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Stig Machine satsar på rental Sidorna: 12-13

Flygt Rental, för tillfälliga
pumplösningar
Vi hyr ut allt du behöver för att
flytta vatten snabbt
Nu är det inte nödvändigt att ha utrustning för förbipumpning,
länsning eller dränering liggande, för de få tillfällen när ni faktiskt
behöver den. Vi beräknar, installerar, övervakar och demonterar
såväl pumpar som tillbehör – och vi är snabbt på plats.
När du behöver flytta vatten med kort varsel är Flygt Rental
alternativet för sunda siffror och lugna magar.
Kontakta oss på 0200-77 88 00 eller via
flygtrental@xyleminc.com

ITT har blivit Xylem. Xylem är det nya namnet på vår världsledande verksamhet när det gäller utveckling och tillverkning av hållbar teknik för pumpning, rening
och cirkulation av vatten. Våra produkter är välkända och ledande inom sina områden – Flygt, Lowara, Sanitaire och Godwin. Läs mer på xyleminc.com/se
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17 Vibrera
mera
EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Under det senaste året har inte så mycket
nytt dykt upp inom området markvibratorer
men några nyheter kan vi ändå nämna om i
vårt årliga tema.

40 Wirtgen
21 Entreprenadmaskiner
Temat entreprenadmaskiner är enormt och omfattande. I denna tema-artikel presenterar vi
de senaste produktnyheterna bland små och kompakta anläggningsmaskiner anpassade
för dagens rivnings- och byggarbetsplatser. Små maskiner med allt bättre prestanda, men
också miljövänliga, smidigare, bekvämare och lättare att serva.

I mars öppnade Wirtgen Sverige portarna
för ett stort antal gäster och invigde sin nya
service- och säljanläggning med rundvandring,
utställning och maskindemonstrationer.
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Snart pratar alla om Sanktionsavgifterna
Den första juli i år införs ett nytt avgiftssystem kopplat
till Arbetsmiljölagen och infört av Arbetsmiljöverket.
Det handlar om 21 olika föreskrifter och 41 paragrafer
som tydligt anger vilka säkerhetsregler som gäller och
skall efterföljas vid ett antal olika typer av arbeten.
Om dessa arbetsmiljöregler inte efterföljs och man
ertappas blir man ålagd att betala en sanktionsavgift.
Egentligen är det här inget nytt. Reglerna har funnits
sedan länge men kontrollen om reglerna efterföljts har
varit bristfällig och vägen till att
bötfälla någon ifall de brutit mot
reglerna har varit ganska komplicerad. Fallskydd är en viktig
del i Sanktionsavgifterna och om
någon exempelvis tidigare bröt
mot bestämmelserna och ertappades gjordes en anmälan och
företaget och de anställda som
varit del i överträdelsen ställdes
inför rätta. Om man kunde bevisa
att en överträdelse skett bötfälldes bolaget eller de personer som
gjort överträdelsen. Men själva
förfarandet var ganska komplicerat och tidskrävande.
Men nu har Arbetsmiljöverket lyckats ändra på reglerna
vilket innebär att det inte längre handlar om böter
och inget straff-förfarande utan istället avgifter för
olika typer av överträdelser. Arbetsmiljöverket kommer
dessutom att öka sin närvaro på arbetsplatserna för
at regelbundet kontrollera brister i arbetet. Och syftet
är kort och gott att skapa en säkrare arbetsplats rent
generellt. Sanktionsavgifterna gäller alla som är inblandade på en arbetsplats, entreprenörer, leverantörer och

tillverkare. Beroende på typ av överträdelse och riskgrad
spänner avgifter från 5000 till 1000 000 kronor. Storleken på bolaget som gjort överträdelsen spelar också
in. Dessutom ökar avgiften med antal anställda inom
bolaget. Tanken med avgifterna är att det ska svida så
att Arbetsmiljöverket försäkrar sig om att de regler och
lagar som gäller avseende arbetsmiljö och olika typer
av säkerhetsåtgärder efterföljs. Det fina i kråksången,
förutom att man hoppas på att skapa säkrare och bättre
arbetsplatser, är att man får
in pengar till statskassan både
snabbt och enkelt utan något
rättsligt förfarande som tar tid.
Dock måste det bevisas att en
överträdelse skett. Avgiften
kan inte skrivas av och belastar
naturligtvis bolagets slutresultat.
Men återigen är tanken att det
ska svida så att man får bukt
med arbetsrelaterade skador
på människor och utrustning.
Värt att nämna dock är att
Sverige är det land med längst
arbetsplatsrelaterade olyckor i Europa, så med de nya
Sanktionsavgifterna går vi från en låg nivå till förhoppningsvis en ännu lägre.
Än så länge är nog väldigt många entreprenörer, tillverkare och leverantörer ganska ovetande om vad som
kommer att gälla efter den 1 juli. Om man inte skaffar
sig den kunskap som krävs lär man ganska snabbt bli
varse vad som gäller om man råkar ut för en kontroll och
inte har ordning på vilka typer av saker man ska tänka
på olika arbeten. Om man som lite entreprenör åläggs

att betala avgift för ett felaktigt utfört arbete med lift
eller kran där de vederbörlig säkerhetsåtgärderna inte
tagits kan det snabbt bli dyrt. Avgifterna varierar också
beroende på risknivån. I den lägsta risknivån ligger
avgifter mellan 5 000 till 50 000 kr och i den högsta
mellan 100 000 till 1 000 000 kr. Som sagt spelar
även företagets storlek in. Det tas också ut avgifter
för hur många anställda som var sysselsatta i själva
riskmomentet och sedan multiplicerar man avgiften
med antal anställda. Bolag med mer än 500 anställda
betalar automatiskt den högsta avgiften. Viktigt att
understryka är att avgifterna inte bara avser entreprenadarbeten utan kan lika väl avse en ny produkt som
lanserats på marknaden som avgiftsbeläggs om den
inte uppfyller de krav som fastslagit i arbetsmiljölagen.
Jag kan tänka mig att om en liten håltagningsentreprenör på två eller tre anställda bli avgiftsbelagd
kanske avgiften för en förseelse med låg risk ändå
hamnar på cirka 50 000 kronor. En sådan händelse kan
innebära rena katastrofen då kanske 50 000 är själva
avkastningen på ett utförandet av ett mindre jobb. Man
kan bara tänka sig vad en avgift för en förseelse med
högre riskbedömning kan innebära. Det kan vara så illa
att verksamheten helt enkelt inte överlever. Säga vad
man vill men säkra arbetsplatser är naturligtvis det som
vi alla vill ha. Ingen önskar att någon skall skadas. Priset
kan bli väldigt högt om någon skadas allvarligt eller än
värre förolyckas. Men priset blir även högt med de nya
reglerna om olyckan inte är fram men att man ertappas.
Sanktionsavgifterna är definitivt ett samtalsämne som
kommer att dryftas en hel del framöver.

Jan Hermansson, Redaktör
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SWELIFT siktar högt
Uthyrningsföretaget SWELIFT i Stockholm
har ett brett utbud av Ruthmann HEIGHT
performance serie och JLG’s hela sortiment
med bl.a larvbandsliftar. Nu kompletterar de
med ytterligare två höjdliftar levererade av
Brubakken AB.
Swelift toppar med två nya liftar från tyska
liftleverantören Ruthmann, den ena T540 rullar
redan för fullt ute på jobb med sin arbetshöjd på
hela 54 meter. Snart får den även sällskap av
en Ruthmann T380 som når 38 meter.
Ruthmann är en av de ledande leverantörerna av billiftar i
världen och har ett gediget program av billiftar från 11 till 100
meter. Här ses liften T540 vid Karolinska sjukhuset i Stockholm.

Dessa liftar täcker ett mycket stort arbetsområde. Vi på Brubakken önskar lycka till.

Liftar för höjdjobb
ät undersida!

Ny korg med sl

Billiftar från tyska Ruthmann finns för lätt och
tung lastbil. Arb höjder mellan 22-72 m.

Ommes populära släpvagnsliftar passar bra till vårens och sommarens underhåll.
Arb höjd mellan 10-29 m.

®

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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Den ljusa årstiden
Den ljusa årstiden har nu kommit in i ett
mycket behagligt skede där våren i år
har varit både tidigare och mildare än de
senaste två åren.
Inom Hyrex-Kedjan har vi precis avslutat årsstämman som denna gång hade
Marstrand som bas. Efter en båtresa och
lunch under färden med skärgårdsbåten
S:t Erik genom Göteborgs norra skärgård
anlände vi till målet som var Marstrands
Havshotell.
Därefter blev det ett besök på Carlstens Fästning med fästningsspel och
vikingamiddag.
Dagen efter, den 8/5 hade vi först
årsstämman där vissa förändringar av
styrelsen kan noteras. Martin Lundmark
hade avsagt sig omval och det blev nyval
av en kvinna, Bodel Blom från Byggutrustning i Luleå som blev historisk genom
att första kvinnan valdes in i styrelsen.
Vi önskar härmed Bodel välkommen i
styrelsearbetet.
Åke Wernås hade också avsagt sig
omval som adjungerad till styrelsen.
Det blev därefter en heldag med olika föredragshållare som talade om exempelvis
sanktionskostnader, liftutbildning, tunga
släp, nya ställningsbestämmelser och en
del annat matnyttigt.
På kvällen hade vi sedan den traditionsenliga middagen med underhållning
från David Carbe med sin trio. Under middagen avtackades Martin och Åke för sina
insatser för föreningen under många år.
När dessa rader läses (22-24/5) är
det åter dags för mässan Maskinexpo,
det skall bli intressant att se hur denna
mässa kommer att bli då det nu är tredje
gången den avhålles på Stoxa. Det ser
ut som att utställarantalet återigen har
minskat, är det en trend vad gäller mässor
över huvud taget?
Vad gäller konjunkturen så ser det
väl fortsatt bra ut rent generellt, det
finns dock som vanligt skillnader på olika
håll i landet.

Samoter

På mötet efter årsstämman beslutades att kommande höstmöte skall arrangeras i Skåne. Styrelsen har nu uppdraget
att planera för detta möte både vad gäller
plats och tid samt program.
Inom Hyrex-Kedjan har vi åter ökat
medlemsantalet – och fler är på väg.
Vi ser nu alla fram emot en bra sommar med fint väder och en del ledighet för
att ladda batterierna och låt oss hoppas
att uthyrningsåret också blir bra.

8-11 Maj 2014
Verona Exhibition Centre
Veronafiere
www.veronafiere.it

MaskinExpo 2014
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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Ring Stefan Larsson
på 070-516 96 36
kaeser.se

Johan Svedlund, ordförande i
Swedish Rental Association

I väntan
på hetluft

Våren är ju här, men det skulle väl
inte bara komma mera ljus. Vi vill
ju ha varma goa kvällar också för
att kunna sitta ute och grilla eller
få en skön kvällstur med cykel eller
motorcykel. Det här som hör våren
till. Och kanske har det plötsligt
kommit när ni läser detta.
Konjunkturen är just nu ungefär som våren, stabil och
relativt god, men den hetluft
som vi förväntat oss har dröjt.
Senast var det strejkvarsel i luften, som vi turligt nog slapp. Så
huvudprognosen ligger fortsatt
kvar, med en uppgång för byggandet under året. Varför ökningen inte har kommit är svårt
att veta, kanske bara försenade
byggstarter eller små behov i
början. Men mycket tyder på ett
intensivt andra halvår.
I branscharbetet ligger säkerheten fortsatt som fokus.
Vi arbetar fortsatt med färdigställandet av PSI projektet, och
arbetar för att involvera våra
stora leverantörer som partners
och delger dem vår syn på

behovet av att vara delaktiga i
branschens säkerhetsarbete och
sänka olyckstal. Vi tror starkt på
att PSI är en viktig hjälp för att
höja säkerhetstänkandet bland
våra kunder.
På Nordbygg hade vi också
årsstämma och vårmöte. Vi
kunde konstatera ett glädjande
stort intresse, med ett 70-tal
deltagande partners och medlemmar, som också fick veta
mera om kommande sanktionsavgifter från Arbetsmiljöverket
av Anders Åséhn. Eftersom avgiften kan bli upp till 400 000kr,
så får vi hoppas att vi möts av en
viss förståelse och inlärningstid.
Den 24-26 juni hålls ERA
Convention i Amsterdam ( European Rental Ass.). En möjlighet
att se och lyssna på erfarenheter
från andra europeiska uthyrningsföretag.
Till slut vill jag önska er alla
en riktigt skön sommar!
Johan Svedlund
Ordförande Swedish
Rental Association
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KONJUNKTURBAROMETERN
April 2014

Barometerindikatorn
vände upp efter att ha
backat ett par månader
Barometerindikatorn steg 1,5 enheter i april, från 101,1
i mars till 102,6. Detta efter att ha minskat drygt 5
enheter under februari och mars. Det är framför allt en
uppgång i indikatorerna för tillverkningsindustri och
detaljhandel som bidragit till den positiva vändningen i
april. Konfidensindikatorerna för bygg- och
anläggningsverksamhet samt privata tjänstenäringar var
ungefär oförändrade, medan indikatorn för hushållen
backade något. Konfidensindikatorerna för bygg- och
anläggningsverksamhet och hushåll ligger marginellt
under det historiska genomsnittet, medan övriga
indikatorer ligger över.
Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg 3,2 enheter i april efter en
minskning på drygt 7 enheter under de två föregående månaderna. Den ligger
därmed återigen över det historiska genomsnittet. Två av de tre ingående frågorna
bidrog till uppgången. Bedömningen av orderstockens storlek var mer positiv och

Lyft för liftar i Gävleregionen
Mälarlift som är en av mellansveriges
största aktörer inom uthyrning av liftar
investerar nu i Gävleregionen genom att
köpa en fastighet och etablerar en egen
uthyrningsdepå i Gävle. Det blir en fullserviceanläggning för uthyrning av alla typer
av liftar och självgående arbetsplattformar
som skyliftar, bomliftar, saxliftar, billiftar,
släpvagnsliftar och teleskoplastare samt
byggställningar.
Mälarlift har förvärvat EuroTechs nybyggda fastighet på Fjärdingsvägen 1 vid
E4:an intill Gävle Bro.
”Gävleregionen har länge varit en stor
marknad för oss och den här satsningen
känns helt rätt på flera sätt”, säger regionansvarige Jonas Gustafsson som själv
bor i Kungsgården. ”Genom det här kan vi
erbjuda ännu bättre service och tillgänglighet. En stor anledning till det här steget är
att vi verkligen tror på den här regionen.
Våra kunder är involverade i många nya
spännande projekt som arenabygget och

den fantastiska utvecklingen som sker i
hamnen så det känns kul att vara en aktiv
del av den positiva utvecklingen.”
Genom det strategiska läget intill E4
och E16 förstärker Mälarlift positionen även
gentemot Dalarna och övriga Norrland där
det också finns en stor kundkrets.
”Gävle är ju ett fantastiskt logistiknav. Vi har egna bilar för akutjobb men
kommer även att etablera samarbete
med lokala åkerier för att kunna leverera
liftar i alla riktningar. Sannolikt kommer
vi även att behöva rekrytera en del personal till både verkstad och uthyrningen.
Vi beräknar att vara på plats och igång i
början av april.”
Mälarlift AB med säte i Västerås har
idag även kontor i Stockholm och Uppsala.
Sedan starten 1984 har fokus varit att
erbjuda uthyrning av liftar till företagskunder. Man har idag mer än 500 liftar i den
moderna maskinparken.

www.malarlift.se

Ramirent tecknar ramavtal med Strabag
Maskinuthyrningsföretaget Ramirent AB har
tecknat ett treårigt ramavtal med Strabag
Sverige AB. Avtalet omfattar hela Ramirents
sortiment, från handhållna byggmaskiner och
bodar till anläggningsmaskiner och byggkranar.
”Det är mycket glädjande att vi nu
inlett ett närmare samarbete med Strabag

som är en spännande internationell aktör
med stark tillväxt i Sverige. Vi har sedan
tidigare god erfarenhet av samarbetet
till exempel vid det omfattande projektet
Täby Centrum”, säger Mikael Andreasson,
regionchef Ramirent AB.

www.ramirent.se

produktionsplanerna justerades upp. Bedömningen av färdigvarulagrens storlek
var något mer negativ jämfört med i mars.
Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet var i det
närmaste oförändrad under april och ligger fortfarande nära det historiska
genomsnittet. De två frågorna som ingår bidrog i olika riktning. Omdömena om
orderstockens storlek blev mer positiva, medan sysselsättningsplanerna justerades
ned något jämfört med månaden innan.
Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg 2,7 enheter i april och ligger
betydligt över det historiska genomsnittet. Alla de tre ingående frågorna bidrog
positivt. Bedömningen av varulagren och försäljningsutfallet var mer positiv och
förväntningarna på försäljningen de närmaste månaderna steg.
Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna var i stort sett
oförändrad i april och ligger fortfarande klart över det historiska medelvärdet.
Utfallet för efterfrågan var oförändrat jämfört med i mars, medan förväntningarna på efterfrågan de närmaste tre månaderna var något mindre optimistiska.
Bedömningen av utvecklingen för företagets verksamhet var däremot mer positiv.
Hushållens konfidensindikator minskade 0,6 enheter i april, från 99,6 i mars
till 99,0. Den ligger därmed strax under det historiska genomsnittet. Tre av de fem
ingående frågorna bidrog negativt i april. Den negativa förändringen var störst
när det gäller synen på svensk ekonomi om 12 månader och bedömningen av
svensk ekonomi i nuläget.

