjd på 15,4 meter, transporthöjd på 9,5
meter och en räckvidd på 9,5 meter. Den lätta

ULTRALÄTT MODELL
FRÅN ITALIENSKA ALMAC
En modell som lyftes fram under Demodagarna var den larvbandsburna minikranen Jibbi
U-1570 Evo från den italienska tillverkaren Almac. Denna ultralätta modell har en totalvikt
på under 2,9 ton, närmare bestämt cirka 2880
kg, vilket gör att den går att transportera med
Svensk Rental Tidning • Maj - Juni 2022 • www.SvenskRental.se

aluminiumbommen är tillverkad av Multitel
Pagliero och korgen kan lyfta 250 kg. Modellen använder sig av en Yanmar dieselmotor,
en 220V elektrisk pump och litiumbatteripack (300Ah-48V). Den klarar lutningar på
upp till 15 grader (longitud och latitud). Den
kompakta storleken, i kombination med underredets variabla spårbredd och en korg som
är utformad för att behålla samma bredd som
maskinen, gör modellen enkel att använda
och flytta, enligt Almac. Modellen kan övervakas med My Almac-panelen, designad för att
hantera inställningarna på avstånd. Modellen
erbjuder även anti-kollisionssystem med ultraljud, körning med en joystick, kabelkonsol
från Autec och kombinerad utjämning på upp
till 22 grader. På grund av sina lutningsegenskaper är modellen särskilt lämpad för ojämn
terräng på byggen. ”En av de viktigaste funktionerna är att den saknar stödben, vilket gör

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
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Anders Werneskog, försäljningschef
för Versalift i Sverige (höger) i korgen
på nya larvbandsburna liften Jibbi
U-1570 Evo, tillsammans med italienska Alma Crawlers Distribution Network Manager, Jonathan Viono.

Versalift rekryterar ny
säljare för Mälardalen
Felix Nyqvist blir Versalifts nya Area Sales Manager och kommer att ansvara för
Stockholmsområdet och Mellansverige
”Jag är för tillfället stationerad i Göteborg, men planen är att flytta till Stockholm”, säger Felix Nyqvist till Svensk
Rental på plats under Versalifts Demodagar i Stockholm. Han är 25 år gammal,
och född och uppvuxen i Göteborg. ”Jag
känner ju till Versalift och Ruthmanns
liftar litegrann sen innan men nu ska det
bli kul att lära sig mer om liftarna från
grunden, och eftersom jag är en social
person så ser jag naturligtvis fram emot
att få komma ut och träffa alla våra kunder, nya som gamla”, berättar Felix Nyqvist i ett pressmeddelande i samband
med att rekryteringen offentliggjordes.
”Dessutom ska det bli kul med alla mäs�sor och kundaktiviteter som äntligen kör
igång igen!”

den enkel att förflytta”, säger Anders Werneskog, försäljningschef Sverige på Versalift. ”I
parkeringsgarage är det till exempel vanligt
att slå i taket i uppförsbackar om du använder bomliftar. Det problemet har du inte med
denna modell. Det är bara att köra rakt fram.
Det ska vara så enkelt som möjligt i korgen.
Larvband är inte så stort i Sverige än. Almac
fyller det tomrummet.”
Almac grundades 2013 och började med
saxliftar. År 2014 och 2015 lanserade de sitt
automatiska nivelleringssystem för sina modeller, och år 2017 började de med teleskopliftar. Idag har de fem olika produktlinjer, nämligen larvbandsburna saxliftar; kompakta,
larvbandsburna liftar; larvbandsburna teleskopbomar; spindelliftar; och larvbandsburna
kompaktlastare . De är verksamma i 35 länder
och har två filialer, Almac Pacific i Australien
och Almac Atlantic i Storbritannien. Företaget har cirka 2500 enheter och en omsättning
på 21,5 miljoner euro? “Vi har växt snabbt sedan vi började”, säger Jonathan Viono, Distribution Network Manager på Alma Crawler,
som demonstrerar Jibbi U-1570 Evo. ”Vi är
idag fler än 70 anställda. När jag började var
vi bara sex anställda.”

