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36V Armeringsklipp- /bockmaskin
VB3616DA

Enkel omkoppling klipp - bock

270 klipp eller 520 bockningar*

Bockningsvinkel upp till 180O

* Med MULTIVOLT BSL36B18 batteri

DU BEHÖVER INTE HÖRAS
FÖR ATT SYNAS
Upptäck våra eldrivna saxliftar

Genie GS-4046 
E-drive
Arbetshöjd: 13,94 m
Lift kapacitet: 350 kg
Liftens bredd: 1,17 m
Plattformens längd: 2,26 m
Plattformens längd utfälld: 3,18 m
Plattformens bredd: 1,16 m
Vikt: 3117 kg

AUKTORISERAD GENIE
ÅTERFÖRSÄLJARE031 - 20 20 05     08 - 721 70 05  
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EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

  30  Här är nyheterna inom elverktyg
Vad gäller batteridrivna och sladdlösa verktyg står det verkligen inte still, och även i årets 
utgåva av SRTs elverktygstema möts vi av en uppsjö nyheter från några av våra största 
tillverkare.

En paus från oron i Europa

60  Jekko-kranar 

46  På framfart    I N N E H Å L L

Nu har vi kommit en bit in i 2023 och vi bör-
jar att se tecken på att våren är på väg i vissa 
håll av landet. Men rent symboliskt så blåser 
det snålt och kallt i stora delar av Europa. Och 
orsaken till det vet vi alla vad det är. Rysslands 
krig mot Ukraina fortsätter och stora delar 
av världens nationer ger materiell hjälp till 
Ukraina för att kunna försvara sig och slå till-
baka mot inkräktarna. Efter ganska många år 
av högkonjunktur och en gynnsam marknad 
i Sverige kan vi nu konstatera att vi lever i en 
lågkonjunktur. Inflationen håller fortsatt i sig 
och räntorna fortsätter att stiga. Byggmark-
naden i landet har bromsat in 
men fortsatt finns behovet av 
bostadsbyggande då behovet 
av bostäder långt ifrån är mät-
tat. Men det är riskabelt att 
satsa framåt i lågkonjunktur 
och det kräver ekonomiska 
muskler och att man “sparat i 
ladorna” som Magdalena An-
dersson som bekant brukade 
uttrycka sig.

Under nästan fyra veckor från slutet av 
januari och nästan hela februari hade jag för-
månen att vistas i Brasilien, ett land som jag 
besökt många gånger sedan 1985. Brasilien är 
ett fantastiskt land på många vis men under 
de nästan 40 år som jag besökt landet har inte 
så mycket förändrats som man skulle tro. Bra-
siliens befolkning är till största delen fattig 
med några procent som är stormrika och som 
äger merparten av tillgångarna. Trots detta så 
har medelklassen fått det betydligt bättre un-
der de senaste två decennierna. För några må-
nader sedan vann Ignacio Lula da Silva pre-

sidentvalet över Jair Bolsonaro. 
Men Lula vann inte med så stor 
övervikt. I de södra delstaterna 
av landet har Bolsonaro fort-
satt ett starkt stöd. Men det rå-
der ingen tvekan om att det nu 
råder en optimism i Brasilien. 
Den brasilianska realen börjar 
att stärkas och upprustningen 
av infrastrukturen och byggan-
det av bostäder och kommersi-

Tunga Lyft i Sverige AB har valt att satsa på den 
batteridrivna spindelkranen Jekko SPX650. 
Kranen utmärker sig med en lyfthöjd på 23,5 
meter och en maximal lyftkapacitet på 5 ton.

Liftab stärker sin ställning som en av 
landets mest miljömedvetna leverantörer 
och 100-procentigt eldrivna liftar. Man har 
också förstärkt sin organisation i Göteborg 
och Stockholm.

ella fastigheter har ökat. Bland annat besökte 
jag ett stort brobyggen mellan Brasilien och 
Paraguay över floden Iguaçu. Ett projekt som 
bekostas av det stora vattenkraftverket Iguaçu 
i Foz do Iguaçu. Veckorna i Brasilien blev en 
välbehövlig laddning av batterierna både tack 
vare vädret men också att jag kom lite längre 
ifrån oron i Europa med kriget i Ukraina och 
pågående lågkonjunktur. I Brasilien pratas 
det ganska lite om kriget och rapporteringen 
i medier är ganska sparsam. Jag är dock fullt 
medveten om att våra bröder och systrar i 
Ukraina inte har förmånen att göra det valet 
att resa bort som jag kunde. De tvingas att 
leva mitt i ett rasande krig.

 
Jan Hermansson, Redaktör

jan.hermansson@svenskrental.se
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5%

GENERALAGENT FÖR MANITOU
På återseende hos Scantruck

Hitta säljare och återförsäljare på 
www.scantruck.se

Scantruck är generalagent för Manitou, SENNEBOGEN kranar, Weycor, GMG, PB Platforms, Platform Basket och Geismar.

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, Geismar järnvägsprodukter 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.

70% MORE
COMPACT
& LIGHTER
IN WEIGHT

40.000
LIFESPAN Li-ION

HrsZERO
FUEL
CO2EMISSIONS

AND

Behov av extra, säker ström
och att ladda maskiner?
ZenergiZe är energilager som laddas 
med hjälp av sol, vind eller nät. De 
ger noll koldioxidutsläpp eller buller. 
Fungerar lika bra fristående för att 
kapa belastningstoppar som i kom- 
bination med snabbladdaren  
Z Charger, för att ladda eldrivna 
maskiner. Kontakta oss på  
Power Technique så  
berättar vi mer.

www.atlascopco.com

1,5 Hrs

Hrs

CHARGING

AUTONOMY12
Uses safe
LFP 
batteries

Li-ION
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Hydroscand i Danmark har ut-
setts till Børsen Gazelle 2022. Det 
prestigefyllda priset delas ut till 
företag som har lyckats skapa po-
sitiv tillväxt och fördubbla brutto-
vinsten under en 4-årsperiod.

Gasellpriset, som är den störs-
ta utmärkelsen inom näringslivet, 
har delats ut årligen sedan 1995 
av Dagbladet Børsen. Priset delas 
ut till danska företag som vet hur 
man skapar exponentiell tillväxt.

Det speciella med utmärkel-
sen Børsen Gazelle är att före-
taget har haft en positiv tillväxt 
under fyra räkenskapsår och 
att bruttovinsten fördubblats 
under de fyra åren. Om priset 
skriver Børsen att: ”Även om 
de senaste åren har präglats 
av kriser har gazellerna lyckats 
tänka innovativt, anpassa sig, 
skapa tillväxt och uppnå titeln 
Børsen Gazelle 2022. Deras för-

måga att snabbt anpassa sig till 
förändrade förhållanden och 
deras mycket olika sätt att göra 
det, anser vi förtjänar fokus.”

Det är precis därför Hydros-
cand Danmark stolt tar emot 
Gazellpriset.

Hydroscands kärnvärden som 
kundfokus, hög kvalitet på pro-
dukter och tjänster samt till-
gänglighet är anledningen till 
att företaget har lyckats växa – 

trots marknadens fluktuerande 
stabilitet.

”Vi är mycket stolta över den-
na utmärkelse och ser den som 
ett bevis på att Hydroscands lång-
siktiga strategi möter den danska 
industrins behov av produkter 
och tjänster, väl kombinerat med 
det stora engagemanget hos vår 
personal i Hydroscands rikstäck-
ande organisation”, säger Hydros-
cands VD, Pontus Nygren.

HYDROSCAND DANMARK UTSETT TILL BØRSEN GAZELLE 2022

”Waabi använder avancerad arti-
ficiell intelligens för att testa, be-
döma färdigheter och i slutänden, 
lära en virtuell förare att köra sä-
kert och effektivt i en kommersiell 
lösning för självkörande lastbilar. 
Vi är imponerade av vad de har 
åstadkommit och tror att Volvo-
koncernen kan tillföra betydande 
strategiskt värde i utvecklingen av 
deras verksamhet. Nu utvärderar 
vi olika sätt att samarbeta”, säger 
Martin Witt, vd för Volvo Group 
Venture Capital.

Godstransporter ökar i snabb 
takt och lastbilsindustrin flyttar 

majoriteten av godset. Att tillgo-
dose denna tillväxt har satt stor 
press på alla delar av leveransked-
jan. Volvokoncernen ser att helt 
autonoma lastbilstransporter är 
viktiga för att ge ytterligare ka-
pacitet, bättre säkerhet och för-
bättrad effektivitet men också 
underlätta för förare på krävande 
rutter.

”Partnerskap och investering-
ar är nyckeln till att kommersiali-
sera autonoma transportlösning-
ar i en större skala. Vi välkomnar 
Volvokoncernens beslut att in-
vestera i företag som Waabi som 

är med och bygger det nya trans-
portekosystemet”, säger Nils Jae-
ger, vd för Volvo Autonomous 
Solutions.

Waabi är med och utvecklar 
nästa generations Al-teknik för 
att lösa automation i större skala. 
Företaget presenterade nyligen 
Waabi Driver, kärnan i deras au-
tomationslösning för lastbilar, 
utformad för storskalig och säker 
implementering. Denna lösning 
kompletteras av Waabi World, en 
skalbar simulator som utsätter 
Waabi Driver för de många olika 
scenarier som behövs för att fin-

slipa sina körkunskaper och bana 
väg för autonoma lastbilstran-
sporter i större skala.

”Automation kommer en dag 
att förändra lastbilstransporter 
och logistik, men branschen har 
ännu inte lyckats lösa denna ut-
maning”, säger Raquel Urtasun, 
grundare och vd för Waabi. ”Vår 
strategi med utgångspunkt i Al-
teknik är nyckeln till att göra 
detta möjligt i stor skala. Volvo-
koncernens investering i Waabi 
markerar nästa steg i vår resa, 
särskilt kring vårt gemensamma 
engagemang kring säkerhet.”

Volvo Group Venture Capital AB investerar i det kanadensiskt grundade företaget 
Waabi Innovation lnc, som utvecklar nästa generations automationsteknik för själv-
körande lastbilar. Investeringen markerar företagens gemensamma ambition att 
utveckla och accelerera införandet av framtida transportlösningar.

Volvo Group Venture 
Capital AB investerar i Waabi
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Mikael Öberg, Rentalföretagens 
arbetsgrupp, om liftutbildning o LUR

U
thyrningsbranschen har länge erbjudit 
olika typer av utbildningar riktade till 
användare och förare av maskiner och 
utrustning. Branschens depåer/kund-
center/hyrcenter är alldeles utmärkta 

mötesplatser inte bara för att hämta och läm-
na maskiner, ta en kopp kaffe och få ett och 
annat tips utan för att utbilda sig i handha-
vande och där så erfordras gå en kurs för att 
få lagstadgade tillstånd. 

Ett produktområde som tidigt kom på 
tapeten gällande lagstadgade krav var Lif-
tar. Liftutbildningsrådet (LUR) bildades för 
dryga 15 år sedan på initiativ av maskinut-
hyrningsbranschen i syfte att skapa en liftut-
bildning som skulle följa den ISO-standard 
som fanns framtagen i Europa för förare av 
liftar. Resultatet blev en liftläroplan (LLP) 
som fortfarande ligger till grund för all 
grund- och repetitionsutbildning som be-
drivs i Sverige. Detta är ett mycket gott ex-
empel på branschens stora intresse och en-
gagemang i utbildningsfrågor och ger också 
ett starkt motiv för byggbranschen att hyra 
sitt maskinbehov. 

Nu är det dags att ta nästa steg. Rentalfö-
retagen har tillsatt en arbetsgrupp för att se 
hur vi tillsammans med liftutbildningsföretag 
kan kvalitetssäkra liftutbildningar och till-
lämpa nya utbildningsmetoder för att nå en 
bättre och effektivare inlärning. En viktig del 
i en kvalitetssäkring vet vi av erfarenhet från 
andra branscher, handlar om att utbildnings-
företag följs upp och granskas i sin roll att 
utbilda och utfärda utbildningsbevis. Huvud-
syftet i slutänden är att säkerställa kompeten-
ta förare för att uppnå en säker arbetsplats.

Arbetsmiljölagen är tydlig gällande kom-
petenskravet. Varje arbetsgivare skall säker-
ställa att anställda har erforderlig utbildning 
för sina arbetsuppgifter. Rent sakligt finns 
det inga genvägar som kan och ska accepte-
ras. Professionell utbildning kräver också att 
elever godkänns eller underkänns. Givetvis 
ska elever som inte klarar proven ges möjlig-
het till ytterligare utbildning för att klara exa-
mination. Så fungerar körkortsutbildningen. 
Den garanterar givetvis inte lämplighet hos 
en förare över tid men varje förare avkrävs att 
uppnå en viss lämplighet i teori och praktik 

innan föraren släpps ut i trafiken. Vi behöver 
säkerställa att vi når dit på liftsidan, inte minst 
mot bakgrund att det idag är mer regel än un-
dantag att liftar används som arbetsredskap 
på våra byggarbetsplatser. Till skillnad från 
vanlig körkortsutbildning så ställer LLP krav 
på repetitionsutbildning för att få fortsätta 
köra lift, vilket är bra. Många liftförare kör 
inte varje dag utan kanske enbart någon gång 
per år och det är då inte ovanligt att föraren 
växlar mellan olika liftfabrikat och storlekar.

Den 30 mars bjuder Rentalföretagen in ut-
bildningsföretag, lifttillverkare, arbetsgivare 
till liftförare, uthyrare av liftar och Arbetsmil-
jöverket till en dag för att diskutera utbild-
ningsfrågan och forma riktlinjer för framti-
dens liftutbildning. 

På konferensen kommer du att få ta del 
av och uppleva nya pedagogiska metoder 
och digitala hjälpmedel. Är detta exempel på 
framtidens liftutbildningar? Kom, upplev och 
bidra till att diskutera framtidens utbildning 
för liftförare. 

Anmäl dej till LURs liftkonferens. Se sepa-
rat annons. 

LIFTUTBILDNING VIA 
UTHYRNINGSBRANSCHEN 
Dags att ta nästa steg
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Barometerindikatorn steg i februari, till 85,7 från 83,3 i 
januari. Störst ökning var det i tjänstesektorn vars kon-
fidensindikator steg med 3,0 enheter medan bygg- och 
anläggningsverksamhet minskade med 2,1 enheter.

KONJUNKTURBAROMETERN
Februari 2023

Efter att ha minskat åtta månader i rad steg tillverkningsindustrins konfidensindika-
tor i februari. Indikatorn steg från 100,4 till 102,2. Konfidensindikatorn för stål- och 
metallindustrin studsade i februari tillbaka och ökade med hela 25 enheter efter 
att ha fallit med 17 enheter i januari. Branschens indikator på 103,9 visar nu på 
ett något starkare stämningsläge än normalt.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet minskade till 94,5. 
Även om stämningsläget bland anläggningsbyggarna minskade så är läget i 
branschen fortfarande bättre än normalt. Bland husbyggarna minskade indikatorn 
ytterligare och till skillnad från anläggningsbyggarna är stämningsläget svagare 
än normalt.

Detaljhandelns konfidensindikator minskade något och är fortsatt den sektor i 
näringslivet där stämningen är dystrast. Större lager bidrog negativt till indikatorns 
nivå medan förväntningarna på försäljningsvolymen hejdade nedgången något.

Tjänstesektorns konfidensindikator steg med 3,0 enheter till 89,5. Uppgången 
förklaras dels av en mindre negativ syn på framtida efterfrågeutveckling, dels av 
att utvecklingen av företagens verksamhet de senaste månaderna har förbättrats 
jämfört med i januari.

Hushållens konfidensindikator ökade med 2,2 enheter till 59,9. Indikatorn steg 
för andra månaden i rad men trots det är stämningsläget kvar på en historiskt låg 
nivå. Hushållens konfidensindikator har utvecklats på ett likartat sätt i Sverige och 
flera andra EU-länder och indikatorerna ligger just nu på ungefär samma nivå.

Flera sektorer uppåt i februari

JLG meddelar om ny distributör i Sverige
JLG Industries, Inc., ett Oshkosh 
Corporation-företag och en le-
dande global tillverkare av mobila 
lyftplattformar och teleskoplas-
tare, tillkännager en ny distribu-
tionspartner i Sverige och stäng-
ningen av sin anläggning i Sverige.

JLG har fattat beslutet att 
ändra sättet att leverera försälj-
ning och service till kunder i Sve-
rige, och enligt planerna kommer 
JLG att upphöra med sin svenska 
JLG-anläggning i Kungsängen se-
nast den 31 mars 2023.

JLG har utsett Zip-Up Svenska 
AB till sin officiella distributörs-
partner för Sverige, för att möta 
behoven hos ett brett spektrum 
av slutanvändare samt uthyr-

ningsföretagen på den svenska 
marknaden. Zip-Up, som grun-
dades 1978, och med lokaler i 
Stockholm och Göteborg, är en 
av Sveriges mest välkända le-
verantörer av motordriven ac-
cessutrustning. Utnämningen av 
denna nya distributörspartner 
kommer att göra det möjligt för 
JLG att ge svenska kunder en 
fortsatt utmärkt supportnivå.

Med denna förändring kom-
mer JLGs kommersiella och 
serviceverksamhet att skötas av 
Zip-Up i Sverige. JLGs övriga 
nordiska marknader kommer att 
fortsätta att betjänas av de befint-
liga JLG-distributörerna i respek-
tive territorium.

Darda GmbH stärker sin närvaro 
på den svenska marknaden för 
handhållen rivningsutrustning. 
För detta ändamål har det företa-
get ingått ett handelssamarbete 
med entreprenadmaskinhandla-
ren Fredsund Maskin AB. Darda är 
ett tyskt företag som har utvecklats 
mycket framgångsrikt och med 
blick för framtiden i sin 60-åriga 
historia. Som en oberoende del 
av den globala BROKK-gruppen 
utvecklar, tillverkar och levererar 
Darda högkvalitativ rivningsut-
rustning och tillbehör för ett brett 
spektrum av applikationer och in-
dustrier över hela världen.

Alla komponenter är designa-
de med årtionden av erfarenhet, 
speciellt för användning under ex-
trema arbetsförhållanden. Fokus 
ligger alltid på skyddet av arbetare 
och miljö. Dardas produkter ar-
betar med de lägsta emissionerna 
vad gäller buller, vibrationer och 
damm och är kända som några 
av de mest kraftfulla i sin klass på 
marknaden. Det tyska företaget 
arbetar mycket nära sina kunder i 
utvecklingen av specialrivningsut-
rustning med låga utsläpp. Direkt 
och genom deras gedigna återför-
säljarnätverk över hela världen.

Fredsund Maskin grundades 
2011 och har utvecklats till ett 
konkurrenskraftigt och starkt fö-
retag. De har försäljningskontor 
i Stockholm och Jönköping och 
även serviceverkstäder på flera 
orter i Sverige.

55 ÅR PÅ MARKNADEN
1967 lanserade Helmut Darda 
den revolutionerande Rock and 
Concrete Splitter. Darda Rock 
and Concrete Splitter är ett 

handhållet rivningsverktyg som 
använder hydrauliskt tryck för 
att klyva alla typer av berg och 
till och med betong med enorm 
klyvkraft på ett kontrollerat och 
tyst sätt. Drivs av en högtrycks-
hydraulisk enhet finns det fyra 
storlekar tillgängliga idag, bero-
ende på applikation.

Idén att utveckla ett sådant 
verktyg kom vid den tiden genom 
kontakten av Helmut Darda, som 
sedan dess gått bort, till ett sten-
brott, minns VD och sonen Burk-
hard Darda fortfarande. Där letade 
man efter en lösning för att ersätta 
indrivningen av handkilar mot 
en hydraulisk maskin. Så Helmut 
Darda satte igång sitt utvecklings-
arbete och kunde vid något tillfälle 
öka produktiviteten i stenbrotten 
med en faktor tio med sin nya idé, 
den ”hydrauliska klyvningsprinci-
pen”. Världsomspännande patent 
beviljades. Till en början var kly-
varna konstruerade för bergbryt-
ning. Snart kom dock de första 
framgångsrika ansökningarna även 
inom betongrivning. Uppfinning-
en hade en revolutionerande ka-
raktär, eftersom den också bjöd på 
en bra alternativ till sprängämnen. 
Atlas Copco, ett välkänt företag 
i branschen, hörde talas om den 
geniala uppfinningen och erbjöd 
uppfinnaren stöd vid försäljning 
över hela världen. Detta visade sig 
vara ett lyckokast för den då ny-
komling, eftersom hans revolutio-
nära idé väckte en världsomspän-
nande sensation.