Svensk Rental Tidning • Maj - Juni 2014 • www.SvenskRental.se

Maskin Stockholm 2014 växer ytterligare,
Hesselberg Maskin AB ansluter
Maskin Stockholm 2014 lockar fler och fler
maskinleverantörer. Tidigare har det meddelats att Peters Last Maskiner AB och Wacker
Neusson har anslutit sig och nu alltså även
Hesselberg Maskin AB. Totalt har nu 8
maskinleverantörer valt att delta i Maskin
Stockholm 2014 som är ett gemensamt
event mellan flera olika maskinleverantörer
som har kommit överens om att genomföra
öppna hus med samma tider och datum
men på respektive anläggning.
De 8 leverantörer kommer nu tillsammans visa upp 14 stycken varumärken av

entreprenadmaskiner och tillbehör under
eventet 9:e-10:e maj. Detta ger en stor
bredd och besökarna kan enkelt och smidigt
se många av de ledande maskinmärkena
i Sverige under Maskin Stockholm 2014.
”Att fler och fler maskinleverantörer
väljer att medverka i Maskin Stockholm
2014 känns bra! Det ger oss et kvitto på
att vårt event är omtalat och att det är
uppskattat av både medverkande företag
och besökare”, säger Daniel Gustavsson,
marknadsansvarig på Maskinia.

www.maskinstockholm.se

Power By Bosch

Professionell

Mätteknik
www.cst-berger.se

Robert Bosch AB
Försäljning CST/berger

Hotline telefon:
08-750 18 22
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torkTvå nya betongslipar flexibla
och värmesystem

för effektivt slipresultat

”Vi behövde flera effektiva elmaskiner för
att torka ut Malmö Lives 820 m2 stora
konserthall. Därför köpte vi åtta nya TF
36EL-elmaskiner från El-Björn.”
Det säger Bo Månsson, ansvarig för specialområdet värme
och uttorkning på Skanska Maskin AB. Skanska Maskin AB
hyr huvudsakligen ut maskiner och utrustning till Skanskas
egna projekt, men även till externa kunder.
”Malmö Live är ett väldigt stort byggprojekt på Universitetsholmen i Malmö. Det är på en och samma gång ett
konserthus, en omfattande kongressanläggning och hotell.
Byggprojektet täcker ett helt kvarter på över 90 000 m2.
Bakom projektet står Malmö stad, Skanska, Clarion Hotels
och Malmö symfoniorkester”, berättar Bo Månsson.

Ett lätt val

Med GBR 15 CAG Professional och GBR 15 CA Professional förnyar Bosch sitt sortiment av betongslipar. De
två maskinerna är kraftfulla och ger effektivt resultat vid
diverse sliparbeten. De är båda utrustade med en kraftfull
1500 wattsmotor med kontantelektronik vilket ger ett
högt arbetstempo även under belastning, som exempelvis
vid avlägsnande av betongrester vid formsättning. Betongsliparna kan även användas av murare, målare och
plattsättare för slipning av vittrande ytor, ojämna väggytor
eller murbruk- och limrester så att ytorna är redo för det
efterföljande arbetet.

Två modeller för olika slipning
GBR 15 CAG Professional är utvecklad för slipning nära
kanter och har en flyttbar skyddshuv som kan öppnas. Betongslipens diamantkoppskiva kan därför komma närmare
golv-, vägg- eller takkanter samt befintliga installationer,
som exempelvis rör, för en jämnare och mer precis slipning
av rörets omgivande ytor. Dessutom är CAG-modellen även
effektiv vid slipning av stora ytor. Det gör GBR 15 CAG
Professional särskilt mångsidig och enkelt att slipa ytor
snabbt och grundligt.
Betongslipen GBR 15 CA Professional är skapad för
slipning av stora ytor. Den har en metallskärm som är
robust men ändå lätt och kraftfull. GBR 15 CA är särskilt
lämplig för uppdrag som kräver snabba slipresultat,

exempelvis för arbeten där stora betongytor såsom golv
och väggar ska slipas.

Mindre damm för en
hälsosammare arbetsmiljö
En särskild fördel med de två betongsliparna är möjligheten
att kunna ansluta ett dammsugarsystem. Båda maskinerna
är en del av Bosch Click & Clean-system som innebär att våtoch torrdammsugare kan anslutas direkt till betongsliparna
utan adapter emellan. Alla delar är utformade för att passa
ihop, och systemet hjälper till att skapa en hälsosammare
arbetsmiljö, samtidigt som det skyddar maskinerna och gör
arbetet snabbare, effektivare och mer precist. En dammlabyrint i fyra steg garanterar en lång livslängd för GBR 15 CAG
Professional och GBR 15 CA Professional då den förhindrar
grovt betongdamm från att komma in i maskinens växellåda
och motor och orsaka skador.
Maskinerna väger endast 2,6 kg och har en ergonomisk
design i form av tunna handtag med Softgrip-grepp. Det gör
arbetet med betongslipen bekvämare och mindre påfrestande, även under längre arbetspass. De olika funktionerna
kompletteras av en borstkrans och en stor spindellåsningsknapp som gör det lättare att byta diamantkoppskivan.
De nya betongsliparna finns hos ledande återförsäljare
över hela landet sedan april 2014.

www.bosch.se

EFFEKTIVARE SLIPNING MED
KONISK BAKPLATTA
Att kontinuerligt vidareutveckla och optimera sina verktyg är grundläggande för
TYROLIT. Därför kan företaget nu erbjuda PREMIUM*** lamellrondell i en ny
form för ett ännu bättre arbetsresultat. Den koniska bakplattan (form 27N)
ger användaren en optimal slipvinkel på 25 till 35 grader. Därmed undviks
repor och skador på arbetsstycket samtidigt som varje enskild lamell kan
utnyttjas på optimalt sätt.
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www.tyrolit.com

Den 820 m2 stora lokalen som ska bli Malmö Lives konserthus
har en takhöjd på 22 meter. Det har inte varit enkelt att göra
lokalen tillräckligt tät för en effektiv uttorkning av betongen.
” Vi hade tänkt använda oss av flera mindre tork- och
värmesystem. Vi hade redan flera elvärmefläktar av modellerna TF 9EL och TF 18EL från El-Björn som vi var nöjda med.
Därför kändes det naturligt att välja den nya modellen TF
36EL. Vi placerade sju elmaskiner i konserthallen och den
åttonde i källaren, som också behövde torkas ut innan vi
kunde gå vidare med inredningen”, berättar Bo Månsson.
”På grund av takhöjden blev vi tvungna att montera in
takfläktar som kunde pressa ner värmen. Det handlade inte
bara om att torka ut betongen, utan också om att få upp
temperaturen så att vi kunde montera detaljer i inredningen.”

Rustade för framtida projekt
Skanska Maskin AB tar helhetsansvar för etablering av
byggplatser och uthyrning av maskiner och utrustning
under hela byggprocessen. De erbjuder ett brett sortiment
av anläggnings- och byggmaskiner, baracker, containrar,
bodar, kranar, liftar och utrustning för värme och uttorkning
av byggkonstruktioner. Skanska Maskin AB är en del av
Skanskas gröna initiativ och har därför köpt in energisnåla
maskiner. El-Björn levererar klimatprodukter av hög kvalitet
som drar mindre energi, även om de producerar mer värme.
” Elmaskinerna TF 36EL passar in i vårt befintliga sortiment av maskiner och utrustning och har fungerat jättebra
under byggprojektet i Malmö. De ger bättre värmeåtervinning än maskinerna vi använde tidigare. De är tystgående,
flexibla och det är enkelt att reglera effekt och luftflöde.
Dessutom är de väldigt lätta att flytta. Vi känner oss trygga
med kvaliteten och driftsäkerheten hos El-Björns tork- och
värmesystem. Vi måste kunna lita på att vår utrustning levererar värme dygnet runt. Med åtta nya TF 36EL-elmaskiner
är vi rustade för framtida projekt”, säger Bo Månsson.

Förstärker sortimentet
Med TF 36EL förstärker El-Björn sitt TVS-sortiment (torkoch värmesystem). De redan etablerade modellerna TF 9EL
och TF 18EL får nu sällskap av TF 36EL. TF 36EL har tagits
fram för att leverera optimal prestanda i ett format som är
mindre än allt annat på marknaden, och är marknadens
mest effektiva elmaskin.

hitachi-powertools.se

Mer energi!
Välj grönt.
Innovativa lösningar. Gröna verktyg.

Gå gärna in och läs fler nyheter och reportage på:

www.svenskrental.se

“OK

det är en större investering,
men med MANITOU’s
andrahandsvärde blir det
den bästa affären. “

120SC
Dieseldriven saxlift
med hög kapacitet och
12 meters arbetshöjd.

MT625
En kompakt mästare!
2,5 ton upp till 6 m lyfthöjd. Endast 192 cm hög!

120 AETJ
Arbeta på ställen
som du inte trodde var
möjligt. En 12 meters el-lift
i ett superkompakt format
och med 3D funktion

Liftway AB
Stockholm: 08-12 20 47 00 | Göteborg: 031-30 370 80
E-mail info@liftway.se | www.liftway.se
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Delar av sortimentet hjullastare från Atlas
Weycor.
Niklas Gedal illustrerar
Bomags stryktålighet på
ett effektivt sätt.

Weycor och Hyundai. MultiOne har man sålt sedan ett
år tillbaka men Atlas och Hyundai är helt nya agenturer.
“Vi tror att det här sortimentet passar utmärkt för
uthyrning. Med Atlas Weycor, MultiOne och Hyundai
kan vi idag bland annat erbjuda branschens bredaste
sortiment av just hjullastare i alla tänkbara storlekar”,
säger företagets vice VD, Henrik Svensson.

Störst på hjullastare

Stig Machine
satsar på rental!
Nu ger sig Stig Machine på allvar in på rentalmarknaden.
”Vi har nu byggt upp ett sortiment av maskiner som passar
utmärkt för uthyrning och det kommer vi nu satsa hårt på att
marknadsföra”, säger Stig Machines vd Bo Svensson.
Sortimentet Bo pratar om är Bomags breda program av
markvibratorer och vältar, MultiOnes kompaktmaskiner,
Hyundais grävmaskiner och Atlas Weycors hjullastare.

Ryggraden är asfalt
Bomags produktprogram har man varit generalagent
för ända sedan 2006 men man har inte profilerat
sortimentet mot landets uthyrare så mycket förrän nu.
Bomag är en av världens absolut största tillverkare av
vältar, markkomprimatorer och stampar.

Stig Machines ryggrad är maskiner och utrustningar
för asfaltsektorn. Man tillhandahåller alla typer av utrustningar, stora som små. Man är generalagent för Bomags
produkter, Secmair och Breinings olika typer av maskiner
och utrustningar för så kallad asfaltsklistring och så säljer
man stationära och mobila asfaltverk från Ammann och
Kalottikone. Bland de största kunderna märks NCC,
Skanska, PEAB och Svevia. Men nu vill man skapa ett
andra ben att stå på. Därför har man ökat fokus på
rental och plockat in de nya agenturerna MultiOne, Atlas
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Atlas Weycor är ett tyskt fabrikat som tillverkas i Bremen
och har funnits sedan 1965. Stig Machine är ny generalagent i mellan Sverige sedan i april i år. Man tillverkar
hjullastare och vältar. Hjullastarsortimentet spänner
från maskiner på 2 till 10 ton och omfattar 14 modeller.
Atlas Weycors produkter har ett bra renommé och man
är bland annat välkända just nu för lanseringen av den
första riktiga steg 4-motorn som man visade på Bauma
förra året. Med Atlas Weycors hjullastarprogram har
man den övre delen av viktklassortimentet täckt. Med
italienska tillverkaren MultiOne, med tillverkning utanför
Venedig, täcker man in den nedre delen, det vill säga
hjul- kompaktlastare från 700 kg till 2,2 ton. MultiOne
sortimentet kan dessutom förses med mer än 170 olika
tillbehör. MultiOnes midjestyrda maskiner är kompakta
och lätta att arbeta med. Dom kan utföra en rad olika
uppgifter som att förflytta massor, lasta ut, bila, krossa,
ploga, borra eller sopa. Det är snudd på bara den egna
fantasin som sätter gränser. Som grädden på moset har
man nu även blivit generalagent av koreanska tillverkaren
Hyundais sortiment av mini- och midigrävare. Sortimentet
består idag av åtta modeller av bandgrävare från drygt
1,6 till 10 ton. Man har även hjulgrävare på 5,5 ton.
Företagets sakkunnige på framförallt grävare och
hjullastare är ingen mindre än Börje Westin som arbetat
på Stig Machine sedan 2010. Börje har lång erfarenhet
från maskinsektorn och det han inte vet om bygg och
anläggningsmaskiner är inte värt att veta.
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Nysatsning på Bomags
plattor och jordpackare
Det är inom sektorn vältar och markvibratorer Stig
Machine bedömer att den största potentialen finns
för att ta marknadsandelar. “Orsaken är dels att vi
under flera år ruvat på kanske det bästa och största
varumärket på marknaden och dels att vi nu hittat rätt
man för att marknadsföra och sälja sortimentet i Niklas
Gedal”, säger Bo.
“Sverige är som bekant starka inom denna sektor
och tidigare har vi inte riktigt haft kapacitet att profilerar
Bomags sortiment ut mot framförallt maskinuthyrare.
Men det blir det ändring på nu”, tillägger Bo.
Niklas Gedal känner de flesta i branschen från
hans tid på Swepac och från att han dessutom är son
till Mats Gedal som arbetat många år på Swepac. Packningsbranschen rinner liksom i Niklas ådror. “Det känns
fantastiskt roligt att ta tag i Bomags produktprogram och
jag tvekade inte en sekund när jag fick frågan om att
börja jobba för Stig Machine. Jag tror inte den svenska
marknaden riktigt är medvetna om vilket stort och bra
märke Bomags vältar och kompaktorer är. Jag ser fram
emot att berätta det för befintliga och potentiella kunder”, säger Niklas.
Inom produktsektorn markvibratorer har Bomag 21
olika modeller från 65 till 743 kg. En av modellerna är
fjärrstyrd. Man har dessutom tre stampar och en fjärrstyrd rörgravspackare. Om man sedan lägger till Bomags
sortiment av vältar, cirka 40 vältar för asfaltsproduktion i
viktklasser från 1,5 till drygt 28 ton och ytterligare cirka 50
olika modeller och typer av vältar för jordpackning i vikter
från 3 till drygt 32 ton. Sortimentet är ofantligt stort.
“Det som utmärker alla Bomags markvibratorer och
vältar är den höga kvaliteten och de många finesserna.
Jag tycker att tyskarna tänker till lite extra och förstår
hur man ska göra det effektivare och smidigare för
kunden. Det är många gånger de små detaljerna som
är avgörande”, säger Bo.
“För mig är produkterna optimerade för just
maskinuthyrare. De klarar mycket tuffa tag utan att de
går sönder eller behöver servas hela tiden. Det sparar
uthyraren på. Bra visuella instrument ger enkel vägledning om hur maskinerna skall köras och hur de mår”,
tillägger Niklas.
Niklas visar hur servicevänliga markvibratorerna är
och att de bland annat är försedda med ett visuellt och
enkelt instrument som visar och packningen är optimal
så man inte riskerar att packa för hårt. Alla maskiner har
också ett effektivt överkörningsskydd.
Samtliga maskiner från Bomag har också en
generös garanti som första året täcker alla maskinfel,
motorgarantin gäller i två år och hela tre års garanti på
vibrationselementen.
Det märks när SRT besöker Stig Machine på deras
huvudkontor i Bålsta utanför Stockholm att man tror
mycket på sitt nya sortiment som särskilt vänder sig
mot maskinuthyrningsbranschen. Hjullastarna från Atlas
Weycor, kompaktlastarna från MultiOne, grävarna från
Hyundai och inte minst det breda vält- och vibroplattesortimentet från Bomag. “Nu känns sortimentet ganska
komplett och många maskiner har redan rullats ut till
kunder. På maskinuthyrarsidan gör vi framsteg hela
tiden och just nu testar Cramo vårt MultiOne sortiment.
Ramirent har redan köpt några enheter”, säger Bosse.

