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of Concrete 2015 visad upp ett
överflöd av optimism

Sidorna: 38-42

Nyhet:

Sidorna: 26-31

Generationsbyte
bland hydraulhammarna

Sidorna: 12-15

Sidan: 46

SLOPA SLADDEN HELT!
Tema:

NYA MUTTERDRAGARE Sidan: 17

BYGGBRANSCHENS NYA APP Sidan: 18

LASER MED STÖLDSKYDD Sidan: 34

DEWALT® lanserar nytt sortiment tigersågsblad med dubbel livslängd Sidan: 44

HIGH

MENT •
IP
F
U

•
EN

M SWED
RO

LITY EQ
UA

Q

3

26 World of 		
Concrete
EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Efter att antal år av tillbakagång visade årets
upplaga av den amerikanska mässan World of
Concrete 2015 ett överflöd av optimism. En
av snackisarna var att det som är viktigast nu
är säkerhet som bytt plats med produktivitet.

38 Intermat

12 Elverktyg
När det gäller nya elverktyg lanserar Bosch, Hitachi, Milwaukee och Hilti just nu många
nyheter på den svenska marknaden. SRT presenterar de nya produkterna från sida 12.

Om drygt en månad slår mässan Intermat i
Paris upp portarna.
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Djävlikt, inte gudlikt!
Bästa läsare
Nyss var vi mitt i julrushen och allt vad den stressen innebär och nu har vi kommit en bit in på det
nya året. Vad kan 2015 erbjuda? I detta tidiga
skede är det svårt att göra
någon egentlig uppskattning.
Prognoserna för i år är, som
vi berättat tidigare, ganska
blygsamma. Egentligen gäller det hela Europa. Men det
handlar ändå om uppgångar,
om än blygsamma, i många av
våra grannländer. Norden som
sådan ser väl ganska hyfsat ut,
Östeuropa är trögt medan väst
ångar på ganska bra i länder
som England, delar av Benelux
och Tyskland. Sydeuropa med
Italien och Spanien är svårt att sia om men Spanien
har sakta börjat vända uppåt. En viktig motor för året
verkar dock USA att bli. Byggmaskinmässan World of
Concrete arrangerades i början av februari och var
en viktig måttstock på att det börjat lossna i USA.
Stämningen var mycket positiv och det fanns ett klart
sug att börja investera igen. Dock har byggindustrin

fått en så pass god fart att många entreprenörer
stannade hemma och jobbade i stället. Man hävdar
att just nu är det så pass mycket att göra att man
inte hinner att gå på mässa. Något som både är
positivt och negativt. Med den
starka och ökande dollarkursen får amerikanerna mera för
pengarna också men det har
blivit dyrare för turisterna att
resa till USA.
Men i den tid vi lever i nu
går allting mycket snabbare.
Starka händelser kan snabbt få
marknaden i gungning vilket
är något vi börjat lära oss att
leva med. Terrorattackerna
i Paris och Köpenhamn har
chockat en hel värld och lägger sorti på stämningen och lamslår i viss omfattning
handel och utbyte av varor och tjänster. Inte minst
skapar det än större spänningar mellan olika grupper i vårt samhälle vilket inte syftar till att våldet
kommer att minska mellan olika extremistgrupper.
Men jag vill inte fördjupa min ledare i de tragiska
händelserna i Paris och Köpenhamn. Det är alldeles

för smärtsamt och rent ut sagt för “djävligt” eller djävlikt. För det har utan tvekan inte med en
godhjärtad Gud att göra.
Men för att helt byta ämne men inte lämna
Paris så arrangeras mässan Intermat i slutet av
april på Paris Nord, Villepint. Mässan arrangeras
vart tredje år och årets upplaga ser mycket bra
ut. Dels har utställarantalet ökat och det är dels
många svenska företag som ställe rut i gen regi
eller vi återförsäljare i Frankrike. SRT kommer att
finnas på plats och bevaka de nya produkter som
lanseras. Under januari arrangerades något som
kallades Pre-Intermat vilket var en presskonferens
där cirka 90 utställande företag berättade om vilka
nya produkter man planerar att visa på mässan.
Intermat är den enda mässan vi har att rikta in oss
på under de fyra första månaderna i år då Byggmaskiner i Göteborg ställts in i år. Andra mässor
senare i vår är Maskinexpo och EntreprenadLive.
Med dessa ord vill jag önska er ett framgångsrikt
2015 med lite mera fart under galoscherna.

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenkrental.se
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Vi är svenska auktoriserade
återförsäljare av JLG och erbjuder
dig hela deras stora produktutbud.

ann TU285

Nyhet! Ruthm

Brubakken erbjuder dig ett fullsortiment av liftar för alla typer av
höjdjobb. Vi har lång erfarenhet i liftbranschen och säljer både nytt och
begagnat samt erbjuder dig service, support och reservdelar till alla
märken. Se hela vårt stora utbud på www.brubakken.se.
Välkommen!

®

BRUBAKKEN AB 010-722 30 00 www.brubakken.se
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MÄSSKALENDER
Intermat 2015
20-25 april, 2015
Paris Nord-Villepinte
Paris, Frankrike
paris-en.intermatconstruction.com

Årsstämma

Vi har även denna vinter haft mycket milt
väder och även i stora delar av landet
haft lite eller måttlig nederbörd i form
av snö. Men det är ju dock en månad
kvar till våren och mycket kan hända än.
Totalt sett i landet upplever vi en mycket
bra byggmarknad som ser ut att hålla i
sig under en tid framåt.
Inbjudan till årets årsstämma inom
Hyrex-Kedjan har i dagarna skickats ut
till alla medlemmar. Årsstämman kommer att avhållas i Uppsala den 27 maj.
Det är dagen före mässan Maskinexpo
som arrangeras den 28-30 maj.
Det blir lite speciellt i år där uthyrarmedlemmarna prioriteras, det är alltid
lite svårt med tid för leverantörerna i
samband med mässor. Det är dock inte
möjligt för uthyrarna att åka dels på
en årsstämma och vid annat tillfälle
besöka mässor. Övrigt program för den
öppna delen av stämman är i nuläget
ej klart och vi återkommer till detta i
mitten av mars. Vi har talat mycket om
sanktionskostnader etc. och det är väl
mycket troligt att det blir någon form
av återkoppling och diskussion om vad
som hänt. Det finns fler högaktuella frågeställningar som med säkerhet kommer
att finnas på agendan.
I maj månad har vi två mässor, dels
Entreprenad Live i Knutstorp den 7-9/5
samt Maskinexpo på Stoxa den 28-30/5.
Vi har fått några fler medlemmar
sedan sist, det är även någon som har
lämnat oss av olika själ. Det har även
skett några strukturaffärer i vår bransch.

28-30 maj, 2015
STOXA
www.maskinexpo.se

Sune Almqvist
Ordförande Hyrex-Kedjan

Entreprenad Live 2015
7-9 maj, 2015
Ring Knutstorp
www.entreprenadlive.se

EntreprenadExpo 2015

Fler nyheter
och reportage
hittar du på:
www.svenskrental.se

10-12 september, 2015
Borgeby
www.entreprenadexpo.se

BAUMA CONEXPO AFRICA
15-18 september, 2015
Internationell mässa för entreprenadmaskiner, byggmaskiner, mm
Johannesburg Expo Centre
www.bcafrica.com

World of Concrete 2016
2-5 februari, 2016
Las Vegas Convention Center,
Las Vegas, USA
www.worldofconcrete.com

Bauma 2016
1-17 april, 2016
München Exhibition Centre,
München. Tyskland
www.bauma.de
Redaktionsadress
Box 786, SE-191 27 Sollentuna
Tel. 08 585 700 46, Fax: 08 585 700 47

BYGGRENTAL - EN TIDNING
FÖR OCH OM DEN SVENSKA
MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Maskinexpo 2015

Se även vår hemsida: www.hyrex.org
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info@pdworld.com, www.svenskrental.se
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Svensk Rental Tidning distribureas i drygt 9.000 ex till läsare i Sverige. För beställning av tidning kontakta redaktionen eller vår annonschef. Prenumeration: Om du vill försäkra dig om att
alltid få ditt exemplar kostar en helårsprenumeration 420 kr. Prenumerationsavgiften sätter du in på bankgiro 5435-9443 eller postgiro 636 76 69-6, SCOP AB. Svensk Rental Tidning
produceras av SCOP AB, Box 786, SE-191 27 Sollentuna. Copyright 2001-2011 innehas av SCOP AB. Uppgifterna i denna tidning lämnas med reservation för ändringar som skett under
och efter detta nummers produktion. Utgivaren ikläder sig icke någon ersättningsskyldighet för i tidningen möjligen förekommande uteslutningar, ofullständighet eller oriktighet. Eftertryck
helt eller delvis, utan utgivarens godkännande förbjudes. För insänt ej beställt material ansvaras ej. Vi uppmanar dock läsarna att sända in textförslag och bilder till tidningen. Att det som
insänds ej är originalhandlingar är insändarens ansvar. Om insänt material skall återsändas skall sändaren noga ange detta.

www.SvenskRental.se • Januari - Februari 2015 • Svensk Rental Tidning

the new way to grind
all you need - one display
Nu kan du beställa en helt ny Scan Combiflex 800DSP. Scan Combiflex 800DSP är något
alldeles extra.Världens första datorstyrda slipmaskin.
Just nu ett paketerbjundande. Scan Combiflex 800DSP slipmaskin, inkl, ScanDust 6000
dammsugare och föravskiljare 6000!
Förr: 329.OOO:- Nu: 240.OOO:Hyrköp 7.500:-. Ingen förhöjd första hyra. Inget restvärde.

www.scanmaskin.se
Scanmaskin Sweden AB
(Head Office)
Box 187
SE-437 22 Lindome / Göteborg
Tel: +46 31 99 49 70
Fax: +46 31 99 48 70
E-mail: info@scanmaskin.se

SCANMASKIN
www.scanmaskin.se

MACHINES–MINERALS–KNOW-HOW

Scanmineral
Scanmaskin Finland OY
Raudoittajantie 3 A
FIN-06450 Porvoo / Borgå
Tel: +358 10 292 4700
E-mail: info@scanmaskin.fi

Scanmineral
Scanmaskin Denmark APS
Torvegade 22
DK-7330 Brande
Tel: +45 97 18 00 58
Fax: +45 97 18 45 58
E-mail: info@scanmineral.dk

Scanmineral
Scanmaskin Norway AS
Postboks 6, Furuset
NO-1001 Oslo
Tel: +47 63 87 60 00
E-mail: info@scanmaskin.no

Scanmaskin USA Inc.
1407 132nd Ave. NE, Suite 8
Bellevue, WA, 98005
Tel. +1 425 209 0147
E-mail: info@scanmaskin.com
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TEMPORÄRA ANLÄGGNINGAR
P SL
GEDA 500 Z/Z
s/april 2015

Kampanjvara

mar

Johan Svedlund, ordförande i
Swedish Rental Association

MOT VÅREN

TRANSPORTPLATTFORMAR
GEDA transportplattformar kombinerar
know-how som beprövats i mer än
åtta
årtionden
med
kontinuerlig
vidareutveckling, unik kvalitet och
hållbarhet.
Vare sig det handlar om nybygge eller
renovering – GEDAs transportplattformar
i original lämpar sig perfekt för tunga
laster. Tack vare ett brett variantutbud
kan de användas i så gott som alla typer
av laster.

info@bvm.se
www.bvm.se

Nu är det mycket positivt som
händer i vårt land. Vi har först
och främst vår-vintern att se
fram mot. Där slår vi största delen av världen i ljusnande tider.
Dessutom har skid VM precis
invigts, med stort mediaintresse
som riktas mot Sverige. Givetvis
har jag förhoppningar på att vi
ska lyckas bra i formtoppningen
och knipa flera medaljer. Så har
vi sportlovet, som jag personligen tycker är toppen, att få göra
goa svängar i backen och glädjas
med familjen.
För verksamheterna så ser
rentalbolagen positivt på det
kommande året jämfört med
2014, som aldrig riktigt kom
igång. Jämför vi med den konjunkturbedömning som Sveriges
Byggindustrier, BI, gör för bygginvesteringar, så får vi hoppas
att det ligger en förskjutning i
tid. BI prognosen visade en ökning på 11 % under 2014, och
för 2015 spår man 5 %. Läget
för Sverige är fortsatt bättre än
för våra grannländer.
SRA är i sitt arbete fortsatt
koncentrerad på att förbättra sä-

kerheten i våra egna arbetssätt
och för våra kunders anställda.
Vårt bidrag PSI, personlig säkerhetsintroduktion, ökar stadigt i
intresse hos våra kunder, skolor
och verk. Genom vårt nya gränssnitt kan vi erbjuda det på ett
enkelt sätt till skolor så att PSI
blir känd bland våra kommande
kunder. Sra arbetar också för
att få till stånd säkra arbetssätt
för bodetableringar som blir
branschgemensamma och som
skall göra att säkra arbetssätt blir
naturligt och konkurrensneutrala. Modul har också tagit fram
en anbudsvägledning till sina
kunder. För att underlätta för
kunden och för att fördelarna
hos moduler skall användas
jämfört med nybyggnation.
Välkomna också till vårt årsmöte som är planerat till den
6 maj. Mer information kring
detta kommer att publiceras
från kansliet, och jag hoppas att
vi träffas då.

Johan Svedlund
Ordförande Swedish
Rental Association
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KONJUNKTURBAROMETERN
Februari 2015

Expansiva anställningsplaner i byggsektorn
Barometerindikatorn backade 0,8 enheter i februari och
ligger nu knappt 5 enheter över det historiska genomsnittet. Indikatorerna för huvudsektorerna ändrades
marginellt. Konfidensindikatorerna för tillverkningsindustri och privata tjänstenäringar backade några
tiondelar, medan indikatorerna för bygg och anläggningsverksamhet samt detaljhandel steg en aning. Alla
ovanstående indikatorer ligger klart över det historiska
genomsnittet. Konfidensindikatorn för hushåll fortsatte
att falla med 1 enhet i februari. Den ligger något under
det historiska genomsnittet.
Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri backade 0,6 enheter i februari och
ligger nu knappt 7 enheter över det historiska genomsnittet. Endast en av de tre
ingående frågorna bidrog till nedgången; bedömningen av orderstockens storlek
blev mindre positiv. Produktionsplanerna justerades upp en aning och bedömningen
av färdigvarulagren var något mer positiv jämfört med månaden innan.
Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 0,4
enheter i februari och ligger nu 8,5 enheter över det historiska genomsnittet.
En av de två ingående frågorna bidrog till uppgången. De redan expansiva sysselsättningsplanerna justerades upp ytterligare, medan företagens bedömning av
orderstocken var mer negativ än i januari.
Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg 0,5 enheter i februari och ligger 8,5 enheter över det historiska genomsnittet. Endast en av de tre ingående
frågorna bidrog till uppgången; försäljningsutfallet var bättre än månaden innan.
Bedömningen av varulagren var inte lika positiv som i januari och den förväntade
försäljningstillväxten justerades ned marginellt. Av huvudbranscherna i detaljhandeln backade såväl livsmedelshandel som handel med motorfordon, medan
indikatorn för specialiserad butikshandel steg något.
Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna sjönk 0,8 enheter i
februari och ligger nu 4 enheter över det historiska genomsnittet. Två av de tre
ingående frågorna bidrog i negativ riktning. Utfallet för efterfrågan var aningen
sämre jämfört med i januari och förväntningarna på efterfrågan de kommande
månaderna var inte lika optimistiska. Bedömningen av utvecklingen för företagets
verksamhet var samtidigt något mer positiv jämfört med månaden innan.
Hushållens konfidensindikator minskade ytterligare 1 enhet i februari, till
97,4. Fyra av de fem ingående frågorna bidrog till nedgången. Hushållens syn
på såväl den egna som den svenska ekonomin på tolv månaders sikt blev mer
pessimistisk och bedömningen av svensk ekonomi i nuläget och inställningen till
kapitalvaruinköp i nuläget är mer negativ jämfört med i januari. Endast synen på
utvecklingen av den egna ekonomin i nuläget var mer positiv än förra månaden.
Hushållens bedömningar av nuläget är fortfarande mer positiva än normalt, medan
förväntningarna på tolv månaders sikt är betydligt mer pessimistiska än normalt.

Andreas Malmport nytillträdd VD för Grindex
”Vi är mycket glada att kunna välkomna Andreas Malmport som ny
VD till Grindex. Andreas stora erfarenhet från gruvindustrin och hans
bakgrund med starkt ledarskap
från ABB kommer att bli en viktig
tillgång för den fortsatta tillväxten
av vår verksamhet.”
Andreas tillträdde den 1 december 2014 och kommer leda, utveckla
och driva lönsam tillväxt för Grindex. Han kommer att ansvara för
marknadsföring, försäljning, distribution, teknisk support, kundservice och produktservice globalt.
”Jag är entusiastisk över möjligheten att bidra till en fortsatt framgångsrik resa för Grindex. Marknaden för våra produkter växer,
och det ger oss en bra möjlighet att
leverera högkvalitativa produkter
och tjänster till våra kunder som
kommer att göra deras vardag enklare”, säger Andreas.

Andreas kommer närmast
från ABB där han var Vice President och ansvarig för ABB Mining Sweden, samt Global Head
of Underground Mining inom
ABB gruppen. I denna roll var
Andreas ansvarig för marknadsföring, försäljning och service
för den svenska gruvmarknaden,
samt för att genomföra strategin
för den globala underjordsgruvverksamheten inom ABB. Han
har tidigare innehaft olika ledande roller i ABB:s kraft-och
automationsdivisioner som involverat marknadsföring, försäljning, projektleveranser och
underhåll av ABB:S erbjudande.
Andreas har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från universitetet i Uppsala, och en Master
of Business Administration från
Warwick Business School i Storbritannien.

