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Canycom S 25
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Canycom lastar från 1 till 2,5 ton. Kan förses med separat lastare.
Samtliga modeller med hydrostatisk drivning samt ak som kan
svängas hydraulikst 180 grader. Lastaren monteras på aket och
följer aket.

031-25 10 55
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Se mer på vår hemsida www.bbm.se
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22 DEMCON
EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

34 Kompaktutrustning
Under det senaste året har bygg- och anläggningsmarknaden fått se ett antal nya minigrävare, kompaktlastare och minidumpers lanseras. Fokus bland de flesta tillverkare ligger på
att uppfylla de nya emissionskraven. SRTs Jim Parsons rapporterar.
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I mitten av maj anordnade Robert Bosch
GbmH en endagskonferens för den europeiska
branschpressen. Man hade mycket nytt att
visa men fokus låg batteritekniken för Bosch
sladdlösa maskiner.

Bästa läsare!
Vid det här lagt är nog de flesta tillbaka på jobbet
igen. Tongångarna inom bygg- och anläggningsbranschen är ganska varierande från företag till företag
och också beroende på vilken
del av landet man befinner sig.
Men ett samlande namn är
nog trots allt “trögt”. En del
entreprenörer och leverantörer
upplever att marknaden blivit
bättre i år än föregående år
medan andra anser att det är
stendött på marknaden och omsättningen har rasat ända sedan
början på året. Trots allt verkar
det som att en trög vår ändå
kommer att ge viss utdelning
under hösten. Orderingången
ökade under senvåren och försommaren vilket kommer att leda till leveranser under sommaren och
hösten. Men trots det är det tungt på marknaden och
trots att marknadsanalytiker hävdar att det hittills i år
tyder på att marknaden har vänt uppåt. Vår tillverkande inhemska bolaget har haft det tungt under en
period men nu visar nya siffror att exporten börjar öka

igen. Världen lever fortsatt i en orolig tid med en rad
konflikter i olika delar av världen som i vår digitala
tidsålder snabbt får efterverkningar i stort sett på alla
marknader. Vi börjar bli vana
att hela världens marknader
reagerar mycket snabbare på
förändringar nu då vi har en
betydligt större transparens
och bättre nyhetsbevakning.
I Ryssland och Ukraina har
konflikten kokat över ett antal
gånger och vad Putin egentligen planerar är det ingen
som vet, inte ens hans eget
folk. I Israel och Palestina har
konflikten blossat upp på nytt
och drabbat främst de som har
svårast att skydda sig, barnen. I grannlandet Syrien
är situationen fortsatt ohållbar. Detta är bara några
exempel på en värld som är orolig och som drabbar
alla på olika sätt.
Här hemma går vi snart till valurnorna. Oavsett
vilken sida vi hoppas skall vinna så kan vi enas om
att ett valår påverkar det vardagen och våra liv. Det

handlar om mycket valfläsk från båda blocken. Man
kan säga att det är mycket prat och lite verkstad.
Kanske socialdemokraterna är lite extra generösa
med valfläsket. Förlorar de detta val också blir det
än tuffare att komma tillbaka.
Också tillbaka till vår egen bransch. Sensommaren och hösten innehåller numera betydligt
fler mässor än normalt. Förr var hösten en hyfsad
lugn mässperiod men nu avlöser den ena anläggningsmässan den andra. I slutet av månaden går
Load Up North av stapeln i norr, sedan arrangeras
DEMCON i Stockholm i början av september och
på exakt samma datum Entreprenad Live. I slutet
av månaden Entreprenad Expo i Skåne. Men en
avvaktande marknad kan man bara spekulera i hur
resultaten från mässorna kommer att bli.
Svensk Rental Tidning är tillsammans med
systertidningen Professionell Demolering officiella
mässtidningar för DEMCON. Nyttig information om
mässan hittar du på sidorna 22-25. Slutligen önskar
jag er lycka till under den kommande hösten och
jag hoppas vi ses på DEMCON den 4-5 september.

Jan Hermansson, Redaktör
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Malte toppar
med 29 meter
När vi träffar Malte Jansson på
Hyreshuset Maskinuthyrning i
Sollentuna är det nästan tomt på
gården, trots att han investerat i flera
nya Ommeliftar sista halvåret.
Den stora efterfrågan gjorde att han
valde att köpa den högsta släpvagnsliften som finns på marknaden,
Omme 2900 med 29 m arbetshöjd.
Den och hans övriga liftar är
efterfrågade på många byggen i
Stockholmsområdet.

- Ommeliftar är enkla och driftsäkra, säger Per Sten (t.v.) säljare på
Brubakken och önskar Malte Jansson lycka till.

Liftar för höjdjobb
ät undersida!

Ny korg med sl

Billiftar från tyska Ruthmann
finns upp till 72 m arbetshöjd.

Ommes populära släpvagnsliftar passar bra till allt underhållsarbete.
Arb höjd mellan 10-29 m.

Välkommen att besöka oss på
mässan! Monter 223
®

Vi är svensk generalagent för JLGs stora produktutbud av pelarliftar,
bomliftar, saxliftar och larvbandsliftar.

Brubakken erbjuder dig ett fullsortiment av liftar för alla typer av
höjdjobb. Vi har gedigen erfarenhet av liftbranschen med
försäljning av både nya och begagnade liftar, service, support
och reservdelar. Hela vårt sortiment finner du på vår hemsida
www.brubakken.se. Välkommen!
BRUBAKKEN AB 010-722 30 00 www.brubakken.se
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MÄSSKALENDER
Samoter
8-11 Maj 2014
Verona Exhibition Centre
Veronafiere
www.veronafiere.it

Byggmarknad i
stark medvind
Efter denna fantastiska sommar med
bra väder, ”medelhavsvärme” och sol
kan väl inte någon vara missnöjd med
sin ledighet. De flesta borde vara någorlunda återhämtade och rustade för
att så småningom möta hösten- och
vinterns mörker.
Även denna sommar har det i uthyrningsbranschen varit ganska lugnt med
företagsaffärer, nya företag och liknande.
Inom kort har vi några branschmässor som går av stapeln: Entreprenad Live
i Göteborg, Demcon i Stockholm samt
Entreprenadexpo i Lund
Årets höstmöte är ju fortsatt planerat
att förläggas i Skåne, men i skrivande
stund har ej alla bitar fallit på plats så
att vi ber att få återkomma om detta
inom kort.
Sammanfattningsvis har nog de
flesta upplevt ett positivt första halvår i
uthyrningsbranschen.
Sveriges Byggindustriers konjunkturrapport från den 18 juni 2014 talar om
en ”Byggmarknad i stark medvind” och
prognosen i nuläget är att summa bygginvesteringar ökar med ~ 10 procent
för 2014 och en ökning med ~ 3 procent
för 2015.
Bedömningen är också att antalet
anställda i byggbranschen ser ut att öka
fortsatt.
Vi hoppas nu på en god, mild och
lång höst innan vintern med mörker och
kyla slår till.

22-24 maj, STOXA
Stockholm Outdoor
Exhibition Area
www.maskinexpo.se

Se även vår hemsida: www.hyrex.org
Sune Almqvist

IRE Show

Ordförande Hyrex-Kedjan

24-25 juni, Amsterdam
RAI Exhibition Center
Amsterdam, Nederländerna
www.ireshow.com

Mer energi!
Välj grönt.
Pigg nyhet!

Samma vikt, samma storlek - mycket mer energi.
Nu introducerar vi 5 Ah batterier.
Ökad livslängd och effektivitet med kolborstfria motorer,
bättre ergonomi med stapelbara lådor och som vanligt
3 års garanti på köpet. Vad väntar du på?

DEMCON 2014 EXPORENT
2014
4-5 september 2014
Scandic Infra City,
InfraMässan
www.demcon.se

Bauma China 2014

Innovativa lösningar.
Gröna verktyg.

25-28 november, 2014
Shanghai New Exhibition Centre
Shanghai, Kina
www.bauma-china.com

World of Concrete 2015
Januari, 2015
Las Vegas Convention Center
Las Vegas, USA
www.worldofconcrete.com

Byggmässan 2015
hitachi-powertools.se
Redaktionsadress
Box 786, SE-191 27 Sollentuna
Tel. 08 585 700 46, Fax: 08 585 700 47
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Intermat 2015
20-25 april, 2015
Paris Nord-Villepinte
Paris, Frankrike
paris-en.intermatconstruction.com
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Så här enkelt ska det vara
att få ett snyggt betonggolv.
På Husqvarna utgår vi alltid från användaren när vi tar fram nya produkter.
Därför har vi gjort våra nya kompakta golvslipmaskiner ännu enklare att använda
och transportera, med flera smarta funktioner som sparar både tid och arbete.
Nya PG 450 med planetarisk drivning, PG 400 med kraftfull 3-fasmotor och
PG 280 med kantslipningsfunktion är robusta, lättkörda maskiner som ger ett
resultat du kan vara stolt över. Fråga efter dem hos din maskinuthyrare!

NYHET

PG 450

NYHET

PG 400

www.husqvarnacp.se
Copyright © 2013 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)

Scanna QR-koden för video,
produktfakta mm.

NYHET

PG 280
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TEMPORÄRA ANLÄGGNINGAR

Johan Svedlund, ordförande i
Swedish Rental Association

SKÖRDETID
Välkomna tillbaka till jobbet!

i Amsterdam 24-26 juni. I år

Efter en sådan här fantastisk

med fokus på nya trender inom

GEDA LIFTAR OCH BYGGSPEL

semestermånad är vi nog alla

IT. Som t.ex. utveckling och

Dagens GEDA Lift och GEDA Mini/Maxi
är av enastående kvalitet och är
resultatet av över åtta årtionden KnowHow och ständig vidareutveckling.

laddade för nya kraftinsatser.

tankar kring hur våra kunder

Otroligt skönt och som jag för-

kan komma att vilja kunna ha

står det, så har det varit så mest

kontakt med oss i framtiden,

överallt. Kan det vara ett rekord?

och dynamisk hyresprissättning

Flertalet innovativa lösningar möjliggör
effektiva materialtransporter av upp till
250 kg per lastning.

Förra ledaren skrev jag om

genom användning av informa-

hetluft som saknades, och den
kom i ordets rätta mening. Men

För hösten har planeringen

Robusta och enkla att hantera.

då väntade vi på att konjunktu-

börjat för vår egen Rentaldag.

ren skulle få sig en kraftig pust,

Ambitionen är att ni ska komma

men den hetluft som vi förväntat

att uppleva en innehållsrik och

oss har dröjt. I bästa fall beror

trevlig dag med branschkollegor.

dröjsmålet på försenade bygg-

Boka upp den 13 november

starter och vi får förhoppningsvis

så länge, så kommer mera in-

lite ketchup effekt under hösten.

formation och program på vår

I vårt branscharbete arbetar vi
fortsatt med att aktivt förbättra
säkerheten på våra arbetsplatser.

tion som finns i affärsdata.

hemsida.
Till slut önskar jag er alla en
fortsatt skön sommar!

Bodgruppen arbetar vidare på
säkra arbetsmetoder vid bodetableringar, främst vid arbete
på höjd.
I det europeiska arbetet har

info@bvm.se
www.bvm.se

Johan Svedlund
Ordförande Swedish
Rental Association

vi deltagit i ERA Convention
www.SvenskRental.se • Juli - Augusti 2014 • Svensk Rental Tidning
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KONJUNKTURBAROMETERN

Maj 2014

Bakslag för
barometerindikatorn
i maj
Barometerindikatorn föll 3,6 enheter till 98,8 i maj, från
102,4 i april. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri sjönk hela 7,8 enheter och stod för merparten av
nedgången. Även konfidensindikatorn för den privata
tjänstesektorn minskade i maj, men endast med 1 enhet. Indikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet
samt detaljhandel steg något. Även konfidensindikatorn
för hushåll noterade en ökning efter att ha minskat de
fyra föregående månaderna.
Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri föll 7,8 enheter i maj och ligger
därmed påtagligt under det historiska genomsnittet. Två av de tre ingående
frågorna bidrog till nedgången. Bedömningen av färdigvarulagren blev avsevärt
mer negativ och produktionsplanerna justerades ned betydligt. Bedömningen av
orderstockens storlek blev samtidigt aningen mer positiv.
Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 1,7 enheter i maj och ligger nu något över det historiska genomsnittet. Båda frågorna som
ingår bidrog positivt, omdömena om orderstockens storlek blev mindre negativa
och sysselsättningsplanerna justerades upp något jämfört med månaden innan.
Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg 1,7 enheter i maj och ligger
avsevärt över det historiska genomsnittet. Två av de tre ingående frågorna bidrog
positivt. Bedömningen av varulagren och försäljningsutfallet var mer positiv, medan
förväntningarna på försäljningen de närmaste månaderna inte var lika positiva
som månaden innan.
Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna backade 1 enhet i
maj och ligger nu drygt 2 enheter över det historiska medelvärdet. Utfallet för
efterfrågan var något bättre jämfört med i april, medan förväntningarna på efterfrågan de närmaste tre månaderna var något mindre optimistiska. Bedömningen
av utvecklingen för företagets verksamhet var inte lika positiv som månaden innan.
Hushållens konfidensindikator steg 1,2 enheter mellan april och maj, från
99,2 till 100,4. Två av de fem ingående frågorna bidrog positivt den här månaden.
Såväl hushållens förväntningar på egen ekonomi på ett års sikt som inställningen
till kapitalvaruköp i nuläget var mer positiva än i april. Uppfattning om den egna
ekonomin i nuläget var oförändrad, medan hushållens syn på svensk ekonomi
såväl i nuläget som på ett års sikt var mer negativ jämfört med månaden innan.
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Ramirent får internationellt pris
för bästa säkerhetskampanj
Maskinuthyrningsföretaget Ramirent tilldelades priset Rental Safety Campaign of
the Year som delas ut av European Rental
Association (ERA). Utmärkelsen togs
emot av Ramirentkoncernens vd Magnus
Rosén vid ERA:s årsmöte i Amsterdam
den 25 juni.
Ramirent belönades för sitt arbete med
att öka medvetenheten om säkerhet och
arbetsmiljö på Sveriges byggarbetsplatser.
Kampanjen, som drivs under namnet Tryggare byggare, har positionerat maskinuthyr-

ningsbranschen som en viktig aktör inom
säkerhet och arbetsmiljö.
Efterfrågan på säkra maskiner, säker
utrustning och på utbildning ökar bland kunderna och för Ramirent hänger detta samman
på ett naturligt sätt i de lösningar vi erbjuder.
Tryggare byggare erbjuder dessutom
enkla säkerhetslösningar som var och en
kan bära med sig i fickan i form av guider
och checklistor som bara är ett klick bort på
din smartphone.