Bomag erbjuder ett gigantiskt sortiment
av markvibratorer och vältar.

Multi Ones sortiment av multimaskiner kan
förses med cirka 150 olika verktyg.

Ordning och redan på avdelningen för service
och reservdelar.
Företaget är redan medlemmar i maskinuthyrarkedjan Hyrex och har för avsikt att även söka medlemskap
i Swedish Rental Association, SRA.

Stig var norsk
Vid besöket hos Stig Machine kom osökt frågan om
vem Stig är i Stig Machine? Ingen i ägarfamiljen heter
nämligen Stig. Historien var den att Bo och Henriks
pappa Roger Svensson grundade bolaget tillsammans
med norrmannen Stig Nome 1978. Det fanns redan
ett Stig Machine AS och Stig Machine AB blev ett
dotterbolag i Sverige som till hälften ägdes av Roger.
Därav namnet Stig Machine. Ganska snart köptes
dock norrmannen ut men namnet har hängt med

Nedre raden från vänster Stig Machines vd Bo
Svensson och produktchef Börje Westin. Övre
raden från vänster produktchef Niklas Gedal
och vice vd Henrik Svensson.
sedan dess. Året 1983 blev man generalagent för
Bitelli och under hela 22 år sålde man tillverkarens
produkter i Sverige. Återförsäljarskapet tog dock slut
när Bitelli köptes upp av Caterpillar och försäljningen
i Sverige togs över av Pon Equipment. Men snart hittade Stig Machine Bomag som skulle visa sig bli ett
bra partnerskap som snart hållit i tio år. 2010 blev man
dessutom generalagent för JCB i Mellansverige. Även
om organisationsförändringar gjorde att Stig Machine
lämnade JCB ganska snart blev bekantskapen med
JCB inkörsporten till en ny typ anläggningsmaskiner
för Stig Machine. Och det är där man står idag. Stig
Machine ställer ut på Maskinexpo och visar nyheter
från sitt nya breda sortiment.

www.stigmachine.se
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Volvo går ut hårt med uppdaterade hjul- och
bandburna kompaktlastare i C-serien
Volvo Construction Equipments utbud av högpresterande kompaktlastare i C-serien –
som finns i en rad olika varianter som t.ex. den hjulburna MC115C och den bandburna
MCT125C och MCT145C – har uppdaterats med ett urval av efterlängtade funktioner.
Volvos hjul- och bandburna skidsteerlastare
med radiallyft är perfekta för lastning på
lastbil, materialhantering och markarbeten.
Dessutom är de mycket stabila och effektiva.
Den uppdaterade C-serien från Volvo
ger ett imponerande vridmoment vid lägre
varvtal jämfört med liknande maskiner.
Detta i kombination med automatisk tomgång som standard ger bränslebesparingar
på 10 %. Andra uppdateringar av C-seriens
kompaktlastare är t.ex. förbättrat luftflöde
med trestegsfilter och aktiv renhållning, förbättrade lastningsstopp och centreringsdon
samt en reversibel fläkt som tillval.

Förenklad service
Det är enkelt att hålla koll på kompaktlastarens viktigaste data, med två konsoler
framtill i hytten som presenterar viktig
information på ett lättläst sätt. Föraren
kan välja mellan tre nivåer av känslighet
för reglagen, för att anpassa till det aktuella jobbet och även sitt eget körsätt. Som
extrautrustning finns även en funktion för
val av reglagelayout, så att föraren kan välja
mellan Volvos ISO-system eller H- systemet.
MCT145C är utrustad med en inställningspump som förbrukar minimalt med
energi, vilket bidrar till bränsleekonomin.
Pumpflödet anpassas automatiskt till driftkraven, tack vare det lastkännande systemet. Modellerna MCT115C, MCT125C och
MCT145C har en automatisk tomgångskörningsfunktion som ställer in maskinen på
tomgång om reglagen inte används under
fem sekunder. Detta minskar inte bara
bränsleförbrukningen och ger lägre driftkostnader, utan sänker även bullernivån
på arbetsplatsen. Så fort föraren använder
något reglage återgår dock motorn nästan
ögonblickligen till det förvalda varvtalet.
Kompaktlastaren kan också extrautrustas med en reversibel fläkt som avlägsnar
skräp som sugits in i kylaren och automatiskt rengör maskinens kylsystem. En annan

fördel med Volvos C-serie är enkel serviceåtkomst, tack vare att hytten kan fällas framåt
samt en stor servicelucka i det bakre utrymmet. Alla service- och underhållspunkter är
tillgängliga på ett enkelt och säkert sätt.
Hyttens sidodörr gör det dessutom möjligt
för föraren att säkra lastarmen utan hjälp
av en annan person. Tack vare sidodörren
kan föraren stoppa maskinen, stiga ur den
säkert, utan att gå under lasten, och sedan
gå runt maskinens baksida för att säkra
lasten på ett säkert sätt.
Dessa hjul- och bandburna kompaktlastare med Steg IIIB-motor från Volvo
är utrustade med trestegsluftrenare med
aktiv rengöring för att öka motorns livslängd, minska underhållet och ge längre
serviceintervall.

Intelligent design
Tack vare konstruktionen med enkel lastarm
är det enklare och säkrare att ta sig in och
ut ur hytten än på de tvåarmade konkurrenterna. Föraren kliver i och ur hytten
genom en stor och bred dörr på ena sidan.
Detta gör att föraren inte behöver klättra

upp över skopan eller redskapet, vilket kan
vara lerigt och halt. Man eliminerar även
det obekväma momentet att behöva vända
sig helt om i hytten för att kunna sätta sig,
vilket är fallet i traditionella skidsteerlastare.
Både de hjulgående och de bandgående
lastarna har ett trappsteg med halkskydd
som gör det lättare att ta sig in i och ut ur
hytten. Hytten är även ROPS/FOPS-skyddad
för extra trygghet.
Klassledande förarkomfort är standard,
med en hytt som är upp till 30 % större än
konkurrenternas. Den tätade, trycksatta
arbetsmiljön är ergonomiskt utformad och
erbjuder såväl en bekväm stol med armstöd
som låg bullernivå.
Visibiliteten är överlägsen, tack vare
enkelarmskonstruktionen. Utan den horisontella tvärbalken som vanligtvis finns på
vertikallyftande maskiner kan föraren få
en oslagbart fri sikt över lasten och arbetsplatsen. Stora övre fönster ger ytterligare
sikt under lastning på lastbil – vilket ger
bättre säkerhet i trånga eller högtrafikerade
utrymmen.
Den mångsidiga C-serien kan utrustas
med ett brett utbud av Volvo-redskap
inklusive jordborrar, skopor, kedjegrävare,
pallgafllar, schaktblad och rivningsaggregat
– alla utformade för att klara nästan vilket
jobb som helst. Och som alla Volvo-produkter har C-seriens hjul- och bandburna
kompaktlastare stödet från vårt omfattande
servicenätverk som ger den extra trygghet
som följer med en heltäckande infrastruktur
av tekniker, verkstäder och återförsäljare.

www.volvo.com

DEWALT®
lanserar 5,0
Ah batterier
De nya 5,0 Ah batterierna
från DEWALT ger 66 %
längre gångtid än standard
3,0 Ah batterier, utan att
ge efter på storlek eller vikt
och skyddar mot överbelastning och överhettning.
DEWALT lanserar 5,0 Ah XR-batterier som
ger 66 % längre gångtid än ett vanligt
3,0 Ah-batteri utan att kompromissa med
storlek eller vikt.
I kombination med den intelligenta
elektroniken i DEWALTs XR-serie, är 5,0
Ah-batteriet utvecklat för att ge skydd mot
överhettning och urladdning under applikationer med hög belastning. Detta ökar
batteriets livslängd och ger maximal effekt
för användarna där oavbruten gångtid är
avgörande.
Annika Folkesson, nordisk marknadskoordinator berättar: “Hantverkare efterfrågar
så lång gångtid som möjligt. Den här nya
batteriteknologin minskar behovet av byte
eller laddning av batterier. I själva verket
berättar användare att de kan jobba upp till
två dagar utan att behöva ladda batteriet.”
Alla DEWALT 18 V 5,0 Ah-batterier
har en praktisk laddningsindikator så att
användaren lätt kan se att de har tillräckligt
med batteri för att slutföra sitt jobb och
vidare att undvika risken för att stå utan
batteri i en avgörande situation.
Det nya 5,0 Ah-batteriet är kompatibelt
med alla befintliga modeller av samma
spänning i XR- sortimentet.

www.dewalt.se
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Canycom S 25
med lastare

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

Se mer på vår hemsida www.bbm.se
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Vibrera mera…
Under det senaste året har inte så mycket nytt dykt upp
inom området markvibratorer men några nyheter kan vi
ändå nämna om i vårt årliga tema.

I många byggprojekt behöver man kunna jämna ut och
komprimera underlaget för att öka bärförmågan, förebygga sättningar och för att minska vatteninträngning
och krympning. Det är detta markvibratorer är bra för.

Många varumärken och varianter
Det finns en stor mängd olika slag och fabrikat av
markvibratorer att köpa och hyra hos många återförsäljare på den svenska marknaden. Detta för att, till
exempel, packa för husgrunder, jobbar med trädgårdsanläggning, lägga asfalt eller packa något helt annat.
Några kända märken är Swepac, Atlas Copco, Bomag,
Mikasa, Wacker Neuson med flera. Det blir allt vanligare
att montera en hydraulisk vibroplatta på grävmaskinen
men den här artikeln handlar om de traditionella och
renodlade vibroplattorna.

Nya LG500 från Atlas Copco
Trots det har vi inför denna tema-artikel om nya markvibratorer är det ganska skralt med nyheter sedan vi publi-

cerade temaartikeln förra året. Men å andra sidan kan det
ju inte komma nyheter hela tiden heller. Det är exempelvis
väldigt tätt mellan mässorna nu för tiden. Förr när det
gick längre tid mellan branschmässorna hann tillverkarna
med att utveckla nya produkter. Men numera är det en
omöjlighet. Tillverkaren Swepac kom lagom till mässan
Bauma förra året med en rad olika nyheter. Det gjorde
även Atlas Copco och Bomag. Men i år har vi faktiskt
bara hittat en enda produktuppdatering i nischen. Och
det är Atlas Copcos vibratorplatta LG 500, som i likhet
med LG 400 nu finns tillgänglig med packningsindikator
i handtaget. Genom en tydlig ljussignal indikerar den när
tillräcklig kompaktering uppnåtts.
Med hjälp av lamporna – gul, grön och röd – kan
användaren få en uppfattning om man ska fortsätta
packa eller om det är dags att sluta, på det här sättet
undviker man att överpacka och slita på maskinen i
onödan. Handtaget är justerbart i höjdled som tillsammans med de låga handtagsvibrationerna leder till ökad
komfort och förbättrad ergonomi.

Så är här fungerar det:
Den första gula lampan indikerar låga packningsnivåer
– fortsätt jobba.
Den andra gula lampan indikerar att packningsnivåerna stiger – fortsätt jobba.
Grönt ljus indikerar att packnings-nivåerna är nära de
optimala – fortsätt jobba.
Blinkande grönt - rött ljus indikerar att packningsnivåerna är nära maximum – fortsätt jobba
.
Röd lampa indikerar att maximal packningsnivå har
uppnåtts – sluta jobba.

Stig Machine och Bomag nysatsar
Men något som bör betecknas som en verkligt stor nyhet
är det faktum att Bomag nysatsar i Sverige med sitt sortiment av vältar och markvibratorer. Den tyska tillverkaren
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MARKVIBRATORER
är faktiskt en av de största i världen inom segmentet,
kanske den största. I Sverige har produkterna sålts av
återförsäljaren Stig Machine sedan 2006 men man har
varit ganska anonyma då man har många produkter
i sortimentet och tiden har inte riktigt räckt till för
att aggressivt marknadsföra sortimentet. Men det
tänker man ändra på nu och satsningen gentemot
landets maskinuthyrare kommer att bli 100-procentig.
En viktig del i den här satsningen är att man anställt
Niklas Gedal som produktchef och säljare för Bomags
sortiment. Niklas är expert på bland annat vibroplattor
då han tidigare arbetat för Swepac.En full presentation
av Stig Machine hittar du på sidorna 12-13.
Bomags sortiment av markvibratorer är omfattande
och sortimentet består av nio modeller av framåtgående
markvibratorer i vikter från 65 till 109 kg, tolv modeller
av fram- och bakåtgående markvibratorer i vikter från
125 till 743 kg samt att sex av dessa modeller går att
utrusta med packningsmätare. En modell av fjärrstyrd
platta på 750 kg och en rörgravpackare med vikten
1595 kg samt ytterligare tre stampar i vikter från 58
till 68 kg.

Andas lugnt! Nu nns modern luftrening även för bygget
Joniseringen ger dig en hälsosammare arbetsmiljö - jämförbar med frisk uteluft!

!

et
Nyh

OxySan 600 - Bärbar modell (15 kg) för stambyten, lägenhetsrenoveringar o.d.
TM

OxySan

TM

Rensar luften där man arbetar
- i stället för att försöka fånga
partiklar i lter.
Joniseringen klumpar dammet
till större partiklar som sjunker
till golvet.

OxySan 600

Dammet stannar på golvet och
kan lätt sopas upp eller dammsugas.

Nyhet!

Tar bort allt byggdamm - även
mikrodamm, mögelsporer och
asbestbrer.

Tar bort rök, dålig lukt, färglukter,
avgaser, bakterier m.m.

Energisnåla (1-fasdrift).
Mycket låg lterförbrukning.
Enkla att sanera.

OxySan 2000

OxySan 2000, kapacitet upp till 1000 m3, vikt 55 kg - Nyhet!: Oxysan 600, kapacitet upp till 250 m3, vikt 15 kg, bärbar .
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
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Solna:
S:t Ansgars väg 6 08-23 29 00
169 51 Solna
solna@midhage.se

www.midhage.se

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

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

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

SMARTA SKIVLYFTAR
Levpano 2
•
•
•
•

KÖRPLATTOR SLIPP SÖLET, VÄLJ
SANITETSMEDEL I
TABLETTFORM
• Skyddar ömtåliga ytor
• Nu i smart förvaringsrack
• Även specialtillverkning

Endast två lösa delar
Inbyggda transporthjul
Lyfthöjd 4 m
Låg lasthöjd

STÖDBENSPLATTOR

Smarta tillbehör såsom
lyftplattform och rullhållare
för till exempel byggplast

Se vår hemsida för fler modeller, även för snedtak och väggmontage
och med lyfthöjder upp till 4,50 m horisontellt och 5,90 m vertikalt

Alla produkter är certifierade och
trycktestade av VKC Institute specialized in testing synthetic materials

PG MILJÖ ÄR DIN LEVERANTÖR AV KVALITETSPRODUKTER
INOM BYGG- OCH ANLÄGGNINGSINDUSTRIN

Vagnar och lyfthjälpmedel för
smidig hantering av skivmaterial

amas-svensk rental Simex 180x120 mm:Layout 1

13-05-06

08.02

Exportgatan 33, 422 46 HISINGS BACKA
Sida
1 31 30, info@pg-miljo.se, www.pg-miljo.se
031-58

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
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ENTREPRENADMASKINER

Kompakt

entreprenadarbete
Temat entreprenadmaskiner är enormt och omfattande. I denna temaartikel presenterar vi de senaste produktnyheterna bland små och
kompakta anläggningsmaskiner anpassade för dagens rivnings- och
byggarbetsplatser. Små maskiner med allt bättre prestanda, men också
miljövänliga, smidigare, bekvämare och lättare att serva.

Wacker Neuson lanserar nu den nya kompaktgrävaren
803 Dual Power med dieseldrivning och elhydraulisk
drivning. Enligt tillverkaren har båda motorvarianterna
likvärdig hög prestanda och maskinen är därför mycket
mångsidig.
803 Dual Power är också lätt att lasta och transportera. Detta tack vare att elhydraulaggregatet HPU8 har
låg vikt, 190 kg, och kompakta mått. Längd: 930, bredd:
720 och höjd: 1 000 mm. Därför behöver aggregatet lite
plats för förvaring. I utjämningsbladet finns två hål för
att hänga fast HPU8 vid transport

Det är också enkelt att lasta aggregatet. Det finns
en lyftögla på anslutningsanordningen för lyft med
kran. Hållaren för kranögla tjänstgör också som anslutningsanordning.
Med bara ett fåtal handgrepp på HPU8 är maskinen redo att anslutas till grävmaskinen. Det finns en
enkel anslutning med “Plug & Play” på underredet.
Det är bara att ansluta HPU8 till kompaktgrävaren
803 Dual Power och börja gräva. Hos bägge motorvarianterna är det 360° rörelsefrihet för grävmaskinen
tack vare obehindrade svängrörelser hos överstrukturen.