ATLAS COPCO VALD LEVERANTÖR AV
GRUVUTRUSTNING TILL LKABS NYA
SATSNING I SVAPPAVAARA
Svappavaara är LKAB:s mest expansiva område, och planen är
att tre nya gruvor ska öppnas de
närmaste åren, Gruvberget, Mertainen och Leveäniemi. Gruvberget är redan igång. Borrvagnar,
borrverktyg och service från Atlas Copco kommer att levereras
i takt med att gruvorna i Mertainen och Leveäniemi öppnas.
”Svappavaarafältens gruvdrift är
en viktig del av LKAB’s, men också
Sveriges, försörjning av järnmalm.
Det är viktigt för oss att få vara
en partner i denna spännande
utveckling”, säger Bo-Göran Johansson, Verkställande Direktör
för Atlas Copcos svenska bolag för
Gruv- och bergbrytning.
”Atlas Copco och LKAB har en
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lång historia av samarbete, och vi
är mycket glada över att detta samarbete nu fortsätter in i framtiden.
Vi har fått förmånen att vara en del
i att säkra Sveriges framtida järnmalmsproduktion”, säger han.
Avtalet som ingåtts är ett ramavtal, vilket innebär att det träder i
kraft i takt med att de nya gruvorna startas, och till borrutrustningarna har ett långsiktigt serviceavtal
tecknats. Servicearbetet kommer
att vara inriktat på att ständigt
förbättra borrvagnarnas produktionsresultat, och bidra till en säker
gruvdrift i LKABs nya gruvor. Atlas
Copco har också valts som leverantör av borrverktyg för borrvagnar,
och i detta avtal ingår även service
av borrverktygen.

Gå gärna in och läs fler nyheter och reportage på:

www.svenskrental.se

2-10
TON
MINI MIDI 1–10 TON

7 MODELLER

PACKNING I VÄRLDSKLASS
REDSKAPSBÄRARE
GRÄVMASKINER HJULLASTARE LÄGGARE VÄLTAR VIBROPLATTOR KLISTERUTRUSTNING ASFALTVERK

170 REDSKAP
Besök oss i monter E 517
www.stigmachine.se

% 0171-544 00
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TINA THÖRNER HYLLAR KRANDAGENS VINNARE
I januari samlades landets kranägare och leverantörer för den första rikstäckande Krandagen 2015
i Göteborg. Mobilkranföreningen
hade bjudit in alla företag med
verksamhet inom mobila tunga
lyfttjänster.
Priset för Årets Kranförare
gick till Günter Kock, Gümako.
En förare och kranägare som
brinner för sitt jobb och med en
ständig vilja att utvecklas utför
arbetet med engagemang och
precision. Günter har erhållit stor
respekt i branschen genom sin
breda kompetens och vinnande
personlighet.
Årets Person tilldelades Leif
Gustavsson, Kranlyft. En servicetekniker och problemlösare
av stora mått. Med stor ansvarskänsla har han alltid varit tillgänglig för sina kunder på alla
platser i landet. Leif representerar en typ av eftersökt personlighet som framöver kan bli alltmer
sällsynt.

”Krandagen överträffade alla
våra förväntningar. Eftersom vi
hade ett helt nytt upplägg där vi
även lyfte fram branschens föredömen, var vi spända på hur arrangemanget skulle mottas. Ett
intressant program, attraktiva föreläsare och rätt tid på året bidrog
säkert till att det kom dubbelt så
många deltagare som förväntat”,
säger en nöjd föreningsordförande, Sven Jinert.
Priserna för Årets Kranförare
och Årets Person delades ut av

Tina Thörner som efter sin karriär som världens bästa kartläsare
inom rallysporten, nu fokuserar
på utbildning. En inriktning som
går hand i hand med Mobilkranföreningen som jobbar hårt med
kompetensutveckling och säkerhetskultur. Efter två års arbete
har en unik lärobok tagits fram.
Den blir inte bara en lärobok för
nya mobilkranförare utan även
ett forum på mobilkranföraren.
se och ett förhållningssätt i lyftarbetet.
”Genom att peka på vilken hög
kompetens vi har i branschen visar vi kunderna vad de bör förvänta sig från branschen, och
vilka förutsättningar som krävs
för att kunna utföra kvalificerade
lyft på ett säkert och effektivt
sätt”, menar Sven Jinert. Vi behöver också rekrytera landets bästa
förare och hoppas på detta sätt
uppmärksamma att mobilkranbranschen är ett utmanande,
spännande och ett handfast yrke.

Flexator bygger ny förskola i Håbo
Genom en mycket snabb byggprocess ska en helt ny förskola
med sex avdelningar stå klar i
Håbo innan semestern 2015. Detta är möjligt tack vare ett samverkansavtal mellan Håbo kommun
och den industriella husproducenten Flexator. Tillsammans
har man i detalj planerat det
kommande bygget.
Med gemensamma mål, visioner och tidplaner ska man på
mycket kort tid projektera, plane-

ra och bygga en helt ny förskola.
Kontraktet för fas 1 som innefattade framtagandet av plan, fasad
och tekniska beskrivningar vann
laga kraft vecka 37. Därefter följde en intensiv period att planera
och redan ut allt som ska vara
med i den kommande byggnationen. Under v 47 skrevs sedan
kontraktet för fas 2 som innefattar produktionsfasen som ska
vara klar v 27 2015.
”För oss på Flexator är detta

arbetstempo vardag. Är man däremot van vid traditionella byggprojekt så kan det tempot till en
början vara lite skrämmande.
Man måste tänka på alla detaljer
i ett mycket tidigt skede”, säger
Kristian Grimsbo som är marknadschef på Flexator. Men de
flesta som genomfört en byggnation på detta sätt inser vid slutet
hur mycket mer förutsägbart och
säkrare projektet blir.
www.flexator.se
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Slangakuten och
Dunlop Hiflex
inleder samarbete
”Vi är mycket stolta över att Slangakuten har valt oss som samarbetspartner och vi är övertygade
om att samarbetet även kommer
att gynna våra befintliga kunder
som har behov av mobil slangservice i Stockholm, Göteborg och
Malmö”, säger Per-Åke Hammerin Försäljningschef MRO på
Dunlop Hiflex.
”Vi arbetar hela tiden med
att förfina vårt koncept och att
överträffa våra kunders förväntningar. Det ställer stora krav, inte
minst på vår interna organisation, utan självklart även på våra
leverantörer. Kombinationen av
den förstklassiga kvalité och väl
fungerande logistik som Dunlop
Hiflex kan erbjuda oss bidrog
starkt till vårt val av ny leverantör”, säger Stefan Fallenius, vd
och grundare av Slangakuten.
Dunlop Hiflex har varit etablerat i Sverige sedan 1969 och har
idag 10 Service Centers och ett 30tal Service Partners. Huvudkontoret ligger i Halmstad tillsammans
med Skandinaviens största slang-/
kopplingslager. Dunlop Hiflex
levererar kvalitetsprodukter och
tjänster inom hydraulik, industrislang, pneumatik, transmission,
industrigummi och hydraulverktyg. Dunlop Hiflex ingår i den
italienska koncernen Alfagomma
som är en världens ledande tillverkare av hydraulslang, industrislang och kopplingar. Omsättningen för Alfagomma gruppen uppgår
till ca 3,5 miljarder SEK.
Slangakuten är specialister
på tillverkning av hydraulslang
på plats, hos kunden på fältet.
De är etablerade i Stockholm,
Göteborg och Malmö med omnejd. Slangakuten startade 2008
i Stockholm och Göteborg och
utförde då cirka 190 uppdrag i
månaden med hjälp av sin ledningscentral i Stockholm och sex
servicebussar. 2011 utvidgade de
sin verksamhet till att omfatta
även Malmöområdet. Idag har
Slangakuten 10 servicebussar och
utför över 400 uppdrag i månaden. 2014 omsatte företaget ca 13
miljoner SEK.

Canycom slyklippare
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HITACHI
Hitachis nya cirkelsåg C 18DBL.

Snart slopas

SLADDEN HELT!

När det gäller nya elverktyg lanserar Bosch, Hitachi,
Milwaukee och Hilti just nu många nyheter på den svenska marknaden. Här presenterar vi de nya produkterna.
Svensk Rental Tidning • Januari - Februari 2015 • www.SvenskRental.se

H

itachis har nyligen lanserat två unika
elverktyg i 18-voltsserien: cirkelsågen C18DBL och slagskruvdragaren
WH18DBEL Båda verktygen innehåller Hitachis innovativa teknologi för kolborstfria
motorer och den helt nya teknologin ACS
(Active Control System), ett unikt system för
bättre prestanda och säkrare drift.
Dessutom lanserar Hitachi under våren
världens första eldrivna mutterdragare med
kolborstfri motor.
ACS är en helt ny Hitachi-utvecklad teknologi. Systemet reglerar automatiskt rotationshastighet på motorn utifrån aktuell
belastning och vridmoment. Detta medför
helt unika funktioner för tystare drift (Silent
Mode), optimerad åtdragning genom automatisk vridmomentsavkänning och ökad sä-
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BOSCH
GST 18 V-LIB Professional sticksåg.

kerhet genom att motorn stannar vid plötsliga händelser, till exempel då en sågklinga
fastnar i materialet.

CIRKELSÅGEN C 18DBL
Cirkelsågen C 18DBL har väckt mycket uppskattning under tiden den testats på marknaden. Efter år av dominans inom nätanslutna
cirkelsågar, introducerar Hitachi nu en mobil
lösning för de flesta tillämpningar. Låg vikt på
endast 2,5 kg, ultrakompakt och välbalanserad
design tillsammans med en urstark kolborstfri motor ger en mycket ergonomisk och flexibel lösning.
Varvtalet på hela 5 000 varv/min ger snabba
och rena snitt upp till 47 mm sågdjup. I läget
”Silent Mode” reduceras ljudnivån avsevärt
genom att varvtalet minskas till 3 000 varv/
min. Skulle mer kraft behövas under snittet,
registrerar Hitachis ACS-teknologi detta och
ökar varvtalet i förhållande till belastningen.
C 18DBL har även mjukstart, motorbroms,
LED-belysning, batteriindikator och en steglös geringsvinkel upp till 45 grader.
C 18DBL levereras med två stycken 5,0 Ah
Li-Ion batterier, snabbladdare och förvaringsväska. C 18DBL finns även tillgänglig som
”Tool Only” och levereras då utan batterier,
laddare och förvaringsväska.

SLAGSKRUVDRAGAREN WH 18DBEL
Slagskruvdragaren WH 18DBEL är först ut i
en helt ny serie av kolborstfria batterimaskiner. Trots en låg vikt på endast 1,6 kg levererar denna maskin ett vridmoment på hela 165
Nm. Som alla Hitachi-maskiner kännetecknas även WH 18DBEL av kompakt design och
ergonomiskt grepp.

MILWAUKEE
M12 FUEL™ HACKZALL®, 12-volts tigersåg.

Hitachis nya ACS-teknologi ökar varvtalet
automatiskt då belastningen ökar. ACS-systemet optimerar även åtdragningen så att slitage på bits och skruv minimeras. WH 18DBEL
levereras med två stycken 4,0 Ah Li-Ion batterier, snabbladdare och förvaringsväska. WH
18DBEL finns även tillgänglig som Tool Only
och levereras då utan batterier, laddare och
förvaringsväska.
Samtliga batteridrivna produkter innehåller Hitachis HPS-teknologi, Hitachi Protection System. Denna teknologi skyddar
både maskin och batteri mot överladdning,
urladdning och överbelastning. HPS innebär
även att varje battericell laddas separat, vilket
resulterar i väsentligt längre livslängd.

FÖRSTA ELDRIVNA MUTTERDRAGAREN
Inom kort lanserar Hitachi också världens första
eldrivna mutterdragare med kolborstfri motor.
Det är fyra modeller som släpps: WR14VE
med 370W effekt är klassens lättaste och mest
kompakta. Vikten är endast 2 kg och maxmoment 250Nm.
Mutterdragaren WR16SE har även den
370W effekt men en vikt på 2,5 kg och ett något högre maxmoment på 360Nm.
Tungviktaren WR22SE är en kompakt
men robust mutterdragare på 800 watt med
hög slageffekt i solid aluminiumkropp och ett
maxmoment på hela 610Nm.
Den råstarka mutterdragaren WR25SE har
en mycket hög slageffekt och är för krävande
arbeten – maxmomentet är hela 1000Nm. Effekten är 900 watt, vikten 7,7 kg
Alla dessa fyra modeller har ergonomiskt
gummerat grepp, elektronisk brytare med reducerat tryckmotstånd, gummerad front för

HILTI
Hiltis nya bultpistol DX 2.

minimalt slitage på arbetsmaterialet och ett
justerbart slagtal och åtdragningsmoment i
fyra steg för varierande arbetsmoment.
Maskinerna har också mjuk start och
broms vilket medför minimal vridbelastning i
arm eller runderarm vid fastkörning.
Den kolborstfria motorn medför mindre underhåll och ger längre livslängd samt ger bibehållen prestanda vid spänningsfall. Alla fyra modeller av mutterdragarna kan användas med elverk.

NY MEJSELHAMMARE
Inom kort lanseras även en ny mycket kraftfull och driftsäker mejselhammare, perfekt
för uthyrningsbranschen, H90SG. Denna
mejselhammare har klassens högsta slagenergi per avverkning och vibrationsabsorberande handtag och nyutvecklad vibrationsdämpande mekanism som ger låga ljud- och
vibrationsvärden.
Verktygsfästet (28 mm sexkant) är för tre
typer av mejslar – med eller utan krage samt
motsvarande mejslar för luftverktyg. Slagenergin för H90SG är hela 70 Joule och vibrationsnivån endast 7,7 m/s2 – vikten ligger på 32 kilo.
Med Hitachis avancerade antivibrationsteknologi, dynamiska dämpning och avvibrerande
handtag reduceras risken väsentligt för ”vita
fingrar” samtidigt som användningstiden ökar.

KOMBIHAMMAREN DH40MEY
En annan intressant nyhet är kombihammaren DH40MEY. Den kolborstfria kraftfulla
motorn ger maskinen hög avverkning och
klassens snabbaste borrsjunkhastighet.
DH40MEY är utrustad med Hitachis avancerade UVP antivibrationsteknologi (User
Vibration Protection), som kortfattat redu-
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cerar vibrationer och ger låga ljud- och vibrationsvärden. Maskinen har en robust och solid
aluminiumkropp och är utrustad med enkelt
”one click” verktygsfäste för SDS-max med justerbar mejselvinkel i 12 positioner. DH40MEY
är på 1150W med en kapacitet i betong på 40
mm, 11 Joule i slagenergi och en vikt på 7,5 kg.

18-VOLTS ARMERINGSKLIPPAR
Inom Hitachis produktområde för byggindustrin, Bendof, har två nya batteridrivna
18-volts armeringsklippar, DC16MB3 och
DC20MB tillkommit.
DC16MB3 med en klippkapacitet per laddning på upp till 220 klipp och klipphastighet
på 4 sekunder. Kapaciteten i stål är mellan
6-16 mm KS500 och vikten 6,6 kg.
DC20MB har klippkapacitet per laddning
på upp till 140 klipp och klipphastigheten är
6,5 sekunder. Kapacitet i stål mellan 6-20 mm
KS500, vikten 9,4 kg.
Båda modellerna är kraftfulla och snabba
med stark motor som klipper snabbt och har
ett vridbart klipphuvud i 3400. Maskinerna
har extra returventil för säkrare klippning,
vändbara skär och splitterskydd.

SLADDLÖST FRÅN BOSCH
Bosch utökar sitt sortiment av sladdlösa verktyg i 10,8-voltklassen med två nyheter som
har ett fördelaktigt förhållande mellan vikt
och storlek: Den nya kraftfulla dammsugaren
GAS 10,8 V-LI Professional och den mångsidi-

ga arbetslampan GLI DeciLED Professional,
som tillsammans garanterar hantverkaren en
renare och bättre upplyst arbetsplats.
Den handhållna dammsugaren GAS 10,8
V-LI Professional suger snabbt och effektivt
upp damm och löst material. Dammsugaren
är sladdlös, väger 700 gram utan batteri och är
kompakt i sin design. GAS 10,8 V-LI Professional är utrustad med en transparent dammbehållare som enkelt kan tömmas och rengöras.
Dammsugaren har ett ergonomiskt handtag
och ett mjukt grepp för bekväm hantering.
Arbetslampan GLI DeciLED Professional
har 10 LED-lampor och två ljusstyrkeinställningar för att säkerställa korrekt belysning i
varje situation och position. Den nya arbetslampan går att fästa och justera i en rad olika
vinklar vilket gör den särskilt mångsidig. Den
hopfällbara basen ger stabilitet och lampan
har en justerbar vinkel på 200 grader.
Bosch Flexible Power System använder
samma batteri för alla Professional-verktyg
i samma spänningsklass. Detta gäller även
10,8-voltserien.

NYA STICKSÅGAR
Bosch lanserar också två nya sladdlösa sticksågar för mer flexibelt arbete i verkstaden och
på byggplatsen: GST 18 V-LIS Professional är
den första sladdlösa 18-volt sticksågen från
Bosch med traditionellt handgrepp. GST 18
V-LIB Professional är en optimerad sticksåg i
draghandtagsmodell.
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Sticksåg GST 18 V-LIS med traditionellt
handtag har en optimerad design för sågning
underifrån och är därför särskilt lämplig för exempelvis utskärningar i bänkskivor utan taggiga
kanter. Den garanterar bekväm hantering under
sågningen, då sticksågen med en längd på endast 282 mm och en vikt på 2,4 kg är den mest
kompakta sladdlösa sticksågen i 18-voltklassen.
Den nya sticksågen GST 18 V-LIB Professional med draghandtag ersätter tidigare sågar i
14,4- och 18-voltklassen. I likhet med modellen
med traditionellt handtag är den nya modellen
mycket kompakt och lätt. Sågen har upp till 30
procent snabbare skärhastighet än den tidigare
modellen, dessutom har skärdjupet förbättrats
med 30 procent och är nu 120 mm.
Båda sticksågarna har ett 4,0 Ah-batteri
från 18-voltserien för att säkerställa effektiv
sågning och lång livslängd.
För att kunna anpassa sågarna perfekt för
arbetsstycket, är de utrustade med en fyra
stegs pendelrörelse. Böjda utskärningar och
utskärningar med en hand kan enkelt göras
i olika material så som trä, gips eller metall.