”Vi är mycket stolta över att 
kunna representera Darda på den 
svenska marknaden”, säger Magnus 
Kanerfalk på Fredsund Maskin AB.

www.fredsund.se

Fredsund Maskin återförsäljare för 
tyska Darda i Sverige



Zip-Up Svenska AB
ny återförsäljare 
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På Bauma ställde den italienska arbetsplatt-
formstillverkaren Palazzani Industrie ut fem 
nya produkter. Först ut var Ragno TTZJ 58, 
som de titulerar som världens högsta spindel-
lift. Maskinen har en helt ny design, ett sys-
tem med ledad, dubbelteleskopisk bom och så 
kallad fly jib, och är designad för att användas 
i olika applikationer, speciellt på höjder med 
svår åtkomst. Den har en maximal arbetshöjd 
på 58 meter och räckvidd på 20 meter med en 
korgkapacitet på 120-230-400 kg.

Ragno TSJ 35.1 visades upp i larvbandsbu-
ret utförande och med grönt Eco-strömal-
ternativ (AC + litiumbatteri). Den erbjuder 
ett arbetsdiagram från luften på 35 meter i 

arbetshöjd och 15 meter i räckvidd, med en 
höjd på 2 meter i transferläge för att användas 
inomhus. Den finns tillgänglig i alternativen 
Bi-Energy och Eco. En trefasvägglåda på 32 
kW visades upp framför TSJ 35.1, för att visa 
hur modellen kan laddas på två timmar, en-
ligt Palazzani. Väggdosan har ett så kallat typ 
2-uttag.

Minikranen RPG 2900 W+ Bi-Energy kan 
användas i trånga områden tack vare dess 
bredd på 730 mm. Den har en vikt på 2800 kg 
och en maximal lyftkapacitet på 2,9 ton. Te-
leskopbommen med hydraulisk jibb når 13,2 
meter med en kapacitet på 600 kg. Maskinen 
kan bogseras på en 3,5 tons trailer. Den finns 

som standard med Bi-Energy, diesel + AC för 
utomhus- och inomhusapplikationer.

Spider TZX 225 Bi-Energy kan arbeta på 
mjuk terräng och ömtåliga golv tack vare dess 
lätta och icke-markerande larvband. Den kan 
dras med en tvåaxlad släpvagn. Stabilisering-
en är dubbel och varje ledad bom är försedd 
med en dubbel, teleskopisk förlängning.

Spiderlift TSJ 30.1 Hybrid har en femsektions 
teleskopisk bom och övre ledad så kallad flying 
jib. Rören är skyddade inuti bommen. Varje stöd-
ben kan roteras i två olika positioner, och maski-
nen har automatisk självnivellering. Maskinen är 
lämpad för bland annat konstruktion, underhåll 
och restaurering både inomhus och utomhus.

PALAZZANI VISADE FEM PRODUKTERNYHETER PÅ BAUMA

Enligt statistik från Byggföretagen är cirka 
11 procent av de som jobbar inom byggbran-
schen idag kvinnor. Samtidigt är viljan att 
skapa en mer jämställd byggbransch stor. Det 
visar årets Ramirentrapport där 500 personer 
inom branschen har fått svara på frågor om 
jämställdhet, machokultur och inkludering. 
8 av 10 tycker att den egna arbetsplatsen är 
inkluderande och drygt hälften tycker att 
en jämställd arbetsplats blir mer effektiv. En 
jämställd arbetsplats blir även roligare, det 
tycker 86 procent av de tillfrågade. 55 procent 

menar samtidigt att den blir mer effektiv. 
”Anledningarna till att det blir mer effektivt 
är flera, men bland annat ökar effektiviteten 
när man får in olika perspektiv på lösningar”, 
säger Anna Klebe, HR-chef Ramirent. ”En an-
nan aspekt är att vi faktiskt bygger samhällen 
för både kvinnor och män och därför är det 
viktigt att vi får in det perspektivet bland alla 
som bygger.”

I Ramirentrapporten uppger 8 av 10 att 
en mer jämställd arbetsplats leder till min-
dre machokultur, där man är mer respekt-

fulla mot varandra och säger ifrån om någon 
uttalar sig olämpligt. Lika många tycker att 
arbetsklimatet blir trevligare och 68 pro-
cent att det blir mindre spänningar i grup-
pen. 59 procent uppger att man får tänka 
lite mer på vad man säger. Samtidigt finns 
det en del kvar att jobba på. Bara 68 procent 
tycker till exempel att deras arbetsplats är 
anpassad för kvinnor idag. När det kom-
mer till att anställa personer med olika kön, 
bakgrund eller sexuell läggning, är det en-
dast 64 procent som tycker att man jobbar 
aktivt för det. ”Här behöver branschen bli 
bättre. Vi behöver kompetenser inom många 
olika områden, allt från tjänstemän inom IT 
och hållbarhet till yrkesarbetarsidan. Ska vi 
lyckas fånga dem, måste vi kunna attrahera 
de som kanske inte i första hand ser bygg-
branschen som ett givet val. En nyckel för att 
lyckas med det, är att ännu tydligare synlig-
göra de olika kompetenser som finns inom 
branschen idag och även lyfta hur vi bidrar 
till att bygga vårt samhälle.”

Ramirentrapporten bygger på siffror 
som Ramirent tagit fram i samarbete med 
Novus. En enkät har besvarats av 500 bygg-
nadsarbetare, projektledare och arbetsleda-
re inom bygg- och anläggningsbranschen. 
Rapporten belyser områden som hållbar-
het, digitalisering, säkerhet, hälsa, kompe-
tensbehov, jämställdhet och inkludering. 
Rapporten går att läsa på Ramirents hem-
sida.

8 AV 10 TYCKER ATT JÄMSTÄLLDA 
BYGGARBETSPLATSER BLIR ROLIGARE

Foto: Ramirent

Canycom och Ausa 
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I SRTs årliga temaartikel gör vi ett tvärsnitt av nyheter som lanserats inom 
arbetsplattformar. Denna gång är nyheterna bland annat nya litiumbom-
liftar från LGMG, en spindellift från Leguan och ett hybridkoncept från 
Bronto Skylift.

Arbets-
plattformar 2023

Arbetsplattformar

Maskinuthyrning
nära dig
Vi har 90 depåer från 

Kiruna till Trelleborg.

Allt från anläggnings-

maskiner, byggmaskiner,

liftar, bodar, järnvaror m.m.

 FYRA NYA 
 LITIUMBOMLIFTAR FRÅN LGMG 
Ådalen AB är återförsäljare för LGMG i Sveri-
ge, och nyligen anlände de första bomliftarna 
med litiumbatterier till deras lager. De elek-
triska, raka bomliftarna från LGMG levereras 
med universella huvudkomponenter, och har 
förberetts tillsammans med systerbolaget 
Volvo. Varje lift täcks med elektroforetisk lack 
för att säkerställa hög korrosionsbeständig-
het. Detta görs även inuti för att förhindra 
osynliga rostskador. Arbetshöjden är 22 me-
ter på T20JE, 24 meter på T22JE, 28 meter på 
T26JE och 30 meter på T28JE. Alla modeller 
har en kapacitet på 300 kg obegränsad och 
450 kg begränsad, och varje bomlift är ut-
rustad med en trippel ingångsport på 2,44 

meter som standard. Korgen rymmer upp 
till tre personer och flera material samtidigt. 
Liftarna har enligt Ådalen avancerade sys-
tem på plats för snabb felsökning och enklare 
manövrering. Batterierna är av hög kvalitet, 
och modellerna har låga ljudnivåer och upp-
fyller kraven på noll utsläpp, enligt Ådalen. 

Med en helt oscillerande drivaxel anpassar 
sig maskinen till terrängen och upprätthål-
ler markkontakt. Dessutom finns det ett lås 
på drivaxeln för körning i våt och mjuk ter-
räng. Modellerna har även fem graders lut-
ningsvinkel i sidled på chassit och 45 procent 
klättringsförmåga, samt fyrhjuldsdrift, fyr-
hjulsstyrning samt krypning i sidled. Model-
lerna kännetecknas av dess hjuljustering med 
enbart en knapptryckning, och dessutom 
har flera laddningslägen utvecklats inklusive 
snabbladdning. Batterierna kan tillgodose 2-3 
dagars arbete på full laddning, enligt Ådalen, 
som även erbjuder en femårsgaranti för mo-
dellerna. Till hösten kommer Ådalen även att 
presentera en elsaxlift med superdeck för ter-
rängkörning.
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Arbetsplattformar

 LEGUAN SLÄPPER SPINDELLIFT 
 FÖR TERRÄNGKÖRNING 
Leguan Lifts lanserar Leguan 225, en terräng-
gående spindellift med hög räckvidd. Model-
len kännetecknas av ett larvbandsunderrede 
med hög profil och snabb förflyttning, och 
liftens bomkonstruktion är konstruerad för 
att maximera räckvidden i sidled även på 
stora arbetshöjder. Kontrollgränssnittet till-
låter snabba och smidiga bomrörelser, och 
den användarvänliga joystickstyrningen gör 
användningen av bommarna stadig samti-
digt som det är lätt att göra samtidiga rö-
relser. Den maximala arbetshöjden är 22,5 
meter, den maximala räckvidden 1,2 meter 
och plattformskapaciteten 250 kg. Standard-
utrustning inkluderar Kubota 21 hk diesel + 
230 V elmotor; 230 V och USB-eluttag i kor-
gen; automatisk varvtalskontroll; automa-
tisk nivåreglering av stödben; proportionell 
räckviddsövervakning; elektrisk rotation av 
arbetskorg; jibb-bom med 120 graders arbets-
område; batteridrivet nödsänkningssystem; 
markstyrning med integrerad serviceskärm; 
och signalhorn. Tilläggsutrustning innefat-
tar fjärrstyrning av framdrivning och stöd-

ben; LED-arbetsljus; verktygsförvaring i kor-
gen; varningsljus för stödben; tryckslang till 
arbetskorgen (vatten, luft); motorvärmare; 
non-marking larvband/däck; smal arbets-
korg; samt Leguan-släpvagn. Liftexperten är 
den svenska återförsäljaren av Leguan.

 NYTT HYBRIDKONCEPT, TILLBEHÖR 
 OCH KUNDPORTAL FRÅN BRONTO 
 SKYLIFT 
I år firar Bronto Skylift 50 år som specialist 
inom lösningar för arbete på hög höjd. På 
Bauma introducerade de konceptet Bronto 
Hybrid Pack, en hybriddriven påbyggnadslift 
för billiftar. Konceptet gör det möjligt för an-
vändaren att arbeta emissions- och oljudsfritt 
inomhus och utomhus, och baseras på litium-
teknologi. Under mässan parades konceptet 
med arbetsplattformen Bronto S35EM och 
kördes en hel arbetsdag på en genomsnittlig 
arbetsplats. Efter godkännande av Bronto 
Skylifts kundbas och eventuellt fortsatt ut-
vecklingssamarbete kommer konceptet ex-
panderas för att passa andra Bronto-model-
ler. Målet är att konceptet ska vara tillgängligt 
som en eftermontering, men eftersom många 

av enheterna är skräddarsydda krävs en utvär-
dering från fall till fall.

Andra nyheter är en ny liftkorg för Bronto 
S70XR. Under Bauma räcktes en S70XR offi-
ciellt över till det schweiziska rentalföretaget 
Maltech. Modellen är vanligtvis byggd på ett 
fyraxlat chassi med en bruttovikt på under 32 
ton, men Maltech valde att lägga till en femte 
axel och extra vikt. Ett annat önskemål från 
Maltech var den nya utskjutningsbara lift-
korgen, som kännetecknas av en extra bred 
ingång. När buren är utdragen till full bredd 
kan det främre räcket flyttas åt sidan. För 
ökad säkerhet är bomrörelserna endast möj-
liga när räckena är på plats. Korgbelastningen 
är 600 kg. Andra alternativ inkluderar bland 
annat en 2 x 220 graders korgrotation och en 
löstagbar korgvinsch med 200 kg kapacitet.

Dessutom presenterar Bronto Skylift en 
ny typ av Volvo-chassi till deras 104 meters 
Bronto S104HLA. Chassit gör det lätt att köra 
under både arbetsplatsförhållanden och i van-
lig trafik, enligt Bronto Skylift. Även S104HLA 
med det nya chassit visades upp på Bauma.

Bronto Skylift introducerar också en ny 
Bronto One-kundportal som ersätter Sky-
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Arbetsplattformar

liftfleet. Bronto One är baserad på molnba-
serad teknik och har ett öppet gränssnitt för 
integrering med andra system. Alla Bronto-
arbetsplattformar med modem är anslutna 
till Bronto One. Bronto One välkomnar alla 
tillverkares enheter och utrustning för att ge 
användaren en fullständig bild av sin flotta. 
Bronto One erbjuder även personalutbild-
ningsloggar, material för att lära sig på egen 
hand, samt tillgång till ett lösningscenter.

 NYTT FRÅN DINOLIFT OCH GSR 
Zip-Up Svenska AB är återförsäljare av JLG, 
Dinolift och GSR i Sverige. Den stora nyhe-
ten hos Zip-Up är självklart att de tagit över 
agenturen för JLG, och därmed blir hela JLGs 
sortiment en nyhet hos distributören. 

Hos Dinolift presenteras den nya Dino 
RXTE, en förlängning av Dino RXT-serien 
med lätta 4 x 4 bomliftar med tyst drift, noll 
lokala utsläpp och låga driftskostnader, enligt 
Dinolift. RXTE stöder det europeiska green 
deal-målet för att minska koldioxidutsläp-
pen, och precis som på dieselvarianten som 
kommer att finnas kvar i utbudet kommer 
Dino RXTE att inkludera två olika arbets-
höjdsmodeller på 22 m och 28 m, utrustade 
med AGM eller Li-Ion-batteripaket. Eftersom 

det är en helelektrisk, mobil arbetsplattform 
är det möjligt att använda den i utsläppsbe-
gränsade zoner i städer såväl som inomhus. 
Det finns enligt Dinolift inga vibrationer i 
korgen, och en av designprinciperna var att 
det inte sker någon förlust av kör- eller bom-
drifthastigheter jämfört med dieselversionen. 
RXTE har flera lyftfunktioner tillgängliga för 
användning samtidigt. Det är också möjligt 
att justera stödbenen samtidigt som liften rör 
sig. Elmotorn har en kontinuerlig effekt på 15 
kW medan toppeffekten är 20 kW. Tack vare 
den lätta strukturen och stödbenen kan dessa 
maskiner tas till områden med belastnings-
begränsningar eller där underlaget är mjukt. 
Nivelleringsförmågan är upp till 13,5 grader 
med dagens förbättrade stödbensmodell, 
Dino RXTE kommer också att ha fyrhjulsdrift 
och tvåhjuls-/fyrhjuls-/krabbstyrning, och 
strukturen och hydrauliken sammanfaller till 
stor del med dieselmodellen, enligt Dinolift. 
Med den totala vikten som är mindre än 5000 
kg på 280RXTE med litiumbatteripaket och 
drygt 5 ton med AGM-batteripaketet kan lif-
tarna transporteras på mindre lastbilar eller i 
par på standardflakvagn eller i container för 
längre resor. Baserat på kundundersökningar 
beslutades det att erbjuda två olika batteritek-

nologier, det vill säga AGM-batteripaket och 
litiumversion med högre kapacitet och längre 
livslängd. Ett bensinaggregat finns som tillbe-
hör för att ladda batterierna. Dieselmodellen 
kommer att finnas kvar i sortimentet tillsam-
mans med de helt elektriska modellerna.

Dessutom lanserar Dinolift MyDino, en 
digital plattform baserad på hårdvara och 
mjukvara från Trackunit, förstärkt av Di-
nolift med utvecklingsstöd från Trackunit. 
MyDino ger en inblick i Dinolifts mobila ar-
betsplattformar via mobilapplikationen eller 
desktopversionen. Den är designad för slut-
kund och operatör, fleet management samt 
teknisk support hos Dinolift, återförsäljare 
eller teknisk support hos rentalföretag. Med 
MyDino är det möjligt att spåra plats, ställa in 
geofencing och övervaka överföringar mellan 
uthyrningar. Dinolift har lagt till kanaler som 
övervakas så att det är möjligt att övervaka 
lastning från fall till fall och överbelastningar, 
samt utriggare som ställs in av operatören. 
Att se maskinstatus hjälper enligt Dinolift 
teknisk support som betjänar kund via tele-
fon. CO₂-utsläpp kan också uppskattas och 
rapporteras genom motorvarvtal och använd-
ning. Alla dessa funktioner är tillgängliga på 
Dinolifts trailermonterade liftar och spindel-
liftar. MyDino är tillgängligt på alla nya mo-
bila arbetsplattformar från Dinolift och kom-
mer att vara en standardfunktion i början av 
2023. MyDino går även att eftermontera på de 
flesta äldre Dino-modeller.

I övrigt lanserar GSR en helt ny 27 meters 
lastbilsmonterad lift som kommer att lanse-
ras framåt sommaren. Den fanns dock till-
gänglig att beskåda på Bauma 2022.
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SOKKIA.COM

Professionella 
instrument för dig 
med höga krav!

GNSS och Optiska Mätinstrument

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

SOKKIA har använts vid
stora och betydande 
projekt världen över. 

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

SOKKIA erbjuder ett
brett sortiment av
mätinstrument. 

AUTHORIZED DEALER

Helsingborg
040 - 49 03 40 www.blinken.eu

Karlstad
054 - 21 60 60

Göteborg
031 - 20 40 10

Stockholm
08 - 754 31 30

GEDA 2500 Z/ZP

GEDA 2500 Z/ZP
•  Ny innovativ hiss från GEDA GmbH

•  Omkopplingsbar mellan 32 och 63 A

•  Lyfthastighet upp till 40 m/min som  
materialhiss.

•  Stor korg med 3,55 x 1,45 m lastyta,  
höjden på taket är ställbart 2.1 - 2,6 m.

•  Lastkapacitet med GEDA VARIO-MAST 
2.200 kg

•  Lastkapacitet med GEDA SVARIO-MAST (ny)  
2.500 kg

NY!

Lastkapacitet 2.500 kg 

med bara en mast.

info@bvm.se

www.geda.de

www.bvm.se



Arbetsplattformar

 NYHETER FRÅN SENNEBOGEN, 
 MANITOU OCH PLATFORM BASKET 
Scantruck AB är återförsäljare av Sennebogen, 
Manitou och Platform Basket i Sverige. Sen-
nebogen lanserar en batteridriven, larvbands-
buren teleskopskran, 653 Electro Battery. Den 
nya 50-tonskranen kännetecknas av ett så 
kallat Dual Power Management-system, är 
utrustat med ett batteripaket på 210 kWh och 
kan köras via batteriet eller genom att sam-
tidigt vara uppkopplad mot nätström. Så fort 
maskinen är uppkopplad mot nätström så an-
vänder den ingående energi till att utföra alla 
lyftuppgifter, medan överskjutande energi 
laddar batterierna.

Sennebogen lanserar även teleskopkra-
nen 6103E med lyftkapacitet på upp till 100 
ton och en maximal bomlängd på 62 meter. 
Maskinen kan antingen fraktas komplett 
(med maxbredd på 3,5 meter) eller med de-
monterad motvikt och larver (med maxbredd 
3 meter). Hytten är tiltbar upp till 20 grader, 
och det finns kameror monterade såväl baktill 
som på högersida för att föraren inte ska ha 
några döda vinklar. Båda lösningarna ingår i 

standardutrustningen. Dessutom finns belys-
ning monterad såväl på undersidan av bom-
men som på förarhytten. Maskinen är utrus-
tad med en 6,7 liters motor från Cummins 
som ger 186 kW och lever upp till de senaste 
kraven på avgasrening, enligt Scantruck. Mo-
dellen har ett nytt så kallat pin boom-system 
som styrs av endast en hydraulisk kolv och ett 
låssystem för varje sektion.