Maskinen har 10 meters rörelseradie tack vare den
12 meter långa hydraulslangen (vid ett minsta avstånd
på 1,5 meter till HPU8)

Bobcat E10 Hybrid Dual Power
Även Bobcat introducerar nu en nyutvecklad minigrävare
med kombinerad hybrid- och dieseldrift, E10 Hybrid
Dual Power. Fördelen med denna maskin är att man
kan skifta från el och dieseldrift igenom att bara koppla
ifrån elkabeln från 380-voltsuttaget och starta dieselmotorn. Med den nya minigrävaren E10 från Bobcat
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R-serien är normalt cirka 0,5 m kortare
än konkurrerande maskiner med samma
motoreffekt.
Bobcats nya skidsteerlastare S450 erbjuder väsentligt förbättrad komfort och sikt. Hyttutrymmet har ökats med 10% och runtomsikten har
förbättrats med 30%. Hydrauliken i Bobcat S450 har fått högre prestanda
och effektivitet tack vare en ökning av systemtrycket och modifieringar
av hydrauliska komponenter.

Avant grepskopa för demolering.

sker transporten på arbetsplatsen med dieseldrift för att
sedan enkelt koppla om till eldrift. Den är utrustad med
frekvensomvandlare vilket innebär att man kan justera
motorvarvtalet steglöst vid eldrift för optimal precision
vid arbete med maskinen.
Minigrävaren har en vikt på 1254 kg, driftklar och
med 400mm grävskopa. Maskinen drivs med en 3-fas
elmotor på 380 V/16 A. Den har dubbel kugghjulspump
2x10 l/min, yttre hydraulflöde 20 l/min och max hydraultryck 190 bar.

Bobcat S450
Bobcat lanserar också en ny skidsteerlastare, Bobcat
S450. Den nya modellen ersätter nu Bobcat S130 och
kombinerar alla fördelar med en riktig kompaktlastare

med många av de nya funktioner och förbättringar som
finns på större lastare.
S450 erbjuder väsentligt förbättrad komfort
och sikt. Hyttutrymmet har ökats med 10% och
runtomsikten har förbättrats med 30%. De ger
maskinen bättre kontroll och precision att arbeta i
trånga utrymmen. Dessutom, och för första gången
i denna klasstorlek, är S450 utrustad med tryckreglerad hytt. Även luftkonditionering finns tillgängligt
som alternativ.
Hydrauliken har fått högre prestanda och effektivitet
tack vare en ökning av systemtrycket och modifieringar
av hydrauliska komponenter samt rör- och ledningsdragningar.
Den nya lastaren har också ökad servicetillgänglighet. Bland annat genom att oljekylare och kylare är en
kombinerad enhet som ger förbättrade kylegenskaper
och bättre skydd mot att skräp kommer in i systemet.
Denna konstruktion underlättar också rutinmässig
rengöring.

Doosan lanserar två nya minigrävare
Doosan har utvecklat och förbättrat sina två minigrävarmodeller, DX60R och DX80R. De uppdaterade modellerna heter nu DX62R-3 och DX85R-3. Och man har
fokuserat på att maximera prestandan, mångsidigheten,
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förarkomforten, servicevänlighet och inte minst påverkan
på människors hälsa och miljö.
Doosan DX62R-3 och DX85R-3 har alla förutsättningar för att bli en populär minigrävare i Sverige då
föregångarna DX60R och DX80R har varit en succé.
Storlekarna på maskinerna är mycket populära på
marknaden och Doosans kvalitetstänkande har gjort
kunderna nöjda. Att nu Doosan ytterligare har utvecklat
och förbättrat modellerna garanterar att maskinerna
kommer att bli bra bemötta på marknaden.
Ett antal nya modeller har redan nu levererats till
svenska kunder med positiva omdömen.
Båda maskinerna har en ny ROPS-hytt med mer
plats, bättre ljudisolering och förbättrad sikt. Hytten har
inretts med en 5,7 tums LCD-skärm som ger information och kontroll på maskinen. Man har förbättrat den
hydrauliska prestandan och brytkraften.
För att garantera säkerheten har Doosan utrustat
maskinerna med låsventiler på arm- och bomcylindrar
samt försetts med överlastsvarnare. Servicen är förenklad genom en lättåtkomlig motor tack vare den stora
motorluckan.
Doosan DX62R-3 har en Steg 3A-klassad Yanmarmotor på 49 hästkrafter. Genom den starkare motorn
har man kunnat öka körhastigheten på både låg och
hög växel.
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Yanmars kompakta grävmaskinserie är väl
anpassad för rivningsbranschen.

803 Dual Power är också lätt att lasta och transportera. Detta tack vare att elhydraulaggregatet
HPU8 har låg vikt, 190 kg, och kompakta mått - längd: 930, bredd: 720 och höjd: 1 000 mm.

Doosan DX85R-2 har en Steg 3B-klassad Yanmarmotor på 60 hästkrafter, den har avgasåterföring (EGR)
och partikelfilter (DPF) som gör att den klarar Steg
3B-villkoren och ger en minskad påverkan på miljön.
Maskinen har även försetts med en backkamera som
ökar säkerheten vid manövrering.

Avants nya mångsysslare
Finska Avant introducerar tre nya kompaktlastare i Rserien: Avant R20, R28, R35. R-serien skiljer sig från andra
Avant-modeller som har en annan lösning för midjan:
här sitter man på bakram istället för den främre ramen.
Avant fortsätter att satsa på praktisk design, effektivitet och hållbara komponenter i R-serien. Den är
perfekt för demoleringsjobb och andra arbeten med
krav på smidighet i trånga utrymmen och kraft nog för
krävande redskap.
Jämförelse med vanliga Avant är R-serien enklare att
backa och lättare att lära sig hantera när föraren är van
att styra från bakre delen. Därför är den också smidigare
att styra i trånga utrymmen.
R-serien är normalt också cirka 0,5 m kortare än
konkurrerande maskiner med samma motoreffekt.
Föraren sitter mycket närmare redskapet och maskinen
är mycket kompaktare, vilket ger mycket bättre sikt.
Maskinerna har en stel midja som på de vanliga
Avant-modellerna, vilket ger bättre stabilitet. Maskinerna
är också lätta och därför enkla att transportera.
Avant erbjuder flera redskap för byggnation och
demolering – bland annat en helt ny grepskopa för demolering, hydraulhammare, betongsax, betongblandare
och vibroplatta.
I Sverige importeras Avant av Nordfarm Maskin AB
och säljs av utvalda återförsäljare.

Nya Bobcat E10 Hybrid Dual Power. Fördelen
med denna maskin är att man kan skifta från
el och dieseldrift igenom att bara koppla ifrån
elkabeln från 380-voltsuttaget och starta
dieselmotorn.

Doosan lanserar två nya minigrävare DX62R-3
och DX85R-3. Här har man fokuserat på att maximera prestandan, mångsidigheten, förarkomforten, servicevänlighet och inte minst påverkan på
människors hälsa och miljö.

Kompaktgrävare från Yanmar

För att även garantera största möjliga säkerhet kan
maskinen utrustas med ett särskilt skyddspaket bestående av förstärkt stålgaller över framsidan och överdelen
av hytten, vilket i sin tur skyddar dig från nedfallande
objekt vid rivningsarbetet.
Väljer du att utrusta extra enligt ovan nämnda
förslag har du plötsligt en maskin som möter de hårda
kraven enligt FOPS 2-normen.
Yanmar erbjuder ett brett sortiment av hydraulhammare. Med nio stycken olika modeller i serien
möter man maskinvikter från 700 kg upp till 14 ton,
alla med fabriksgodkänd anpassning till respektive
Yanmar modell.
“Vilka utmaningar du än står inför kan vi garantera att vi har både maskiner och redskap som hjälper
våra kunder att utföra uppgifterna på smidigaste
sätt”, berättar Niklas Wiklund på Wiklunds Trading
i Billeberga.

Yanmars kompakta grävmaskinserie är en nyckel till
framgång inom rivningsbranschen världen över. Detta
eftersom maskinerna är både lätthanterliga, hållbara
och stabila.
För de små rivningsarbetena, trånga arbetsplatser och
inomhusarbeten erbjuder Yanmar bland annat SV08 och
ViO10. Båda är maskiner i 1-tonsklass med utmärkt styrka,
kapacitet och tillgänglighet för långa och tuffa arbetspass.
För de större jobben är Yanmar B7Sigma en utmärkt
modell som även den ingår i Yanmars ViO koncept, vilket
innebär att den svänger helt innanför banden.
Med sitt specialkonstruerade aggregat utförs rivningsarbeten säkert, bekvämt och smidigt. Speciellt vid
rivningsarbeten uppåt och över maskinen som kräver
bra räckvidd och sikt över arbetet.
Väljer du att addera en hydraulhammare till din B7Sigma
når du en oslagbar räckvidd på inte mindre än 8,25 meter.
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Maskinexpo 2014
Mässor, mässor, mässor, mässor och återigen mässor. Snack om inflation
på mässor. Hur ska branschens aktörer i det lilla landet Sverige har råd
och tid att vara med på alla mässor? Och hur ska besökarna hinna med
att gå på alla mässorna? När ska dom få tid att jobba också?

Det är faktiskt lite av scenariot numera. När mängden
mässor började öka markant för några år sedan försökte
leverantörerna att vara med på i princip alla för att inte
missa värdefull exponering och försäljning. Det är ju så
att andelen tid som man som leverantör lägger ner på
egna säljresor har minskat ordentligt. Mötet med kunden
är idag främst på en mässa eller genom egna arrangemang där man bjuder in kunderna. Men att ställa ut
på en mässa är idag en ganska dyr historia, särskilt när
marknaden fortfarande är lite skakig. Själva mässytan
kanske i sig inte är så dyr men det är allt runtomkring
som kostar. Utställarna har nu nått till den punkt där de
insett att det inte går att vara med på alla mässor som
arrangeras. Insikten hänger även ihop med att mässorna
kanske inte levererar det man hoppats på. Färre besökare
och mindre direktförsäljning gör att utställarna många
gånger vänder tomhänta hem igen med digra kostnader
för i transporter, hotell, mässutrustning, utskick, trycksaker med mera.

Bara i Sverige i år är både vår och höst fulla av mässarrangemang. Året började med två amerikanska mässor,
World of Concrete och Conexpo, som en del svenskar
väljer att åka på. Sedan var det Nordbygg, Samoter i
Verona i maj och lite senare Maskinexpo, därefter Load
Up North i slutet av augusti, DEMCON på InfraCity och
EntreprenadLive i Göteborg den 4-5 september som
dessutom ligger på samma datum (maximalt klantigt
val av EntreprenadLive) och några veckor senare Entreprenad Expo i Borgeby. Så ser mässkaran ut i stort i år
inom bygg- och anläggningsrelaterade mässor. Kan det
verkligen fortsätta så här?
Svensk Rental Tidning har talat med ett antal utställare som bekräftar att man tvingas välja bort mässor
numera. Man har inte kapacitet att vara med på flera.
Och det märks också när man börjar syna utfallet på
mässorna. Alla backar faktiskt i antingen antalet utställare
eller antalet besökare. En del backar i båda avseendena
och det rejält. Nordbygg i år hade en ganska blygsam
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ökning av antalet utställare men hade drygt 5000 färre
besökare vilket är en ganska stora siffra. Men samtidigt
på en väldigt hög nivå. Mässan lockade mer är 52000
besökare och det kan ingen annan byggmässa i Norden
mäta sig med. De andra mässorna ligger på en helt
annan nivå med antalet utställare från 30 upp till dryga
100 eller 150 företag beroende på mässtyp. Det är faktiskt blygsamt och antalet besökare på mellan 3000 till
10000 är också ganska blygsamt. Men samtidigt är det
inte mängden som är det avgörande utan kvaliteten på
besökarna och ifall de handlar direkt på mässan. Det är
bättre med ett fåtal rejäla avslut istället för 2000 monterbesökare som bara vill ha godis och reklampennor.
Men infinner sig inte de kvalitativa och rätta kunderna
blir mässan en direkt felinvestering. Man kanske, som
utställare, kan finna sig i det en eller ett par gånger men
inte i längden. Som mässarrangör åtar man sig ett visst
ansvar att leverera det man lovar i pressreleaser, annonser,
på hemsidor och genom andra kanaler.
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Men den här artikeln handlar egentligen om landets
största och äldsta bygg- och anläggningsmässa, Maskinexpo, som arrangeras 22-24 maj på mässområdet STOXA
norr om Arlanda. Maskinexpo har arrangerats över 30
år och lockat besökare från hela Norden. Sedan två år
tillbaka anordnas mässan på STOXAs egna mässmarker.
Dessförinnan hölls mässan på Barkarby flygplats i Stockholm. Under tiden på Barkarby växte mässans popularitet
kraftigt och hade över 500 utställare och omkring 30000
besökare. Första året på STOXA låg utställarantalet på
över 500 företag men antalet besökare minskade en
del. Sedan dess är det tydligt att även maskinexpo påverkats av den nedåtgående trenden i branschen. Förra
året ställde 412 företag ut och drygt 19000 personer
besökte mässan. I år är antalet utställare nere på cirka
320 företag. Men det Maskinexpo har att luta sig mot är
att man varit med om många upp och nedgångar under
åren men ändå lyckats att hålla kursen. Det är många
gånger de gamla beprövade mässorna som inte gjort
avsteg från sitt koncept som överlever. Kanske ett litet
varnade finger bör höjas för att många utställare med så
kallad runt-omkring-utrustning med produkter som inte
direkt har med bygg- och anläggningsbranschen börjar
öka i antal på mässan. Antalet utställande leverantörer
av renodlade maskiner, verktyg och utrustningar har
minskat på mässan. Men den rådande situationen inom
mässektorn som beskrivits tidigare i artikeln måste naturligtvis påverka även beprövade mässor som Maskinexpo.
Maskinexpo har många styrkor som gjort dom
välkända och populära under åren. En viktig sak är att
besökarna får möjlighet att se maskiner och utrustningar
i arbete. Detta gäller fortsatt. Ytorna är väl tilltagna och
utställarna får möjlighet att breda ut sig. Prismässigt
har arrangören också hållit en bra nivå som gjort det
möjligt för utställare att öka på sina mässmontrar så
alla maskiner och utrustningar fått plats. En annan
styrka är att Maskinexpo servat sina utställare med att
på ett effektivt sätt distribuera information om utställarna nyheter som visas på mässan. Här tar man ett bra
ansvar utöver att bara arrangera själva mässan. Här har
andra liknande mässor gjort en del försök men är långt
ifrån den bevakning och distribution av nyheter som
Maskinexpo erbjuder.
Här följer några smakprov på nya produkter som
kommer att visas på Maskinexpo i maj. Liebherr kommer att lansera sina nya blandschaktare Dozer PR736.
Företaget Norditek kommer att visa en helt ny vindsikt
kallad VS1200 samtidigt som man lanserar sikten
Backers 3TAL. TerexFinlay visar sin mobila grovsorterare
883 som visas för första gången i Sverige. Inomec visar
en hydraulisk bockrygg avsedd för att lyfta eller avväxla
exempelvis bjälklag. Engcon visar en nya tiltrotator. Cordestam kommer att visa upp nya minigrävaren ES60TR
från Eurocomach. Finska Remu visar en ny generation
körplattor och Smartscale visar en ny lastarvåg. Delvator,
återförsäljare i Sverige för Hitachi, visar bland annat en
ny bandgrävare med superlång räckvidd. Håbeco visar en
inbrottsklassad byggcontainer och Topcon kommer med
en ny dumpermodul som ger kontroll på massorna. Allu
visar en ny betongpålskap och Bröderna Holst Sørensen
visar ett patenterat stabiliseringssystem för Giant minilastare. Elverkstillverkaren SDMO visar flertalet elverk för
byggarbetsplatsen. Pan Trading visar upp nya agenturen

hydrauliska rivnings- och återvinningsverktyg från Okada.
AB G Alexandersson visar den nya redskapsbäraren Energreen K1000. Abelco kommer med en ny serie kompakta
grävare utan svans samt en serie nya små lastmaskiner.
Cordestam visar en ny banddumper kallad Bergmann
4010 samt att man visar teleskoplastarna Faresin och nya
dumprar från Bell. PG Export visar Arden Equipment unika
tandsystem på företagets rivnings- och återvinningsverktyg. Beck Maskin använder maskinexpo för att nylanserar
Kobelco i Sverige. Libherr lovar också att visa ett gäng nyheter såsom hjulgrävare, materialhanterare och hjullastare
med mera. Amas Svenska visar nya verktyg från VTN och
krosskopor från Simex samt sin egen Amas-gripen. JLG
visar sina nya liftar. Det gäller även företaget Zip Up som
visar liftar och ställningar. Jack Midhage visar sitt breda

sortiment och bland annat en ny diamanttteknik som
kapar både kostnader och stål. Pumptillverkaren Xylem är
på plats med den klassiska länspumpen BIBO i ny tappning.
MaskinMekano visar ett nytt sorteringsverk. Avant Tecno
visar genom Nordfarm en rad nya kompakta lastmaskiner
och redskapsbärare. Andra smidiga lastmaskiner kallade
Pixy visas av KPM Maskin. Och så fortsätter det. Listan på
nyheter som presenteras på Maskinexpo är oändlig och
kan beskådas i sin helhet på Maskinexpos hemsida eller
på mässans sida på www.mynewsdesk.com. Värt att kolla
för den som vill vara lite förberedd inför mässan. I vanlig
ordning ställer Svensk Rental Tidning och tidningen Professionell Demolering ut med egen monter vid huvudentré.
Monternummer är P14.

