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GEDA
LANSERAR NY
”FRISTÅENDE” HISS

NURON
FRÅN HILTI

ÄNTLIGEN
DEMCON EFTER
FYRA ÅRS
UPPEHÅLL

BATTERIDRIVNA
NYHETER FRÅN DINOLIFT

VERSALIFT SWEDEN HAR
FÅTT EN BRA START

BYGG-STRÖM

mycket mera är skarvsladdar och eldon
BAUMA
ÄR TILLBAKA

VERTIKAL DAYS
EN UPPLYFTANDE MÄSSA

SENNEBOGEN LANSERAR HELT ELDRIVEN LARVBUREN KRAN I 50TONS-KLASSEN

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

Genie GS-4046
E-drive
Genie GS-4046
Arbetshöjd:
E-drive 13,94 m

Lift kapacitet: 350 kg
Arbetshöjd: 13,94 m
Liftens bredd: 1,17 m
Lift kapacitet: 350 kg
Plattformens längd: 2,26 m
Liftens bredd: 1,17 m
Plattformens längd utfälld: 3,18 m
Plattformens längd: 2,26 m
Plattformens bredd: 1,16 m
Plattformens längd utfälld: 3,18 m
Vikt: 3117 kg
Plattformens bredd: 1,16 m
Vikt: 3117 kg
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40 Bauma   

INNEHÅLL

EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Äntligen är Bauma här igen och kommer
återigen att locka över 3500 utställare
från över 60 länder och kanske 600000
besökare från långt över 200 länder.

48 DEMCON 2022

24 Här är Nuron från Hilti

Hiltis största produktlansering någonsin, Nuron 22V batteriplattform inklusive 70 nya batteridrivna maskiner, och däribland en ny kapmaskin i full storlek och en ny bilningshammare.
Ett paradigmskifte för Hilti.

Nu är nordeuropas största mässa för rivning,
återvinning, sanering, betonghåltagning,
slipning och polering av betonggolv och
mycket mera tillbaka.
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KÄNNER DU ORO INFÖR FRAMTIDEN?
Det finns en ganska stor uttalad oro bland
många entreprenörer i landet nu när inflationen skjuter i taket, räntorna stiger och
priset på varor medan bostadspriserna rasar.
Vad ska hända med uppdragen för våra entreprenörer? Oron är befogad till viss del efter
många extremt gynnsamma år inom byggoch anläggningsbranschen med dessutom
väldigt låga räntor.
Jag har skrivit om den svenska bygg- och
anläggningsbranschen sedan början av
1990-talet och sett flera lågkonjunkturer
komma och gå. Om man är
entreprenör och jobbar inom
bygg- och anläggning så har jag
ännu inte upplevt att det blir
tvärstopp på marknaden bara
för att en lågkonjunktur närmar sig. Branschen brukar ha
en förmåga att växla om ganska snabbt. Även om nybyggnationen bromsar in tillfälligt
så tar renovering och ombygg-

nation över. Tillgången på jobb minskar förstås en del, i alla fall tillfälligt. Men inför den
här lågkonjunkturen befinner sig landet i ett
helt annat läge än exempelvis på 1990-talet.
Då fanns en överproduktion av nya bostäder
vilket innebar att smällen blev desto större.
Idag finns fortsatt en skriande brist på bostäder som måste åtgärdas. Om nu nybyggnationen bromsas upp och det blir tuffare att
räkna hem kalkylerna på nybyggen så träder
alternativet in att renovera och bygga om befintliga fastigheter.
Oron och försiktigheten är
befogad till viss del men den
får inte lamslå handlingskraften bland våra entreprenörer.
Vi kanske inte har samma resurser att investera i nya maskiner och utrustningar som
tidigare men i sådana tider är
att hyra ett ännu starkare alternativ för att hålla hjulen snurrande. Vi klarade oss igenom
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den djupa krisen på 1990-talet och även när
allt snabbdök 2008. Idag är läget annorlunda
och till det bättre så vi lär klara oss ganska bra
även denna gång. Pandemin rubbade oss ur
vårt trygga läge, något som vi kanske inte riktigt var beredda på. Det var ingen traditionell
händelse som påverkade ekonomin och inte
heller kriget i Ukraina. Men de förutsättningar som verkligen sätter ekonomin i gungning
finns inte, i alla fall inte ännu. Men som alla
affärsidkare måste vi ständigt vara vakna för
förändring och hitta nya vägar för överlevnad.
Det är en regel för näringsidkare som man
kanske lätt glömmer bort efter år då alltid gått
som på räls.

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se

Energilagring med
noll utsläpp och buller

Behöver du minska utsläpp och buller på
byggarbetsplatsen? ZenergiZe energilagring
består av litiumjonbaserade batterier. Systemet
kan användas fristående eller kombineras med
generatorer, för att skapa en hybridkraftlösning.
ZenergiZe ger noll koldioxidutsläpp och buller.
Kontakta oss på Power Technique för mer info.

ZERO

www.atlascopco.com

Besök oss i monter
FS 1003/1
för att få uppleva en
världspremiär!

FUEL AND
CO2EMISSIONS

40.000
Hrs
LIFESPAN
Li-ION

1,5 Hrs

12

CHARGING

Hrs

AUTONOMY

70
% MORE
COMPACT
& LIGHTER
IN WEIGHT

Noll utsläpp - perfekt för inomhusarbeten
Kontinuerlig drift under laddning
Låg ljudnivå för bättre arbetsmiljö
Vita larvband som standard

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

6

Aktivt branschdeltagande för

CMC

Den italienska lifttillverkaren
CMC kommer att närvara på flera mässor och evenemang under
året. De har redan hunnit vara
huvudsponsor på IAPA Awards
i London och platinumsponsor
på IPAF Anchi’o. De har även
deltagit i access- och lifteventet
Vertikal Days i Petersborough,
Storbritannien; mässan Vei og
anlegg i Norge; och Born To Lift
i Tyskland. Framöver kommer
CMC även att delta på Bauma
den 24-30 oktober, vara utställare
och sponsor vid Europlatform i
Rom den 15 september och närvara på Bauma China i Shanghai
22-23 november.

Scantruck tar över Weycor i södra Sverige
Scantruck kommer att sälja hela Weycors sortiment
av hjullastare och vältar från Gävle och söderut. ”Vi
har redan hunnit sälja ett par maskiner och kommer
att ta emot leveranser av fler nya maskiner löpande”, säger Peter Claesson, marknadschef Scantruck.
Weycor tillverkar hjullastare och vältar i tyska
Wildeshausen samt i ungerska Kaposvàr. Deras
hjullastare sträcker sig från AR320 som väger 2500
kg i sitt lättaste utförande ända upp till AR680 som
väger 15,1 ton. Deras minsta maskin lyfter 1500 kg,
och deras största 11150 kg. De mindre maskinerna
drivs av motorer från Yanmar eller Kubota, men
från och med AR420 och uppåt så är det fyra eller
sexcylindriga Deutzmotorer i maskinerna. Modellen AR480 går att få med antingen svängbart lastaraggregat, teleskopbom för ökad räckvidd eller som
en helt vanlig hjullastare. Sammanlagt erbjuder
Weycor hela 17 olika hjullastare i sitt sortiment.
Bland vältar erbjuds tre tandemvältar som sträcker sig från Weycor AW240 via AW260 till AW300.

Minstingen väger endast 2400 kg och AW300 väger
3 ton. Samtliga dessa drivs av Perkinsmotorer. Deras modellprogram av kompaktorer sträcker sig från
7,1 ton upp till 13,8 ton via fem olika modeller. Här
kommer motorerna från Deutz som Weycor har ett
tätt samarbete med.
På Svenska Maskinmässan visade Scantruck upp
lastmaskinen AR660 samt välten AW1120E. AR660
väger 14 ton och drivs av en sexcylindrig Deutzmotor på 215hk. Maskinen lyfter 10 ton samt 8,8 ton i
svängt läge. AW1120E väger 12 ton och har en arbetsbredd på 2,1 meter. Även här hittar man en motor från Deutz som drivkälla.
”Weycor är en ny bekantskap för Scantruck AB,
men eftersom Scantruck i Danmark har sålt dem
ända sedan 2006 så finns det givetvis en stor kunskap om dem inom företaget. Det var också därför
vi gjorde bedömningen att de passar perfekt in mot
våra befintliga kundsegment inom uthyrning, entreprenörer samt lantbruk.”

Faresin-nyheter från LMK
I ett pressmeddelande presenterar Lindborgs Maskinkonsult,
LMK, flera modeller från italienska Faresin, bland annat dieselteleskoplastare 6.26 samt dess
helelektriska syskon. Dessutom
presenterar de en ny generation
teleskoplastare, där modellen
7.32 är först ut. Modellen har en
HD touchskärm (10,5”), back- och
frontkamera med full HD och en
lins som kan värmas upp när det
blir frost. LMKs kompletta Faresin-utbud i övrigt är en kompakt
serie, en mediumserie, en heavy
duty-serie och en stor serie. LMK
meddelar även i samma pressmeddelande att de söker återförsäljare.

HAKI FÖRVÄRVAR NOVAKORP
Midway Holding har, genom
sitt största dotterbolag Haki,
tecknat avtal om att förvärva
samtliga aktier i det franska
företaget Novakorp Systems
SARL. Novakorp kompletterar
affärsområdet Safe Access Solutions med lösningar för säkert
arbete på hög höjd, enligt Haki.
Förutom geografisk expansion
så ger förvärvet även möjligheter till synergier med Safe Access
Solutions försörjningskedja.
Novakorp utvecklar, säljer
och marknadsför säkerhetspro-

dukter för arbete på hög höjd.
Frankrike är den största marknaden, där Paris dominerar, och
huvudfokus är nybyggnation.
Bolagets omsättning under
2021 var cirka 70 Mkr. Företaget
grundades 2010 och företagets
huvudkontor ligger i Bordeaux
med lager och logistikverksamhet i Lyon.
”Novakorp Systems verksamhet liknar Vertemax, som
Midway förvärvade 2021”, säger Thomas Schüller, vd Haki.
”Novakorp Systems har en stark
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produktportfölj för säkert arbete på hög höjd och är därmed
ett utmärkt komplement till
våra befintliga verksamheter
inom Safe Access Solutions.”
”Vi ser fram mot att bli en
del av Haki och är övertygade
om att detta kommer att göra
det möjligt för oss att skapa
ännu mera värde för våra kunder”, säger Georges Simioni, vd
och grundare Novakorp. ”Med
vår gemensamma produktportfölj skapar vi en bra plattform
för fortsatt tillväxt.”
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DET HÄNDER
MYCKET PÅ LIFTSIDAN

Jessica Huhtala, medlem i
Rentalföretagens Liftutskott.

”Liftutskottet är ett utskott inom branchföreningen rentalföretagen som
ska underlätta maskinuthyrarens arbete med liftar”.

D

et har hänt mycket inom segmentet
liftar de senaste åren och mycket är på
gång inom en snar framtid. Framför
allt ser vi det i övergången från fossila
bränslen till el. Där finns det mycket
att arbeta med för att vi ska kunna möta upp
de framtida miljö och hållbarhetskraven.
Liftutskottets uppgift är att driva viktiga
frågor och tillvarata maskinuthyrarnas intressen. Det innebär att vara en länk mellan dem,
leverantörerna och myndigheterna. Utskottet
kommer även se över arbetsmiljöregler och
lagkrav.
Den fråga som utskottet har prioriterat
just nu är ”Att vid behov kunna få lämna och
återinträda korgen på höjd”. Frågan har lyfts
till andra branschorganisationer som också
har samma problematik, vi har samsyn i att
tillträdsleden på detta vis behövs. Ett samarbeta har även påbörjats tillsammans med våra
partner, liftleverantörerna, för att ta fram en
branschpraxis för arbetsmetoden.
Inom Liftutskottet har vi olika arbetsgrupper som arbetar fram underlag och förbereder förslag. Därefter lägger arbetsgruppen

fram förslaget till Liftutskottet för justering
och godkännande innan det går vidare till
styrelsen för beslut. Frågan om att lämna och
återinträda korgen är ett exempel på detta.
Vi har även en arbetsgrupp där vi välkomnar
våra leverantörspartner för att tillsammans
diskutera frågorna kring säkrare, hållbarare
och användarvänligare maskiner.
LUR (Liftutbildningsrådet) är en viktig
och kritisk del av vår bransch där arbetet det
senaste året har stagnerat på grund av olika
olyckliga omständigheter. Av den anledningen har styrelsen i Rentalföretagen, på initiativ
av en medlem, satt ihop en arbetsgrupp för
att bibehålla kvalitén och fortsätta utvecklingen av LUR. I den gruppen kommer man
även se över hur samarbetsformerna mellan
det nytillsatta Liftutskottet och LUR kommer
se ut framöver.
En fråga som har realiserat efter den
snabba utvecklingen av el liftar är utbildning
inom dessa områden. Det gäller både uthyrarnas servicepersonal samt behörigheterna
på personalen ute hos våra kunder på arbetsplatserna. De nya el liftarna kräver en annan
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typ av laddning och en annan behörighet hos
personalen än vad man är van vid idag.
Liftutskottet består av 7 representanter
från våra medlemmar, maskinuthyrarna. Vi
väljer inte vilka som ska vara med utan det
är fritt för alla medlemmar som hyr ut liftar
att delta i utskottet. Vi välkomnar gärna fler
liftintresserade alltifrån stora, små och medelstora uthyrare.
Då Liftutskottet är relativt nystartat så har
vi endast träffats via digitala möten. Planerna
är att ha minst ett fysiskt möte per år nu när
möjligheterna finns. Några av oss träffades på
Rentaldagarna i Båstad. Det var riktigt roligt
att träffa kollegor i branschen och samtala
med medlemmar om Liftutskottets arbete.
Där såg vi verkligen behovet av vårt utskott då
vi fick med mycket input samt frågor att driva
vidare från medlemmarna och våra partner.
Kom gärna till Höstmötet 10 november på
Scandic Infra City, konferensanläggningen
ligger precis bredvid E4:an mellan Stockholm
och Arlanda, så kan vi prata ännu mer om liftar och vilka utmaningar vi står inför framöver.

Layout ansvarig: Markus Leo,
markus.leo@svenskrental.se

Utges av: SCOP AB

Omslagsfoto: Bygg-Ström
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KONJUNKTURBAROMETERN
Augusti 2022

Hushållen fortsatt mycket nedstämda
Hushållens konfidensindikator är kvar på en rekordlåg nivå.
Efter de senaste månadernas kraftiga fall ökade indikatorn
med marginella 0,2 enheter till 56,3 i augusti. Barometerindikatorn föll däremot med 3,9 enheter, från 101,4 till
97,5 och ligger under sitt historiska genomsnitt för första
gången sedan januari förra året.
Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin minskade med 3,0 enheter. Trots nedgången är indikatorn kvar på en hög nivå. Utvecklingen i augusti 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 anläggningsverksamhet steg med 1,5 enheter medan indikatorn för husbyggande sjönk med 0,7 enheter.
Detaljhandelns konfidensindikator steg marginellt, från 92,4 till 92,8 och fortsätter att peka på ett svagare stämningsläge än normalt. Stämningsläget förbättrades
kraftigt för dagligvaruhandeln medan indikatorn för sällanköpshandeln föll tillbaka.
Många företag förväntar sig att försäljningspriserna kommer att öka de kommande
tre månaderna, högst är förväntningarna i dagligvaruhandeln där ungefär nio av
tio företag tror på ökade priser.
Tjänstesektorns konfidensindikator minskade med hela 6,3 enheter till 98,4 och
samtliga frågor i indikatorn föll tillbaka. Nedgången är bred då nästan samtliga
branscher inom tjänstesektorn också faller tillbaka.
Hushållens konfidensindikator steg marginellt från rekordlåga 56,1 till 56,3 och
är därmed kvar på en ovanligt låg nivå. Sedan drygt ett år tillbaka har osäkerheten
bland hushållen ökat betydligt och det har blivit allt svårare för hushållen att förutse
sin ekonomiska situation.

Renta förvärvar L E Maskin
I 25 år har uthyraren Lars & Erik
Maskin stöttat byggare från depåerna i Umeå, Lycksele och
Sundsvall. Efter sommaren öppnar de tillsammans med Renta
en depå i Örnsköldsvik. Laguppställningen är 30 experter med
en årlig omsättning på cirka 100
miljoner SEK. ”Det här är ett gäng
fantastiska människor som delar
värderingar med oss, drivna och
övertygande om att det är lokalt
som allting händer”, säger Joacim
Johansson, vd Renta. ”De är på
tillväxt och är helt rätt för Rentas
tillgänglighet i Norrland. Vi är väldigt glada över att välkomna in L E
till den här galna, orangea resan.”
Förvärvet är ett steg i Rentas
ambitioner om att vara den mest
tillgängliga maskinuthyraren i Sverige, enligt Renta. Med L E tickar
depåantalet upp till 54 maskinin-

stitutioner och under orange flagg
kommer de stötta regionerna i
deras långsiktiga infrastrukturprojekt och stora industriella investeringar. ”Tillsammans kommer
vi fortsatt stötta kunderna med
samma lokala engagemang och
service som tidigare och nu med
hjälp av Rentas digitala lösningar”,
säger Lars Grehn, en av grundarna
till L E Maskin. ”Med maskinappen
Renta Easy kommer vår tillgänglighet bli än mer synlig. Samtidigt
som det känns riktigt gott i magen
att vi delar synsätt och värderingarna.”
Renta inriktar sig på uthyrning av entreprenadmaskiner,
utrustning, bodar och byggställningar, och har idag över 100 depåer och mer än 1000 anställda
i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Polen.

Etablerar sig i Norrbotten och Västerbotten
Från och med Augusti 2022, inleder
Bobcat Sverige AB och Nordkust
Maskin AB ett samarbete för att
representera Bobcat i området från
Umeå till Kiruna. Nordkust Maskin
kommer erbjuda Bobcats fulla produktsortiment samt även tillhandahålla reservdelar och service.
Bobcat Sveriges VD Johan Bursell: ”Vi gläder oss åt att kunna
börja ett samarbete med Nordkust Maskin för att representera
Bobcat i norra Sverige. Genom
vårt samarbete kommer vi stärka
Bobcats närvaro i området och
kunna erbjuda ännu bättre service och support till nuvarande
och blivande kunder. Vi är övertygade att Nordkust Maskin är

rätt partner för oss, och tillsammans kommer vi kunna erbjuda
samma unika Bobcat upplevelse
som kunder i sydligare delar av
landet kommit att lita på.”
”Vi är väldigt stolta över att
kunna erbjuda hela sortimentet
med markvibratorer, kompaktlastare, skidsteers, hjullastare,
grävmaskiner samt stela teleskoplastare och roterande teleskoplastare upp till 40m. Etableringen sker i Nordkust Maskins
lokaler på Betongvägen 42 i
Luleå där vi kommer lagerhålla
maskiner men den huvudsakliga
försäljningen sker ute hos våra
kunder”, säger Johan Gustafsson,
ägare till Nordkust Maskin.

Sverre Hellum Diamant och Industri Verktøy blir
totalleverantörer till Scanmaskin i Norge
Sverre Hellum Diamant AS och
Industri Verktøy AS har ingått ett
nytt samarbete med Scanmaskin
Sweden AB. Scanmaskin Sweden
AB har sin produktion och lager i
Lindome i Göteborg. Scanmaskin
har ökat sina marknadsandelar
världen över de senaste åren, inte
minst på grund av deras innovativa produkter.
Sverre Hellum Diamant AS
och Industri Verktøy AS blir totalleverantörer på den norska
marknaden för hela Scanmaskins sortiment som består av
slipmaskiner, diamantverktyg,
industridammsugare, betongfräsmaskiner, sprängare/slinger, betongglättare och vägavstrykare.
”För oss har det varit viktigt
att hitta partners som kan lyssna
på våra användare och stötta
dem. Genom deras långa erfarenhet av golvslipning är vi övertygade om att vi tillsammans
kommer att kunna erbjuda den
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norska marknaden en helhetsleverantör för framgångsrika golvprojekt”, säger Peter Niklasson,
Exportchef Scanmaskin Sweden
AB.