www.ramirent.se

Stavdal tecknar avtal
med Veidekke
Stavdal AB har tecknat avtal med bygg-,
anläggnings- och bostadsutvecklingsföretaget Veidekke om att hyra ut byggmaskiner, anläggningsmaskiner, liftar,
bodar, ställning, fallskydd och tillfälliga
el- anläggningar.
Veidekke är Skandinaviens fjärde
största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag med en omsättning på ca
21 miljarder NOK 2013. Veidekke i Sverige
har ca 1 200 anställda och en omsättning
på ca 4,3 miljarder SEK 2013. Veidekke
har valt ut Stavdal som ett av två företag
som leverantör av hyrmaskiner på den
Svenska marknaden. ”Vi är väldigt glada
och stolta att vi skrivit ett samarbetsavtal

med en av Sveriges största aktörer inom
bygg-och anläggning”, säger Peter Granberg på Stavdal.
Avtalet är långsiktigt och omfattar
hela Stavdals sortiment, med allt från elanläggningar, bodar, liftar, handmaskiner,
anläggningsmaskiner till ställning och
fallskydd.
”Veidekke och Stavdal matchar inte
bara varandra geografiskt med verksamhet
på samma orter man är också starka utmanare på den Svenska byggmarknaden inom
sina respektive verksamhetsområden med
extra stort fokus på miljö, byggsäkerhet och
innovation”, säger Mikael Olsson.

www.stavdal.se

Power By Bosch

Professionell

Mätteknik
www.cst-berger.se

Robert Bosch AB
Försäljning CST/berger

www.SvenskRental.se

Hotline telefon:
08-750
18 22
• Juli - Augusti 2014 • Svensk
Rental Tidning
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Samgåendet mellan
SSAB och Rautaruukki
godkänt av Europeiska
kommissionen
SSAB har erhållit Europeiska kommissionens godkännande för samgåendet med
Rautaruukki. Godkännandet är villkorat av
att SSAB åtar sig att avyttra följande enheter
inom sin nordiska ståldistributionsrörelse
och finska verksamhet riktad mot byggsektorn: Ett Steel Service Center i Sverige och
ett i Finland, Tibnor Oy i Finland (ett helägt
dotterbolag till Tibnor AB), det 50- procentiga ägandet i var och en av bolagen Norsk
Stål AS (NS) och Norsk Stål Tynnplater AS
(NST), samt Plannja Oy i Finland (ett helägt
dotterbolag till Plannja AB). SSAB kommer
omedelbart att påbörja avyttringsprocessen.
Den synergipotential och den industriella
logiken med transaktionen som tidigare
kommunicerats gäller oförändrade, eftersom
vissa eftergifter var förväntade.
Konkurrensgodkännanden har sedan
tidigare erhållits i Ryssland, Turkiet och
Ukraina. Inga ytterligare konkurrensgodkännanden krävs för fullföljandet av
utbyteserbjudandet.
Anmälningsperioden för utbyteserbjudandet där SSAB erbjuder sig att förvärva
samtliga utestående aktier i Rautaruukki
som inte ägs av Rautaruukki eller dess
dotterbolag löper fram till den 22 juli 2014.
Transaktionen förväntas fullföljas kort därefter, villkorat av att aktieägare med mer
än 90 procent av aktierna har accepterat
utbyteserbjudandet.

Caterpillar och Pon Equipment
undertecknar återförsäljaravtal
Under 2011 köpte Caterpillar företaget Bucyrus International, en av världens ledande
leverantörer av maskiner och utrustning
för gruvindustrin. Köpet stärkte Caterpillars
roll på gruvmarknaden och kompletterade
det redan breda produktsortimentet med
många nya maskinmodeller för olika
användningsområden. Arbetet med att integrera Bucyrus produkter hos Caterpillar har
avslutats och Caterpillar går nu vidare med
att skriva avtal med återförsäljare runt om
i världen för rätten att sälja den kompletta
portföljen av Caterpillars gruvutrustning.

Nytt återförsäljaravtal
Pon Equipment har nu, gällande från
2 juni, undertecknat ett avtal som ger
bolaget rätten att under segmentet Pon
Mining International sälja alla produkter
som Caterpillar marknadsför på marknaderna i Sverige, Norge, Danmark (inkl
Grönland) och Holland. Portföljen rymmer nu en komplett linje av produkter
för både ovan- och underjordsbrytning.
Som exempel på produkter som kommit
in i sortimentet kan nämnas utrustning
för kolbrytning, elektriska lin- och hy-

drauliska bandgrävare för gruvindustrin,
borriggar, transportbandssystem samt
dieselelektriskt drivna gruvtruckar. Samtliga produkter kommer att säljas under
varumärket Caterpillar, med undantag
för de dieselelektriska truckarna som går
under varumärket Unit Rig.
Pon Mining International kommer
även att erbjuda service och reservdelar till
samtliga produkter.

www.pon-cat.com
www.cat.com
www.pon.com

Alimak Hek Group förvärvar
offshore verksamhet från Heis-Tek
Alimak Hek Group (”Alimak Hek”) har förvärvat Heis-Tek AS (”HeisTek”) offshore-verksamhet i Norge. Förvärvet gör det möjligt för Alimak Hek att ytterligare utöka och stärka sin produkt och tjänsteutbud
av vertikala lösningar inom olje- och gasindustrin.
Heis-Tek är ett norskt specialiserat hissföretag, med fokus på
skräddarsydda hisslösningar inom olje- och gasindustrin. Båda
parter har kommit överens om att inte offentliggöra finansiella
detaljer om transaktionen.
”Förvärvet ger oss möjlighet att bli en mer komplett leverantör av vertikala accesslösningar till våra kunder inom olja och
gasindustrin, som är ett av våra prioriterade områden. Heis-Tek
har en lång historia av att betjäna dessa kunder och företaget

passer mycket inom Alimak Heks företagsstruktur. Den förvärvade
kompetensen och marknadsstyrkan ger nya tillväxtmöjligheter
för koncernen ”, säger Tormod Gunleiksrud, VD och koncernchef
för Alimak Hek.
Genom förvärvet kommer Alimak Hek bredda sin produktportfölj från kuggstångsbaserad teknik för traktionsbaserade hissar
och därigenom stärka sitt product- och tjänsteutbud av vertikala
lösningar. Dessutom möjliggör förvärvet även Alimak Hek kommer
att kunna erbjuda en mera total hisservice och hissinspektion på
global basis till sina kunder inom olja och gas.
Affären slutfördes under sommaren.

www.alimakhek.com

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
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Automatiska
påminnelser om
underhåll samt full
servicehistorik

n
Behöver du e or
ss
byggkompre
ill
som funkar t en?
g
100% i alla lä

Uppgång!

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

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
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Tengboms ”10
smarta kvadrat” startar sin
Sverigeturné

På offensiven när Merlo satsar 1 miljard
Jan-Erik Hovlin och Nils-Gunnar Burge är på hugget, som två av Sveriges kaxigaste
maskinleverantörer. Med ny teknik, rikstäckande servicenät och i samarbete med en
ekonomiskt stark och innovativ maskintillverkare går de på offensiven. Igen!
De två leder det dagliga arbetet från AB
Hüllert Maskin. Hüllerts importerar teleskoplastaren Merlo till Sverige och kaxigheten
kommer sig av den medvind som Merlo har
i Sverige. I år lanseras nya modeller för både
entreprenad och jordbruk.
”Vi är även stolta över vårt eget svenska
upplevelsecenter i Vara, med utställningsoch utbildningslokaler samt ett övningsfält
för demonstrationer och körutbildning med
teleskoplastare”, säger Burge och Hovlin.
Satsningen på centret skedde för att ytterligare stärka kontakten med maskinägare inom
både entreprenad- och jordbrukssektorerna.
”Nu kan alla komma hit och uppleva,
provköra och få utbildning i hur man använder teleskoplastare! Det har varit en succé.
Ingenting slår att själv prova på hur en
maskin fungerar. Vi ger det erbjudandet för
att vi menar allvar med att bygga trygga och

starka relationer med alla maskinägare”,
säger Burge och Hovlin.
Ett exempel på vad upplevelse betyder
när man ska värdera en maskin, är Merlos
små modeller som i Sverige fått smeknamnet ”Allfixaren”. Genombrottet för
allfixaren kom samtidigt som övningsfältet
togs i bruk och det är användbarheten som
servicemaskin och redskapsbärare som gett
upphov till namnet.
Nu satsar AB Hüllert Maskin ytterligare,
samtidigt som Merlo i Italien investerar motsvarande 1 miljard kronor på moderniseringen av Merlos fabrik och reservdelsservice.
Det nya automatiserade och hypermoderna
reservdelslagret är redan taget i bruk. Kapaciteten innebär att brådskande order numera
levereras inom ett dygn till alla Europas länder.
Fabrikens nya produktionslinjer byggs
ut successivt fram till nästa år. Det innebär

att Merlo går över till ett modulsystem när
teleskoplastarna byggs. Det ger ökad effektivitet i produktionen. Men det betyder
också höjd kvalitet på maskinerna, samt att
det blir enklare för kunderna att själva välja
sina egna skräddarsydda maskinlösningar.
Under 2014 har Merlo fått tre utmärkelser som prisat Merlos maskiner för mångsidighet och förmågan att kunna tillgodose
både jordbrukets och entreprenadsektorns
behov av moderna maskinresurser.
–”Nu kommer allt det nya till Sverige.
Här går vi på offensiven genom att fortsätta
utveckla vår service till kunderna och vårt
sälj- och servicenät över landet”, säger NilsGunnar Burge och Jan-Erik Hovlin.
”Merlo är som en hjullastare, traktor
och mobilkran. Fast smartare, för att man
kan göra så oändligt mycket mer”, avslutar
Jan-Erik Hovlin.

Superlång räckvidd på Hitachis bandgrävare
Extra lång räckvidd innebär fördelar vid
arbete i vatten, exempelvis i hamnar och
dammar, men också vid släntdragningar
och på vägbyggen. Hitachis importör
Delvator premiärvisade den nya modellen
ZX350LC-5 Super long front i våras, varefter
maskinen levererades till en entreprenör i
Stockholmsområdet.
Modellbeteckningen med 5 på slutet
innebär att den knappt 40 ton tunga
maskinen ingår i den nya 5-serien med

Steg 3B-motorer. Den har också det
nya hydraulsystemet Trias, som utvecklats för att ge högre produktion med
lägre bränsleförbrukning. Exempelvis har
ZX350LC-5 tre hydraulpumpar och två
extra ventilslider, som gör det möjligt att
köra olika arbetsredskap som är i behov
av stora oljeflöden.
Super-long front-maskinen har en
räckvidd på hela 18 meter.

www.delvator.se
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18 meters räckvidd!

Debatten om bristen på bostäder fortsätter och är för närvarande intensiv i
Sverige. Detta ämne kommer vara ett av
Almedalens fokusområden och en av höstens valfrågor. För att klara bostadskrisen,
framförallt för unga, måste det komma
fram nya lösningar. Studentbostaden ”10
smarta kvadrat” som Tengboms arkitekter
tog fram tillsammans med Martinssons
och AF Bostäder är ett intressant alternativ eftersom den är miljövänlig, har en
effektiv bostadsyta och är flyttbar.
”Vi vet att många människor är
intresserade av att titta närmare och
få chans att kliva in i våra ”10 smarta
kvadrat”. Det är en smart, miljömässig
och effektiv bostad som kan användas
i flera sammanhang. Vi är oerhört stolta
över detta projekt och ser fram emot att
visa upp det runt om i landet”, säger
Linda Camara, ansvarig arkitekt och
kontorschef för Tengbom i Kalmar.
Trots sin ringa storlek är bostäderna
väl utrustade med sovloft, kök, badrum
och plats för umgänge. Materialvalet
och byggtiden bidrar även positivt till
fastighetssektorns miljöpåverkan. Trä har
använts som byggmaterial eftersom det
är en koldioxidneutral och förnyelsebar
resurs som ger en varm och ombonad
atmosfär.

www.tengbom.se

Är du i behov av cellplastskärare?
Vi har ett brett sortiment allt från
värmeknivar till trådskärare.
Se mer på vår hemsida!

Gå gärna in och
läs fler nyheter
och reportage på:
www.svenskrental.se

A-tech maskin

www.atechmaskin.se ; E-post: info@atechmaskin.se
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Vid mässan Maskinexpo i maj togs en ganska intressant bild när Zip Up diskuterade “högflygande”
planer på hur man vill öka marknadsföring för Dino
Lift i Sverige. Dino Lifts ordförande Karin Nars
ledde de församllade som snällt lyssnade. Neders
till vänster Rickard Holmlund, i mitten Mattias
Weterberg och Silvo Azzopardi.