www.maskinexpo.se
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SÄVE växer sig
allt starkare!
I vår inleder Säve en nyetablering i Alingsås-området tillsammans med
företaget Starks i Hol. Starks i Hol jobbar med försäljning, reparationer
och service av fyrhjulingar och robotstyrda gräsklippare. Nu utökar de sitt
sortiment tillsammans med SÄVE Hyrmaskiner.
”Det hela startade med att Starks i Hol köpte in grävmaskiner från vår gemensamma kontakt på Bobcat. Bobcat
i sin tur hyr av Säve. I samband med detta började de
se över möjligheterna att utöka sin verksamhet och då
blev vi på Säve en väldigt logisk samarbetspartner och
nu har vi ett avtal om att de blir återuthyrande av Säves
sortiment. Det känns väldigt spännande”, säger Säve
Hyrmaskiners VD Roger Sturesson.
Marcus Stark startade Starks i Hol 2003 och cirka
90 procent av företagets verksamhet har handlat om
fyrhjulingar.
”Vår nisch har varit att kunna erbjuda det som inte
finns på marknaden, framförallt när det kommer till
byggnationer. Vi har sett att nyförsäljningen av fyrhjulingar har gått ner och att marknaden börjat bli mättad.
Vi hade därför ett behov av att utöka vår verksamhet
vilket vi nu gör tillsammans med Säve. Tanken är att vi ska
fortsätta att tillhandahålla samma service som vi haft runt
fyrhjulingar även för det utökade sortimentet. Vi jobbar

utifrån devisen att det är kvaliteten, kompetensen och
servicen som är det viktigaste. Där tänker vi och Säve
väldigt lika”, säger Marcus Stark, grundare av Starks i Hol.
Starks i Hols kunder är framförallt företag inom
jordbruks- och skogsindustrin samt entreprenörer.
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Samarbetet med Säve och tillgången till företagets
breda uthyrningssortiment innebär en utökad kapacitet att fixa fram vad kunderna behöver - när de
behöver det – vilket även förstärker Säves närvaro i
sydvästra Sverige.
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Nu lanseras de nya PAROCprodukterna i renZERO-konceptet
Parocs nya renoveringspanel gör det möjligt att på ett
enkelt sätt skapa god täthet och ett tjockt och homogent
isolerskikt för att minimera energianvändningen. Panelen
är snabb att montera och kan användas för olika typer av
ytbeklädnad.
Panelen består av en 300 mm brand- och fuktsäker
stenullslamell som limmats på en 18 mm tjock, falsad
fanerträskiva. renERGIA panelen är tät i sig och för att
säkerställa tätheten i väggen läggs en limfog i varje skarv.
Utrymmet bakom fasadbeklädnaden skall vara ventilerat
så att fukt kan transporteras bort. Fibrerna i isoleringen är
orienterade för att ge maximal tryckhållfasthet.
För att nå nära-nollenerginivå behöver väggarna tilläggsisoleras med minst 300 mm. U-värdet efter åtgärd beror på
den underliggande konstruktionens prestanda. För hus byggda
före 1970-talet hamnar U-värdet på ca 0,1 W/m2K. Detta bör
dock beräknas från fall till fall.

Omfattning för dörrar och fönster
För att åstadkomma den bästa och säkraste anslutningen
mellan renoveringspanelen och fönster/dörr har Paroc och
Elitfönster tillsammans utvecklat en omfattning. Genom en
ny metod monteras omfattningen runt befintligt fönster
eller dörr. Renoveringspanelen kan monteras dikt an och
därför uppstår inga springor eller spalter.

Tätheten säkerställs genom att ett tätskikt monteras på
väggen innan omfattningen sätts på plats. Det befintliga
fönstret kan demonteras och det nya monteras in. Om det
gamla fönstret är inåtgående kan det sitta kvar tills det nya
monterats. Vid utåtgående fönster måste dessa i vissa fall
tas bort innan det nya monteras. I den svenska renZERO™piloten har vi installerat ett helt nytt fönster.

Isolering för rör och kanaler
Ventilation är ett av de viktigaste systemen i en energiklok
och tät byggnad. Nya PAROC HVAC AirCoat består av isolering för cirkulära kanaler, T-stycken och böjar beklädda med
aluminiumfolie och är en allt-i-ett obrännbar isolering för
värme och kondens. Installationen är enkel och snabb och
ger minimalt med spill. Slutresultatet blir tätt och snyggt.
Installationer för värme, ventilation och sanitet har till
uppgift att göra våra hus bekväma, säkra och sunda. Men
det räcker inte med att enbart montera rör och ventilationskanaler. För att installationerna ska ge största möjliga utbyte
med låga energiförluster och underhållskostnader måste de
isoleras på rätt sätt.
Värmesystemet ska isoleras så att värmeförluster begränsas och värmen kommer till rätt plats. För att förhindra
bakterietillväxt får inte tappkallvattenrören bli för varma
samtidigt som tappvarmvatten inte får bli för kalla.

Moelven vinner tid med sin byggprocess
Att bygga miljösmarta kontor på kortare tid är möjligt. Det
bevisade Moelven Eurowand på Nordbygg-mässan genom
sin industrialiserade byggprocess. ”Att bygga smart med en
effektiv byggprocess är lösningen för alla som vill vinna
tid”, säger man på Moelven.
Moelven Eurowand ställde tillsammans med sina tre
systerbolag ut på Nordbygg. Där guidade man besökaren

fram till en smartare byggprocess.
”Moelven är en koncern som, genom sina olika bolag, bidrar till att effektivisera byggprocessen och bygga
smartare. På Nordbygg samlade vi alla bolag i en monter
och berättade hur vi jobbar”, säger Camilla Hartman,
marknadskommunikationsansvarig på Moelven Eurowand.

www.moelven.com
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Ny personlift
från
Carlssons

Ny färgspruta från Bosch
Vi vet alla hur stor skillnad en färgklick kan göra - oavsett om det är trämöbler, sovrumsväggar eller ett staket som behöver piffas upp. Bosch
lanserar därför den nya färgsprutan - PFS 5000 E som kan användas både för
trä- och väggmålning.
Du behöver inte vara en professionell målare för att uppnå
ett bra resultat med en färgspruta. Med det nya färgsprutsystemet PFS 5000 E från Bosch är det både enkelt och
effektivt att få till både vackra och jämna ytor.
PFS 5000 E har ett unikt ALLPaint-system och en
elektronisk hastighetsinställning som ger en konstant
sprutkapacitet, vilket innebär att man kan spraya både
trä-och väggfärg utan att byta pistolstycke. Med PFS 5000
E kan du på ett enkelt och billigt sätt förnya stort som
smått. Tack vare att det nya färgsprutsystemet är utrustat
med en 1200 W-motor slipper du blanda ut färgen innan
du börjar måla. Tack vare den medföljande startguiden,
färgkoder och användarvänliga ikoner är maskinen enkel
att använda.
Att måla med en färgspruta istället för att använda en
pensel eller roller är mer tidseffektivt. Något som blir extra
tydligt när du ska måla stora ytor och komma åt i vinklar
och vrår som annars kan vara svåra att nå. Färgsprutan är
också perfekt för detaljarbete såsom att måla en stol eller

ett räcke. PFS 5000 E ger ett jämt resultat och du använder
mindre färg. Tack vare en unikt designad färgbehållare kan
du spraya i alla riktningar, vilket gör målandet lekande lätt.
PFS 5000 E är utrustad med en 4 m lång och flexibel
slang och tack vare att den även är utrustad med hjul är den
lätt att ta med sig överallt. Av- och på knappen är placerad
på maskinens bas och kan enkelt användas med foten för
bästa ergonomiska användning.
Förutom PFS 5000 E lanserar Bosch även den mindre
modellen PFS 3000-2 med en 650 W-motor och 2 m lång
sladd. Liksom PFS 5000 E, kan den mindre modellen användas för både trä-och väggmålning. PFS 3000-2 har två
olika inställningsalternativ och kommer med en axelrem
som ger större flexibilitet under arbetet.
Färgsprutorna säljs i byggvaruhandel över hela landet
sedan i april 2014. Rekommenderade priser för PFS 5000
E och PFS 3000-2 är 1 895 respektive 1 295 SEK. Båda
färgsprutorna kommer med en 1000 ml SDS-färgbehållare.
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www.carlsson-co.se

www.bosch.se

Patenterad världsnyhet - Giant Stabilo
TOBROCO, tillverkaren av Giant minilastare har utvecklat
och patenterat ett nytt stabilitetssystemet utformat för Giant. Stabilo-systemet ökar stabilitet och åkkomforten genom
stabiliseringscylindrar. På ojämnt underlag kommer denna
nyhet att hålla maskinen stabil. Med Stabilo kommer man
att kunna köra mjukare och bekvämare. Stabilo-systemet
finns som ett alternativ för Giant minilastare modeller
D263S för V452T HD.
Stabilo har 2 funktioner:
1. Stötdämpning av den pendlande midja.
2. Den pendlande midja kan låsas 100%

Carlsson & Co presentera ytterligare ett tillskott i sitt
liftprogram, Easylift.
Easylift är ett italienskt personliftmärke med ett brett liftprogram med larvgående liftar från 13-36 m, bilmonterade
liftar från 12-22 m och skåpbilsmonterade från 12-15 m.
Carlsson & Co AB i Falkenberg är dessutom sedan november
2010 generalagent för Denka släpvagnsliftar.
Easylift är ett ungt Italienskt liftföretag men med
välutvecklad teknik och driftsäkerhet är Easylift redan
väletablerade över stora delar av världen. Mer information
finns på http://eng.easy-lift.it
På mässan Nordbygg premiärvisades Easyli9 R 130 som
är en larvgående smidig och kompakt hybridlift som kan
drivas både på el och bensin. Liften har arbetshöjden 12,2
och 6,5 m räckvidd med 200 kg korglastkapacitet. Med sina
kompakta mått, bredd 890 mm, längd 3350/4050 mm och
höjd 1980 mm tar den sig enkelt genom dörrhål och trånga
passager, detta tillsammans med larvdriften gör att den tar
sig i stort sett fram överallt.
Carlsson & Co AB har en mycket lång samlad erfarenhet av liftar inom företaget, vilket är en nödvändighet för
att hävda sig i branschen och erbjuda kunderna rätt lift för
alla höjdarbeten.
”Vi har nu ett ännu mer komplett liftprogram från
ledande tillverkare tillsammans med vår långa erfarenhet
och kunskap hoppas vi vara en än mer trygg leverantör till
våra kunder”, säger Björn Carlsson.

NY KERAMISK KAPSKIVA
MED CERABOND SYSTEM
TYROLIT Cerabond System är en ny generation högprestandaverktyg som bygger på nästan 100 års erfarenhet. Kapskivorna från Cerabond System har en optimal
kombination av specialbehandlade keramiska korn och
bindningsstruktur. Kapskivans aggressivitet och livslängd
kan därför hållas på högsta nivå. Det unika bindningssystemet förhindrar att kornen slits av i förtid och garanterar
full skärförmåga för varje enskilt korn.

www.tyrolit.com

HISS FÖR TEMPORÄR INSTALLATION

NYHET!
GEDA
MULTILIFT P22
22 personer/
2000 kg

Uppgång!
Hissar och arbetsplattformar från Alimak Hek underlättar arbetet för många olika användare inom mängder av
industrier på alla kontinenter över hela världen.
Byggmarknaden världen över befinner sig just nu i ett
förändringstillstånd. Byggnaderna som uppförs blir allt
högre och mer komplexa, och de byggs på annat sätt än
för bara tio år sedan. Vad gäller bestämmelser, säkerhet
och service ställs allt högre krav. Vi känner oss hemma i
den här världen. Stora som små kunder kan räkna med
att hisslösningarna från Alimak Hek ökar produktiviteten, förbättrar kvaliteten, tillförlitligheten och inte
minst de anställdas säkerhet och trivsel.
För mer information, kontakta Rickard Renberg på tel:
0910-87 000 eller e-post: rickard.renberg@alimakhek.com

www.alimakhek.se

MULTILIFT P22
Med en lastkapacitet på
2000 kg alternativt 22
personer och lyfthöjd upp
till 200 m sätter Multilift P22
en ny standard.

Trots
2000 kg lyftkapacitet
T
använder nya GEDA Multilift P22 endast
en mast och det välkända och effektiva
systemet med platt släpkabel.
Liksom övriga modeller i Multilift-serien
karaktäriseras GEDA Multilift P22 av
sin kompakta byggform med fabriksmonterad
korg,
fabriksmonterad
inhägnad
med
skjutgrindar
samt
fabriksmonterad motortransmission.
Besök vår monter B16:48
1-4 april 2014
Välkommen

info@bvm.se
www.bvm.se
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Revolutionerande luftrening
Nu lanseras en
innovation inom
luftrening på byggarbetsplatsen. OxySan
som genom joniseringsteknik “blåser
bort” och klumpar
ihop de farliga partiklarna istället för
suga in och fånga
upp dom i filter.

OxySan 2000, kraftfullt och lättskött joniseringsaggregat med låga
driftskostnader som ger revolutionerande luftrening vid dammiga,
rökiga, mögelskadade eller illaluktande arbetsmiljöer.

Sverige har tillfört många värdefulla innovationer till bland annat
byggindustrin. Också inom stofthantering och luftrening har
vi ett starkt namn internationellt. Nu sällar sig ytterligare en
tillverkare som i år lanserat en helt ny princip för luftrening inom
byggrelaterade arbetsuppgifter. Revolutionerande luftrening nu
även för byggindustrin.

Nytt för byggindustrin
Jonisering av luften är en extremt effektiv metod för att rensa
luften från damm, rök, lukt, bakterier med mera
och metoden är ingen nyhet utan har länge
används inom områden som kontor, sjukhus,
restauranger, soprum eller efter brand men har då
oftast varit i lite mindre skala. Nu har ett svenskt
företag, Renluftsteknik i Göteborg AB, vidareutvecklat metoden och tagit fram en utrustning anpassad för byggindustrin med en
kapacitet att klara byggdamm från stora
rivningsarbeten och andra luftförorenade
byggmiljöer. Den första modellen eller
utrustning som lanserades i januari kallas
Oxysan 2000. Enligt tillverkaren ger OxySan
2000 en kraftigt förbättrad arbetsmiljö
jämfört med dagens filterbaserade luftrenare. OxySan klarar att ta bort upp till 90
% av de luftburna mikropartiklar direkt ur
luften, kraftigt reducera starka lukter och rök
samt eliminera mögelsporer genom beprövad
elektrisk bipolär jonisering. Modellen OxySan 2000
klarar att rengöra lokaler mellan 100 till 1000 m3 och är enkel
att hantera, rengöra och sanera samt ger lägre driftskostnader
jämfört med traditionella luftrenare. Lagom till mässan Nordbygg
i april kommer man att lansera den mindre modellen OxySan 600
med kapacitet för lokaler upp till 100 m3. Den mindre modellen
tros bli perfekt för exempelvis arbeten som badrumsrenovering,
stambyten med mera.
“Produkten arbetar extremt snabbt och en normalstor lokal på
ett par hundra kvadratmeter rensas från alla föroreningar på mindre
än tjugo minuter”, berättar Anders Pihl som är marknadschef på
Renluftsteknik i Göteborg AB.
“Det kan faktiskt verka som trolleri men tekniken bakom är
relativt enkel. Vid jonisering fylls luften med positiva och negativa
syremolekyler som gör så att föroreningarna i luften klumpar ihop
till allt större partiklar tills de sjunker till golvet och stannar där, vilket gör det lätt att dammsuga eller borsta rent”, tillägger Anders.