OM SVERRE HELLUM
DIAMANT AS OCH
INDUSTRI VERKTØY AS
Båda företagen har samma ägare
och samarbetar väl på den norska
marknaden. Företagen etablerades i början av 80-talet och har
gedigen erfarenhet och snabbhet.
Huvudfokus ligger på diamantverktyg och maskiner för
professionella användare. Man
försöker ständigt lyssna på sina
kunder för att bli den bästa partnern och supportern.
Service och eftermarknad är
en viktig del för att lyckas med
försäljning av maskiner på lång
sikt. Detta är ett område som
man är bra på med egen serviceverkstad i Oslo och Bergen.

GEDA 1500 Z/ZP F
OCTOBER 24-30, 2022, MUNICH

BOOTH FS. 1004/1

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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2
1

www.bvm.se

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
0 54 - 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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RENTALFÖRETAGEN
LANSERAR NY HEMSIDA

Ramirent öppnar kundcenter i Märsta
Den 18 maj öppnade maskinuthyrningsföretaget Ramirent ett
nytt kundcenter i Märsta norr
om Stockholm, det femtonde i
Stockholmsområdet. ”Vi har sökt
en lokal för att kunna etablera oss
i Märsta de senaste 2-3 åren. Och
nu har vi hittat en i rätt storlek,
som ligger logistiskt bra vid Sigtunavägen”, säger distriktschef
Trond Thormodsrud.
Det jobbades för högtryck på
kundcentret i Märsta för att få
allt i ordning och skyltarna på
plats till invigningen. Den 500 m²
stora butiken fylldes med byggmaskiner och annan utrustning,
och 600 m² utomhusyta ställdes
iordning. Kundcentret erbjuder
ett stort urval av Ramirents produkter, med fokus på byggmaskiner, släpvagnsliftar, släpgeneratorer och mindre maskiner som
kunden kan hämta själv. ”Självklart kan kunderna även beställa

större maskiner, liftar och bodar,
som vi ser till levereras från våra
andra kundcenter i Stockholm”,
säger Fredrik Aronsson, ny kundcenterchef.
I Märsta kommer, utöver
kundcenterchefen, två säljare att
jobba för att serva bygg- och infrastrukturprojekten som just nu
pågår i regionen. ”Hela området
runt Arlanda, Sigtuna, Rosersberg
och Knivsta är i stark tillväxt och
vårt närmaste kundcenter ligger
i Sollentuna”, säger Trond Thormodsrud. ”Nu är vi väldigt glada
att kunna stärka upp med ytterligare ett kundcenter och därigenom komma ännu närmare våra
kunder. Att vi dessutom gör det
i ett område där det redan ligger
flera uthyrnings- och byggföretag,
underlättar ytterligare för kunderna.”
Adressen till det nya kundcentret är Voltgatan 9, Arlandastad.

Rentalföretagen grundades den
27 maj 2021 efter att branschorganisationerna Hyreskedjan och
Swedish Rental beslutade om
att gå samman. Den 14 oktober
2021 lanserades Rentalföretagens
grafiska profil. Nu presenterar de
sin nya hemsida som ska fungera som en digital mötesplats för
hela rentalbranschen, nämligen
rentalforetagen.se.
Den nya hemsidan ersätter
hyreskedjan.se och swedishrental.se som har funnits kvar under
övergångsperioden. Den riktar
sig främst till de som har verksamhet inom rental men syftar
även till att skapa och öka kännedom om branschen för myndigheter, beslutsfattare, hyrestagare
och framtida medarbetare inom
rental.
På hemsidan finns information om Rentalföretagens verksamhet, vilka branschfrågor de
driver och de tjänster de erbjuder
för att utveckla rentalbranschen.
De som representar ett medlemseller partnerföretag kan ansöka
om ett personlig konto för att
få tillgång till medlemssidorna.
Information om hur man ska-

par och hanterar sitt personliga
konto skickas till medlems- och
partnerföretagens kontaktpersoner inom kort.
Under processens gång har
Rentalföretagen arbetat för att
göra hemsidan användarvänlig,
lättnavigerad och informativ för
medlemmar, partners och övriga
intressenter. De har haft ett nära
samarbete med produktionsbyrån Normy som har arbetat med
hemsidans design och utveckling.
Några nya funktioner som
besökare kommer att hitta är ett
nyhetscenter med möjlighet att
prenumerera på specifika ämnesområden; medlemssidor med
tillgång till stödjande dokument
och mallar; och information om
Rentalföretagens aktuella utskott
och branschfrågor.

ALIMAK FÖRVÄRVAR TALL CRANE EQUIPMENT
Alimak Group ingår ett avtal om att förvärva
100 procent av aktierna i Tall Crane Equipment Ltd, en kanadensisk leverantör av hissoch kranuthyrningstjänster. Tall Crane är en
licensierad hissentreprenör som tillhandahåller uthyrning av hissar och kranar, kvalificerad
licensierad personal samt reparationer och
underhåll on site och off site. Bolaget, med
huvudkontor i Langley, British Columbia, Kanada, har varit kund hos Alimak Construction
Division i över 30 år och kommer nu att bli en
del av Alimak Groups division Construction.
Köpeskillingen uppgår till cirka MSEK 215
(27 MCAD) på kontant- och skuldfri basis. I
tillägg till den fasta köpeskillingen, som erläggs vid tillträdet, kan säljaren komma att
erhålla en villkorsbaserad tilläggsköpeskilling (earn-out) om maximalt cirka MSEK 105

(MCAD 13) baserat på uppfyllande av vissa
prestationsmål avseende omsättning och
lönsamhet. Tall Crane Equipments intäkter
för det senaste årsbokslutet uppgick till cirka
130 MSEK (MCAD 16) och kommer enligt
Alimak att bidra positivt till Constructiondivisionens EBITA- marginal.
”Jag är glad att kunna välkomna Tall Crane
till Alimak Group”, säger Ole Kristian Jødahl,
vd Alimak Group. ”Förvärvet speglar vårt strategiska mål att vara nära våra kunder på de
marknader de verkar. Vi har haft en relation
till det här bolaget i många år och uthyrningsverksamheten kommer att ge en bra grund
för att utöka vårt utbud av nya och begagnade
produkter. Utöver att vi etablerar en helägd
verksamhet i Kanada, skapar detta förvärv
möjligheter att ytterligare expandera både
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inom Construction och inom permanent industriell utrustning, inklusive våra reservdelar och tjänster.”
”Vi är glada över att bli en del av Alimak
Group”, säger Tony Violette, partner och vd
Tall Crane. ”Detta ger oss möjligheten att
fortsätta utveckla vår verksamhet och expendera vårt affärsnätverk.”
Tall Crane grundades 1980, och utöver
ovanstående nämnda produkter och tjänster tillhandahåller Tall Cranes underhåll och
reparationer 24/7, reservdelar och tjänster,
projektering och uppsättning av utrustning,
leverans, installation och demontering av
tornkranar och bygghissar. Tall Crane tillhandahåller även utbildning för hissoperatörer.
Slutförandet av transaktionen förväntas
ske under tredje kvartalet 2022.

Canycom och Ausa

– bästa minidumprarna

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

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

AUSA

Svängbart flak eller högtippande
Lastkapacitet: 1000 kg – 10.000 kg
Hjulaxlar på alla modeller för bättre stabilitet och bromsar.
Maskinerna levereras med Panolin miljöolja som standard
Tillverkas i Spanien
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Mollo Noleggio
Aulis Lundell presenterar klimatsmart boende
Aulis Lundell är verksamma inom stålkonstruktion och presenterar huset Pyörre (finska för ”virvel”) som enligt Aulis Lundell
visar på hur mycket av materialet i ett enbostadshus som kan vara återvinningsbart,
återvunnet och förnyelsebart. Stål är enligt
Aulis Lundell ett material vars egenskaper
många inte känner till, som till exempel dess
måttnogrannhet, formbarhet och hundraprocentiga återvinningsbarhet. Huset Pyörre är ett boende som enligt Aulis Lundell
går hand i hand med klimatsmarta konstruktionslösningar. En rapport om husets
material och klimatpåverkan genomfördes
enligt finska Miljöministeriets framtida kriterier som träder i kraft år 2025, och huset

uppfyllde alla kommande krav, enligt Aulis
Lundell. Av allt material som användes till
Pyörre är 37 procent återanvänt, bland annat alla stålkonstruktioner, stålelementen
och grundläggningsmaterialen. ”Vi använde
oss av många nya produktinnovationer, vilka möjliggjorde ett koldioxidsnålt byggande
med högre återvinnbarhet av materialen”,
skriver Aulis Lundell i ett pressmeddelande
i samband med mässan Nordbygg. I och med
att Pyörre byggdes av stål och med cirkulär
ekonomi i fokus var det ett pilotprojekt för
hållbar utveckling. Aulis Lundell Oys hus
prisbelönades på Bostadsmässan 2021 i Lojo,
Finland, för ”Bästa interiör”, ”Bästa hus” och
”Bästa gröna handling”.

Cykelloppet Giro d'Italia 2022 innebar tjugoen etapper för Mollo Noleggios lag, och det
Alba-baserade företaget följde som sponsor
idrottarna längs loppets rutt och korsade hela
landet. Mollo Noleggio deltog även i Giro Caravan, en karavan med roliga bilar som korsar
Italien längs loppets rutt, och ställde upp med
två fordon (en 4 x 4 pickuplastbil och en 13 m
hög arbetsplattform) som klätts upp för tillfället.
Mollo var också på plats med en egen kommersiell monter som sattes upp vid start och mål för
varje etapp. Mollo Noleggio har 45 uthyrningsställen över hela landet, varav några ligger mitt i
städerna som korsas av Giro d’Italia, exempelvis
Forlì, Imola och Bologna. Mollo Noleggio syntes
på banderoller längs rutten och längs hela resplanen. Samtidigt tillhandahöll Mollo Servizi,
en filial specialiserad på uthyrning av liftar, två
maskiner: en 21 m och en 68,5 m lastbilsmonterad plattform. Båda stod nära ankomsten vid
varje etapp, i anslutning till TV-sändning, och
sköttes av Mollo Noleggios operatörer.

HBA Fordonsteknik presenterar 230VAC-system
ES-2000 är ett energisystem för arbetsfordon som enligt HBA Fordonsteknik gör det
möjligt för användaren att köra sina elverktyg och samtidigt ha fulladdade batterier
till sina handverktyg. ES-2000 är en 2000W
inverter med ren sinusvåg som tack vare ett
inbyggt 100Ah LiFePO4-batteri driver 230V
AC-applikationer under lång tid. Batteriövervakningstekniken skyddar batterierna från
överbelastning och tillser även att all tillgäng-

lig laddningsenergi från fordonets generator
och externt elnät omvandlas till snabb och
effektiv batteriladdning, enligt HBA Fordonsteknik. Funktioner inkluderar inbyggd
55A-nätladdare, flera DC-anslutningar, EU
Schuko-nätkontakt, Bluetooth-batterimonitor, inbyggd jordfelsbrytare, samt kontakter
och fästen. Systemet är godkänt för flygtransporter enligt UN38.3, CE-godkänd och EMC
R10-godkänd.

Festool presenterar tre skruvdragare
Festool erbjuder tre olika skruvdragare för olika
typer av hantverkare. Slagskruvdragaren TID
18 är i sammanhanget den absolut lättaste av
de tre skruvdragarna. I och med att den har en
knackande slagfunktion påfrestar användaren
inte handleden. Det man ska tänka på när man

väljer denna typ är att den, likt alla slagskruvdragare, är ganska högljudd. Skruvdragaren T
18 är Festools klassiker. Den har två växlar och
upp till 1500 varv/min. Denna skruvdragare
finns även som C-modell för de som uppskattar
den typen av fattning. Skruvdragaren TDC 18/4
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är Festools ”heavy duty”-skruvdragare. Den har
fyra växlar för tuffa jobb men är även lämpad
för trallbygge. Ett smalt grepp som påminner
om TID 18 gör att man får en ergonomisk fattning. I förhållande till sin styrka har den en låg
vikt, enligt Festool.
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GENERALAGENT FÖR MANITOU
Rådfråga Scantruck om du vill lyfta din verksamhet till nästa nivå. Vi är generalagent för
de kända SENNEBOGEN kranar, Manitou teleskoplastare, liftar och minilastare;
Weycor hjullastare och vältar 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.

På återseende hos Scantruck

Scantruck är generalagent för Manitou, SENNEBOGEN kranar, Weycor, GMG, PB Platforms och Platform Basket.
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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Atlas Copco lanserar
E-Air-kampanj
Atlas Copco Power Technique Nordic
lanserar en åtta veckor lång kampanj som
fokuserar på E-Air elektriska kompressorer. Kampanjen #AllAboutEAir koncentrerar sig på tekniska detaljer som entreprenörer enligt Atlas Copco är angelägna
om att känna till, och betonar fördelar
som elektrifiering för med sig.
Det senaste året har allt fler regioner i
Norden skärpt kraven för utsläpp, vilket
har drivit på övergången till elektrifierade
byggmaskiner, men fortfarande finns det
enligt Atlas Copco många som är misstänksamma och undrar över om eldrivna
kompressorer kan utföra samma arbeten
som de dieseldrivna. För entreprenörerna är minskad miljöpåverkan och lägre
driftskostnader de främsta skälen till att
välja E-Air, enligt Atlas Copco. För operatören är det istället möjligheten att utföra arbete inomhus, minskat buller och
att kompressorn har lägre vikt till samma
prestanda som är mer värdefullt, enligt
Atlas Copco. E-Air låter inte mer än ett
vanligt samtal (61 dBA). För beställare
som har flera miljökrav som ska uppfyllas ställer det krav på samtliga underentreprenörer. Här är elektriskt drivna
kompressorer enligt Atlas Copco en lösning eftersom de ansluts till elnätet via
en plug-and-play-anslutning och därmed
inte kräver någon hantering av diesel alls.
Vid arbeten i bostadsområden och
i slutna utrymmen såsom tunnelbana,
tunnlar eller gruvor, ger E-Air-serien också tillförlitligt flöde av tryckluft utan skadliga partiklar och kväveoxider, enligt Atlas
Copco. Det minskar behovet av luftventilation i alla underjordiska applikationer
och bidrar till en minskad driftskostnad
jämfört med användning av dieselkompressorer. Väljer beställaren att föreskriva
en nordisk energimix som har många förnyelsebara energikällor, så blir de lokala
utsläppen noll och koldioxidutsläppen
minskar dramatiskt, enligt Atlas Copco.

Foto: Wacker Neuson

WACKER NEUSON PÅ BAUMA 2022
Under mottot “Meet the Future“ presenterar sig
Wacker Neuson på Bauma 2022 i monter FN.915
tillsammans med systerbolaget Kramer. Mottot
återspeglar kontaktpunkterna för mässan: Det
personliga utbytet med besökarna. “Meet the Future“ understryker dock också att framtida ämnen såsom elektrifiering och digitalisering spelar
en stor roll i Wacker Neusons monter.
På Bauma presenterar Wacker Neuson en
utökning av sin produktportfölj för zero emission och påpekar att bytet till elektriska maskiner kan vara både attraktivt och okomplicerat
för kunderna. Ett fokus ligger på digitala lösningar, vilka inte endast gör arbetsdagen effektivare, utan också mer transparent, enligt
Wacker Neuson.
Vid maskinutvecklingen av den nya hjulburna grävmaskinen EW100 har Byggarbetsplats 4.0 stått i centrum: några exempel är
hantering av redskap med verktygsdetektering, ett människa-maskin-gränssnitt, och
att den är förberedd för olika assistanssystem
och gränssnitt. Även användarvänlighet och
effektivitet har stått i centrum.
Med den molnbaserade programvarulösningen EquipCare Pro möjliggör Wacker Neu-

Uppdateringar på
Dustcontrol-våtsugar
Våtsugarna DC 50W och DC 75W kommer
med ny flottörkorg som lossas genom vridning. Flottörkorgen kan även monteras på
äldre modeller. Dessutom är det mindre elkontakt mellan motortopp och pump. Modellerna har även låsbara framhjul, avtappningsventil för att kunna tömma ut vatten,
samt en klokoppling som har kompletterats
med en krankoppling för att underlätta sam-

son för sina kunder att förvalta alla maskiner,
utrustningar och mängdartiklar, oberoende av
tillverkare och varumärke, vad gäller tillgänglighet och utvärdering. Kunder kan även använda
EquipCare Pro för planering av utrustningsinsatser och personal i ett enda system och förvalta allt som används på byggarbetsplatsen.
Wacker Neusons nya assistanssystem för
betongkomprimering, ConcreTec, möjliggör att
komprimera pre-fabricerade betongdelar enkelt, transparent och med reproducerbar kvalitet. Genom det databaserade assistanssystemet
erhåller maskinoperatörerna objektiv information om komprimeringen och realtidsinformation över komprimeringsförloppet. Resultatet
är ett komprimeringsresultat som inte endast är
personoberoende utan också med konsekvent
kvalitet, enligt Wacker Neuson. Användaren
kan övervaka hela komprimeringsprocessen
med hjälp av assistanssystemet, vid behov gripa
in och korrigera samt avsluta komprimeringsförfarandet.
Wacker Neuson presenterar även ytterligare nyheter, såsom en ny modell av den
innovativa dumpern Dual View med vridbar
stols- och manövreringskonsol.

mankopplingen med exempelvis
sågar. Modellerna levereras
med anslutningsmuff, anslutningshylsa, sugslang Ø
38 mm, 5 m antistatisk,
golvmunstycke B370 mm,
sugrör Ø 38, samt filtersäck. DC 50W har dimensioner på 870 x 630
x 543 mm och väger 34
kg, medan DC 75W har
dimensioner på 980 x
630 x 550 mm och väger 37 kg.
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Bygghissar
Foto: Geda-Dechentreiter
GmbH & Co. KG

GEDA LANSERAR

ny ”fristående” hiss
I årets tema om nya bygghissar kommer bidraget från tyska tillverkaren
GEDA och svenska distributören av GEDAs bygghissar, ByggVärmeMaskiner,
BVM i Göteborg.

G

edas senast utvecklade hiss 1500 Z/
ZP F är en helt ny hisstyp baserad på
Geda 1500 Z/ZP. Bokstaven F står för
”fristående”, vilket innebär att den kan
installeras utan förankringar till och
med 12 meter i höjd, motsvarande cirka fyra
våningar. Känsliga fasader skonas och montaget går snabbt, enligt Geda.

BYGGD FÖR SMIDIG TRANSPORT
Vid utvecklingen har Geda inte bara tagit hän-

syn till vertikal transport utan även logistiken
till och från arbetsplatsen. Hissens grundram
är konstruerad så att den får plats på lastbilsflak med standardbredden 2,4 meter. Under
transporten rymmer korgen, som är 3,3 x 1,4
meter stor, samtliga master, kabeltunna med
släpkabel och skjutgrind för markinhägnad.
Korgtaket är öppningsbart så att hela enheten
kan lyftas med kran genom ett nykonstruerat
lyftok. Basenheten har även gaffelfickor för
hantering med gaffeltruck.
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Modellen är utrustad med två olika styrningar och kan användas som ren materialhiss eller transportplattform för material och
persontransport. Hissen är lämpad för jobb
där tungt och voluminöst gods ska transporteras, och korgen erbjuder stor transportyta
för skiftande typer av gods. Hissen kan i sitt
fristående utförande lyfta 1300 kg nyttolast.
Lyfthastigheten när hissen används som
transportplattform är 12 m/min, och som
materialhiss 24 m/min. Omkoppling mellan

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

Fler nyheter
och reportage hittar du på:

www.svenskrental.se
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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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styrningarna sker med fjädrande nyckel, och
återgång till materialhiss sker automatiskt.

