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

För mer information, besök www.grindex.se
Grindex • Box 7025 • 174 07 Sundbyberg • Tel: 08-606 66 00 • marketing@grindex.com
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26 Världens
smartaste?
EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Hittills har det inte funnits några svenska
fabrikat inom produktsektorn tjältinare, i alla
fall inte för mera omfattande tiningsuppdrag.
Men i inledningen av 2014 lanserades den
första svensktillverkade tjältinaren Flexi Heater.

50 CONEXPOCON/AGG
16 Arbetsplattformar
Arbetsplattformar är ett väldigt brett begrepp och det här temat krokar lätt ihop med andra
teman som exempelvis liftar, teleskoplastare eller arbetsställningar som vi kör i Svensk Rental
Tidning. Men vi gör ett försök med viss risk för en del upprepning.

En amerikanska byggmarknaden som äntligen
börjar visa tydliga tecken på tillväxt är också
mycket beroende av positiva injektioner från
stora nationella och internationella mässor för
att få hjälp att komma helt på banan. Kommer detta hända när CONEXPO-CON/AGG
arrangeras i Las Vegas mellan 4-8 mars, 2014?
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“Medveten sparsamhet under 2013
kanske blir medveten satsning 2014?”
Så var det åter igen nytt år med nya utmaningar. Det är väl
lite med blandade känslor vi lämnar 2013 bakom oss. De
jag talat med om 2013 års utfall är delade i sin uppfattning. Vissa tycker att det var snudd på ett katastrofalt
år och man är glada att det är över. Men det är inte så
många som säger så. De flesta tycker nog att 2013 blev
helt godkänt men det hänger lite på var i landet man
håller till. Ett fåtal säger att det gångna året var lysande
för affärerna och det gäller både
leverantörer och entreprenörer.
För egen del tycker jag att
2013 andades “medveten sparsamhet”. Min uppfattning är
med den ovisshet som rådde
och fortsatt råder på marknaden
både hemma i Sverige och i andra länder så ville alla hålla lite i
handbromsen även om det visade
sig att konjunkturen ändå inte var
så dålig som alla hävdade. 2013
började ganska trögt men blev
bättre ju längre året gick.
Frågan är hur det blir i år? Kommer året börja lika
trögt? Det finns en hel del saker som tyder på att det
inte behöver bli så. De flesta bedömningar man läser
för året så tror man att marknaden ska öka med 2 till 3
procent jämfört med förra året och det får bedömas som
ganska OK. Vi har dessutom haft en ganska mild vinter
så här långt vilket inneburit att jobben kunnat hållas i
gång utan bakslag. Det finns dessutom ett antal större
infrastrukturella projekt runt om i landet som lagts på is
ett tag men nu ryktas det om att under 2014 kommer

de att dra igång. Detta gäller hela landet men flest nya
projekt finns det på västkusten redo att startas upp. Med
flera större projekt rullande ökar behoven på arbetskraft
och behovet av ny utrustning.
Att det är en vändning i konjunkturen på gång
tror i alla fall de som arrangerar mässor både i Sverige
och utomlands. 2014 är ännu ett mässintensivt år inom
byggsektorn. I Sverige börjar vi med Nordbygg i april
som varit fullbokad sedan två
år tillbaka. Drygt en månad
senare kommer i vanlig ordning
Maskinexpo vid Arlanda. Den
här mässan har dock tappat i
antal vad gäller utställare. Lite
drygt 250 företag är anmälda. Ett
antal som lär öka något närmare
mässtart men man kommer nog
inte upp i siffror från tidigare
år då man varit långt över 500
utställare. Men det finns många
mässor som ligger och stör
varandra och utställarna har
inte den ekonomiska uthålligheten att vara med på alla
mässor vilket är helt förståeligt. Särskilt när marknaden
är svagare än normalt. Efter sommaren avlöser mässorna
varandra i tät följd. Först arrangeras demoleringsmässan
i början av september på InfraCity och den nya mässan
Entreprenad Live har lyckats med konststycket att lägga
sig på exakt samma datum i Göteborg. Något som
egentligen ingen har någon nytta av, vare sig utställare
eller besökare. Men DEMCON är en väldigt nischad
mässa som lockar sin egen publik och störs inte så