VINKELSLIPAR FÖR PROFFS
Bosch lanserar också en ny serie med åtta
små vinkelslipar för proffs, var och en utrustad med ett intelligent bromssystem. Ett system som är först med att fungera magnetiskt.
Till skillnad från mekaniska och elektroniska
bromssystem, så är det magnetiska systemet
pålitligt även vid strömavbrott och ser till att
vinkelsliparna stannar 70 procent snabbare än
vinkelslipar utan bromssystem.
Den korta retardationstiden är en särskild fördel inom industriell produktion. Eftersom skivan
stannar fortare, kan hantverkaren enkelt ställa
ifrån sig maskinen mellan jobben och snabbare
återuppta arbetet vilket sparar både tid och pengar.
De små vinkelsliparna med intelligenta
bromssystem har en nominell effektförbrukning på 1200 och 1500 watt och är utrustade
med konstantelektronik. De ger en snabb arbetsprocess, har ett vridsäkert sprängskydd,
en praktisk design och ett spindellåssystem
för snabbt och enkelt byte av tillbehör.
Vinkelsliparna har dessutom omfattande
skyddsfunktioner som Vibration Control,
Kick-Back Stop, mjukstart och omstartsskydd, så att maskinen inte startar om av sig
själv efter ett strömavbrott. GWS 12-125 CIPX
Professional, GWS 15-125 CIPX Professional,
GWS 12-125 CIEPX och GWS 15-125 CIEPX är
dessutom utrustade med ett dödmansgrepp.
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Vinkelsliparna kan användas inom flera
områden där typiska arbetsuppgifter är
slipning av svetsfogar samt trimning eller
skärning av rör och plåt. Dessutom är vinkelsliparna även användbara för skärning av
betong eller för att ta bort rost eller färg.

TIGERSÅG MED MYCKET KRAFT
Milwaukee säger sig introducera marknadens
kraftfullaste 12-volts tigersåg, M12 FUEL™
HACKZALL®, som genererar fyra gånger längre
driftstid, upp till 70 procent snabbare kapning
och sex gånger längre livslängd. Med kompakt
design, lätt vikt och egenskaper för att reducera
vibrationer är den utvecklad för att användas i
trånga utrymmen med endast en hand.
Likt samtliga M12 FUEL™ produkter, levererar nya M12 HACKZALL® tigersåg oöverträffad kraft, driftstid och hållbarhet genom
Milwaukees tre innovationer - POWERSTATE™ kolborstfri motor, REDLITHIUM-ION™
4,0 Ah batteri och REDLINK PLUS™ intelligens för total systemkommunikation.
”Den ökade prestandan öppnar för ett bredare användningsområde där 12-volts tigersågssortimentet tidigare inte varit tillräckligt.
Sågen hanterar några av de mer utmanande
arbetsuppgifterna där användaren tidigare
varit tvungen att byta till en 18-volts tigersåg,
exempelvis vid sågning av mindre reglar”, säger Magnus Karlsson, Trade Marketing Manager på Milwaukee.

KOMPAKT KAP- OCH GERSÅG
Milwaukee utökar sitt batteridrivna sortiment genom lanseringen av marknadens
mest kompakta kap- och gersåg. Den nya sågen är en sann problemlösare som erbjuder
en portabel lösning oavsett arbetsuppgift.
Den erbjuder även upp till 100 kapningar på
endast en uppladdning (50x100 mm)!
”Till skillnad från konkurrenternas batteridrivna kap- och gersågar, har Milwaukees
M18 SMS216 dubbla inbyggda ledstänger med
två kullager för mjuka rörelser. Med en vikt
på endast 14 kg och ett praktiskt bärhandtag
kan sågen lätt transporteras och förflyttas på
arbetsplatsen”, säger Magnus Karlsson, Trade
Marketing manager på Milwaukee.
Den tunna 216 mm klingan ger en kapkapacitet upp till 270x60 mm, 50° geringskapacitet
till höger och väster samt lutningskapacitet
från 48° till -2°. På endast en uppladdning klarar sågen upp till 100 kapningar (50x100 mm).

NY KOMBIHAMMARE
Milwaukee utökar sitt sortiment av hammare
genom lanseringen av marknadens kraftfullaste 3kg kombihammare med högst slagenergi i sin klass. Hammaren kombinerar bäst
prestanda och hållbarhet med revolutionerande borrhastighet och låg vibrationsnivå.
”Nya Milwaukee kombihammare PLH 28XE
levererar imponerande 4.8J (EPTA) vid 4000
slag/min och 0-1000 varv/min, vilket är 55%
högre slagenergi jämfört med närmaste konkurrent. Det dubbla anti-vibrationshandtaget ger
en mer komfortabel användning och minskar
tröttheten hos användaren. Med endast 10.6 m/
s2 vibrationsnivå matchar hammaren de lägsta
vibrationsvärdena i klassen även om slagenergin
är överlägsen”, säger Magnus Karlsson, Trade
Marketing Manager på Milwaukee.
Kombihammarens SDS+ FIXTEC system
med 13 mm chuck i metall och ¼ HEX adapter
ger ett snabbt och enkelt byte av tillbehör och optimerar borrning från 6 mm till 22 mm, men kan
med fördel användas upp till 28 mm i betong.

TVÅ NYA BORRHAMMARE
Milwaukee lanserar nu två nya kraftfulla 18-volts
borrhammare i M18 FUEL™-serien: M18 CHPX
och M18 CHX. Båda är kompatibla med Milwaukees HAMMERVAC™ dammutsugssystem
med HEPA-filter för en dammfri arbetsmiljö.
Borrhammaren M18 CHPX levererar imponerande 4,5J slagenergi, vilket motsvarar 160
procent mer slagenergi än närmaste konkurrent!
Det dubbla anti-vibrationshandtaget reducerar vibrationsnivån ner till 8,6 m/s2 för en
längre användningstid och minskad belastning för användaren. M18 CHX levererar 2,5J

slagenergi och en vibrationsnivå på 8,9 m/s2.
Milwaukee M18 FUEL™ teknologin ger de
nya borrhammarna upp till 10 gånger längre
livslängd, upp till 20 procent mer kraft och upp
till två gånger längre driftstid. FIXTEC systemet
möjliggör snabbt och enkelt byte av tillbehör
och tillsatser, allt för att kunna borra 30-180
procent snabbare än konkurrenterna med en
10-16 mm borr. Förutom detta har borrhammarna även fyra olika funktioner för maximal
mångsidighet: hammarborrning, mejsling,
borrning utan slag och rotationsstopp.

HILTI BULTPISTOL DX 2
Hilti presenterar nu en ny bultpistol, DX 2,
som ger hög produktivitet till en låg investeringskostnad. Den är kompakt, mångsidig
och enkel att använda. DX 2 klarar alla infästningsbehov på bygget, vare sig det handlar om
direktinfästning på betong eller stål. DX 2 gör
jobbet enkelt och på bråkdelen av en sekund.
Den kompakta designen gör att du kommer åt på svåråtkomliga platser och dess förbättrade ergonomi gör den välbalanserad och
bekväm att använda. Med ett hållbart och
slagtåligt hölje är DX2 gjord för att användas
under lång tid och tuffa förhållanden.

BATTERIVERKTYG
Hilti lanserar också tre nya 12-voltsmaskiner:
de batteridrivna borrskruvdragarna SF 2-A och
SFD 2-A samt slagskruvdragaren SID 2-A. Dessa
är de minsta och lättaste batteriverktyg Hilti
någonsin tillverkat. De är avsedda för jobb som
kräver smidighet och styrka för att borra eller
skruva i små och trånga utrymmen, mörka hörn
eller över huvudet under långa perioder.

NYA MODELLER

1,5 – 8 TONS MINIGRÄVARE.
MYCKET HÖG KOMFORT OCH KVALITE.

FRÅN NORR TILL SÖDER
FÖRSÄLJNING & SERVICE
CE-MÄRKTA MASKINER
RESERVDELAR INOM 24 TIM

WWW.BOBCAT.SE

STOCKHOLM 08-564 899 60 | KRISTIANSTAD 044-24 40 10
MALMÖ 040-22 22 04 | GÖTEBORG 031-24 40 05
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Succé för Alimak Hek på 2014 Bauma China utställning
Alimak Hek hade fyra framgångsrika dagar
på Bauma China, med lanseringen av två
nya bygghissmodeller. Den nya ALIMAK
SC 65/32 och SC 45/30 mottogs väl vilket resulterade i många säkrade ordrar från både
kinesiska och internationella byggföretag.
Alimak Hek visade både nya och beprövade hissmodeller på Bauma China som
hölls den 25-28 november 2014 i Shanghai
New International Expo Centre i Kina. Totalt ställde 3100 företag ut och mässan besöktes av 190.000 personer från över 150
länder.
Alimak Hek introducerat ALIMAK SC
65/32 och ALIMAK SC 45/30. Modellerna
finns i en enkel eller dubbelkorg-konfiguration. Båda hissarna erbjuder en nyttolast
kapacitet på 2.000 kg per korg. Hissarnas
korgstorlekar ligger varierar upp till 1,5 x 3,2
m. SC 65/32 och 45/30 finns med så kallad
DOL (Direkt-On-Line) eller FC (Frequency
Control) enhet, genom ett högeffektivt växellådssystem kallat Helix.
”Vi fick ett överväldigande antal förfrågningar om offerter på nya ALIMAK SC
65/32 under mässan vilka många idag är bekräftade ordrar”, säger Pepe Olguin, affärsområdeschef Bygg på Alimak Hek.
”Intresset kom huvudsakligen från kinesiska företag och internationella företag
som arbetar i nya och framväxande mark-

nader. Vår nya hissdesign ger stort värde för
våra kunder genom att vi håller hög kvalitet, använder höghållfasta material som garanterar låg energiförbrukning, förbättrad
köreffektivitet och mindre slitage för låg
total ägandekostnad. ”
”Alimak SC 65/32 och SC 45/30 är speciellt utformade att möta behoven på nya internationella marknader som Kina. För våra
europeiska kunder, lanseras ett liknande
hisskoncept med låga totalt ägandekostnad.
Lanseringen i Skandinavien och övriga Europa kommer att ske inom kort. ”

Nya mutterdragare från Atlas Copco Tools
Kompakta lättviktare för de tyngsta jobben.
Den minsta väger under 4 kg, är inte större
än en enkel mutterdragare, men klarar de
största muttrarna i de tyngsta jobben. Altas
Copco Tools nya pneumatiska mutterdragare
RTP är framtagen speciellt för tunga montage- och servicejobb, där det handlar om rejäla
dimensioner och dessutom kan vara svårt att
komma åt.
”De nya mutterdragarna kompletterar vårt
sortiment i det högsta momentområdet”, säger Anders Wigant, produktchef Atlas Copco
Tools Nordic. De klarar från 360 till 4100 Nm
och exempel på användningsområden vi haft
ögonen på är oﬀshore, processindustri, gruvor, kraftverk, järnväg och liknande tunga
applikationer.

LÄTT, KOMPAKT OCH ROBUST
Att RTP är tryckluftsdriven har många fördelar i de miljöer mutterdragaren är tänkt
att användas. Trots hög eﬀekt är motorn liten, vilket ger ett kompakt och lätt verktyg.

Robust, okomplicerad konstruktionen bidrar
till hög driftsäkerhet även under tuﬀa förhållanden.
”Vi har lagt ner stor omsorg på att göra
mutterdragaren så lättanvänd som möjligt”,
säger Anders Wigant. Den är verkligt kompakt, faktiskt en av de minsta på marknaden,
vilket underlättar att komma åt i trånga utrymmen. Inte minst viktigt vid underhållsarbeten, där skruvförband som från början varit
lättåtkomliga, kanske blivit mer eller mindre
inbyggda bakom nyare utrustning.

Förutom de nya ALIMAK SC 65/32 och
45/30, demonstrerades andra populära Alimak produkter som modulkonstruktioner,
uppfordringsanläggningar, klätterplattformar plattformar och lätta transportplattformar samt tjänstehissen ALIMAK SL 400.
Besökarna bjöds också in att testa passersystemet på Alimak Hek displaytorn
som visades. Man anordna även en rundvandring för kunder på Alimak Hek fabrik
i Changshu följt av ett besök på ett byggprojekt med Alimak-produkter i Shanghai.
www.alimakhek.com

Svivel mellan motor och växelhus innebär
att växelhus och mothåll kan vridas helt fritt
360° i förhållande till handtaget. Det underlättar ytterligare när hylsan ska passas in på
muttern.

HÖG NOGGRANNHET
RTP är en så kallad stallande mutterdragare
och stannar vid ett visst inställt tryck, som
motsvarar det önskade momentet. Jämfört
med till exempel slående verktyg ger detta ett
mer exakt åtdragningsmoment. Momentet
ställs in genom att reglera lufttrycket i luftberedningsenheten, som följer med mutterdragaren.
Motorn är Atlas Copco Tools beprövade
LMS 8 motor, medan växelhus och mothåll är
helt nya. Mothållet av Weldox är tunt, lätt och
starkt och bidrar till att minska vibrationerna.
Tillsammans med växelhusets konstruktion
gör detta RTP till en mycket tyst och nästan
vibrationsfri mutterdragare.
Atlas Copco RTP finns i två modeller: RTP
4100 för max 4100 Nm och RTP 1300 för 1300
Nm.
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Byggbranschen ska tjäna
pengar med ny app

Arbeta utan uppehåll
med lång drifttid
Ny laddteknik minskar laddningstiden till hälften
jämför med tidigare modeller.
Bosch utökar sitt utbud av batterier och sätter samtidigt en ny
standard för lithiumjonbatterier.
Med de nya 6,0 Ah-batterierna
blir Bosch först i världen att erbjuda så kraftiga batterier för 18
V-verktyg. 6,0 Ah-batterier har
20 procent längre drifttid än 5,0
Ah-batterierna som lanserades i
april 2014. Drifttiden är till och
med 50 procent längre än de flitigt använda 4,0 Ah-batterierna.
De nya 6,0 Ah-batterierna erbjuder den längsta driftstiden i det
här segmentet och gör att professionella hantverkare kan arbeta
utan onödiga uppehåll. Dessutom är batterierna utrustade med
Bosch CoolPack-teknik, vilket
ger en dubbelt så lång livstid på
batterierna jämfört med batterier

utan samma teknik. Därmed bidrar batterierna till att öka produktiviteten för professionella
hantverkare.
En annan fördel är batteriets
lätta vikt och kompakta storlek.
Med en storlek på 11,5 x 7,5 x 5,5
cm har batteriet samma mått
som de existerande 18 V-batterierna med 3,0 Ah, 4,0 Ah och 5,0
Ah från Bosch, och vikten på 620
gram i princip densamma. Det
här gör 6,0 Ah-batteriet till det
mest kompakta men också kraftfullaste batteriet i 18 V-klassen.
Bosch kommer att fortsätta att
driva utvecklingen av batteriteknologi i framtiden genom stora
investeringar för att ytterligare
öka flexibilitet och drift.
www.bosch.se

Nu lanseras en ny digital plattform som ska öka lönsamheten för
byggföretagen världen över. Med plattformen och en ny mobilapp kan arbetsledare enkelt hålla koll på vad som händer ute på
byggarbetsplatserna. Rapportering av tider, resor och använt
material, dokumentation och nya arbetsorders blir numera lätthanterligt och sparar både tid och pengar för företagen.
”Tyvärr är det fortfarande många som skriver ner sin tidrapportering, materialåtgång eller nya byggprojekt på post it-lappar
eller andra små papperslappar. Lappar som lätt tappas bort vilket
kan leda till kaos för byggföretaget. Något som kostar både tid och
pengar”, säger Daniel Krusenstråhle, grundare och vd på Fieldly.
Projekthanteringssystemet Fieldly har tagits fram av grundarna Daniel Krusenstråhle och Sven Paulin, i tätt samarbete med
ett antal skånska byggföretag som Byggmästarn i Skåne samt Leif
Sjögren, före detta ordförande i HiB Sveriges byggindustrier.
”Fieldly förenklar arbetet för både hantverkarna ute på fältet
och arbetsledare och administratörer på kontoret. Tidigare fick
hantverkarna skriva ner allt för hand eller åka in till kontoret för
att rapportera och få nya orders. Med Fieldly sker allt via mobilen”, säger Leif Sjögren.
”Våra användare känner att de får ett effektivare flöde i verksamheten och debiteringsgraden ökar genom att de kan fakturera fler timmar än tidigare. De får ett minskat pappersarbete
och automatiserade rapporter”, säger Daniel Krusenstråhle.
www.fieldly.com

MÅNGSIDIG OCH KOMPAKT LIFT FRÅN TYSKA RUTHMANN
Ruthmann presenterar en ny kompakt
liftmodell – TU 285. En perfekt lift för
alla typer av underhållsarbeten.
Ruthmann har tagit fram en helt ny
kompakt lift passande all typ av underhåll
såsom fasadrenovering, takarbeten, målning mm. Tornet är placerat längre bak
på chassit vilket gör att du på ett bättre
sätt kommer närmare arbetsytan när du
arbetar.
Arbetshöjden är 28,5 meter, räck-

vidd 20,5 m och korgen tar 320 kg.
Liften har mycket kompakta mått med
totallängd på 6,96 meter och totalhöjd
på 3,69 meter.
Liften har många ”nyttiga” standardfunktioner såsom, minnesfunktion,
korgsväng samt att både start/stop och
stödbensmanövrering kan ske från korgen. Liften kan ställas upp och användas
på underlag med upp till 5 graders lutning.
www.brubakken.se
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Uppgång!
Hissar och arbetsplattformar från Alimak Hek underlättar arbetet för många olika användare inom mängder av
industrier på alla kontinenter över hela världen.
Byggmarknaden världen över befinner sig just nu i ett
förändringstillstånd. Byggnaderna som uppförs blir allt
högre och mer komplexa, och de byggs på annat sätt än
för bara tio år sedan. Vad gäller bestämmelser, säkerhet
och service ställs allt högre krav. Vi känner oss hemma i
den här världen. Stora som små kunder kan räkna med
att hisslösningarna från Alimak Hek ökar produktiviteten, förbättrar kvaliteten, tillförlitligheten och inte
minst de anställdas säkerhet och trivsel.
För mer information, kontakta Rickard Renberg på tel:
0910-87 000 eller e-post: rickard.renberg@alimakhek.com

www.alimakhek.se

Ring Stefan Larsson
på 070-516 96 36
kaeser.se
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ARBETSPLATTFORMAR

Vad är en

ARBETSPLATTFORM?
V

arje år i svensk Rental Tidning brukar
vi publicera ett tema som handlar om
nyheter inom produktsegmentet arbetsplattformar. Men just det här temat är
ganska problematiskt att belysa.
Orsaken är främst på grund av att begreppet arbetsplattform är alldeles för omfattande. Så denna artikel kommer att bli den sista
temaartikeln om arbetsplattformar i SRT.