UNIK STABILITET
Särskilt användbar är 1500 Z/ZP F i projekt där
fasaden gör det svårt eller omöjligt att utföra
mastförankringar, exempelvis på grund av arkitektoniska förutsättningar eller ytmaterial
såsom glas. Grundramen har en tillsatsvikt på
1700 kg, och modellen använder dubbla master vilket gör den mycket stabil, enligt Geda.
Masten är Geda Uni-X, alltså samma mast
som används till Geda 300/500/500-SL/1500
Z/ZP och Geda Multilift P6 och P18.
Allt eftersom byggnaden skjuter i höjden
eller vid andra krav på byggarbetsplatsen, kan
masten förankras var tolfte meter, fri mast-

spets 6,5 meter. Vid förankrat montage kan
hissen byggas till 100 meter och nyttolasten
höjas till 2000 kg, allt med 32 A. Trots den

stora nyttolasten är förankringskrafterna
låga, i de flesta fall till och med lägre än vid
motsvarande installation av den mindre hissen Geda 500 Z/ZP SL, enligt Geda.

SÄKERHETEN VIKTIG
Mastuppbyggnad sker på ett säkert sätt från
korgen, och hissen har förutom nödvändiga
säkerhetsbrytare även fångapparat och överlastövervakning som förhindrar körning med
för mycket last. Stannplansgrindarna har en
funktion som låser korgens lastramp till grinden så länge dessa är öppna. Den svenska
återförsäljaren för Gedas bygghissar är Bygg
Värme Maskiner, BVM.
www.geda.de
www.bvm.se
www.SvenskRental.se • Augusti - September 2022 • Svensk Rental Tidning
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MINI/MAX

200 Z och 300 Z från Geda
Den tyska bygghisstillverkaren Geda lyfter fram tre produkter som underlättar vid
transport på arbetsplatser: Mini/Max-serien med sina två lyfthastigheter; Geda 200 Z
som går att installera från plattformen; och Geda 300 Z för tunga material.

G

edas Mini/Maxi-serie har två lyfthastigheter, överbelastningsskydd, samt
en mängd olika lasthanteringsanordningar. Den så kallade Handy Rope
Drum Drive monteras vid basen av
ställningen medan svängarmen fästs upptill
på ställningen i önskad höjd. Mini/Maxi-serien har en maximal arbetshöjd på 40 meter,
eller 76 meter med vinsch placerad på högre
höjd. Beroende på modell – Geda Mini 60 S,
Geda Maxi 120 S eller Geda Maxi 150 S – har
hissarna en lastkapacitet på upp till 150 kg.
Olika lasthanteringsanordningar och optimalt anpassade tillbehör möjliggör flexibel
och effektiv transport av ställningselement,
lackeringsmaterial, isolering, med mera, enligt Geda. Hissen monteras med en snabbkopplingsmekanism och kan monteras på
ställningen direkt inom transportramen. Det
robusta underredet passar alla underlag.
En annan modell, Geda 200 Z, går att installera direkt från plattformen. Den har enligt Geda ett minimalt utrymmesbehov, samt

ett patenterat snabbkopplingssystem för
stegsektionerna. Basenheten består av en 2
meter lång fotsektion, vagnar med drifts- och
säkerhetsutrustning, en kontroll, fjädervajertrumma och transportkabel, boggi- och överbelastningsskydd samt plattform, och kräver
ett fotavtryck på endast 1,5 x 1,5 meter. Detta
innebär att det är möjligt att lasta lättviktsplattformen på 44 kg parallellt med till exempel byggnaden. Plattformen kan även svängas
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90 grader åt vänster eller höger, vilket möjliggör avlastning på olika plan. Med en lastkapacitet på upp till 200 kg och en lyfthastighet
på 25 m/min kan Geda 200 Z färdas upp till
höjder på 35 meter, och transporterar såväl
ställningsmaterial som verktyg upp och ner.
Geda 300 Z är en lösning för skrymmande
och tunga material, och underlättar arbetsbelastningen för personalen och sparar också tid
på grund av sin stora plattformsstorlek och
höga lastkapacitet, enligt Geda. De 2 meter
långa aluminiummastelementen kan monteras av en person. Lastnings- och avlastningsrampen säkerställer åtkomst till plattformen
som är godkänd för upp till 300 kg. Väl på
bottenplan möjliggör hisskorgen, som kan
svängas 90 grader, en säker övergång och bekväm lastning/avlastning, enligt Geda. Geda
300 Z finns i 230 V- eller 400 V-version och
kan därför anpassas till strömförsörjningen
på respektive byggarbetsplats.
I Sverige är ByggVärmeMaskiner AB, BVM,
återförsäljare för Gedas sortiment.

YEARS

Fånga upp materialet vid källan - med en mobil stoftavskiljare från Dustcontrol
Oberoende av vilket material - vill du suga upp eller transportera bort damm, spån och annat spill från arbetsplatsen
så har vi lösningen. Att suga bort smuts och annat material direkt där det uppstår är Dustcontrols specialitet.

Dustcontrol.se

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

Slipverktyg av högsta kvalitet sedan 1919
www.tyrolit.com
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Nya SPX1280 Lithium från Jekko
Denna 8 ton tunga minikran, som ursprungligen lanserades i slutet av 2019, är nu tillgänglig med elmotor med litiumbatteri. Denna
minikran är lämplig för de nya kraven inom
lyft- och hanteringsindustrin, enligt Jekko.
Modellen har en maximal lyftkapacitet på 8
ton och en maximal arbetshöjd på 26,6 meter
(när hydraulisk jibb är installerad). Minikranen har även ett stabiliseringssystem. Stödbenen, som manövreras direkt med radiofjärrkontrollen, har hydraulisk rotation mellan
0° och 45° och teleskopisk hydraulisk förlängning. Tack vare den nya digitala elektrohydrauliska Danfoss-distributören reglerar
maskinen oljetrycket och flödet efter rörelse,
belastning och rörelsehastighet. Rörelserna är
mjuka och exakta, och det är möjligt att arbeta samtidigt med tre funktioner. SPX1280 är
utrustad med en 1,5 tons hydraulisk jibb, som
har kompakta mått och ren design tack vare
innercylindrar och kan arbeta med en negativ
vinkel upp till -10°, och med en 3,5 tons runMCS Svensk Rental Ad 186x120 SE v1.pdf

ner jib som kan nå smala hörn (båda av dem
med plug & play-tillbehör). Modellen har en
radiofjärrkontroll, med en mjukvara som utvecklats internt av Jekko, som gör det möjligt
att direkt aktivera eller avaktivera alla kranfunktioner och verktyg.
Trefasmotorn på 20 kW drivs av ett specialdesignat 96 V litiumbatteripaket med en kapacitet på 400 Ah. En trippel batteriladdare är
installerad ombord på maskinen, för att ladda
med enfas (230 V) eller trefas (400 V) ström.
Maskinen kan användas medan batteriet är
1

31/08/2022

under laddning. Alla batteriparametrar och
fel visualiseras på displayen på radiofjärrkontrollen. Tack vare den elektriska motorn kan
den nya versionen av SPX1280 även fungera
inomhus eller på känsliga arbetsplatser utan
utsläpp. Litiumbatterier tillåter oförändrad
och konstant prestanda även vid intensiv användning under hela laddningstiden, och de
har längre livslängd jämfört med blybatterier.
Dessutom innebär en litiumbatteridriven
elmotor mindre underhållskostnader än en
vanlig dieselmotor, enligt Jekko.

12:38

MCS HYRSYSTEM
BESÖK OSS I
MONTER A2 410

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

RENTALBRANSCHENS LEDANDE
DIGITALA SYSTEMLÖSNING
MARKNADSLEDANDE TEKNOLOGI
LOVORDAD KUNDSERVICE
ÖKAD HÅLLBARHET
FÖR FÖRETAG

VI BRINNER FÖR ER FRAMGÅNG
WWW.MCSRENTALSOFTWARE.COM
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HÄR ÄR
NURON
FRÅN HILTI
Hiltis största produktlansering någonsin, Nuron 22V
batteriplattform inklusive 70 nya batteridrivna maskiner,
och däribland en ny kapmaskin i full storlek och en ny
bilningshammare. Ett paradigmskifte för Hilti.

I

augusti samlade Hilti delar av den nordiska, brittiska och irländska industripressen för att presentera Hiltis största
produktlansering någonsin, den nya batteriplattformen Nuron. Parallellt med den
nya batteriplattformen lanserades 70 nya batteridrivna maskiner utrustade med den nya
tekniken.
”Utvecklingsarbetet med Nuron började
för åtta år sedan och har dels varit ett maximalt hemligt projekt inom Hilti och dels
inneburit kraftfulla investeringar i ny teknik
och utrustning”, säger Ewald A. Kaluscha som
är Global Head of Marketing och Senior Vice

President Business Unit Powertools & Tillbehör hos Hilti Group.

STOR PRODUKTLANSERING
I MANCHESTER, STORBRITANNIEN
Den väl inövade och kraftfulla lanseringen
hölls på Manchester Central Convention
Complex i Manchester, England. Ett 50-tal
journalister och influencers hade bjudits in
till lanseringen. På morgonen samma dag
presenterades nyheten för en utvald grupp
engelska kunder. Nuron-konceptet har även
presenterats internt inom Hiltis organisation i Europa under våren 2022. Nurons
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batteriplattform och de 70 nya produkterna
kommer att finnas tillgängliga på den globala
marknaden vid lite olika datum under hösten
2022. Den officiella lanseringen sker på Bauma-mässan i oktober.
I USA lanserades Nuron redan på World of
Concrete-mässan i januari i år.
”Anledningen var att vi ville se hur den
amerikanska marknaden tog emot den nya
batteriplattformen”, säger Marie Henrysson, Marketing & Brand Developer på Hilti
i Sverige. ”Reaktionen från den amerikanska marknaden på den nya plattformen
och de nya maskinerna var överväldigande.
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Ewald A. Kaluscha, global marknadschef och Senior Vice President
Business Unit Powertools & Accessories på Hilti Group presenterar
Nuron-plattformen och ett 70-tal nya maskiner.

Produkterna blev tillgängliga i mars i år och
sedan dess har beställningarna ökat kraftigt
och ökar fortfarande på den amerikanska
marknaden. Det unika är att de amerikanska kunderna inte bara köper enstaka maskiner utan hela verktygskoncept. Många av
de amerikanska kunderna byter ut hela sitt
maskinprogram och vi tar det som ett bevis
på att Nuron lämnat ett bestående intryck
med sina unika egenskaper”, säger Sebastiaan Groenhuijen som är marknadschef
Northern Europe på Hilti.
Dagen i Manchester innehöll flera korta
presentationer och filmer om den nya bat-

teriplattformen. Lanseringen fortsatte sedan
med att gruppen journalister och influencers
delades in i grupper och fick möjlighet att
testa de nya maskinerna.

TVÅ NYA PRODUKTER FÖR
BETONGFRÄSAR OCH RIVNINGSPROFFS
Hilti Nuron DSH 600-22 är försedd med en
300 mm diamantklinga och erbjuder en fantastisk förmåga att komma in och skära där
bensindrivna maskiner inte är tillåtna av
säkerhetsskäl. Sågen är perfekt för att kapa
armeringsstångsbuntar, stora metallrör och
mindre betong-/asfaltskärningsjobb i käns-

liga miljöer. Det bästa av allt är att Hilti DSH
600-22 inte kräver att man offra prestanda för
bekvämligheten med att använda en batteridriven kapsåg. Det finns tre batteristorlekar
i Nuron-serien. Om man använder två av de
största Nuron-batterierna med Nuron-kapen
räcker en laddning hela dagen.
Nuron TE 2000-22 sladdlösa hammare
levererar samma rivningsprestanda som de
sladdförsedda TE 2000 och större hammare,
men utan all extra bulk.
Båda nya produkterna gör att jobbet startar snabbare och erbjuder och maskinerna är
lätta och smidiga att hantera.
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Hiltis största lanseringsevenemang någonsin,
Nuron-plattformen.

Den nya Hilti Nuron DSH 600-22 kapmaskin.

”Många av de amerikanska kunderna byter ut hela sitt maskinprogram och vi tar det som ett bevis på att Nuron lämnat ett bestående intryck med sina unika egenskaper", säger Sebastiaan
Groenhuijen som är marknadschef för Northern Europe på Hilti.

Den nya hammaren kan demolera ett halvt
ton betong per laddning med ett par Nuron
B 22-255-batterier, eller 1,5 ton genom att använda det största batteriet. Den erbjuder också praktiskt taget dammfri rivning med upp
till 95 % minskning av fint kiseldioxiddamm
när den används med ett TE DRS-B dammborttagningssystem och en kompatibel Hiltidammsugare.
Hammaren ger också en stor manövrerbarhet då den är nästan 10 kg lättare och
mycket smalare än jämförbara batteridrivna
hammare, TE 2000-22 är idealisk för medelstora rivningsjobb där hantering, verktygskontroll och rörlighet är viktigast för produktivitet.

formen levererar oöverträffad prestanda, vilket också möjliggör tunga applikationer som

MOLNANSLUTEN
FÖR ATT ÖKA PRODUKTIVITETEN

ALLT PÅ EN
PLATTFORM GER HÖGRE PRESTANDA
Alla batterier och laddare är utbytbara med
alla Nurons verktyg, vilket är nyckeln till att
optimera verktygsparker och minska kostnaderna för företag. Den sladdlösa 22-voltsplatt-

en gång var begränsade till sladdbundna, bensindrivna eller högre spänningsbatterisystem.
Grunden för detta är det helt omdesignade
batterigränssnittet som säkerställer betydligt
högre kraftöverföring än sladdnät, och därmed högre prestanda.
De omarbetade Nuron-batterierna är
mer hållbara och inkluderar ett nytt, robust
glasfiberförstärkt hölje och externa stötdämpande stötfångare som ger extra skydd
även under de tuffaste förhållanden. Och
elektroniken är helt förseglad för att skydda
mot fukt, damm och andra föroreningar på
arbetsplatsen.

Den nya Hilti Nuron TE 2000-22 sladdlösa hammare.
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Alla verktyg genererar data som sedan lagras i batterierna och sedan skickas säkert
till molnet under varje laddning utan någon
operatörsinteraktion. De insamlade uppgifterna inkluderar information som verktygsanvändning, laddningsplats och batteriets
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Den nya Nurons dammsugarryggsäck som man kör med
ett Nuron-batteri.

hälsotillstånd, vilket säkerställer att operatörer arbetar med batterier under optimala
förhållanden. Denna information kan sedan
användas för att omedelbart varna individer
om åtgärder behövs eller kan nås på begäran
vid behov och är tillgänglig på mobila och
stationära plattformar via Hiltis ON!Trackprogramvara. Tillsammans med Hiltis tjänster som Fleet Management kan verktygsdata
användas för att minska stilleståndstiden
och optimera verktygsparker för att öka kundernas produktivitet.

NYA FUNKTIONER FÖR MER HÄLSA
OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

Lanseringen av den nya Nuron-plattformen ägde rum på Manchester Central
Convention Complex.

”Vårt starka fokus på operatörernas hälsa
och säkerhet har nått en ny nivå med Nuron. Kunder kan nu dra nytta av nya säkerhetsfunktioner och ett mycket bredare utbud av sladdlösa verktyg som inkluderar vår
beprövade och ledande säkerhetsteknik”,
förklarar Tassilo Deinzer, som sitter i Hiltis
ledningsgrupp. Hiltis dammborttagnings-

system (DRS) och Active Torque Control
(ATC) är nu tillgängliga med alla relevanta
verktyg. Active Vibration Reduction (AVR),
en annan viktig hälsoskydds- och komfortfunktion, har utökats till många fler verktyg
inom Nuron-portföljen. I omformningen
av alla 70 verktyg som kommer att finnas
tillgängliga vid lanseringen, har ergonomi,
vikt och robusthet optimerats och gjorts
kompatibel med ett godkänt upphängningssystem som förhindra att verktyg
faller när man arbetar på höjden. Hilti har
också arbetat med byggproffs för att utveckla två nya teknologier för ökad säkerhet
med vinkelslipar. ”3D ATC”-systemet stänger av verktyget och aktiverar skivbromsen
när det sker plötslig, okontrollerad rörelse
i någon riktning. Samma riskreducerande
funktion kommer med det nya ”SensTech”systemet, som känner av när operatörens
hand tas bort, t.ex. när verktyget tappas av
misstag.
www.hilti.se
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Kompaktlastare

NY SMART

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

U

nder året har en del nya kompakta maskiner för byggarbetsplatsen lanserats
och vi kan med all säkerhet räkna med
att det kommer ytterligare nyheter i
samband med att mässan Bauma går
av stapeln i oktober i år.

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

Tracked Carrier 700/1200/2200kg, bredd 60cm,
75cm samt 95 cm, ca 2 till 3tim drifttid på en
laddning, full last.

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 diSherpa 100 Eco, 76cm bredd, ca 6-8 tim drift på mensioner som tillåter den att köras genom
en laddning.
en dörröppning har gjort Twincas maskiner
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EN NY DIMENSION
INOM GOLV

MASKINER & KUNSKAP FÖR ALLA GOLVUTMANINGAR

Vill du veta mer? Läs mer på:
www.husqvarnacp.se
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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. 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 laddas 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

Twincas ES500 Slim 76cm bredd, 6-8 tim
drift på en laddning.

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 ROTarbete 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 ROTarbete, 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

AVANT TECNO INTRODUCERAR
TVÅ NYA LASTARMODELLER

SMARTA BATTERIDRIVNA DUMPRAR
FRÅN TWINCA
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.

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

Twincas ES800 90cm bredd, 6-8 tim drift på en
laddning.
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Avant 645i och 650i är de mest kraftfulla lastarna i sin storleksklass i världen hos Avant
Tecno. Måtten och lyftkraften på de nya maskinerna 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
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och lossning av last från högt upp. Det hydrauliska självnivelleringssystemet för bommen håller automatiskt lasten horisontell när
bommen lyfts och sänks.
600-serien har den Avant-specifika snabbfästesplattan för redskap, och hydraulisk
snabblåsning av låsstiften finns också tillgänglig. Tillsatsens hydraulslangar är bekvämt anslutna till en multikontakt som i alla
Avanter. I Sverige säljs Avant av Nordfarm
Maskin.
www.nordfram.se

FYRA STARKA KORT FRÅN KOMATSU

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.

ledleden som inte svänger i sidled, ökar stabiliteten och ger en högre tipplast.
Utmärkande för Avants är den teleskopiska lyftbommen som standard för de nya modellerna. Teleskopets längd är 600 mm, och
den maximala lyfthöjden är 2,84 m till gångjärnstappen på fästkopplingsplattan. Detta
möjliggör till exempel lastning på lastbilar

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

ÖVERLÄGSEN
KOMFORT OCH MÅNGSIDIGHET
De nya lastarna har en certifierad ROPS/
FOPS öppen hytt som standard. Både L-hytten och Avants senaste GT-hytt, som är helt
unik i denna storleksklass, finns som tillval.
Ljud- och vibrationsisoleringen i den rymliga
och moderna GT-hytten är utmärkt, och den
effektiva uppvärmningen och ventilationen,
den goda ergonomin och de stora fönstren
ger överlägsen komfort för föraren. Luftkonditionering finns även i GT-hytten. Det
välbekanta Avant-konceptet garanterar effektivt arbete: midjestyrning möjliggör svängning utan däckmärken, och föraren som sitter i det främre chassit har perfekt överblick
över redskapet och arbetsområdet. Den låga
tyngdpunkten, tillsammans med den styva
www.SvenskRental.se • Augusti - September 2022 • Svensk Rental Tidning
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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.