Vid bipolär jonisering fylls luften med positivt
och negativt laddade joner, främst syremolekyler, som klumpar ihop farliga mikropartiklar (partikeldiameter 1≤Ø≤100 µm) till stora
neutrala partiklar som sjunker till golvet och
är lätta att städa bort.

Vid bipolär jonisering fylls luften med positivt och negativt laddade joner, främst syremolekyler, som även oxiderar flyktiga organiska kolväteföreningar (VOC), rök, virus och
illaluktande gasmolekyler samt mögelsporer
(partikeldiameter (0,001≤Ø≤40 µm).
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Traditionella luftrenare suger upp partiklarna i luften och
fångar dom i sina filter. Joniseringen rengör istället luften där
man arbetar.
“Även det farliga mikrodammet, asbestfibrer med mera
avlägsnas. Dessutom försvinner mögelsporer, rök, lukter från
lösningsmedel och andra starka lukter. Som en extra bonus får
man dessutom en hälsosam, syrerik luft, jämförbar med ren och
frisk uteluft”, säger Anders.
Oxygen 2000 är framtagen främst för byggindustrin men behovet är stort även inom många

andra områden och
man räknar med
att utrustningen om
några år kommer att vara vanlig överallt där man vill ha bort
damm, lukt eller andra föroreningar i luften.

Lägre driftskostnader
Enligt tillverkaren ger OxySan 2000 väsentlig lägre driftskostnader jämfört med traditionella luftrenare. Detta hänger ihop med
lägre filterförbrukning, färre och enklare rengöringar och saneringar samt lägre effektförbrukning. De fem joniseringsnivåerna
och den steglösa fläkten gör det dessutom möjlig att anpassa
rengöringskapaciteten och effektförbrukning till det aktuella
behovet. Genom att dagligen rengöra förfiltret och samtidigt
kontrollera grovfiltret behöver man vanligtvis endast rengöra
partikelfiltret en gång per vecka. Byte av för- och grovfilter bör
ske en gång i veckan och partikelfiltrets livslängd är vanligen
mellan tre och sex månader beroende på nedsmutsningsgrad.
Samtidigt som man byter partikelfilter bör man plocka ur
joniseringskassetten och rengöra joniseringsrören. Rören har en
normal driftstid på 2 – 3000 h beroende på hur de har körts,
vilket vanligtvis motsvarar två till tre års normal användning.
OxySan 2000 är dessutom konstruerad för att vara enkel att
sanera det vill säga plocka ur och kontrollera alla filter, lossa joniseringsaggregatet och rengöra rören, demontera och rengöra
fläktenheten samt torka rent själva maskinchassiet.

Återförsäljare i Sverige
Tillverkaren Renluftteknik i Göteborg AB har valt att sälja produkten
i Sverige genom två välkända distributörer, Jerneviken Maskin AB
och Jack Midhage AB. Produkten säljs av de både företagen på
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nu även för byggbranschen
Några viktiga
fakta om OxySan
• Max joniseringsnivå för att snabbt få
bort luftföroreningar, starka lukter eller
sporer ur ett kraftigt nedsmutsad lokal.
• En lägre och kontinuerlig joniseringsgrad för att förbättra arbetsmiljön så
man slipper dammig eller förorenad
luft samt öka jonnivån till frisk uteluft.
OxySan 2000™ har ett G4 förfilter, ett
G4 grovfilter och ett F9 partikelfilter
för att hålla joniseringsrören rena.
Enheten har sex högeffekts E-rör och
en steglös fläkt (10-1600 m3/h) som
drivs med 1-fas 230 V med 300 W
maximal energiförbrukning, endast
50 dBA maximal ljudnivå, en totalvikt
på 55 kg och uttag för seriekoppling.
Med OxySan 2000 uppnår man
en helt ny helt ny nivå av luftrening genom bipolär jonisering som
eliminera upp till 90 % av hälsofarliga
luftbruna mikropartiklar, rökmolekyler
och mögelsporer med diametrar från
0,001 till 100µm.
Vid jonisering fylls luften med
positiv och negativ laddade syremolekyler som klumpar ihop föroreningar
till större och större neutrala partiklar
som sjunker till golvet och stannar
där, vilket gör det mycket enklare att
dammsuga eller borsta rent.
Jonerna avlägsnar även rökpartiklar, lukter och inaktiverar mögelsporer, bakterier och virus genom
oxidering, vilket gör saneringsjobb
både lättare och snabbare att utföra
på ett säkert sätt.

Förbättra ditt välbefinnande,
rena luften och återställ
luftens naturliga jonnivå
Joniseringen efterliknar solens inverkan
på syremolekyler som effektivt rensar
bort dammpartiklar, neutraliserar lukter,
organiska föreningar och mikroorganismer i vad man kallar frisk luft som man
upplever vid havet, i skogen, uppe i
bergen eller efter regn. Genom att rena
luften från farligt damm, pollen, rök och
sporer samt återställa den naturliga
koncentrationen av joner ger OxySan
2000 samma positiva hälsoeffekter
som man endast förknippar med ren
och frisk uteluft. Alla vet att ren luft ökar
välbefinnandet samt prestations- och
koncentrationsförmåga genom att
förbättra luftens syretillförsel och kroppens upptagningsförmåga.
Renluftsteknik AB har under mer
än 30 år utvecklat och sålt skräddarsydda joniseringsprodukter för
olika branscher och applikationer.
Nu lanseras OxySan 2000™ med
revolutionerande luftreningsegenskaper för yrkesbruk inom byggnads -,
tillverknings- och livsmedelsindustrin.

exakt samma villkor till samma kundgrupper över hela landet.
Torsten Lindvall på Jerneviken Maskin, som blivit lite av en specialist på OxySan då han varit runt hos många rivare och håltagare
och demonstrerat produkten, är mycket nöjd med produktens
verkningsgrad.
”Det är en utomordentligt bra och effektiv produkt som
kommer att revolutionera dammhanteringen inte bara i Sverige.
Något man dock bör tänka på är hur man placerar OxySan i
rummet för att den skall vara så effektiv som möjligt. Se till att
det inte finns drag i lokalen med mera för att få ut maximal
effekt. OxySan kanske kräver något mera ingående kunskap
än en vanlig traditionell luftrenare men är betydligt mera effektiv”, säger Torsten.
Morgan Midhage, produktansvarig på Jack Midhage AB, tror
att det inom några år kommer vara obligatoriskt med denna typ
av rening när det handlar om hälsovådligt damm från asbest-,
sanerings- och rivningsarbeten. ”Den stora fördelen med joniseringsmetoden, att rensa luften även från det osynliga dammet, gör
att man kommer ställa sådana krav”, menar Morgan. ”Men även
vid lättare nedsmutsning och dålig ventilation, vid golvslipning,
grovstädning, svetsarbeten o.s.v. så är utrustningen motiverad.”
Enligt tillverkaren är OxySan dessutom väldigt flexibel och
enkel att flytta. Aggregatet är på hjul och speciellt utvecklat för
att klara byggbranschens tuffa krav på prestanda, hållbarhet,
enkel användning och rengöring. Utrustningen består i princip
bara av joniseringsaggregatet, en fläkt och ett par filter. Till
skillnad från vanliga luftrenare så behöver man inte byta filter så
ofta. Anders Pihl på Renluftsteknik säger att kostnaden för filtren
med Oxysan 2000 kontra konventionell dammfälla är också en
viktig faktor som på sikt talar för joniseringstekniken. Drifts- och
hanteringskostnaderna är jämförelsevis låga. Utrustningen är
energisnål, den kräver bara ett minimum av underhåll och det
är lätt att demontera alla delar vid behov för rengöring och
sanering. Den håller dessutom en låg bullernivå.
Anders Pihl understryker dock att OxySan också är ett
utmärkt komplement till traditionella luftrenare. “Beroende
på projektets storlek kan våra joniseringsaggregat kombineras
med traditionella luftrenare. Kan tänka mig att det blir riktigt
effektivt på stora utrivningsjobb exempelvis. Våra burkar tar
hand om de riktigt små skadliga partiklarna och “golvar” dom
så att säga. Medan de traditionella luftrenarna eliminerar de
större partiklarna”, avslutar Anders.

En ganska slående skillnad. Bilden till vänster visar
luftburet byggdamm vid utkörnings av rivningsavfall.
Den högra bilden ovan visar resultatet efter jonisering
med OxySan 2000™, då 90 % av farliga mikropartiklar
nu ligger på golvet samt starka/dåliga lukter från gammalt rivningsmaterial är kraftigt reducerat.

OxySan 2000 och
den nya mindre
Oxysan 600.

Till vänster visas sprutning av förstärkt betong med
dammfälla med luftburet betongdamm. Till höger visas
resultatet efter jonisering med OxySan 2000™ då 90 %
av luftens farliga mikro- partiklar har klumpat ihop sig,
fallit till golvet och är lätta att städa bort.
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Nordbygg 2014
Årets utgåva av mässan
Nordbygg höll även i år ställningarna som den största
byggmässan i Norden.

Nordbygg 2014, 1-4 april, fyllde hela Stockholmsmässan
och runt 900 företag ställde ut. Det är något fler företag
än 2012 då siffran hamnade på 870 utställare. Mässan
besöktes av 52 500 personer under de fyra dagarna.
Redaktionen har dock inte fått någon exakt siffra
på hur många bolag som ställde ut men att mässan var
fullbokad råder ingen tvekan om. Det fanns till och med
en väntelista av företag som önskade monter men inte
fick. Men avseende antalet besökare så backade mässan
något. 2012 besöktes Nordbygg, enligt mässans egna
uppgifter, av 57 000 personer. I år hamnade siffran på 52
500 vilket utan tvekan är helt godkänt. Men det är helt
tydligt att det skett en viss inbromsning, kanske beroende
på konjunkturerna eller på det faktum att det idag arrangeras för många mässor i landet. Den mest intensiva
mässdagen blev torsdagen med 19000 besökande.

Brett produktsortiment
Nordbygg innehåller alla möjliga typer av produkter relaterade till byggbranschen, både för proffs och amatörer.
Som branschtidning inom maskinuthyrning var det dock
B-hallen som lockade mest, som vanligt, bör tilläggas. Här
samlades återigen de flesta kända aktörer som vänder
sig till byggbranschens aktörer inklusive alla uthyrare av
maskiner. Mellan klockan 11 till 14 var det tjockt med folk
i B-hallen, både torsdag och fredag då tidningen besökte
mässan. På eftermiddagarna tunnade det dock ut ganska

snabbt och var periodvis lite glest i montrarna. Men totalt
sett var de flesta utställare som tidningen talade med
nöjda med kvaliteten på besökarna. Dock klagades det
en del att det inte blev så många avslut som det brukade.
Många var intresserade men höll hårt i plånboken. Att
den riktiga investeringsviljan inte fanns där tyder ändå
på att det finns en viss försiktighet i branschen. Jobben
växer fortfarande inte på träd och det skapar en avhållsamhet att investera. Året började ganska bra i branschen
i januari vilket dock hängde ihop med att en hel del
projekt spillde över från 2013. När dessa hade slutförts
vad tillströmningen på nya jobb blygsam vilket gjorde att
första kvartalet blev lugnare än vad många hade hoppats
på. Lite i paritet med inledningen av förra året. Något
som dock skruvade upp stämningen i B-hallen var Power
Tool Street där alla leverantörer i branschen av elverktyg
höll till. Några exempel bland leverantörerna av elverktyg
var Bosch, Hitachi, Panasonic, De Walt, Pasload, Fein,
Hilti med flera. Här kunde framförallt hantverkare testa
nya elverktyg. De borrade, sågades, klövs och bilades i
montrarna så det stod härliga till.

En mässa för rentalbranschen
Nordbygg fortsätter att stärka sin ställning som en
perfekt mässa för maskiner som lika väl kan hyras som
att köpas. Här fanns kapmaskiner, väggsågar, borrsystem, länspumpar, kompaktlastare, betongblandare,
ställningar, stegar, golvslipningsutrustning, arbetskläder,
mätutrustning, servicebilar, spik och borr och tre av
branschens största maskinuthyrningsföretag i Cramo,
Ramirent och Lambertssons. Några ytterligare exempel
bland utställarna var Husqvarna Construction Products,
Grindex, Jack Midhage AB, BVM med Heylo och GEDA,
Pullman Ermator, Dustcontrol, HTC, Scanmaskin, Saint
Gobain, Zip Up, Brubakken, Carlsson & Co, Topcon med
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Blinken Tools, Flex Scandinavia, Epox Maskin, Starke
Arvid för att nämna några.

Och så till nyheterna…
Det var gått om nya produkter. Så många att det är
praktiskt omöjligt att nämna alla. Bland elmaskinerna
formligen dignade det av nyheter. Bosch två montrar
lockade stora skaror av hantverkare som vill känna
på nyheterna. Man visade bland annat sina sladdlösa
skruvdragare med borstlösa EC-motorer, nya och extremt
kompakta cirkel- och sticksågar också utan sladd, smarta
mätutrustningsenheter både från Bosch och CST Berger
för att inte tala om den nya lilla avståndsmätaren som
kommer att bli oumbärlig på bygget.
DeWalt visade bland annat sin nya skruvdragare XRP
och nya sladdlösa multiverktyget XR. Hitachi har lagt in
en ny växel och langade ut ett antal nyheter på mässan.
Man släppte många nyheter i sitt 18V-sortiment med
kolborstfria motorer, 5.9 Ah-batterier och smart förvaringssystem. Andra nyheter från Hitachi var en gängstångskap, en byggradio, en ny arbetslampa med mera.
Flex Scandinavia är kända för sitt breda program av
maskiner och hjälpmedel för byggbranschen. Den här
gången ställde man ut i två montrar och använde mäs�san för att lansera det nya varumärket Flexxtra. Flexxtra
är ett och nytt sortiment av olika typer av diamant- och
hårdmetallklingor, slip- och fräsverktyg, borr med mera.
Man kommer under året att satsa hårt på att få ut sortimentet bland användarna.
För Svensk Rental Tidning var det mest B-hallens utställare och produkter som lockade, som sagt. Ett företag
som borde ha stått i B-hallen var Jack Midhage som hade
flera intressanta nyheter i sin monter. Man presenterade
nya luftrenarsortimentet Oxy San som du kan läsa mera
om på sidorna 32-33. Lagom till mässan släppte man Oxy
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Zip-Up
Kvalité & styrka du
kan lita på!
I över 60 år har UpRight tillverkat rullställningar för
professionellt bruk.
Systemet har utvecklats för att tillgodose
proffsanvändarnas och rentalbranschens önskemål.
I varje detalj har vi lagt mycket energi på att förena
styrka med lång livslängd samt att göra detta med
lägsta möjliga vikt.
Det unika ribgrip systemet ger våra ställningar upp
till 3 gånger extra styrka jämfört med svetsade
ställningar.
I vårt sortiment finner du:
• Rullställningar
• Spandeck
• Hantverkarställningen Snappy VX
• Fasadställning System F
• Specialställningar designade efter
kunden önskemål
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San 600 som är en mindre luftrenare med joniseringsteknik. I montern fanns också den större Oxy San 1000 samt
en ny golvsåg med modellbeteckningen MGS550. Jack
Midhage AB stod i A-hallen och var inte helt enkla att hitta
om man inte visste vad man letade efter.
Andra nyheter var att Husqvarna Construction
Products använde Nordbygg för att lansera sitt nya
produktsortiment PRIME. PRIME berättade vi om i en
separat artikel i SRT 1-2014 men kort handlar det om
nya högfrekventa och eldrivna produkter för håltagning
som dels samverkar med varandra och dels erbjuder
snabb etablering och hög effektivitet. I nuläget omfattas
PRIME av ett borrsystem med borrmotorn DM650 och
Power pack PP65, elkapmaskinen K6500 HF, elringkapen
K6500 Ring och väggsågen Ws220 med power pack
PP220. I Husqvarnas monter fanns även en rad andra
produkter såsom rivningsrobotar, golvslipar, väggsågar
och andra borrmaskiner samt nya diamantverktygssortimentet Diagrip.
I Hiltis välfyllda monter fanns allt av det senaste
framdukat. Tyngdpunkten hade man dock lagt på
sina elverktyg. Men här fanns också sortimentet av
bilningsspett samt det senaste inom högfrekvensstyrd
håltagningsutrustning.
Ett kort stenkast därifrån ställde Pullman Ermator
ut sin utrustning för stofthantering och luftrening.
Tillverkaren har slutit ett avtal med företaget Trackunit
som innebär att Pullman Ermators samtliga produkter kan fås med spårning. En egenskap som passar
rutmärkt vid uthyrning då man dels kan hålla reda på
var maskinen befinner sig och dels läsa av en rad olika
parametrar som hur mycket den använts, hur den mår
eller om filtret behöver tömmas eller bytas med mera.
Det var Kjell Broström från Trackunit som presenterade
spårningslösningen. Pullman lanserade nya föravskiljaren