HYBRIDMODELL OCH KOSTNADSEFFEKTIV LINJE FRÅN RUTHMANN
En annan modell som lyftes fram under Demodagarna var Ruthmanns Steiger-billift
TBR 260 HV5-Hybrid, en hybridmodell med
såväl diesel- som elmotor. Den har en maximal arbetshöjd på 26 meter med full korglast
och en totalvikt på 3,5 ton. ”Tack vare vikten
på3,5 ton krävs bara ett B-körkort, så de flesta
kan använda den”, säger Marius Wiesmann,
Area Sales Manager Export på Ruthmann.
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”Den använder sig av två litiumjonbatterier
och har en laddtid på sju timmar. Denna modell är väl lämpad för uthyrningsföretag.”
Andra Ruthmann-modeller på området var
från Ruthmanns så kallade Ecoline, en kostnadseffektiv produktlinje med arbetshöjder på
11 till 31 meter beroende på modell. Samtliga
modeller är designade för chassier på 3,5 ton.
Ruthmann produceras i Tyskland och
Italien, och är framträdande i exempelvis
Europa, Australien, Mellanöstern och Israel.
Ruthmann har även filialer i Schweiz, Australien och Italien.
Demodagarna hade många besökare, och
under ett soligt Stockholmsbesök kom både
nya och befintliga kunder. Anders Werneskog
var mycket nöjd med dagen och att det var kul
att äntligen kunna möta kunder face-to-face.
”Det är viktigt att kunna visa maskinerna och
inte bara visa broschyrer. Det har känts riktigt
lyckat.”

Rivning eller slipning av
golvmaterial?
Sedan 1961 har Duri varit verksamma inom golvbranschen och
tillhandahåller professionella hantverkare allt de behöver för att
installera, underhålla, renovera och riva alla typer av golvmaterial.
Duri har sedan många år tillbaka varit verksamma inom segmentet
strippermaskiner och slipmaskiner för golv. Vi tillgodoser rentalbranschen med ett brett sortiment med allt från handhållna
strippermaskiner till stora åkstrippers, golvslipmaskiner för
småjobb och effektiva golvslipmaskiner för stora entreprenadjobb.
Rivning eller slipning av golvmaterial? – Vi har rätt maskiner och
tillbehör för jobbet!

Maskinkatalog
Skanna med din mobilkamera!

Åkstripper ADB High-Speed

Multistripper Vario NG

Flexistripper

Rivningsbranschens arbetshäst.
Den mest kraftfulla batteridrivna
åkstrippern med mycket tyst drivning,
utan avgaser och vibrationer.

Utrustats med ställbar bladvinkel.
Mycket aggressiv för rivning av hårt
limmade mattor, till normal angreppsvinkel för lättare strippning med hög fart.

Nyutvecklad gjuten bladhållare för
effektivare avvisning av golvmaterialet.

Kantslip Flip

SuperQuadro

Art. nr: 58028

Golvslipmaskin Hummel

Populär och väl beprövad
kvalitetsmaskin som nu även är
starkare, snabbare och bättre än
någonsin.

Art. nr: 573032

Art. nr: 58057

Art.nr: 58032

Den första kantslipen med effektivt
dammutsug och en dammpåse tillverkad av filtermaterial för en god
arbetsmiljö.

En mångsidig slipmaskin i helgjutet
metallchassi med en stark motor för
att klara de tuffaste utmaningarna.
Art. nr: 57632

Art. nr: 57340

@duriproffs

duri.se
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Ny spårningsenhet
från Milwaukee
Milwaukee Tool utökar sitt sortiment
med en ny One-Key Bluetooth-spårningsenhet. Den nya spårningsenheten
är utvecklad för att hjälpa användaren att
kontrollera sin verktygspark via en dator,
surfplatta eller telefon.
Den nya spårningsenheten med Bluetooth-teknik ingår i One-Key-plattformen. I One-Key-appen kan användaren
få information om den senaste platsen
och tidspunkten som en One-Key-ansluten enhet befunnit sig inom 90 meter
från en annan One-Key-enhet. Med hjälp
av en inbyggd högtalare kan användaren
lokalisera verktyg inom 15 meter.
One-Key är en digital plattform som är
utvecklad för att ge användaren kontroll
över sin verktygspark. Användaren kan se
om ett verktyg är tillgängligt och var det
är placerat. Plattformen erbjuder även
en fjärrstyrd verktygsspärr ifall verktyget
blir stulet. Det enda användaren behöver
göra är att markera ett verktyg i appen
som är stulet. Användaren får därefter en
notis när det börjar användas.
När One-Key-appen är aktiverad visas den senaste platsen där ditt anslutna
verktyg sågs samt data över de platser
som verktyget närmats av en One-Keyanvändare under de senaste 30 dagarna.
Dessutom kan användaren se när och var
verktyget användes senast. One-Key-teknologin är integrerad i flera Milwaukeeverktyg, och med hjälp av den nya spåringsenheten har användaren möjlighet
att utnyttja tekniken på vilket föremål
som helst. Spårningsenhetens kompakta
konstruktion kan fästas på alla ytor med
lim, skruv eller buntband. Enheten har
också ett skal som tål väder- och arbetsförhållanden på arbetsplatsen.