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. Ljud-

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,
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. Skopkapaciteten ligger på 0,04 till 0,09 mÑ. Maskinens
Svensk Rental Tidning • Augusti - September 2022 • www.SvenskRental.se

nivån 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 visades i
Söderberg & Haaks monter på Svenska Maskinmässan i juni på Solvalla, Stockholm.
www.sodhaakentreprenad.se

TRE NYA HJULLASTARE FRÅN HITACHI
Hitachi släpper, genom sin svenska återförsäljare Delvator, tre nya kompakta hjullastare med modellbeteckningarna ZW65-6C,
ZW75-6C och ZW95-6C. Hjulastarna väger
4710, 5050 respektive 5410 kg. Skopkapaciteten ligger med en ISO-rågad skopa på 0,701,20 m³, 0.80-1,50 m³ respektive 1,00-1,60 m³.
De kompakta hjullastarna från Hitachi lämpar sig för alla typer av arbetsmiljöer. De har
goda prestandanivåer utan kompromisser på
effektivitet tack vare den låga bränsleförbruk-
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ningen. Hjullastarna är lättmanövrerade, bekväma och pålitliga, och precis som alla andra
av Hitachis entreprenadmaskiner, utvecklade
med användaren i åtanke. Låg ljudnivå, servicevänlig design och förbättrad sikt möjliggör
även en högre arbetstakt.
Med serviceintervall på 500-timmar kan
maskinen arbeta tillförlitligt under långa tidsperioder mellan olje- och filterbyten. Detta leder till minimal stilleståndstid och en hög tillgänglighetsnivå. Motorhuven öppnas enkelt
och erbjuder en bra överblick kring motorn,
bränsletanken och bränslefilter. Detta bidrar
till att rutinunderhåll är snabbt avklarade för
att säkerställa en tillförlitlig prestanda. Ett
större luftintag ger utrymme för en effektivare kylning och förbättrar bränsleeffektivitet.
Mekanisk batterifrånskiljare finns nu som
standard. Detta bidrar till att undvika elolyckor vid underhåll och för att bibehålla batteriladdningen vid långtidsförvaring.
Det finns som standard en serviceventil
för att tappa motor- och hydraulolja. Detta är
tidsbesparande vid rutinunderhåll och bidrar
till att maximera upptiden. Även oljespill förhindras vilket bidrar till en bättre miljö.
www.delvator.se

BOBCAT LANSERAR
KOMPAKTLASTARE I M3-SERIEN
För att möta en mängd olika kunders behov
och budgetar har Bobcat lanserat den nya
kompaktlastarserien M3-serien. Fyra nya
minilastare och kompakta bandlastare finns
nu tillgängliga i Nordamerika. De fyra nya
modellerna består av minilastare S510 och
S590 och kompakt bandlastare T550 och
T595. Linjen utvecklades för att specifikt
stödja kunder som letar efter mer praktiska
funktioner, samtidigt som den kompletterar
R-serien. Den nya M3-serien bygger på den

etablerade lastaren i M2-serien och är designad med Bobcats turboladdade dieselmotor,
ett innovativt nytt bränslesystem, förenklade
konfigurationer och färre tillbehör kombinerat med ny modern design av dekaler.
www.bobcat.se

BATTERIDRIVET FRÅN VOLVO
Den kompakta hjullastaren L20 är en del av
Volvo Construction Equipments växande utbud av elektriska maskiner som syftar till att
ge en renare, tystare och bekvämare arbetsmiljö samtidigt som den uppfyller företagets
ambition att ha minst 35 % av sitt totala utbud
av fordon helt elektriska med 2030.
”L20 Electric” är ett beprövat koncept baserat på den större ”L25 Electric”. Den har en
nyttolast på 1,8 ton och ett länkage av parallelltyp som ger förbättrad sikt över redskapet
som används, bra lyfthöjd samt 100 % parallella rörelser vilket gör den perfekt för gaffelapplikationer. Den elektriska maskinen förväntas

leverera upp till 6 timmars aktivt arbete per
laddning, och den kommer med ett urval av
batteripaket (33kWh eller 40kWh). Underhållet sägs minska med 30 %, medan den nästan
tysta motorn ger tystare arbetsförhållanden.
Nya automatiska parkeringsbromsar med hill
hold-funktion, samt en rad anpassningsbara
arbetslägen, ingår.
www.volvoce.eu/electric-machines

www.SvenskRental.se • Augusti - September 2022 • Svensk Rental Tidning

34

Spindelliftar från Palazzani
Fyra spindelliftar från Palazzani har levererats till Mollo Noleggio, ett företag i italienska Piemonte. Innan de fraktades iväg utbildades dessutom operatörerna i fabriken.
Mollo Group grundades på 1970-talet
som ett lager för byggmaterial och utrustning i Alba, norra Italien. Idag har de över
300 anställda som är verksamma i 43 lokaler. Koncernens kärnverksamhet är uthyrning, med en flotta på över 8000 enheter
som bland annat inkluderar luftplattformar, lyftutrustning och byggkranar. ”Palazzani är ett professionellt, seriöst och
pålitligt företag, med ett komplett utbud
av produkter som kan tillfredsställa olika
typer av kunder, från privata kunder och
offentliga företag, till slutanvändare”, säger Mauro Mollo, vd Mollo.
Innan de fyra spindelliftarna fraktades
till Mollo utbildades operatörer på plats
i fabriken. ”Bland den senaste generationens modeller som ingår i vår hyrflotta
har vi Hybrid TZ330+ med diesel + litiumbatterier, idealisk för användning
både utomhus och inomhus, där det inte
finns någon strömanslutning och där användning av förorenande motorer inte är
tillåten, såväl som på alla de byggarbetsplatser där låg bullernivå är ett krav. Och
så finns modellerna XTJ 37+, XTJ 43+ och
XTJ 52+ som redan är mycket uppskattade av våra kunder.”
På senare tid har Mollo ägnat stor uppmärksamhet till miljövänliga fordon i sin
flotta, med noll eller minskade utsläpp
av förorenande gaser, som fungerar med
litiumbatterier, elmotorer, dieselmotorer
(euro 6) eller motorer med olika teknologier eller system för att minska utsläppen
av kväveoxider från avgaserna. Palazzanis
mål är att tillhandahålla högkvalitativa
produkter men också att utbilda operatörer. ”För att ge kunderna en komplett
service och få ut det mesta av potentialen
hos Palazzani-modellerna hyr vi ut dem
med våra operatörer.”

Zip Up introducerar svenska
Prime Designs arbetsplatsbelysning Baselight
Företaget Zip Up Svenska AB är ny återförsäljare för Baselight portabla
arbetsplatsbelysningar som har designats och tillverkats av svenska
företaget Prime Design Sweden AB i Stockholm.
Zip Up erbjuder tre serier av arbetsplatsbelysningar från Baselight, Baselight MX, Baselight
X och Baselight MIL.
Baselight MX representerar en av världens mest avancerade portabla belysningssystem. Systemet bygger på ett automatisk
och digitalt mastsystem som kontrolleras av
en inbyggd dator. Timerfunktioner, automatisk höjnings- och sänkningshastighet, styrning via smartphone och wifi-uppdatering av
mjukvaran ingår. MX-serien finns i två modeller, 420MX och 600MX. Båda modellerna
har en lumen-styrka på 65000 och de högeffektiva ledlamporna är dimmbara. Wattalen
ligger på 20-420 för 420MX och 20-600 för
600MX. Arbetsbelysningens höjder spänner
från 1,2 till 4,3 meter och modellerna väger 45
kg respektive 47 kg. Arbetsplatsbelysningen
drivs med ett volttal som spänner mellan 110230VAC.
Serien Baselight X omfattar tre modeller,
320X, 420X och 600X. Egenskaperna är ungefär de samma som för MX-serien medan
modellen 320X har tilt- och panoreringsbara
ledlampor. Höjderna är desamma som MXserien men X-seriens arbetsbelysningar väger
33, 35 respektive 37 kg.
Serien Baselight MIL omfattas av Baselight
420MIL och Baselight 600MIL och är fram-
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tagna för användning inom militära ändamål.
En nyhet är att Prime Design har tagit
fram en möjlighet att montera Baselight 220X
på vilket stativ som helst. Själva belysningsdelen väger endast 12 kg och blir mycket lätt och
flexibel i icke stationära arbeten. Sortimentet
omfattas också av Baselight kraftfulla ledlampa Prime Led 112 som är en mycket kraftfull
dimmbar lampa på 16000 lumen som endast
väger 3,5 kg. Lampan har gjorts extra tålig och
klarar tuff behandling på arbetspltasen. Den
är dessutom vattentät. Wattalet ligger på max
110.
Sortimentet omfattas också av en rad tillbehör som en enkelt monterbar hjulsats för
smidig förflyttning i besvärlig terräng, stöttålig transportlåda, 2 kWh Lithium-batteripack
med extra eluttag i den kraftfulla och vattentäta transportlådan, integrerad 4G-realtimekamera med högtalare och mikrofon för tvåvägskommunikation samt ett färglinskit som
monteras på ledlamporna flr användning av
brandkår eller polisstyrkor.
Baselight är ett unikt tillskott på marknaden ifråga om smart och effektiv arbetsplatsbelysning, utvecklat och tillverkat i Sverige.
Och som sagt markandsförs och säljs produkterna av Zip Up Svenska AB.
www.zipup.se
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Många innovationer från Hamm inom
markarbeten och asfaltbyggen
På bauma kommer Hamm att presentera ett
fullspäckat program. Detta inkluderar många
världspremiärer samt innovativa vidareutvecklingar. Spektrat av innovationer sträcker
sig från komprimatorer och pivåstyrda tandemvältar, elektrifierade tandemvältar och
alternativ för markarbeten och asfaltskonstruktioner, till den digitala kompakteringsassistenten Smart Compact.

HC-SERIENS KOMPAKTORER
Med HC-serien samlar Hamm alla komprimatorer med en arbetsvikt på 11–25 ton på en
enda plattform. Motoreffektnivåerna är mellan 85 och 160 kW, deras utsläpp överensstämmer med respektive regionala krav. Centrifugalkraften i HC-serien är upp till 15 % större än
i föregångaren. Tack vare ett integrerat ECOläge arbetar rullarna i det ekonomiska dellastområdet under större delen av tiden. Med över
20 % ökad slitbana, cirka 30 % ökat utrymme
och ännu fler förvaringsfack är Easy Drive-hytterna bekvämare än någonsin. Vidare kunde
vibrationerna och ljudnivån i hytten, som redan var låg, minskas ytterligare.

HC COMPACTLINE-SERIEN
I framtiden kommer segmentet för små komprimatorer (5–7 t) att omfattas av HC CompactLine-serien. 7 t välten är fortfarande den

mest kompakta välten i denna viktklass på
marknaden. I motsats till föregångarna har
Hamm ytterligare förbättrat körkomforten
och ökat greppet och lutningsförmågan. Olika digitala verktyg finns tillgängliga för HC
CompactLine, i synnerhet Smart Doc-appen
för den GNSS-baserade självövervakningen
och dokumentationen.

PIVOTSTYRDA TANDEMVÄLTAR
FRÅN HX-SERIEN EN VÄRLDSNYHET
HX-serien är det nya flaggskeppet från Hamm
för asfaltkonstruktion. De pivåstyrda tandemrullarna (7 t eller 9 t) följer i DV+-seriens
fotspår och är designade för högkvalitativ
packning. Det finns modeller med delade och
odelade vibrations- och oscillationstrummor,
samt kombinationsrullar. En nyckelkomponent i den genomtänkta packningstekniken
är den integrerade automatiska reverseringen: Den bromsar och accelererar rullarna
snabbt men smidigt. Den elektriskt justerbara sätesmanöverenheten, som automatiskt
vänder sig till färdriktningen vid backning,
är unik på marknaden. Den utmärkta sikten
bidrar också till kvaliteten – inklusive ett
fönster i hyttgolvet för utsikt över valsarna.
Dessutom stödjer komprimeringsassistenten
Smart Compact även föraren vid val av inställningar.

ÅTTA TANDEMVÄLTAR
MED ELEKTRISK DRIVNING
En ytterligare bauma-innovation och världspremiär är de åtta elektrifierade tandemvältarna i HD CompactLine-serien från Hamm,
som används över hela världen. Driften och
packningsparametrarna är identiska med
motsvarande dieseldrivna maskiner. De helt
batteridrivna rullarna kan fungera en hel vanlig arbetsdag med Li-ion-batteriet (kapacitet
23 kWh) utan att behöva laddas. Till de elektrifierade modellerna hör också världens första elektriska kombinationsvals med svängning. Tack vare svängningen komprimerar
den särskilt tyst med minskad vibrationsinmatning i miljön och är tack vare den elektriska drivningen utsläppsfri. Med innovativ
däckuppvärmning för de pneumatiska däckrullarna har Hamm ytterligare förenklat hanteringen: I framtiden behöver gas inte längre
transporteras som ett andra driftsmaterial.
Det nya lättmanövrerade, dieseldrivna kraftaggregatet värmer upp däcken snabbt och
kan därför förhindra att asfalten fastnar på
däcken. Detta innebär att högkvalitativ packning är möjlig, även i vind eller kallt väder.
Brännaren matas med diesel från bränsletanken. Genom att leverera alla funktioner via en
enda energikälla förenklar Hamm logistiken
och ökar funktionssäkerheten.
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“ CONEXPO-CON/AGG PAYS DIVIDENDS ON YOUR TIME
AND INVESTMENT BY BRINGING TOGETHER NEW TECH,
BIG PLAYERS AND EDUCATION IN ONE PLACE.”
— BREX ENTERPRISES, IRWIN, PA

TAKING CONSTRUCTION

TO THE NEXT LEVEL.
MARCH 14-18 / 2023 / LAS VEGAS / NEVADA

250,000 sqm of Exhibits
130,000 Attendees
1,800 Exhibitors
150 Education Sessions

REGISTER at conexpoconagg.com
Save 20% with promo code SHOW20
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VERSALIFT SWEDEN HAR FÅTT EN

bra start särskilt med VTX
Versalift i Sverige har fått en kanonstart sedan man öppnade för mindre
än ett år sedan. Intresset bland kunderna gäller framförallt Versalifts
egen serie VTX.

F

ör mindre än ett år sen öppnade den internationella liftproducenten, Versalift,
ett eget försäljningskontor i Falkenberg
som vi berättat om tidigare i SRT. Med
två säljare, tre servicetekniker och en
koordinator har Versalift Sweden byggt upp
en solid verksamhet för att kunna hjälpa alla
svenska kunder som antingen har behov av
en ny lift, eller reservdelar och service till de
liftar som de redan äger.

BRETT SORTIMENT
Eftersom Versalift ägs av Time Manufacturing, som också äger Ruthmann, blev det naturligt att Versalift Sweden blev den officiella
svenska återförsäljaren även för Ruthmann.
Därför säljs både Steiger och Ecoline modellerna, liksom de italienskbyggda liftarna från
Bluelift.
Ruthmann är ett välkänt varumärke på den
svenska marknaden, där kunderna i många
år varit nöjda med deras kvalitetsmärken.
Det samma gäller Hinowa och Almac, två

italiensk producerade larvbandsburna liftar
som Versalift Sweden också är återförsäljare
för. Med alla dessa liftmärken kan Versalift
Sweden erbjuda sina kunder ett brett urval av
liftar, både när det gäller olika modeller, lifttyper och arbetshöjder.
Kunderna har välkomnat den nya liftaktören, Versalift Sweden, på allra bästa sätt och

intresset ökar hela tiden. Detta kunde också
märkas i början av året då de kom mangrant
på den demotour som Versalift höll med öppet hus i Stockholm, Göteborg och Falkenberg. Här fick kunderna möjlighet att komma
förbi och pröva ett brett urval av Versalift
Swedens produkter och dessutom lära känna
det svenska teamet.

STOR EFTERFRÅGAN
PÅ VERSALIFTS EGEN VTX
I Danmark är VTX’en från Versalifts egen
produktion en storsäljare – en efterfrågan
som nu även börjar märkas i Sverige, där den
fått ett uppsving bland svenska plåtslagare
och hyresbolag. VTX240 G3 är den tredje generation av VTX, ständigt förbättrad efter
kundernas önskemål, blir den mer och mer
användbar för allt flera kunder. Eftersom Liften är utvecklad och byggd i Danmark, så är
den anpassad för de nordiska förhållanden
och den fungerar året om oavsett väder och
temperaturer.
www.SvenskRental.se • Augusti - September 2022 • Svensk Rental Tidning
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Anders Werneskog, som är försäljningschef hos Versalift Sweden, berättar att VTX’en
har en bra och populär funktion med en rakbom, kompletterat med ett utskjut på 12 meter så man kommer upp över tak, vid exempelvis snöskottning, trädklippning, plåt eller
måleriarbeten. Anders berättar vidare att, ”Vi
tror hårt på den på den svenska marknaden,
då den har ett unikt lyftschema, en ”up and
over” funktion som tillsammans med en precis styrning enkelt tar dig till rätt position på
allra bästa sätt.”
Med VTX’en har Versalift byggt en lift som
enkelt och effektivt löser besvärliga arbetsuppgifter. När Versalift utvecklade VTX’en låg
stort fokus på användarvänlighet och flexibilitet. Det har lett till en lift som är enkel att
använda och ger operatören en problemfri
upplevelse från att man automatiskt ställer
upp liften till dess att det är dags att packa
ihop efter arbetets slut. Detta gör att liften
är idealisk för uthyrare som i stället för att
använda personalresurser på att hjälpa kunderna med en svår produkt, nu kan fokusera
på sina egna arbetsuppgifter.

EN LIFTBIL
FULLSPÄCKAD MED FUNKTIONER
En av de saker som gör att VTX’en är så användarvänlig är att den har en kontrollpanel

med display. Den intelligenta kontrollpanelen är uppbyggd på ett system med sensorer,
som ger input till den inbyggda datorn, som
löpande beräknar och visar hur liften kan
användas optimalt och säkert. Det ger också
en ökad flexibilitet i arbetsdiagrammet, där
liften också räknar om och tar hänsyn till
korgbelastning. Därutöver är det speciella
med VTX’ens styrsystem att användaren med
två joystickar kan styra upp till 4 funktioner
på en gång. Det betyder helt konkret att man
kan sänka den övre bommen, samtidigt som
du skjuter ut teleskopbommen, jibben aktiveras, och hela liften kan snurra ut över sidan på
bilen. Med denna funktion kan man åka upp
vid sidan av det önskade arbetsområde för att
sen nå dit man vill.
Displayen är monterad vid sidan av växelspaken och ger brukaren möjlighet att enkelt
kunna styra ett flertal av liftens funktioner
och hela tiden se vilka möjligheter som är
tillgängliga vid varje givet tillfälle. Displayen
guidar användaren enkelt genom de olika
momenten när man skall sätta upp stödbenen, så att uppstarten sker problemfritt.
Man kan enkelt starta uppställningen av
stödbenen med ett enkelt tryck på en knapp
och stödbenen stoppar sen ett par cm från
marken vilket gör att det är enkelt att få
stödbensplattorna på rätt ställe. På samma
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vis guidar displayen användaren när man
använder ”Home”-funktionen, där både lift
och stödben automatiskt kan köras tillbaka
till transportposition. De tydliga displayinstruktionerna ger även oerfarna liftanvändare möjlighet att enkelt sätta upp och komma
i gång med liftåkandet.
Ett område där VTX’ens mångsidighet är
att den klarar upp till 6 graders lutning, oavsett bilens position. Arbete i så höga lutningsgrader understryker också varför VTX240 G3
anses vara en allsidig lift som klarar många
olika arbetsuppgifter.