ZIP-UP
I GÖTEBORG
I våras, i samband med Hyrex Kedjans årsmöte, fick SRTs utsände möjlighet att göra en
snabbvisit vid Zip Ups kontor och lager i Göteborg. Kontoret ligger på Järnmalmsgatan
1 i Ringön som är en del av Göteborg. Det är ett av få kontor som faktiskt har sjöläge
och ligger där Göta Älv mynnar ut i Kattegatt. Verksamheten i Göteborg har tillhört
Zip-Up Svenska AB sedan 1992 då bolaget förvärvade Instant som sålde byggställningen
med samma namn, något som fortsatt gäller i stor omfattning.
Kontoret och lagret i Göteborg arbetar med hela landet och förses i stor omfattning kunderna med reservdelar. Man erbjuder också service och teknisk support av
liftar vilket gäller liftar i allmänhet och inte bara de märken dom själva säljer. En annan
viktig funktion som koncentrerats till göteborgskontoret är företagets leveranskontroll,
med ett finare namn kallat PDI (Pre Delivery Inspection). Det innebär att alla produkter
som levereras från Zip-Up genom går först en kontroll i Göteborg.
“Vårt bolag i Göteborg är lite av liftarnas Mekonomen, här kan våra och andras
kunder få hjälp med allt”, säger Rickard Holmlund, vd för Zip-Up Svenska AB.
I Göteborg ligger också sätet för det man kallar Instant Parts vilket omfattar alla
tänkbara reservdelar till i princip alla förekommande lifttyper på marknaden.
På kontoret i Göteborg jobbar fem personer. Lasse Sunnergren basar för verksamheten och anställdes redan 1992 då Zip-Up förvärvade Instant. Här jobbar ocksp
Mattias Westerberg som ansvarar för försäljning, Bengt Persson som är företagets så
kallade Liftdoktor. Det Bengt inte vet om liftar är inte värt att veta. Och hans högra
hand ifråga om service, reparationer, leveranskontroller med mera är Martin Karlsson.

Martin mekar med en av liftarna Från produkt- och reservdelssom skall levereras.
lagret i Göteborg.

En av få företag
med sjöläge.

Från vänster: Lasse Sunnergren, Silvo
Azzopardi från stockholmskontoret,
Mattias Westerberg, Bengt Persson och
Martin Karlsson.
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amas-svensk rental Simex 180x120 mm:Layout 1

13-05-06

08.02

Sida 1

ASFALT OCH BETONGFRÄSAR.

PLB OCH PHD ASFALTFRÄS för grävmaskiner, nu med ställbar nedsänkning.

PL ASFALTFRÄS med självjusterande nivåreglering för hjullastare och kompaktlastare.

tel 0171 - 44 01 40 • www.amas.se

E10 HYBRID DUAL POWER
NYUTVECKLAD HYBRID-MINIGRÄVARE. TRANSPORT TILL/FRÅN
ARBETSPLATS MED DIESEL, ENKEL OMKOPPLING TILL ELDRIFT.

FRÅN NORR TILL SÖDER
WWW.BOBCAT.SE

STOCKHOLM 08-564 899 60
KRISTIANSTAD 044-24 40 10
MALMÖ 040-22 22 04
GÖTEBORG 031-24 40 05

FÖRSÄLJNING & SERVICE
CE-MÄRKTA MASKINER
RESERVDELAR INOM 24 TIM
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BYGGHISSAR

SAMMA BYGGHISS
för personer och material
men inte samtidigt

Bygghissleverantörerna i Sverige är inte
många till antalet och nyheterna kanske
inte haglar. Men de fabrikat som används
i Sverige är av bra kvalitet och kända
märken över hela världen, inte minst vårt
eget Alimak.
På bygghissidan skall väl i ärligheten namn sägas att inte mycket har hänt sedan vi
publicerade det här temat för ett år sedan förutom en sak, och det är en ganska
stor nyhet. Men först kan vi repetera nyheten från i fjol att BVM i Göteborg utsågs
till återförsäjare av tyska GEDAs produkter i Sverige.

Ny smart Multihiss
BVM har sedan de blev återförsäljare lyckats stärka GEDAs varumärke ordentligt
i Sverige. Men lagom till mässan Nordbygg lanserades en riktigt stor nyhet i BVMs
monter vilket var GEDA Multilift 500 Z/ZP som är en kombinerad material- och personhiss. Den är enkelt omställbar för användning för antingen personer eller material.
Det vanliga på ett bygge är att man måste ha två olika hissar, en för material och en
för personal vilket kostar både pengar och tid. Men med nya modellen för GEDA är
det här ett minne blott, en klar förbättring på byggarbetsplatsen. Korgen på den nya
hissen är 3,2 m lång och 1,0 m bred. Lastkapaciteten har ändrats så nu gäller 500
kg vid persontransport och 850 kg vid materialtransport. Hissen är byggd i enlighet
med den kommande normen för transportplattformar. Mastsystemet är identiskt
med gamla 6P och 7P så äldre material i gott skick kan även användas till nya Geda
500 Z/ZP. Liksom övriga hissar i Multiliftserien är inhägnad, korg och transmission
förmonterade vilket ger snabbare

Lyckat 2013 för Alimak Hek
Svenska tillverkaren Alimak Hek har kanske inte lanserat några helt nya produkter
men man har introducerat en del förbättringar av existerande produkter. En nyhet
för det här året är att man förvärvat ett offshore-bolag från Heis-Tek för att stärka
sin ställning inom business. Förra året var också ett lyckat år för Alimak framförallt
in anslutning till mässan Bauma. Under mässan kammade Alimak Hek hem en order
på 20 konstruktionsenheter till Brasilien som senare resulterade i ytterligare 30 hissar.
Dessutom sålde bolaget mer än 10 transportplattformar till Tyskland och Mellanöstern. Alimak Hek fick förfrågningar på cirka 130 bygghissar från latinamerikanska
besökare och cirka 50 förfrågningar på plattformar, transporter och klätterplattformar.
Besökare kom från hela världen.
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BYGGHISSAR

Bygghissen med beteckningen ALIMAK SC 45 FC
var den som beställdes till Brasilien. Alla enheter har 60
meter masthöjd och de levererades andra veckan i juni.
Med investeringen kommer kunden att bli den tredje
största hissåkeriägaren i Brasilien. Det blev enligt företaget ett rekordår för Alimak Hek och de fick ett stort antal
besökare under Bauma bland annat från Latinamerika.
Ytterligare förfrågningar kom från Colombia, Panama,
Mexiko, Argentina, Peru, Chile och Uruguay.
Många besökare från Tyskland och Schweiz var intresserade av Hek TPL s, klätterplattformar och lyftanordningar. Det gav Alimak Hek möjligheten att erbjuda Hek TPLs
under Bauma till kunder från Augsburg, Bayreuth, Berlin,
Bühlertann, Dortmund, Elchingen, Hegau, Karlsruhe och
Neckarwestheim samt Eppingen. Förfrågningarna kom
mestadels från byggnadsställningar, uthyrning, fasad- och
byggföretag. Ett flertal tyska kunder köpte HEK TPL 500
direkt efter Bauma. Framgången har bidragit till att nya TPL
500 maskiner har tillverkats och skickats till Tyskland. Även
den nya HEK TPL Twin-serien kommer att finnas tillgänglig

i Tyskland snart. Den första fasen består av TPL 2000 och
TPL 2000 D (den tvärgående “Durchlader”-version).
Alimak Hek distributör i Saudiarabien, Al Maymanah
For Trading la en order på sju (7) HEK TPL 500 enheter
med mast höjd på 10,5 meter.

Fler fabrikat
Det finns ytterligare några leverantörer av hissar i
Sverige vilka är Haki som säljer tyska märket Böcker
samt att Altrex Svenska AB säljer Altrex egen materialoch personhissar.

Golvsåg
MGS550

Barracuda
golvslip

Se våra nyheter på Demcon!

OxySan 600

ZENESIS
Edition-Q
Våtkap

Nya Tigerblad
för rivning m.m.

Utökat program
med Multiblad
OxySan 2000
Ox

ZENESIS
Edition-Q
Kärnborr

OxySan
n 4000
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
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BRANSCHEN DÄR INGEN
är vinnare numera

Det den svenska bygg- och anläggningsmaskinbranschen upplever just nu är
att mässkartan håller på att ritas om. Under många år har den dominerande
maskinmässan varit Maskinexpo som hållits i Stockholm sedan 30 år tillbaka.
Men under de senaste två åren har Maskinexpos ställning försvagats, främst
beroende på uppkomsten av en rad andra liknande mässor över hela landet.

När Maskinexpo arrangerades på nya och egna området
STOXA norr om Stockholm var deltagandet rekordstort.
Men missnöjet efter mässan blev ganska stort då många
utställare hade en rad olika synpunkter på anläggningen
och arrangemanget. Det är inte alltid lätt att träffa rätt
första gången, i synnerhet när man tvingas lämna ett
inarbetat område som Barkarby. Men Maskinexpos
ledning tog åt sig kritiken och upprättade en “Att göralista”. Antalet besökare på första utgåvan av Maskinexpo
på STOXA var godkänt men nådde inte riktigt upp i de
30 000 som man hade haft när besökarantalet var som
bäst på Barkarby.

Maskinexpo 2014
Till årets mässa hade de olika kraven och önskningarna
från utställarna uppfyllts. Framförallt hade utställningsområdet tajtats ihop en hel del så att mässan inte blev så
utspridd som tidiagre. Trots detta ansåg en del utställare
och besökare att mässan går att göras ännu mera kompakt. Det finns fortfarande en hel del grönytor mellan
de olika utställningsgångarna. Det är också planen på
sikt enligt Maskinexpos marknadschef Carina Tegelberg.
Drygt 300 företag ställde ut på årets mässa vilket är en
ganska stor skillnad från nära 550 året innan. Det finns
dock en viss förklaring till skillnaden. Förutsättningarna
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var på många vis helt annorlunda 2013 plus att mässan
arrangerades på en helt ny plats, vilket skapar lite extra
intresse att vara med. Dock är över 300 utställare är ett
helt godkänt antal för en rikstäckande maskinmässa och
Maskinexpo är fortsatt i särklass Nordens största mässa
för bygg- och anläggningsmaskiner. Mera oroväckande
är dock att besöksantalet föll ner till drygt 21 600 personer. Dessutom hade ett ganska stort antal av de större
maskin- och verktygsleverantörerna valt att inte ställa
ut på mässan. Många arrangerade egna kundevent. En
annan orsak till minskningen av utställarantalet, som vi
redan varit inne på, är att konkurrensen mellan mässorna

HAKI – byggnadsställningar och väderskydd för temporära arbetsplatser
SÄKER – produktutveckling, kvalitetssäkring och modern produktion
ENKEL – ett fåtal grundkomponenter till både ställning och väderskydd
FLEXIBEL – teknisk support, utbildning och finansering – om och när ni vill
PRODUKTIV – effektiviserar ert dagliga arbete

Kontakta oss så berättar vi mer!
044 - 494 00 . 031 - 94 36 20 . 08 - 500 201 70 . 0171- 44 04 00 . 0650 - 59 53 00 . www.HAKI.com

EN LITE NÄRMARE
SLANGSERVICE.
Nu hittar du alla Hydroscands
produkter på webben.
Med den sökbara produktkatalogen har du alltid nära till
hela Hydroscands stora sortiment av slang och ledningskomponenter.
Hitta dina favoriter redan idag
www.hydroscand.se

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

Vi firar 30 år!
Vill ni se hur vi firar vår stora dag?
gå in på www.malarlift.se
Rätt lift på rätt plats vid rätt tillfälle

Uthyrning • Utbildning • Transporter
Västerås

021-81 07 00

Stockholm
08-19 40 00

Gävle

026-14 08 00

Uppsala

070-377 06 50

precisreklam.se

www.malarlift.se

Ny depå
i Gävle
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är förödande och antalet mässor bara stiger och stiger.
Om man sedan till detta lägger faktumet att vi befinner
oss i en lågkonjunktur med en svag marknadsutveckling i
Sverige och ännu svagare i stora delar av Europa och övriga
världen är det inte undra på att både leverantörer och
entreprenörer vänder på kronorna både en och två gånger.

Fler mässor - färre nyheter
För några år sedan blomstrade mässbranschen på grund
av en allmän högkonjunktur och investeringsbehovet var
stort. Under den här perioden uppstod ganska många
“lycksökare” inom mässektorn, inte bara inom byggmaskinbranschen utan många andra sektorer. Denna
tid är nu ett minne blått och om man vill överleva nu
måste man klarar av att profilera sig på rätt sätt samt
att vara nyskapande.
Ett stort antal mässor att välja mellan innebär också
att mängden nyheter minskar, i alla fall skapas en känsla
av det. Därför blev mängden nyheter ganska modest på
årets Maskinexpo. En del av nyheterna kan du dock läsa
om på andra platser i tidningen. Tydligt på årets mässa
var också att trädgårds- och grönytemaskiner fått mera
utrymme tillika maskiner och verktyg för jordbruk samt
skogsvård. Många besökare från sektorn bygg- och
anläggning kanske inte riktigt vill se att mässan utvecklas
åt detta håll. Men samtidigt är det viktigt för arrangören
att skapa ny vägar för att bredda mässans inriktning och
hitta fler typer av utställare och besökargrupper.
Maskinexpo är en fortsatt mycket bra mässa med
ett team av engagerade ledare som brinner för att skapa
och arrangera en högkvalitativ mässa för bygg- och
anläggningsbranschen. Den kritik de fått motta är delvis
berättigad men en del av kritiken är orättvis och av en
karaktär som är oprofessionell. Konkurrens har hårdnat
och marknaden ser annorlunda ut. Det är helt normalt i
ett fungerande marknadsklimat. För att behålla eller ta
sig tillbaka till sin position handlar om en bra marknadsstrategi, uthållighet och bra fotarbete. Maskinexpo
besitter de egenskaperna.
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DEMCON
rivningsmässa på InfraCity i september
Demoleringsmässan DEMCON, som arrangeras jämna år vid
InfraCity norr om Stockholm, är världens största renodlade
branschmässa för demoleringsbranschen. Den 4-5 september
i år är det åter igen dags för mässan. På kvällen efter den
första mässdagen delar man för andra gången ut det Svenska
Demoleringspriset till entreprenörer och tillverkare.
Den 4-5 september i år arrangeras den tredje
upplagan av demoleringsmässan DEMCON på
InfraCity i Upplands Väsby norr om Stockholm.
Under två dagar samlas professionella tillverkare
och entreprenörer inom rivning, betonghåltagning, betonggolvslipning, sanering, vattenbilning, återvinning och krossning, skrotning
med mera.