Varför, tänkte vi förklara i den här artikeln.
Men först måste vi enas om vad som är en arbetsplattform? Kort sagt är det en plattform
som man arbetar på. Inom byggsektorn rör
det sig oftast om en plattform som är upphöjd från marknivån eller basnivån så att säga
för att förbättra räckvidden på det arbete som
görs, kort sagt att komma åt bättre. En stege
är däremot ingen arbetsplattform. En platt-

Svensk Rental Tidning • Januari - Februari 2015 • www.SvenskRental.se

form förutsätter en horisontell yta som man
kan förflytta sig på för att öka nåbarheten.
En stegen faller inte inom det kriteriet. En
arbetsplattform skall dessutom erbjuda en
ökad säkerhet för den som arbetar på den.
En godkänd arbetsplattform skall vara försedd med skyddsräcken och godkända fallskydd. Därför förknippas arbetsplattformar
med olika typer av fasta byggställningar som
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ARBETSPLATTFORMAR

klätter eller hängställningar, rullställningar,
arbetsplatsformar fästa på bom, sax eller
pelarliftar och under de senaste åren har arbetsplattformar på teleskoplastare blivit allt
vanligare och själva arbetsplattformen har
gjorts säkrare. Nu kommer vi till själva anledningen varför vi slopar den här typen av
temaartikel. Under året publicerar vi också
temaartiklar om nya typer av liftar, teleskoplastare, rullställningar och traditionella
ställningar och dessutom bygghissar. Bygghissar av olika slag kan i vissa lägen räknas
som en form av arbetsplattform även om
de främst används för att transportera material och personer. Vi räknar kallt med att
i de olika typer av temaartiklar som nämnt
kommer själva plattformen att behandlas
utförligt och inte minst om det lanseras nya
typer. Därför lämnar vi dessutom därhän att
redogöra för eventuella nya typer av arbetsplattformar som nyligen lanserats och vän-

tar med den publiceringen tills det är dags
för de andra temaartiklarna att publiceras.
Däremot tänkte vi i denna artikel beröra
vilka krav som ställs på de som arbetar med
eller ifrån en arbetsplattform. Då man arbetar
från en fast arbetsställning finns inga direkta
krav på utbildning. Däremot är det arbetsgivaren ansvar att se till att de olika säkerhetsföreskrifter som finns följs. Här har nya regler
kommit i samband med att reglerna för de
nya sanktionsavgifterna införts. Vi kommer
tillbaka till det lite längre fram i artikeln. Vad
gäller arbete från mobila arbetsplattformar är
reglerna lite annorlunda. Här ställs det krav
på kunskap och att de praktiska och teoretiska kunskaperna dokumenteras. Det är
arbetsgivarens ansvar att bedöma om den utbildning och de kunskaper som arbetstagaren
har är relevanta och tillräckliga.
När det gäller mobila arbetsplattformar
har branschen tagit fram en läroplan för ut-

bildning av förare (LLP) baserad på en ISOstandard som innebär att olika utbildningsföretag har möjlighet att erbjuda en likvärdig,
kvalitetssäkrad utbildning. Den utbildningen
är ett lämpligt sätt att uppfylla kraven på dokumenterade kunskaper när det gäller förare
av mobila arbetsplattformar. Det går att läsa
mer om läroplanen på www.liftutbildning.
se, Liftutbilningsrådets egen hemsida. Från
den 3 juli 2014 gäller en ny standard med
beteckningen SS ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – Utbildning av operatör
(förare) översatt till svenska. Standarden ersätter den tidigare standardversionen SS ISO
18878:2004 som därmed har upphävts.
I den nya standarden har bland annat tydliggjorts att utbildningsbevis ska ha en giltighetstid som inte överskrider fem år och att vidareutbildning och återexamination därefter
är nödvändig. Liftutbildningsrådets auktoriserade liftutbildare rekommenderas att köpa
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ARBETSPLATTFORMAR
och läsa standarden. Använd standarden som
ett stöd vid liftutbildningen tillsammans med
LLP, Liftläroplanen. Standarden finns att beställa hos SIS, Swedish Standards Institute,
som kan laddas ner från länken http://www.
sis.se/standard/std-102013.
Vid sidan av den utbildning och kunskaper som krävs när man arbetar med mobila
arbetsplattformar skall användarna också ta
hänsyn vad som gäller ifråga om fallskyddet.
Kravet på personligt fallskydd skärptes kraftigt i och med att Arbetsmiljöverket införde
de nya sanktionsavgifterna den 1 januari
2015. Tidigare var reglerna ganska tandlösa
och överträdelser resulterade i böter men var
svåra och även tidsödande att kräva in med
ofta långa domstolsprocesser. Idag tar istället
Arbetsmiljöverket ut en sanktionsavgift om
överträdelser kan påvisas. Hanteringen är betydligt mycket snabbare och slår hårt mot den
som avgiftsbeläggs på grund av en överträdelse. Kort sagt är en sanktionsavgift en avgift,
medan böter är ett straff man döms till i domstol. Att bryta mot en bestämmelse som är belagd med böter ses som en kriminell handling.
Ett sådant arbetsmiljöärende hanteras därför
av polis och går sedan vidare till åklagare och
domstol. Men man kan fortfarande dömas till
böter om man lämnar oriktiga uppgifter, tar
bort en skyddsanordning eller om du bryter
mot din skyldighet att anmäla olycksfall och
allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket. Böter
som påföljd finns även kvar för vissa bestämmelser om minderåriga.
Inspektörer från Arbetsmiljöverket kontrollerar att föreskrifterna följs och kontrollerna
har ökat i antal. Vid inspektionen får det kontrollerade företaget veta hur inspektörerna har
uppfattat arbetsmiljön och vilka brister som
ska åtgärdas. Om någon av bristerna är att man
inte har följt en bestämmelse som är belagd
med sanktionsavgift, så rapporterar inspektören detta vidare inom Arbetsmiljöverket.

ÄRENDET UTREDS SEDAN INTERNT
Arbetsmiljöverket fattar beslut efter inspektionen. Om man beslutar att företaget i fråga ska
betala en sanktionsavgift skickar Arbetsmiljöverket ett så kallat avgiftsföreläggande. Detta
ska godkännas inom en viss tid. Här framgår
även vilken avgift som ska betalas. Efter den avgiftsbelagdes godkännande skickar Arbetsmiljöverket ärendet till länsstyrelsen, och det är till
dem den avgiftsbelagde sedan ska betala. Man
får med andra ord inte veta direkt vid inspektionen om man ska betala en sanktionsavgift.
Svensk Rental Tidning • Januari - Februari 2015 • www.SvenskRental.se

Men vem kan bli skyldig att betala en sanktionsavgift?
Det är arbetsgivaren som kan bli tvungen
att betala en sanktionsavgift. Det kan alltså
vara företag, organisationer, kommuner,
landsting eller staten.
Nivån på sanktionsavgiften varierar. De
flesta sanktionsavgifterna är differentierade,
vilket innebär att stora företag får betala mer
än små företag. Det är mycket viktigt att man
som arbetsgivare har koll på vilka sanktionsbelagda föreskrifter som rör den verksamhet
man arbetar inom.

HUR BESTÄMS SANKTIONSAVGIFTEN?
Avgiften på sanktionen beräknas efter antalet
sysselsatta i företaget eller organisationen. Då
räknas både anställda och inhyrda, oavsett om
de arbetar heltid eller deltid. Vi räknar samtliga som är sysselsatta under samma organisationsnummer – inte bara de som arbetar på
den inspekterade arbetsplatsen. Arbetsgivare
med 500 eller fler sysselsatta betalar maximal
avgift oavsett hur många som är sysselsatta.
Man har rätt att få ditt ärende prövat i domstol. Det är alltså Arbetsmiljöverket som beslutar om man ska betala en sanktionsavgift,
men man har som avgiftsbelagd rätt att få ditt
ärende prövat i förvaltningsrätten.
Om förvaltningsrätten beslutar att sanktionsavgiften ska betalas har man möjlighet
att överklaga deras beslut till kammarrätten.
Kammarrätten gör i så fall en bedömning om
de ska ge ett prövningstillstånd eller inte. Det
finns särskilda bestämmelser för tillverkare/
importörer av utrustning, byggherrar, Bas-P
och Bas-U.
Vad gäller sanktionsavgifter för byggnation av väderskydd kommer sanktionsavgifterna att införas först 1 januari 2016.
Kontentan är att den arbetsgivare som
beordrar sina anställda att arbeta från en arbetsplattform oavsett om det är en ställning,
rullställning eller någon form av lift bör försäkra sig om att säkerhetsföreskrifter efterföljs, att den accessutrustning som används
är godkänd och att den anställde har tillräcklig utbildning annars kan det bli obehagliga
påföljder med dryga sanktionsavgifter. Men
man skall komma ihåg att orsaken till att
sanktionsavgifterna införts är att minska skadorna i arbetslivet. Antalet olyckor i samband
med arbete från arbetsplattformar har varit
och är fortfarande omfattande. Arbetsmiljöverket hoppas med sanktionsavgifterna att
minska arbetsskadorna ordentligt.
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Alimak Hek lanserar en helt ny bygghiss!
Strax innan jul arrangerade Alimak Hek en stor balluns på
huvudkontoret i Skellefteå med anledning av att man lanserade sin nya bygghissmodell ALIMAK SCANDO 65/32.
”Vi stärker vår position ytterligare världen
över genom att vi kompletterar vår produktportfölj med en bygghiss i en basmodell, till skillnad från våra andra hissar som
är uppbyggda som ett flexibelt modulärt
system”, berättar Rolf J Persson, VD på Alimak Hek i Skellefteå. Det innebär att både
befintliga och nya kunder kan få en hiss
med erkänd Alimak-kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.
Den första hissen på Alimak Hek visades upp för kunder och andra strax före jul
i Skellefteå.
”Vi har stora förhoppningar om att det
här ska bli en hit på marknaden, särskilt
för de kunder som efterfrågar en funktion
”rakt-upp-och-ner” utan behov av speciallösningar.” Det gäller till exempel stora delar av hyresmarknaden och byggindustrin.
ALIMAK SCANDO 65/32 är baserad på
en beprövad design med höghållfasta material av hög kvalitet och låg vikt. Det garanterar låg energiförbrukning, förbättrad
effektivitet och mindre slitage.
Den är avsedd för person- och materialtransporter och finns i enkel- eller
dubbelkorgsutförande. Lastkapaciteten är
upp till 2400 kg per hisskorg, med korgstorlek 1,5 x 3,2 m.
Hissen finns i två utföranden, med
DOL (direktstart) eller FC (frekvensstyrning) via en högeffektiv egentillverkad
växellåda. Ett modernt mikroprocessorbaserat styrsystem i grunden med ett ”stopp
nästa plan” manöversystem, möjliggör
enkel och pålitlig drift av hissen under de
flesta förhållanden.
”Sammantaget har SCANDO 65/32 den
pålitlighet, energieffektivitet och säkerhet
som förväntas av en Alimakhiss. Tillsam-

mans med den långa livslängden ger det
kunden låga ägandekostnader”, säger Rolf.

TÅL HÅRDA TAG
”Inte minst för hyresmarknaden är det här
ett intressant alternativ. Det gäller företag
som hyr ut hissar till exempelvis större
byggprojekt. De får nu en kostnadseffektiv
lösning som tål både hårda tag på arbetsplatsen och att flyttas mellan olika arbetsställen.”
Den nya ALIMAK SCANDO 65/32 kommer att monteras och levereras från fabriken i Skellefteå.

POSITIVA EFFEKTER
”Visar det sig att efterfrågan blir stor kommer det att ge positiva effekter både lokalt
i Skellefteå och totalt för Alimak Hek. Vår
strategi är att fortlöpande kunna presentera intressanta nyheter inom vårt traditionella segment, det vill säga kuggstångshissar, dels komplettera med andra typer av
hissar, t ex materialhissar, transportplattformar och arbetsplattformar. Kunder som
behöver olika typer av hissar kan numera
få en helhetslösning från oss, något som
efterfrågas i allt större utsträckning.”
I och med lanseringen av ALIMAK
SCANDO 65/32 kommer Alimak Hek att
ytterligare befästa sin position som ledande hissleverantörer. Hissmodellen har nyligen lanserats i Asien med stor succé och
kommer nu även att erbjudas för Europa .

GLOBALT VARUMÄRKE
”Alimak Hek är globalt sett ett mycket starkt
varumärke. Med den här nya hissmodellen
kan våra produkter bli tillgängliga för ännu
fler kunder”, avslutar Rolf J Persson.

COBRA™
byter skepnad

”Våra kunder arbetar eﬀektivare när de kan
använda en maskin som passar deras behov
– särskilt i situationer där varje centimeter
räknas. Att kunna använda rätt storlek för
arbetsuppgiften hjälper operatören att få mer
gjort på kortare tid”, säger Håkan Johansson,
produktchef på Atlas Copco Construction
Technique Scandinavia.
Nya CobraTM PROe och CobraTM TTe
har upp till 10 % mindre vibrationer än tidigare modeller. ”Långa pass med en handhållen
bilningsmaskin kan vara mycket krävande för
operatören. Men tack vare Atlas Copcos förbättrade hand-armskyddssystem (HAPS) kan
operatörerna arbeta längre och hålla sig inom
gränserna för rekommenderade hälso- och
säkerhetsnormer. Och eftersom motorerna
med fördel används med den mer miljövänliga alkylatbensinen exponeras operatören för
avsevärt mindre farliga avgaser samtidigt som
miljöavtrycket minskar”, förklarar Håkan.
CobraTM PROe är idealisk för brytning,
asfaltskärning och stolpdrivning. Med 60
Joule vid verktygsspetsen bryter den hårda
bergarter och armerad betong.
CobraTM TTe är idealisk för stampning.
Med 40 Joule vid verktygsspetsen – vilket bekräftas av våra kunder i branschen – ger TTe
tillräcklig slagkraft för skjuta tillbaka bärlagret
under slipers utan att bärlagret pulveriseras.
CobraTM-serien är exempelvis ett naturligt val för många energibolag runtom i världen när arbetsplatsen är svåråtkomlig – eller
extremt krävande. Genom att erbjuda mer
kraft och ett bredare storleksutbud är målsättningen med den nya CobraTM-serien att
göra det enklare för användare som har höga
krav på mobilitet, prestanda och användarvänlighet.
www.atlascopco.com
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BOSCH WALLSCANNER D-TECT 120 FÖR PROFFS
B
osch lanserar en lätthanterlig radarscanner – Wallscanner D-tect 120 Professional. Verktyget har endast fem
knappar: på/av-knapp, en knapp för att ställa
in vart och ett av scanner-lägena (gips, universal och betong), samt en knapp för att
stänga av eller sätta på ljudsignalen. Allt användaren behöver göra är att ta en snabb titt
på väggen och ställa in lämpligt scanner-läge.
Med Wallscanner D-tect 120 Professional från
Bosch kan man sedan kontrollera om väggen
innehåller järnmetall-föremål, el-ledningar
och andra kablar - såsom nätverkskablar och
träreglar eller vattenfyllda plaströr. Dessutom
känner scannern av om det finns något objekt
i väggen för att på ett tillförlitligt sätt skydda
mot skador vid borrning eller mejsling. Radarscannern lokaliserar objekt ner till materialdjup om tolv centimeter och bestäms av det
valda scanner-läget.

ter Finder” gör det lättare att hitta exakt lokalisering av objektcenter. Ett hårkors visas
på displayen under scanningen. Fyra pilar
visar i vilken riktning användaren måste flytta
verktyget för att anpassa hårkorset exakt med
mitten av det scannade objektet. Detta gör
det enklare för att till exempel passa överskåp
eller andra tunga delar på trä- eller metallväggar. Med ”Center Finder” är det också möjligt
att exakt precisera var föremål såsom strömförande ledningar är i väggen.

ENKELT ATT LÄSA AV MED HJÄLP AV
LJUSSIGNAL OCH ANDRA FÖRDELAR
Med Wallscanner D-tect 120 Professional
kan användaren läsa av resultatet på tre LED-

NYA FUNKTIONER GÖR
SCANNINGEN ENKLARE
Två funktioner gör att scanningen med
Wallscanner D-tect 120 Professional blir särskilt enkel: spotmätning och ”Center Finder”. Spotmätning möjliggör exakt mätning
i trånga utrymmen. Verktyget behöver inte
förflyttas flera gånger över en yta för att upptäcka ett föremål. Istället indikerar objektet
direkt när den hålls mot väggen, tack vare det
smala bandet som radarscannern har. ”CenSvensk Rental Tidning • Januari - Februari 2015 • www.SvenskRental.se

ljus med hjälp av ljussignalen. Grönt betyder
att det inte finns något objekt. Gult betyder
att verktyget måste flyttas igen eftersom det
ännu inte har upptäckt ytan. Rött anger att
ett objekt har upptäckts. Om en strömförande ledning upptäcks, blinkar det rött och en
ljudsignal ljuder i en snabb frekvens. Elektricitetvarning visas dessutom på displayen.
Om användaren har hittat objektcentret,
kan man precisera den i toppen och på sidan
med hjälp av markeringsstödet. Kalibrering
av Wallscanner D-tect 120 Professional sker
automatiskt och säkerställer att verktyget är
klart att använda och minskar applikationsfel
som kan orsakas av felaktig kalibrering. Ytterligare fördelar är den låga vikten och det kompakta verktyget. Den väger bara 500 gram, är
21 centimeter lång och nio centimeter bred
samt enkel att använda även i trånga utrymmen tack vare sin kompakta design.