Foto: Milwaukee

Omfattande uppdateringar bakom ny liftserie från GMG
Den amerikanska lifttillverkaren GMG har
haft sina elektriska saxliftar i ED-serien tillbaka
på ritbordet. Efter att utvecklingsavdelningen
gjort sitt jobb kom liftarna tillbaka med så omfattande uppdateringar att de gav upphov till
ett nytt digitalt koncept - i -Power 2.0. Detta
innebär också skapandet av den nya I-serien.
”Kort sammanfattat så har liftarna i EDserien fått så omfattande uppdateringar att det
var bäst att ge den nya serien ett eget namn.
Förändringarna gäller alla liftarna från GMG
1930 till GMG 4555 som nu har fått tillägget ”I”
i sin modellbeteckning”, förklarar Lasse Weber
som arbetar som produktansvarig för GMG liftar hos Scantruck AB som är importör i Sverige.
Med sin karaktäristiska gula färg och eldrift så har saxliftarna från GMG mycket att
erbjuda. De finns med arbetshöjder ända upp
till 16 meter, har en imponerande stigningsförmåga, precisa köregenskaper och kommer
alltid med en stark AC-motor. Dessutom kan
man alltid lita på att de har ett robust chassi
och en kraftig arbetsplattform.
De många förbättringarna gäller både den
fysiska konstruktionen och konkreta tekniska
lösningar. I den första kategorin kan till exempel nämnas ett kraftigare skyddsräcke,
som ökar säkerheten för föraren. Utöver det
så har såväl dörren som handtaget till densamma fått en översyn. Även trappan har förändrats med större trappsteg så att det ska bli
enklare att ta sig in och ur plattformen.
”En av de största förändringarna på det här
området är pulverlackeringen av saxen. Man
har konstaterat att saxliftar ibland råkar ut för
rostangrepp på saxmekanismen, vilket beror
på att det har trängt in vatten. Den här utmaningen tog sig GMG an och löste genom att
pulverlacka armen såväl invändigt som utvändigt. Samtidigt så är alla andra målade ytor på
maskinen också förbättrade med ett tjockare
färglager med mer glans in. I samband med det
här så har både den gula och den gråa färgen
fått en aning ljusare kulör som klär maskinerna väldigt väl”, säger Lasse Weber.
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På den tekniska sidan har GMG vidareutvecklat deras ”i-Power” CAN-bus styrning,
vilket också givit namnet ”i-Power 2.0.”
”Den stora fördelen med CAN-bus styrning är att allt är elektroniskt styrt, och därmed går det enkelt att ändra på alla inställningar genom att justera programmeringen
för att få till alla egenskaper som man vill.
Tycker man att liften stiger för aggressivt kan
hastigheten enkelt reduceras. Tycker man i
stället att liften är för snabb, eller långsam,
när man förflyttar den i Ramp Control så går
det också att justera in efter förarens önskemål”, förklarar Lasse Weber.
Ramp Control sänker liftens hastighet
vid körning ned för ramper, så systemet inte
överbelastas och för att man inte ska tappa
kontrollen över maskinen. Sensorer som sitter monterade på liften känner automatiskt
av lutningen på underlaget när den är i rörelse, och reducerar då såväl hastigheten som
styrningen för ökad säkerhet.
En annan finess för ökad säkerhet och manöverbarhet som GMG är ensamma om är Creep
Speed – eller kryphastighet om man så vill. Det
är en möjlighet att sänka liftens körhastighet
ännu mer än i standardläget som man kan använda sig av när liften är upphissad. Här sänks
även hastigheten på styrningen, vilket gör det
enklare för föraren att få liften i exakt rätt position i situationer där det är ont om utrymme.
Den precisa styrningen medverkar också till
att förlänga batteriets livslängd, genom att det
helt enkelt går åt mindre energi om det enkelt
går att få liften på plats. Batteritiden varierar så
klart beroende på hur liften används, men vid
normal användning så ska liften klara upp till
två dagars arbete utan att behöva laddas. Vid
inbromsning och körning i utförslutning så
återladdas dessutom batteriet.
Bytet till I-serien är redan fullt ut genomfört hos GMG. Och liftar är på väg hem till
Scantruck. De första exemplaren har redan
sålts till kunder och kommer att levereras under våren.

Tracked Carriers för miljövänlig och smidig
materialhantering på arbetsplatsen!