En riktig branschfest
DEMCON är en liten och väldigt smal mässa
som nästan helt uteslutande besöks av proffs
och branschfolk från samtliga nordiska länder.
“DEMCON är som en stor familjefest där
många av utställarna och besökarna känner
varandra sedan länge. Det är en härlig stämning som jag faktiskt inte upplevt i samma
utsträckning på någon annan branschmässa”,
säger Jan Hermansson som är projektledare
för DEMCON.
På DEMCON finns allt inom rivning,
betonghåltagning, återvinning, vattenbilning, slipning och polering av betonggolv,
hantering av damm och slam och mycket
mera. Förutom inomhushallen finns även

en utomhusdel där besökarna kan testa
maskinerna.
Startfältet av utställande företag ser
ungefär ut som de brukar göra med cirka 40
utställande företag. Även i år kommer några
långväga utställare såsom Blastrac från Nederländerna och Wide Cut från Sydkorea. Ett antal
nya utställare har dessutom tillkommit som inte
tidigare varit med på mässan. Naturligtvis finns
mangrant alla de välkända leverantörerna med
till framförallt håltagningsbranschen. DEMCON
är en unik branschmässa. Kanske inte så stor
men den samlar proffsen inom demolering
i hela Norden. DEMCON är utan tvekan en
riktig fackmässa för proffsen inom området.
DEMCONs guldsponsorer i år är tillverkarna
Husqvarna Construction Products och Pentruder, Silversponsor är Pullman Ermator och
Bronssponsor är Tyrolit. Mässan supportas av
branschföreningarna Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna samt
Sveriges Byggindustrier. Mässan stöds även av
den internationella paraplyorganisationen för
håltagare, IACDS samt European Demolition
Association.

Svenska Demoleringspriset 2014
Parallellt med mässan kommer den Europeiska
branschföreningen för rivningsentreprenörer,
European Demolition Association (EDA), att hålla
ett så kallat runda-bords-samtal under torsdagen
den 4 september. De svenska branschföreningarna för rivning, håltagning och sanering kommer
också att hålla sina höstmöten i anslutning till
mässan. Håltagningsentreprenörerna arrangerar
dessutom ett “mingel” på torsdag eftermiddag
den 4 september. På torsdagskvällen inbjuds till
branschfesten “DEMCON-kalaset”. I samband
med festligheterna kommer “Det Svenska Demoleringspriset” att delas ut för andra gången.
Priset instiftades vid mässan 2012 och blev
mycket uppskattat bland både entreprenörer
och tillverkare. Totalt delades över 10 olika priser ut i olika kategorier under samlingsnamnet
demolering. Mer information om priset återfinns
på hemsidan www.pdworld.com/demoleringspriset. Det Svenska Demoleringspriset delas ut
i samarbete med Riv- & Saneringsentreprenörerna, Håltagningsentreprenörerna och Sveriges
Byggindustrier.

www.demcon.se
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DEMCON 2

INOMHUS/UTOMHUS - Indo

S
Sw
Diam
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45

Husqvarna
Construction
Products

9x6=54m2

47/48

Pullman Ermator AB
PD & SRT

14x5=70m2

44

Husqvarna
Construction
Products
9x7=63m2

30

Trevi Benne, Indeco, Hydro Boss, Avant

Brokk AB
7x9=63m2

Utbildningslandslaget
DEMCON / ExpoRent 2014
4-5 september 2014
Inframässan, InfraCity
Exhibition Centre
Upplands Väsby

Tyrolit

17,5x8=140 m2
32

Nordfarm
Maskin
9x8=72m2

Lekana

2014-09-04

Oxysan

Jack
Midhage AB

7x16

25

Jack
Midhage
AB
7x3=21m

23

Bobcat

7x3=21m2

2

22

24

Jack
Global Drilling
Midhage
AB Rammer, Montabert
7x3=21m
7x3=21m2
2

10

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

33

8x8=64m2

WideCut

7m

34/40

ANDERSEN CONTRACTOR AB

31

0m

41

43/42

PD, SRT,
PDi, PDa

Enva Tech AB

7x3=21m2

European
Demolition
Association

7x3=21m2

BVA
Group

Conjet AB

VATTENBILNINGSTORGET
The Hydrodemolition Square
6A

Waterjet
Entreprenad

6x2=12m

Bokad / Booked
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Reserverad / Reserved

6B
2

Fakturabörsen

6x2=12m2

Ledig / Available
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DEMCON 2014 – Utställare

2014

Amas Svenska AB

38B

Andersen Contractor AB

47/48

Aquajet Systems AB

oor/Outdoor

5

Arbetsmiljöverket

6B

Au Tour Du Béton

16

Blastrac

15

Bobcat Sverige AB

23

Brokk AB

30

BVA Group

6

Conjet AB

8

Dustcontrol AB

35A/39A

EnvaTech AB

U01A

SDC,
wedish
mondtool Pentruder
ulting AB

Utgång
utomhusområde

35B

Jerneviken
Maskin

Dustcontrol

38B

38A

38C

Branschens gamla godingar
Veteranmaskiner för håltagning,
rivning och golvslipning

t AB

7x7=49 m2

7x7=49 m2

Scanmaskin

39A/35A

51B

51A

Amas
Svenska

7x4,5=31,5m2 7x4,5=31,5m2

5,5x8=44m2
35C

Hydroscand

Levanto

36B

SvediaTec
4x3=12m2

7x9=63m2

6=112m2

5,5x8=22m2

5,5x16=88m2

Huvudutgång
utomhusområde

U01B

U02A U02B
Tyrolit
Demo

16

Rotar

13B

LiuGong

5x3=15m2

Aquajet
Systems

Peter Lastmaskiner

4x3=12m2

SMC AB

Blastrac

13A

38B/U05A

HTC Sweden AB

17

Husqvarna Construction Products

44/45/
U01A

Hydroscand AB

36

Håltagningsentreprenörerna

Contractors
square

U02D
EnvaTech Demo

U02C

IDAB

18/19

Jack Midhage AB

24/25

Jerneviken Maskin

38A

Latin American Concrete

OPSYSTEM

Cutting & Demolition Forum

10

Lekana Maskin AB

27

Nordfarm Maskin AB

31

Levanto AB

35C

LiuGong/Peters Lastmaskiner

5x7=32,5m2

7x4,5=31,5m2

22

Hilti Svenska AB

Hilti SILA AB
IDAB

2

9
6B

Global Drilling

HTC Sweden

18/19

European Demolition Association
Fakturabörsen

Husqvarna
Demo

HILTI
Demo

12

Au Tour Du
Béton8x2=16m

2

Container för betong

Container för avfall

U02C

PDa Magazine

10

PDi Magazine

10

Pentruder, Tractive AB

50

Professionell Demolering

10

Pullman Ermator AB

VIP-Lounge
Veteranerna
Press
EDA meeting
room

13B

OP System AB

47/48

Riv- & Saneringsentreprenörerna

Contractors square

Scanmaskin AB
Håltagningsentreprenörerna
Riv- & Saneringsentreprenörerna

CONTRACTORS SQUARE

39B

SDC, Swedish Diamondtool
Consulting AB
SILA AB

49
18/19

SMC, Ståhles Mining & Construction AB
Svediatec
Svensk Rental Tidning
Tyrolit AB
Utbildningslandslaget AB
Waterjet Entreprenad
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Widecut

14
36B
12

34/40/ U02B
28/29
6A
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26
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1
700
besökare

Efter en vår full av produktlanseringar
från Volvo Construction Equipment
(Volvo CE), var det dags för de traditionsenliga Swecondagarna i Eskilstuna som
i år koncentrerats till endast en dag för
branschfolk. Den största nyheten i år var
att Swecon öppnade upp sin nya anläggning intill Volvos kundcenter, lokaler som
består av företagets huvudkontor och en
utrustningsverkstad. Under branschdagen
kunde besökarna förutom att se hur en
service på en hjullastare går till och vilka
verktyg och reservdelar som ingår i en
service hos Swecon, även se arbete med
montering av utrustning på nya maskiner
samt bekanta sig med leverantörerna och
deras produkter på det stora mässtorget.

Volvos nyheter glänste
När det gäller Volvo CE:s maskiner,
så var de stjärnorna som lyste allra
starkast. Nyheterna duggade tätt i den
inledande maskinshowen och under den
efterföljande provkörningen ringlade
köerna långa på de olika stationerna.
De största nyheterna och dragplåstren
utgjordes av H-serien hjullastare, E-serien
grävmaskiner och G-serien dumprar. Men
även i programmet av kompaktmaskiner
och väganläggningsmaskiner fanns det
spännande nyheter att bekanta sig med.
För de som var intresserade fanns även
Volvo Lastvagnar på plats med sina
FMX anläggningslastbilar och FH-serie
lastbilar.
”Den återkoppling vi fått på både
våra produkter och det nya upplägget
av Swecondagarna har varit odelat
positivt. Med vår nya anläggning kan vi
på ett stort och unikt område visa upp
hela vårt starka erbjudande för kunden,
med maskiner, redskap, tillbehör, service,
reservdelar, begagnat och sist men inte
minst vår kompetens. Det ger en kraftfull
signal till marknaden att en Volvo hos
Swecon är det tryggaste valet för ett
lönsamt maskinägande”, säger Christer
Söderberg, vd för Swecon.
Den 28 juni inbjuder Volvo CE till
allmänhetens dag i Eskilstuna, en dag
som sätter punkt för årets program under
Volvodagarna i Eskilstuna. Närmast beger
sig Swecon till lantbruksmässan Borgeby
Fältdagar den 25-26 juni och sedan väntar
Load Up North i Boden den 28-30 augusti.

EW100 – Snabb och effektiv
Wacker Neuson presenterar den nya 10-tons hjulburna grävmaskinen EW100, som når
en högsta hastighet på upp till 40 kilometer i timmen. Dess flexibilitet, höga effektivitet
och den okomplicerade transporten på den egna axeln gör denna hjulburna grävmaskin
oumbärlig för byggföretag och kommuner. Wacker Neusons nya grävmaskin EW100
sticker ut med sina egenskaper och med sina prestandavärden och underlättar på så
sätt vardagen för företag.
EW100 är den snabbaste hjuldrivna
grävmaskinen i sin klass med en maximal
hastighet på 40 kilometer i timmen. Den
starka 86 kW/117 hk dieselmotorn, som
redan fyller motornormen Tier IVi, ger
en hög arbetsprestanda. En minimerad
bränsleförbrukning med besparningar på
upp till 20 procent är möjlig genom det
optimerade hydrauliksystemet och det
nya driftläget ECO. I ECO-läget reduceras
motorvarvtalet och pumpkapaciteten anpassas, vilket möjliggör ett särskilt förbrukningssnålt arbete och innebär även ett plus
för både miljön och plånboken. Wacker
Neuson ger särskilt miljövänliga och effektiva produktlösningar ett ECO-sigill,
som även den nya hjulburna grävmaskinen
EW100 bär. Förutom ECO-läget kan användare även skifta till LOW för arbeten som
kräver en mindre hastighet och särskilt
finkänslig hantering, eller till Power-läget
HI för en maximal pumpkapacitet och ett
kraftfullt arbete. Den 10-tons hjulburna
grävmaskinen EW100 har en knäckbom
som standardutrustning, vilket garanterar
hög rörlighet. På den nya grävmaskinen
finns det två sticklängder som alternativ
– på så vis är det nu även möjligt att välja
en lång sticka med knäckbom.
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Användarvänligheten har förbättrats
tack vare en pedal – både för körning på
allmän väg och för arbetsdrift. Om förarbyten sker ofta, finner sig grävmaskinens alla
användare lätt till rätta eftersom pedalen
befinner sig till höger, precis som i en bil. En
display ger föraren en snabb överblick över
driftstatus. En nyhet är även grävmaskinens
Jog Dial System, som också känns igen från
bilindustrin. Med hjälp av en knapp som går
att vrida och trycka navigerar man enkelt
och intuitivt i systemet med endast en
hand till hjälp. På så vis är det lätt att göra
ändringar i inställningarna. Det är dessutom
möjligt att välja många funktioner med styrspaken. Den har bl.a. en farthållare för en
optimal hastighet, exempelvis för långsam
körning med diverse påbyggnadsverktyg
som t.ex. en sopmaskin och en knapp för
oavbruten drift för exempelvis en hydraulikhammare. Eftersom styrspaken har många
tillämpningsmöjligheter kan föraren hantera
många funktioner utan att släppa styrspaken. Men det är inte bara hanteringen som
är enkel och användarvänlig, utan även
underhållet av EW100. Den beprövade
åtkomsten för underhållsarbeten av motorn,
som har placerats på sidan, motorhuven
som har en stor öppning och den tippbara

hytten kompletteras med ett nytt verktyg för
underhållsdiagnosen. Detta verktyg för över
felkoderna direkt till en surfplatta.
Föraren har dessutom stor nytta av den
hjuldrivna grävmaskinens optimerade ergonomi- och säkerhetsstandarder. I hytten ger
vippomkopplarens färgmarkeringar en enklare orientering och bidrar till att felhanteringar undviks. För att förhindra en oönskad
rörelse hos grävmaskinen eller utrustningen
under eller omedelbart efter starten, måste
den vänstra manöverspaken fällas upp när
dieselmotorn startas. Mer säkerhet ger
dessutom den optionala backkameran som
förstorar förarens synfältväsentligt.
Ett säkert och stabilt läge fås även i svårtillgänglig terräng genom stödalternativen
med skaktblad på baksidan och stödkonsoler på framsidan eller stödkonsoler på baksidan och framsidan. De tre olika styrsätten:
enkel styrning, fyrhjulsstyrning och krabbstyrning ger den hjulburna grävmaskinen
större rörlighet. Med enkel styrning kan den
hjulburna grävmaskinen exempelvis köras
i trafiken, fyrhjulsstyrningen möjliggör en
extremt liten vändradie och krabbstyrningen
är till hjälp när grävmaskinen ska förflyttas
parallellt, t.ex. för att komma nära en vägg

www.wackerneuson.com
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DEWALT LANSERAR
NYA BORRHAMMARE
Lanseringen omfattar 2 och 4 kg borrhammare och
stärker DEWALTs sortiment för framtiden.
DEWALTs sortiment omfattar allt från 2 kg
verktyg till 30 kg bilningshammare, varje
modell kommer med avancerade säkerhetsfunktioner som garanteras av DEWALTs
Perform & Protect-system och skyddar
användaren med vibrationsreducering,
momentkontroll och dammhantering.
Verktygen är utvecklade i Tyskland av
DEWALTs egna ingenjörer och testade av
ett globalt nätverk av professionella hantverkare som har fått tycka till om utseende
och funktion.
Mats Gustafsson, Trade Marketing
Manager för DEWALT Norden, berättar,
“Genom att kombinera kraftfulla och effektiva professionella elverktyg med innovativa
säkerhetsfunktioner och egenskaper har
vårt utvecklingsteam satt en ny standard
inom prestanda och säkerhet. Detta möjliggör för användarna att ha full kontroll
genom alla tänkbara applikationer.”
Inom 4 kg borrhammarsortimentet
lanseras fyra nätdrivna modeller D25413K,
D25414KT, D25415K och D25430K. Den

nya konstruktionen ger minimal vikt, större
kraft, klassledande vibrationsnivå (8,2 m/s²)
och ergonomisk design. Borrhammarna är
idealiska för en mängd tunga applikationer,
bland annat bilning och borrning i betong,
metall, trä och plast. Serien kombinerar en
1000 W motor med en oöverträffad hammarmekanism med 0-4700 slag/min och
4,2 J slagstyrka, med en rad innovativa
säkerhetsfunktioner.
Inom 2 kg-sortimentet lanseras en helt
ny 20 mm L-formad SDS-Plus borrhammare.
Med 6,200 slag/min och 1,9 J slagstyrka är
D25052K optimal för borrning i betong med
8-12 mm diameter, men med förmåga att
borra 20 mm. D25052K ingår i DEWALTs
Perform & Protect-system och kombinerar
en innovativ platt kolvutformning med
ett flytande bakre handtag vilket ger den
lägsta vibrationsnivån i sin klass med 7,9
m/s2. Borrhammaren har en låg vikt med
endast 2,6 kg, och dess L-formade design
ger överlägsen balans och komfort.