EN SPÄNNANDE FRAMTID
En av de saker som Versalift är mest stolta över,
är företagets täta samarbete med kunderna
och brukarna av liftarna. Det är en viktig känsla och redan nu märks det i Sverige, även om
kontoret är förhållandevis nytt. Anders Werneskog berättar, att man sätter ett stort värde i
att leverera god rådgivning och service, när det
gäller saknade reservdelar eller ett gott råd när
det gäller val av att hitta rätt lift. Han fortsätter,
”Vi är mycket glada att för de goda relationerna
vi redan har byggt upp i hela Sverige, och vi ser
fram till att samarbeta med ännu fler svenska
kunder de kommande åren”.
Anders understryker också, att det är den
löpande dialogen med kunderna om deras
behov och utmaningar som gör att Versalift
kan fortsätta att utveckla produkter för att
lösa deras behov. ”Når vi lär känna våra kunders och deras behov och utmaningar, ger det
oss en värdefull insikt i hur vi kan anpassa
våra produkter för att göra dem bättre”, säger
Anders, och framhäver VTX’en som ett exempel på detta.

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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MONSTERMASSAN
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Äntligen är Bauma här igen om än inte som innan Covidpandemin drabbade världen. Men Bauma är Bauma och
kommer återigen att locka över 3500 utställare från över
60 länder och kanske 600000 besökare från långt över 200
länder. Bauma är fortfarande världens största mässa.

B

auma är ingen monstershow i negativ
bemärkelse, det kan nog de flesta bekräfta. Även om det kan vara en tuff
mässa som utställare då den varar i sju
hela dagar. Grovt uttryckt finns inte
det som inte finns på Bauma produktmässigt.
Bauma är världens största mässa i alla kategorier, det finns ingen annan mässa som kan
mäta sig med Bauma, vare sig det gäller antal
utställare eller utställningsyta. Showen spänner över allt inom maskiner, utrustning och
tillbehör inom byggbranschen och gruvdrift.

FLYTTAD ETT HALVÅR
Bauma var ursprungligen tänkt att hållas i
München i april i år. Men på grund av CovidSvensk Rental Tidning • Augusti - September 2022 • www.SvenskRental.se
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pandemin valde arrangören redan i april 2021
att flytta fram mässan till 24-30 oktober 2022.
Ett klokt beslut som inte ställer till mycket bekymmer varken för arrangören eller företagen
som ska ställa ut.
Det kan vara bra att vara lite förberedd
om man tänker besöka mässan istället för
att vandra runt på den 614 000 kvadratmeter
stora mässan som består av 18 hallar och tre
stora utomhusytor. Stegräknarna går varma
den här veckan.
Betongkaputrustning såsom borrsystem,
väggsågar, trådsågar, kapmaskiner, diamantverktyg, lätt rivningsutrustning och rivningsrobotar, maskiner för slipning och polering av
betonggolv, luftrenare och dammsugare , etc.

finns i hall A1. Som vanligt kommer demonstrationer att äga rum strax utanför väggarna
i hall A1. Kompressorer, pumpar, generatorer
med mera finns i hall A4. Motorer och komponenter i A4. Olika typer av liftar, ställningar
och bygghissar ställs ut främst på uteområdet
Norr. Stora och små entreprenadmaskiner,
återvinningsutrustning, rivnings- och återvinningsverktyg finns i hall C5 och C6 samt
uteområdena Nord och Syd.

TVEKSAMT OM
ÅRETS BAUMA SLÅR REKORD
När mässan anordnades 2019 ställde 3 700
företag ut från 68 olika länder och mässan
besöktes av 620 000 personer från 200 län-

der. Det var en ökning av besökarna 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
och mässan är fullbokad. En gissning är dock
att Bauma kanske inte får lika många utställare som 2019, men säkert runt 3 500 utställande företag. Ett antal företag som Svensk
Rental känner sedan länge har valt att dra sig
ur Bauma till förmån för egna marknadsföringsinsatser. En liten trend kan skönjas att
det finns ett visst motstånd mot dessa gigantiska mässor nu för tiden. Man tycker att det
är omöjligt att beräkna hem kostnaderna för
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mässan, som för många av de stora utställarna blir gigantiska om man räknar in monterytan, kostnaden för att bygga avancerade
montrar, catering under mässan, rese- och logikostnader för de som arbete med konstruktion och i montern under mässan med mera.

Många tror att små nischade mässor som är
geografiskt begränsade ger betydligt mer och
att man då kan ta hand om kunderna på ett
bättre sätt.
Vi vet inte heller säkert hur smittspridningen kommer att se ut till hösten. Viruset

har en tendens att spridas mer under den
kallare delen av året och det finns naturligtvis
risk för nya mutationer. Däremot kan vi nog
vara ganska säkra på att mässan inte riskerar
att bli inställd.
www.bauma.de
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CMC lanserar
förnyad serie på Vertikal Days
CMC lanserar sin förnyade F-serie på den
brittiska lift- och accessutrustningsmässan
Vertikal Days. Seriens egenskaper har förbättrats och dess omfattande standard- och tillvalsutrustning har berikats, enligt CMC.
De viktigaste nya funktionerna inkluderar
snabbkopplingar; trycksatt bränsletank; elektrohydraulisk distributör; nya motorer; och
en ny fjärr-/radiokontroll. Snabbkopplingar
möjliggör omedelbar anslutning och urkoppling av slangar i en hydraulkrets med en enda
manuell rörelse, vilket ger snabbhet och flexibilitet vid installationen och säkerställer att
det inte blir några hydrauloljeläckor på grund
av trasiga eller felaktigt åtdragna kopplingar.
CMC är enligt dem själva den första spindelliftstillverkaren som använder snabbkopplingar, som redan är standard på modellerna
S19HD, S22HD och S23.

Tack vare den trycksatta hydraulkretsen
sugs inte luft och skräp in i tanken från utsidan. Kretsen är sluten och frånvaron av skräp
i systemet garanteras, enligt CMC.
De hydrauliska kontrollerna har konstruerats för att inkludera automatisk
stabilisering och dubbel hastighet som
standardfunktioner. Dessutom finns nu

Kubota-motor- och hybridversioner som tillval.
Alla modeller i den nya F-serien är hanterbara
genom en ny fjärrkontroll som standard. Denna
kan omvandlas till en trådlös radiokontroll genom att köpa ett speciellt kit som innehåller en
sändare, två utbytbara uppladdningsbara batterier och en laddstation för det andra batteriet.

Sinoboom tar emot första enheterna från ny europeisk fabrik
De första enheterna från lifttillverkaren Sinoboom BVs nya fabrik i Polen har anlänt till basen i Ridderkerk, Nederländerna. Leveransen
bestod av eldrivna saxliftar och kommer att
gå ut till kunder inom en snar framtid.
Närheten mellan den nya anläggningen i
Poznań, Polen, och Sinobooms europeiska
dotterbolag representerar en milstolpe i Sinobooms globala strategi att tillhandahålla högkvalitativa produkter och tjänster med lokalt
fokus, enligt Sinoboom.
Anläggningen upptar en yta på 20 000 m²

och har helautomatiska monteringslinjer.
Anläggningens produktlinjer inkluderar
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elektriska saxliftar, ledade och teleskopiska
bomliftar och annat inom mobila arbetsplattformar, och anläggningen har en årlig
produktionskapacitet på 20 000 enheter.
Denna utveckling kommer att möjliggöra
en smidigare tjänst för att möta efterfrågan i Europa och andra regioner, enligt Sinoboom. ”Detta visar Sinoboom-gruppens
beslutsamhet och engagemang för att bli en
permanent och integrerad del av den europeiska marknaden”, säger Tim Whiteman,
vd Sinoboom BV.

Utmärkt
för torrkap

SRTSEP22

ett nytt, brett
sortiment från
tyska gölz

Med stor glädje kan vi nu presentera en ny stor aktör hos
oss på JLM Group. Vi kan redan nu leverera en bredd på
maskiner som är starkt efterfrågade i uthyrningsbranschen.
Tillverkaren Gölz har en världsomspännande marknad och
är mycket starka på sten och betongmaskiner.

Hos oss på JLM Group hittar du ett urval av produkter som
vi lagerhåller för omgående leverans och vi kan självklart
leverera hela Gölz sortiment med mycket kort ledtid.
Alla Gölzmaskiner håller världsklass, är lätta att använda
och underhålla samt är utformade för hög säkerhet.

VERKTYG OCH MASKINER FÖR BYGGINDUSTRIN
JLM GROUP

• TEL: 0431-710 00 • JLMGROUP.SE

46

Bygg-Ström utökar
sortiment
Sedan tre år tillbaka har Bygg-Ström haft
belysningsmaster i sitt sortiment. Inför
hösten utökar de sortimentet med tre
modeller som kompletterar befintligt
sortiment och ger en större bredd och
valmöjlighet för kunden. Modellerna
kommer enligt Bygg-Ström troligtvis användas främst vid entreprenader och av
serviceföretag då de kan drivas på plats
utan ström.
Den första modellen är en belysningsmast på 5,5 meter med UPS-funktion, och
kan således belysa med full kraft upp till
11 timmar innan den behöver laddning.
Den andra modellen är en belysningsmast på 9 meter med dieselgenerator.
Modellen är försedd med dragstång och
kan köras efter bil som normalt släp.
Med sin dieselmotor från Kubota blir
denna modell enligt Bygg-Ström praktisk
på platser där det inte finns möjligheter
till elanslutning, till exempel väg- och
anläggningsarbeten samt övriga entreprenadarbeten där användaren behöver
säkra ett bra arbetsljus under arbetet.
Som sista mast i sortimentet har ByggStröm tagit fram en mast på 9,5 meter
som flyttas med hjullastare eller truck.
Det primära användningsområdet är på
platser där användaren vill säkerställa
ljus över längre tid, exempelvis etableringsområden eller byggarbetsplatser.
Modellen kan belysa områden upp till
5000 m² och är vindtestad för 30,5 m/s,
enligt Bygg-Ström.

MIKAELS GRÄVTJÄNST
INVESTERAR I HITACHI ZW75-6
Mikael Hansson på Mikaels Grävtjänst i Brastad köpte sin
första Hitachi-maskin 1989. Det senaste tillskottet är hjullastaren Hitachi ZW75-6 och han kunde inte vara mer nöjd.
Text: Karin Wandrell
Redigering: Vitor Hermansson

M

ikaels Grävtjänst har funnits i 35 år
och jobbar med grävning, schakt och
transport. Dessutom utför de dränering, avloppsanläggningar, sprängningsarbeten, vägbyggen, dikning
och stubbfräsning. Företaget har 19 anställda
och uppdragen sträcker sig från Göteborg
till Strömstad. ”Det är full fart”, konstaterar
Mikael Hansson som bara under det senaste
halvåret har investerat i fem nya maskiner
från Hitachi. ”Vi förnyar oss så gott det går
för att kunna hålla hög service gentemot våra
kunder.”
Mikael Hansson tycker att Hitachi har
många fördelar, framför allt kvalitetsmässigt.
”Allt är genomtänkt och vi får dessutom väldigt bra service via Delvators servicelämnare
på Landvetter Motor & Maskin i Göteborg.
Det är helt enkelt en Rolls Royce när det kommer till maskiner.”
Hitachis nya kompakta hjullastare ZW756, nu även med Steg V-motor, är mångsidig
och erbjuder en bekväm arbetsmiljö samtidigt som den sätter en ny standard när det
gäller tillförlitlighet, enligt Delvator. Tonvikten ligger på miljö, säkerhet, stabilitet och tålighet. ”Det är en bra servicemaskin. Den är
’kortrumpad’ vilket gör att den är smidig att
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jobba med. Den är väldigt skön komfortmässigt med ergonomiskt utformade reglage och
instrument i förarhytten. Dessutom är sikten
helt oöverträffad och den är lättkörd och tar
sig fram bra.”
Pendlande midja, diffspärr och hydrostatisk drift ger maskinen optimala förutsättningar för bästa dragförmåga. Kompakt
vridstyvmonobom ger bra räckvidd och har
konstruerats med dubbla lyftcylindrar och
kraftiga infästningar för tuffa tag. Lastdämpning, luftkonditionering och bygghöjd under
2,5 meter gör den ypperlig för servicearbete.
”Det är helt enkelt en jättebra maskin som jag
är mycket nöjd med.”
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ÄNTLIGEN

DEMCON efter fyra års uppehåll

E

fter fyra långa år är det åter igen dags för
branschmässan DEMCON att arrangeras. Senast mässan hölls var på hösten
2018. Enligt tradition skulle mässan ha
hållit i september 2020. Men vi vet alla
vad som hände, en pandemi kom emellan
och gjorde att mässan fick flyttas fram som
så många andra mässor. Den flyttades då till
september 2021 men även detta år fick DEMCON ställas in.

EN MÅNAD EFTER BAUMA
Mässan flyttades ett år fram tiden men då den
tyska mässan Bauma beslutade att flytta fram
sin mässa från april till oktober 2022 behövde
DEMCON senareläggas under 2022. ”DEMCON har alltid legat i september, allt sedan
1990-talet. Ofta har DEMCON sammanfallit
med Bauma men vi har aldrig legat innan den
tyska mässan. Vi fann det förståndigt att lägga
DEMCON efter att Bauma ägt rum. Därav att
DEMCON 2022 förlagts till datumen 24-25
november. Bauma hålls ungefär en månad
innan mellan 24-30 oktober”, säger Jan Hermansson som är projektledare för DEMCON.
Även om Bauma 2022 troligtvis kommer
att bli lite mindre än normalt kommer den att
locka många besökare och med all säkerhet

Som vi har väntat från alla håll och kanter, arrangör, utställare och besökare. Men nu är nordeuropas största
mässa för rivning, återvinning, sanering, betonghåltagning, slipning och polering av betonggolv och mycket
mera tillbaka. Den 24-25 november, 2022, på Infra City i
Bredden norr om Stockholm är det som gäller.

kommer en hel del nya produkter att visas.
Dessa vill man naturligtvis visa på DEMCON
också för den skandinaviska publiken. Efter
fyra års uppehåll är intresset för DEMCON
stort. Mässan är som vanligt fullbokad. Men
i år blir utomhusmontrarna begränsade beroende på att väderleken i november kanske
inte tillåter några längre utomhusvistelse.
Men det finns en utställare som valt att även
ha en utomhusmonter för demonstrationer,
nämligen Drome. Drome har också mässans
största monter inomhus.

MÅNGA FÖRSTAGÅNGSUTSTÄLLARE
På en separat plats i artikeln hittar du en sammanställning över årets utställare på DEMCON. Alla kända namn finns med men också

Svensk Rental Tidning • Augusti - September 2022 • www.SvenskRental.se

49

några som inte tidigare ställt ut på mässan.
Dessa är Flex Scandinavia som marknadsför
en rad olika maskiner och hjälpmedel för
bland annat håltagning, slipning och polering
med mera. Nya för mässan är också Moldex
Nordic som säljer olika typer av skyddsutrustningar för arbeten inom bygg och sanering.
Förstagångsutställare är även Rototilt som
tillverkare tiltrotatorer och snabbkopplingsutrustningar för bland annat demoleringsverktyg. Nya är också tyska Falch som tillverkar och säljer utrustningar för vattenbilning
och sanering med högtrycksutrustningar.
Två indiska tillverkare av diamantverktyg har
också valt DEMCON för att marknadsföra
sina verktygsserier på den nordiska marknaden. Företagen i fråga är Dee Tec och Hi Tech
Tools & Technologies. Ställer ut för första

gången sedan 1990-talet gör även tyska Kiesels svenska dotterbolag, Kiesel Scandinavia.
Företaget säljer bland annat en rad agenturprodukter för rivning, återvinning och skrotarbeten av märkena Dehaco, Genesis med
flera. Man säljer även dammbekämpningsutrustningar. Ny på årets mässa är även företaget Fieldly som utvecklar mjukvaruprogram
för rivare och håltagare för att underlätta det
dagliga arbetet. En annan ny utställare för
DEMCON är BIG-Gruppen som marknadsför det nya diamantverktygsmärket Dimas i
Sverige. Man har också en rad andra produkter för rivning, betonghåltagning, sanering
och slipning och polering av betonggolv i sitt
sortiment. En annan förstagångsutställare är
Blinken Tools som marknadsför amerikanska
GSSI, Geophysic Senors Systems Inc på den

svenska marknaden. GSSIs produkter är betongskanningsutrustning som effektivt berättar vad betongen innehåller innan man börjar
borra eller såga i den. DL Maskin ställer också
ut för första gången och säljer Montabert
och Rotars sortiment av hydraulhammare
och hydrauliska verktyg för rivning, återvinning och skrothantering. En annan intressant utställare, också från Indien är IDA och
Demtech. IDA står för Indian Demolition Association och Demtech är en liknande mässa
som DEMCON fast på den indiska marknaden. Representanter från IDA och Demtech
vill göra reklam för deras årsmöte och mässa
som hålls i Bengaluru, Indien den 15-16 september, 2023. Det naturligtvis nordiska tillverkare som man främst vänder sig till genom
sin medverkan vid DEMCON. Nya på DEM-
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CON är även företaget Kendrill som är specialiserade på uthyrning av rivningsrobotar,
betongspräcknings- och betonghåltagningsutrustning i Norden. Nya utställare är också
företaget Powertools som säljer olika typer av
spräckningsutrustning för betong, sten med
mera. Ställer ut för första gången på DEMCON gör också Leif Karlsson Entreprenad
som bland annat marknadsför italienska Italdems skrotsaxar och demoleringsutrustning.

UPPDÄMT INVESTERINGSBEHOV
Som vanligt kommer det att bli två intensiva mässdagar med hög kvalitet på de som
besöker mässan. Det som pandemin gjort
med kraftigt minskade möjligheter för leverantörer att besöka sina kunder och i princip
helt obefintliga arrangemang av branschmässor och andra sammankomster har skapat
ett uppdämt investeringsbehov framförallt
på större maskiner och utrustningar. Vi har
också haft fyra år av begränsade möjligheter
att visa och demonstrera produktnyheter. De
kommer att bli spännande att ta del av vad

som är nytt på marknaden idag. Med mäs�san Bauma bara en månad innan DEMCON
kommer det med all säkerhet finnas mängder
av nyheter att titta på i montrarna på DEMCON. Ett annat faktum är att många entreprenörer som Svensk Rental Tidning har talat
med under året säger att de i år valt bort att
besöka Bauma av flera orsaker. Pandemin och
smittläget är fortfarande något som spökar
i människor medvetande men även det rådande läget med kraftigt förhöjda priser på
det mesta påverkar också. Även Tyskland har
en kraftigt ökad inflation som märks i princip på allt som priset att ställa ut, hotellpriser, monterkostnader med mera. DEMCON
blir därför det perfekta eventet att ta del av
nyheterna på hemmaplan. Från arrangörshåll
hoppas man även på många besökare från övriga nordiska länder samt Baltikum. En sak är
dock säker, vi kommer inte se så många ryssar
på årets utgåva av DEMCON.