Ct7FA, nya trefassugen t10000, den nya gasoldrivna
trefassugen t8600P som visades av företagets säljare i
norr Robin Fransson. Att produkterna föll besökarna på
läppen var uppenbart då utställaren hade fullt med folk
i montern under större delen av mässan.
BVM, ByggVärmeMaskiner i Göteborg visade ett
nytt värmeaggregat och fläkt från tillverkaren Heylo som
också tillverkare en rad olika kompakta och effektiva
luftrenare och fläktar för byggindustrin. Men det nya
värmeaggregatet är främst avsett för event och har
dessutom en väl tilltagen kapacitet att klara av att värma
upp stora utrymmen. Den riktigt stora nyheten från BVM
var dock en ny kombinerad material och personhiss från
GEDA som 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.
Inom området ställningar och liftar fanns också några
aktörer med fast kanske inte så många som man väntat
sig. På plats fanns dock som vanligt Brubakken med bland
annat JLGs produkter. Brubakken släpper många nyheter
nu men alla fanns inte med på mässan. I montern visade
man bland annat en pelarlift från JLG och en ny billift.
Andra nyheter är Ommes nya 42-meters hybridlift.
En annan leverantör som ställde ut var Zip Up
Svenska AB. Företaget ställer för övrigt alltid ut på
Nordbygg. Rickard Holmlund, som är en av ägarna till
bolaget, var nöjd med mässan och hela första kvartalet
av året. Han berättade att man hittills sålt över 70 liftar av
märket Dino i Sverige bara sedan i början av januari i år.
“Det är rekord och jag tror att de fortsätter”, sa en nöjd
Rickard. I montern var det fullpackat med produkter med
allt från liftar, hjälpmedel för byggarbetsplatsen, glasliftar
och en ny trappställning från Instant UpRight som man
visade upp. Även en representant från Instant UpRight
fanns med i montern, Markku Tuliniemi.
Bengt Berg AB var en av få utställare som visade kompaktmaskiner för utlastning och transport av exempelvis
rivningsmassor. Man visade som vanligt den lilla kompakt
loadern med lyftaggregat CanyCom. Strax intill återfanns
ännu en leverantör av bland annat kompaktutrustning
nämligen Carlsson & Co som är återförsäljare för den nya
motoriserade skottkärran Contractor, som var helt ny på
mässan, Messersis olika typer av lastare samt att man även
visade NPKs olika typer av rivningsutrustning.
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Dustcontrol visade också upp sina nya produkter
som lanserats under den senaste tiden. Man visade upp
stora delar av sitt sortiment och framförallt nya DC 3900
Twin eco som erbjuder dubbel styrka mot damm. När det
är mycket damm är det bra att kunna arbeta länge utan
att ständigt behöva tömma plastsäcken eller behållaren.
Sådana tillfällen bemästrar nya DC 3900c Twin eco på ett
effektivt sätt tack vare den integrerade föravskiljaren.
Den är också utrustad med två av våra nya eco motorer
som, trots att de förbrukar mindre energi, har högre
sugeffekt än tidigare.
Nyheter återfanns även inom produktområdet
maskiner och verktyg för slipning och polering av betonggolv. Den största aktören HTC fanns som vanligt
med på mässan och visade upp delar av sitt sortiment
inklusive sina större slipar, Grey Line-sortimentet och
inte minst den nya verktygsserien SMHX. Med SMHX
blir det betydligt enklare att välja verktyg för slipning
och polering. Färre steg och mera överskådligt att hitta
rätt verktyg för jobbet.
Alldeles intill HTC stod tillverkaren Scanmaskin
som också hade en dignande monter av maskiner och
verktyg. Alla de senast produkterna för slipning och
polering av betonggolv fanns i display. Den färskaste
nyheten, propandriven golvslip kallad Scan Combiflex
800 Propane visades. Produkten lanserades på den
amerikanska marknaden vi mässan World of Concrete i
januari i år. Scanmaskin blir först bland tillverkarna i Europa att lansera en propandriven maskin som eliminerar
krånglet med eltillgång. Tillgången på el på amerikanska
byggarbetsplatser är begränsad även inomhus. Enligt
tradition bjöd Scanmaskin på sina goda räkmackor i
montern som tidningens redaktör inte kunde motstå.
En sektor som tydligt blivit större på Nordbygg och
framförallt i B-hallen är arbetskläder. En relativt stor del
av hallen upptogs av tillverkare och leverantörer av arbetskläder. På mässan ställde även som sagt tre av landets
största maskinuthyrningskedjor ut, Cramo, Ramirent och
Lambertsson. Både Cramos och Ramirents montrar var
centralt placerade men väldigt olika. Medan Cramo hade
en extremt öppen monter med tilltalande design, hade
Ramirent valt en helt stängd monter. Bakom de gula
väggarna dolde sig en labyrint med ett antal frågor och
upplevelser för den som vågade sig in. Ett ganska annorlunda grepp som utan tvekan väckte uppmärksamhet.
Lambertssons hade också en öppen informationsmonter
i den norra delen av hallen.
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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
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pullman-ermator.se

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?

HIGH

Våra kunder gillar verkligen stoftavskiljaren
S26. Den är lätt och smidig att köra, samtidigt
som den är kraftfull. Den är utrustad med
H13-filter för att spara dina lungor och har
ett ergonomiskt utformat handtag för att
spara din rygg. En självklar favorit helt enkelt
– när kroppen får vara med och välja.
S26 är bara en av många populära maskiner i
vårt sortiment. Under våren har de dessutom
kompletterats med ännu fler kraftfulla nyheter.
Fråga efter dem hos en välsorterad uthyrare i
din närhet.
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Saltstänkt möte
med hårda bud

Hyrex-kedjans årsmöte, som den här gången avhölls i Marstrand på Västkusten, blev en riktig fullträff. Ett glatt gäng bestående av nära 100 uthyrare
och leverantörer träffades under saltstänkta och trevliga förhållanden på
Marstrands Havshotell på Koön med en magnifik utsikt över Marstrand och
Carlstens fästning. Föreläsningsprogrammet innehöll en hel del information
om nya och ganska obekväma regler och bestämmelser.
Årsmötet började på onsdagen den 7 maj och utgick
med ångbåt från Lilla bommen i Göteborgs hamn. Under
resan längs kusten upp till Marstrand bjöds på en utsökt
Sjömansbiff och en intressant och lärorik guidning mellan
kobbar av skär.

Sjömanshistorier och dragspelsmusik
Guide var ingen mindre än Hyrex-kedjans ordförande
Sune Almqvist som känner farvattnen runt Göteborg väl
och kunde berätta utförligt om de olika platserna båten
passerade tillsammans med en rad andra anekdoter och
historier. Under resan bjöds också på dragspelsmusik av
Hyrex-kedjans egne kapellmästare Mats Båthen.
Efter ankomst till Marstrand och incheckning på
hotellet fortsatte sällskapet med färja till Marstrand. Här
bjöds på en guidad tur i den fina gamla trähusstaden
som avslutade med att sällskapet tog sig upp till Carlstens fästning som ligger på Marstrands högsta punkt.
Här tog kommendanten för fästningen och hans fru
emot. Man berättade om fästningens historia och några
av hyresgästerna som bland annat var den beryktade

brottslingen Lasse-Maja. Det sköts salut och bjöds in till
vikingamiddag på slottet.

Späckad konferensdag
Påföljande torsdag innehöll ett späckat årsmötesprogram som startade klockan 08.30 med Hyrex-kedjans
sedvanliga officiella årsmöte för uthyrningsmedlemmar
under ledning av föreningens ordförande Sune Almqvist.
Parallellt höll leverantörsmedlemmarna sitt möte som
leddes av Hyrex-kedjans Thomas Truedsson. Leverantörsmötet gästades av bland annat Annika Persson från
Svenska Mässan som berättade om den kommande
mässan Byggmässan 2015. Annika berättade att om
det nya upplägget av mässan som tidigare under drygt
30 år haft namnet Byggmaskiner. Mässans nya format
är att den numera blivit en mera regional mässa med 30
mils omkrets runt Göteborg. Den har dragits ner till två
dagar och fokus har framförallt lagts på hantverkarna i
regionen med tydlig indelning på respektive yrkesgrupp.
Presentationen ledde till en spontan diskussion om
branschmässor i allmänhet och vad leverantörerna för-
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väntar sig från en mässa som nya Byggmässan. Ganska
många kritiska röster höjdes gällande mässor i allmänhet
och Byggmaskinmässan i synnerhet.

De nya sanktionsavgifterna
Efter en kort kaffepaus drog själva konferensprogrammet i gång som var mycket späckat och skulle komma
att innehålla en rad viktiga men kanske inte så bekväma
frågor. Totalt sett handlade konferensprogrammet om
ny lagar och bestämmelser som i vissa fall möttes av
skarpa reaktioner från åhörarna. Dagens tyngsta och
längsta föreläsningspunkt handlade om de nya sanktionsavgifterna som kommer att införas från och med 1
juli. Lars Björkeström från Sveriges Byggindustrier höll i
föreläsningen. Reglerna runt sanktionsavgifter är egentligen ingen nyhet men tidigare handlade överträdelser
om böter istället för avgifter och kontrollen var bristfällig. Det var också en mycket längre indrivningsprocess
när överträdelserna var straffbelagda. När det nu istället
handlar om en avgift som tas ut går processen mycket
snabbare. Nu har Arbetsmiljöverket, som ligger bakom
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Hyrex egen föreningsmusiker Mats Båthen.

Lars Björkeström om
Sanktionsavgifterna.

Janne Åström från
Liftutbildningsrådet.

Salut på fästningen.

detta skärpt upp kontrollen vilket innebär att man mera
aktivt kommer att kontrollera överträdelser och snabbare få ett utslag. Tanken med sanktionsavgifterna är
att skapa en säkrare arbetsplats och faktum är att redan
idag är svenska arbetsplatser de säkraste i hela Europa.
Sanktionsavgifternas nivåer kommer att spänna mellan
5000 till 1000 000 kr beroende på företagets storlek
och sanktionsavgifter gäller alla, entreprenörer som
tillverkare/leverantörer. Den kritik som riktats och som
många gånger är mycket hård, är att avgifterna kan slå
mycket hårt, särskilt mot mindre företag. Beroende på
överträdelsens art kan det snabbt handla om ganska
mycket pengar och avgifter multipliceras med antalet
anställda på företaget. Avgiften belastar dessutom företagets resultat och kan inte skrivas av. Totalt handlar
det om 21 föreskrifter och 41 paragrafer som tydliggör
vilka förseelser man kommer att ta ut sanktionsavgifter
för. Och kontrollerna kommer att ökas och göras regelbundet med början redan i höst. Men som sagt inga
nya föreskrifter har tillkommit utan de som finns gäller
som tidigare. Däremot har några nya paragrafer lagts

till. Fallskydd är kanske den tyngsta av föreskrifterna
som betingar de högsta avgifterna. Föreläsningen blev
upphov till en hel del diskussion och många ansåg att
de nya sanktionsavgifterna kommer att få en negativ
inverkan på företagandet.

Liftar och tunga släp
Efter avbrott för en god lunch var det sedan dags för
nästa föreläsare som var Janne Åhström från Liftutbildningsrådet som berättade om rådets verksamhet
och historia. Även här ställde församlingen en hel del
frågor kopplade till Jannes föredrag. Gert Johansson
från Ställningsskolan fortsatte sedan med att presentera
verksamheten.
Konferensdelen avslutades sedan med att
Hyrex-kedjan själva förklarade nya regler avseende
framförande av tunga släp. Det var Magnus Jaasund
från Hyrlift i Västerås som höll i presentationen. Sune
Almqvist meddelade att man kommer att följa upp
detta seminarium med någon sakkunnig från exempelvis Transportverket.

Medlemsintagning
Hyrex-kedjan hade också nöjet att hälsa ett antal nya
medlemmar välkomna till föreningen. Den här gången
handlade det om nya leverantörsmedlemmar vilka var
Alimak Hek, ErgoFast, Jenssen, Skyjack, Stig Machine
och Kärcher. I samband med detta diskuterades även
det faktum att det är svårt att attrahera uthyrarmedlemmar till mötena. Många mindre medlemmar väljer att
utebli gång efter gång på grund av att de har svårt att
lämna företaget under ett par dagar. Resultatet blir att
antalet leverantörer vid mötena är lika många eller fler
som uthyrarna. I Marstrand var 27 uthyrningsföretag
representerade medan leverantörerna var 35 stycken.
Efter en omfattande dag av föreläsningar drog sig
deltagarna tillbaka för ett par timmars vila. En del valde
att testa den fina spa-avdelningen som fanns i hotellets
källare eller de varm tunnorna ute på terrassen. Sedan
det var dags för den traditionsenliga Hyrex-middagen
som avnjöts på tredje våningen på Marstrands Havshotell
med magnifik utsikt och mycket vällagad mat. Ganska
snabbt in i festen började den ena roliga historien efter
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den andra avlösa varandra, precis som det
ska vara på ett Hyrex-möte. Den musikaliska underhållningen stod bandet Daniel
Carpe Trio för, en trio bestående av unga
grabbar som hanterade sin instrument
mycket väl. Det bjöds på en stor blandning av musikstilar.
Under kvällen avtackades Åke Wernås och Martin Lundmark som varit med
i Hyrex styrelse under många år.
Åke Wernås är ett mycket bekant
ansikte inom bland annat den svenska
maskinuthyrningsbranschen med ett
långt förflutet inom den svenska byggbranschen som helhet. Åke har under de
senaste dryga tio åren arbetat som kanslist
inom Hyrex och utgjort en viktig del i det
löpande arbetet med föreningen. Åke var
också med i Byggmaskinuthyrarföreningen
och har dessförinnan arbetat inom SRA
(Swedish Rental Association). En viktig del i
Åkes yrkeskarriär var tiden på Kullenbergs
mellan 1955 til 1976 där han var chef för
maskinavdelningen. Därefter arbetade
han hela 16 år för Bygghälsan i Sverige.

Men nu väljer alltså Åke att trappa ner
en del och kommer istället stötta sin son
som driver ett byggföretag med dryga 30
anställda. “Det kommer att bli tomt på
Hyrex utan Åke”, säger kollegan tillika
ordförande i Hyrex Sune Almqvist. Men
föreningen kommer med all säkerhet att
se mer av Åke, inte minst på föreningens
olika möten. Avtackades gjordes också
Martin Lundmark som driver Hyresbutiken i Skellefteå tillsammans med sin bror
Torsten och hans son Mattias. Företaget
har varit medlemmar i Hyrex under många
år. Martin har suttit i Hyrex styrelse sedan
2003 och under den senaste tiden varit
vice ordförande i föreningen. Men bara
för att Martin lämnar sitt styrelseuppdrag
lämnar han inte föreningen på något
vis utan medlemmarna kommer med all
säkerhet höra hans klingande norrländska
lång tid framöver.
Middagen avslutades i god stämning
där en del gick och la sig innan solen
gick upp över takåsarna på koön, och
andra inte.

L A S E R

Det självklara valet!

Planlaser
“Den optimala planlaser”

Multilaser
“Den kompletta lasern”

TOPCON
GUARANTEE

Sune Almqvist avtackar Åke Wernås
(mitten) och Martin Lundmark (höger).

B17:10

Tvåfallslaser
“Anläggarnas favoritlaser”

Rörläggningslaser
“Marknadens bästa”

Guidning på Marstrand.
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Karlstad
054 - 21 60 60

Göteborg
031 - 20 40 10

Stockholm
08 - 754 31 30

Växjö/ Helsingborg
040 - 49 03 40

www.blinken.eu

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

Uthyrning • Utbildning • Transporter
Västerås

021-81 07 00

H SERIEN

Stockholm
08-19 40 00

Gävle

026-14 08 00

precisreklam.se

www.malarlift.se

Ny depå
i Gävle

Uppsala

070-377 06 50

TUNGVIKTSMÄSTARE
H SERIEN – NYA MODELLER FRÅN HAMM.

H SERIEN
• Utmärkt sikt
• Optimal ergonomi
• Framtidsorienterad motorteknologi
• Överlägsen klättringsförmåga
• Fäste för plattbelastningsutrustning

ROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES

www.hamm.eu
Wirtgen Sweden
Alvesta 0472 -100 91 . Göteborg 031-748 31 31
Frövi 0581- 80 400 . www.wirtgen.se
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Lars Görefält, VD Wirtgen Sverige tillsammans med
Managing Partner Wirtgen Group Stefan Wirtgen.