Hyr dem från Krankungen!
•

Smidig materialhantering

•

Batteridrift eller
hybriddrift

•

Fyra storlekar

•

300 kg till 2200 kg
bärkraft

•

Fjärrstyrda och
lättmanövrerade

•

Klara 45-gradig
lutning

•

Lågt marktryck

•

Låga underhållskostnader

Stockholm • Göteborg
Borlänge • Degerfors

010-130 8100
www.krankungen.se
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Specialister på försäljning och
service av bilmonterade liftar
och larvbandsliftar - från 9 till
90 meters arbetshöjd

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

UTHYRNINGSSYSTEM från MCS

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

70

KOMPAKT TELESKOPLASTARE

i lättviktsklassen från Manitou
Två nya maskiner med lyfthöjd på över fyra meter anpassade för transport på
3,5tons trailer.

K

ompakta mått och låg vikt stod det på
önskelistan som konstruktörerna på
Manitoufabriken i franska regionen
Bretagne fick sig tilldelat. De följde
sina order och svarade med att leverera två nya teleskoplastare med några av de
mest kompakta måtten på marknaden och i
absolut toppklass vad det gäller låg vikt. Två
teleskoplastare med en transportvikt under
3 ton samt yttermått som möjligör för dem
att köra upp på en maskintrailer dragen av en
pickup eller lätt lastbil.
”De nya lättviktarna är döpta till ULM –
Ultra Light Manitou. Enligt planen så kommer de att komma ut på den europeiska
marknaden till hösten, då de också förväntas
anlända till Scantruck”, berättar Lasse Weber som är produktansvarig för Manitou hos
Scantruck AB.
Manitou själva talar om en ny serie teleskoplastare. Det är därför kanske passande
att seriens omfång är lika ”blygsam” som maskinernas mått. Den består av de två modellerna ULM 412 H och ULM 415 H. De båda
ultrakompakta maskinerna delar samma yttermått, nämligen 1,49 meter på bredden och
1,92 meter på höjden. Den mest avgörande
skillnaden på dem är lyftkapaciteten, där
ULM 412 H lyfter 1,25 ton till 4 meters höjd,

och storebror ULM 415 H lyfter 1,5 ton till
samma höjd.

ENKEL TRANSPORT
”De kompakta måtten och den beskedliga
maskinvikten är skapade med siktet inställt
på byggbranschen. Det gör maskinerna
otroligt enkla att flytta mellan olika arbetsplatser. Det samma gäller så klart inom en
mängd olika branscher. Lantbruket är en annan kundgrupp som borde uppskatta möjligheten att lätt och snabbt kunna flytta maskinen mellan olika gårdar”, förklarar Lasse
Weber.
För hantverkare inom bygg och trädgård
så skapar de ultrakompakta teleskoplastarna
möjlighet att snabbt rycka ut på ett jobb, och
få med sig sin maskin med hjälp av endast ett
enkelt maskinsläp.
Maskinerna har fyrhjulsdrift och pendlande baxaxel med en markfrigång på hela
29 centimeter vilket gör att de klarar sig bra
också i ojämn terräng.

TVÅHJULS, FYRHJULS
SAMT KRABBSTYRNING
Maskinföraren kommer kunna glädjas över
att det är enkelt att ta sig i och ur hytten. Väl
på plats har man väldigt god sikt i 360 graders

Svensk Rental Tidning • Maj - Juni 2022 • www.SvenskRental.se

vinkel. Taket som är både genomskinnligt och
stötsäkert är tillverkat i polykarbonat, vilket
är ett betydligt lättare alternativ till härdat
glas. Givetvis uppfyller det ändå säkerhetsstandarden för FOPS fullt ut.
En skärm visar all information som föraren
behöver i form av pop-ups, och joysticken sitter som standard på ett justerbart armstöd för
att alla ska ha möjlighet att hitta en komfortabel position att arbeta i. Konstruktörerna har
varit generösa med att ta fram olika sätt att
styra maskinen på, det finns faktiskt hela tre
stycken nämligen tvåhjulsstyrning, fyrhjulsstyrning samt krabbstyrning. Här kommer
alla som kört Manitous större teleskoplastare
att känna igen sig.
För att ytterligare förbättra komforten för
användarna så har maskinen utrustats med
en automatisk parkeringsbroms. Den aktiveras automatiskt när föraren lämnar sin plats,
och när han är tillbaka i förarsätet igen så
släpps bromsen och maskinen är klar att användas.
I motorrummet på både ULM 412 H och
ULM 415 H har Manitou valt att placera en
motor från Yanmar på 35 hk som naturligtvis
möter de senaste emissionskraven enligt Steg
V. Värt att notera är att motorn klarar av det
utan hjälp av AdBlue.

vi lägger grunden för
det som behövs.
bomag vältprogram.

ring oss idag.
vi har vältar i lager
för omgående leverans.

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