DUBBEL STRÖMFÖRSÖRJNING MED
LADDNINGSBARA BATTERIER
Med Wallscanner D-tect 120 Professional erbjuder Bosch för första gången en radarscanner med dubbel strömförsörjning. D-tect 120
kan drivas både med ett 10,8 V lithiumjonbatteri eller med fyra AA-alkaliska batterier,
tillsammans med AA1 Professional alkalineadapter, vilket ger en större flexibilitet och
minimerar risken att verktyget blir obrukbart
på grund av ett urladdat batteri.

Var rädd om dina lungor
med luftrenare från
Dustcontrol.

AirCube 500

AirCube 1200

AirCube 2000

• Mikroﬁlter på 4,2 m2
• Smidig men effektiv
• Enkla ﬁlterbyten

• Mikroﬁlter på 5 m2
• Steglös eco-ﬂäkt
• Indikator för ﬁlterbyten

• Mikroﬁlter på 10 m2
• Steglös eco-ﬂäkt
• Marknadens
kraftigaste luftrenare

Liten och smidig

Effektiv

Kraftfull
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Rekordår för

WORLD OF CONCRETE
Efter att antal år av tillbakagång visade årets upplaga av den
amerikanska mässan World of Concrete 2015 ett överflöd av optimism.
En av snackisarna var också att det som är viktigast nu är säkerhet som
bytt plats med produktivitet. Svensk Rental Tidning var på plats.

Å

rets upplaga av mässan blev den största på sex år och mycket tack vare att
den amerikanska ekonomin äntligen
vänt, vilket smittar av sig på byggsektorn.
Enligt bedömare bör den starka och växande
amerikanska ekonomin hålla i sig minst till
utgången av 2016 och kanske ännu längre.

MYCKET SVENSKT I NEVADA-ÖKNEN
Slutsiffrorna från mässan var lika värmande
som solen under mässdagarna i södra Nevada

när andra delar av USA upplevt den bryskaste
vinter på flera år. Totalt tog sig 55,779 besökare
till mässan vilket ska jämföras med 48,000 året
innan. Tilläggas skall att 2014 arrangerades
även mässan Conexpo som då var med och
konkurrerade med besökarnas resebudget.
Cirka 1,460 företag ställde ut på en yta av 62710
m2 vilket är en ökning med cirka 15 procent.
Trots den kraftiga ökningen av både besökare
och utställare var det många utställare som bedömde att ökningen kunde varit ännu större.
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“Många besökare som brukar vara här har
valt att stanna hemma i år för att de har för
mycket att göra”, sa Eric Potorski som är försäljningschef vid den amerikanska industridammsugartillverkaren Ruwac. “För en del
var 2014 rekordåret vad gäller besökare”, til�lägger han.
Det är inte utan att man som svensk känner sig lite stolt när man passerar genom hallarna och utomhusytorna på mässan. Känslan
är att i vara och varannan monter står ett
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svenskt företag. Husqvarna Construction
Products gjorde ett mycket starkt intryck,
som vanligt kanske man skall tillägga, men
den här gången var det lite extra. Dels ställde
man ut i Central Hall vid huvudingången till
hallen och sedan hade man en gigantisk utomhusmonter som under hela mässperiod
lockade många besökare.
Att håltagare, rivare och byggare fick möjligheten att verkligen testa utrustningen fullt
ut var naturligtvis en viktig ingrediens. En
av de stora nyheterna hos Husqvarna var att
Prime-konceptet är komplett med en ny högfrekvensdriven kedjesåg med beteckningen K
6500 CHAIN. Den lätta sågen har en sågdjup
på 454 mm. Man lanserade också ett nytt och
stabilt borrstativ, DS 900, för borrning med
riktigt stora borrdiametrar. En annan nyhet
var den numera fjärrstyrda golvslipen PG 820
RC och tre nya tillbehörspaket för rivningsrobotsortimentet DXR. Andra nyheter för den
amerikanska marknaden var golvsliparna PG
450, PG 400 och PG280. Man lanserade också
stofthanteraren DC 1600. Nyheter var också
golvsågarna FS 7000 och FS 6800 tillika tre
nya bensinkapar, K970 RING, K970 CHAIN,
K970 RESCUE och K970.
Flera av nyheterna är dock redan kända
på den svenska marknaden då de lanserades
under 2014. På verktygssidan visade man nya
Husqvarna Vari-Cut som är en ny familj av diamantverktyg för kapmaskiner och små golvsågar. Flera av nyheterna presenteras mera
grundligt i separata artiklar på annan plats i
det är numret.
Bara några meter från Husqvarnas monter
i Central Hall ställde rivningsrobottillverkaren Brokk ut. En bra och central placering
men tillverkaren valde att inte ställa ut på utomhusområdet denna gång. Om det var ett
förnuftigt beslut eller inte är svårt att sia om,
trots allt lockar en rivningsrobot i rörelse en
del besökare till montern. Brokk visade dock
genom virtuella presentationer i monter sina
senaste nyheter och inom vilka applikationer
robotarna kan användas.
På utomhusområdet gjorde ICS och Pentruder ett starkt intryck i sin gemensamma
monter som lockade många håltagare. Som
bekant representeras Pentruder av amerikanska bolaget ICS sedan ett år tillbaka. ICS
marknadsför och säljer Pentruders kompletta
program både i nord- och Sydamerika. I den
del av montern som omfattade Pentruders
sortiment fanns mer eller mindre alla modeller som lanserats under de senaste två åren.
En glödhet nyhet i montern var Pentruders
nya kedjesåg som kommer att vara tillgänglig
från sommaren 2015. En såg som det pratats
om en tid och nu finns den alltså ute på marknaden. Sågen är kompatibel med Pentruder
Pentpak 427 och försedd med ICS FORCE4
www.SvenskRental.se • Januari - Februari 2015 • Svensk Rental Tidning
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Guidebar och ICS ProForce diamantkedjor.
Intresset kring sågen var stort och den testades flitigt av besökarna.

MYCKET SLIP OCH POLERING
AV BETONGGOLV
Det som vanligt dominerade på utomhusområdet var utrustning och maskiner för slipning och polering av betonggolv. Husqvarna
visade i en integrerad del av sin stora monter
både verktyg och maskiner. Mest uppmärksamhet fick naturligtvis den nya fjärrstyrda
slipen som besökarna kunde testköra på en
väl tilltagen betongyta. Golvslipen har beteckningen Husqvarna PG 820 RC med 80
cm slipbredd. Golvslipen är världens första
fjärrstyrda golvslip med Dual Drive Technology™. Egenskaperna kännetecknas av ökad
produktivitet, bättre slutresultat med förbättrad ergonomi och enkel transport till och från
olika arbetsplatser.
Inte långt från Husqvarnas monter fanns
Scanmaskin som i år lanserade en intressant
världsnyhet kallad Scan Combiflex 800 DSP,
en teknik och tänkande som man är ensamma om. Det handlar om en ny smart golvslipmaskin för slipning och polering av betonggolv. Varför den betecknas som smart är att
maskinen hjälper entreprenören att snabbt
etablera maskinen till full drift genom ett
program som visas på maskinens display. Genom en “Tool Guide” väljer man slipningsmetod genom att ange underlagets beskaffenhet,
Svensk Rental Tidning • Januari - Februari 2015 • www.SvenskRental.se

programmet rekommenderar ett verktyg och
man är igång med slipningen eller poleringen
på några sekunder. Andra egenskaper med
programmet är ett inbyggt betongtest, det
berättar hur slitet verktyget är och den totala
livslängden på verktyget, sliphastigheten och
mycket mera. Scanmaskins nya maskin rönte stort intresse på mässan. Scanmaskin är i
grunden ett ganska litet företag om man jämför med de närmaste svenska konkurrenterna
men man har lyckats hålla en hög produktutvecklingstakt och under de knappa två år man
funnits på den amerikanska marknaden har
man växt med rekordfart.
Scanmaskin hade en monter för demonstrationer utomhus och ytterligare en monter
i South Hall. På utomhusområdet fanns också
svenska tillverkaren av stofthanterings- och
luftreningsutrustning Dustcontrol. Man visade sina senaste stofthanterare och luftrenare
som lanserades under förra året. Dustcontrol
har sedan några år tillbaka ett eget dotterbolag i USA. Utomhus fanns också i vanlig ordning HTC med en väl tilltagen monter där
man demonstrerade vad företaget kan göra
med en betongyta både vad gäller slipning
och polering.
HTC kom till Nevada-mässan med en rad
olika nyheter. En nyhet var att HTCs nye
CEO Stefan Lind precis tillträtt och fanns
med på mässan. VD för det amerikanska
dotterbolaget Per Öhman fanns naturligtvis
också med på mässan. Den största produkt-
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nyheten var nog verktygshållaren AirFlow
som tillför själva slipningsmomentet en rad
fördelar. AirFlow har produktegenskaper som
att erbjuda en fläkteffekt som skapar ett ökat
luftflöde som kyler ner diamantverktygen
och samtidigt leder bort damm effektivare.
Sammantaget leder detta till ökad kapacitet
och avverkning samt ökad livslängd på verktygen. Verktygshållaren är dessutom gjuten
i aluminium vilket snabbt leder bort värme

från verktyget. Tillsammans med en stoftsug
möjliggörs dessutom effektivare stoftuppsugning. En annan nyhet var att man släppte en
ny uppdaterad version av verktygserien T-Rex
Super. En annan produkt som uppdaterats
och släpptes på mässan var stofthanteraren
HTC 80 iD.
De nya förbättrade egenskaperna är bland
annat en ergonomisk dragfunktion på både
filterrensningsventil och bypass-ventil, hela
30 procent mer volym i föravskiljaren ger
plats för mer dam, svetsade filterskarvar förhindrar dammgenomträngning samt att elkontakter har flyttats för enklare hantering.
På utomhusområdet fanns en mängd andra företag som minst ett tiotal andra tillverkare av golvslipar såsom Superabrasive,
Terrco med flera. Här fanns också Bosch, Makita , MB Crusher, Cardi, SIMA för att nämna
några utställande företag.
I vanlig ordning ställde Hilti ut och i princip alla maskinerna i montern kunde testas.
VD för det amerikanska dotterbolag, som
startades i samband med att man förvärvade
det amerikanska bolaget Diamond B, Cary
Evert, berättade att de är full fart på den amerikanska marknaden och att det amerikanska
bolaget åtnjutigt för fjärde året i rad en tvåsiffrig ökning.
Han berättade också att man räknar med
att lansera fler nya produkter under de kommande tre åren än vad man gjort under de senaste 10 åren, så mycket nytt är på gång. Men
på mässan visade man en ny uppgraderad TE
1000-AVR-hammare med HiDrive som ger
en ökad slagenergi. Man släppte också en ny
mejsel kallad TE-SP
Wave Chisel, med så
kallad new-wave-design som ger minskad friktion mellan
själva mejseln och

maskinkroppen vilket ökar hastigheten med
upp till 30 procent.
Hilti visade också sin nya DST 10-CA
väggsåg med så kallad Cut Assist technology,
en elektronisk assistent som automatiskt
reglerar sågen under själva sågmomentet.
Systemet visades på Bauma och på mässan
DEMCON. Visades gjordes också Hiltis nya
segmentserie Diamond Equidist med revolutionerande diamantteknik.
Nya mejselhammare, dock pneumatiska,
visades i Chicago Pneumatics monter. Modellerna CP 1230 och CP 1240 hade uppgraderats till CP 1260 and CP 1290 med ergonomiska handtag för att minska vibrationer.
Designen hade gjorts mera strömlinjeformad,
med en plattare profil för att förbättra sikten
och hanteringen av mejselhammaren. Hammarens front har fått ett polyuretanhölje vilket minskar slitaget på hammarkroppen och
skyddare invändiga komponenter. CP 1260
levererar 1,300 bpm och CP 1290 1,100 bpm.
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Chicago Pneumatic ingår som bekant i Atlas
Copco Group och Atlas Copco själva lanserade
tre nya modeller i sin ES-linje för bärare i viktklasserna 1,2 till 13 ton. De kompakta hammarna
erbjuder bättre visibilitet samt är mera flexibla
att hantera i trånga miljöer. Ett inbyggt tappningshål för tryckluft gör att man enkelt kan
tömma hammaren på vatten om den jobbar
under vatten. Ett annat vattenintag gör att man
enkelt kan spola hammaren ren från damm och
annat material som ökar slitaget på hammaren.

BYGGMASKINER I KOLLOSALFORMAT
World of Concrete liknar vår tidigare Byggmaskin-mässa när den var som bäst bara att
World of Concrete är minst tio gånger större.
Dominerar gör de lite lättare byggmaskinerna

och hjälpmedlen men det fanns några fast få
leverantörer av lite tyngre maskiner. Caterpillar är ett av exemplen som lanserade sina
nya små Tier 4 Final hjullastare i M-serien.
Modellerna var 926M, 930M och 938M. Alla
tre drivs med nya Cat C7.1 ACERT-motorn
med en modul för rena emissioner. Den nya
motorn sparar upp till 35% mindre drivmedel.
Bobcat visade den nya kompakta bandlastaren T450 med Tier 4 Final-motor på 2,4 liter
och 61 hästkrafter. Bredden på maskinen är
endast 142 cm utrustad med skopa.
Bobcat lanserade också sin kompakta, 13.9
hk zero-tail-swing, E20-modell. Även här
med en Tier 4-anpassad motor.
Medan tillverkare av större maskiner försöker minska emissionerna på deras motorer
letar tillverkare av små maskiner efter alternativa energikällor. Stihl var ett bra exempel
på årets WOC då man lanserade världens
första batteridrivna klingkapmaskin. Modellen heter TSA 230 Cutquik och väger drygt
tre kg mindre än en jämförbar bensindriven
maskin. TSA 230 drivs av ett 36-volt lithiumion batteripaket och inkluderar en inbyggd
vattenanslutning för våtkapning. Den klarar
klingor upp till 23 cm och har en skärdjup på
cirka 7 cm. På en laddning kan kapen köras
med full styrka i cirka 15 min. Laddningstiden ligger på cirka 25 minuter. Kapen är dock
främst framtagen för lättare kapningar med
korta sågdjup med minimal armering. Inte så
mycket att hålla i handen alltså om det handlar om lite tuffare handsågning.
ICS debuterade med en ny pneumatisk
kedjesåg kallad 701A vilken klarar att leverera
omkring 6 hk vid 90 psi. Joe Taccogna från
ICS berättade att de inte är en enorm efterfrågan på pneumatisk utrustning men det
finns en efterfrågan bland företag som arbetar i områden där det inte får förekomma
maskiner och utrustningar som genererar
en risk för gnistbildning eller som läcker hydraulolja. Man planerar att även lansera produkten på den europeiska marknaden inom
kort. Taccogna meddelade också att man
under sommaren 2015 kommer att lansera en
högfrekvensdriven såg vilken kommer att bli
den första sedan man blev Nordamerikansk
distributör av Pentruders produkter. “Sågen
kommer att drivas av ett kraftaggregat från
Pentruder och klara svärd upp till 25 tum”, berättade Joe Taccogna.

PACKAD “SOUTH HALL”
Förutom Central Hall och utomhusområdet i
direkt anslutning lockade South Hall många
besökare.
Här flockades framförallt tillverkare för
slipning och polering av betong-, sten- och
terazzogolv samt leverantörer av stofthanteSvensk Rental Tidning • Januari - Februari 2015 • www.SvenskRental.se

ringsutrustning. Det första som mötte besökare nästan i ingången var Blastrac och Diamatics montrar som innehöll många nyheter.
Om det är full fart inom bygg- och anläggning i allmänhet i USA just nu så är det ännu
bättre inom segmentet slipning och polering
av betonggolv. “Busy”, är vad Diamatics Kevin
Partin betecknade sektorn just nu. “Det pågår
ett stort antal projekt just nu där betonggolv
omvandlas och renoveras över hela den amerikanska kontinenten. Många detaljhandelskedjor och utbildningscenter runt om i landet
renoverar sina betonggolv och polerar upp
dom till superfinish”, berättade Partin. Detta
var en av anledningarna varför Diamatic lanserade sin nya gasdrivna golvslip BMG-435 P
som mäter 43 cm i diameter. Verktygshastigheten är 500 till 900 rpm vilket gör maskinen
perfekt för att ta bort gammal beklädnad som
lim, epoxy med mera och jämna till golvet för
att sedan polera det. Diamatic introducerade
även en ny planetarisk golvslip kallad 555 PRO
med en slipbredd på 56 cm. Maskinen kan
snabbt plockas isär för enkel transport eller
flytt till områden där det är trångt och svårtåtkomligt såsom exempelvis källare. Maskiner
använder 23 cm slipskivor och sliphastigheten
är variabel mellan 350 till 1100 rpm.
Vägg i vägg med Diamatic och Blastrac
hittade man svenska tillverkaren Pullman
Ermator som i USA går under namnet Erma-
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tor. I montern rådde febril verksamhet med
många intresserade besökare. Fredrik Åkerman som är försäljnings- och marknadschef
för Ermator Inc med säte i Tampa är mycket
nöjd med företagets utveckling. “Jag är inne
på mitt sjunde år här i USA och jag måste säga
att vi har haft och har en fantastisk utveckling. I år lanserar vi inga direkta nyheter mer
än några uppgraderingar men affärerna ångar
på ordentligt. Det amerikanska bolaget är på
god väg att gå om det svenska moderbolaget
omsättningsmässigt. Vår senaste stora nyhet
som vi visade på WOC 2014 var vår gasdrivna
stofthanterare”, berättar Fredrik.
Ermator ställde endast ut i South Hall men
tillverkarens produkter fanns med i var och
varannan monter på demoområdet utomhus.