Hos Manitou lanseras nu MT625 som el-
drivet alternativ. Den eldrivna varianten pre-
senterades som en projektmaskin på Bauma 

2019, men nu är det en serietillverkad modell 
som är klar för att visas upp. På Bauma 2022 
visades även den runtomsvängande teleskop-
lastaren MRT2660. Manitou presenterade 
dessutom tre eldrivna versioner, 160 ATJE, 
160 ATJ+E och 180 ATJE. Denna elektrifiering 
gör att de kan förbättra korgkapaciteten ge-
nom att öka den till 250 kg för 160 ATJE och 
180 ATJE. Modellen 160 ATJ+E kvarstår med 
en oförändrad korgkapacitet, 408 kg.

På Bauma visade Platform Basket upp en 
uppdaterad version av liften Spider 13.80, som 
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Ställningsgrossisten Sverige AB är agentur för Alufase Ställningar över hela Sverige

STÄLLNINGSGROSSISTEN SVERIGE AB
Gottorpsgatan 6, 582 73 Linköping
Tel: 013-10 10 30
kundservice@stallningsgrossisten.se
www.stallningsgrossisten.se

Alufase 
rullställningar

• Ställningen med rätt pris
• Bästa kvalité med kallpressade  
   fogar istället för svetsade
• Kompatibel med annat fabrikat
• Finns i modellerna 300 och 400
•  Typgodkänd av RISE enligt 
   AFS 2013:4
•  10 års garanti
•  Vi har bred och lång branschkunskap
•  Stort lager i Linköping
•  Snabba leveranser
•  Vi har lösningar på alla typer av   
   specialställningar

Bottensektionen finns även 
med ihopfällande grundsektion, 
s.k. Quickbase. 
Finns till både modell 
300 och 400.

Prova 

gärna vår 

demoställning!
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Arbetsplattformar

nu kommer med fjärrkontroll som standard. 
Det innebär att maskinen automatiskt sköter 
nivelleringen med stödbenen. Platform Bas-
ket 15.75 kommer i en ny version, denna gång 
kallad 15.70. Den är lättare än sin föregångare 
och har en lyftkapacitet på 230 kg i korgen 
och en arbetshöjd på 14,5 meter. Fabriken har 
även låtit sina tekniker se över modellen 18.90 
vilket resulterade i att maskinen nu lyfter 230 
kg i korgen, jämfört med 200 kg tidigare. 
Dessutom har driften blivit elektrisk från att 
ha varit helt hydraulisk. Även den största mo-
dellen från den italienska tillverkaren, 43T, 
har fått ökad kapacitet. Nu kan användaren 
ta med sig 400 kg upp i korgen, jämfört med 
330 kg tidigare.

 SKYJACK LANSERAR 
 NY PELARLIFT OCH BOMLIFT 
Skyjack lanserar nu sin pelarlift SJ20 E på den 
europeiska marknaden. Modellen har 7,94 
meters arbetshöjd och elmotordrift, och den 
nya driften med dubbla elmotorer reducerar 
antalet hydraulkopplingar med 70 procent 
och förbättrar arbetscykeln med 30 procent, 
enligt Skyjack. Detta leder till ett 15 procent 
lägre koldioxidavtryck jämfört med föregå-
ende modeller och är en av de första produk-
terna i Skyjacks utbud som märks med företa-
gets Eco-logga. Tack vare SJ20 E:s konstanta 
vridmoment erbjuds upp till 25 procent back-
tagningsförmåga med 159 kg lastkapacitet. 
SJ20 E är utrustad med ett integrerat diagnos-
tiksystem som förser användaren, uthyraren 
eller teknikern med live-information för att 
kunna läsa av eventuella felkoder, vilket eli-
minerar behovet av en extern kalibrator eller 
felkodsläsare. SJ20 E behåller masten i maski-
nens bakkant vilket ger användaren översyn 
från körpanelens position. Detta gör även att 
de styrbara hjulen har utrymme för maximal 
styrvinkel vilket ger maskinen en inre sväng-
radie som är lika med noll, enligt Skyjack.

Skyjack lanserar även den nya bomliften 
SJ45 AJ+. Med god fördelning mellan häst-
krafter, vridmoment och det högeffektiva 
hydraulsystemet ger Skyjack SmarTorque-
maskinerna samma användarvänlighet och 
effektivitet som en maskin med större mo-
tor, enligt Skyjack. Nytt för denna modell är 
även den 20 procent reducerade vikten och 
den utökade korglasten på 300 kg. Modellen 
är byggd för att möta behoven för en ter-
ränggående lift. Med en Kubota D1305 Steg 
V-motor och Axldrive har modellen fyrhjuls-
drift via ett axel- och kardanbaserat drivsys-

tem med oscillerande framaxel som ger en 
backtagningsförmåga på upp till 45 procent, 
enligt Skyjack. Funktionen EasyDrive gör att 
användaren inte behöver tänka på åt vilket 
håll tornet är vridet då liften anpassar sig. 
Liksom Skyjacks övriga liftar är denna mo-
dell byggd med ett färg- och nummermärkt 
elsystem, utvecklat med målsättningen att 
göra liftarna enkla att felsöka och reparera. 
Tack vare det axel- och kardanbaserade driv-
systemet är det dessutom minimalt med hy-
draulslangar i chassiet.
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Tracked Carriers för miljövänlig och smidig 
materialhantering på arbetsplatsen! 

Hyr dem från Krankungen!

Stockholm • Göteborg 
Borlänge • Degerfors

010-130 8100
www.krankungen.se

•   Smidig material-
  hantering

•  Batteridrift eller   
  hybriddrift

•  Fyra storlekar

•  300 kg till 2200 kg 
  bärkraft

•  Fjärrstyrda och
  lättmanövrerade

•  Klara 45-gradig
  lutning

•  Lågt marktryck

•  Låga underhålls-
  kostnader
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2
023 års upplaga av World of Concrete 
kan mycket väl rankats bland de mest 
efterlängtade händelserna i mässans 
49-åriga historia. Utöver den vanliga 
nyfikenheten på vilka nya produkter-

bjudanden som tillverkare av utrustning skul-
le debutera för det nya året, gav WoC ett bra 
riktmärke över hur den amerikanska bygg-
marknaden mår. Men frågorna var många.

Skulle till exempel mässan behålla sin 
post-pandemiska återhämtning, särskilt un-
der ett Conexpo-år? Skulle inflationen fort-
sätta nedåt tack vare besökarnas intresse att 
investera? Och skulle WoCs något smalare 
tredagars utställningsschema vara ett exem-
pel som andra mässor kan följa i dessa digitalt 
drivna tider?

Siffror gav några i stort sett positiva svar 
till WoCs arrangörer, eftersom årets upplaga 
av mässan toppade 48 000 registrerade del-
tagare, en ökning med nästan 30 % från förra 
årets Omicron-höljda event. Det är också 
bara 6 000 under siffran som registrerades 
2020 när Conexpo – och några andra saker – 
dök upp bara ett par månader bort.

Allmänt trånga mässgångar och utomhus-
utställningar tycktes också tyda på att under 
åtminstone några dagar fanns alla ekonomis-
ka bekymmer bortom Las Vegas Convention 
Centers gränser.

SENASTE NYTT
Atmosfären på WoC 2023 var elektrisk på an-
dra sätt också, med flera tillverkare som lyfte 
fram sina nya eller utökade linjer av batteri-
drivna verktyg. Till exempel, Husqvarnas ex-
pansiva utomhusmonter visade upp tillbehör 

till den batteridrivna kapen PACE 94V, inklu-
sive en förhandstitt på dammsugaren DE 120 
som planeras att släppas senare i år. Damm-
sugaren drivs av B750X-batteriet och är desig-
nad för en mängd olika tunga applikationer. 
Dessutom visades i-SERIES 36V-produkter, 
inklusive den batteridrivna borrmaskinen 
DM 540i och den batteridrivna dammsugaren 
DE 110i, som båda är designade för uppgifter 
i trånga utrymmen. Husqvarna tillkännagav 
också en uppdatering av sitt Vari-Cut-blads-
ortiment, designat för att ge högre skärhas-
tigheter och längre bladlivslängd.

Hilti fortsatte också lanseringen av sin 
22V Nuron-plattform och tillkännagav att 
ytterligare 30 produkter kommer att ansluta 
sig till produktlinjen i år. På listan står 17,4 kg 
TE 2000-22 bilningsspett, som enligt företa-
get ger 38,2 Nm slagenergi och upp till 1 800 
slag per minut. En Bluetooth-funktion tillåter 
också användare att aktivera en medföljande 
dammsugare på distans.

Bosch tillkännagav också planer på mer än 
30 verktyg till sin CORE 18V-plattform under 
2023, med mer än hälften som ska rullas ut till 

Mässan World of Concrete 2023 i Las Vegas erbjöd en välkommen 
dos av normala tider.

ALLT ÄR BRA NU
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SL IPSKÅLARARROW D IAMANTKL INGOR

125 ,  130  &  150MM125-500MM

12- 15MM SEGMENT !

F INNS  I  UTFÖRANDEN  16 ,
30 ,  80  GR IT  &  PCD/R IV

Slipverktyg av högsta kvalitet sedan 1919
www.tyrolit.com

 + Universal användning inom bygg- och fastighetssektorn: 
Byggmaterial, betong, sten, gjutgods, kompositmaterial, 
plast, glas, trä, plåt- och metalldelar

 + Idealisk för insatser inom brand- och räddningstjänst.

 + Mycket lång livslängd med konstant skärprestanda

Är du nyfiken?  
Här används Cut-All.

TYROLIT CUT-ALL
En kapskiva för alla material
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våren. Mässbesökarna kunde lägga vantarna 
på många av nyheterna, inklusive 7 kg PRO-
FACTOR 41,28 mm SDS-max och Bulldog 
SDS-plus 25,4 mm borrhammare, som levere-
rar 9 respektive 2,4 Nm. Båda modellerna har 
också teknik för kastkontroll, borstlös motor-
effektivitet och kan laddas till 80 % på mindre 
än en halvtimme med Bosch turboladdare.

STIHLs senaste inträde på den batteridriv-
na arenan är den nya 8,6 lb TSA 230 STIHL 
Cutquik kapmaskin, som kan förses med upp 
till 228,6 mm blad för ett maximalt skärdjup 
på 70 mm. Körtiden är cirka 18 minuter per 
laddning med det nyligen introducerade A 
P500 S laminatcellsbatterisystemet. Fler verk-
tyg kommer att läggas till plattformen under 
de kommande åren, berättade representanter 
från Stihl.

För att förse alla dessa elektriska prylar på 
arbetsplatsen med energi kommer Makinex 
utöka sin närvaro på elmarknaden. Under de 
närmaste månaderna säger företaget att det 
kommer att lansera sin 32kW 480V Power Ge-
nerator. Enligt Makinex VD Amy Col kommer 
generatorn på 408 kg att ge mindre än 3 % stör-
ning, inga transienter eller spänningstoppar 
vid belastningsavvisning, vilket gör den särskilt 
attraktiv för slip- och poleringssegmentet.

Utöver sin Charge Pod med flera batterier, 
arbetar Makinex med att uppdatera den Por-
table Power Box som gjorde sin USA-debut 
vid WoC 2019.

ANDRA UPPGIFTER, ANDRA VERKTYG
Batterier var inte den enda kraftkällan som 
visades vid WoC 2023. Superabrasive lanse-
rade det senaste tillskottet till sin LAVINA-
linje av slipmaskiner med två 762 mm pro-
panmodeller – 14,2 kW L30GS7 och 17,9 kW 
L30GKS7. Båda erbjuder funktioner som en 
ny ramdesign för att underlätta bättre kon-
troll och enklare verktygsbyten, ett förseglat 
och dammsäkert huvud och lättare remskivor 
för bättre kraftomvandling.

Ett annat intressant inträde på den alltid 
fullsatta kvarnmarknaden var Ingyis 813 mm 
HTG 820RC, med ett kontrollsystem som in-
kluderar en autopilotfunktion. Fjärrkontroll 
finns också för Ingyis 711 mm HTG680A och 
Tank-1500 åkande slipmaskin med en slip-
bredd på 1 549 mm.

Lissmacs UNICUT 610 hydrauliska golvsåg, 
med ett högt 2 184 mm blad, gjorde sin globala 
mässdebut på WoC. Mässan markerade också 
Lissmacs första stora amerikanska framträ-
dande sedan det tyska företaget ingick ett nytt 

partnerskap med den New York-baserade dia-
mantverktygstillverkaren DDM Concut.

FRAMTIDEN
För att vara säker, en produktiv mässa i ja-
nuari är inte nödvändigtvis garanti för ett bra 
affärsår. Som den senaste tidens erfarenheter 
har lärt oss kan något så litet som ett mikro-
skopiskt virus göra att världen går omkull på 
ett ögonblick, så det är lätt att föreställa sig 
vad en intensifierad konflikt i Europa eller ut-
dragen budgetstrid på Capitol Hill kan göra 
med ekonomin.

Ändå råder det ingen tvekan om att stäm-
ningen hos de flesta av dem som lämnade Las 
Vegas var positiv, och att det fanns mer att 
se fram emot än rädsla under de kommande 
månaderna. Och om inte annat så gav WoC 
2023 både utställare och deltagare en mycket 
välkommen positivitet om den amerikanska 
byggindustrin, plus satte scenen för showens 
gyllene jubileum nästa år.

”Det har varit fantastiskt”, sa en entusi-
astisk Larry D'Angelo, försäljningsrepresen-
tant i Houston-området för Syntec Diamond 
Tools, i en sammanfattning av veckan. ”World 
of Concrete är tillbaka!”

www.worldofconcrete.com
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Verktyg för högsta anspråk

Betongslipen som 
inte överhettas.

RG 130
ECI

Tack vare den borstlösa EC-TEC-motorn kan du
arbeta utan onödiga uppehåll och med maximal 
drifttid utan risk för överhettning.

Den borstlösa motorn i RG 130 ECI ger en konstant 
kraftutveckling utan någon risk för överhettning. 
Resultatet blir ett perfekt underlag - snabbt, enkelt 
och utan avbrott.

Tack vare deen robusta och borstlösa motorn har 
betongslipen RG 130 ECI en överlägsen livslängd. 
Och skulle något mot förmodan ändå hända så är 
du helsäkrad med vår all-inclusive-garanti: 
reparationerna är kostnadsfria de tre första åren.

Mer information om RG 130 ECI finns på festool.se.

NYHET



MCS, leverantör av system för uthyrning, 
har utvecklat möjligheten att använda what-
3words i hyrsystemet för att göra leveranser 
och hämtningar ännu effektivare, och samti-
digt förbättra kundupplevelsen. Till skillnad 
från de flesta lokaliseringssystem använder 
what3words ord i stället för siffror eller bok-
stäver för att hitta, dela och spara exakta plat-
ser. Detta gör det lättare att komma ihåg ko-
ordinater, lättare att dela i telefonsamtal och 
på en mobil enhet. 

MCS Transport Mobil innehåller longitud 
och latitud som ger en exakt plats, men what-
3words gör det ännu enklare att navigera ge-
nom att ta bort komplicerade koordinater och 
låta dem förmedlas med bara tre ord. Detta 
innebär att mindre tid går förlorad när man 
försöker leverera eller hämta hyrutrustning, 
vilket leder till en snabbare och effektivare 

arbetsprocess. På samma sätt kan tekniker 
som behöver komma på plats för att utföra 
reparationer, tankning eller toalettbesiktning 
snabbt lokalisera var utrustningen finns för 
att kunna utföra sitt arbete.

Nick Thomson, försäljningschef för 
MCS, förklarar, ”Ofta kan det vara svårt att 
lokalisera utrustning på en stor bygg- eller 
evenemangsplats,  och gatuadresser är ofta 
inte tillräckligt exakta för att specificera le-
veransplatser, till exempel vid ingångar till 
byggnader eller på landsbygden. En kraftfull 
kombination av MCS Transport Mobil och 
what3words gör det möjligt för uthyrare och 
förare att öka effektiviteten och förbättra 
kundupplevelsen.”

Uthyrningssektorn kan använda what-
3words på 50 olika språk för sin globala 
kundkrets. MCS transportapp använder Bing 

Maps som enkelt kopplas samman med what-
3words, vilket gör det enkelt att navigera och 
starta en rutt. what3words fungerar utan tele-
fonsignal eller dataanslutning, så kunder och 
förare behöver inte längre oroa sig över att ha 
täckning, då platsen kan visas och navigeras 
till med hjälp av kompassläge. Nick Thomson 
tillägger, ”Med hjälp av exakta platser för le-
veranser och hämtningar blir förarnas arbete 
snabbare och enklare, samtidigt som förhål-
landet mellan kunden och uthyrningsföreta-
get förbättras. Dessutom behöver kunderna 
inte nödvändigtvis vara tillgängliga på plats 
för leveranser eller hämtningar eftersom ut-
rustningen kan lämnas på en överenskom-
men plats. Platsfoton kan sedan tas som bevis 
för att leveransen skett, så att all kommunika-
tion till kunden är klar och tydlig.”

www.mcsrentalsoftware.com

HYRA EFFEKTIVA BÄRPLATT-
FORMAR TILL BYGGET
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MCS Hyrsystem effektiviserar leveranser 
och hämtningar ytterligare, med what3words  

Uthyraren Krankungen med huvudkontor i Sol-
lentuna och depåer i Göteborg, Borlänge och De-
gerfors, slår nu ett slag för sina Tracked Carriers. 
Tracked Cariers larvbandsdrivna bärplattformar 
fungerar som en effektiv och smidig transport-
hjälp på diverse byggarbetsplatser och industrier. 
Med hjälp av bärplattformen kan man enkelt för-

flytta och transportera tyngre gods och material 
på ett ergonomiskt tillvägagångssätt. Krankung-
en hyr ut fyra olika storlekar, 1200R FX, Multiloa-
der 3.0 FX, Multiloader 3.0 BL och Multiloader 
6.0 BL. De mobila och fjärrstyrda bärplattorna 
lastar från 1,2 till hela 6 ton.

www.krankungen.se 



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

Drome  GS550  Go lvsågDrome  WT50L  Tryck tankDrome  Stämpsta t i vDrome  D-F lex  400  Go lvs l i p

F lex ibe l  &  l ä t t  go lvs l i p .
S tor t  urva l  av  s l i pverk tyg .

Ged ige t  s tämpsta t i v  som
f inns  i  s tor lek  40 ,  50  &  70mm.

Transpor tvän l i g  t ryck tank  som
rymmer  50L  &  är  nä tdr iven .

Smid ig  &  enke l  4kW go lvsåg
med  e t t  sågd jup  på  225mm.



Scantruck tar över agenturen för Geismar i 
Sverige, och blir samtidigt återförsäljare för 
produkterna i Norge och Finland. Från 1 ja-
nuari 2023 blir Scantruck även generalagent 
för Geismar i Danmark. ”Det här är ett intres-
sant tillskott i vårt produktsortiment som 
ger oss ett mer renodlat erbjudande till våra 
järnvägskunder”, säger Peter Claesson, mark-
nadschef Scantruck.

Geismar är ett franskt företag som spe-
cialiserat sig på produkter för installation, 
underhåll och kontroll inom järnvägsarbete. 
Alla produkter som säljs på den europeiska 
marknaden tillverkas också i Europa, och 
fram till och med 1 november 2022 var det 
LLT Railparts som sålde dem. I samband 
med övertagandet av Geismar anställs Pär-
Arne Lundqvist och Erik Lundqvist vilka 
har arbetat länge med försäljning av järn-
vägsprodukter. ”Det är en styrka för oss att 
komma in i Scantrucks stora organisation”, 
säger Pär-Arne Lundqvist, ny produktchef 
för Geismars sortiment på Scantruck. ”Med 
deras väl utbyggda nät av både försäljning 
och service så kommer vi både närmare kun-
derna och kan erbjuda ett komplett utbud 
inom järnväg. Med Scantruck kan Geismar 
växa och bli ett naturligt val av produkter 
inom Norden.”

Geismar erbjuder ett brett sortiment av 
verktyg och maskiner för järnvägsarbete, och 
fokus kommer initialt att ligga på deras hand-
hållna utrustning. De har bland annat kommit 
väldigt långt med batteridrivna produkter, en-
ligt Scantruck. Activion är till exempel ett inn-
ovativt koncept där användaren kan använda 
samma batteri till olika maskiner. För de som 
önskar finns även bensindrivna alternativ.