L A S E R

Det självklara valet!

Planlaser
“Den optimala planlasern”

Multilaser
“Den kompletta lasern”

www.dewalt.se

TOPCON
GUARANTEE

Tvåfallslaser
“Anläggarnas favoritlaser”

Rörläggningslaser
“Marknadens bästa”
Karlstad
054 - 21 60 60
Stockholm
08 - 754 31 30
Göteborg
031 - 20 40 10
Helsingborg
040 - 49 03 40

www.blinken.eu
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INNOVATIV BYGGTEKNOLOGI.
VÅR PASSION.

Produkter från Wirtgen Group står för innovativa, världsomfattande teknologier inom områdena vägbyggnad och vägunderhåll
samt utvinning och framställning av mineraler. Med passion och pionjäranda följer vi ett klart mål: Att erbjuda vår kund de
lösningar som den verkligen behöver. Close to our customers.
www.wirtgen-group.com/ technology

ROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES

www.wirtgen.se
Wirtgen Sweden
Alvesta 0472 - 100 91 · Göteborg 031 - 748 31 31
Frövi 0581 - 80 400 · www.wirtgen.se
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ERAs årsmöte för nionde gången i Amsterdam
För den 9e gången i ordningen anordnade European
Rental Association sitt årliga föreningsmöte för sina
medlemmar. Mötet hölls 24-26 juni på RAI-mässan i
Amsterdam. Liksom tidigare hölls stämman parallellt
med den internationella rentalmässan IRE, som är den
enda mässan i Europa som enbart vänder sig till uthyrningsbranschen. Ett antal svenska tillverkare ställde ut
på mässan såsom El Björn, HTC, Husqvarna, Swepac med
flera. Dessutom arrangerades mässan APEX för liftutrustning samtidigt som IRE i samma lokaler.
ERA-mötet är en utmärkt plattform för den europeiska hyresbranschen att träffa kolleger och lära sig om

den senaste utvecklingen inom rentalbranschen. Temat
för årets möte var “Internet A Game Changer”. Mötet
drog igång ledd av en VD och ledarskapspanel som
ventilerade utmaningar och möjligheter inom den europeiska rentalmarknaden. Föredrag hölls av bland annat
vdarna för amerikanska United Rentals, Loxam, Cramo,
Volker Stevin Materieel och Hilti chef för rentalverksamheten i norra Europa. Den andra dagen hölls ett antal
rundabordssamtal med diskussionsämnen som ”Bästa
rentalpraxis” vilket leddes av representanter från Japans
rentalförening, Yield management och trender i både
USA och EU Rental Industry med mera. Den avslutande

dagen diskuterades bland annat reservdelshantering och
internet och mötet avslutades med gästtalaren Richard
Robinson från Google.
Andra talare vid konvetet var exempelvis Judith Merkies, ledamot av Europaparlamentet och Chris Wehrman,
vd för ARA, den amerikanska rentalföreningen.
Totalt närvarande 300 personer från 25 olika läner
vid ERAs konvent i år. PÅ kvällen första dagen hölls även
traditionsenligt ERA Rental Awards och en galamiddag
där över 400 personer deltog.
ERAs konvent 2015 kommer att hållas i Rom.

www.erarental.org

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

www.svenskrental.se

VI UTRUSTAR BYGGET!
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Kärcher ny medlem i Hyrex
På Hyrex årstämma i våras, som avhölls på Marstrand,
valdes företaget Kärcher in som ny leverantörsmedlem. Kärcher är ett välbekant märke bland vanliga
konsumenter men man har också ett omfattande
program bland annat högtryckstvättanläggningar
för professionella användare och uthyrare. Det gjorde
företagets försäljningschef Dan Hay klart när han
presenterade Kärchers produktprogram vi Hyrexstämman. “Vi vill gärna sprida kunskap om våra

specialmaskiner för lite svårare rengöringsuppdrag
och som passar för uthyrning. Vi är övertygade att
bättre funktion och livslängd uppnås med maskiner
gjorda för detta ändamål, vilket i längden leder till
bättre lönsamhet. Dessa maskiner är inte så publika
och finns normalt inte som lagervara hos våra återförsäljare”, sa Dan Hay.
Varför ändrar Kärcher färgkoden på professionella
produkter? Kärchers proffsmaskiner har en annan

färg än konsumentmaskinerna. För proffsen är de
antracitfärgade och mot konsumentkunderna har de
sin traditionella gula färg. Kortfattat består Kärchers
proffssortiment av rengöringsprodukter av sex stofthanterare, lika många högtryckstvättar och en antal
självgående sop- och skuringsmaskiner för att nämna
några produkter ur proffsortimentet. En del maskiner
finns både som el- och bensindrift.

karcher.se

Leo Tergujeff – eller Merlo-Manne som han oftast kallas –
reste 400 mil med teleskoplastare genom Europa.

Merlo-Mannes 400-milaresa

NÄR YRKET BLIR EN PASSION..!
Va? Resa med en teleskoplastare 400 mil genom åtta länder
från Cuneo i Italien ända till Finland. Varför då, undrar man?
En pratstund med resenären själv ger svaret. 63-åringen
Leo går i pension i år och ville kröna sin yrkeskarriär med
något riktigt speciellt.
Han berättar:
”Jag har jobbat med Merlos maskiner som teknisk chef
hos Rotator Oy i Finland sedan 1995. Under den tiden har
jag gjort cirka 50 fabriksbesök hos Merlo i Italien och fått
massor av vänner både i Cuneo och hos återförsäljare i
andra europeiska länder.”
”Jag har alltid beundrat Merlos maskiner, för deras
mångsidighet och för den tekniska uppfinningsrikedom som
de står för. När den lilla teleskoplastaren P25.6 presenterades
för några år sedan kan man säga att jag blev ”förälskad”.
Jag ville ha en egen, så jag frågade Merlos produktionschef
hur mycket en sådan skulle kosta om jag köpte den privat.”
Det skämtsamma svaret blev att han kunde få en,
om han körde den hem själv den långa vägen till Finland.
Ja, det var egentligen ett skämt. Men för Leo var det
också en utmaning. Tankarna började gro… Skulle inte
en sådan resa bli en fin och upplevelserik avslutning på
yrkeskarriären inför pensioneringen 2014..?
Leo började prata med cheferna på Rotator i Finland,
med Merlo och med tänkbara sponsorer. Till sist föll allt på
plats och han började planera resans rutt, han konstruerade
en bagagelåda att fästa på maskinens bom, han räknade
kostnader, ringde samtal – och nästan alla han pratade

med undrade om han inte var lite tokig.
Men den 28 april 2014 satt han i P25.6:an och vinkade
adjö till vännerna vid Merlos fabrik i italienska Cuneo och
satte kurs, med 36 km i timmen, österut mot Slovenien.
Sedan passerade han Ungern, Slovakien, Tjeckien, Tyskland,
Danmark och kom med Stenas färja till Göteborg den 21 maj.
Maskinen finansierades av hans arbetsgivare Rotator. Ett
tiotal sponsorer har stått för bränsle och andra kostnader. Merlo
har också bidragit, naturligtvis och lite har han satsat själv. Men
det viktigaste med resan blev ändå att han fick som han ville:
”Det jag önskade och det roligaste var att jag fått
träffa alla mina vänner hos återförsäljarna i de länder jag
passerat”, säger han.
Leo har gjort stopp och övernattat hos Merlo-kollegerna
och i Sverige blev det likadant. AB Hüllert Maskin tog emot,
bjöd på slottsövernattning, bytte en luftningsnippel och
putsade rutorna på maskinen innan det bar iväg vidare till
Maskinexpo och till Finland.
Vad ska du göra nu, då, frågade vi Leo till sist?
”Arbetet med Merlo blev en passion för mig, så detta
var rätt sak att göra nu när jag ska gå i pension. Men som
pensionär ska jag göra helt andra saker”, skrattar han.

Maskinen, då? Höll den?
Jo, den lilla Merlon pallade för påfrestningarna under den långa
resan. Framför allt var det spännande att se hur den hydrostatiska drivningen skulle tåla konstant arbete under en så lång
sträcka. Men det gick bra och nu är Leo hemma i Finland igen.
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Ny rondell ger snabbare
tak- och väggslipning
Norton lanserar en ny slipnätsrondell speciellt avsedd
för slipning av t.ex. spackel på tak och väggar. Den
nya rondellen, som har beteckningen Screenback
Q43N, ger snabbare slipning och har längre livslängd
enligt tillverkaren.
Den nya slipnätsrondellen är uppbyggd på ett
nät av vävd polyester som belagts med slipmedel av
kiselkarbid. Detta slipmedel är mycket skarpt och aggressivt vilket ger hög avverkning samtidigt som man
får en fin yta. Så till exempel ger en rondell i korn 120
snabb slipning och en yta som motsvarar slipning med
korn 150. Rondellernas baksida har kardborrefastsättning och är avsedda för användning med tak- och
väggslipmaskiner, s.k. giraffer, med dammutsugning.
Slipnätet är mycket genomsläppligt varför man får
effektiv dammutsugning. Screenback-rondellernas
uppbyggnad med den öppna nätstrukturen gör också
att igensättningen blir minimal varför de får lång
livslängd. De är vattenfasta och kan användas för
såväl torr- som våtslipning. Screenback Q43N finns
med diameter 225 mm och i kornstorlekar 60 – 220.
”Tack vare de nya slipnätsrondellerna uppbyggnad
går slipningen av exempelvis spackel på gipsväggar
och tak betydligt snabbare samtidigt som man får en
finare yta. Dessutom har de mycket lång livslängd vilket
bidrar att sänka den totala slipkostnaden ytterligare”
säger Jonas Falk, försäljningssansvarig på Saint-Gobain
Abrasives AB.

www.saint-gobain-abrasives.com

Vilka får det svenska
demoleringspriset i år?
Det börjar bli dags att fundera på nomineringar.
Sista anmälningsdatum är 2014-06-29
Information om nomineringsprocessen
hittar du på www.pdworld.com/demoleringspriset.
Det Svenska Demoleringsprisets
kategorier:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Årets rivningsentreprenör
Årets håltagningsentreprenör
Årets rivningsprojekt
Årets håltagningsprojekt
Årets tillverkare/leverantör
Säkerhets- och Arbetsmiljöpriset
Recycling- och Miljöpriset
Stora innovationspriset för
tillverkare/leverantörer
Det Svenska Demoleringsprisets
“Honorary Award”

Nyhet:
10. Det Svenska
Vattenbilningspriset

Det Svenska Demoleringspriset är instiftat av tidningen Professionell Demolering och utdelas i samarbete
med branschföreningarna Håltagningsentreprenörerna och Riv- och Saneringsentreprenörerna inom
Sveriges Byggindustrier. Prisutdelning äger rum på DEMCON-Kalaset på branschmässan DEMCON 2014,
InfraCity, den 4 september, 2014. Vid frågor om priset ring 08-585 700 48.
www.pdworld.com/demoleringspriset
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TÄVLING, TRIVSEL
och överraskningar

Den traditionsenliga SÄVE-golfen avgjordes på Bosjökloster GK
den 12 juni och kryddades med stjärnglans i form av golfproffset Johan Wahlqvist.

Årets tävling var den 16:e i ordningen under
SÄVE:s 25-åriga historia. 15 lag deltog i en
fyrmanna-scramble och i härligt väder bjöds
det som vanligt på både goda skratt, tävlingsnerver och förfriskningar längs banan.

hamna närmare flaggan än Johan väntade ett
fint specialpris. I detta moment skilde sig i synnerhet Peter Nilsson från Bravida (bilden) från
mängden som blev den ende som lyckades
slå proffs-Johan.

väder och Bosjöklosters fina golfbana visade
sig verkligen från sin bästa sida.”
Stort grattis till alla vinnarna och lika stort
tack till alla som medverkade under dagen!

Mästarnas mästare

Behovsanpassad förfriskning

VINNARNA

När tävlingen var över hade inte bara ett vinnande lag kunnat utses, utan en individuell
SÄVE-mästare korades genom särspel i det
vinnande laget – detta efter en genom särspel
i det vinnande laget – detta efter en imponerande lika stensäker som avgörande putt av
Patrik från Sparbanken Öresund.

Förutom de som deltog i själva tävlingen hade
SÄVE engagerat ett antal funktionärer som
gick runt banan med energivagnar för de som
behövde fylla på med lite extra energi.