Intill Ermator fanns Scanmaskin som visade
de maskiner som man demonstrerade på utomhusområdet. I centrum var förståss nyheten Scan
Combiflex 800 DSP. Tvärs över gången fanns sedan HTC med sin inomhusmonter där man mera
ingående visade fördelarna med nya Air Wave.
Längre ner i hallen återfanns flera andra
svenska tillverkare såsom Aquajet Systems
och Conjet. Aquajets produkter visades även
in amerikanska bolaget JetStreams monter.
Aquajet har under de senaste åren visat sig
mycket starka inom produktutvecklingsom-

rådet. De nya produkterna har vi berättat om
upprepade gånger i tidningen. Vid sidan av
att man stärker sitt produktsortiment med
nya innovativa produkter jobbar man intensivt med att uppgradera sitt marknads- och
informationsmaterial med en ny hemsida,
nya presentationsfilmer, en ny app för att
förenkla kundernas användning och övervakning av maskinerna med mera. Man har
dessutom utsett en ny VD för företaget som
tillträder i maj. Den andra svenska tillverkaren av vattenbilningsutrustning, Conjet,
ställde som vanligt ut på mässan och har nog
inte missat en WOC-mässa sedan slutet av
80-talet. I år valde man att inte ställa ut någon
robot men visade istället sina nya produkter,
som lanserades under förra året, med hjälp av
bilder och videor.

SÄKERHET OCH ERGONOMI
Medan snacket på mässan dominerades av
reflektioner om den förbättrade marknadssituationen i USA pratades det också om
operatören betydelse. Nästan alla produktdemonstrationer tog upp ämnet säkerhet, komfort och bekvämlighet och att produkten skall
assistera operatören att inte bara bli mera
produktiv med högre kvalitetsnivå utan att
arbetet också skall vara säkert och komfortabelt. Det var tydligt att allt fler entreprenörer
frågar efter hur maskinerna ökar säkerhet och
förbättrar ergonomin.
Joe Gann, på Cupertino Electric, San Jose,
Kalifornien, talade för många när han framhöll att produktivitet är inte längre nummer
ett när en entreprenör planerar att köpa ett
nytt verktyg eller maskin. “Nu tittar man
mycket mer vilket säkerhet, ergonomi, vibrationer eller buller en maskin levererar. Efter
det kommer produktivitet och slutligen pris”,
säger Gann. “Jag tycker att hela industrin håller på att ändras. Säkerhet genomsyrar numera hela projektet och hur det planeras. Det är
positivt!” tillägger han.
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GENERATORER
FÖR ALLA
BEHOV!

vi ses på Intermat i

nter 7L100

Paris 20-25 april mo

Det nya QEP-sortimentet
finns i flera utföranden
och passar dig som
behöver tillförlitlig och
robust utrustning på
arbetsplatsen.

Dammfritt
påsbyte
på 30 sek.
Självklart ska du snabbt och enkelt kunna byta
påse på din stoftsug – utan att få i dig farligt
damm. Det har vi alltid tyckt. Därför var vi
först ut med att erbjuda Longopac-systemet
(för en herrans massa år sedan). Och därför
går allt fler maskinleverantörer i våra spår.
Njut av fördelarna med Longopac på alla våra
stoftsugar och förskiljare. (Och glöm aldrig
att vi var först!)

pullman-ermator.se

33

Säkrare vinkelslipar
Bosch lanserar en ny serie med åtta små
vinkelslipar för proffs, var och en utrustad med ett intelligent bromssystem.
Ett system som är först med att fungera
magnetiskt. Till skillnad från mekaniska
och elektroniska bromssystem, så är det
magnetiska systemet pålitligt även vid
strömavbrott och ser till att vinkelsliparna
stannar 70 procent snabbare än vinkelslipar utan bromssystem. Den korta retardationstiden är en särskild fördel inom
industriell produktion. Eftersom skivan
stannar fortare, kan hantverkaren enkelt
ställa ifrån sig maskinen mellan jobben
och snabbare återuppta arbetet vilket sparar både tid och pengar.

HÖG SÄKERHETSSTANDARD

DEWALT® LANSERAR NYA
18 V LED-LAMPOR
DEWALT utökar sitt sortiment av lampor
med två portabla 18 V LED-lampor. De nya
modellerna, bygglampa DCL060 och arbetslampa DCL043, är bland de ljusaste i sin
kategori och har utvecklats för hantverkare
som arbetar i miljöer med dålig belysning.

D

en fördelaktiga LED-tekniken ger exceptionell klarhet och ökad hållbarhet, en jämnare ljusbild, samt längre
gångtid och livslängd på glödlampan i jämförelse med halogen.
Bygglampa DCL060 är lämplig för områdes- och arbetsbelysning, väger endast 1,5
kg och ger ett ljusflöde på 1500 lumen. Den
kraftfulla LED-strålen avger en färgtemperatur som liknar dagsljus och är därmed idealisk
för elektriker som behöver se korrekta färger
på kablar. Den kan även användas vid t.ex.
identifiering av fuktiga områden på målade
eller murade ytor. För att uppnå optimal vinkel och belysningsområde kan lamphuvudet
vridas upp till 105 grader, medan eventuell
värmeeffekt upptas av ett integrerat kylelement. När bygglampan inte används och
har vridits undan, är lampan helt skyddad i
verktygskroppen. Andra användbara produktegenskaper innefattar ett bärhandtag för ett
säkert och bekvämt grepp, två smarta öglor på

baksidan för upphängning och gummifötter
för gedigen stabilitet och balans.
Den nya arbetslampan DCL043 förser användaren med en högintensiv och fokuserad
stråle med maximal effekt på 1000 lumen
samt 400 m räckvidd. Med en vikt på 0,9 kg
erbjuder arbetslampan maximal mångsidighet, den är perfekt för handhållen inspektionsbelysning, platsunderhåll eller för användning i stora öppna ytor.
Lamphuvudet kan vinklas i fem olika lägen
och är skyddad för krävande arbetsmiljöer genom ett robust gummiöverdrag. Dessutom
är arbetslampan IP54-klassad för vatten- och
dammskydd.
Annika Folkesson, marknadskoordinator
DEWALT, berättar, ”Att hitta nätström och
kablar kan ofta vara ett problem för professionella hantverkare som behöver en flexibel belysning med hög intensitet vid arbete i
trånga utrymmen eller svagt ljus. De nya batteridrivna XR LED-lamporna erbjuder exceptionell kraft och ljusstyrka, vilket ger korrekt
genomförda uppgifter på kortare tid.”
Bygglampa DCL060 och arbetslampa
DCL043 är kompatibla med DEWALT XR
5,0 Ah 18 V litiumjonbatterier vilka kan köpas separat.
Båda lamporna har 3 års garanti vid registrering på hemsidan.
www.dewalt.se

Bromsfunktionen bidrar till användarnas
säkerhet. Vinkelsliparna är även användbara för arbetsuppgifter där säkerhetskraven
är särskilt höga, till exempel i raffinaderier
och på oljeplattformar samt inom kran-,
fartygs-, tank- och containerbyggen. Fyra
av modellerna är dessutom utrustade med
en så kallad Protection Switch – ett dödmansgrepp som kan användas längs hela
handtaget, oavsett om vinkelslipen hålls
i ett grepp fram, bak eller längs mitten av
maskinen. Hantverkaren har därför alltid
kontroll över verktyget – även i svårare
arbetspositioner. Kombinationen av dessa
två säkerhetsfunktioner gör det lättare att
möta allt högre krav på arbetssäkerheten
inom den industriella sektorn.

INTELLIGENT BROMSSYSTEM
Om vinkelslipen stängs av eller om ett
strömavbrott inträffar, aktiveras två parallella magnetskivor i växelhuset så att deras
nord- och sydpoler står mittemot varandra
(virvelströmsprincipen). Det gör att vinkelslipens skiva stannar mycket snabbt.
www.bosch.se
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FÖRSTA ROTATIONSLASERN MED STÖLDSKYDD
Ljudlarm på verktyg och mottagare
skyddar mot stöld och en Kalibreringspåminnelse som indikerar automatiskt
om du måste kalibrera .

B

osch lanserar nu två versioner av en rotationslaser med ett arbetsområde på
500 meter (diameter) för all slags avvägning för utomhusbruk: GRL 500 H +
LR 50 Professional för horisontell avvägning (H) och GRL 500 HV + LR 50
Professionell för horisontell och vertikal
avvägning (HV). Mottagaren LR 50 Professional ingår och fungerar även som fjärrkontroll
för rotationslasern, vilket gör att användaren
som slipper ta med en separat fjärrkontroll.
Dessutom är Boschs nya rotationslaser först
på marknaden med att ha ett inbyggt stöldskydd tack vare att mottagaren används som
fjärrkontroll. Ett larm aktiveras när rotationslasern är påslagen och om rotationslasern
flyttas utan att LR 50 Professional dockas i
hållaren utlöses ett larm på både rotationslasern och mottagaren. Dessutom inaktiveras
alla funktioner om larmet utlöses.

“ALLT I ETT”-VERKTYG
GRL 500 H/HV Professional och LR 50 Professional är utrustade med en simultanladdning som gör att enheterna kan laddas upp
samtidigt. Detta görs genom att man ansluter

mottagaren i hållaren på rotationslasern och
ansluter strömadaptern på undersidan av rotationslasern – vilket möjliggör snabb uppladdning av de inbyggda lithiumjonbatterierna. Efter endast tjugo minuter finns tillräckligt med
ström för att kunna utföra fyra timmars arbete.
Efter en timme är batterierna laddade till 60
procent och efter tre timmar är de fulladdade
och motsvarar en körtid på ca 25 timmar.

FUNKTIONELLA FUNKTIONER
GRL 500 H/HV + LR 50 Professional har funktionella egenskaper som möjliggör snabb, enkel och exakt avvägning. Till exempel kan användaren själv kalibrera verktyget om den har
fallit ned eller om verktyget har varit utanför
det tillåtna lagringstemperaturområdet. LR
50 Professional visar automatiskt om kalibreringen måste kontrolleras - detta sker genom
sensorer som övervakar verktyget även när
det är avstängt.
GRL 500 H/HV + LR 50 Professional anpassar sig själv till horisontellt eller vertikalt
läge och kompenserar för lutningar upp till
± 10 procent (5,7 grader). Den horisontella
noggrannheten är ± 0,05 millimeter per meter, medan den vertikala noggrannheten är ±
0,1 millimeter per meter. Anti-Drift System
(ADS) hjälper till att undvika misstag vid avvägning och aktiveras direkt när noggrannheten av verktyget förhindras, till exempel av
en stöt eller vibration, exempelvis från stark
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vind. Verktyget är även damm- och stänkskyddat till IP 56 och går automatiskt in i viloläge om den inte använts på 30 minuter. Alla
inställningar sparas när detta sker.
LR 50 Professional är utrustad med en stor
skärm och en belyst display som kan läsas från
både fram- och baksidan. En ”Centre Line”knapp riktar laserstrålen på mottagarens mitt
och beräknar fallet automatiskt. Den befintliga lutningen visas i procent. En annan funktion är visning av den relativa höjden i millimeter. Detta används till exempel när du vill
kontrollera hur plant ett golv är. Verktyget
har även en lutningsfunktion, vilket innebär
att en känd lutning kan skrivas in direkt i steg
om 0,1 procent med hjälp av LR 50 Professional, istället för att mätas manuellt. Utöver
detta har HV-versionen ”Line Control” i vertikalt läge, vilket till exempel kan används för
att placera ut pelare i en exakt rad.
GRL 500 H + LR 50 Professional finnas
hos återförsäljare från och med oktober 2014
med ett rekommenderat pris på 11 695 kronor exklusive moms och GRL 500 HV + LR
50 Professional med ett rekommenderat pris
på 12 595 kronor exklusive moms. Verktygen
levereras i en tillhörande väska inklusive fästen och klämmor samt en strömadapter med
kablar som krävs för laddning. Det kommer
även finnas versioner av verktyget som inkluderar stativ och mätsticka.
www.bosch.se

Se här n
ågra
exempe
l

Alla verktyg
verktyg från
från samma
samma leverantör
leverantör
Alla
Våtkapklingor

Betong, Universal

För trä och aluminium

Batteridrivna sågar

Kap- och slipskivor

Betongborr

Asfalt

Granit

Kakel och klinker

Stålklingor

Takpappklinga

Katastrofklinga

Diamantklinga för stål m.m.

Tunnväggiga

Torrborr

Kakelborr

Klingor för Minerit och skivmaterial

Hålsågar

Tigersågblad

Sticksågblad

Fräsar

Betong Universal

Quick-Shift

Beläggningar

För Flex Giraffslip

Polerverktyg

Multiblad för Fein m.fl. maskiner

ABS-skivor

Slippapper för golv m.m.

Sågkedjor Svärd

Röjsågklingor

Polering

Barracuda för avverkning

Skurrondeller Slipdukar

Slyklingor

Bandsågblad för byggblock

OxySanTM

Tillbehör för diamantkärnborrning

Borrmaskiner och stativ

Betongslipar

Golvslipar

Bänksågar

Golvsågar

Luftrenare

Diamantverktyg, hårdmetallverktyg och maskiner för byggindustrin
Huvudkontor Båstad:
Box 1070
0431-710 00
269 21 Båstad info@midhage.se

Göteborg:
Marieholmsg. 10B 031-19 88 80
415 02 Göteborg info.gbg@midhage.se

Solna:
S:t Ansgars väg 6 08-23 29 00
169 51 Solna
solna@midhage.se

www.midhage.se

Du vet väl att du kan läsa fler nyheter och reportage på:

www.svenskrental.se
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42 METERS LARVBANDSLIFT FRÅN OMME
Efterfrågan på högre larvbandsliftar
har gjort att Omme nu tagit fram ny
modell med hela 42 meters arbetshöjd
– Omme 4200RJ.
Omme presenterar en ny larvbandslift med
42 meters arbetshöjd och max. räckvidd på
15,20 meter. Liften har en kombination av
diesel- och batteridrift vilket gör den lika
användbar utom- som inomhus. För utomhusbruk är dieseldriften det naturliga valet.
Inne använder du den elektriska motorn som
drivs med åtta kraftfulla batterier. Liften kan
enkelt och snabbt fås i position tack vare den
snabba och starka larvbandsdriften.
Omme 4200 RBDJ är anpassad att köra på
mjuka, leriga underlag eller i brant terräng.
Den goda uppställningsförmågan möjlighör
arbete på t. ex. trottoarer, gräsplaner, marmorgolv eller på känsliga platser där det ställs
både stora krav på hög arbetshöjd och lång
räckvidd.
Uppställningsförmågan på hela 27 % ger
god möjlighet att arbeta i sluttningar där
självgående bomliftar inte tar sig fram pga. av
lutningen och tyngden. Kompakta mått til�låter arbete i trånga utrymmen, höjden är 1,99
m och längden är endast 8,90 m och en avtagbara korg gör det möjligt att minska längden
ännu mer. Larvbredden på 1,75 m kan hydrauliskt reduceras till endast 1,35 m. Totalvikten
är endast 6 800 kg.
www.brubakken.se

GLM 100 C PROFESSIONAL
AVSTÅNDSMÄTARE
Med GLM 100 C Professional, kan Bosch i
framtiden erbjuda en laseravståndsmätare
med ett gränssnitt för snabb och effektiv
dataöverföring. ”C” står för ”anslutningar”
(Connectivity), och säger allt: laseravståndsmätaren har ett integrerat Bluetooth-gränssnitt. Med hjälp av detta gränssnitt kan
mätvärden snabbt och effektivt överföras till
smartphones och surfplattor med Bluetooth
Classic (Android från version 2.3) och Bluetooth Low Energy (iPhones från version 4S
och iPads från version 3). Det andra alternativet är dataöverföring med en micro-USBkabel till en dator. I detta fall är mätvärdet
lagrat av de senaste 50+1 mätresultaten och
kan exporteras till tabell och sedan läsas in
och bearbetas på en dator.

SMIDIG ÖVERFÖRING
Det kommer bli särskilt smidigt och enkelt att använda de uppmätta värdena med
hjälp av smartphones och surfplattor i samband med Boschs mätningsapp. Fram till
nu har det gjort det möjligt för användare
att ta bilder, skriva in dimensioner manuellt i fotot med hjälp av pilar och vinklar,
lägga till dokument och spara uppgifterna
och skicka via e-post. Synkronisering av
appen och GLM 100 C Professionell gör
att det finns en mängd olika funktioner
av mätningsappen med hjälp av kameran.
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Till exempel kan ett mätvärde överföras direkt till önskad fotostorlek. Det sparar tid
och utesluter fel resulterande från manuell
överföring.
Värdelistan för mätningen med GLM
100 C Professional överförs automatiskt till
appen när en Bluetooth-anslutning är påslagen. Alla mätvärden anger datum och tid
samt typ av mätning som till exempel volym, yta, horisontellt eller vertikalt avstånd
och detta kan även namnges individuellt.
Detta gör det möjligt för de uppmätta
värdena att snabbt och enkelt fördelas när
som helst. En annan fördel är möjligheten
att dra de individuella värdena till en enda
linje genom att dra lite lätt på skärmen med
fingret. Appen beräknar då automatiskt avstånd, yta eller volym, med hänsyn till om
det är ett värde baserat på avstånd eller yta.
Dessutom kan professionella hantverkare
spara all data från sina olika byggprojekt i
olika mappar för respektive projekt. Vid behov kan de skicka bilder i jpeg-format och
PDF-filer direkt från appen. Detta gör det
möjligt att arbeta tillsammans på distans
och långa avstånd utan att chefen eller kollegan behöver besöka arbetsplatsen. Istället
kan beslut tas genom att titta på den digitala planritningen. Värdefull tid sparas och
önskat resultat uppnås snabbare.
www.bosch.se

H SERIEN
H SERIEN

NY 7 - TONSVÄLT
H SERIEN – NYA MODELLER FRÅN HAMM.