Från Scantrucks synvinkel ser Peter Claes-
son en mängd positiva effekter i och med att 
de får tillgång till Geismars sortiment. Han 
gläds dessutom åt att de lyckats anställa Pär-
Arne och Erik i samband med övertagandet. 
”Järnvägen i Sverige är i behov av både ut-
byggnationer och upprustning av det befint-
liga nätet. Det är en viktig komponent för att 
viktiga transporter ska kunna ske på ett både 
smidigt och miljövänligt sätt och ligger helt 
rätt i tiden. Geismars produkter innebär att 
vi kan bli en mer komplett leverantör mot 
våra kunder och bättre matcha deras behov. 
De kompletterar Platform Basket, som vi re-
dan säljer, som har ett vasst sortiment av lif-
tar speciellt konstruerade för spårarbete. Tack 
vare att Pär-Arne och Erik kommer att fort-
sätta att arbeta som anställda hos Scantruck 
så startar vi med en väldigt hög kompetens-
nivå, vilket naturligtvis är oerhört värdefullt.”

Från och med 1 november 2022 tar Scantruck över verksamheten hos 
LLT Railparts, som arbetat med Geismars sortiment för installation, 
underhåll och kontroll på järnvägen.

Scantruck tar över 
agentur för Geismar

Från vänster, Peter Claesson, Pär-Arne Lundqvist och Erik Lundqvist.

Bosch utökar Biturbo-segmentet av 
sladdlösa verktyg med tre nya 18V-verk-
tyg: en borrhammare, en kolvsåg och en 
vinkelslip. Den sladdlösa borrhamma-
ren GBH 18V-40 C Professional har en 
slagenergi på 9 Joule och en integrerad 
funkion för mjukstart, och möjlighet 
att borra och mejsla hål på upp till 40 
mm i diameter. Det finns ett utbud av 
Bosch-tillbehör att välja mellan, inklu-
sive borrkronor i Expert-serien. ProCore 
18V-batteriet monteras på borrhamma-
rens framsida, vilket ger en annan tyngd-
punkt och gör det lättare att hantera. Det 
frånkopplade handtaget ger också lägre 
verktygsvibrationer. Om borren fastnar 
stänger den integrerade sensorn av mo-
torn på en bråkdels sekund. Detta förhin-
drar oväntade kast och ger användaren 
ett ökat skydd, enligt Bosch. Verktyget 
har också ett interaktivt gränssnitt, vil-
ket gör att användaren kan se verktygets 
batteristatus och anpassa borrhammaren 
efter behov.

Den sladdlösa kolvsågen Bosch GSA 
18V-28 Professional är lämplig för riv-
ningsarbeten som involverar metall, trä, 
kompositmaterial och murverk, och har 
en effekt på 1100 W. Användare kan skära 
igenom gjutjärnsrör med ett sågblad 
med hårdmetallspets som ”Expert Thick 
Tough Metal”. Bosch tillbehörssortiment 
erbjuder sågklingor för olika sorters ar-
bete, och tack vare in-line-designen och 
effekt-till-vikt-förhållandet går det att 
använda kolvsågen nära väggar och över 
huvudet, enligt Bosch.

Den sladdlösa Biturbo-vinkelslipen 
GWS 18V-180 PC Professional har ett 90 
grader roterat växelhus, och med en 180 
mm-kapskiva är den minst 30 procent 
lättare och 30 procent mindre än en kon-
ventionell stor vinkelslip, samtidigt som 
den bibehåller ett jämförbart skärdjup på 
61 mm, enligt Bosch. Den har en skydds-
omkopplare (dödmansbrytare), KickBack 
Control och bromsfunktion.

Ny trio av Biturbo-
verktyg från Bosch
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ROADSHOW
VERSALIFT

SWEDEN 

17.-28. april
Önskar du ett besök från Versalift, där vi får visa våra produkter? 

Är du intresserad så kontakta oss: Sales@versalift.se eller 010 1717535
Anders Werneskog, Felix Nyqvist

Hinowa
Bluelift

Versalift VTX

Global auktoritet
på mobila arbetsplattformar

Säker ISO-certifierad
Internationellt respekterad

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

Hitta ditt lokala utbildningsföretag på 
www.ipaf.org 

Certifierat IPAF PAL-kort 
är ett bevis på utbildning 
av plattformsoperatörer 
till högsta standard.

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

Utbildningen hålls alltid av 
behöriga instruktörer

Kursinnehållet ses över årligen, med 
input från instruktörer och elever

Över 30 års branscherfarenhet

Uppfyller svenska lagkraven

Fokus på säkerhet och effektivitet

Certifierad av TÜV enligt ISO 18878

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



Elverktyg

HIKOKI SLÄPPER NY FOGPISTOL, 
CIRKELSÅG, MED MERA
Hikoki lanserar en 18V batteridriven fogpi-
stol, AC18DA, med anti-dropp-funktion som 
förhindrar att tätningsmaterial i munstycket 
droppar. Verktygets funktioner inkluderar en 

Vad gäller batteridrivna och sladdlösa verktyg står det verkligen 
inte still, och även i årets utgåva av SRTs elverktygstema möts vi 
av en uppsjö nyheter från några av våra största tillverkare.

HÄR ÄR NYHETERNA 
INOM ELVERKTYG

självstående design, variabel hastighet, LED-
ljus, verktygslöst kolvbyte, med mera. En 
annan nyhet är CD3605DB, en 36V cirkelsåg 
med kolborstfri motor och varvtal för me-
tallkapning. Den har bland annat ett 58 mm 
kapdjup, raka skär och mjukstart. Den nya 

betongslipen GM13Y har en effekt på 1900 W 
och ett fjädermonterat borstsystem, samt jus-
terbart varvtal och variabel hastighet. Mini-
dyckertverktyget NT1850DA är inställbart för 
enkel- eller serieskott och har en säkerhets-
spärr som förhindrar oavsiktlig avfyrning. 
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Modellen saknar behov av kompressor, slang 
eller gas, och har enligt Hikoki en kapacitet 
på 1000-1300 dyckert per laddning med 2,0 
Ah batteri. Övriga funktioner är djupjuste-
ring utan verktyg; bälteskrok; batteriindika-
tor; med mera.

Hikoki släpper dessutom sex nya vin-
kelslipar (G1813DVE, G1813DVF, G3613DVE, 
G3613DVF, G3615DVE och G3615DVF) med 
variabelt varvtal och som finns som 18V eller 
36V. Tre modeller har automatisk avstäng-
ning om maskinen faller i marken, de andra 

har dödmansgrepp. Verktygen har bland an-
nat sprängskydd med verktygslös justering 
och montering; hållbarhet mot damm och 
fukt; och smal greppomkrets. Fyra av model-
lerna har en skivdiameter på 125 mm, de öv-
riga 150 mm.

NY KRYSSLINJELASER 
OCH MYCKET MER FRÅN DEWALT
Dewalt introducerar DCLE34031, en 18V XR 3 
x 360 grön krysslinjelaser som levererar mer 
än 10 timmar gångtid, enligt Dewalt. Verk-

tyget innehåller grön stråldiodteknologi och 
ger en noggrannhet på upp till +/-3 på 10 me-
ter med synlighet på 40 meter (och upp till 
100 meter med DW0982G lasermottagare). 
På/av-knapparna för laserlinje ger använda-
ren kontroll över vilka linjer som aktiveras. 
Dewalt lanserar även DCW682, en 18V XR 
lamellfräs, som levererar upp till 300 kex eller 
600 kap per laddning. Den har fasta djupin-
ställningar på 0, 10 och 20 kex. Den nya 18V 
XR kolborstfria magnetborren med Flexvolt 
Advantage-teknologi (DCD1623) klarar upp 
till 40 hål per laddning, enligt Dewalt, och 
har en borrkapacitet på 50 mm med kärnborr. 
Modellen är Perform and Protect-godkänd 
med funktionen Gyro som är en lyftdetekte-
ring som detekterar överdriven rotation och 
automatiskt bryter strömmen. Dessutom 
lanserar Dewalt en 54V XR FlexVolt 305mm 
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kap-/gersåg, som enligt Dewalt kan leverera 
upp till 675 snitt i 83 mm golvlister med ett 
9.0 Ah XR FlexVolt-batteri. Den omdirigerar 
förlorad energi tillbaka till batteriet medan 
den koniska transmissionen minskar effekt-
förluster som kan uppstå med remdrivna 
konstruktioner. XPS-såglinjesystemet ger 
exakt indikering av kaplinjen, samtidigt som 
djupstoppen gör det enkelt att göra gerings-, 
fas- och falsningssnitt, enligt Dewalt. An-
vändaren kan kapa små profiler och stora 
byggvirken upp till 90 x 310 mm med hjälp 
av det stora 120 mm höga dubbla parallel-
lanslaget.

BOSCH LANSERAR 
TVÅ NYA STICKSÅGAR 
OCH TRE BITURBO-VERKTYG
Bosch Professional släpper två sladdlösa 
sticksågar med kapdjup på 155 millime-
ter. GST 18V-155 SC med barrel grip har ett 
360-graders greppomfång. Bosch 18V-155 BC 
med bow handle har en accelerationsbry-
tare för att löpande styra kaphastigheten. 
Verktyget har LED-ljus, Drop Control och 
kan användas med våt- och torrutsugare. 
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Dess 18V-batterisystem har lagt grunden för 
AmpShare – Powered by Bosch, en batteri-
allians som erbjuder kompatibilitet mellan 
flera varumärken.

Bosch släpper även tre sladdlösa 18V Bi-
turbo-verktyg: en borrhammare, tigersåg och 
vinkelslip. Borrhammaren GBH 18V-40 C har 
en slagenergi på 9 Joule, och ProCore18V-
batteriet monteras på framsidan och inte 
under vilket gör den lättare att hantera, enligt 
Bosch. Verktyget har ett interaktivt gräns-
snitt samt tre arbetslägen (Auto, Mjuk och 
Favorit). Tigersågen GSA 18V-28 är lämpad 
för rivningsarbeten med exempelvis metall, 
trä och murverk, och motsvarar enligt Bosch 
ett sladdrivet verktyg med 1100 W effekt. Vin-
kelslipen GWS 18V-180 PC är optimerat för 
enkel kapning, och med en 180 mm-kapskiva 
är den minst 30 procent lättare och mindre 
än en konventionell stor vinkelslip, samtidigt 
som den bibehåller ett jämförbart kapdjup på 
61 mm, enligt Bosch.

Bosch lanserar även två excenterslipar på 
12V och 18V. Den lättare och mer kompakta 
GSS 12V-13 är lämpad för vertikalt eller ovan-
förliggande arbete. GSS 18V-13 rekommen-

deras för större ytor och användning under 
längre tid. Tack vare tre slipplattor i olika 
former kan maskinerna anpassas. Plattorna 
kan bytas ut och når hörn i svåråtkomliga 
områden. Bosch släpper även den större vin-
kelslipen GWS 30-230 PB, lokaliseringsin-

strumentet Wallscanner D-Tect 200 C, samt 
lasermätaren GLM 150-27 C.

FLERA NYA PRODUKTER FRÅN FLEX
DGE25 är en ny batteridriven rakslip 18,0V 
med variabelt, högt varvtalsområde. Den 
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har varvtalsval med fyra nivåer; CDC-kon-
stantelektronik; mjukstart; med mera. Det 
elektroniska styrsystemet skyddar maskinen, 
förlänger livslängden och ökar effektiviteten, 
enligt Flex Scandinavia. Flex släpper även 
DGE8-32, en högvarvig rakslip med lätt vikt. 
Den har mikroprocessorkontroll med mjuk-
start; återstartsskydd vid elavbrott; tempe-
raturövervakning; med mera. Flex lanserar 

även en ny mutterdragare vars slagmekanism 
och motor är placerade i ett förstärkt press-
gjutet aluminiumhus med hög väggtjocklek. 
Motorn finns i aluminiumhöljet, inte i hand-
taget. Dämpningselementet skiljer handtaget 
från motorn, vilket enligt Flex ger mindre vi-
brationer. Flex släpper även en kompakt 18V 
skruvdragare som levereras med 2,5 Ah bat-
teri, och LED-belysningstekniken gör att lju-

set lyser både innan och efter användandet.
På ljusfronten lanserar Flex tre nya ar-

betsbelysningar/strålkastare (LED). De har 
tre ljusstyrkor: 1000, 2000 och 4000 lumen. 
Det multifunktionella huvudet med tre belys-
ningspaneler med två rotationsaxlar tillåter 
en fri positionering. De går att användas på 
stativet eller hängande i krokarna. Flex släp-
per även ett nytt 8,0 Ah batteripaket Li-Ion 
Power Plus 18,0V 521.078, för maskiner som 
drar mycket ström och används under lång 
tid. Den patenterade Therma-Tech-tekniken 
absorberar den värme som uppkommer och 
skyddar battericellerna, enligt Flex.

Flex släpper även en avståndsmätare i två 
modeller, ADM70 G och ADM100 G. Den 
kännetecknas av höjdmätning med indirekt 
avståndsmätning (singel och dubbel pythago-
ras). Övriga nyheter som släpps under 2023 är 
ett nytt batteriblås, dammskydd, tigersåg och 
skruvdragare i fickformat.

HILTI FYLLER PÅ MED VERKTYG 
TILL NY BATTERIPLATTFORM
En stor nyhet från Hilti är deras nya batteri-
plattform Nuron, som gör det möjligt för an-
vändare att driva runt 70 verktyg på en enda 
22 V-plattform, kompatibel med alltifrån 
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Elverktyg

Användningsområden inkluderar borrning 
och slagborrning i betong och murverk; borr-
ning ovanför huvudet i betong; montage av 
slagankare i betong (med TE-C bitshållare 
och sättverktyg); med mera.

SKRUVDRAGARE I 
T- OCH C-FORM FRÅN FESTOOL
Festool släpper en ny skruvdragare i 18V-sys-
temet som finns tillgänglig i T- eller C-form. 
Modellerna (TXS och CXS) erbjuder snabbt 
verktygsbyte med FastFix och Centrotec-
system. TXS:s klassiska T-form gör den lätt-
hanterlig och gör avståndet till arbetsobjektet 
kort, medan CXS:s C-form med greppläge i 
borr- och skruvaxeln gör det lättare att arbeta 
med precision, enligt Festool. Modellerna har 
även funktioner såsom bitsfack, ljusstyrning 
och Systainer med fack i locket. I övrigt lanse-
rar Festool sänksågen TS 60 K, en mångsidig 
sänksåg med sågdjup på 60 mm som kan göra 
geringssnitt på 45 grader i skivor upp till 40 
mm, även med styrskena, enligt Festool. Den 
har ett varvtal på maximalt 6800 varv/min. 
Övriga nyheter som Festool släpper är den 
batteridrivna bordssågen CSC SYS 50 som 

skruvdragare till bildningsmaskiner. I början 
av 2023 fylls utbudet på med nya produkter, 
däribland borrhammaren TE 4-22 och slag-
skruvdragaren SIW 4AT-22. Den batteridriv-
na mutterdragaren SIW 4 AT kännetecknas 
av 1/2” spärrstift; maximalt vridmoment på 
90 Nm (1), 135 Nm (2), 213 Nm (3); och sönder-
dragningsmoment på 338 Nm. Den är lämpad 
för icke-bärande infästning, och har en borst-
lös motor som gör att mutterdragaren håller 
längre och klarar mer per laddning, enligt 
Hilti. Den har även automatiserat exakt vrid-
moment, och om användaren lägger till den 
valfria SI-AT-22 adaptiva momentmodulen 
sparar användaren tid vid montage av kompa-
tibla infästningar i enlighet med godkännan-
den, enligt Hilti. Verktyget erbjuder snabbare 
infästning av expander med större kontroll 
(tre hastighetsinställningar och förbättrad 
LED-belysning). Användningsområden in-
kluderar bland annat bultning av stål (M8-
M16 diameter) och montage av HUS-ankare 
i betong (6–8 mm diameter).

Den nya, batteridrivna SDS Plus-borr-
hammaren TE 4 har en vikt på 2,45 kg (enligt 
EPTA-metoden 01/2003); slagborrningsom-
råde på 4-14 mm; och slagborrningsområde i 
diameter på 4-28 mm. Funktioner inkluderar 
god avvägning mellan effekt och vikt, borr-
hastighet och arbete per laddning; snabbare 
borrning då den nya borstlösa motorn och 
Nuron-batterierna erbjuder 20 procent mer 
kraft, enligt Hilti; minskad vikt; med mera. 
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bland annat kännetecknas av en centralt pla-
cerad display där användaren ställer in höjd 
och vinkel; den batteridrivna kap- och gerså-
gen KSC 60 med Li-jon-batteri och borstlös 
motor, och som har geringsvinklar upp till 60 
grader åt båda håll och lutningsvinklar upp 
till 46 och 47 grader (höger respektive vän-
ster); den nya betongslipen Renofix RG 130 

ECI som kännetecknas av sin borstlösa EC-
TEC-motor och som går att använda damm-
fritt med dammsugaren CTM 36 E AC Reno-
fix; samt ExoActive, ett aktivt exoskelett som 
drivs av ett 18V batteri, utformat för att göra 
ansträngande arbete ovanför huvudet lättare.

NY SLAGBORRMASKIN OCH BORR-
SKRUVDRAGARE FRÅN MILWAUKEE
M18 Fuel slagborrmaskin och borrskruvdra-
gare har en längd på 175 mm/173 mm och ett 
vridmoment på upp till 158 Nm. De har en 
kompakt design, och slagborrmaskinen ger 
30 procent mer kraft under belastning för 
borrning i hårda träslag, enligt Milwaukee 
Tool. Det finns även en integrerad AutoStop-
funktion. Den nya M18 Fuel 1⁄4" slagskruvdra-
garen har en längd på 113 mm och ett vrid-
moment på 226 Nm. LED-belysning med tre 
lampor minskar skuggbildning och ger bättre 
sikt över arbetsytan, enligt Milwaukee, och 
slagskruvdragare är konstruerad med en av-
tryckarkontroll.

Milwaukee lanserar även nya batteridrivna 
rakslipar, nämligen M18 Fuel rakslip med 
One-Key, hastighetsreglering och paddelbry-
tare; rakslip med One-Key, hastighetsregle-
ring och låsbar strömbrytare; samt rakslip 
med låsbar strömbrytare. Verktygen är ut-
rustade med RapidStop och stoppar de flesta 
verktygstillbehör på mindre än två sekunder, 
enligt Milwaukee.

Milwaukee släpper också en ny M18 Fuel 
55 mm sänksåg med kraft nog att kapa mas-
sivt hårt trä och som kapar 50 mm ek utan att 
tappa varvtal, enligt Milwaukee. Sänksågen 
har vinkeljusteringsstopp vid 0, 22,5, 45 och 
48 grader, plus ett stopp vid -1 grader för att 
göra backsnitt. Djupjusteringen har två ska-
lor (en för styrskena och en utan skena) som 
justeras med ett knapptryck. Designen möj-
liggör sågning så nära som 12 mm från väggar, 
enligt Milwaukee. Bladbytessystemet spärrar 
strömbrytaren och bladet i läge medan det 
byts, och sänksågen har ett fönster på sidan 
för att ge användaren överblick, samt en fjä-
derbelastad klyvkniv.

Övriga nyheter från Milwaukee innefat-
tar en SDS-Plus-borrhammare som består av 
en dammutsugsadapter med möjlighet att 
ansluta olika borr i diametrarna 5 till 12 mm; 
M12 Fuel-nibblare med variabel hastighet; 
batteridriven 75 mm bandslip i M18-sorti-
mentet; kompakt M12-kabelklammerpistol; 
batteridriven M12-detaljslipmaskin; samt en 
M12-fläkt som enligt Milwaukee erbjuder 
18V-prestanda.
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Å
ret har börjat bra för Haulottes skan-
dinaviska dotterbolag. ”Vi står inför 
ett fantastiskt 2023. Orderböckerna 
är praktiskt taget proppfulla tack vare 
ett antal helt nya storkunder. Huvud-

problemet är att hitta fler duktiga medarbe-
tare och lyckas med leveranserna. Vi har lite 
av samma problem som andra leverantörer 
att vi brottas med förseningar som är sviter 
av pandemin”, säger VD för Haulotte Scandi-
navia, Robert Magnusson i en kommentar till 
tidningen.