SÄVEmästare: Patrik Wahlgren, Sparbanken Öresund
Bästa lag: Bjarne Andersson, Mats Larsson och Patrik Wahlgren.
Beat the Pro: Peter Nilsson, Bravida
Längsta drive, dam: Rita Nilsson, RMN
Konsult
Längsta drive, herr: Joachim Nielsen,
Bravida
Närmast flaggan: Gösta Nygren, Göinge
mekaniska.

Överraskningen: Beat the Pros
På ett hål väntade en nyhet i form av golfproffset Johan Wahlqvist – han slog ut tillsammans
med samtliga lag och för den som lyckades

”Något som vi ser fram emot”
SÄVE:s VD Roger Sturesson var nöjd med
dagen.
”Vår årliga golftävling är en uppskattad
aktivitet bland både våra kunder och leverantörer, men den är även något som vi själva ser
fram emot varje år. I år hade vi dessutom fint
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Slog proffset. Peter Nilsson från
Bravida stod för en... bravad!

Roger Sturesson (t.v.) tillsammans med Håkan
Walin och Johnny Pennsäter, säljare på SÄVE.
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KOMPAKTUTRUSTNING

(E) MISSION
Accomplished

Under det senaste året har bygg- och anläggningsmarknaden fått se
ett antal nya minigrävare, kompaktlastare och minidumpers lanseras.
Fokus bland de flesta tillverkare ligger på att uppfylla de nya emissionskraven. SRTs Jim Parsons rapporterar.

Du kan alltid räkna med leenden från tillverkarnas representanter på olika branschmässor runt om i världen. Naturligtvis
vill de sätta sina mest geniala och välkomnande ansikten

mot potentiella köpare. Men i år finns det också ett mått av
stolthet bakom deras leenden, eftersom de flesta tillverkare
av bygg- och anläggningsmaskiner har framgångsrikt avslu-
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tat ett intensivt femårigt arbete att uppgradera sina motorer
till US EPA Tier 4 / EU steg IV gällande utsläppsnormer inför
nästa års deadline.
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WACKER NEUSON

expanderar dess kompakta
grävmaskinserie

Wacker Neuson introducerar EZ 17, en ny 1.75t kompakt grävmaskin, som ger
utmärkt effekt och manövrerbarhet. EZ 17 är Wacker Neuson minsta zerotailgrävare, som kombinerar ett kompakt utseende, utbyggbart underrede och två
frekvensomriktare för maximal manövrerbarhet och tillgänglighet. EZ 17 har ett
maximalt grävdjup på 2,5 m och en brytkraft på 5.7kN. Denna nya maskin kan
komma åt i svåråtkomliga områden, medan det expanderbara underredet är justerbar från 990mm till 1,295mm. EZ 17 drivs av en Tier 4 Final, 12.8kW dieselmotor
som ger från Yanmar som utmärker sig ifråga om effekt, bränsleekonomi och
tyst drift. Wacker Neuson erbjuder också en ny 2-tons grävmaskin kallad ET 20,
med ett maximalt grävdjup på 2,7 m och brytkraft i 5.7kN. Den omgjorda hytten
sätter nya standarder för operatörens komfort under en tröttande arbetsdag. Det
börjar med en unik dubbeldörrdesign som gör det möjligt för operatören att gå
in eller ut ur maskinen från endera sidan. De integrerade detaljer i förarplatsen
innehålla massor av benutrymme, enkel kontrolllayout och en utmärkt visibilitet
i 360°. ET 20 drivs av en Tier 4 Final Yanmar dieselmotor som levererar 12.8kW
vid 2.200 varv / min.

SANY

introducerar sina första
kompaktgrävare

Sany har utökat sin hydrauliska grävmaskinlinje med sina två första kompakta modeller, Båda med så kallad kort rumpa, Sany SY16C och Sany SY35U. Maskinerna
visades för första gången på mässan Conexpo. Båda grävmaskiner utrustade med
Tier 4-certifierad Yanmar motorer och multifunktionella fäst drift. SY16C har en
arbetsvikt på 1.75t, maximalt grävdjup på 2.36m och skopbrytkraft på 15.2kN.
SY35U har en arbetsvikt på 3.78t, maximalt grävdjup på 3,1 och skopbrytkraft
på 30.4kN.
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KOMPAKTUTRUSTNING

BOBCAT

släpper ME32i och E35i utrustade med ökad
bränsleeffektivitet och instrumentering förbättringar
Bobcat har släppt två nya Tier 4 grävmaskiner, E32i och
E35i, som erbjuder ökad bränsleeffektivitet och ett nytt
instrumenteringssystem som ger operatörer många nya
funktioner, bättre estetik och synbarhet. E32i och E35i

har utformats som nya modeller i 3-tonsklassen av kompaktgrävare. E32i och E35i är tilltalande alternativ för uthyrning eller för förstagångsköpare. Dieselmotorerna på
18.5kW har direktinsprutade, 1.7 liters motorer som ger

exceptionell bränsleekonomi med bibehållen prestanda.
Båda grävmaskiner kan utrustas med tillvalet extra
utskjutning av bommen som inte finns på någon annan grävare av den här typen i nuläget.

KUBOTAS

nya kompaktgrävare
Kubota hydrauliska 6-in-1 schaktblad
kompaktgrävare erbjuder ökad produktivitet. Med en enkel rörelse av
schaktspaken kan Kubota hydrauliska
6-in-1 Blade vinklas åt höger eller
vänster för att driva jord åt sidan så
att maskinen rör sig framåt, vilket
eliminerar behovet av upprepad
ompositionering i rätt vinkel vid återfyllning av diken. Bladet kapacitet
erbjuder en ökning på 0.57m3
i jämförelse med standardblad.
Schaktbladets vinkel på 25 ° kortar
återfyllning tiden med så mycket
som 35%. Med tiltfunktionen kan
entreprenörer forma grundkanter för
avrinning. Det 1,8 m breda bladet
sträcker sig över hela maskinbredden, även när lutas. Det kan vinklas
10 ° åt höger eller vänster, så att
föraren att gräva diken lätt när lutas på en plan yta.
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VOLVO

underverk med svängradie
ECR25D är Volvo Constrcution Equipments nya kompakta 2.5t grävare. Den
nya grävaren uppnår större kapacitet än 2.8-tonnaren ECR28 som den ersätter.
Tung last hanteras enkelt samtidigt som den är lätt att manövrera och har ett bra
balansförhållande. Denna mångsidiga maskin är idealisk för applikationer som
kräver små maskiner. För mer krävande operationer kan maskinen utrustas med
en extra motvikt. De kompakta måtten på ECR25D gör också transporten lätt.
Total transportvikt, inklusive tre skopor, en hydraulhammare och liten släpvagn
är 3.5t. ECR25D drivs av en Tier 4i-certifierad, 15,6 kW motor. Valfri automatisk
tomgång, vilket sänker motorns varvtal när kontrollerna är inaktiva i mer än fem
sekunder, förbättra bränsleeffektiviteten ytterligare. Det hydrauliska systemet ökar
produktiviteten och förbättrar grävprestandan enligt Volvo.
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MUSTANG

ny zerotailgrävare
Mustang 450Z NXT2 minigrävare erbjuder en effektiv prestanda. Den nya modellen innehåller innovativa funktioner som förbättrar produktiviteten, förarkomfort,
effektivitet och ger kostnadsbesparingar. 450Z NXT2 innehåller många uppgraderingar från förra 450Z modellen. Den är utrustad med en 28.1kW elektroniskt
styrd Yanmar Tier 4 dieselmotor som ger upp till 20% lägre bränsleförbrukning än
föregående 450Z modellen. Motorn har ett elektroniskt gasspjäll för exakt kontroll.
Två andra kostnadsbesparande funktioner inkluderar ECO-läge och automatisk
inbromsning. Att använda ECO-läge sparar bränsle när full fart är inte nödvändigt.
Det automatiska inbromsningsläget förbättrar bränsleekonomin, minskar buller
och minskar utsläppen genom att minska motorns varvtal till tomgång efter fyra
sekunder utan hydraulisk rörelse. Flera förbättringar har också gjorts till förarplatsen.

KOBELCOS

nya minigrävare

Kobelcos minigrävareserie omfattar fyra modeller med arbetsvikter mellan 1.67 och 5 ton. Modellbeteckningarna är Kobelco SK17SR, SK27SR,
SK35SR och SK55SRX. Kobelco minigrävare kan smidigt lastas på en lastbil
för snabb och enkel transport. Varje modell kommer med schaktblad
som standard. De har en minimal bakre svängradie och inget överhäng
som erbjuder en säker och enkel användning i trånga utrymmen med
utmärkt dikesgrävninsprestanda. Ytterligare motvikter är tillgängliga
för mera krävande jobb. Nya SK55SRX är den första minigrävare med
Kobelco nya patenterade iNDr brusreduceringssystem. iNDr-tekniken
erbjuder brusreducering och minimerar avgastemperaturer för ökad
förarkomfort och säkerhet.

JOHN DEERE

förstärker minigrävarserien
John Deere satsar på Sverige, det såg vi på Maskinexpo i år. Nu utökar man
sin minigraävarserie med modellerna 50G och 60G. Dessa nya maskiner
ingår i G-serien linje och är utrustade med en mängd olika förbättringar
vad gäller förarens visibilitet, förarkomfort och produktivitet. Dessa nya
modeller är anpassade för uthyrning, arbeten inom bygg- och anläggning,
landskapsarkitektur, infrastrukturella arbeten med mera. 50G, 26.8kW, och
60G, 39.6kW, är utrustade med en så kallad DOC/DPF-enhet för att möta
Tier 4s emissionskrav. Båda modellerna har automatisk tomgångsfunktion
som saktar motorns varvtal när manöverspakarna inte används, något
som resulterar i minskad bränsleförbrukning och lägre ljudnivå. En av de
största nyheterna hos båda modellerna är en ny dörr på den vänstra sidan
av maskinen. Dörren förbättrar insteget i hytten.
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Öppet Hus hos Stål & Hyr

VI KLÄR GÄRNA VÅRA
PRODUKTER I TJÄNSTER
Det var sol, en fin bris, smattrande vimplar och
flaggor men framför allt många besökare när Stål
& Hyr AB hade Öppet Hus den 15 maj. Det ägde
rum på företagets depå i Varberg, orten där det
hela började för 35 år sedan. Grindar och dörrar
var välkomnande öppna. En god vink om antalet
besökare är att cateringköket serverade 200
frukostar och 700 lunchportioner.
Text och bild: David Ehrenstråle

STÅL & HYR AB
• Fakturering: 150 milj kr
• Anställda: 60-tal
• Uthyrning: anläggningsmaskiner, el & energi, ställning & väderskydd, bodar & vagnar, byggmaskiner,
liftar, tjänster som bodetablering, byggnadsställningar
& väderskydd, tillfällig el, fallskydd, bygghissar och
byggvärme/torkning
• Depåer: Varberg, Falkenberg, Kungsbacka och
Göteborg
• Ägare: Jörgen Grubbeson & Glenn Andersson
med 50 % vardera
• Hemsida: www.stalhyrmaskiner.se

Cheferna hos våra kunder har vi
nn Andersson
regelbundna kontakter med. Med
brisen när bröderna Gle
Vimplarna smattrade i
hade Öppet Hus.
Hyr
&
l
Stå
på
.)
(t.h
son
ett Öppet Hus hoppas vi nå arbets(t.v.) och Jörgen Grubbe
platsernas byggjobbare så att även de
ser bredden på av vad vi kan erbjuda,
sa Jörgen Grubbeson, företagets VD.
Besökarna kunde delta i en tipsrunda som dels tog
Glenn Andersson, min bror och jag äger 50 % var
dem runt på området och i lokalerna dels gav dem möjligav företaget och pratar ihop oss om allt vi gör och
het att vinna fina priser. Första pris var en elmoped som
tyckte detta skulle vara en trevlig aktivitet. Vi har
vanns av Peder Losell, snickare på Vagnsvägens Bygg.
prövat det förr och tyckte att det slog väl ut då. Inte
minst trevligt är att samtliga tillfrågade leverantörer
35 år i Varberg
ställde upp för att visa sina produkter hos oss, en
Företaget grundades i Varberg för 35 år sedan. Svensk
sorts minimässa med 30 utställare.
Rentaltidning gratulerar så hjärtligt! I dag, har det under
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brödernas ledning, vuxit till en koncern med drygt 150
milj kr i årlig fakturering och ett 60-tal anställda, inklusive
Jörgen och Glenn. Depåer finns i Varberg, Falkenberg,
Kungsbacka och i Göteborg, sedan ett år. – Det är klart
att vi täckte Göteborg från Kungsbacka redan tidigare,
säger Jörgen. Men några för oss lyckliga omständigheter
gjorde att vi vågade etablera oss inne i själva lejonets
kula med en egen depå. Kula och kula förresten, lägger
Jörgen till, konkurrensen är knallhård på alla orter där vi
har depåer, inte bara i Göteborg! Nu täcker vi Halland
och Göteborg och har en volym och storlek som gör att vi
kan erbjuda även litet mer udda och dyra specialmaskiner
inom hela vårt geografiska område genom att flytta dem

mellan depåerna efter behovet. Rivningsrobotar är ett
sådant exempel.
Göteborgsdepån har utvecklats riktigt bra under sitt
första år, långt över våra förväntningar, säger Jörgen. Visserligen till viss del på bekostnad av depån i Kungsbacka,
men den effekten förutsåg vi och kunde parera.
Den senaste lågkonjunkturen märkte vi av kort
och intensivt. Nu är det vind i seglen utmed hela hallandskusten med många projekt på gång. Glenns och
Jörgens pappa var den i familjen som först jobbade med
uthyrning. Hans arbetsplats gick i konkurs och delades
upp så att han fick gas, dynamit samt Casco lim och färg.
I dag har allt renodlats till ren uthyrning. Jörgen följde i

pappas fotspår direkt efter skolan 1981. Glenn förenade
sig med sin bror 7-8 år senare. En princip bröderna slår
vakt om är att försöka vara med i resonemangen hos
sina kunder så tidigt som möjligt och att åstadkomma
lösningar genom att klä sina produkter i tjänster.
I dag består utbudet av anläggningsmaskiner,
el & energi, ställning & väderskydd, bodar & vagnar,
byggmaskiner, liftar och tjänster som bodetablering, byggnadsställningar & väderskydd, tillfällig el,
fallskydd, bygghissar och byggvärme/torkning. På
utbildningssidan ordnas lift- och ställningskurser.
Beläggningen på ställningssidan fluktuerar ganska
duktigt, varför Stål & Hyr köper den tjänsten av en
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duktig underentreprenör, som man gjort affärer med
under lång tid.