STÖDS AV BRANSCHFÖRENINGARNA
I vanlig ordning stöds mässan DEMCON av
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branschorganisationen Byggnadsberedning
som är en gemensam branschförening för
Sveriges rivare, sanerare och betonghåltagare.
Förkortat BFB, kommer att samla till höstmöte i samband med DEMCON. Mässan stöds
även av den internationella paraplyorganisationen IACDS som består av branschföreningar för betonghåltagning runt om i världen.
DEMCON stöds också av den europeiska
branschföreningen för rivare, EDA, Europan
Demolition Association. Dessa båda föreningar kommer att ha representanter med på
mässan. Nämnas bör att svenska BFB i slutet
av 2021 valde att lämna både IACDS och EDA
som medlemmar.

DEMCONKALASET OCH UTDELNING
AV DET SVENSKA DEMOLERINGSPRISET
Enligt tradition arrangeras en branschmiddag
på torsdagskvällen den första mässdagen kal�lad Demconkalaset. Middagen består av både
tillverkare och entreprenörer som har möjlighet att komma samman under mera avslappnade former. Strax innan middagen arrang-
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erar BFB sitt återkommande mingel i foajén
utanför middagslokalen. Ett uppskattat event
som lockar många att delta, även de som inte
är med på middagen. Demconkalaset är som
vanligt platsen där det Svenska Demoleringspriset delas ut. Juryn för Demoleringspriset
avslöjar dock inte vilka som nominerats men
säger så pass mycket att det kommer att blir
dryga 10 företag som får ta emot det Svenska
Demoleringpriset 2022. Det Svenska Demoleringspriset delas ut av tidningen Professionell Demolering i samarbete med branschorganisationen BFB. Tidningen Professionell
Demolering uppmanar alla som har något
intressant projekt eller produktnyhet att berätta om att nominera sig. Än finns tid kvar
att väljas ut som vinnare.
Sammantaget kommer DEMCON som arrangeras den 24-25 november, 2022 på Infra
City i Bredden norr om Stockholm att bjuda
på två intressanta branschdagar. Se till att
inte missa dem. Väl mött!
www.demcon.se

UTSTÄLLARE PÅ DEMCON 2022
ABT Sweden AB
AMAS Svenska AB
Andersen Contractor AB
Anläggningsvärlden, tidning
Aquajet Systems AB
BIG-Gruppen AB
Blinken Tools AB
Brokk AB
Deconta
Deetec India
DL Maskin, Danielsson & Lissbackas Maskin AB
DURI
Dustcontrol AB
DROME AB
EDA, European Demolition Association
EPOX Maskin AB
Fieldly AB
Flex Scandinavia AB
Hilti Svenska AB
Hi Tech Tools & Technologies
Husqvarna Construction Products
IACDS - International Association Concrete Drillers & Sawers
IDA, Demtech, Indian Demolition Association

Jack Midhage AB
Jerneviken Maskin AB
Kendrill AB
Kiesel Scandinavia AB
Leif Karlsson Åkeri & Konsult
Levanto Sverige
Matek AB
Milwaukee, Techtronic Industries Nordic
Moldex Nordic
Nordfarm Maskin AB
Pentruder AB
PDi Magazine
Powertools Sweden AB
Professionell Demolering
Rodellen Försäljning AB
Rototilt AB
Sila AB
SDC, Swedish Diamondtool Consulting AB
Steelwrist AB
Svensk Rental Tidning
Thovo AB
Tyrolit AB
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DEMCON 2022
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Battery powered by Swepac
BIntresset
attery p
ow
ered byväxer.
SwepInga
ac avgaser, tystare, lägre hand-arm-vibrationer och lägre
för
batteridrift

service- och driftkostnader är några av fördelarna. Idealiskt för arbeten i slutna utrymmen,
Intresset
för batteridrift
växer.
Inga avgaser,
tystare,
lägre hand-arm-vibrationer
och lägre
såsom rörgravar,
tunnlar,
inomhus
samt inom
tätbebyggda
områden.
service- och driftkostnader är några av fördelarna. Idealiskt för arbeten i slutna utrymmen,
såsom
rörgravar,
inomhus samt
inom tätbebyggda
områden.
Swepac
har idag tunnlar,
flera batteridrivna
framåtgående
markvibratorer
och lanserar snart även framoch backgående modeller.
Swepac har idag flera batteridrivna framåtgående markvibratorer och lanserar snart även framoch
backgående
modeller.
Under
Bauma i oktober
kommer ytterligare batteridrivna modeller att presenteras. Besök oss

gärna i vår monter FS 1308/1 på Bauma.
Under Bauma i oktober kommer ytterligare batteridrivna modeller att presenteras. Besök oss
gärna
i vårprodukter
monter FSär1308/1
på Bauma.
Swepacs
utvecklade
och konstruerade i Sverige baserat på våra kunders önskemål.
Intresserad av våra produkter? Kontakta då någon av oss på Swepac eller besök vår hemsida
Swepacs
produkter är utvecklade och konstruerade i Sverige baserat på våra kunders önskemål.
www.swepac.se
Intresserad av våra produkter? Kontakta då någon av oss på Swepac eller besök vår hemsida
www.swepac.se

BLANDA OCH LÄGG
SNABBT, ENKELT, ERGONOMISKT
Portamix Mega Hippo gör jobbet lättare.
2300W och 85 liter säger egentligen allt.
En person kan själv blanda, transportera
och lägga ut materialet. Enkelt, effektivt
och med stor precision.
Mega Hippo fungerar perfekt för att
blanda många olika typer av material;
flytspackel, avjämningsmassor, härdplaster, betong, terrazzo, PU-cement,
fix, fog, lim, akryl, puts, färg och andra
material.
Ett smart sätt att undvika föroreningar
i det blandade materialet är att växla
mellan olika innerbaljor för olika material.
Den svarta innerbaljan är både hållbar
och lätt att rengöra.
Mega Hippo gör jobbet snabbt och lätt.
Det sparar både tid och pengar.

Portamix
är lätt att hyra!
Eller köpa.

Rådjursvägen 1
429 41 Särö

0705 668 960
portamix.se
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Dinolifts CEO Karin Nars hälsade gästerna välkomna.

KAPACITETSÖKNING OCH

batteridrivna nyheter från Dinolift
Finska tillverkaren Dinolift slog på stort vid sin anläggning i Loimaa när man
visade sina nya produktionslokaler och höll ett releaseparty för nya batteridrivna serien RXTE. Svenska återförsäljaren Zip Up var på plats med kunder.

T

orsdagen den 25 augusti ställde finska
Dinolift till med en sprakande fest vid
sin anläggning i Loimaa, Finland. Över
120 personer hade bjudits in bestående av kunder, distributörer och andra
samarbetspartners.

MÅNGA ANLEDNINGAR ATT FIRA
Det fanns flera anledningar till att fira. Sedan
en tid tillbaka har tillverkaren av liftar byggt
om och byggt ut sin tillverkningsanläggning
i Loimaa. Från att tidigare haft tillverkningen
uppdelad på två ställen sker numera allt under ett och samma tak, både produktutveckling och tillverkning. Förändringen skapar ett
betydligt bättre produktionsflöde och ökar
kvalitetssäkringen i produktionen. Idag har
Dinolift en produktionsyta på hela en hektar
och producerar omkring 1000 liftar per år.
Företaget sysselsätter idag 230 anställda.
Dinolifts CEO, Karin Nars berättar att
man tagit hem alla svetsningfunktioner till
huvudfabriken för att få mindre intern lo-

gistik och snabbare produktionsflöde. Man
kommer att kunna halvera produktionstiden
för släpvagnsliftarna med denna förändring.
”Vi har också utvidgat centrallagret som
gör att monteringsteamen fokuserar på montering och lagret matar dem med delar, all intern och extern logistik går via centrallagret”,
berättar Karin.
Centrallagret medför också att man kunnat göra layoutförändringar inne i fabriken,
vilket gör att produktionsflödet förbättras.

På eftermiddagen den 25 augusti hölls en
rundvandring i de nya och anpassade tillverkningslokalerna.
Dagen fortsatte efter kl 16.00 med Dino
Talks som leddes av André Noël Chaker som
utsetts till Finlands bäste moderator. Chaker
intervjuade på scenen Minna Salmi från Dinolift, Thomas Bülow från Trackunit, Milla
Törmälä från finska uthyraren Vatupassi och
Lars Sørby från Sørby Utleie om trender och
drivkrafter inom liftanvändning.
Efter utfrågningen drog firandet igång runt
klockan 18.00 och de mer än 120 gästerna tog
plats vid långborden i ett gigantiskt partytält
utanför Dinolifts produktionsanläggning. Dinolifts CEO Karin Nars hälsade alla välkomna
med ett tal från scenen. Karin Nars är också
president för den internationella federationen
IPAF, International Powered Access Federation. Med på festen var också IPAFs representant för Norden och Baltikum, Kenth Boström.
Gästerna bestod som sagt av kunder från hela
världen, distributörer, anställda och andra
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samarbetspartner. På plats fanns naturligtvis
också svenska Dinolift-distributören Zip Up
Svenska AB med dess ägare och VD Rickard
Holmlund och säljaren Silvio Azzopardi som
hade tagit med sig ett antal svenska uthyrare
under från bland andra Hyreslandslaget.

DINOLIFT LANSERAR
NYA BATTERISERIEN RXTE
Vad vore väl en sådan här sammankomst
utan produktnyheter. Dinolift tog tillfället
i akt och presenterade sin nya batteridrivna
produktserie RXTE. Det var Dinolifts försäljningschef, Teemu Ristelä och produktutvecklingschefen, Santtu Siivola som presenterade
de nya modellerna för gästerna.

DINO RXTE är en förlängning av DINO
RXT-serien av lätta 4x4 bomliftar med fördelen av tyst drift och noll lokala utsläpp och
låga driftskostnader. DINO RXTE stöder det
europeiska gröna avtalsmålet för att minska
koldioxidutsläppen. Som på den nuvarande
dieselvarianten, som kommer att finnas kvar
i utbudet, kommer DINO RXTE-serien att
inkludera två olika arbetshöjdsmodeller på 22
och 28 m utrustade med antingen ett AGMeller Li-Ion-batteri.
Eftersom det är en helt elektrisk MEWP är
det möjligt att ta hissen till utsläppsbegränsade
zoner i städer såväl som inomhus. Förarkomforten är suverän då det inte finns några vibrationer i korgen. En av designprinciperna var att

Dino Talks inledde festligheterna innan middagen tog vid.

det inte finns någon förlust på driv- eller bomdrifthastigheter jämfört med dieselversionen.
RXTE har flera lyftfunktioner tillgängliga för
användning samtidigt samt att manövrering
av stödbenen samtidigt med drivning är också
möjligt. Elmotorn har en kontinuerlig effekt på
15kW medan toppeffekten är 20kW.
Utan förbränningsmotor minskar driftskostnaderna generellt: laddningskostnaderna
är minimala jämfört med bränslekostnaderna, det finns inga motorunderhållskostnader
inklusive inga oljebyten, det finns heller inga
underhållskostnader relaterade till avgasefterbehandlingssystem när man jämför DINO
RXT eller RXTE meden större bomlift med en
motor som är större än 19kW.

Från höger svenska återförsäljaren Zip Ups VD och
ägare Rickard Holmlund tillsammans med Milla
Törmälä från finska uthyraren Vatupassi och Zip
Ups säljare Silvio Azzopardi.

Lansering av nya batteridrivna liftserien RXTE.
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VI KAN
GOLVBEARBETNING

SLIPNING | FRÄSNING | BLÄSTRING
Vilken maskin
passar ditt golv?

SE VÅRT KOMPLETTA SORTIMENT PÅ:
www.scanmaskin.com

Kom och träffa oss på
ENTREPRENAD LIVE-mässan
Monter 957
Bilmonterade liftar och larvbandsliftar
från 9 till 90 meters arbetshöjd
www.versalift.se

FRAMTIDENS
BOMLIFT
UTAN STÖDBEN

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

scandkran.se • 031-773 04 50 • info@scandkran.se
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Under kvällen lanserades Dino Awards där en av pristagarna
var Devon Parsley som utsågs till Sales Champion of the Year.

Dinolifts CEO Karin Nars tillsammans med Karl-Oskar Engström från
Hyreslandslaget.

Tack vare den lätta strukturen och stödbenen kan dessa maskiner tas till områden med
belastningsbegränsningar eller där underlaget är mjukt till exempel gräsmattor. Nivelleringsförmågan är upp till 13,5 grader med
dagens förbättrade stödbensmodell. DINO
RXTE kommer också att ha fyrhjulsdrift och
tvåhjuls-/fyrhjuls-/krabbastyrning.
Som ytterligare en utgångspunkt för RXTE-designen sammanfaller strukturen och
hydrauliken till stor del med dieselmodellen, vilket möjliggör ökad tidsflexibilitet för
kunden vad gäller beslut om kraftkälla. Med
den totala vikten på mindre än 5000 kg på
280RXTE med litiumbatteripaket och drygt
5 ton med AGM-batteripaketet kan liftarna
fortfarande transporteras på mindre lastbilar eller parvis på standardflakvagn eller
i en container för längre resor, hållbart och
effektivt .
Baserat på kundundersökningar beslutades det att erbjuda två olika batteriteknologier, det vill säga AGM-batteripaket och Lithi-

Kvällen avslutades med ett ljusspel av gruppen Uniflow.

um-version med högre kapacitet och längre
livslängd. Ett bensinaggregat finns som tillbehör för att ladda batterierna. Dieselmodellen
kommer att finnas kvar i sortimentet tillsammans med de helt elektriska modellerna.

RXTE kommer att visas för en större publik på utställningen GaLaBau trädgårdsskötsel, landskapsarkitektur och gröndesign 14-17
september i Nürnberg och på Bauma, 24-30
oktober i München.

FÖRSTA DINO AWARDS

Kvällens värd André Noël Chaker som bland annat utsetts till Finlands bäste moderator.

Under kvällen introducerades också nyheten
Dino Awards för första gången. Priset OneDino
Ambassdor gick till Seija Taajamo på finska Dinoåterförsäljaren Rotator som arbetat med Dinolifts produkter under många år. Priset Dino Sales
Champion of the Year gick till Devon Parsley på
amerikanska Dino-återförsäljaren RBG Inc och
priset för årets Dino-återförsäljare gick till norska
distributören Hybeko AS med Alf-Gunnar
Øverbø, Hans Nordgård, Arnfinn Haugland och
Thorbjørn Nilgard som tog emot priset.
Dagen till ära gjorde företagets CEO Karin
Nars ett bejublat sångframträdande. Kvällen
avslutades med en uppskattad ljusshow av
gruppen Uniflow.
www.dinolift.com
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VERTIKAL DAYS
EN UPPLYFTANDE
MÄSSA
Englands egen mässa för
accessutrustning blev lyckad
trots en hel del ihållande
regn. Vertikal Days är motsvarighet till den nya svenska
mässan Expolift som har
premiär i Stockholm, september 2023.

V

ertikal Days, som hölls den 11 och 12
maj 2022, är en brittisk mässa fokuserad på accessutrustning, kranar, teleskoplastare och tillhörande utrustning.
Mässan besöktes av såväl brittiska som
internationella utställare och besökare. En av
de internationella utställarna var italienska

CMC, som arrangerade en produktlansering
och ett pressevent för deras nya F-serie. Seriens hydrauliskt drivna produkter har blivit
populära på marknaden för kompakta mobila
arbetsplattformar med upp till 18 meter arbetshöjd. En av fördelarna med F-seriens spindelliftar är enligt CMC deras användarvänlighet
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tack vare enkla och intuitiva hydrauliska kontroller som tillåter nästan omedelbar användning av maskinen. Beslutet att endast använda
högbeständig stål gör det möjligt att begränsa
maskinens arbetsvikt utan att kompromissa
med styrka och tillförlitlighet, vilket gör den
enkel att transportera även på släp.
Italienska Magni visade upp sitt växande
teleskoplastarsortiment. Enligt Magni själva
tillverkar de nu det bredaste utbudet av roterande teleskoplastare på marknaden, bestående av 16 modeller. Det finns också åtta fasta,
tunga modeller och en ny serie med 11 fasta
teleskoplastare. Multitel, en annan italiensk
utställare, uppger att de är en av världens ledande designers, tillverkare och marknadsförare av lastbilsliftar som sträcker sig från 13 till
75 meter. En tredje italiensk utställare, GSR
Aerial Platforms, framhävde sin enkelhet, robusthet och tillförlitlighet, och de uppgav att
deras produkter nu används av några av de
största uthyrningsföretagen i Europa.

GLOBALA VARUMÄRKEN
Snorkel visade upp den litiumelektriska terrängsaxliften Snorkel S2755RTE från deras
utbud av nio utsläppsfria, fyrhjulsdrivna mo-
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deller. Modellen mäter bara 1,45 meter, kan
nå en maximal arbetshöjd på 10,1 meter och
kan lyfta upp till 300 kg. Utrustad med underhållsfria litiumjonbatterier med ett inbyggt
batterihanteringssystem erbjuder S2755RTE
en utsläppsfri terränglösning utan att kompromissa med tillförlitligheten och fyrhjulsdriftsmöjligheterna hos dieselversionerna.
Skyjack presenterade nästa generations
teleskopliftar, ledade bommar med hög kapacitet och ett urval av DC-, kompakt- och
RT-saxliftar. De utställda SJ12 E och SJ16 E
är en av de första Skyjack-produkterna som
har företagets Eco-märkning som ger en 15
procentig besparing på koldioxid jämfört
med tidigare modeller. Den låga vikten och
optimerade designen hos SJ45 AJ+ och SJ60
AJ+ erbjuder lyftkapacitet på upp till 454 kg.
Företaget ville också betona att alla Skyjackprodukter har Elevate Live som ger enkel tillgång till maskinspecifik information som kan
förbättras ytterligare med full telematik.
Workplatform Ltd, den brittiska återförsäljaren av Genie, visade en rad Genie-produkter, från materialliftar till bommar. Alla
saxliftar i montern har Genies AC E-Drivekonfiguration. Två produktlanseringar ge-

nomfördes också för S-60 FE och Z-45/25 J
RT. Med en arbetshöjd på 20,6 meter och en
plattformshöjd på 18,6 meter är bomliftarna
S-60 DC och S-60 FE designade för att leverera ren och tyst prestanda i en mångsidig
maskin som kräver mindre underhåll och
ger lägre totala ägandekostnader. Den nya
Z-45/25J RT går att använda med telematikteknologin Lift Connect, som ger ägare handlingsbara data för att maximera produktiviteten och minimera stilleståndstiden. Den har
en maximal arbetshöjd på 15,86 meter.
Versalift ställde ut en VTL-135 på en Ford
Transit, en VTL-145 på en Mercedes Sprinter, en VTL-135 E-Tech och en VTA-135 på en
Toyota Hilux samt modeller från den nyligen
förvärvade Ruthman-linjen, Ecoline 230 och
Steiger T330.
Pinnacle Platforms, den brittiska återförsäljaren för kinesiska Sinoboom, såg till att
Sinoboom var representerade på mässan. Mer
kinesisk representation kom i form av Dingli,
som sägs vara en av de ledande tillverkarna av
arbetsplattformar i Kina.
En annan tillverkare var Kanadabaserade
Manitou, som står bakom en rad anläggningsmaskiner. Företaget uppger att de anser

sig vara bland de världsledande inom utrustning för materialhantering, och specialiserar
sig på utrustning inom materialhantering,
personliftar och schaktningsutrustning.