En annan nyhet för året är att Haulotte 
kommer att flytta från lokalerna i Mölndal till 
nya lokaler intill Landvetters flygplats. Orsa-
ken bottnar främst i GoCo/Astras stor bygg-
nation av en Science Park i anslutning till de 
nuvarande lokalerna. ”Vi förstod ganska tidigt 
att vi skulle behöva flytta på oss på grund av 
detta”, säger Robert.

Efter en del letande efter nya lokaler hit-
tade man den optimala lösning ute på Land-
vetters flygplats. Man kunde tyvärr inte äga 
men blir hyresgäster hos Nordiska galleriet 
som bygger en helt ny byggnad för sig själva 
och för Haulotte.

Robert Magnusson är mycket nöjd med 
lösningen och säger att man kommer att ha 
helt nya fräscha och rymliga lokaler. ”Loka-
lerna innebär ett mycket bra skyltfönster för 
våra produkter och är även perfekta ur logis-
tisk synpunkt. Som grannar har vi bland an-
nat DHL som blir perfekt för leveranser av 
reservdelar. Vägnätet runt oss är väl utveck-
lar och underlättar transporter samt att det 
är lätt för kunder att ta sig hit både med bil 

och flyg”, säger Magnusson. En annan granne 
är dessutom Zeppelin Sverige som flyttar sitt 
huvudkontor för Sverige till Landvetters flyg-
plats. Zeppelin är dessutom nya kunder till 
Haulotte.

KRAFTFULL UTBYGGNAD
 AV LANDVETTERS FLYGPLATSSTAD
Göteborg Landvetter Airport har en betydan-
de passagerartrafik. Under 2019 var antalet 
resenärer 6,7 miljoner. Och hur många vet att 
majoriteten av linjetrafiken är internationell? 
Godstransporterna via Landvetter är också 
betydande.

Förutom företag som är direkt knutna till 
passagerarflyg eller godstransport, har en lång 
rad företag etablerat sig vid och kring flygplat-
sen. Denna utvecklas nu till en hel flygplats-
stad – Airport City Göteborg.

Flygplatsen och flygplatsstaden erbjuder 
ett attraktivt läge bland annat för aktörer som 
arbetar med lager och logistik. Landvetter är 
också bra för att etablera verksamhetsloka-
ler och ett Show Room för att visa företagets 
produkter. Läget är perfekt mellan regionens 
största städer och med flygförbindelser till 
huvudstäder på kontinenten. Det är lätt att 
komma till Landvetter, och flygplatsens skylt-
läge vid riksväg 40 är utmärkt.

Framväxandet av flygplatsstaden Airport 
City Göteborg har redan kommit en god bit 
på väg. Markinfrastrukturen har komplet-
terats med vägar bland annat i och i anslut-
ning till Logistikpark 1. Vid Landvetter flyg-
plats finns DB Schenker på plats sedan 2010 
och DHL Express invigde en ny terminal 

2016. DHL har egna flygplan och företagets 
anläggning ligger direkt kopplad till airside. 
Dessutom har ett ytterligare hotell byggts, 
Scandic Landvetter. Tidigare fanns bara ett 
hotell, med 180 rum. Särskilt ur internatio-
nellt perspektiv fanns behov av ytterligare 
övernattnings- och mötesmöjligheter. En 
arkitekttävling utlystes och vinnande bidrag 
blev Wingårdh Arkitektkontor med försla-
get Flag Hotel. Det stod klart till våren 2021. 
Byggnaden är sju våningar hög och rymmer 
223 hotellrum, nio konferenslokaler, gym och 
relaxavdelning.

Swedavia Real Estate arbetar strategiskt 
med utveckling av mark och fastigheter 
kring flygplatserna. För Landvetters del in-
gick man ett Joint Venture med Bockasjö 
AB för att utveckla Logistikpark 1, ett pro-
jekt som tog ungefär 70 procent av marky-
tan i anspråk. Swedavia använder ett annat 
upplägg för de återstående 30 procenten av 
Logistikpark 1. Efter att ha iordningsställt 
området genom bland annat terrassering, 
och att ha dragit fram vatten, fjärrvärme och 
el, valde Swedavia att sälja byggrätterna till 
ett par aktörer, nämligen Nordiska Galleriet 
och Zeppelin Sverige AB, som själva uppför 
sina fastigheter.

Vid Landvetter flygplats finns mer mark 
som inte är exploaterad, bland annat ett om-
råde som är ungefär tre gånger så stort som 
Logistikpark 1, och kan utvecklas till Logis-
tikpark 2. Byggnation här ligger ännu en bit 
fram tiden och för närvarande är kommunens 
detaljplanearbete i ett tidigt skede.

 www.haulotte.se

Flytt och framgång för 
Haulotte under 2023
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Vi strävar alltid efter  
att göra minsta möjliga  
miljöpåverkan i allt vi gör.  
Därför har vi valt att  
designa våra maskiner  
med högkvalitativa  
material där 93 %  
av maskinen är  
återvinningsbar.
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Vi ses på 
Expolift i september

Antalet utställare på branschmässan Expolift ökar stadigt och bådar 
gott för en lyckad mässa i höst.

I
ntresset är omfattande för Nordens nya 
renodlade branschmässa Expolift, för ac-
cessutrustning. Expolift kan ses som Nor-
dens svar på den holländska mässan Apex 
Show i Maastrich. Den som önskar kan 

besöka Apex i juni och Expolift i september.

EN MÄSSA FÖR 
ALLA I ACCESSBRANSCHEN
Expolift vänder sig till användare, leveran-
törer och uthyrare av alla sorters liftar, tele-
skoplastare, byggnadsställningar, bygghissar 
för personer och material, lyfthjälpmedel på 

bygget, truckar, leverantörer av tillbehör och 
reservdelar till accessbranschen, mjukvarule-
verantörer, liftutbildare med mera.

I nuläget har så när som samtliga leve-
rantörer av liftar bokat sig för mässan vilka 
är Scantruck, Liftexperten, Liftab, Haulotte, 
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Malmbergs Elektriska AB, Box 144, 692 23 Kumla   
Tel: 019-58 77 00   order@bygg-strom.se  
bygg-strom.se

EFFEKTIVA VÄRMEMATTOR
För snabb och enkel tjältining och varm-
hållning inom en mängd olika områden. 
Utvecklade för att klara av de hårdaste 
krav och miljöer. Försedda med anslut-
ningkabel 2 m och stickpropp.  
Lätta och flexibla att flytta. Försedda 
med öljetter för fixering eller 
upphängning, samt spännband för 
förvaring. 1000W .
Finns i två storlekar: 3x1 m samt 5x0,8 m.

Nu även 5 meter!

Annons Rental 2023-01.indd   1Annons Rental 2023-01.indd   1 2023-01-26   08:54:072023-01-26   08:54:07



Scandkran, Zip Up, Versalift, Ådalen, Liftrol-
ler och Skyjack. Från ställningssidan finns 
Altrex Ställningar och Ställningsgrossisten 
bokade. Med på mässan och som supporters 
är branschföreningen Rentalföretagen med 
Liftutskottet och Liftutbildningsrådet samt 
den internationella federationen IPAF. Men 
det finns fortsatt platser kvar på mässan att 
boka för flera leverantörer av liftar, ställning-
ar, bygghissar med mera.

Mässan går av stapeln den 14-15 septem-
ber i år och hålls på Inframässan i Bredden, 

det som tidigare kallades Infra City och ligger 
i direkt anslutning till Scandic Hotel. Paral-
lellt med mässan kommer föreläsningar och 
möten anordnas i ämnet accessutrustning. 
Läget för mässanläggningen är perfekt både 
vad gäller att ta sig dit med bil, tåg eller fly och 
ligger dessutom bara ett tiotal minuter från 
Stockholm city.

”Vi har fått en jättebra respons på mäss-
san och många av framförallt leverantörerna 
framhåller att man saknat det här typen av 
branschmässa för Norden. Accessutrust-

ningsmarknaden är idag så omfattande i Sve-
rige och Norden att den borde bära en egen 
branschmässa. Det är lätt att den här typen 
av utrustning inte får den rätta uppmärksam-
heten på vanliga mässor för bygg- och anlägg-
ningsmaskiner”, säger Jan Hermansson som 
är projektledare för Expolift. 

Ni som ännu inte bokat er för mässan bör 
kolla in hemsidan och läsa mer om den. Att 
boka monter gör man enkelt genom mässans 
hemsida.

www.expolift.se 
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Vi samlar rental- 
branschen 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.

Läs mer på www.rentalforetagen.se

Rentalföretagen  |  c/o IOFFICE  |  Drottninggatan 32  |  111 51 Stockholm
E-post: info@rentalforetagen.se  |  www.rentalforetagen.se

Följ oss på:



HÅLL VÄRMEN MED FLEX
Att hålla värmen är viktigt för komforten. 
FLEX har flera batteridrivna jackor i både 
fleece och softshell. FLEX har dam-, herr- 
samt en Unisex modell.

Värmeplaggen finns i flera storlekar och är 
alla med FLEX-batterisystem. Många smarta 
fickor med dragkedja. ÖKO-TEX Standard 
100. Flera uppvärmningsnivåer för att passa 
egna individuella må-bra- temperatur.

BATTERIDRIVEN VÄRMEJACKA, 
FLEECE VIT HERR/DAM
Uppvärmbar, högkvalitativ fleecejacka med 
olika fickor. Mycket slitstark, andningsaktivt 
material. Tre värmezoner för individuell vär-
meinställning och ”Quick heat”-funktion, 2, 
5/7 tim värme. Steg 1: 9,5/21 tim, steg 2: 8,5/19 
tim och steg 3: 4/10 tim värme (2,5/5,0 Ah, 
10,8/18,0 V). Jackan motsvarar OEKO- TEX 
standard 100, har kontrollerats på skadliga äm-
nen och är därmed ofarlig för användarens häl-
sa. Batteriadapter med USB-port för laddning 
av till exempel smartphones. FLEX batterisys-
tem: lämpligt för alla FLEX 10,8 V och 18,0 V 
batterier. Leverans utan batteri, snabbladdare.

BATTERIDRIVEN VÄRMEJACKA, 
SOFTSHELL SVART UNISEX
FLEX bekväma fleecefodrade värmejackor 
som skyddar skönt mot vind och regn. Upp-
värmd, högkvalitativ mjuk skaljacka med be-
kvämt fleecefoder, flera fickor och avtagbar 
huva. Mycket slitstark, anti-pilling, andnings-
aktiv, vind- och vattenavvisande material.

Tre värmezoner för individuell värmein-
ställning och ”Quick heat”-funktion, 2, 5/7 
tim värme. Steg 1: 9,5/21 tim, steg 2: 8,5/19 
tim och steg 3: 4/10 tim värme (2,5/5,0 Ah, 
10,8/18,0 V). Jackan motsvarar OEKO-TEX 
standard 100, har kontrollerats på skadliga 
ämnen och är därmed ofarlig för användarens 
hälsa.

Batteriadapter med USB-port för laddning 
av till exempel smartphones. FLEX batterisys-
tem: lämpligt för alla FLEX 10,8 V och 18,0 V 
batterier. Leverans utan batteri, snabbladdare.

BATTERIDRIVEN VÄRMEJACKA, 
SOFTSHELL VIT HERR/DAM
Uppvärmd, högkvalitativ mjuk skaljacka med 
bekvämt fleecefoder, flera fickor och avtagbar 

huva. Mycket slitstark, anti-pilling, andnings-
aktiv, vind- och vattenavvisande material. Tre 
värmezoner för individuell värmeinställning 
och ”Quick heat”-funktion, 2, 5/7 tim värme. 
Steg 1: 9,5/21 tim, steg 2: 8,5/19 tim och steg 
3: 4/10 tim värme (2,5/5,0 Ah, 10,8/18,0 V). 
Jackan motsvarar OEKO-TEX standard 100, 
har kontrollerats på skadliga ämnen och är 
därmed ofarlig för användarens hälsa. Bat-
teriadapter med USB-port för laddning av till 
exempel smartphones. FLEX batterisystem: 
lämpligt för alla FLEX 10,8 V och 18,0 V bat-
terier. Leverans utan batteri, snabbladdare.

FLEX Scandinavia AB har sedan 1940-ta-
let levererat FLEX elhandverktyg och tillbe-
hör till krävande professionella hantverkare i 
Sverige. Företagets varumärken FLEX Power 
Tools, WOLFF, EGO Power+ och H&H kan 
köpas hos FLEXs kvalificerade återförsäljare 
som man hittar i förteckningen på företagets 
hemsida www.flexscandinavia.se eller genom 
att ringa 054-52 20 00. I Karlstad finns företa-
gets servicecenter samt tillgång på reservdelar 
och tillbehör under maskinens hela livstid.

www.flexscandinavia.se
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Den nya M12 Fuel-detaljslipmaskinen 
med pentaformad slipdyna är lämpad för 
slipning för profiler och konturer. Den 
kompakta detaljslipen har kraft att avver-
ka material upp till två gånger snabbare än 
traditionella handhållna sliplösningar på 
marknaden, enligt Milwaukee själva. Den 
oscillerande sliprörelsen förhindrar repor 
och slipmaskinen ger åtkomst i trånga 
hörn samt ökad precision vid bortslipning 
av material. Maskinen har LED-belysning 
som lyser upp arbetsytan samt fyra hastig-
hetslägen för olika material. Den har även 
ett kardborrefäste som gör att användaren 
kan växla mellan olika slippapper. Mil-
waukee lanserar även nya nätslippapper, 
kompatibla med M12 Fuel-detaljslipma-
skinen, som är konstruerade av slitstarkt 
PowerGrid-material. Till följd av en öppen 
nätkonstruktion är det möjligt att skaka, 
dammsuga, blåsa eller skölja dessa slip-
papper.

Ny detaljslipmaskin

Foto: Milwaukee

Milwaukee erbjuder en ny 12V M12-fläkt som 
enligt dem själva erbjuder 18V prestanda och 
är den högst presterande fläkten på 12 volt. 
Fläkten har en lätt och kompakt design, samt 
erbjuder flera upphängnings- och monte-
ringsmöjligheter med integrerade magneter, 
monteringshål och krokar. Modellen har 
även 360 graders fläktrotation, tre hastighets-
inställningar för luftflöde upp till 22,53 km/h, 
samt upp till två timmar drifttid på ett M12 
RedLithium 3.0 Ah-batteri, enligt Milwaukee.

Milwaukee lanserar 12V-fläkt

Med det batteridrivna exoskelettet ExoActive 
från Festool blir ansträngande arbete ovanför 
huvudet lekande lätt. Sätta upp gipsskivor el-
ler måla, tapetsera eller montera, på väggar 
och i tak: Exoskelettet ExoActive ger en extra 
dos kraft när armarna blir trötta, samtidigt 
som det avlastar nacken. När man inte be-
höver anstränga sig lika hårt kan man arbeta 
effektivare och koncentrera sig mer på arbets-
kvaliteten, vilket också gör att det blir roligare 
att jobba. Kraften som behövs kan regleras på 
nolltid på exoskelettet så att det stöttar precis 
där det ska. ExoActive är lika lätt och bekvämt 
att bära som en ryggsäck och går dessutom 
snabbt att ställa in individuellt för kropps-
storleken.

Med nya ExoActive presenterar Festool för 
första gången under sina nästan hundra år ett 
aktivt exoskelett som drivs av ett 18 V-batteri. 
Det revolutionerar arbetet inom bygghant-
verket och nästan alla dess yrkesgrupper: I 
motsats till de system som hittills funnits på 
marknaden stöttar exoskelettet ExoActive 
nämligen användaren aktivt så att det blir 
mycket mindre ansträngande att arbeta på 
väggar och i tak.

ExoActive är ett aktivt exoskelett. Stödet 
kan därför ställas in exakt för den aktuella 
arbetsuppgiften. Tack vare det kraftfulla 18 

V-batteriet från Festool ger ExoActive precis 
den extra kraft som behövs för att enkelt klara 
uttröttande arbeten. Från höften och uppåt, i 
brösthöjd eller ovanför huvudet: både arbets-
området och styrkan i stödet kan ställas in 
på nolltid. Stödet kan också pausas helt om 
så behövs. På så sätt stöttar ExoActive precis 
där det ska, och är lika lätt att ta på sig som 
en ryggsäck. Dessutom kan det snabbt ställas 
in individuellt för olika kroppsstorlekar och 
går därför utmärkt att anpassa ergonomiskt 
för alla kroppstyper. ”Den som en gång har 
arbetat med stödet från ett aktivt exoskelett 
vill aldrig mer jobba på en vägg eller i ett tak 
utan vårt ExoActive. Särskilt när man arbe-
tar ovanför huvudet är det mycket lättare att 
undvika överbelastningar med exoskelettet. 
Vårt ExoActive avlastar axlarnas främre mus-
kulatur med upp till 30 procent. Det betyder 
att arbetet känns upp till en tredjedel lättare. 
Vi har dessutom – och det är vi ensamma om 
i det här produktsegmentet – ett aktivt sys-
tem. Det innebär att vi tillför extern energi. 
Det gör att ExoActive snabbt kan ställas in 
för varje arbetssituation. ExoActive drivs av 
ett 18 V- batteri från Festool, precis som de 
som används i våra andra verktyg”, förklarar 
Dominic Ender, produktchef för det nya ex-
oskelettet ExoActive.

Med nya ExoActive presenterar Festool 
för första gången ett aktivt exoskelett
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Liftab på 
framfart med 

Niftylift och Sinoboom
Från vänster Joacim Esbjörs, VD och ägare, samt Per Sten, 
regionchef för Liftab i Stockholm.
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F
öretaget Liftab i Göteborg, som drivs av 
Joacim Esbjörs sedan 2009, har haft en 
fin utveckling under de senaste åren. 
Året 2010 publicerade vi ett företags-
reportage om bolaget och om Joacim 

Esbjörs som person. Den hockeyintres-
serade vet att Joacim har ett förflutet som 
hockeyspelare för Västra Frölunda och så var 
han bland annat proffs i Finland. Efter sin 
hockeykarriär bestämde han sig att ge sig in 
i affärsvärlden och valet föll på marknads-
föring och försäljning av accessutrustning 
som liftar. Idag marknadsför bolaget fyra 
varumärken av liftar: Niftylift, Sinoboom, 
lastbilsliftar från Palfinger samt Teupen larv-
bandsliftar.

MED FOKUS PÅ MILJÖN
Ett viktigt fokus i Liftabs verksamhet sedan 
länge är att satsa på varumärken som redu-
cerar CO2-utsläppen.  ”Detta är en kärnfråga 
för oss och var en av de avgörande anledning-
arna till att Liftab valde att 2010 bli återför-
säljare för det brittiska varumärket Niftylift”, 
berättar Joacim Esbjörs.

Joacim fortsätter att berätta att man sedan 
ett antal år tillbaka aktivt letat efter fabrikat 
som till 100 procent drivs med el och kan er-
bjuda samma prestanda som en dieseldriven 
maskin. “Samma höga kvalitet i alla avseen-
den som dieseldrivna maskiner är en själv-
klarhet,” bekräftar Joacim.

1400 LIFTAR FRÅN SINOBOOM SÅLDA
Sedan 2019 är man återförsäljare för varumär-
ket Sinoboom som svarar upp mot de krav av-
seende miljövänlighet som Liftab kräver på 
sina produkter. Enligt Joacim kan Sinoboom 
liknas lite med liftbranschens Tesla med 100 
procent eldrivna liftar. 

”Vi kan erbjuda bomliftar upp till 32 meter 
samt terrängsaxar upp till 20 meter. Dessut-
om har vi ett komplett program av pelarliftar 
och saxliftar för inomhusbruk på upp till 16 
meters arbetshöjd. 

Tillsammans med Niftylifts, Palfingers och 
Teupens produktprogram kan Liftab erbjuda 
en bred produktportfölj med hög kvalité. Vi 
har till dags datum sålt exempelvis nära 1400 
liftar från Sinoboom”, säger Joacim.