Stor invigning
hos Wirtgen

I mars öppnade Wirtgen Sverige portarna för ett stort antal
gäster och invigde sin nya service- och säljanläggning med
rundvandring, utställning och maskindemonstrationer.

Fakta
Wirtgen
• Wirtgen Group finns representerat på 55
marknader med ca 5500 anställda.
• Wirtgen har funnits i Sverige sedan 1981. Idag
har man anläggningar i Alvesta, Göteborg och
Frövi.
• Wirtgen Sverige har idag 25 anställda. Av
dessa arbetar 16 personer inom service och reservdelshanteringen, bl. a med 11 servicebussar.
• Den första sålda maskinen i Sverige var en 		
W1900C fräs.
• I Sverige finns idag drygt 1000 maskiner från 		
Wirtgen Group.

Efter 30 år i Sverige flyttade Wirtgen i februari in i en helt
ny anläggning i Alvesta. Den omfattar över 15 000 m2
och innehåller skräddarsydda lokaler för verkstäder, maskintvätt, reservdelslager, försäljning och administration.
Med en storståtlig invigning firades detta med över
250 inbjudna gäster, från Gällivare i norr till Trelleborg
i söder. Gästerna möttes av en utställning av maskiner
från Wirtgens fyra produktlinjer: Wirtgen fräsar, Hamm
vältar, Vögele läggare och Kleemann krossar.
Invigningen genomfördes i den utrymda verkstadsdelen av Stefan Wirtgen, Managing Partner of Wirtgen
Group, som dagen till ära flugit upp från Tyskland.
I sitt inledningsanförande anförde Stefan Wirtgen
att ingenting hade lämnats åt slumpen för denna
anläggning och att man genom denna satsning visade
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sin tro och sitt engagemang i den svenska marknaden.
”Anläggningen kommer att möta kundernas behov och
samtidigt visa på Wirtgens långsiktiga strategi att vara
nära sina kunder”, fortsatte han.
Invigningen avslutades med att Stefan Wirtgen
överlämnade en symbolisk nyckel till Lars Görefält, VD
för Wirtgen Sverige.
Vid projekteringen av anläggningen siktade man på
att den nya anläggningen skulle ha så minimal miljöpåverkan som ekonomiskt möjligt, berättade Lars Görefält.
Det gäller allt från isolering, tvätthallar, uppvärmning, etc.
Vid en rundvandring i huset, som onekligen känns
tyskt till sin karaktär, fick gästerna se de nya lokalerna och
bekanta sig med företagets erbjudanden inom service,
finansiering, miljöteknik, utbildning och bergteknik.
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Maskinfest!
Välkommen till en mässa fylld av smarta
tips, nya maskiner och lönsamma tillbehör.
Under tre lyckliga dagar ser du årets nya
grävare, hjullastare, liftar, bilar, klippare
och pumpar. Möt tiotusentals goa kollegor
på årets stora maskinfest!
Stora, mullrande maskiner
Smarta, nya lösningar
Demo och provkörning
Experter och trevligt branschfolk
Mässerbjudanden
Motorcirkus med Rockabilly
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och framför allt...

Tips om hur du får ut mer av den
maskin du redan har!

22–24 maj 2014
STOXA 12 km från Arlanda

Fribiljetter och utställarförteckning
www.maskinexpo.se

ME 1 annons Svensk Rental 186x249 mm.indd 1
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”Det här känns jättebra”, säger Daniel Tegin, försäljningschef . De nya lokalerna har på bara några veckor
gjort att vi blir effektivare. Det är ljusare och tystare och
alla funktioner hänger ihop bättre. Daniel är speciellt glad
i de nya undervisningslokalerna.
”Vi satsar mycket på att hjälpa våra kunder med
olika typer av kurser”, berättar han. Vi har utbildningar
i maskinhantering och applikationskunskap samt utbildningar av servicetekniker.
I utbildningarna så använder man egen personal
och i vissa fall även utbildare från fabriken i Tyskland.
Wirtgen har huvudsakligen företagsspecifika kurser
som man anpassar efter kundernas behov men man har
även ett antal generella kurser.
”Vi har hållit på med detta i drygt 6 år och utbildar
mellan 100 och 200 personer per år.”

Hamm jordpackningsvältar presentras
framför gästerna.

Ökat fokus på hyresmarknaden
Dagen avslutade med en maskindemonstration där flera
maskiner visade upp sig i Sverige för första gången.
Först ut var en fräs, Wirtgen W200 Hi. Den har en
hydrauldriven frästrumma vilket innebär att man kan
förskjuta trumman 40 cm åt vardera sidan.
Man presenterade även Vögele 1600-3i, som med
ett nytt mindre chassi gör att den passar bra för stadsmiljöer och andra arbetsplatser med begränsat utrymme.
Hamm HD CompactLine, med vältar mellan 2,6 – 4
ton visades för första gången upp i Sverige. Det är fyra
nya modeller som alla har utrustats med oscilleringsteknik.
Enligt Wirtgen så innebär det en snabbare packningstillväxt, samtidigt som det inte påverkar omkringliggande
byggnader eller rör och ledningar under byggplatsen med
vibrationer. Andra användningsområden är exempelvis:
broar, ramper och i parkeringshus, på tunna skikt (tunnskiktsasfalt DSH-V) eller över gas- och vattenledningar.
”Det här är maskiner vi tror mycket på och tillsammans med de nya jordpackningsvältarna i H serien så är
de mycket passande för hyresmarknaden”, menar Daniel
Tegin, försäljningschef på Wirtgen Sverige.
”Vi kommer att öka vårt fokus på hyresmarknaden,
berättar han, och vi har bl. a anställt en person som ska
fokusera på detta område.”

Försäljningschef Daniel Tegin visar stolt upp de
nya undervisningslokalerna för Wirtgen Sveriges
utbildningsverksamhet.

En av de nya kompaktmaskinerna med oscillation

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

Kontroll över
tillgänglighet,
utnyttjandegrad
samt intäkter

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

Automatiska
påminnelser om
underhåll samt full
servicehistorik
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Effektiv och flexibel kombi-mutterdragare i 18 V-klassen
Med GDX 18 V-EC Professional utökar Bosch för första
gången sitt utbud av sladdlösa verktyg med borstlösa ECmotorer med en mutterdragare. Tack vare den borstlösa
EC-motorn har mutterdragaren upp till 100 procent längre
livslängd och upp till 30 procent längre driftstid. Jämfört
med maskiner som har traditionella motorer, har den nya
mutterdragaren en lättare och mer kompakt design. GDX 18
V-EC Professional kombinerar fördelarna med EC-tekniken
med ett unikt och patenterat verktygsfäste, som också finns
på GDX 18 V-LI Professional. Verktygsfästet kombinerar
en 1/4”-sexkant och 1/2”-fyrkant och kan användas med
krafthylsor och torx-skruvbits.
GDX 18 V-EC Professional är mångsidig och effektiv
och kan användas för alla installations-, metall- och träkonstruktioner. I mjukt trä kan mutterdragaren skruva cirka
490 skruvar på 6 x 65 mm med ett 4,0 Ah CoolPack-batteri.
Jämfört med modeller utan EC-motorer är detta en ökning
med 40 procent.

Snabbt och bekvämt arbete
utan vridning av handleden
Med GDX 18 V-EC Professional undviks obekväm vridning
av handleden. När den 1/2”- utvändiga fyrkanten används,
har mutterdragaren ett vridmoment på maximalt 185 Nm.
Skruvar med en diameter på upp till 16 mm kan därför snabbt
och kraftfullt fästas eller lossas. När 1/4”-sexkant används är
siffrorna något lägre. GDX 18 V-EC Professional har dessutom
tre förinställda hastighetsnivåer. Funktionen gör arbetet
lättare eftersom risken att dra åt skruvarna för hårt så att de

går sönder minimeras. Den första nivån är för små skruvar/
bultar, mellannivån för medelstora skruvar/bultar och den
tredje nivån för stora skruvar/bultar. De tre inställningarna
motsvarar exempelvis skruvning i plåt, träskivor och metall.

Kompakt verktyg med integrerad belysning
GDX 18 V-EC Professional ingår i Bosch Dynamics-serie
vilket är en verktygsserie där hög prestanda kombineras
med en särskilt kompakt design. Den nya kombimutterdragaren har en längd på 158 mm och väger
endast 1,7 kg inklusive ett 4,0 Ah CoolPack-batteri.
Konstruktionen gör att mutterdragaren är perfekt vid
arbete över huvudhöjd och vid arbete i begränsade
utrymmen. Maskinen har även ett smalt grepp för enkel
hantering och komfort, samt en praktisk bältesclips så
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att den kan bäras i bältet eller hängas på en stege.
Tre LED-lampor inbyggda i verktygshuvudet ser till att
arbetet är alltid väl upplyst.
GDX 18 V-EC Professional drivs av ett 18 V-litiumjonbatteri och är kompatibel med elverktyg och laddare för
samma volt-klass. Maskinen kan användas med fyra batteristorlekar; 1,5 Ah, 2,0 Ah, 3,0 Ah och 4,0 Ah.
GDX 18 V-EC Professional finns hos ledande återförsäljare av professionella verktyg över hela landet sedan i
april 2014. Rekommenderat pris för verktyget i en L-BOXX
med två 4,0 Ah CoolPack-batterier samt laddare är 5555
kronor exklusive moms. Endast maskinen, i L-BOXX utan
batterier och laddare, har ett rekommenderat pris på 3345
kronor exklusive moms.

www.bosch.se

Med DC 6000, stärker Husqvarna ytterligare
sin position inom golvsektorn. Den nya
stofthanteraren har en avancerad cyklonteknik som möjliggör konstant högt luftflöde
och hög produktivitet samtidigt som det blir
mindre damm kvar på golvet.
“Det är en stor tidsbesparing. Tekniken
kommer definitivt att bidra till högre effektivitet och produktivitet för användarna“, säger
Joakim Leff - Hallstein, global produktchef
Golvslipning, Husqvarna Construction Products.
Det nya systemet matchar högproduktiva Dual Drive slipmaskiner Husqvarna
PG 820 och Husqvarna PG 680 - en stor
fördel för användarna. Husqvarna DC 6000
kommer att ersätta Husqvarna DC 5500,

Kunden i fokus
DC 6000 är utvecklad med ett HEPA 13
-filter rating. Detta betyg är ofta ett krav
på arbetsplatser i branschen. Det är en
certifierad filter som uppfyller globala
hälsomiljöstandarder.
För enkel transport DC 6000 kan
också sänkas 28 centimeter, för att passa
i fordon etc.
“Sammanfattningsvis, DC 6000 är tillförlitlig, effektiv och högpresterande. Jag tror att
våra kunder, som alltid står i fokus för oss på
Husqvarna, hittar systemet en mycket välkommen nyhet“ , säger Joakim Leff-Hallstein.

DEWALT® DWE7491 250 mm bordssåg ger
mångsidighet, precision och portabilitet
DEWALT ® sätter ny standard inom professionella, portabla bordssågar med lanseringen av DWE7491. Denna mångsidiga och
kraftfulla 250 mm modell är den lättaste i sin
klass med bara 26,6 kg, och har branschledande precision och maximal klyvkapacitet.
Tack vare det patenterade Rack and
Pinion-systemet bibehåller DWE7491 en
konstant kapkapacitet inom 0,4 mm och
resulterar i mycket stor precision, varje gång.
Efter feedback från användare runt om
i världen har DEWALT utvecklat DWE7491
med ett extra stort sågbord för skivmaterial upp till 1220x2440 mm, men utan att
kompromissa med sågens storlek. 825 mm
klyvkapacitet ger snabb och enkel sågning

i en mängd olika skivmaterial.
Byggd för att tåla tuffa arbetsförhållanden och transporter till och från byggen,
är DWE7941 portabel, men ändå hållbar
och robust - med en integrerad stålram för
att skydda såg och motor mot olyckor, fall
och stötar. I kombination med sågbänk
DWE74911 erbjuder DWE7941 den högsta
nivån av rörlighet inom sin klass.
För smartare och effektivare drift, har
DWE7491 utformats för att vara lätt att
ställa in och använda, medan förbättrad
dammhantering i kombination med
DEWALTs Airlock-system ger bättre sikt
på sågytan för en exakt finish, förbättrad
hållbarhet och en säkrare, dammfri miljö.
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en dammsugare med en traditionell två
filtersystem.
Nu, med den patenterade dubbla skal
cyklon teknik med automatisk filterrengöring, DC 6000 ger en rad nya fördelar.
Centrifugalkraften i de dubbla skal cykloner
avskiljer 95 % av stoft från insugningsluften. Dammet uppsamlas därefter i en
Longopac ® systemet. Den är hållbar och
tillförlitlig Longopac ® möjliggör snabb,
drop - down, dammfri, omhändertagande i
individuellt förseglade plastpåsar.
Luften fortsätter in i filtercylindern, där
filtret fångar kvarvarande damm. Dessutom
används tryckluft för att alltid hålla filtret
rent och effektivt. Den utrensning cykeln är
datoriserat för optimal filterrensning, vilket
resulterar i en produktiv dammsamlare utan
förlorade i sug över tiden.
“Allt detta innebär betydligt mindre damm
på golvet och i luften, vilket sparar tid, utan
också bidrar till en mer hälsosam arbetsmiljö
för användarna“, säger Joakim Leff-Hallstein.

EN LITE NÄRMARE
SLANGSERVICE.

Vi

Husqvarna lanserar DC 6000
- en ny effektiv och högpresterande stofthanterare

Med våra 48 butiker runt om i Sverige kommer vi nära. Med vår
tjänst SlangExpress kommer vi ännu närmare. Vi erbjuder effektiv slangservice dygnet runt, eftersom en stillastående maskin
är lika kostsam oavsett vad klockan är.
Ring SlangExpress på 020-46 46 00

www.hydroscand.se

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
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En
vär

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

Anläggsmaskiner:

Uthyrningssystem:

Containrar:
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Kontakta oss på:
08 – 50 52 10 42
info@mcs-software.se

www.mcs-software.se
Pumpar:

FARLIG
AV

kaeser.se

UTHYRNINGSSYSTEM från MCS

ARING
RV
Ö

Byggkompressorer utan
kompromisser

LÄTTFLYTTADE
MILJÖCONTAINERS.
Hydraulik:

Vi beräknar, monterar, drift- annons_miljocontainer.indd
sätter 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.savehyr.se
malmo@savehyr.se
0708 - 53 50 05
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Liftar/Kranar/Ställningar:
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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

www.svenskrental.se

www.swedishrental.se

Gå gärna in och läs fler nyheter och reportage på:

www.svenskrental.se
NEW

Obegränsad rörlighet!
et!
Wacker Neusons hjulburna
grävmaskin EW100.

Kontakta oss:
Malmö 070-593 77 66,
Göteborg 070-593 77 88 el. 070-593 23
3 83
Stockholm 070-593 75 03
Norra Sverige 070-593 77 44
info-se@wackerneuson.com
www.wackerneuson.se
www.wack

SE_WN_Anz_EW100_186x120_03_2014_1413951_02.indd 1

18.03.14 16:03

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

yatzy.se
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Köp en ny
Hyundai nu
- första 6
månaderna
betalningsfritt!

Mer info:
www.ems.se

Om du köper en eller flera
Hyundai-maskiner mellan 1/4
och 30/6 2014 så får du just
nu de första 6 månaderna
betalningsfritt!

CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE

Fördelar:
• Betala för användandet av maskinerna
• Ökad cash managementkontroll genom
förutbestämda betalningsströmmar
• Utnyttja skatteförmåner
• Enklare uppgradering av maskinparken
• Behåll dina bankkrediter outnyttjade

EMS

ÅF

Stockholm, 08-594 768 30

Göteborg, 031-340 99 60

Blidsberg:
Arboga:
Linnarsson i Blidsberg
Config AB
0589-895 55 0321-312 70

Kalmar:
Truck & Maskin
0705-496 725

Luleå, 0706-76 06 00

Ringarum:
Orsa:
Mariestad:
Mariestad Maskin & Energi Maskin & Truckservice Lögenäs Maskin
0121-305 70
070-207 33 73
0501-650 90

Staffanstorp:
Sollefteå:
Ramsele Maskin Offes Trading
040-54 64 95
0620-174 00

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

Bronto Skylift tar er mot nya mål!
Liftar från 16 meter upp till 112 meter

ISO 9001 ISO 14001
EN-ISO 3834-2

CERTIFIED
ORGANISATION

BRONTO SKYLIFT AB

Okvistavägen 38
SE-18640 VALLENTUNA
Tel +46 8 5816 6040
Fax +46 8 5816 6035
www.bronto.se