NORDISKA FÖRETAG
Avant Tecno lyfte fram resultatet av sin kontinuerliga produktutveckling. Avant har idag åtta
modellserier och 190 olika verktyg. För en vanlig modell finns mer än 20 olika alternativ, från
extra motvikter till luftkonditionerade hytter.
Med dotterbolaget Leguan Lifts har företaget
en accessplattform som kan monteras direkt på
en Avant-lastare via en snabbfästplatta.
Bronto Skylift ställde ut sin arbetsplattform Bronto S35EM monterad på ett nytt
Scania L320-chassi i L-serien med lågt insteg
i hytten. Dessutom startade företaget sin
Bronto Challenge Tour 2022, där operatörer
hade möjlighet att tävla med hjälp av VR. ”Allmänt sett kan vi säga att showen var förvånansvärt fullspäckad med tanke på vädret”,
säger Johanna Kulmala, marknadschef Bronto
Skylift. ”Vi hade bra stämning och många besökare, gamla och nya ansikten i vår monter.
Bronto Challenge utgjorde en fin tävling mellan de tuffaste förarna. Det ska bli intressant
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att se om det finns någon som kan slå rekorden i Storbritannien av Matthew Hudyma
från Wilson Access.”
Svenska Alimak Group var också en stor utställare på mässan; enligt dem själva är de en
världsledande leverantör av vertikala accesslösningar för professionellt bruk och har varit en
pionjär och branschledare i över 70 år. Med en
global räckvidd som sträcker sig över mer än
100 länder erbjuder koncernen vertikala accesslösningar som tillför kundvärde genom större
säkerhet, produktivitet och resurseffektivitet.
Koncernen har en installerad bas på över 70 000
hissar, plattformar, serviceliftar och byggnadsunderhållsenheter runtom i världen. På Vertikal
Days visades ett urval av deras utbud i montern,
inklusive permanenta och tillfälliga högkvalitativa hissar, bygghissar och arbetsplattformar
byggda på kuggstång och dragteknik.
Dynaset använde det så kallade Marketplaceområdet inomhus för att ge information om produkter såsom deras hydrauliska generator HG
och hydrauliska högtrycksvattenpump HPW. ”Vi
hade ingen ny produkt att lansera”, säger Samuli
Vornanen, områdesförsäljningschef för Storbritannien på Dynaset. ”Båda dagarna hade vi ett
tjugotal personer som besökte vår monter och
vi tycker att det är ganska hyfsat mycket folk. Vi
båda (jag och min kollega Tuomas Räsänen) njöt
mycket av mässan. Allt var välorganiserat och
fungerade överlag mer än bra.”
MCS Rental Software visade i sin inomhusmonter hur företaget gör det möjligt för
användare att bli mer effektiva genom att
kunna agera snabbt på realtidsdata, dra fördel
av molnbaserade lösningar och mobilappar för
att arbeta ”on the go” och få bättre synlighet
över hela uthyrningsverksamheten. De uppger

att deras programvara för lagerhantering gör
det möjligt för användare att få kontroll över
uthyrningstillgångar, vilket gör det möjligt för
en uthyrningsverksamhet att maximera utnyttjandet och minimera kostnaderna.
Den brittiska tunglyftsspecialisten Modulift
förklarade från sin inomhusmonter hur man
kan erbjuda kunder en komplett ingenjörstjänst
för tunga lyft från början till slut. De hjälper till
med lyftproblem, ger råd om lyft, designar anpassad lyftutrustning och tillverkar kvalitetssäkrade produkter enligt högsta specifikationer. De
uppger att deras uppdrag är att globalt leverera
expertis genom innovativ design av kvalitetsprodukter och kundnöjdhet samtidigt som man
säkerställer en säker lyftmiljö.

FÖRETAG MED BRITTISKT FOKUS
Trots det stora antalet utländska utställare
var även några anmärkningsvärda brittiska
företag representerade på mässan. Ett sådant
företag var Niftylift som har vuxit till att bli en
av världens ledande tillverkare av mobila, förhöjda arbetsplattformar. De uppger att deras
kompakta och lätta, ledade bommar erbjuder
maximal prestanda och tillförlitlighet som
krävs för att leverera en högkvalitativ service.
På mässan betonade de innovationer såsom
SiOPS, ToughCage och Hybrid Technology
som ger Niftylifts arbetsplattformar en fördel
vad gäller säkerhet och miljömedvetenhet.
Essex-baserade Tracked Carriers var angelägna om att betona att deras utbud av bandtransportlösningar kombinerar innovativ design, noggrann tillverkning och den senaste
tekniken för att producera en rad mångsidiga
lastbärare med ett brett utbud av verktyg.
Dessa är designade i egen regi och tillverkas
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och monteras på fabriken. Deras lösningar är
designade för att inte bara ta bort behovet av
manuell hantering, utan också minska arbetskostnaderna, öka produktiviteten och förenkla installationer så att större komponenter
kan transporteras genom trånga utrymmen.
En sådan produkt som stolt visades upp på
mässan var den relativt nya 350E, som syftar
till att hjälpa branscher av alla typer att övervinna grundläggande hanteringsproblem.
Kranlyft Group, som är brittisk återförsäljaren för Maeda minikranar och Klaas
lastbils- och släpvagnskranar i aluminium,
och som också erbjuder support till användare av Katos mobila kranar, visade några
av de senaste modellerna som nu finns tillgängliga i Storbritannien. Dessa inkluderade
“knuckleboom”-kranen MK1033 som är en
smal, operatörsstyrd kran med hydraulisk
bom och jibb, som bland annat är lämpad
för glashantering, installation och att placera
Dormer- och Velux-enheter på hustak.
International Platforms tillhandahåller ett
brett utbud av tjänster för accessindustrin.
De tillhandahåller nya eller begagnade arbetsplattformar över hela världen, erbjuder
expertråd, hjälper till med utbildningstjänster
och engagerad eftermarknadssupport, och är
enligt dem själva en stor specialist inom accessplattformsbranschen.
LGH vill stödja kunder över hela världen
med säker och pålitlig lyftutrustning, och deras vision är att vara Europas ledande oberoende och innovativa leverantör av lyftutrustning. I montern var personalen fokuserade på
hiss- och lyftutrustning av hög kvalitet och
kapacitet för branscher såsom infrastruktur,
bygg och transport.

SYS
Power
Station

Alltid ström.

Var du än är.
Eluttaget som hänger med.

Levererar
ström helt
utan ljud och
avgaser.

Tekniska data SYS-PowerStation
Utgångsspänning
Konstant effekt

3 680 W

Toppeffekt (<0,5 sek)

18 000 W

Toppeffekt (<6,0 sek)

7 200 W

Nominellt energiinnehåll

1 555 Wh

Batteriteknik

Li-Ion

Laddningstid

Ca 3 h

IP-klass
Mått (l x b x h)
Vikt

festool.se/powerstation
Verktyg för högsta anspråk

230 V

44
396 x 296 x 187 mm
16,5 kg

ARROW DIAMANTKLINGOR

12-15MM SEGMENT!

MINSKA UTSLÄPPET
SLIPSKÅLAR
MED DEN NYA ELEKTRISK
OFF-ROAD SERIEN

Nu lanserar MANITOU Oxygen sortimenten och tar sig an utmani
energi.Ni minskar era utsläpp och er energiförbrukning utan att g
MANITOU-kvalitet.

MINSKA UTSLÄPPET
Oförändrad prestanda
Utökad mångsidighet
Förenk
MED
DEN NYA ELEKTRISKA
M
För elektrifiering utan att kompromissa.
OFF-ROAD SERIEN

Nu lanserar MANITOU 16,
Oxygen sortimenten och tar sig an utmaningen me
FINNS I UTFÖRANDEN
energi.Ni minskar era utsläpp och er energiförbrukning utan att ge avkall
30, 80 GRITMANITOU-kvalitet.
& PCD/RIV
Oförändrad prestanda

Utökad mångsidighet

Förenklad anvä

För elektrifiering utan att kompromissa.

125-500MM

MINSKA UTSLÄPPET
MED DEN NYA ELEKTRISKA MANITOU
OFF-ROAD SERIEN

125, 130 & 150MM

NYA SORTIMENT NYA SORTIMENT

Nu lanserar MANITOU Oxygen sortimenten och tar sig an utmaningen med förnybar
energi.Ni minskar era utsläpp och er energiförbrukning utan att ge avkall på
MANITOU-kvalitet.
Oförändrad prestanda

Utökad mångsidighet

NYA SORTIMENT

Förenklad användning
För elektrifiering utan att kompromissa.

Skanna den här QR-koden, eller besök
www.oxygen.manitou.com för att se de nya
Oxygen sortimenten

Skanna
härhär
QR-koden,
eller eller
besökbesök
Skannaden
den
QR-koden,
www.oxygen.manitou.com
se
www.oxygen.manitou.com
för attför
se att
de nya
de
nya
Oxygen
sortimenten
Oxygen sortimenten
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KVINNLIGA PEABMEDARBETARE NÖJDARE PÅ JOBBET

Ny sänksåg från Festool
Den nya sänksågen TS 60 K är enligt Festool
snabbare och starkare än sina föregångare.
Tack vare KickbackStop-tekniken skyddar
den nya sågen dessutom både arbetsobjekt
och användare. ”KickbackStop-funktionen
skyddar inte bara arbetsobjektet, utan minimerar även risken för personskador”, säger
teknikern och snickarmästaren Simon Illing.
”Vår nya TS 60 K arbetar precist, snabbt och
säkert och levererar utmärkta resultat.”
KickbackStop gör att sågklingan stannar vid en rekyl som kan uppstå om klingan
fastnar när man sågar eller sätter ner den i
materialet. När KickbackStop har utlösts är
sågen redo att användas igen, utan byten
eller extra kostnader. Sågdjupet på 60 mm
och den kompakta formen bidrar enligt
Festool till fina resultat. Det går exempelvis
att göra geringssnitt på 45° i massiva skivor
upp till 40 mm, även med styrskena. Det
stora tillbehörssystemet kring TS 60 K gör
enligt Festool att den kan utnyttja hela sitt
register i arbetet. Modellen kan användas
med Festools kap- och gerskenor, och andra
funktioner är exempelvis splitterskydd, vinkelanslag, parallellanslag, med mera. Sågen
har en borstfri EC-TEC-motor av senaste
generationen och ett varvtal på maximalt
6800 varv/min. Den är helsäkrad med allinclusive-garanti, vilket inkluderar fria reparationer i tre år, originalreservdelar och
stöldförsäkring.

Peabs årliga medarbetarundersökning visar för andra året i rad att andelen nöjda
kvinnliga anställda på Peab ökar. Värdet
för gruppen kvinnor ligger nu nästan dubbelt så högt som branschens totala nordiska genomsnittsvärde, enligt Peab. Sett
över två år har nöjdheten ökat 26 procent
i gruppen kvinnor på Peab. Både tjänstepersoner och yrkesarbetare är del av ökningen.
”Vi är samstämmiga att det är våra
kollegor som får oss att trivas. Men det
är också att vi får vara delaktiga i sam-

hällsbyggande, producera projekt som
är bestående samt mängden människor
som vi träffar och samarbetar med”, säger Rebecka Dahlén, arbetschef Peab. ”Att
fira framgångar och att hålla ihop i motgångar är väldigt viktigt, och även att vara
noga med att skapa gemenskap. Där är
god kommunikation, samhörighet och vikänsla viktiga nycklar.”
”Oavsett om man är kvinna, man eller
icke-binär så är ledstjärnan att alla agerar
inkluderande. Alla vill bli hörda, sedda och
få vara delaktiga för att kunna bidra.”

Hydroscand lanserar sugslang för slitande material
Hydroscands nya arbetsslang Amber 1467-48
är en så kallad hållbar sugslang som är lämpad för torrsugning för slitande material såsom sand, grus och sten. Slangen har en innertub av extra slitstarkt naturgummi, och
är lätt, smidig och ergonomisk med längre
livslängd, enligt Hydroscand. ”Denna arbetsslang är flexibel men framför allt hållbar vilket
reducerar antalet slangbyten”, säger Oskar
Wilhelms, försäljningsansvarig för industrislang Hydroscand. ”Slangen kan med fördel
användas som arbetsslang av exempelvis saneringsfirmor, som torrsuger mycket slitande

material. En stor fördel är att den kommer i
en mängd olika dimensioner.”
Slangen har två kopparflätor som gör att
den går att jorda. Detta eliminerar statisk
elektricitet som kan resultera i gnistbildning
och brännmärken, vilket försvagar slangen.
Sugslangen finns i ett utbud av dimensioner
på 51-254 mm. Slangarna i dimension 51 mm
och 63 mm är i 40-meters längder, alla övriga är
i 12-meters längder. Amber går att använda med
Disaflow-kopplingsserie, som finns tillgängliga
i Hydroscands sortiment. För att få räckvidd
kopplas sugslangen ihop med transportslang.

Zero emission från Wacker Neuson på Bauma
Wacker Neusons produktportfölj för zero emission täcker alltifrån batteristampar till eldrivna
grävmaskiner. Elhjullastaren WL20e serieproduceras sedan år 2015 och på Bauma 2022 demonstreras den tredje generationen med litiumjonbatterier. Kunder kommer i framtiden att
kunna välja mellan tre batterivarianter. En annan nyhet är den komplett slutna förarhytten.
Inom segmentet för byggutrustningar
presenterar Wacker Neuson en batteridriven

fram-/backvibratorplatta med direktdrift.
Byte av körriktning sker genom en hydraulisk
justering såsom på konventionella modeller.
Vibratorplattan APU3050e med en arbetsbredd på 50 cm och en centrifugalkraft på 30
kN utmärker sig genom sin körbarhet och är
tack vare sin låga bygghöjd lämpad för arbeten i trånga diken, enligt Wacker Neuson.
Förutom zero emission-produkter står
tjänster åt elmaskiner i centrum på mässan.

Dit tillhör exempelvis uthyrningserbjudanden och särskilda finansieringsmöjligheter
liksom elektrifiering av byggarbetsplatsens
infrastruktur.
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ALIMAK BIM GALLERY

används på South Quay Plaza
Några utav Alimaks produkter används vid Berkeley Groups projekt vid South Quay
Plaza i London. Detta är ett av de första projekten där Alimak använde sitt galleri
för Building Information Modeling, BIM, för att hjälpa till med planeringen.

P

rojektet vid South Quay Plaza 4 har
utvecklats av Berkeley Group och designats av Foster+Partners. När det
är färdigt kommer det att vara 58 våningar högt, med både bostäder och
butiker, samt en gemensam terrass och skyträdgård. Det finns fem Alimak-konstruktionshissar i arbete på utvecklingsprojektet South Quay Plaza 4. En dubbelmastad
Mammoth, en Scando 650 XL FC-S och en
Scando 650 FC är installerade i en Triplexkonfiguration, som betjänar 55 landningar
upp till 190 meter. Två Alimak Scando 450
FC bygghissar betjänar 53 våningar, inklusive två källarvåningar, i byggnadens kärna.
Slutligen kommer en Alimak TPL 1000
transportplattform att ge tillgång till de två
översta våningarna i byggnaden. Alimaks
erfarenhet av liknande projekt, inklusive de
första faserna på SQP, gjorde det möjligt att
digitalt förbättra produktens BIM för att säkerställa att designförbättringar validerades
innan installationen.

Alimaks BIM-galleri innehåller 3D-modeller med viktig inbäddad information om Alimaks bygghissar. BIM-modellerna kan konfigureras efter kundens behov så att de kan
simulera användningen av produkter i planeringsfasen av ett projekt. South Quay Plaza
4-projektet använde Navis-modellen med
Alimak BIM integrerad. Detta innebar att de
kunde konfigurera BIM-modellerna till deras
exakta konfiguration och simulera dem inom
den specifika projektmiljön, vilket hjälpte till
att uppnå en ”rätt förstagångslösning”, enligt
Alimak. BIM-galleriet har utvecklats av Alimaks team i Borås och finns tillgängligt på
deras hemsida.

STORA PROJEKTUTMANINGAR
Byggnaden ligger i nära anslutning till Londons DLR-tåglinje vilket innebär att det fanns
mycket begränsat utrymme för att installera
hissen. Alimaks ingenjörer fick hålla sig fem
meter bort från DLR, och hissen fick inte
lyftas högre än DLR-bron. Under installa-
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tionen skapades en uteslutningszon genom
att stänga ingångs- och utgångsportarna till
platsen. Hissarna lyftes sedan försiktigt på
plats. För att säkerställa att Alimaks produkter tjänar bygget på det mest effektiva sättet
har lyftarna som installerats externt i Triplexkonfigurationen sänkts ner i gropen med 1,5
meter. Resultatet av detta är att hissgolvet är
i nivå med marken vilket ger snabbare lastnings- och lossningstider, enligt Alimak. En
del av bygget kräver att fasadskivor lossas
från en lastbil till en plattform på hjul. För att
hjälpa till med detta designade Alimaks ingenjörer en skräddarsydd 4,2 meter hög grind
för Mammoth-lyften (standardhöjden är 2,8
meter). Dessa skräddarsydda grindar gör att
plattformen som bär fasadskivorna kan skjutas rakt upp på hissen, redo att transporteras
till den. De skräddarsydda grindarna har en
förlängning av grindblad i stål som ger den
extra höjden. När detta inte krävs kan förlängningen låsas så att endast den del av porten i standardstorlek kan öppnas.

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

Hitta närmaste uthyrare på
aspen.se

68

KÄRT

återseende på Solvalla
Efter fyra års uppehåll var det äntligen dags för Maskinleverantörernas
egen mässa, Svenska Maskinmässan. Hela 11 230 unika besökare kom till
Solvalla i Stockholm den 2-4 juni, i både regn och strålande solsken.

T

otalt ställde cirka 120 förväntansfulla
leverantörer ut, och i vanlig ordning
fanns både traditionella montrar med
maskiner uppställda och demoområde
där maskiner och verktyg kunde testas.
Även om besökarantalet var något mindre än
2018 då 12 775 personer kom, låg utställarantalet på densamma, det vill säga runt 120
stycken. Svensk Rental Tidning besökte några
av mässans utställare och tog en titt på några
av deras produkter.

ker 25.5-904WD med maximal lyftkapacitet
på 2500 kg och maximal lyfthöjd på 5 meter.
Tack vare dess egenskaper är den lämpad i
slutna miljöer och erbjuder drift och dragkraft även i terrängsituationer.
Wirtgen Group, som köptes av John Deere
2017, passade på att visa upp väghyveln John

NYTT BLAND ÅTERFÖRSÄLJARNA
Bland återförsäljarna återfanns Nordfarm
som visade upp kompaktlastaren Avant Tecno 650i med lyftkapacitet på 1190 kg, motoreffekt på 44 hp, lyfthöjd på 2,8 meter och
maxhastighet på 23 km/h. 600-serien använder sig av Optidrive vilket minskar antalet
slangar och kopplingar samtidigt som man
har optimerat systemet, enligt Nordfarm.
Varabaserade Hüllert Maskin visade upp
den eldrivna teleskoplastaren Merlo eWorSvensk Rental Tidning • Augusti - September 2022 • www.SvenskRental.se

Deere 672GP med en arbetsvikt på 20 000 kg,
nettoeffekt på 190 kW, dragkraft på 22 453 kg
och vridmomentsökning (netto) på 50 procent.
OP System lyfte fram sin rivningsmaskin
830E Demolition från Sennebogen, en mångsidig universalmaskin med arbetshöjd på upp
till 18 meter och lyftkapacitet på över 4 ton.
Maskinens vikt är cirka 45 ton.
Power Tools visade upp japanska Hirados handhållna hydrauliska spräckare C15
och K25, som finns med olika borrdiametrar.
C15 är avsedda för vertikal spräckning, och
systemtrycket är 850 bar vilket uppnås med
tryckförstärkare. K25-modellerna är mer
kraftfulla och går att använda vid horisontell
spräckning.