”De höga kraven vi ställer på de varumär-
ken vi representerar har medfört en väldigt 
positiv trend för bolaget och vår profilering 
på marknaden”, säger Joacim. Resultatet av 
Liftabs strävande har inneburit att man idag 
kan erbjuda sina kunder ett brett produkt-
program av miljömedvetna produkter som 
håller samma höga kvalitet och kapacitet som 
bränsledrivna maskiner. Sortimentet består 
av hybriddrivna och rena elliftar. 

 
FÖRSTÄRKNING 
AV ORGANISATIONEN
Liftabs huvudkontor ligger i Sisjön söder om 
Göteborg och sedan några år tillbaka har man 
även en depå i Rosersberg norr om Stock-
holm. Totalt är man tio anställda i bolaget. I 
Göteborg är man sex stycken som jobbar med 
försäljning, service, reservdelar och adminis-
tration. I Stockholm är man fyra som arbetar 
med försäljning, support och service.

“Liftab växer inom flera områden och vi 
har förstärkt med fler servicetekniker och 
med personal på den administrativa sidan. 
Trots att vi fortsatt är relativt få inom bolaget 
så har vi över 100 års gemensam erfarenhet av 
att arbeta med liftar”, berättar Joacim.

Förutom Niftylift och Sinoboom säljer och 
servar Liftab även billiftar från Palfinger och 
accessutrustning från Teupen. Men man får 

hela tiden nya förfrågningar från kunder och 
är ständigt alerta och letar kontinuerligt efter 
nya varumärken som kan bredda produktut-
budet inom bolaget.

  
RIKSTÄCKANDE SERVICENÄT
Idag har Liftab sex servicetekniker inom bo-
laget som jobbar med service, support och 
reservdelshantering. Till detta skall läggas ett 
väl utbyggt kontaktnät över landet med lokala 
serviceföretag som kan hjälpa till vid behov. 
Utbyggnad med fler depåer i landet finns med 
på agendan men i nuläget är ingen ytterligare 
depå planerad.

DEN NÄRMASTE FRAMTIDEN 
Den rådande situationen i världen med 
en del effekter efter Covid-pandemin som 
hänger kvar och det rådande kriget i Ukraina 
är många leverantörer oroade vad som ska 
hända på marknaden i år och även nästa år. 
Joacim Esbjörs på Liftab tror att byggmarkna-
den kommer att bromsa in på grund av att bo-
stadsproduktionen kommer att minska. Men 
däremot pågår och planeras många andra ty-
per av byggnationer som kommer att vara bra 
för marknaden.

”Vi ser i prognoserna att det skall byggas 
batterifabriker, logistikhallar samt lager i 
stora volymer och dessa typer av byggnader 
kräver en stor andel liftar. Vi tror att kon-
junkturen kommer att bli helt ok under 2023 
och 2024 på grund av detta. Byggbranschens 
resa mot fossilneutralproduktion år 2045 
kommer att innebära att våra kunder kom-
mer att behöva satsa mer på elektrifierade 
maskiner framöver, detta i kombination 
med Trafikverkets krav på reducerade CO2 
utsläpp gör att framtiden ser ljus ut”, avslu-
tar Esbjörs.

Liftab stärker sin ställning som en av landets mest miljömedvetna leverantörer 
och 100-procentigt eldrivna liftar. Man har också förstärkt sin organisation i 

Göteborg och Stockholm.

Liftab på 
framfart med 

Niftylift och Sinoboom
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D
et har varit begränsad aktivitet i Lift-
utbildningsrådet sedan pandemin 
började för tre år sedan. Av den an-
ledningen har Rentalföretagen tagit 
initiativet och startat en arbetsgrupp 

för att skapa nästa version av Liftutbildnings-
rådets Liftläroplan (LLP) och auktorisation 
av utbildningsföretag. Uppdraget innebär att 
med hjälp av andra intresserade medlemmar 
komma med förslag om:

• Liftutbildningsrådets framtida roll
• Auktorisation/certifieringsförfarande – Ut-
bildningsföretag
• Effektiva utbildningsmetoder – Liftläropla-
nen

Sammankallande för arbetsgruppen är 
Yvonne Erlandsson auktoriserad instruktör 
och utbildare sedan många år, Magnus Jaa-
sund styrelseledamot i LUR sedan ca sex-sju 
år tillbaka och Mikael Öberg tidigare ordfö-
rande i SRA under många år. För frågor eller 
kontakt med arbetsgruppen maila till: info@
liftutbildning.se

RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 
GER EN TRYGG ARBETSPLATS
En trygg arbetsplats där medarbetare ges rätt 
förutsättningar att använda och framföra mo-

bila arbetsplattformar är viktigt för att skapa 
en säker arbetsmiljö. Det ligger också väl i lin-
je med FNs hållbarhetsmål som bland annat 
handlar om att skapa hållbara förutsättningar 
för människor. Rentalföretagen genom liftut-
bildningsrådet (LUR) tar nu iniativ till att ska-
pa nästa version av certifierad liftutbildning.

ENDAGSKONFERENS I BREDDEN
Man bjuder därför in till en konferens där alla 
där alla intresserade får möjlighet att tillsam-
mans diskutera en rad intressanta frågor som 
exempelvis:

• Certifieringskriterier för utbildningsfö-
retag – kopplat till gällande ISO standard 
18878:2013 utbildning för operatörer.
• Tillsynsorgan och revisionsförfarande av 
utbildare
• Förnyat tänkande gällande utbildnings-
metoder och hjälpmedel. Utbildningskravet 
omfattar både teori och praktik. Hur kan vi 
ta tillvara nya hjälpmedel för att skapa effekti-
vare kurser och bättre förare.

Varje deltagare bidrag kommer att utgöra 
en viktig pusselbit till Rentalföretagens ar-
betsgrupp som fått i uppdrag att komma med 
ett förslag på Liftutbildningsrådet framtida 
roll, certiferingsförfarande av utbildningsfö-
retag och effektivare utbildningsmetoder.

Konferensen leds av Rentalföretagens ar-
betsgrupp; Yvonne Erlandsson, Mikael Öberg 
och Magnus Jaasund. Inspel från scenen var-
vas med grupparbeten och sammanfattande 
diskussioner. Efter konferens kommer del-
tagarna att få ett sammanfattande material 
byggt på de arbeten som gjorts under dagen.

I år tar Rentalföretagen ett rejält omtag vad gäller utbildningar för 
hantering av liftar och samlar till en endagskonferens den 30 mars på 

Infracity i Bredden norr om Stockholm.

Liftutbildning på 
agendan den 30 mars

Tid: 30 mars kl 09.00-15.00
Plats: Infra City, Kanalvägen 10, 194 61 Upplands Väsby
Pris: 1 195 Kr

Anmälan till eventet görs via sidan
https://rentalforetagen.se/event/vill-du-vara-
med-och-forma-framtidens-liftutbildnining/

Yvonne 
Erlandsson

Mikael 
Öberg

Magnus 
Jaasund
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Bria Group är ett franskt företag, specialiserat 
på snickeri, verksamt i Nice och i de maritima 
alperna med 15 års erfarenhet. Företaget er-
bjuder framför allt tillverkning och byte av 
fixturer, installation av alla typer av dörrar 
och leverans av produkter för solskydd. Deras 
behov av en flexibel men kraftfull och trans-
portabel maskin för att placera sina dörrar 
och fönster ledde till att bröderna Bria köpte 

en larvbandsburen minikran, Spider RPG 
2900 W+ från Palazzani Industries.

Spider RPG 2900 W+ är lämpad för att ar-
beta i trånga och svåråtkomliga utrymmen, 
eftersom den har minskad bredd och låg vikt. 
Teleskoparm utrustad med teleskopisk hy-
draulisk jibb säkerställer lyft av material och 
når högre än standardversionen, med jus-
terbar lutning. Maskinen är transporterbar 

med släp (3,5 ton). Maskinerna, spårade och 
utrustade med dubbel dieselkraft plus el, kan 
användas utomhus på byggarbetsplatser eller 
inomhus, och drivs av nätspänning. Efter be-
ställningen hölls en teknisk utbildning i Pa-
lazzani Industrie för tekniker från Bria Group 
för att ge grundläggande instruktioner för 
användning och underhåll av RPG 2900, och 
därefter sattes maskinen direkt i arbete.

MINIKRANEN RPG 2900 W+ I FRANKRIKE

Maskinmarknaden har alltid efterfrågat flexi-
bla finansieringslösningar, och den aktuella 
situationen i omvärlden har inte minskat be-
hovet, snarare tvärtom. Scantruck upplever 
just nu fler förfrågningar på olika finansie-
ringslösningar än tidigare. ”Det har blivit svå-
rare att förutspå hur konjunkturen kommer 
att utveckla sig”, säger Peter Claesson, mark-
nadschef Scantruck. ”Det är besvärligt att sia 
om framtiden mer än sex månader framåt i 

tiden, och därför kan det vara en fördel med 
en flexibel finansieringslösning.”

KUNDANPASSADE ERBJUDANDEN
Scantruck är en mångårig importör och 
återförsäljare av maskiner till entreprenörer, 
byggbranschen, industrin och lantbruket. De 
har tidigare erfarenhet av de stora konjunk-
tursvängningar som kan råda i maskinbran-
schen, och kan därför erbjuda olika finansie-

ringslösningar. ”På grund av den osäkerhet 
som råder så är det fler som önskar en så trygg 
lösning som möjligt. Företagen efterfrågar en 
skräddarsydd lösning baserad på deras före-
tags likviditet, och en sådan lösning går att få 
hos Scantruck Finans.”

Som företagare kan det vara till ens fördel 
att kunna både skala upp och ned sin maskin-
park i takt med att behoven förändras, samti-
digt som det gäller att alltid ha tillgång till de 
maskiner man behöver för att lösa uppdraget. 
När behoven ändrar sig ställer det krav på fi-
nansieringslösningarna. ”Vi kan erbjuda det 
de behöver. Utöver traditionell finansiering 
så erbjuder Scantruck Finans också flexibla 
finansieringslösningar från tre månaders löp-
tid, och avtalen går att ändra i längs vägen. 
Vid köp av en ny maskin startar kunderna of-
tast med en skräddarsydd lösning, men sedan 
brukar det längs vägen ändras till fast ett lea-
singavtal. En fördel med det här upplägget är 
att det ger kunden god möjlighet att verkligen 
testa maskinen. Det går även att komma ur 
ett befintligt avtal och ändra till en annan lös-
ning om förutsättningarna förändras.”

Maskinköpare vars uppgifter är säsongsbe-
tonade kan till exempel teckna ett avtal an-
passat för dem, där de betalar av mer under 
högsäsongen och mindre under lågsäsongen 
när de har mindre intäkter på maskinen. 
Upplägget kan till exempel innehålla en årlig 
förmån och löpande räntor.

TRANSPARENTA AVTAL
Scantruck Finans erbjuder olika former av 
maskinfinansiering, och tack vare deras åter-
försäljarerfarenhet har deras medarbetare en 
stor kunskap både när det gäller nya och be-
gagnade maskiner, enligt Scantruck. ”Oavsett 
vem kunden är, så är vi redo att ge råd och 
vägledning. Vår utgångspunkt är alltid den 
enskilda kundens behov, och det finns aldrig 
några dolda avgifter eller kostnader när vi ska 
finansiera en affär.”

Finanseringslösningar från 
Scantruck under osäker konjunktur
Med en konjunktur påverkad av krig och hög inflation kan det som 
entreprenör vara svårt att veta när man ska köpa maskiner och vilket 
ekonomiskt upplägg som är gynnsammast. Scantruck ser nu en ökad 
efterfrågan på olika finanseringslösningar.



Modellerna TSJ 27 och TSJ 30.1 från italienska 
tillverkaren Palazzani har nyligen uppdate-
rats. Ursprungligen designades dessa två mo-
deller med 120 kg och 230 kg korgkapacitet, 
som alla TSJ-serier. För att möta de specifika 
behoven i två olika projekt har Palazzanis ut-
vecklingsavdelning studerat och genomfört 
en permanent modifiering av korgens kapa-
citet, och lagt till ett tredje arbetsområde och 
tre olika kapaciteter (120, 230, 330 kg).

Båda förfrågningarna kom från behovet av 
att lyfta ytterligare en person eller mer mate-
rial med korgen, främst för inomhus-/utom-
husunderhåll eller allmän tillämpning inom 
uthyrningssektorn.

Alla typer av arbeten måste utföras snabbt 
och i total säkerhet; det är därför ytterligare 
en person i korgen kan vara till stor hjälp, lik-
som förmågan att bära material som verktyg 
eller andra föremål för att utföra flygarbete.

Denna ändring krävde omfattande beräk-
ningar, tester och en ny mjukvara av Palazza-
nis tekniska kontor, samt en ny CE-certifie-
ring.

De två första enheterna har redan levere-
rats till kunder och denna uppdatering har nu 
kommit in i listan över tillgängliga alternativ 
för dessa modeller.

ELEKTRONISKA 
RFID-SENSORER FÖR ÖKAD SÄKERHET
Palazzani Spider Lifts har alltid tillverkats 
för att ge utmärkta prestanda och högsta 
säkerhet till föraren, tack vare djupa studier 
av teknik och förmåga att anpassa den till 
maskiner, kombinera design, säkerhet och 
innovation.

En av de senaste implementeringarna som 
utförts på Palazzani-maskiner rör det auto-
matiska valet av arbetsområdet enligt upp-
ställningen (bred/smal).

Denna funktion är mycket viktig för att 
säkerställa maskinens stabilitet under luft-
arbete, och den har nu förbättrats ännu mer 
genom att ersätta de befintliga elektromeka-
niska sensorerna som placerat stabilisatorer-
na, med kodade elektroniska RFID-sensorer. 
Denna uppgradering ökar säkerheten och gör 

det möjligt att upptäcka och känna till i real-
tid sensorns status.

Faktum är att elektroniska RFID-sensorer 
ger omedelbar feedback till både operatören 
och maskinens programvara och uppfyller 
helt kraven i EN ISO 13849-1.

Med hjälp av RFID-teknik ger sensorerna 
ett högt skydd mot eventuell manipulering, 
tack vare den unika koden som överförs av 
ställdonet. Dessa sensorer är fria från meka-
niska kontakter och garanterar en lång livs-
längd även i system som utsätts för frekventa 
öppningar/stängningar och som arbetar un-
der fientliga miljöförhållanden.

Denna teknik har redan tillämpats på flera 
spindlar, såsom TSJ 35.1, XTJ 37+ och XTJ 52+ 
och kommer gradvis att installeras på hela 
Palazzani-sortimentet.

Sammanfattningsvis ökar RFID-tekniken 
säkerheten och lämnar Palazzanis utmärkta 
prestanda oförändrad.

I Sverige säljs Palazzanis produkter av före-
taget Scandkran.

www.scandkran.se

NYHETER FRÅN PALAZZANI
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I
dag finns det olika typer av utomhus-
mässor där besökarna presenteras för ett 
mycket brett utbud av maskiner. Men det 
finns ingen dedikerad mässa som enbart 
fokuserar på hissar och minikranar. Därför 

har ett antal av de ledande tillverkarna och 
återförsäljarna inom hissbranschen i Dan-
mark gått samman för att sätta upp en stor 
utomhusmässa, där gästerna kan komma och 
uppleva över 3000 kvadratmeter fyllda med 
hissar och minikranar.

Det är att jämföra med svenska mässan Ex-
polift i september nästa år.

Liftmesse 2023 äger rum den 11 – 12 maj 
2023 i Slagelse och man kommer att presen-
tera ett stort urval av hissar och minikranar 
och besökarna får möjlighet att prata med 
hissbranschens återförsäljare och tillverka-
re – både från Danmark och utomlands. På 
mässan kommer de olika utställarna att pre-
sentera ett brett urval av bl.a. lastbilsliftar, 
saxliftar, bomliftar, minikranar, spindelliftar 
och mycket mer.

STORT UTBUD AV NYA, BEGAGNADE 
OCH LEASADE MASKINER
Både helt nya maskiner och produktinnova-
tioner kommer att visas, samt begagnade his-
sar och minikranar i hög kvalitet. Dessutom 
kommer besökarna att ha goda möjligheter 
att få massor av råd och vägledning för att 
välja den produkt som matchar deras behov. 
På mässan kan du även ta en pratstund med 
olika leasingbolag om de många leasing- och 
finansieringsmöjligheter som kan erbjudas på 
maskinerna. Det blir även fokus på säkerhet, 

liftkurser och certifikat då IPAF kommer att 
finnas på mässan med en monter där du kan 
höra mer om t.ex. kurser för hissförare.

KOLLEGOR GÅR 
SAMMAN FÖR EN NY MÄSSA
Under de senaste åren i Danmark har flera 
personer inom liftbranschen pratat om att 
det kunde vara spännande om det fanns en 
utomhusmässa med enbart fokus på hissar, 
liftar och minikranar. ”Behovet är stort för 
den här typen av maskiner på marknaden och 
i Danmark finns det inte många möjligheter 
för kundsegmentet att presenteras för hela 
sortimentet och att träffa de ledande tillver-
karna och återförsäljarna på ett ställe”, säger 
direktör Henrik Skibsted från Ahern Den-
mark som är en av initiativtagarna bakom 
danska Liftmesse 2023.

Styrgruppen bakom mässan består av bl.a. 
av Versalift, Ahern Danmark och Jøma Lift 
Teknik, som mässbesökarna möter på mäss-
san tillsammans med de totalt 15 utställare 
som kommer att presentera sitt breda ut-
bud på den 3000 kvadratmeter stora mäss-
san. Framgången är påtaglig, då alla montrar 
redan är fullbokade och om mässan blir lika 
populär bland besökarna så får styrgruppen 
gå ut och hitta mer plats nästa gång mässan 
hålls.

BRED MÅLGRUPP
Lifttillverkaren Versalift gläds åt att ha lyckats 
få ihop det stora evenemanget tillsammans 
med de andra aktörerna i branschen. ”Det 
råder ingen tvekan om att det finns ett stort 

behov av denna åtgärd då både hissar och 
minikranar används av ett stort antal olika 
aktörer inom byggbranschen. Målgruppen 
för mässan är bl.a. entreprenörer, personer 
som arbetar med tak och fasader, vindkrafts-
industrin, elektriker och allt inom invändigt 
underhåll av t.ex. hallar och gallerior. Det of-
fentliga behöver även den här typen av maski-
ner för uppgifter som belysning, uppsättning 
av skyltar, trafikföreskrifter med mera”, säger 
försäljningschef Jesper Krogh Jensen.

Jøma Lift Teknik, som varit i hissbran-
schen i över 20 år, ser också fram emot att 
man äntligen genom gemensamma krafter 
har lyckats skapa grunden för att bjuda in 
byggbranschens aktörer och köpare till Sla-
gelse den 11-12 maj, där mässan kommer att 
placeras på ZBC Transport and Logistics 
Schools stora utomhusområde. ”Vi tar med 
alla de senaste produktnyheterna och de 
mycket stora maskinerna till mässan, så det 
finns ett urval av hissar och minikranar för 
alla ändamål och gästerna har möjlighet att se 
maskinerna i drift på nära håll”, säger Jørgen 
Martinsen från Jøma Lift Teknik .

FAKTA OM LIFTMÄSSAN
Det är gratis att besöka danska Liftmesse. 
Dansk Liftmesse arrangeras av styrgruppen 
bakom mässan och årets mässa äger rum den 
11 – 12 maj 2023 i Slagelse på ZBC Transport 
& Logistikskolans uteområde på Dalsvinget 
18, 4200 Slagelse. Mässan är öppen torsdag 11 
maj från kl 10.00 – 18.00 och fredag 12 maj 
från kl 10.00 – 15.00.

www.liftmesse.dk

I vår kan danska liftmarknaden se fram emot att uppleva ett nytt spännande 
initiativ på mässfronten.