H SERIEN
• Utmärkt sikt
• Optimal ergonomi
• Framtidsorienterad motorteknologi
• Överlägsen klättringsförmåga
• Kompakt envalsvält

ROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES

www.wirtgen.se
Wirtgen Sweden
Alvesta 0472 - 100 91 . Göteborg 031 - 748 31 31
Frövi 0581- 80 400 . info@wirtgen.se
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INTERMAT

möter våren i Paris
Om drygt en månad slår mässan Intermat i Paris upp portarna.
Årets upplaga förväntas blir större än förra gången och betydligt
fler utställande företag har anmält sig till mässan den här gången. En nyhet som tros lockat nya kategorier av utställare till
mässan är att den samarrangeras med World of Concrete Europe.

M

ässan Intermat i Paris är sedan
länge en av de tunga maskinoch entreprenadmässorna i
Europa vid sidan av Bauma. Man brukar räkna Bauma som nummer ett.
Därefter kommer Intermat, Samoter
och någon av mässorna i England. Men
under de senaste åren har de flesta
paneuropeiska mässorna upplevt en
nedåtgående trend, alla utom Bauma
som fortsatt att växa. Intermat har kritiserats för att, trots sin internationella
prägel, att vara för fransk, det vill säga
för lokal.

WOC TILLBAKA I EUROPA
Det är därför med extra stor förväntan
som branschen väntar in årets upplaga
av Intermat som arrangeras 20-25 april
på mässanläggningen Paris Nord i Vill-

epint norr om Paris. Arrangörerna har
marknadsfört mässan kraftfullt med
särskild tyngd på dess internationella
status. En stor nyhet för årets utgåva är
att den samarrangeras med den amerikanska byggmaskinmässan World of
Concrete som i år, genom Intermat,
introducerar World of Concrete Europe. Under ett antal år för nära två
decennier sedan ambulerade en internationell version av World of Concrete
runt världen. Den arrangerades på flera
platser i Europa, bland annat i Köpenhamn och på andra ställen som exempelvis Singapore. Nu kommer alltså
World of Concrete tillbaka till Europa.
Det faktum att World of Concrete lagts
till Intermat har med all säkerhet haft
betydelse i utställarleden. Det märks
redan på årets startfält då flera namn

som inte ställt ut tidigare eller som på
många år inte ställt ut på Intermat,
finns med på årets upplaga av mässan.
Antalet svenska företag som ställer ut
har också ökat och fler inom produktsektorerna rivning, håltagning och
slipning och polering av betonggolv
har valt att ställa ut. Den europeiska
marknaden går fortsatt kräftgång på
sina hålla och det är inte riktigt det försäljningstryck som branschen önskar
sig. Kanske Intermat kan sätta hjulen i
snurrning igen inte minst i värdlandet
Frankrike.

NÅR INTERMAT 2015 MÅLET?
Mycket talar för det och i långt större
utsträckning än tidigare. Fler än 1 000
varumärken redan anmälda varav 38
bland de 50 ledande företagen inom
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den internationella entreprenadbranschen
finns med. Hela 238 nya varumärken, det
vill säga som inte ställt ut på mässan tidigare
finns med. Det bådar gott för mässan i Paris.
Nyheter för Intermat 2015, förutom World
of Concrete Europe, är att man lanserar ett
nytt avdelningssegment på den 375 000 m2
stora mässytan. I nuläget, ett par månader
innan mässan, är nära 90% av mässytan redan bokad. Majoriteten av de riktigt stora aktörerna finns med samt en stor mängd av väl
så viktiga mindre aktörer ställer ut. De högst
rankade franska tillverkarna som bland andra
Manitowoc Crane Groups och Manitou som
återkommer tillsammans med Fayat, Haulotte och Mecalec är bland de högst rankade
franska företagen som ställer ut på INTERMAT. Dock har tillverkare som Caterpillar,
JCB med flera valt att inte ställa ut på årets
Intermat.
Intermat bevisar återigen att man har förmågan att samla sektorns ledande aktörer
och kan bekräfta att 38 av världens 50 största
tillverkare av entreprenadmaskiner deltar.
Dessa inkluderar, i alfabetisk ordning: CNH
Industrial, Doosan, Hitachi Construction
Machinery, Hyundai Heavy Industries, JLG,
John Deere, Kobelco Construction Machinery, Komatsu, Kubota, Liebherr, Liugong,
Sany, Shantui, Terex, Volvo Construction
Svensk Rental Tidning • Januari - Februari 2015 • www.SvenskRental.se

Equipment, Wirtgen Group, Wacker Neuson,
Zoomlion / CIFA.
Den 22 och 23 januari 2015 arrangerades
Pre-Intermat som är en presskonferens där
den internationella pressen fick möjlighet
att ta de av en del av de nyheter som kommer att visas på mässan. Arrangemanget var
uppskattat och drygt 90 utställare fanns med
och berättade om sina nyheter. Ett stort antal
journalister mötte upp till mötet, däribland
Svensk Rental Tidnings redaktörer. På PreINTERMAT avslöjas dessutom resultat av
tävlingen Innovation Awards med mer än 80
tävlingsdeltagare.
En stor andel svenska och nordiska tillverkare ställer ut på mässan. Antingen i egen regi
eller genom sina partners och distributörer i
Frankrike. Några exempel på svenska företag
är Volvo Construction Equipment, Husqvarna Construction Products, Brokk, Conjet,
Aquajet Systems, HTC, Maeda kranlyft, Scanreco, Oilquick.
INTERMAT 2015 arrangeras av S.E. INTERMAT, CISMA, SEIMAT, franska branschorganisationer inom entreprenadindustrin
och Comexposium, Frankrikes ledande mäs�sarrangör. Mässan går 20-25 april på mässområdet Paris-Nord Villepinte, Frankrike.
Mässnyheter på: http://paris.intermatconstruction.com/

41

Ett urval av utställare på Intermat 2015
AKERSTROMS

EPEC OY

HTC FLOOR SYSTEMS

ALITINFORM, LTD

EUROMECC

HUSQVARNA CONSTRUCTION

ALLU FRANCE

EUROPEAN RENTAL ASSOCIATION - ERA

HYDRARAM BV

ALLU GROUP

EVERDIGM CORP

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES EUROPE

AMMANN GROUP

FALCON OPTICS SCIENCE AND TECHNOL-

IDROMECCANICA RAMTEC

APPYDRO

OGY (SHANGHAI)

INDECO IND.

ARDEN EQUIPMENT

FARESIN INDUSTRIES

INDEXATOR ROTOTILT SYSTEMS AB

ASHINE DIAMOND TOOLS

FAYAT

JLG FRANCE SAS

ASTEC INDUSTRIES

FLEX

KAESER COMPRESSEURS

ATLAS MASCHINEN GMBH

GEDA

KLAC INDUSTRIE

ATLAS WEYHAUSEN GMBH

GEITH INTERNATIONAL

KLEEMANN

AUSA

GENESET POWERPLANTS LTD

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY

AVANT TECNO OY

GENESIS GMBH

EUROPE

BELL EQUIPMENT

GENIE FLEXION

KOCEMA

BERROYER

HAMM AG

KOMAC

BLASTRAC BV

HARTL CRUSHER

KOMATSU

BOBCAT EMEA

HATZ-DIESEL

KTR FRANCE

BOECKER

HAULOTTE GROUP

KUBOTA EUROPE

BOMAG GMBH

HIDROMEK

KUBOTA EUROPE

BROKK FRANCE

HINOWA

LEGUAN LIFTS OY

CANGINI BENNE S.R.L.

HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY (EU-

LIEBHERR

CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT

ROPE)

LIUGONG

CEDIMA MACHINES ET OUTILS DIAMANTS

HOLLAND LIFT

LOXAM

CHINA CONSTRUCTION MACHINERY ASSOCIATION
CONSTRUCTION EQUIPMENT ASSOCIATION
UK PAVILION
CORAZZA
CORIMAG SRL
CORMIDI
DAEMO ENGINEERING CO., LTD.
DEUTZ
DIAMATIC
DIECI
DIECI FRANCE
DING LI MACHINERY (CHINA)
DOOSAN BENELUX SA
DOPPSTADT CALBE
DUSTCONTROL AB
DYNASET ”POWERED BY HYDRAULICS”
ENGCON
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MAEDA MINI CRANES

POWERSCREEN

TAKEUCHI FRANCE

MAEDA SEISAKUSHO CO LTD

PRIS-MAG SRL

TEKA FRANCE

MAGNI TELESCOPIC HANDLERS

PROMOVE

TELLIQ

MANITOU GROUP

PULLMAN ERMATOR AB

TEREX CORPORATION

MANTOVANIBENNE

PUTZMEISTER

TEREX TRUCKS

MAXIMATECC

RIVARD

TEUPEN MASCHINENBAU GMBH

MB DUSTCONTROL BV / SPRAYCANNON

ROCBO - E-Z DRILL

THWAITES

MB S.P.A.

RUBBLE MASTER HMH GMBH

TITAN MAKINA LTD. STI.

MECALAC

RUTHMANN GMBH & CO. KG

TOPCON

MERLO

SAINT-GOBAIN SEVA / FIBRAFLEX

TOWER LIGHT S.R.L.

MESSERSÌ

SAMEP TOOLS

TRELAWNY SPT LTD

MONTABERT

SANY HEAVY INDUSTRY

TREVI BENNE

MOVAX OY

SCANLASER

TYROLIT

MSB CORPORATION

SCANRECO RADIO REMOTE CONTROL

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT

MTB BREAKERS & ATTACHMENTS

SENNEBOGEN MASCHINENFABRIK

VOLVO TRUCKS

MULTITEL PAGLIERO

SIMA

VTN EUROPE SPA

NAKAYAMA IRON WORKS

SIMEX

WACKER NEUSON GROUP

NORDIC LIGHTS

SKAKO

WILDCAT ROCK DRILLING TOOLS

NPK FRANCE

SKYJACK

WIMMER INTERNATIONAL

OFM TOP LINE

SMP PARTS AB

WIRTGEN FRANCE SAS

OILQUICK

SOBRATEMA

WIRTGEN GMBH

OKADA AIYON

SOCOMEC

WIRTGEN GROUP

PADLEY & VENABLES

SPRAYSTREAM

XCENTRIC RIPPER

PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH

SSAB

YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT

PORTAFILL INTERNATIONAL

SSAB

EUROPE

POWER CURBERS AND PAVERS

TABE

YANMAR EUROPE
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MAEDA MINIKRANAR HYR DU AV OSS!
Stål & Hyr är ett uthyrningsföretag som levererar snabbt och säkert.
Vill du veta mer om just Maeda Minikranar kontakta Jörgen
Grubbeson 070-317 25 28, jorgen@stalhyrmaskiner.se.

Kapacitet:
Trpt bredd:

995 kg, 5,5 m
60 cm

1720 kg, 5,5 m
59 cm

2820 kg, 8,7 m
75 cm

VARBERG | Tel 0340-58 29 00 | info@stalhyrmaskiner.se •
KUNGSBACKA | Tel 0300-333 60 | info.kba@stalhyrmaskiner.se

2980 kg, 12,52 m
128 cm

3830 kg, 16,6 m
138 cm

6000 kg, 16,7 m
249 cm

GÖTEBORG | Tel 031-757 35 00 | info.gbg@stalhyrmaskiner.se
• FALKENBERG | Tel 0346-72 96 00 | info.fbg@stalhyrmaskiner.se

www.stalhyrmaskiner.se
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DEWALT® LANSERAR NYTT SORTIMENT
TIGERSÅGSBLAD MED DUBBEL LIVSLÄNGD
Professionella hantverkare såsom rörmokare,
elektriker och ventilationstekniker, vilka utför repetitiva snitt i olika material gynnas
avsevärt av det nya sortimentet Extreme tigersågsblad med dubbel livslängd (dubbel
livslängd jämfört med tidigare rivningsblad).
De senaste tillbehören har tillverkats med
8% kobolt och en överlägsen bimetallkonstruktion av snabbstål och stål med hög kolhalt för hårdare tänder och större flexibilitet.
DEWALTs härdade ToughCoatTM-beläggning ger mindre värmeutveckling och friktion
och skyddar därmed tänderna och ger längre
livslängd.
Tre olika typer av tigersågsblad finns tillgängligt i DEWALTs nya Extreme-sortiment:

SÅGBLAD FÖR METALL
Metallbladen kommer komplett med en 14/18
TPI tandsättning och är utvecklade för repetitiv sågning i hård metall såsom gängstång,
galvaniserade rör, järnrör, armeringsjärn och
vinkeljärn. Den dubbla tandgeometrin ger en
mer hållbar tandformation vid sågning i hårdare metaller med effektiv spånavlägsning.

SÅGBLAD FÖR GENERELL ANVÄNDNING
Sågbladen för generell användning har större
men färre antal tänder än metallbladen (10
TPI) för kapning i en mängd olika material
såsom metall, plast och trä.

SÅGBLAD FÖR TRÄ MED SPIK
Tigersågsblad för trä med spik har unik och
innovativ insticksspets, PlungePoint®, i kombination med stora tandmellanrum för enklare instickssågning och snabb materialavlägsning vid sågning av hål. I tillägg erbjuder
bladen exceptionell hållbarhet och styrka i
applikationer inklusive trä med spik.
Peter Zakrison, Trade Marketing Manager berättar, “Tigersågsblad används i regel
för grova snitt i olika byggmaterial. Dagens
hantverkare kräver därför ett tåligt blad med
hög prestanda. Extreme-sågbladen med dubbel livslängd är idealiska tillbehör och ger en
hög och jämn prestanda oavsett hur krävande
uppgiften är.”
DEWALTs Extreme tigersågsblad med
dubbel livslängd finns i förpackningar om 5.
www.dewalt.se

NYA MODELLER FRÅN KRAMER
KramerAllrad kommer med nya modellbeteckningar för att få en bättre logisk följd mellan dagens 80 & 50-serie.
Framöver kommer man tala om 8-serien
respektive 5- serien. KramerAllrad 350
kommer framöver heta 5035 och KramerAllrad 480 kommer heta 8085. Fösta siffran står för 5-serien respektive 8-serien.
De tre sista siffrorna är volymen på standardskopan mätt i m3, exempelvis 5035
har en standard skopvolym på 0,35m3
och 8085 har en standard skopvolym på
0,85m3 o.s.v.
I samband med nya modellbeteckningar kommer man att helt gå ifrån
”Allrad” och numera enbart heta KRAMER. Det sker även uppdatering på de
nya modellerna främst i 8-serien. Ny design invändigt och utvändigt, ny interiör
i hytt, möjlighet till annat snabbfäste på
5095, 8085, 8095, 8105 samt 8115 för att
nämna några av nyheterna från Kramer.
De nya modellerna kommer att utrustas
med steg IIIB motorer, i 5-serien kommer
det fortsatt sitta Yanmar och Deutz motorer, i 8-serien kommer det sitta Deutz
och Kohler motorer.
www.wiklundtrading.com

BEHÄNDIG DAMMSUGARE OCH KRAFTFULL LED-ARBETSBELYSNING
Bosch utökar sitt sortiment av sladdlösa
verktyg i 10,8 V-klassen med ytterligare två
nyheter som har ett fördelaktigt förhållande
mellan vikt och storlek. Den nya kraftfulla
dammsugaren GAS 10,8 V-LI Professional
och den mångsidiga arbetslampan GLI DeciLED Professional, som tillsammans garanterar hantverkaren en renare och bättre
upplyst arbetsplats.

Ett 2,0 Ah Cool Pack-batteri ger tillräcklig kapacitet för arbetsuppgifter som tar lite
längre tid.

BRA BELYSNING
Arbetslampan GLI DeciLED Professional
har 10 LED-lampor och två ljusstyrkeinställningar för att säkerställa korrekt belysning i varje situation och position. Den

KRAFTFULL OCH KOMPAKT
Den handhållna dammsugaren GAS 10,8
V-LI Professional från Bosch suger snabbt
och effektivt upp damm och löst material.
Dammsugaren är sladdlös, väger 700 gram
utan batteri och är kompakt i sin design.
Det fördelaktiga förhållandet mellan vikt
och storlek gör att den är smidig att ta med
till arbetsplatsen för bland annat installatörer eller köks- och fönstermontörer.
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nya arbetslampan går att fästa och justera
i en rad olika vinklar vilket gör den särskilt
mångsidig. Den hopfällbara basen ger stabilitet och lampan har en justerbar vinkel på
200 grader. Den kan även hängas på stegar
eller i byggnadsställningar med hjälp av en
integrerad krok.
Arbetslampan går att fästa vid arbetskläder med en karbinhake och har en stark
magnet som gör att den kan fästas vid metall.
Allt för att hantverkaren ska kunna rikta ljuset till önskat läge. Lampan har även en 1/4tums gänga så den kan skruvas på ett stativ.
Det tillåter användaren att snabbt och enkelt
ställa in rätt vinkel på belysning och därmed
ha båda händerna fria till arbete. De robusta
och långlivade LED-lamporna gör GLI DeciLED Professional till en effektiv arbetsbelysning som dessutom är kompakt och lätt.
www.bosch.se

www.swedishrental.se

HAR DU LÖNSAMMA HYRKRAFTER?
Hyr ut maskiner som gör arbetet både enklare och roligare.