mycket av fadäsen. Entreprenad Live har fått ihop ett
bra startfält med cirka 150 utställare som kommer att
söka sig till göteborgsregionen. Men bara två veckor
senare arrangeras ytterligare en entreprenadmässa i
nästan samma region, nämligen mässan Entreprenad
Expo. Mässan gick tidigare i Ring Knutstorp med har
nu flyttat till Borgeby mellan Landskrona och Malmö.
Det verkar som att denna mässa påverkats mera av
konkurrensen från Entreprenad Live då man valt att
inte lägga ut någon information om utställare på sin
hemsida. Senare under hösten arrangeras en gruvmässa
i Skellefteå. Internationellt är det like rörigt. World of
Concrete har precis avslutats, i början av mars startar
Conexpo i Las Vegas, i april är det dags för Samoter
i Verona. Men sedan lugnar det ner sig ett tag fram
till 25-26 juni då rentalmässan IRE Show arrangeras
i Amsterdam. Hösten är ganska lugn utomlands för
at avslutas med Bauma China i Shanghai. Den som
fick betalt för att åka på mässor skulle ha ett ganska
lönsamt år i år. Sedan i början av 2015 är det dags för
ett nytt koncept på Svenska Mässan nämligen kort och
gott “Byggmässan 2015”. Men mässor har blivit en
viktig del i att marknadsföra produkter i dag och låta
entreprenörer testa produkter på nära håll så värde
av en mässa skall inte underskattas. Synd bara att så
många hamnar på samma år och så nära varandra i tid.
Det här numret av SRT innehåller som vanligt en
hel del matnyttigt och är en bra avstamp inför året. Med
all säkerhet kommer vi ses på någon mässa under våren.
Håll utkik efter våra tidningar på kommande mässor.

Jan Hermansson, Redaktör
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Liftar för höjdjobb

Välkommen till
mässan 1-4 April
Stockholm
Monter B 14:21

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 026-12 47 00 www.brubakken.se
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Hur blir 2014
för byggsvängen?
Nu har vi avverkat jul- och nyårshelgen
och vardagen börjar att infinna sig igen.
Vintern har, i alla fall i södra Sverige, varit
mild och ”byggvänlig”. I norra delarna
av landet har man dock haft riktigt kallt.
Den senaste konjunkturrapporten från
Sveriges Byggindustrier talar om en viss
uppgång på byggmarknaden under 2014,
låt oss hoppas på att detta stämmer.
I Göteborg har vi nu haft båtmässa
något som brukar vara den första signalen
på att våren är i antågande. Kanske lite
tidigt men i alla fall ett litet vårtecken.
Inom Hyrex-Kedjan är vi nu i full gång
med att planera årsstämman som denna
gång kommer att avhållas i Marstrand
den 7-9 maj.
Den första dagen, 7 maj, brukar ju
normalt endast vara en tillresedag. Men
denna gång finns det program även då.
Missa inte det. Årsstämman hoppas vi
kommer att som vanligt bli en lyckad
tillkomst med god stämning och bred
uppslutning. Ett detaljerat program kommer att utskickas inom kort.
Snart nog är det dags för årets mässor
som inleds med Nordbygg och följs av fler
mässor på olika håll i landet, alla med
inslag av bygg- och anläggningsmaskiner
med mera.
Men frågan är om det börjar bli för
mycket mässor? Är det möjligen en trend
med mindre och lokala mässor? Finns det
tillräckligt med nyheter att visa upp med
så tätt mellan mässorna?
Jag kan också meddela att vi inom
Hyrex-Kedjan fått ett antal nya uthyrare- och leverantörsmedlemmar som

vi önskar välkomna in i gemenskapen.
Lycka till med verksamheten under 2014
och låt oss alla hoppas på ett givande
”uthyrningsår”.
Se även vår hemsida: www.hyrex.org

Ordförande Hyrex-Kedjan

Verktyg och tillbehör
för slipning av trägolv

MÄSSKALENDER
CONEXPO-CON/AGG & IFPE
2014

4-8 mars 2014
Las Vegas Convention Center
Las Vegas, USA
www.conexpoconagg.com

Nordbygg 2014
1-4 april 2014
Stockholmsmässan,
Stockholm

et!

Nyh

DEMCON 2014 EXPORENT
2014
4-5 september 2014
Scandic Infra City,
InfraMässan

www.demcon.se

Bauma China 2014

www.nordbygg.se

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

Samoter

World of Concrete 2015

MaskinExpo 2014

Byggmässan 2015

8-11 Maj 2014
Verona Exhibition Centre
Veronafiere
www.veronafiere.it
22-24 maj, STOXA
Stockholm Outdoor
Exhibition Area
www.maskinexpo.se

IRE Show

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

Redaktionsadress
Box 786, SE-191 27 Sollentuna
Tel. 08 585 700 46, Fax: 08 585 700 47
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Sune Almqvist

Besöksadress
Sjöängsvägen 7, 192 72 Sollentuna
info@pdworld.com, www.svenskrental.se
Utges av: SCOP AB
REDAKTION
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Januari, 2015
Las Vegas Convention Center
Las Vegas, USA
www.worldofconcrete.com
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Svenska Mässan
Göteborg
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Nya verktyg för
sanering av beläggningar
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Kem för ytbehandling
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Intermat 2015

20-25 april, 2015
Paris Nord-Villepinte
Paris, Frankrike
paris-en.intermatconstruction.com

Layout ansvarig: Markus Leo,
markus.leo@svenskrental.se
KORRESPONDENTER
David Ehrenstråle, Jan Olofsson, Staffan Ringskog,
Andrei Bushmarin, Jim Parsons.