Utställarröster
Vi pratade med Richard Beiron, AB Kranlyft, som representerar Maeda minikranar ”byggarens bäste vän”.
Den här typen av kompakta, våningsplansplacerade
byggkranar används för fasadjobb, stål, betong, takjobb
etc. De kompakta dimensionerna gör att kranarna tar sig
fram smidigt inne på bygget. ”Kranen här väger 2100
kg och lyfter 2,8 t. Max lyfthöjd är 9 m”, säger Richard.
Maedas kranar har utvecklats i samarbete med Komatsu
och förutspås stark tillväxt. Maskinen fjärrstyrs via radio
och anses vara ovanligt säker tack vare ett avancerat
vågsystem. Byggkvaliteten ger lång livslängd och låga
driftkostnader.
”Vi har precis investerat i 3 st större Maedakranar
därför att vi ser ett ökande behov av den typen av maskiner. Maedakranarna kan vi mycket väl tänka oss att
hyra ut även utanför vårt geografiska område Halland
och Göteborg”, säger Jörgen.
Daniel Gustafsson, Starke Arvid AB, visade företagets sprillans nya glaslyft typ 600 Outdoor. ”Den är
unik på marknaden och klarar 600 kg”, säger Daniel.

Företaget som specialiserar sig på lösningar för vettig
logistik på byggplatsen för skivor, fönster mm. visade
också en mobil arbetsbänk, skivhiss samt ett praktiskt
bärhandtag med vars hjälp byggaren kan bära olika
byggskivor utan att handen behöver vridas/skruvas, som
blir fallet utan detta hjälpmedel. En smart liten produkt
för Stål & Hyrs depåbutiker.
Göran Janko, Brubakken AB, som representerar
JLG bomlift, tycker att det är trevligt att få räknas som
leverantör till Stål & Hyr. ”Vi har mycket goda relationer”,
säger Göran. Deras Öppet Hus är ett fantastiskt bra
tillfälle att få träffa både dem och deras kunder. Göran
hade vänligheten att hissa upp denne reporter 20 m upp
i luften så att goda översiktsbilder kunde tas.
Mikael Såll, Brokk AB, stod beredd att demonstrera
ett par av Brokks rivningsrobotar. Låt vara att detta är
maskiner som mer sällan hyrs ut. Likafullt finns det ett
ökande intresse för dem även inom uthyrningssektorn,
tror Mikael. Med tanke på att robotarna kan förses med
hammare, betong- och stålsax, sorteringsgrip, skopa,
borr, fräs och kapsåg borde de kanske kallas redskapsrobot i stället?
Mattias Dangrell, infobric.se, demonstrerade teknik
med vars hjälp man kan styra access och behörighet till
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maskiner och lokaler, aktivt och passivt. ”Ja till och med
containrar på en byggplats kan ingå i ett sådant system”,
säger Mattias. Man kan exempelvis villkora tillgången till
en lokal så att två olika personer måste identifiera sig efter
varandra för att tillträde skall ges. Allting loggas i listor
så att man kan se vem som varit där och klockslaget för
detta. Ett sätt att minska svinnet i lägen där det kanske
blivit besvärande.
Kundsidan representerades av bl. a. Sandå Sverige
AB i Varberg med Mats Edvindsson (t.h.), platschef i Varberg, och Anders Prakt (t.v.). ”Roligt att se så mycket folk
och ett sådant brett utbud av hyrmaskiner”, tyckte de.

200 frukostar och 700 lunchportioner serverades.
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Dia Proff Norge lanserar Tytecker
Nya studentbostäder
till Linköping
Stadsdelen Ryd i Linköping kommer snart att få 25 stycken
nya studentbostäder som byggs med industriell byggteknik
i Småland. Det är byggföretaget Flexator som har fått i
uppdrag att bygga dessa lägenheter som ska stå klara
redan under 2014.
Den industriella byggtekniken gör att dessa hus kan
uppföras snabbt på montageplats då lägenheterna kommer färdiga redan från fabrik. Trots att byggnaden kommer
stå på ett tillfälligt bygglov så görs inga avsteg gällande
energikraven.
”Under flera år har efterfrågan på studentbostäder varit
stor”, säger Kristian Grimsbo marknadschef på Flexator.
Skillnaden i år mot andra år är att förfrågningarna nu blir
beställningar. Vi kommer även finnas på plats i Almedalen
tillsammans med Smart Housing Småland för att visa upp
vad man kan göra med denna typ av byggnation.

www.flexator.se

Norska företaget Dia Proff har blivit återförsäljare för najningsmaskinen Tytecker.Tytecker bygger på en innovativ princip där
man med metallklips binder samman armering.
Tytecker har en ergonomisk design för att kunna
erbjuda en optimal användning under en åtta timmars
arbetsdag. Tytecker kan användas för att binda armering
eller att binda fast värmekablar i armering. Maskinens
handtag kan justeras i höjd så att det passar alla användare vilket sparar ryggen och avlastar handleden för
stora och skadliga belastningar.
Tytecker är en maskin med mekanisk drift och är
således inte speciellt utsatt for dyra reparationer el-

ler underhåll. Med ett batteri kan du binda sammen
armering i stående position med hela 2500 bindinger
per laddning. Teknologin är enkel, snabb och driftssäker
i förhållande till alternativa lösningar.
Maskinen använder spiralfjäderstål som bindematerial
och då slipper man problem med svaga bindpunkter.
Tytecker lämpar sig till arbetsuppgifter inom byggkonstruktioner, golvläggning, armeringskonstruktioner,
fundament, prefabricerade element eller till påkoppling
av vatenburen värme till armering. Dia Proff Norge AS söker nu samarbeidspartners för distribution i hela Norden.

www.diaproff.no

DA30 och DA40, nu med Steg 4 Final Scania motorer
Doosans dumprar DA30 och DA40 kommer nu i en
uppdaterad version med en ny miljömotor från Scania
som möter de allra senaste miljökraven.
Maskinia som är generalagent för Doosan i Sverige
presenterar nu de uppdaterade versionerna av DA30
och DA40. De är nu utrustade med en Steg 4 Final motor från Scania! Dessa höga miljökrav uppnås genom

att motorerna har SCR, selektiv katalytisk reduktion,
samt EGR, avgasåterföring. Genom SCR-tekniken så
behövs inget dieselpartikelfilter, och därmed behöver
man inte göra kostsamma byten av filtret eller vänta
på regenerering under arbetspassen.

www.maskinia.se
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Bosch lanserar
INNOVATIV LADDNINGSTEKNIK
I mitten av maj anordnade Robert Bosch GbmH en endagskonferens för den europeiska branschpressen. Man hade
mycket nytt att visa men fokus låg batteritekniken för
Bosch sladdlösa maskiner.
Pressträffen, som gick under namnet Bosch Cordless
Technology Summit 2014, hölls i Berlin den 19 maj och
samlade ett hundratal journalister från Europa. Dagen var
uppdelade på ett antal föredrag samt ett antal demonstrationer och praktiska övningar där journalisterna fick
möjlighet att testa merparten av Bosch produktprogram.
Det bjöds på mycket information om nyheter denna
kompakta konferensdag. Men fokus låg på Bosch nya
innovation, trådlös laddning av sladdlösa maskiner. Principen är enkel. Alla kommer väl ihåg eltandborstens återtåg
men denna gång utan någon elsladd. Tandborsten
placeras enkelt i ett laddningsfäste med kontaktytor och
laddas enkelt och smidigt utan sladd. Med en liknande
teknik kan numera Bosch alla sladdlösa maskiner laddas.
Maskinen med batteriet påsatt placeras helt enkelt på
en platta. Bosch är först i världen med den här tekniken
som kallas induktiv energiöverföring.
”Vi är helt övertygade om att vi med detta pionjärarbete kan få samma stora framgång som när vi
integrerade lithium-ion-celler i våra sladdlösa maskiner.
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Innan 2003 användes den här typen av battericeller
endast i mobiltelefoner och i dag sitter de i 83 % av alla
handhållna sladdlösa elverktyg,” förklarar Henk Becker,
som sitter i ledningsgruppen inom affärsområdet Power
Tools vid Robert Bosch GmbH.
Startskottet för lanseringen av Bosch “Wireless
Charging System” är satt till den första september i år.
Man lanserar dp batteriladdaren GAL 1830 W Professional och 18 V lithium-ion-batteriet GBA 18 V 2,0 Ah
MW-B Professional.

Hur funkar det?
Först var det eltandborstarna som började använda den
här tekniken men numera är det en hel del eldrivna konsumentprodukter som använder teknik som exempelvis
stationär och mobila telefoner. Energiöverföringen funkar
så att i en sändare skapas ett magnetiskt växelfält med
hjälp av en spole. Även mottagaren har en spole. Mottagarens spole genomträngs av det magnetiska fältet och
på så vis induceras en spänning och ett strömflöde skapas.
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2-10
TON
MINI MIDI 1–10 TON

7 MODELLER

170 REDSKAP

PACKNING I VÄRLDSKLASS

Besök oss i monter E 517

REDSKAPSBÄRARE
GRÄVMASKINER HJULLASTARE LÄGGARE VÄLTAR VIBROPLATTOR KLISTERUTRUSTNING ASFALTVERK

www.stigmachine.se
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Giraffen i helt ny kostym
Rördrivning för
instrumentering av dammar
Att borra i en dam har alltid ansetts riskfyllt då man av förklarliga skäl vill påverka
den så lite som möjligt. Med Wassaras
minimeras riskerna för trycksättning av
formationen och den vattendrivna borrtekniken i sig har bevisats vara mycket
miljövänlig.
Genom att kombinera Wassaras borrsänkhammare med ett filterrör kan man nu
installera instrument mycket snabbare än
med traditionella metoder. En traditionell
installation av ett 40 mm rör tar normalt
upp till två hela arbetsdagar. En installation
av ett 40 mm rör med Wassara tar cirka
två timmar, det är upp till åtta gånger
snabbare än jämförbara tekniker.
Den stora skillnaden är att man kan
borra ner ett filterrör direkt, utan att
först behöva driva ner ett 4” rör. Det
efterföljande arbetet med att packa

mellanrummet mellan de två rören med
filtersand elimineras också med Wassara
och här ligger den stora tidsvinsten.
En annan stor fördel är att man klarar
arbetet med en betydligt mindre rigg är
vad rördrivning av ett 4-tumsrör kräver.
Ofta räcker den lilla riggen (borrvagnen)
som brukar användas för undersökningar.
Systemet omfattar en Wassarahammare med 43 mm krona, filterrör,
borrör (Ø 40mm), innerrör och ett verktyg
för att ta ur innerröret efter installationen.
Minsta invändiga diameter är 26 mm
(filterröret).
Wassaras system för instrumentering
av dammar kommer att visas för första
gången på Euro Mine Expo i Skellefteå i
juni. LKAB Wassara kommer där att dela
monter med moderbolaget LKAB.

www.wassara.com

Tyska elverktygstillverkaren Flex presenterar
nu sin största profilprodukt Giraffen i helt
ny kostym. Giraffen, som introducerades av
Flex redan 1997, har genom åren fått ett
starkt grepp om marknaden för vägg- och
takslipmaskiner. Den nya versionen har
utvecklats på i princip alla punkter, från
sliphuvud i framkant till dammsugaranslutning i bakkant.
Sliphuvudet har till att börja med fått en
nättare design och en helt ny kardanlösning,
vilket ger en klart förbättrad åtkomlighet
och rörlighet. Även en ny version av sliphuvud har tagits fram som komplement till
det klassiska runda. Detta har en rak kant
framtill vilket möjliggör kantnära slipning
utan extra verktyg.

Maskinens ryggrad
mer ergonomisk
Röret, maskinens ”ryggrad”, har även det
genomgått en förvandling till utformning
som ger bättre och skönare grepp. Detta
kan även förlängas med ett 50 cm långt
extra rör i bakkant om mer räckvidd önskas.