GOTT OCH
BLANDAT FRÅN TILLVERKARNA
Tillverkaren Steelwrist visade för första gången tiltrotatorn X02 för grävmaskiner upp till
2,5 ton. X02 har ett antal innovativa design-

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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lösningar och finns som direktinfäst eller
med S30-fäste i överdelen för koppling till
grävmaskinen. Fästessidan (underdelen) finns
med antingen mekanisk eller hydraulisk S30låsning.
En annan produkt på tiltrotatorsidan var
Rototilts största tiltrotator, RC9, optimerad
för större grävmaskiner på 32-43 ton. Den klarar ett brytmoment på 500 kNm och har en
nyutvecklad hydraulik för stora flöden. Den
har en snäckväxel för att klara påfrestningar
och ge högt vridmoment och extra hydraulik
för olika redskap.

Ljungbybaserade Swepac visade upp sin
batteridrivna, fram- och backgående markvibrator FB 300B. Den är byggd på Swepacs
patenterade batteriteknik och är lämpad för
packning av sand, grus och makadam.
I Kaesers monter stod kompressorn Mobilair M250e, designad för utomhusbruk. Den
är lättransporterad och kräver lite underhåll,
enligt Kaeser. Designen gör den lämpad för
trånga utrymmen, och den kan användas
både temporärt och permanent.
Hos Blinken Tools kunde besökare ta en
titt på betongskannern StructureScan Mini
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LXT, en handhållen lösning för att lokalisera
position och djup på metalliska och ickemetalliska objekt i betongstrukturer. Skannern
har ett maxdjup på 60 cm.
Ovanstående utställare var bara ett axplock
av alla de blandade företag som ställde ut på
mässan. Trots en regnig start var stämningen
genomgående på topp, och det märktes att
såväl företag som besökare var glada över att
äntligen kunna mötas på mässor igen. Nästa
upplaga av mässan kommer att arrangeras på
samma plats i juni 2024.
www.maskinmassan.se

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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Från vänster Johan Folke, CEO för Malmberg Elektriska och Gustaf
Sandström, produktområdeschef för Bygg-Ström framför huvudkontoret i Kumla och de nya belysningsmasterna från Bygg-Ström.

BYGG-STRÖM, MYCKET MERA ÄN

skarvsladdar och eldon
Nu satsar Bygg-Ström på kraftfull breddning av sortimentet gentemot rentalkunderna. Man är fortsatt experter på alla typer av byggel men idag finns som mycket
mer i sortimentet som produkter för belysning, värme, klimat, och övriga verktyg.

F

öretaget Malmbergs är ett gediget och
välbekant varumärke inte bara i Sverige
utan även internationellt och grundades
redan 1916 som ett installationsföretag.
Men den här artikeln handlar egentligen
inte om Malmbergs utan om det varumärket
Bygg-Ström. Men det är svårt att berätta om
Bygg-Ström utan att samtidigt nämna Malmbergs. Vi ska återkomma till Malmbergs lite
senare i artikeln.

sektorn och har arbetat på Malmbergs i flera
omgångar och kom tillbaka till företaget precis innan pandemin bröt ut.
”Det var väl lite dålig tajming att precis
komma tillbaka till Bygg-Ström när pandemin
bröt ut vilket gjorde att det var svårt att resa
runt och träffa kunderna. Men det var ju inget
som någon kunde ha förutspått”, säger Gustaf.

BYGG-STRÖM ERBJUDER
ALLT VAD BYGGAREN BEHÖVER
Svensk Rentals utsända hade förmånen att få
träffa Malmberg Elektriskas CEO, Johan Folke,
och Bygg-Ströms produktområdeschef, Gustaf
Sandström, vid Malmbergs och Bygg-Ströms
huvudkontor i Kumla på försommaren.
”Bygg-Ström ska vara ett varumärke som
erbjuder allt vad byggaren behöver, antingen
att de köper via våra butiker eller hyr via maskinuthyrare”, säger Gustaf Sandström.
Gustaf har lång erfarenhet inom produkt-

Malmbergs och Bygg-Ström har i dag ett växande sortiment av egna produkter som säljs
över hela Europa.
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Men under pandemin har man haft tid att
se över sitt sortiment och bredda produktutbudet så att det svarar upp mot behoven ute
på marknaden.

BRETT SORTIMENT
Bygg-Ström har idag ett stort och brett sortiment av produkter som man har samlat i
en egen katalog på över 200 sidor. All information finns också digitalt på nätet. Sortimentet spänner över ett stort antal av olika
byggplatscentraler, en stor mängd av olika
typer av eltillbehör, kablar och kontakter i alla
dess former, mobila laddboxar för eldrivna
bilar och maskiner, arbetsplatsbelysningar i
alla dess former som kabelanslutna till laddningsbara samt belysningsmaster, olika typer av värmare som är el- eller dieseldrivna,
ventilationsfläktar, avfuktare, länspumpar,
frostvakter med mera. Till detta skall läggas
ett brett sortiment av arbetskläder, olika typer
av skydds- och brandskyddsutrustning och en
mängd olika små och stora verktyg, maskiner
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och andra utrustningar. I Bygg-Ströms sortiment finns över 10 000 artiklar.
”Bygg-Ströms sortiment handlar idag långt
ifrån om bara elutrustning och skarvsladdar
och vi bygger hela tiden ut vårt sortiment”,
skrattar Gustaf.
Om Malmbergs främst vänder sig till industri- och installationsbranschen så vänder sig
Bygg-Ström helt och hållet till bygg, anläggning och rental. Målet är att fortsätta bygga
upp sin närvaro ute hos maskinuthyrarna och
idag har man avtal med Renta och Ramirent.

FULLSKALIGT HANDELSHUS
Bygg-Ström startades 1988 i Kumla och firar
därmed 35 år under 2023. Men allt började
med att Jan Folke, Johan Folkes pappa, förvärvade företaget Malmbergs 1979. Malmbergs
startade i Kristinehamn som ett installationsföretag redan 1916. När Jan Folkes tog över
bolaget fortsatte man under några år under
1980-talet att arbeta med installationer men
med tiden började man även satsa på agenturprodukter och importerade bland annat
elmotorer från Östeuropa och Hallogenstrålkastare från Italien. Med tiden utökades sortimentet kraftigt och idag är man ett handelshus som köper produkter och komponenter
från hela världen. En stor andel av färdiga
produkter och komponenter kommer från
olika länder i Asien. Därav har man sedan en
tid tillbaka ett dotterbolag i Hong Kong och
ett underkontor i Shenzen som administrerar
inköpen från tillverkare i Asien.
När man tittar på produkt portföljen för
Bygg-Ström handlar det primärt om tillverkare i Europa.
Malmbergs har alltid haft som grund att
satsa på utveckling av egna märkesvaror,
EMV, genom att öka integrationen bakåt i
tillverkningsledet med investeringar i såväl
produktutveckling som design.

Malmbergs och Bygg-Ström har totalt 37 egna
butiker i Norden varav 25 finns i Sverige.

Varje butik har en egen avdelning med ByggStröm-produkter.

I Kumla sker idag en hel del sammansättning och montering av komponenterna samt
specialtillverkning av olika typer av exempelvis elcentraler med mera. De färdiga produkterna anpassas till den nordiska marknaden
och säljs till förutom Sverige även Norge,
Finland och Danmark. Även Bygg-Ströms
produkter säljs i samtliga nordiska länder
men även till flera andra länder i Europa och
målet är att utöka exporten. I synnerhet vill
man öka exporten till hela Europa av de egentillverkade produkterna. Hela koncernen sysselsätter idag 170 personer.
I Norden säljs Bygg-Ströms produkter på
främst två sätt. Antingen genom Malmbergs
egna butiker där Bygg-Ströms produkter har
en egen avdelning. I Norden finns idag 37 egna
butiker varav 25 i Sverige från Malmö i söder
till Umeå i norr. I genomsnitt har varje butik
ett sortiment av 2500 olika produkter på lager.
”Våra egna butiker är väldigt viktiga och
här kan vi visa stora delar av vårt sortiment.
Kontinuerligt ökar vi på med nya egna butiker

vilket är en viktig väg för oss att växa”, berättar Johan Folke.
Men försäljning av Malmbergs och ByggStröms produkter sker också via ett nät av
grossister samt via sin egen webbutik.

KOMPLETT BYGGMASKINLEVERANTÖR
Som Gustaf nämnde ganska tidigt vid Svensk
Rentals besök vid Bygg-Ströms kontor i Kumla
var att Bygg-Ström inte längre handlar om bara
elkomponenter och skarvsladdar. Det märks
väldigt tydligt i Bygg-Ströms satsning på den
senaste tiden. Förutom att kunna leverera allt
som har med byggel att göra så finns en rad
andra produkter som passar perfekt för exempelvis rentalkunder. Det handlar exempelvis
om dräneringspumpar för byggen, utrustning
för luftrening, ventilation och värme på byggarbetsplatsen, arbetsplatsbelysning i alla dess
former och numera även ett stort sortiment av
belysningsmaster från fem till nio meter i höjd,
stegar och på sikt kommer man även att börja
satsa på arbetsplattformar med mera.
”Bygg-Ström strävar efter att bli den optimala partnern till rentalkunderna”, avslutar Gustaf.
www.bygg-strom.se

Malmbergs och Bygg-Ström har gigantiska
lagringsresurser i Kumla. Men det behövs när
man har över 10000 artiklar i sortimentet.

Kablar och olika typer av elkomponenter är fortsatt en väldigt viktig produktgrupp
för Bygg-Ström.

Man satsar på hållbara produkter som är enkelt
återvinningsbara när de är förbrukade.
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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

Eldriven larvburen kran i 50tons-klassen
Den tyska tillverkaren gör deras gröna maskiner
ännu grönare med en världspremiär på en batteridriven nyhet på Bauma i München.
Det blir per automatik ”stort”, när
den tyska maskintillverkaren Sennebogen lanserar en världspremiär, Sennebogen är synonymt med
stora maskiner. Den här gången
väger nyheten som de använder
världens största maskinmässa,
Bauma i München till att presentera, inte mindre än 50 ton.
Maskinen som markerar Sennebogens intåg i den batteridrivna världen är den larvburna teleskopskranen 653 Electro Battery.
”De gröna Sennebogen-maskinerna blir miljömässigt ännu
grönare. Den nya 50 tons kranen
kombinerar fördelarna från batteridrift med de redan välkända
starka sidorna hos våra larvburna
teleskopskranar. Maskinen är helt
utsläppsfri och erbjuder samtidigt
maximal flexibilitet tack vare Dual
Power Management-system”, förklarar Lasse Weber som arbetar
som produktchef hos den svenska
importören Scantruck AB.

UTAN BEGRÄNSNINGAR
”653 Electro Battery gör det möjligt att arbeta med elektrisk drift
på alla typer av arbetsplatser
och utan pauser. Den elektriska
kranen är utrustad med ett batteripaket på 210kWh och kan
köras antingen enbart via batteriet, eller genom att samtidigt
vara uppkopplad mot nätström.
Så fort maskinen är uppkopplad
mot nätström så använder den
ingående energi till att utföra alla
lyftuppgifter, men överskjutande
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energi laddar samtidigt batterierna, säger Lasse Weber.
Produktchefen hos den svenska importören ser fram otroligt
mycket emot att få visa upp den 50
ton tunga batteridrivna kranen på
Bauma som pågår 24-30 oktober i
tyska München.

STORA KRAV PÅ CO2
”Vi har redan förfrågningar på batteridrivna larvburna teleskopskranar, speciellt till större byggprojekt
i storstäder. Det ställs hela tiden
tuffare och tuffare krav på redovisning av CO2 för att överhuvudtaget få vara med och lämna anbud
vid större byggprojekt. Därför finns
det redan idag en stor efterfrågan
på olika typer av elmaskiner, men
det finns samtidigt väldigt dåligt
med batteridrivna kranar”. Tack
vare detta så förutspår Lasse Weber, produktchef på Scantruck AB,
att Sennebogen 653 Electro Battery
kommer att väcka stor uppmärksamhet och fånga intresset hos de
kunniga besökarna på Bauma.
Den nya kranen från Sennebogen säger adjö till fossilt bränsle,
men välkomnar samtidigt högre
funktionalitet med mindre vibrationer och lägre ljudnivåer än dess
dieseldrivna motsvarigheter. Förutom att maskinen briljerar med
sitt låga CO2 avtryck så bjuder den
på stora fördelar i form av minskad service. Maskinägaren kan
bland mycket annat se fram emot
att slippa byta motorolja och filter
bara för att nämna två exempel.
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THOVO AB
Torredsvägen
92 • 429 34 Kullavik
THOVO
AB
Telefon: 072-564 20 12 • info@thovo.se
Torredsvägen
92 • 429 34 Kullavik
www.thovo.se

Telefon: 072-564 20 12 • info@thovo.se
www.thovo.se

- nya innovativa maskiner för byggbranschen.

- nya innovativa maskiner för byggbranschen.
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A WIRTGEN GROUP COMPANY

Kompakt Allroundmaskin
HD COMPACTLINE – MÅNGSIDIG MED GOD PACKNINGSFÖRMÅGA

CLOSE TO OUR CUSTOMERS. HD CompactLine-vältarna ger bra packningsprestanda till små och stora byggarbetsplatser.
De imponerar med kompakt design, låg sidofrigång, stora valsar, enkel användning och god synlighet.
www.wirtgen-group.com/sweden
Wirtgen Sweden · Försäljning 0472 – 100 91 · Service 0472 – 162 48 · Reservdelar 0472 – 139 39 · info.sweden@wirtgen-group.com

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

vi lägger grunden för
det som behövs.
bomag vägbyggnadsmaskiner.

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

Söderberg & Haak Maskin
Box 504, 245 25 Staffanstorp • Tel: 046-25 92 00
DIN LOKALA SÄLJARE FÖR ENTREPRENAD HITTAR
DU PÅ SODHAAKENTREPRENAD.SE .
Följ oss på social media @sodhaakentreprenad
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4 av 10 vill ha mer
digital arbetsplats
Drygt 4 av 10 som jobbar inom byggbranschen anser att deras arbetsplats behöver
bli mer digital för att vara konkurrenskraftig, enligt Ramirentrapporten. I rapporten menar 40 procent att ökad digitalisering skulle hjälpa dem att få bättre
koll på projekten, 33 procent att det skulle
gå lättare att planera personalresurserna
och 23 procent att det skulle ge ett bättre
utnyttjande av maskiner och material.
Digitaliseringen ses som en möjlighet för
att öka säkerheten, skapa en bättre arbetsmiljö och få bättre koll på projektens
miljöpåverkan.
Enligt rapporten är största anledningen till att man inte är mer digital att kunskapen saknas hos ledningen (17 procent)
och personalen (22 procent). Nästan var
fjärde person uppger dessutom att viljan
att digitalisera saknas på företaget. 17
procent tycker att det saknas bra digitala
lösningar på marknaden och 14 procent
har inte tid att implementera nya system.
Drygt var fjärde (27 procent) som jobbar i branschen svarar att de använder
e-handel. Var tredje beställer minst hälften av vad som används på bygget via
e-handel. De största anledningarna till
att man inte beställer mer över nätet är
att man inte hittar allt man behöver, att
man upplever att det tar längre tid eller
att man behöver rådgivning från kunnig
personal.
Uppkopplade maskiner är något som
används på byggarbetsplatsen, uppger
var femte person. Även automation och
drönare blir vanligare. Robotar (5 procent) och AI-teknik (3 procent) har däremot inte fått större genomslag. Enligt
rapporten används digitala system på
byggarbetsplatser främst till administration; ritningar och modeller; uppföljning av kvalitet, miljö och arbetsmiljö;
projekt- och resursplanering; maskinoch materialhantering; och logistik och
transport.
Rapporten bygger på siffror som Ramirent tagit fram med Novus. En enkät
har besvarats av 500 byggnadsarbetare,
projektledare och arbetsledare inom
bygg- och anläggningsbranschen. Rapporten belyser bland annat hållbarhet,
digitalisering och säkerhet. Rapporten
finns att läsa på Ramirents hemsida.

Ny serie kompaktlastare från Manitou
En serie med sex modeller av midjestyrda minilastare väntar på att
få lämna Manitoufabriken. Maskinerna tillverkas inte längre i USA,
som tidigare varit fallet med MLA-serien, utan produktionen har
istället flyttat till Tyskland.

För den skandinaviska marknaden betyder
det bättre möjligheter till kundanpassning
och att maskinen redan från början är mer
anpassad efter europeiska behov, enligt den
svenska Manitou-importören och återförsäljaren Scantruck.
”Det är en riktigt fin serie med nya maskiner fulla av nyheter i jämförelse med föregångaren som tillverkades i USA”, säger
Peter Claesson, marknadschef Scantruck.
”Designen är helt omarbetad med rundare
former vilket skapar en snyggare maskin rent
estetiskt. Vi har höga förväntningar på försäljningen, inte minst för att två av modellerna
är utrustade med kortare lastarm vilket gör
att den klarar högre vikter. Dessa borde passa
perfekt för bygg- och entreprenadkunderna
medan de med normallång lastarm är en perfekt maskin för lantbruket.”

SEX NYA MASKINER
Totalt består den nya serien av tre varianter med
en 25 hk motor och tre med en 50 hk motor
under huven. Motorstorleken på de tre minsta
maskinerna betyder att det inte är nödvändigt
med partikelfilter. Manitou har valt Perkins
som motorleverantör. Maskinerna har hydrostatisk drift, förutom de minsta som istället
utrustats med en hydraulmotor i varje hjul för
ökad manövrerbarhet. Hela den nya serien går
att få såväl med som utan hytt. De tre största
modellerna med 50 hk motor kan även utrustas
med air-condition. ”Den nya MLA-serien väger
från 1,5 till 2,775 ton för de större modellerna
med hytt. Den låga vikten gör det möjligt att
transportera dem på en maskintrailer bakom till
exempel en pickup eller SUV då hela ekipaget
inte väger mer än 3500 kg.”
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Höjden på de sex maskinerna ligger från 2,14
till 2,29 meter, och den smalaste av dem är 1,04
meter bred utrustad med smala däck. Konstruktörerna har vänt på motorn i modellerna MLA 3
och MLA 4 och monterat den på längden för att
maskinen ska få så kompakta mått.
De sex nya MLA-maskinerna fördelar sig
på modellerna MLA 2-25H, MLA 3-25H, MLA
3-25H-C, MLA 4-50H, MLA 4-50H-C och
MLA 5-50H. De två maskinerna med ”C” i
modellbeteckningen är de med kort lastarm.
Förutom fokus på att producera maskinerna så är Manitou också igång med att producera och utveckla nya redskap till dem. Manitou
har 100 olika slags verktyg till sina maskiner,
och fabrikens ambition är att komma med
mellan fem och tio nya redskap varje år.
Manitou själva har också höga förväntningar på den nya MLA-serien, precis som Scantruck. 2021 såldes det hela 41 000 små midjestyrda hjullastare i världen, vilket var en ökning
med 23 procent jämfört med året innan.

TVÅ ÅRS GARANTI
”Nordeuropa är den största enskilda marknaden och bara där levererades 17 000 nya maskiner under 2021”, säger Frederic Crul som är
ansvarig för den nya MLA-serien hos Manitou.
Fabriken förväntar sig att kunna leverera
de första maskinerna i den nya MLA-serien
till återförsäljare i Europa och Nordamerika
under det tredje kvartalet i år. ”Vi har tidigare
varit vana vid en fabriksgaranti på 12 månader
på till exempel Mustang minilastare”, säger
Peter Claesson. ”Manitou erbjuder två års garanti eller 2000 timmar på alla modeller och
markerar därmed att fabriken verkligen står
bakom produkten.”
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