Kärcher är en världsledande tillverkare av innovativa rengöringsprodukter. Med Kärchers produkter kan du erbjuda maskiner som
gör arbetet både enklare och roligare. Och dina affärer mer lönsamma. Kontakta Dan Hay om lönsamma hyrkrafter på telefon
031-577 309 eller mail: dan.hay@karcher.se. www.karcher.se
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Generationsbyte bland HYDRAULHAMMARNA
B

land världens tillverkare av
hydraulhammare
finns
en handfull giganter. En
av dem är japanska Furukawa
som rönt stora framgångar med
sina verktygsserier under årens
lopp. I Sverige marknadsförs och
säljs Furukawas produkter sedan
långt tillbaka av företaget Amas
i Enköping. En stor nyhet är att
Furukawa släpper sin nya generation av hydraulhammare FXJ som
ger branschen det senaste inom
design och teknik. Med flera
patenterade nyheter förbättrar
FXJ-serien prestandan avsevärt.
FXJ-serien ger användaren mindre underhåll och stillestånd,
jämnare gång, överlägsen styrka
och den högsta tillförlitligheten, enligt Amas. Ett bredare
hydraulisk flödesområde möjliggör att varje hammare kan
användas på en rad olika bärare, detta ger minskade investeringar och ökat nyttjande.

under 2014 men sedan i
slutet av 2014 och början
2015 finns nu hela serien
ute på marknaden. Serien
innehåller 4 hammare och
passar för maskiner från 1255 ton. För mindre hammare
från Furukawa finns fortfarande den så populära LNserien och FX-serien.

FXJ175
FXJ175 är den minsta i nya FXJserien, avsedd att användas på
grävmaskiner och bommar. Maskinföraren kommer att uppskatta
hammarens prestandafunktioner,
till exempel slagkontrollventilen som
förlänger eller förkortar hammarslaget och anpassar stötenergin till det
material som ska knackas. Underhållet
är kraftigt reducerad på grund av monoblock cylinder och färre delar. Alla
FXJ-modeller är också utformade för
automatiskt smörjsystem för effektivare dagligt underhåll.

REVOLUTIONERANDE KONCEPT

FXJ275 - NÄR TVÅ BLIR EN

Nya FXJ-hammaren gör med sitt
intåg på marknaden världspremiär
i sitt slag. Den är av ett helt nytt slag
bland stora hydraulhammare som
aldrig tidigare funnits nämligen att hammaren har monoblockdesign. Detta innebär att
hammaren är konstruerad utan genomgående bultar som i sin tur ger en mycket starkare
och mer motståndskraftig hammare. Monoblockdesign innebär att cylindern och det som
kallas nederdel numera sitter ihop i ett enda
stycke. Hammaren blir mer kompakt och
mer kraftfull. Då hammaren har monoblockdesign behövs inga genomgående bultar. Det
som förr varit en kritisk punkt och dyr kostnad vid byte är numera avhjälpt med denna
konstruktion. Kilarna som håller spettet har
fått en helt ny design med ökad anslagsyta
som jämnar ut kraften och ökar livslängden.
Kolvarna i den nya serien är nydesignade
har alla större kontaktyta vid slag mot spettet.
Andra nyheter att nämna i sammanhanget är
smörjsystemet, ventilkonstruktionen och nya
dämpare för lägre ljudnivå och mindre vibrationer. Sammantaget får du en slimmad hammare med färre delar som är kraftfullare och
mer ekonomisk än någonsin tidigare.

Varför två hydraulhammare när du bara behöver en? FXJ275 täcker upp ett brett omfång
av grävmaskiner och lämnar konkurrenterna
bakom sig. Med den slimmade hammarkroppen blir inget jobb för krävande. Har du en
FXJ275 hemma kan du utföra ditt jobb med
lätthet och tillförlitlighet, varje dag. Alla
nyheter i FXJ-serien finns representerade i
denna modell så som; monoblock cylinder,
dammskyddssystem, nyutvecklade kilar, omgjord kolv och en ny ventilkonstruktion.

FXJ375 - I HÄNDELSERNAS CENTRUM
FXJ375 som är designad för grävmaskiner i
viktintervallen 25-42 är en slagkraftig stor
hydraulhammare som inte har några konkurrenter. Med år av forskning bakom varje hammare, kommer det inte som en överraskning
att FXJ375 utklassar konkurrenterna. Det börjar inifrån hammaren och ut med ett patenterat monoblock cylinder men stoppar inte där.
En större kolvdiameter och ökat tryck i bakre
kammaren förbättrar hydraulhammarens
prestanda. En (tillbehör) Hög-låg fartventil
som manövreras från hytten matchar samman hammaren och grävmaskinen.

FXJ475
HELA FXJ-SERIEN
Den första hammaren i serien släpptes tidigare

Grävmaskiner i 33-55-tonsklassen är den
perfekta matchningen för denna demole-
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ringsmaskin. Oavsett om du ska knacka vår
skandinaviska blåa granit eller slå isär överdimensionerade stenblock i Spanien så utför
FXJ475 sitt jobb tyst och med lätthet. Det
unika höljet (ett stycke) och dämpningssystemet minskar bullernivån och kan då användas i ljudkänsliga miljöer. Högre tryck i bakre
kammaren och större kolvdiameter har ökat
kraften från tidigare modell. Smörjning är nu
enkelt med ett unikt smörjsystem för främre
delen och nedre bussningen, detta förlänger
livslängden på varje spett.
SPECIFIKATIONER: FXJ175
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vikt: 1015 kg
Höjd med spett: 2043 mm
Arbetstryck: 160-180 bar
Oljebehov: 100-160 l/m
Slagfrekvens: 450-900 s/m
Slagenergi: 3610 joules
Spettdiameter Ø: 120 mm
Effektiv spettlängd: 620 mm
Spettvikt: 81 kg
Slang innerdiamter Ø: 19 mm
För basmaskin: 12-21 ton

SPECIFIKATIONER: FXJ275
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vikt: 1775 kg
Höjd med spett: 2468 mm
Arbetstryck: 160-180 bar
Oljebehov: 145-220 l/m
Slagfrekvens: 350-620 s/m
Slagenergi: 5120 joules
Spettdiameter Ø: 140 mm
Effektiv spettlängd: 680 mm
Spettvikt: 143 kg
Slang innerdiamter Ø: 25 mm
För basmaskin: 18-30 ton

SPECIFIKATIONER: FXJ375
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vikt: 2525 kg
Höjd med spett: 2715 mm
Arbetstryck: 160-180 bar
Oljebehov: 170-260 l/m
Slagfrekvens: 350-450/550 s/m
Slagenergi: 7310 joules
Spettdiameter Ø: 155 mm
Effektiv spettlängd: 715 mm
Spettvikt: 167 kg
Slang innerdiamter Ø: 25 mm
För basmaskin: 25-42 ton

SPECIFIKATIONER: FXJ475

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vikt: 3205 kg
Höjd med spett: 2892 mm
Arbetstryck: 160-180 bar
Oljebehov: 200-300 l/m
Slagfrekvens: 250-450 s/m
Slagenergi: 9620 joules
Spettdiameter Ø: 170 mm
Effektiv spettlängd: 720 mm
Spettvikt: 229 kg
Slang innerdiamter Ø: 32 mm
För basmaskin: 33-55 ton

TJÄNA PENGAR PÅ
DIN GAMLA MASKINPARK!
SP

IKP

VINKELSLIP

SAXLIFT

I S T OL B E T O N
G

SÅLD FÖR 4400kr

SÅLD FÖR 26 200kr

SÅLD FÖR 1700kr

Vi är specialister på att sälja begagnade hyrmaskiner!
Med över 100 000 besökare varje månad och köpare i över 60 länder.

www.klaravik.se

Kontakta oss på 054 - 15 13 04 eller info@klaravik.se
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Wacker Neuson expertise
to the last detail.
Hydronic heaters for
surfaces and spaces.
As the pioneer of hydronic surface heaters
for thawing and curing applications, you can
trust Wacker Neuson to bring the right heat
solution when and where you need it.
The experts of Wacker Neuson understand
how soil types, moisture content and heat
retention will influence thaw performance and
continues to engineer innovative surface heaters to best meet your heating requirements.

turnaround
tionality for fast rental
Validating machine func
tes (with the hose on reel)
can be done within minu

–
–
–
–
–

Fastest set-up and project completion
Easiest operation
Most reliable in extreme environments
Lowest cost of ownership
Effectively heat the largest surface or
space area at the lowest possible cost.

www.wackerneuson.com
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En “blänkare” betyder så mycket!

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

speciell kampanj eller en specifik produktgrupp inom
ditt sortiment eller helt enkelt en annons som innehåller
ditt företags kontaktuppgifter.
Annonsregistret kommer att finnas med i alla
utgåvor under året till det förmånliga priset av 6 000 kr

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

Anläggsmaskiner:

Uthyrningssystem:

Containrar:

GODS G

Nöjda kunder =
Lönsam uthyrning
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Kontakta oss på:
08 – 50 52 10 42
info@mcs-software.se

www.mcs-software.se
Pumpar:

FARLIG
AV

kaeser.se

UTHYRNINGSSYSTEM från MCS

ARING
RV
Ö

Byggkompressorer utan
kompromisser

LÄTTFLYTTADE
MILJÖCONTAINERS.

www.savehyr.se
malmo@savehyr.se
0708 - 53 50 05

Hydraulik:

Vi beräknar, monterar, driftsätter och demonterar såväl
pumpar som tillbehör – och
vi är snabbt på plats när du
behöver flytta vatten snabbt.

Wirtgen Sweden AB

Kontakta oss på
0200-77 88 00 eller via
flygtrental@xyleminc.com

Tel.: 0470-100 91
www.wirtgen.se

www.hydroscand.se

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

Liftar/Kranar/Ställningar:
Anz_Wirtgen Sweden_60x40mm.indd 1

30.01.14 14:55

www.brubakken.se
Elverktyg:

Bosch mätverktyg!
100% professional!

Branschföreningar:

Mycket kraft.
Välj grönt.

Service

Laser & geodesi
Karlstad 054-216060
Mölndal 031-204010
Sollentuna 08-7543130

www.husqvarnacp.se

Handhållna och stationära
maskiner för byggindustrin.
Innovativa lösningar. Gröna verktyg.
hitachi-powertools.se

www.blinken.eu

I din tjänst
sedan 1910
Svensktillverkat

www.swedishrental.se

0371-500 08

www.faxes.se

Snabbare och enklare
uthyrningSproceSS
MeD McS uthyrningSprograM
Offerter &
kontrakt snabbt
och enkelt

Kontroll över
tillgänglighet,
utnyttjandegrad
samt intäkter

kontakta oss för att höra hur vår lösning kan hjälpa er bli effektivare och mer lönsam.
ring 08-50 52 10 42 eller besök www.mcs-software.se

Automatiska
påminnelser om
underhåll samt full
servicehistorik
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Sveriges Byggindustriers Johan Deremar om svensk byggindustri:

BYGGINDUSTRI PÅ HÖGVARV

M

otorn i svensk ekonomi – hushållen – får byggindustrin att gå upp i
högvarv. Det är främst produktionen
av nya bostäder som stiger snabbt, men uppgången på byggmarknaden sker på bred front
i år. Nästa år dämpas dock utvecklingen när
både bostads- och anläggningsmarknaden
bromsar in.
Oljeprisfallet har gjort att utsikterna för
världsekonomins tillväxt åter börjat ljusna.
Det är framför allt den amerikanska ekonomin som lyfter, men även andra industrialiserade länder, exempelvis Tyskland och
Storbritannien, mår allt bättre. Samtidigt
fortsätter Kina och Japan att gå trögt, medan
tillväxtekonomier såsom Indien får positiva
injektioner från det globala råvaruprisfallet.
Euroområdet hankar sig fram och står emot
de negativa impulserna som farhågorna för
en ”Grexit” ger. Problemen i världsekonomin
finns kvar, men den övergripande bilden är en
gradvis förbättring av den globala tillväxten
under prognosperioden 2014-2016.

FORTSATT MINUSRÄNTA
Det underliggande inflationstrycket fortsätter att vara lågt under prognosperioden via
fallande energipriser och förbättrad produktivitetstillväxt. Detta innebär att Riksbanken
återför räntan till noll först i slutet av 2016.
Nybyggnadsinvesteringarna i bostäder
började stiga kraftigt redan i slutet av 2013.
Totalt sett beräknas uppgången till 36 procent 2014. Börsuppgång, stigande bostadspriser, ökade disponibelinkomster och starkare
arbetsmarknad gör att antalet påbörjade bostäder får ett nivålyft under prognosperioden
2014-2016. Dock kommer amorteringskrav
och höjda skatter att vända utvecklingen,
vilket leder till att bostadsbyggandet sjunker
nästa år. Investeringsutvecklingen följer produktionstakten med viss eftersläpning och
därför stiger denna kraftigt i år för att därefter
dämpas rejält 2016.
Ombyggnadsinvesteringar i bostäder hade
ett bra fjolår och uppgången beräknas till 10
procent. I år kommer hushållens allmänna
efterfrågan att öka, vilket gör att ombyggnadsaktiviteten stiger. Uppgången håller i sig
nästa år och drivs då främst av fastighetsbolagens upprustning av allmännyttans bostäder.
Lokalinvesteringarna växte relativt stark i fjol
och det var den privata kredit- och fastighets-

sektorn som främst bidrog till uppgången.
Den allmänna konjunkturutvecklingen gör
att de privata aktörerna fortsätter att investera i nya lokalprojekt under 2015-2016. Den
offentliga sektorn fortsätter att satsa på nya
verksamhetslokaler, men den positiva tillväxttakten mattas successivt. Det är främst
landstingens investeringar i byggnader för
vård och omsorg som driver uppgången under prognosperioden.
Anläggningsinvesteringarna hade en relativt god tillväxt under 2014, främst tack vare
en kraftig ökning inom de privata delsektorerna energi, transport samt post och tele. I
år stiger nivån genom ökade infrastrukturinvesteringar. Nästa år sjunker dock investeringarna inom både den offentliga och privata
sektorn. Anledningen är främst minskade
väginvesteringar på den offentliga sidan samt
sjunkande post och teleinvesteringar på den
privata.

BOSTÄDER
De sammantagna bostadsinvesteringarna
bedöms ha ökat med 20 procent förra året.
Investeringarna i nya bostäder steg med 36
procent, medan ombyggnad växte med 10
procent. I år avtar tillväxttakten något och
2016 blir bostadsinvesteringarna i stort sett
oförändrade jämfört med 2015.
Bostadsbyggandet har satt ordentlig fart
de senaste två åren och lyft till en nivå på nyproduktionen som tycks motsvara det som
hushållen mäktar med att efterfråga. Antalet påbörjade lägenheter ökade med drygt 9
000 till ungefär 40 000 i fjol, vilket är strax
över den genomsnittliga nivån vi såg vid högkonjunkturåren 2006-2007. Vi bedömer att
ökningstakten i nyproduktionen stannar av
och huvudanledningen till detta, trots tydliga tecken på utbudsbrist i flera regioner, är
att nuvarande finansieringsmodell begränsar
hushållens finansiella styrka.
Sedan systemet med statlig finansiering
av bostadsbyggandet kraftigt begränsades i
början av 1990-talet, och sedan helt avskaffades 2006, sker byggandet på marknadens
villkor. Byggandet av bostäder är därmed
mycket nära kopplat till efterfrågan från hushållen. Det gäller vid nyproduktion av såväl
småhus som bostads- och hyresrätter, vilket
ofta glöms bort i debatten. Hushållens möjlighet att faktiskt efterfråga bostäder hänger
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samman med bl.a. tillväxten av de finansiella
tillgångarna minus skulderna, fastighets- och
reavinstbeskattningen, bolåneräntan samt
byggkostnaderna.
Enligt vår prognos stiger antalet påbörjade
bostäder från cirka 40 000 förra året till 42 000
i år. För 2016 gör vi bedömningen att antalet
lägenheter som påbörjas i flerbostadshus sjunker något samtidigt som byggandet av småhus
blir i det närmaste oförändrat. Det totala antalet stannar därmed vid 38 500 lägenheter.
De politiker som satt som mål att nya rekordnivåer för bostadsbyggandet ska uppnås
de närmaste åren borde börja oroa sig för hur
dessa ska åstadkommas. Ett vanligt förekommande förslag är att byggandet av hyresrätter
ska kompensera för ett bortfall i det ägda boendet. Bostadsföretagen har dock begränsade
möjligheter att öka byggandet av hyresrätter
eftersom det finns ett stort underhållsbehov
i det befintliga beståndet samt att det finansiella utrymmet också är begränsat. Vidare
skapar dagens regler på hyresmarknaden en
snedvriden prisbild (hyresnivåer). Glappet i
hyresnivå mellan äldre och nya hyresrätter
är nu så stort att efterfrågan att hyra en ny
bostad blir relativt låg. Reglerna gör även att
det privata kapitalet inte söker sig till denna
marknad (nyproduktion av hyresrätter), då
avkastningen på bostadsrätter är högre och
mindre riskfylld. För att kunna nå en hög och
uthållig nivå på bostadsproduktionen behövs
en bostadspolitik som beaktar efterfrågesidan
och de finansieringssvårigheter som det nuvarande systemet medför. En tydlig strategi
för både det ägda och hyrda boendet samt för
de resurssvaga hushållen är nödvändig.
www.bygg.org

Building

the future
together*

E x p E r t i s – i n n o vat i o n - n E t w o r k i n g

20 – 25 April 2015

Den internationella mässan för maskiner och teknik
till bygg- och anläggningsbranschen
20-25 A
vril 20
15
rd Villep

Paris-No

inte - Fr
ance

YOUR BA

DGE

VISITOR

Beställ gratis badge på

Kod

HOTLINE :
www.intermatconstruction.com PROMOSUE +33 (0)1 43 84 83 86

Promosalons Sverige AB
Tel : 08-660 40 11
email : sweden@promosalons.com

BLOG

#intermatparis

Design: madmac - © Lev Kropotov

*Låt oss bygga framtiden tillsammans

Paris Nord Villepinte Mässområde

AVS. Svensk Rental Tidning c/o SCOP AB • Box 786 • SE-191 27 Sollentuna, Sverige

En bra investering märks i det långa loppet.
Det är det våra pumpar är gjorda för.
En bra investering avgörs inte av priset, utan av
driftkostnad och livslängd. Därför designar och
tillverkar vi våra pumpar för att ge bästa resultat
i form av minimalt behov av övervakning, lång
drifttid och minskade kostnader i reservdelar och
underhåll.
För att kvalitet lönar sig i det långa loppet.
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