Liftbranschen i Danmark 
går samman och etablerar 
Liftmesse 2023
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ATLAS COPCO-KOMPRESSORER 
I INDISKT MOTORVÄGSPROJEKT

UPP TILL 

20%
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VIKT.
(SJ45 AJ+ och SJ60 AJ+)

www.skyjack.com

DESIGNAD
FÖR UTHYRNING

Skyjacks vikbomliftar är konstruerade för optimal effektivitet på 
arbetsplatsen och med samma servicevänlighet som alla våra produkter.
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M
umbai, Indiens kommersiella met-
ropol och en av de mest tätbefol-
kade städerna i världen, håller på 
att förändras. Stadens befolkning 
har ökat avsevärt under de senaste 

50 åren och fortsätter att växa snabbt – lik-
som dess trafik. För att förbättra trafiksitua-
tionen byggs nu en motorväg mellan Mumbai 
och Pune, två av de största handelsstäderna i 
landet. Mumbai-Pune Expressway är ett på-
gående projekt som består av uppbyggnad av 
olika tunnlar, broar och vägar. Projektet pågår 
24/7 och målet är att det ska färdigställas un-
der 2023.

EMISSIONSFRIA 
E-AIR-KOMPRESSORER
RVR Projects är en av de två entreprenörerna 
på plats för att ta sig an det tuffa jobbet med 
att bygga motorvägens tunnlar. Företaget är 
specialister på konstruktioner och valde att 
använda två av sina tretton elektriska E-Air-

kompressorer från Atlas Copco för att appli-
cera sprutbetong på väggarna. Sprutbetongen 
förstärker tunnelkonstruktionen samtidigt 
som berget lämnas intakt.

Det är mer än 800 personer i RVR Projects 
team som bygger Mumbai-Pune Expressway, 
men i vissa moment är det upp till 2000 per-

soner som arbetar i skift för att säkerställa att 
tidplanen hålls. Arbetsförhållandena i tunn-
larna är tuffa, med damm, lera och riktigt 
höga temperaturer som kan nå hela 45 grader.

RVR Projects bestämde sig för att använda 
Atlas Copcos mobila E-Air-kompressorer ef-
tersom de är utrustade med Atlas Copcos 
egenutvecklade elmotor och elektronik, vilka 
har visat sig vara lämpliga för tuffa applikatio-
ner och miljöer, enligt Atlas Copco.

VÄGEN TILL MINSTA MÖJLIGA 
KLIMATPÅVERKAN 
Atlas Copco har som målsättning att ligga i 
framkant av förändringen när det gäller att 
erbjuda hållbara lösningar för den maskin-
drivna industrin. Det har utvecklat en pro-
duktportfölj som är inriktad på minsta möj-
liga klimatpåverkan, där ett innovativt steg 
mot minskade koldioxidutsläpp är att erbjuda 
hållbart drivna elektriska kompressorer, en-
ligt Atlas Copco.

Mellan två av Indiens största städer byggs en ny väg, Mumbai-Pune Expressway. 
Målet är att garantera en säkrare väg för pendlare och att minska restiden med 
45 minuter. Vid projektet används elektriska kompressorer från Atlas Copco.



UPP TILL 

20%
REDUCERAD

VIKT.
(SJ45 AJ+ och SJ60 AJ+)

www.skyjack.com

DESIGNAD
FÖR UTHYRNING

Skyjacks vikbomliftar är konstruerade för optimal effektivitet på 
arbetsplatsen och med samma servicevänlighet som alla våra produkter.

UPP TILL 

20%
REDUCERAD

VIKT.
(SJ45 AJ+ och SJ60 AJ+)

www.skyjack.com

DESIGNAD
FÖR UTHYRNING

Skyjacks vikbomliftar är konstruerade för optimal effektivitet på 
arbetsplatsen och med samma servicevänlighet som alla våra produkter.



När det kommer till väggsågning har Tyrolit 
varit förstahandsvalet för proffs inom be-
tongborrning och sågning i decennier. Inom 
det breda sortimentet för väggsågning hit-
tar användarna ett brett utbud av maskiner 
och verktyg för olika applikationer och be-
tongmaterial. För att utöka detta sortiment 

lanserar premiumproducenten nu vägg-
sågsklingan WSL-ULTRA FAST CUT, en 
klinga speciellt utvecklat för snabb skärning 
av betong med mycket hög grad av armering 
och hårda aggregat. Bladet rekommenderas 
för normala matningsdjup och finns i dia-
metrar från 600 till 1200 mm. Lasersvetsade 

segment i TGD-teknik säkerställer konse-
kvent snabb, men jämn skärning. Vägg-
sågsbladet WSL-ULTRA FAST CUT är den 
perfekta följeslagaren till den bästsäljande 
väggsågen WSE1621, men den kan även an-
vändas på andra maskiner upp till 20 kW 
(elektriska och hydrauliska).

Den nya WSL-ULTRA FAST CUT-väggsågsklingan från Tyrolit är den ultimata lösningen 
för att skära betong med hårda aggregat och extra armering.

Det rätta valet för att kapa starkt armerad betong
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JM TOWER HIRE SATSAR PÅ BRONTO
JM Tower Hire är ett australiensiskt rentalfö-
retag inom arbetsplattformar, som erbjuder 
access inom olika branscher – från byggarbe-
ten till skyltinstallation. Företaget grundades 
2006 av ägaren Jim Mullins, och deras nio an-
ställda betjänar kunder i hela Victoria. JM To-
wer Hire började med en begagnad 32 meters 
arbetsplattform som använts av brandkår, och 
skaffade därefter en begagnad 47 meters ar-
betsplattform. Ändrade krav på arbetarskydd 
och kundernas efterfrågan skapade dock ett 
behov av ny utrustning. Då vände sig JM To-
wer Hire till Bronto Skylift.

JM Tower Hire köpte sin första Bronto för 
sex år sedan, och idag äger de fyra Bronto-
liftar vilket utökar deras räckvidd till 61 me-
ter. De erbjuder även extra funktioner som 
underlättar åtkomst till ett bredare utbud 
av arbetsplatser. Den rymliga arbetskorgen 
i kombination med materialvinscharna, som 
är fästa på varje plattform, gör det lättare 
att lyfta mer utrustning, enligt Bronto Sky-
lift. ”Våra kunder fick reda på att vi köpte 
Bronto-maskiner och sade hur smidiga och 
robusta de är”, säger Jim Mullins, ägare JM 
Tower Hire. 



IPAF har utbildat över 2 miljoner plattforms-
operatörer sedan man tog fram sin första lift-
utbildning för snart 30 år sedan. Utöver det 
har organisationen en mängd andra kurser. 
Dessutom har man ett digitalt liftutbild-
ningsbevis, som hanteras enkelt i en app.

LIFTUTBILDNING, BARA FÖR 
PLATTFORMSOPERATÖRER?
Idag är det välkänt att liftutbildning för ope-
ratörer är lagstadgad, men hur är det med de 
runtomkring? Personen som kör lastbilen för 
transportföretaget och ’bara’ ska köra upp lif-
ten på flaket? Och chefen på arbetsplatsen, 
som sitter med det juridiska ansvaret om nå-
got skulle gå fel? Och personen på hyrfirman 
som hjälper kunden att välja rätt lift? Behöver 
inte de utbildas? Självklart behöver också de 
utbildas för att inte riskera en olycka!

PAL-KORTET
IPAFs operatörsutbildning är ofta första-
handsvalet hos multinationella företag då de 
behöver en internationell liftutbildning. Ett 
tydligt exempel på det är Danmark, där snart 
sagt varje större huvudentreprenör numera 
kräver PAL-kortet för sina liftoperatörer. För-
utom att IPAFs operatörsutbildning är certi-
fierad enligt ISO 18878 har den även fördelen 
att PAL-kortet (Powered Access License) ac-
cepteras över hela världen.

Idag ser vi ett stort och ökande antal ut-
ländska huvudentreprenörer som är aktiva 
även här i Sverige, bland annat då de byg-
ger datacenter åt stora dataföretag. De är 
vana att kräva högsta certifiering 
och skicklighet för sina operatö-
rer. Då yrkesarbetare inom bygg 
och anläggning kommer från 
hela Europa kan IPAF erbjuda lift-
utbildning på flera olika språk. Förutom 
svenska finns utbildningsmaterialet 
även översatt till bland annat danska, 
ryska, polska och kinesiska.

SÄKER LASTNING 
OCH LOSSNING AV LIFT
Många liftuthyrare väljer att erbjuda 
egen transport som utförs av egen, 
utbildad personal. Det är oftast det 
säkraste alternativet. Det finns också många 
hyrkunder som väljer att ordna transporten 
själva och kanske inte har koll på att lastning 

och lossning av liftar från lastbil är ett tydligt 
riskmoment. Som svar på det behovet har 
IPAF en utbildning som heter Load & Unload 
och riktar sig specifikt till lastbilschaufförer 
och andra som lastar och lossar liftar. Här går 
vi igenom de olika riskfaktorer som finns, och 
hur man hanterar dem.

LIFTAR FÖR CHEFER
För chefer har IPAF utbildningen MEWPs for 
Managers, där man tittar närmare på ansvars-
frågor och hur man fördelar arbetet optimalt. 
Man kan gå kursen med en instruktör eller som 
E-Learning, där man går utbildningen framför 
sin dator och i egen takt. Här varvas handfasta 
råd med relevant juridisk information.

ARBETSPLATSBEDÖMNING
Att välja lift kan väl inte vara så svårt? Jag tror 
inte en seriös uthyrare håller med om det på-
ståendet då det finns många faktorer som lätt 
glöms bort. Kan marken bära maskinens tyngd 

bara för att ytan är asfalterad? Det kan finnas 
håligheter under marken som inte syns, till 
exempel kulvertar och rördragningar. Tänk 
om personen som ger kunderna råd om rätt 
lift kunde gå en utbildning som visar på dessa 
dolda faror?

I kursen Site Assessment går vi igenom just 
de faktorer som påverkar planering och förbe-
redelser av arbetet, till exempel markens bärig-
het. Dessa faktorer kan vara skillnaden mellan 
ett väl utfört arbete och fall - bokstavligt talat!

EPAL
Idag förväntas man kunna visa sin kompetens 
med ett plastkort som utbildningsbevis. Tänk 
om man kunde flytta in det i mobilen i stäl-
let? Förutom det klassiska gula plastkortet har 
IPAF ett digitalt system, kallat ePAL (electronic 
Powered Access Licence). Appen kan hämtas 
på Google Play (för Android) och App Store 
(för iPhone). Efter registrering uppger man 
sin emailadress vid anmälan till sin IPAF lift-
utbildning, varpå utbildningsbeviset laddas 
automatiskt efter genomgången och godkänd 
utbildning hos någon av IPAFs utbildningsfö-
retag. Även befintliga PAL-kort kan föras över 
till appen, direkt av användaren.
Det här underlättar hanteringen betydligt:
•  Kortet finns alltid lättillgängligt i mobilen 

(plastkort kan ju tappas bort).
• En digital kopia av kortet kan enkelt 
skickas till valfri mottagare, direkt från de 
system som redan finns i mobilen (email, 
sms, WhatsApp, Messenger, osv).

• Mottagaren kan enkelt verifiera ut-
bildningsbeviset på www.ipaf.org/
checkpal. Det är snabbt och kost-

nadsfritt; det enda man behöver 
ange är numret på PAL-kortet och 
födelsedatumet på personen (det 
senare för GDPR).

www.ipaf.org

Redan 1995 såg IPAF behovet av en liftutbildning 
och tog fram sin första version. Sedan dess har 
man utbildat över 2 000 000 operatörer. Utbildnin-
garna erbjuds för närvarande över hela Sverige av 
Riwal Sverige. Flera andra svenska utbildningsföre-
tag väntas bli ackrediterade inom en snar framtid.

IPAF I SVERIGE
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IPAF LIFTUTBILDNING, 
INTE BARA FÖR OPERATÖRER

PAL-kortet kan skickas digitalt, direkt från appen.



vid Elsterviadukten 
FYRA GEDA-PLATTFORMAR       

Fyra transportplattformar från Geda stödjer byggnadsarbeten i den tyska 
delstaten Sachsen. Elsterviaduktens rälsstödskonstruktion byts ut och 
tegelverket renoveras. Dessutom ska en korsning och en elektronisk 
signallåda byggas.

E
lsterviadukten sträcker sig över floden 
Weisse Elster och järnvägslinjen Gera 
Süd–Weischlitz. Med en höjd på 68 
m och en längd på 270 m är järnvägs-
bron världens näst största tegelbro efter 

Göltzsch-viadukten. Grundstenen lades 1846 
och upp till 800 arbetare använde 12 miljoner 
tegelstenar för att bygga viadukten under en 
period av fem år. Murverket kommer att re-
noveras från och med i år och spårbasen ska 
byggas om. En cirka 30 m lång hängbro instal-
lerades mellan Elsterviaduktens stöd för att 
transportera material över floden. Det finns 
mycket lite utrymme tillgängligt på plats, vil-
ket försvårar horisontell transport och upp-
sättning av ställningar.

GEDA-PRODUKTER TAS I BRUK
Geda transportplattformsserie har två sepa-
rata reglage och kan användas antingen som 
enbart materialhiss eller som transportplatt-
form för passagerare och material. Alla in-
blandade kommer att kunna transporteras till 
sin destination, liksom allt material som krävs 
för de olika arbetssektionerna. När transport-
plattformskontrollen är aktiverad kan passa-

gerare transporteras med en lyfthastighet på 
12 m/min. Om endast material transporteras 
växlar Geda 1500 Z/ZP automatiskt till mate-
riallyftläge med en högre hastighet på 24 m/
min. Geda 1500 Z/ZP har en maximal lyfthöjd 

på 100 m. Geda 1500 Z/ZP, samt Geda Uni-X-
Mast-systemet, används för projektet.

FYRA GEDA 
TRANSPORTPLATTFORMAR
Fyra Geda transportplattformar av typen 
Geda 1500 Z/ZP kommer att användas under 
hela den femåriga byggtiden. I första steget 
kommer de att transportera material för att 
sätta upp ställningen. Det huvudansvariga fö-
retaget Lindner Gerüstbau GmbH anlitades 
för att genomföra projektet och Gedas trans-
portplattformar hyrs in från LEX, en del av 
Lindner Group.

”I”-plattformen används på tre hissar och 
med sina dimensioner på 4,35 m x 1,65 m kan 
den transportera stora och tunga material i en 
enda körning. Kunderna kan välja mellan to-
talt 14 olika plattformsalternativ för Geda 1500 
Z/ZP. Den modulära designen tillåter olika 
kombinationer och säkerställer att plattformar 
kan bytas enkelt, enligt Geda. Transportplatt-
formen kan anpassas efter förhållandena på 
plats med tillbehör. För att säkerställa säker 
utgång på landningsnivåerna installerades 16 
”Comfort” säkerhetsgrindar för varje hiss.
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TB335R är en 3,5 tons kortrumpa och Ta-
keuchi betonar att maskinen har mycket 
god stabilitet i förhållande till sitt kompakta 
yttre. Med en bakre svängradie på 950 mm 
är maskinen en perfekt grävare på trånga 
arbetsplatser. TB350R är en större version 
av TB335R och väger 5 ton. Bommen har 
en svängradie på 71 grader åt vänster och 55 

grader åt höger och grävdjupet är 3 575 mm.
Hytten har förbättrats och ger föraren maxi-

mal komfort och enkla kontroller. Utrustning-
en inkluderar en 7 tums HD färg-pekskärm, 
luftkonditionering och en fjädrande förarstol 
med nackstöd och många justeringsmöjlighe-
ter. Takeuchi Fleet Management (TFM) ma-
skinövervakning med GPS ingår.

Under våren anländer de nya kompakta bandgrävarna med kort 
bakre svängradie till Sverige.

Nya kortrumpor i 300-serien från Takeuchi

Mässorna i Nederländerna den 6-8 juni kom-
mer att vara en ”one-stop-shop” för uthyr-
ning av utrustning, som visar upp det senaste 
inom flygplattformar, kompakt anläggnings-
utrustning och uthyrning av IT.

Nästan 200 leverantörer kommer att ställa 
ut på International Rental Exhibition (IRE) 
och det viktiga internationella evenemanget-
utrustning APEX i MECC Maastricht, Neder-
länderna. Så många som runt 120 utställare 
på APEX och 80 utställare på IRE kommer att 
finnas på MECC Exhibition and Convention 
Centre. Mässorna kommer att förse besökar-
na med ett komplett sortiment av liftar, ar-
betsplattformar, bygghissar, kompakt anlägg-
ningsutrustning, hjälpmedel och IT-lösningar 
för uthyrning. Många företag kommer att visa 
sin senaste batteridrivna utrustning och verk-
tyg. Några exempel på utställare vid APEX är 
Dingli, Genie, JLG, Haulotte, Holland Lift, 
Manitou, Riwal, Ruthmann, Skyjack, Snorkel, 
Versalift, XCMG med flera.

Några exempel på utställare på IRE-mäs-
san är Atlas Copco, Case Construction, Ditch 
Witch, Generac, Hitachi, JCB, Kaeser, Tracku-
nit, Volvo CE och Yanmar CE. IRE och APEX 
2023 kommer att samlokaliseras med European 
Rental Association Convention den 7 och 8 juni, 
inklusive European Rental Awards den 7 juni.

Eventen hölls senast 2017, efter att ha ställts 
in 2020 och 2021 på grund av pandemin. Tony 

Kenter, VD för Industrial Promotions Interna-
tional B.V (IPI), som organiserar utställning-
arna tillsammans med KHL Group, sa att pro-
gram och format för utställningarna är aktuellt 
i ljuset av nuvarande globala utmaningar.

”Mässorna och konferensen kommer att 
hjälpa uthyrningsföretag och entreprenörer 
som hanterar övergången till utrustning med 
låga utsläpp.” På en bekväm plats kommer 
APEX och IRE att ge utrustningsköpare den 
perfekta ögonblicksbilden av vad som är till-
gängligt. Samtidigt kommer IRE att visa upp 
den senaste digitala tekniken, inklusive tele-
matiklösningar och programvara för hyreshan-
tering, som håller på att bli viktiga verktyg för 
dagens uthyrningsföretag och entreprenörer.”

MECC-lokalen har genomgått en treårig 
renovering på 50 miljoner euro för att upp-
gradera och utöka sina faciliteter. Anlägg-
ningen har nu en modern stil och är designad 
för att vara lättnavigerad för besökare.

MECC är lättillgängligt med bil, tåg, buss 
och flyg och gratis pendelbussar kommer att 
köra till MECC från Bryssel Zaventem flygplats 
och Düsseldorf flygplats. Tidtabeller finns på 
www.ireshow.com och www.apexshow.com

Resenärer som anländer till Amsterdam 
Schiphol flygplats kan slutföra resan till 
Maastricht med tåg.

Fler OEM-tillverkare bekräftade

Den nya XL4-serien av kabelsökare och sän-
dare från C.Scope visar ett betydande framsteg 
när det gäller kabeldetektering. Innovativa nya 
funktioner har introducerats och populära 
befintliga detekteringssätt har förbättrats för 
att låta XL4-serien av kabelsökare och sändare 
framgångsrikt upptäcka kablar och ledningar. 
Kabelsökare är lämplig för gräventreprenörer, 
el/tele-entreprenörer samt mindre industrier 
som behöver en enkel kabelsökare som varnar 
för nedgrävda ledningssystem.

M-Scan Metallsökare är det perfekta hjälp-
medlet för att hitta tomtrör, fixpunkter, pk-
spik, ventilspindlar, däckslar och brunnslock. 
Den är lämplig att använda för professionella 
användare inom VA/gatukontor, lantmäteriet, 
mätingenjörer, gräv & markentreprenörer.

M-Scan detekterar järnhaltiga (magne-
tiska) metaller på ett mycket större djup än 
konventionella metallsökare. Den kan upp-
täcka föremål på upp till 5 m djup, beroende 
på signalstyrka.

www.blinken.eu 

Blinken utökar sortimentet 
med nya kabel- & metallsökare
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investerar i Jekko-kranar 
TUNGA LYFT I SVERIGE        

Tunga Lyft i Sverige AB har valt att satsa på den batteridrivna spindel-
kranen Jekko SPX650. Kranen utmärker sig med en lyfthöjd på 23,5 
meter och en maximal lyftkapacitet på 5 ton.