Hela maskinen verkar nu även antistatiskt.
Mycket har även gjorts för att optimera
viktbalansen och vikten har dessutom reducerats med 1 kg eller hela 20 % jämfört med
tidigare versioner. Detta gör stor inverkan på
handhavandet och underlättar användning
under långa perioder. Ytterligare förbättrad
ergonomi har fåtts genom att motorhuset
försetts med ett T-handtag. Detta ger en mer
avspänd hantering av Giraffen framförallt
vid slipning högt upp.
I motorhusets underdel finns nästa
nyhet. Ett clip-system som nu eliminerar de
tidigare lite tröga i- och urtagningarna av
dammsugarslangen. Detta är även bakåtkompatibelt mot tidigare system.
Bland tillbehören så kan samma fyra
hårdheter på stödrondeller och samma slipmaterial som till tidigare Giraffer fortfarande
användas. Även en adapter till Giraffvagnen
GM 320 finns att komplettera med. Nya Giraffen levereras i paket med en nyanpassad
transportväska som ger maskinen ordentligt
skydd under transport och vila.

www.flexscandinavia.se

Hitachi inför 3-årsgaranti på batterier och laddare
I Hitachis elverktygsprogram är varje maskin utvecklad för professionellt användande och Hitachi arbetar kontinuerligt med att
utveckla tekniska och ergonomiska funktioner ner till minsta detalj.
Samtliga Hitachimaskiner är utvecklade för att tåla stor belastning i
en professionell miljö och samtidigt värna om användaren genom
bra ergonomi och användarvänlighet.
Hitachi Power Tools Sweden AB adderar nu ett år till nuvarande
garantivillkor och inför 3 års garanti på Hitachi elverktyg och batteriverktyg köpta från och med 1 december 2012. Unikt är att garantin
även gäller batterier och laddare och den utökade garantiperioden
gäller direkt från inköpsdagen – ingen krånglig registrering krävs.
”Våra Hitachielverktyg är utvecklade för proffs som verkar i
mycket krävande miljöer. Trots den hårda miljön har vi en väldigt
liten andel maskiner som reklameras och det är naturligt för oss
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att på detta sätt erbjuda ett mervärde till våra kunder och utöka
garantitiden ytterligare om ett fel trots allt skulle inträffa” säger
Michael Söderberg, VD på Hitachi Power Tools Sweden AB.
Att även inkludera batterier och laddare och dessutom inte kräva
krånglig registrering för att få utökad garanti är unikt på marknaden.
De nya garantivillkoren följer tätt efter Hitachis lansering av den
senaste batteritekniken där batterikapaciteten ökats 33% till 4,0
Ah och där batteriet har bibehållen vikt, storlek och kompabilitet.
De nya garantivillkoren lanseras samtidigt genom Hitachis
nationella återförsäljarnätverk i samband med att företagets Vinterkampanj 2012/2013 kommer ut i butik den 1 december. Denna
kampanj kompletterar den pågående Hitachi Nytt 2 2012 som finns
ute i butik sedan den 1 september.

www.hitachi-powertools.se
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Inspirerande utbildningsmiljö
Essves nya kontor ligger på Esbogatan 14 i
Kista. De 1350 kvadratmetrarna fördelar sig
på kontor, ett skräddarsytt testlaboratorium
och en stor utbildningslokal där hantverkarna Pirre & Mackan, en del av ”TEAM
ESSVE”, har bidragit till inspirerande utbildningsmiljöer för ESSVES kunder. ”I och med
vår ambitiösa produktutvecklingsagenda
ökar trycket på oss som instruktörer. I den
nya utbildningslokalen kan vi utbilda våra
byggkunder inom Essves alla infästningsområden och visa hur varje infästningsprodukt
fungerar i praktiken”, säger Pontus.

Q

”En bättre och mer strategisk placering för
kunder och personal kunde vi inte ha hittat. Lokalerna är anpassade till våra behov,
vilket betyder effektivare utbyten mellan
våra avdelningar, större fokus på praktisk
produktutbildning för våra återförsäljare
och byggkunder samt förbättring av vår
interna testoch labbverksamhet. Dessutom
kan vi fortsätta att växa här”, säger Pontus
Boman, VD på Essve.

HIGH

Det går bra för Essve!

•
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Varumärke i framkant

Essve utvidgar personalstyrkan kraftigt på
framförallt produktsidan, vilket betyder
att företagets produkttekniker, kemister
och ingenjörer har ökade behov av egna
testytor. – Tidigare har flertalet tester
utförts av extern part, men nu kan våra
egna experter säkerställa kvaliteten
under bästa möjliga förutsättningar. Det
känns tryggt, produktivt och helt rätt för
ett varumärke som vill ligga i framkant,
säger Pontus.

En hållbar satsning
Kommunikationsmöjligheterna till och
från Kista är svårslagna. Här finns allt;
T-bana, pendeltåg och bussar. 30 procent
av Essves personalstyrka reser varje dag
med flyg från Arlanda. Att det är enkelt
att ta sig kommunalt till flygplatsen
spelade stor roll i valet av lokal. Med så
kallade SuperShuttles kan anställda och
kunder nu resa till Essve miljövänligt och
billigare än taxi.

www.essve.com/se

Nya ALLU TS – En effektiv krosskopa
för bark- & biobränsle!
Behovet av biobränsle ökar ständigt och nu möter ALLU efterfrågan hos sina kunder
genom att introducera en krosskopa för bark och biobränsle med hög kapacitet
med finare slutfraktion än vad som hittills kunnat erbjudas.
Särskilt utmärkande för nya TS-serien är krosskonstruktionen med slagor som
roterar igenom ett mothåll. Utöver den nya krosskonstruktionen är skopan designad
som de redan kända Allu Sikt & Krosskoporna med kraftiga motorer, luckor och
bultar placerade utanför materialflödet, hållbar och servicevänlig konstruktion.

Vi fokuserar på en sak, att utveckla och leverera robusta
maskiner till de mest krävande kunderna - uthyrningsbranschen. De vet att en viktig framgångsfaktor är en hög
beläggningsgrad och det vet vi också. Swepac har mer
än 40 års erfarenhet av konstruktion och tillverkning av
markvibratorer som bara går och går. Men visste du att
vi också har ett nytt sortiment av maskiner för betongbehandling - glättare, ytvibratorer/balkar och vibratorstavar?
Swepacs produkter är utvecklade och konstruerade i
Sverige baserat på våra kunders synpunkter. Intresserad
av oss eller våra produkter? Ring då 0372 156 00. Läs
mer om hur du kan minimera driftstopp och maximera
drifttiden på www.swepac.se

www.allu.net
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Branschmässan som alltid tar dig till nya höjde

• Demolering • Betonghåltagning • Slipning och polering av betonggolv
• Recycling • Hantering av damm och betongslam • Vattenbilning • Sanerin
• Diamantverktyg • Ground Penetration Radar • Jordrening • och mycket me

4-5 september, 2014
InfraCity, Stockholm
www.demcon.se • info@demcon.se • 08-585 700 46

Du missar väl inte “Det Svenska Demoleringspriset” som
delas ut på DEMCON-kalaset 4 september, kl 19.30.
Anmälningar till priset på www.pdworld.com/demoleringspriset
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En “blänkare” betyder så mycket!

Med början i år 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 rör sig om en speciell
kampanj eller en specifik produktgrupp inom ditt sor-

timent 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.
De av tidningens annonsörer som annonserar med
standardannonseri i alla av Svensk rentals utgåvor under
året får i år automatiskt sex stycken registerannonser gratis
med en i vardera utgåvan. Om du är intresserad av en registerannons kontakta tidningen på info@svenskrental.se
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Uthyrningssystem:
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Kontakta oss på:
08 – 50 52 10 42
info@mcs-software.se

www.mcs-software.se
Pumpar:
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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
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www.brubakken.se
Elverktyg:

Bosch mätverktyg!
100% professional!

Branschföreningar:

Orka mer!
Välj grönt.

by
www.husqvarnacp.se

Innovativa lösningar.
Gröna verktyg.

www.blinken.eu

hitachi-powertools.se

Svensk styrka
sedan 1910

SPECIALISTER
på begagnade
hyrmaskiner med
köpare i 60 länder.
www.klaravik.se

Svensktillverkat

0371-500 08

www.faxes.se

Gå gärna in och läs fler nyheter och reportage på:

www.svenskrental.se
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Sverige
Vanligaste misstagen konsumenter
obyråkratiskt gör när de anlitar hantverkare
för företagare
Många hushåll slarvar med att skydda sig
genom skriftliga avtal och missar ofta att
kontrollera hantverkarens bakgrund och
ekonomi när de bygger och renoverar
med hjälp av hantverkare. Det visar en ny
kartläggning av hushåll som uppgett att
de anlitat hantverkare, utförd bland Villaägarnas medlemmar.

”Många hantverksarbeten slutar inte
som tänkt, det visar inte minst alla kontakter
vi har med våra medlemmar. Men det finns
flera åtgärder som konsumenter kan vidta
för att minska riskerna, bland annat att bara
anlita kvalitetsäkrade hantverkare”, säger
Sofia Hellsing, förbundsjurist och känd från
tv-programmet Fuskbyggarna.

”För att öka tryggheten för våra medlemmar och skapa en sundare byggbransch
har Villaägarna lanserat trygghetspaketet
Garanterat Renoverat, som gör att du
slipper oroa dig när du bygger om eller
renoverar,” säger Sofia Hellsing.

www.villaagarna.se

Bland de husägare som anlitat hantverkare har så här stor andel vidtagit en eller flera åtgärder:
Nya resultat från revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons internationella
undersökning som gjorts i 34 länder, visar
att 18 procent av de svenska företagarna
hindras av byråkrati eller regelverk. Bara de
nya zeeländska (sex procent) och irländska
företagarna (tolv procent) hindras i mindre
utsträckning av dessa faktorer än de
svenska entreprenörerna. Mest krångligt att
vara företagare verkar det vara i Indien och
Grekland där 71 respektive 70 procent av
företagen hindras av regelverken.

Brist på efterfrågan hindrar
De svenska företagarna brottas istället
mest med brist på efterfrågan och utbildad
arbetskraft. En tredjedel av de tillfrågade
svenska företagen upplever att en svag
efterfrågan är ett tillväxthinder och en fjärdedel anger att man inte växer som planerat
på grund av brist på utbildad arbetskraft.
Inte sedan hösten 2011 har bristen på
utbildad arbetskraft varit ett större hinder
i Sverige än nu enligt undersökningen. Det
är dock bara en knapp tredjedel (31 procent) av företagen som räknar med att öka
antalet anställda under det kommande året.
Återhållsamma är företagen också när
det gäller investeringar samt forskning &
utveckling. Få företag har problem med
finansieringen och det finns förväntningar
hos företagen om en god lönsamhet under
de kommande tolv månaderna. Exportförväntningarna har höjts något jämfört med
ett år sedan.

Energikostnader inget hinder
En fråga som företagare i många länder
hindras av är stigande energipriser. Detta
är dock inget hinder i Sverige. Bara åtta
procent av de intervjuade svenska företagarna hindras av stigande energipriser.
Sverige och Nya Zeeland är de två länder i
undersökningen där energifrågan påverkar
företagen i minst utsträckning (båda åtta
procent). Värst har de indiska företagarna
det med energifrågan, där 71 procent hindras, tätt följda av Japan (66 procent).

Tecknade skriftligt avtal för det planerade arbetet

37%

Tog in offerter från flera entreprenörer

35%

Tog referenser på tidigare genomförda arbeten

33%

Kontrollerade hantverkarens ekonomiska ställning (t ex F-skattsedel)

26%

Tecknade ett skriftligt avtal för tilläggsarbeten

20%

Kontrollerade om hantverkaren har gällande ansvarsförsäkring

18%

Kontrollerade om hantverkaren är svartlistad

13%

Kontrollerade att angivna certifieringar är korrekta

9%

Avtalade om vite ifall arbetet inte är slutfört i tid

5%

Atlas Copco utökar sortimentet för
avvattning med dieseldrivna pumpar
Atlas Copco erbjuder redan elektriska,
pneumatiska och hydrauliska dränkbara
pumpar. De dieseldrivna pumparna utökar
Atlas Copcos sortiment för avvattning i tuffa
miljöer eller där el inte är tillgängligt. PASsortimentet av självsugande pumpar är bäst
lämpade för att pumpa vatten med slitande
partiklar. Användningsområden inkluderar
avvattning vid byggarbetsplatser och gruvor,
översvämningar, samt förbipumpning vid
ombyggnation eller reparation av avloppsledningar för industrier och kommuner.
“Våra kunder arbetar under tuffa förhållanden. För att få jobbet gjort behöver
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de snabb och pålitlig avvattning”, säger
Per Rehn, affärsutvecklare pumpar på Atlas
Copcos division för portabel energi.
“PAS-pumparna kombinerar hög prestanda med minimal driftskostnad. För
uthyrningsföretag och entreprenörer inom
avvattning är det oerhört viktigt eftersom
det ger dem möjlighet att få en snabbare
avkastning på investeringen.”
PAS 4, PAS 6 och PAS 8 har ett driftsflödesområde på 50-600 kubikmeter per
timme med en maximal tryckhöjd på upp
till 37 meter. Partiklar upp till 76 mm kan
passera genom pumpen. Pumparna är

självsugande med hjälp av en miljövänlig,
oljefri vakuumpump som automatiskt primar pumpen. Högkvalitativa komponenter,
inklusive en pålitlig Kubota-motor, ger hög
prestanda. Den stora kylarens kapacitet
möjliggör kontinuerlig och säker drift även
vid pumpning på hög höjd.
Atlas Copcos PAS-pumpar levereras
med en inbyggd tank som gör att pumparna
går att köra i flera dagar utan att tanka.
PAS-pumparnas enkla design och
grundläggande styrmodul säkerställer
enkel användning. Stora paneler ger
enkel åtkomst till motorn och pumpen för
snabbare service. Transport, hantering och
lagring förenklas genom den kompakta
och robusta konstruktionen med uttag för
truckgafflar och lyftögla.

Har du lönsamma hyrkrafter?
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 mig, Dan Hay om lönsamma
hyrkrafter på tel: 031-577 309 eller mail: dan.hay@karcher.se
www.karcher.se

Centraler för stort och för smått – vi levererar!
Just nu byggs en av Europas modernaste köpcentrum för shopping och
underhållning – Mall of Scandinavia i Solna. Vi är med och levererar
smarta byggcentraler och energibesparande LED-arbetslampor till bygget!
Notera att vi har nya GPIcentraler i sortimentet! Lång livslängd,
minimal vikt och enkelt att byta ut förslitningsdelar tack var ett smart
modulsystem.
Våra mycket användbara elväskor kan fungera som laddstationer till
batterimaskiner. 10 maskiner på en gång! Användbart för alla byggen!

Ny GPIcentral

Ny broschyr Tillfällig el och byggbelysning.
Beställ den hos oss eller hämta den på
www.garo.se
GARO Elflex AB • info@garo.se • Tel 0370 33 28 10 • www.garo.se
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DETTA MÅSTE FIRAS! Vi fyller 25 år i år och det kommer vi att fira med en
mängd olika spännande aktiviteter under året tillsammans med våra vänner – både
nya och de som varit med sedan 1989. Varmt välkomna till det fristående alternativet i
södra Sverige som optimerar en lösning för varje behov. Och förresten, festen... FIXAR VI!

SÄVE Hyrmaskiner
www.savehyr.se
facebook.com/savehyr

Malmö
Åvägen 2
232 61 Arlöv
040-631 48 00
malmo@savehyr.se

Göteborg
Aröds Industriväg 2
422 43 Hisingsbacka
031-761 48 30
goteborg@savehyr.se

Sölvesborg
Skorpvägen 3
294 39 Sölvesborg
0456-44 48 20
solvesborg@savehyr.se