T
unga Lyft i Sverige är specialister på 
svåra, trånga och komplexa lyftlösning-
ar. Företaget har över 75 års erfarenhet 
av branschen och har varit delaktiga i 
flera stora infrastruktursatsningar i 

Sverige. De hade under en längre tid tittat på 
olika lyftverktyg i form av minikranar, och be-
stämde sig till sist för den batteridrivna spin-
delkranen Jekko SPX650. ”Det är en maskin 
som är liten till det yttre men stor till det inre. 
Det var bland annat det som vi föll för”, säger 
Dennis Andersson, vd Tunga Lyft i Sverige.

Jekko SPX650 är en batteridriven modell 
som vid behov även kan köras på elkabel. Mil-
jöaspekten vägde tungt för Tunga Lyft i Sverige 
även om de var inställda på en utmaning. ”Vi 
trodde att det skulle bli en utmaning med en 
batteridriven maskin, men efter kontakt med 
Jekko förstod vi att det skulle funka utan pro-
blem. Att jobba en hel arbetsdag på ett fulladdat 
batteri är inga problem och skulle det behövas 
finns även möjlighet att plugga in kontakten 
och fortsätta jobba. Det har fungerat ypperligt.”

”KOMPAKT MEN SAMTIDIGT FLEXIBEL”
SPX650 är utrustad med ett 48V/400Ah liti-
umbatteri, och har en räckvidd på 20,1 me-
ter och en lyfthöjd på 23,5 meter. Maskinen 

är utrustad med en integrerad, hydraulisk 
jibb som är enkel att dra ut och montera, och 
montagejibben sitter lättåtkomlig under en 
lucka och kopplas enkelt loss och hängs på, 
enligt Svenska Jekko AB. ”När jag fick höra att 
det skulle bli en minikran från Jekko blev jag 
väldigt nöjd. Det är en kompakt men samti-
digt flexibel modell”, säger operatören Carl 
Zackrisson. ”Allt görs lätt av en person.”

Carl Zackrisson ser en stor fördel i att stöd-
benen kan justeras i många olika vinklar. I lägen 
där stödbenen inte kan fällas ut åt alla håll be-
hålls ändå full lyftkapacitet åt de andra hållen. ”I 
radiokontrollen ser jag kapacitet, hur långt upp 
och ut man är, man kan växla mellan olika kon-
figurationer, samt se batterikapacitet och hur 
länge man kan arbeta på batteriet innan nästa 
laddning. Med ett enkelt klick växlar man till 
nästa menyläge där man lätt kan ställa upp kra-
nen, dra ihop larverna och justera stödbenen till 
önskad position, mellan 0 och 72 grader.”

INVESTERAR I YTTERLIGARE EN MODELL
Tunga Lyft i Sverige har nyligen använt sin Jekko 
SPX650 under ett taklyftsprojekt på 3500 kvm i 
Partille, där en viktig del för projektet har varit en 
effektiv lyftlösning under projektets många och 
långa montagedagar med mycket folk i arbete. 

”Det fanns inte tid att vänta på något montage, 
allt behövde löpa i sekvens. Där spelade vår Jekko 
en viktig roll”, säger Dennis Andersson. 

Tunga Lyft i Sverige har valt att investera 
i ytterligare en SPX650 och förhoppningen är 
att det med tiden ska bli ännu fler. ”Jekko har 
gjort ett jättebra jobb med framtagandet av 
denna maskin. Vi har fått en fantastisk service 
både inför köpet, vid leveransen och efteråt när 
vi kört med maskinen ett tag. Jag har bara gott 
att säga om dem, planen är att det ska bli såda-
na här i maskinparken i varierande storlekar.”

De två Jekko-kranarna var med vid renove-
ringen av Tingstadstunneln, och i skrivande 
stund står de placerade på toppen av Karlator-
net i Göteborg, 218 meter upp på 71:a våningen. 
Däruppe agerar de servicekranar och har tagit 
över lyftjobb som tornkranen gjort tidigare.

”Jekko SPX650 är en helt ny typ av minik-
ran på marknaden – fem tons kran som täcker 
glappet mellan SPX532 och SPX1280”, säger 
Max Carlsson på Svenska Jekko AB. ”Som all-
tid ligger Jekko i framkant när det kommer till 
innovation och ny teknik – något som verk-
ligen märks på Jekko SPX650. Kranens unika 
stödbenslösning är en ’game changer’.  Tack 
vare det blir kranen både väldigt flexibel och 
kan ta sig an lyft där andra kranar får vända.”
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MA.GI Manutenzione Giardini är ett ita-
lienskt företag med nästan 40 års erfaren-
het av design och underhåll av grönom-
råden. För att hålla sig uppdaterad och 
erbjuda ny teknologi och verktyg valde de 
att införskaffa en Ragno TSJ 25 Bi-Energy 
(i anpassade svarta och gula färger) från 
Palazzani Industrie. Modellen når en höjd 
av 25 meter, har en räckvidd på 13 meter 
och en korgkapacitet på 250 kg. Den har 
enligt Palazzani bra åtkomst- och upp-
ställningsmöjligheter i trånga utrymmen 
och i sluttningar tack vare möjligheten 
att smalna av spåren från 130 cm till 98 
cm och rotera varje stabilisator till olika 
positioner. Modellen har en teleskopisk 
jibb och kan utföra upp till fyra rörelser 
samtidigt.

MA.GI införskaffar 
Palazzani-plattform

Den nya batteridrivna M18 Fuel 75 mm band-
slipen har en bandhastighet på 230-410 me-
ter per minut. En verktygsfri justering av det 
främre handtaget och ergonomisk design 
gör det möjligt att arbeta i trånga hörn och 
utrymmen, enligt Milwaukee. Bandslipen är 
kompatibel med en dammpåse samt en uni-
versal dammsugarslangadapter som fångar 
upp 90 procent av slipdammet, enligt Mil-
waukee. Integrerade LED-lampor ger även 
180 graders belysning på arbetsytan.

Ny 75 mm bandslip 
från Milwaukee

Foto: Milwaukee

MJS hyrde Manitou 200ATJe Oxygen via 
Trollhättans Truck, och en egenskap som 
imponerar på plåtslagaren Klas Segerkvist är 
batteritiden. ”Jag har haft den här liften i nio 
arbetsdagar och fortfarande inte laddat bat-
teriet överhuvudtaget. Just nu står den på 56 
procent kapacitet kvar, så jag kommer dess-
utom klara mig ett bra tag till.”

ARBETE VID ÄLGENS BERG
MJS arbetar med byggnadsplåtslageri från 
Göteborg och upp till Trestadsregionen, men 
allt som oftast har de fyra anställda tillräck-
ligt att göra i närområdet. Så också denna 
oktoberdag då Klas Segerkvist befinner sig 
vid Kungajaktsmuseet Älgens Berg på Berga-
gården för att se över plåtdetaljer. ”Jag gör en 
allmän översyn av alla plåtdetaljer och byter 
ut sådant som behöver lagas. Ett lite annor-
lunda inslag på det här stället är att jag får 
laga fasaden här och där, då ekorrarna äter 
hål i väggarna. Jag visste att jag behövde en 
lift som klarade av ett ojämnt underlag och 
höjder uppåt tio meter, och Anders Janson på 
Trollhättans Truck AB plockade fram den här 
liften från Manitou åt mig.”

Liften som Anders Janson plockade fram 
åt MJS är en Manitou 200ATJe, en bomlift 
som drivs helt och hållet på el. Liften har en 
maximal arbetshöjd på 20 meter och en räck-
vidd på nästan 12 meter. Den tar totalt 230 
kg i korgen. ”Eldrivna maskiner blir mer och 

mer efterfrågade även på landsbygden, i stor-
städerna är det nästan ett krav”, säger Anders 
Janson, liftansvarig Trollhättan Truck. ”Vi är 
ungefär 20 anställda på firman och har flera 
hundra enheter av truckar, liftar och teleskop-
lastare som vi hyr ut från våra anläggningar i 
Trollhättan och Göteborg. Vår relation med 
Scantruck AB som leverantör går lång tid till-
baka. De levererar alltid bra produkter och 
har en bra eftermarknad.”

FÖRSTA GÅNGEN 
MED MANITOU 200ATJE
Klas Segerkvist har arbetat som plåtslagare i 
över 40 år, och har därmed tillbringat en hel 
del tid i liftar av olika slag för att kunna utföra 
sitt arbete. Det var därför spännande att höra 
hans åsikter kring Manitou 200ATJe som det 
faktiskt var första gången han kom i kontakt 
med. ”Jag tycker att liften är suveränt fin att 
köra, och eftersom det är grusigt underlag och 
kuperat här så uppskattar jag fyrhjulsdriften. 
Trots att marken är ojämn så upplevs maski-
nen stabil, vilket är en viktig egenskap. Det var 
enkelt att förstå hur allting fungerar och det 
är gott om plats i korgen. Ytterligare en fördel 
som jag tror också kan vara en förklaring till 
att batteriet ’aldrig’ behöver laddas är den fina 
räckvidden. Tack vare den så slipper jag flytta 
maskinen i onödan utan kör bara korgen dit 
jag vill. Det tror jag sparar både tid och energi 
i batteriet”, avslutar Klas Segerkvist.

När det Vänersborgsbaserade plåtslageriet MJS skulle se över plåtde-
taljerna på Kungajaktsmuseet Älgens Berg på Bergagården så föll valet 
på en Manitou 200ATJe Oxygen från Scantruck.

ELDRIVEN MANITOU-LIFT VID PLÅTSLAGARJOBB
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Nu släpper Hikoki Powertools fem nya pro-
dukter utan sladd. Här följer några korta sam-
manfattningar.

FOGPISTOL AC18DA
Med den nya 18V batteridrivna fogpistolen 
AC18DA kan entreprenören arbeta lätt och 
bekvämt. Den har en anti-dropp funktion 
som förhindrar att tätningsmaterialet, som 
finns kvar i munstycket, droppar. Fogpistolen 
är utrustad med variabel hastighet via brytare 
och vred, för full kontroll. Den självstående 
designen gör att du kan ställa verktyget upp 
och ner utan problem. 

BEKVÄMA FUNKTIONER 
• LED-ljus för belysning av en arbetsplats
• Verktygslöst kolvbyte för snabbt och enkelt 
arbete
• Autoreverserande droppspärrs funktion, för 
en ren arbetsplats och mindre materialspill
• Munstycksnål på hållare för att öppna upp, 
redan använt material
• Vridbar 360° hållare för hög flexibilitet
• Variabel hastighet via brytare och vred för 
optimal kontroll av tätningsmaterial 

Standardtillbehör är batteri BSL1820M, snabb-
laddare UC18YSL3, patronhållare 300 ml, tub 
400 ml, skyddsglasögon, slaglängd 216 mm. 

CIRKELSÅG METALL CD3605DB
Kraftfull 36V cirkelsåg med kolborstfri motor 
med varvtal anpassat för kapning i metall.
• Marknadens mest kraftfulla och snabbaste 
cirkelsåg för metall 
• 58 mm kapdjup för en mängd olika mate-
rial, såsom sandwichpaneler, 
installationsskenor och rör med mera
• Raka och exakta skär med rena kanter 
• Mjukstart och överbelastningsskydd 
• Snabbstoppande elektrisk motorbroms för 

hög användarsäkerhet 
• Utrustad med en lätt tömd (enknapps fri-
görning) spånuppsamlare 
• Robust sågbord av rostfritt stål.
• Silent Mode, automatisk hastighetsreglering.
• LED-belysning med 3 lägen
• Mjukstart och överbelastningsskydd

Cirkelsågen levereras som Tool only - utan 
batteri och laddare, men med stapelbar förva-
ringsväska (HSC4 - HiKOKI Stackable Case).

BETONGSLIP GM13Y 1.900W 
Betongslipen erbjuder kraftfull dammfri be-
tongslipning utrustat med ett fjädermonterat 
borstsystem garanterar utmärkt dammutsug. 
Maskinen har justerbart varvtal i 6 steg och är 
en effektiv och stark betongslip med kraftfull 
motor med variabel hastighet för material an-
passat varvtal. Maskinen har bygelhandtag för 
god ergonomi som kan justeras verktygslöst. 
Den är också utrustad med justerbart integre-
rat segment för arbete nära kanter samt med 
en fjädrande borstkrans på skyddskåpan ger 
optimal uppsamlingseffekt.

Andra egenskaper är slitstarkt alumini-
umskydd, mjukstart och återstartskydd samt 
överbelastningsskydd.

Standardtillbehör är diamantslipkopp, by-
gelhandtag, haknyckel och förvaringsväska

NY SERIE VINKELSLIPAR G1813DVE 
– G1813DVF G3613DVE G3613DVF 
G3615DVE G3615DVF
En serie om sex nya kraftfulla och effektiva 
vinkelslipar med variabelt varvtal G1813DVE - 
G3615DVF från Hikoki finns som 18V eller 36V.

GEMENSAMMA 
Gemensamma egenskaper är att tre model-
ler har automatisk avstängning om maskinen 
tappas och faller i marken de andra tre model-

lerna har dödmansgrepp. Samtliga modeller 
har sprängskydd med verktygslös justering och 
montering, vridbart 360°. Förbättrad konstruk-
tion med bättre hållbarhet mot damm och fukt 
och smal greppomkrets för bättre ergonomi. 
Alla modller har vibrationsdämpat stödhand-
tag som kan placeras i tre olika positioner. Fyra 
av modellerna har en skivdiameter på 125 mm 
två av modellerna en skivdiameter på 150 mm.

MINIDYCKERTVERKTYG NT1850DA
Välbalanserad med modern och funktionell 
design med ergonomiskt gummibelagt grepp. 
Verktyget har enkelt underhåll och kräver 
ingen schematisk rengöring. Den kolborstfria 
motorn ger upp till 30% längre driftstid mel-
lan laddningarna.

Dyckertverktyget har full kompabilitet med 
HiKOKI / Hitachi 18V system. Inställbar för 
enkel eller serieskott och med säkerhetsspärr 
som förhindrar oavsiktlig avfyrning, även vid 
tomt magasin. Enkel djupjustering utan verk-
tyg. Utrustad med praktisk bälteskrok, batte-
riindikator med information om batterinivå, 
integrerat LED ljus. Levereras med panelfot.
• Minidyckertverktyg 18V med hög prestanda 
och låg vikt, utan behov av kompressor,
slang eller gas.
• Unikt drivsystem med komprimerad luft, 
enastående skjutkomfort med låg rekyl och
ljudnivå.
• Konsekvent prestanda även vid låga tempe-
raturer eller hög höjd.
• Kapacitet ca 1. och ca 1.300 dyckert per ladd-
ning med 2,0 Ah batteri.

Användningsområdet är dörr- och föns-
terlister, taklister, golv- och skugglister. Som 
standardtillbehör ingår två st 2,0 Ah Li-ion 
batterier, snabbladdare, panelfot, skyddsglas-
ögon och stapelbar samt förvaringsväska.

www.hikoki.se

NYHETER FRÅN HIKOKI
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valde Weycor 
CHARLOTTENBERGS SHOPPINGCENTER        

När drift och underhållsavdelningen på Thon Property som äger Shopping-
centret skulle investera i en ny hjullastare som skulle ersätta deras Atlas 65 
så var det inget snack om saken. De var ordentligt imponerade av sin gamla 
maskin och ville ha en likadan, fast ny. 

Med cirka 5 miljoner besökare årligen så blir det många kundvagnar att 
transportera. Här har de löst det med en specialtillverkad skopa.

S
agt och gjort, i början av januari -23 fick 
de ta emot sin Weycor AR420, och de 
blev därmed den första kunden som 
Scantruck AB levererade en Weycor 
hjullastare till efter att de tog över 

agenturen för det tyska kvalitetsmärket under 
slutet på 2022.

MER KÄNT BLAND 
NORRMÄN ÄN BLAND SVENSKAR
Charlottenberg Shoppingcenter är ett gi-
gantiskt köpcenter i den lilla värmländska 
orten Charlottenberg som är en tätort i Eda 
kommun. Vi vågar sticka ut hakan och på-
stå att platsen är mer känd bland norrmän 
än svenskar, för med endast sju km till den 
norska gränsen så kommer faktiskt majorite-
ten av de fem miljoner årliga besökarna från 
vårt västra grannland. När vi hälsar på en so-
lig dag i slutet av januari så är det dock inte 
de 65.000m² butiksyta som lockar utan deras 
nyligen levererade Weycor AR420.

WEYCOR AR420 ÄR PRECIS 
RÄTT STORLEK FÖR VÅRA BEHOV
Jan Nilsson som arbetar som chef för drift 
och underhåll, samt driftteknikern Peter 
Nilsson som är den som oftast bemannar 
maskinen berättar lite mer om vilken sorts 

arbete de utför med maskinen över en kopp 
kaffe.

”Vår maskinpark består förutom vår nya 
Weycor av ytterligare en Atlas 65, en Brodd-
way sopmaskin samt en enklare lift. Med 
dessa så sköter vi all skötsel av mindre ytor 
som trottoarer och gångvägar, entréer vad 
gäller snöröjning, sandning och sopning. Vi 
har dessutom en specialbyggd skopa för att 
samla in och transportera kundvagnar. Se-
dan händer det så klart att vi lossar lite gods 
också ibland. Men förutom specialskopan så 
klarar vi oss med sandspridarskopa, sopvals, 
kranarm och gafflar. Alla stora parkeringsy-
tor är det ett inhyrt företag som sköter, så vi 
vill inte ha en för stor maskin eftersom det 
hindrar framkomligheten. Weycor AR420 
som är en lastare i 5,5tons-klassen är lagom 
storlek för oss. Den är bara 187cm bred, 
knappt 2,7 meter hög och lyfter 4 ton vilket 
mer än väl räcker för våra behov”, förklarar 
Jan Nilsson.

HYDRAULIK OCH KOMFORT 
VAR AVGÖRANDE FAKTORER
Peter Nilsson som är den huvudsakliga chauf-
fören av maskinen har kört och servat områ-
dets alla fastigheter ända sedan 2008. Han 
inledde med en Avant 2008, men sedan dess 

har både områdets storlek och hans önskemål 
om komfort vuxit.

”Jag sitter i maskinen fyra till sex timmar om 
dagen och då är det viktigt att man trivs. Vi for 
faktiskt runt och testade de flesta alternativen i 
den här maskinstorleken innan vi slutligen val-
de Weycor AR420 av flera olika anledningar. Jag 
upplever att Weycor har den absolut bästa käns-
lan i hydrauliken, vilket är en viktig punkt för 
mig. Därefter rankar jag komforten högt. Jag har 
fyllt 60 år och då är det viktigt att man sitter bra 
och att man enkelt kan klättra in och ut ur ma-
skinen, också här är jag väldigt nöjd med Wey-
cor. Maskinen har en tyst och rymlig hytt med 
en riktigt bra stol och den har till och med AC. 
Den går i 40km/h vilket är viktigt i och med att 
vi arbetar över stora ytor. Eftersom vi kör näs-
tan uteslutande på asfalt så valde vi däck som är 
anpassade för det, men som samtidigt driver på 
bra när vi ägnar oss åt snöröjning. Utöver detta 
så har maskinen bomfjädring samt extra uttag 
för hydraulik baktill vilket öppnar upp för att 
fästa redskap där också på sikt.

Vår sista fråga till det trevliga gänget som 
sköter drift och underhåll på Charlottenbergs 
Shoppingcenter är om de kan rekommendera 
Weycor AR420 till andra företag som sysslar 
med liknande arbetsuppgifter. Här blir svaret 
ett unisont JA! 

FINNS NU FÖR 
BESTÄLLNING

www.skyjack.com

DESIGNAD
FÖR UTHYRNING

Skyjacks pelarlift med elektrisk drift erbjuder en tyst och mångsidig 
lift som är framtagen för att passa all typ av uthyrning.

UPP TILL 

20%
REDUCERAD

VIKT.
(SJ45 AJ+ och SJ60 AJ+)

www.skyjack.com

DESIGNAD
FÖR UTHYRNING

Skyjacks vikbomliftar är konstruerade för optimal effektivitet på 
arbetsplatsen och med samma servicevänlighet som alla våra produkter.
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www.matek.se

Diamantverktyg
& maskiner

för sten & betong

KVALITETSMOTORER  FÖR ALLA TILLFÄLLEN

Experten på liftar från Genie och Leguan
• Reservdelar • Nya & Begagnade Liftar 

• Service & Reparationer

Göteborg • 031-20 20 05
Stockholm • 08-721 70 05

www.liftexperten.se 
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