Quick-Shift
Det patenterade
originalet!

Omslagsfoto:
ANNONSER
Kontakta Johan Hedman på telefon 08-621 16 90,
070-312 88 34, johan.hedman@pdworld.com eller
Svensk Rental Tidnings redaktion på telefon 08-585
700 46 alt. maila sales@pdworld.com

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

Diamantverktyg, hårdmetallverktyg och
maskiner för byggindustrin

Tel: 0431-710 00
www.midhage.se
Jack Midhage AB, 269 21 Båstad
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Sista rutan på plats!
Nu är den sista fönsterrutan på plats i
Gothia Towers tredje torn.
”Utsidan är klar. Nu lägger vi allt fokus
på innehållet”, säger Carin Kindbom, koncernchef för Svenska Mässan. Hon öppnar
för helt nya koncept där bl a ”The Theatre”,
en ny internationell showscen, ingår.
Nya East Tower reser sig 100 meter
upp i luften och är Göteborgs högsta hus
(endast Lisebergstornet, 116 m, är högre).
På utsidan är allt klart och om ett par veckor
plockas kranen bort. Därefter återstår en hel
del invändiga arbeten.
”Men redan i början av hösten räknar vi
med att kunna ta emot de första gästerna”,
avslöjar Carin Kindbom. Det tredje tornet
innehåller 450 hotellrum. Med totalt 1 200
rum blir Gothia Towers Nordens största och
ett av Europas fem största hotell.
När hela komplexet, inklusive ny entré
och foajé, invigs senare i höst kan Göteborg
erbjuda Europas största helintegrerade
hotell-, mäss- och mötesanläggning.
”För Gothia Towers är så mycket mer
än ett hotell”, framhåller Carin.
Tredje tornet ger t ex ett stort tillskott
av möteslokaler i olika storlekar, restaurang
och bankettsal. Även övriga delar av mässoch mötesanläggningen har uppgraderats.
Och nyligen invigdes femstjärniga Upper
House med spa & relaxavdelning i tre
våningar.
”Vår anläggning, i cityläge, är unik i
Europa. Det vi nu närmast koncentrerar oss

på är att utveckla innehåll och helhetskoncept med internationell attraktionskraft”,
säger Carin.
Världens största mäss- och kongressanläggningar, convention centres integrerade
i enorma hotell- och nöjeskomplex, finns i
Las Vegas och asiatiska destinationer som
Singapore och Hongkong.
”Det är därifrån vi hämtat inspirationen
när vi utvecklat vår affärsmodell”, menar Carin.
”Avsikten med vår miljardsatsning
är att konkurrera globalt, därför är det
naturligt att vi tar intryck av de som ligger
långt framme”, konstaterar Carin. Med allt
samlat under ett tak ökar tidseffektiviteten
för gäster och delegater.
”Det betyder mycket när vi konkurrerar
om internationella kongresser och events”,
säger Carin. En allt viktigare faktor i den
konkurrensen är utökade upplevelser. Ett
exempel är påkostade shower med internationell lyskraft. I Las Vegas drar de mest
populära artisterna fulla hus och bidrar
till att attrahera conventions, affärs- och
privatresenärer.
Nu får även Göteborg en showrestaurang i absolut toppklass: ”The Theatre”
byggs upp i nuvarande C-hallen, med
premiär i höst.
”Vi hoppas kunna presentera en eller
ett par shower varje år. Vi tror konceptet
kan bidra till vår målsättning, att etablera
oss som en mötesplats på global nivå”,
avslutar Carin.

Anders Svensson utsedd
till Mr. Björnkläder 2014
Sveriges meste landslagsspelare i fotboll,
Anders Svensson, har utsetts till Mr. Björnkläder 2014. En utmärkelse som har delats
ut sedan 2004 till en idrottspersonlighet
som varit ett föredöme inom sin sport under
en lång och framgångsrik karriär.
”Anders Svensson är ett utmärkt
exempel på en idrottsman som verkligen
personifierar Björnkläders viktigaste värde
att hålla länge”, säger Hans Janzon, vd för
Grolls som äger varumärket Björnkläder.
Anders Svensson avlöser ishockeyspelaren Nicklas Lidström som varit Mr. Björnkläder under hela 2013. Bland tidigare års
pristagare märks simmaren Lars Frölander
(2012), tennisspelaren Jonas Björkman
(2009), innebandyspelaren Niklas Jidhe
(2007) och handbollsspelaren Magnus
Wislander (2004).
”Precis som de idrottsmän som tidigare
år har utsetts till Mr Björnkläder är Anders
Svensson ett positivt exempel och en
inspiratör för sina lagkamrater. Det känns

Svensk Rental Tidning • Januari - Februari 2014 • www.SvenskRental.se

väldigt hedrande att han har valt att acceptera utnämningen och ikläda sig rollen
som ambassadör för Björnkläder under det
kommande året”, säger Hans Janzon.
Anders Svensson har spelat 148
landskamper för Sverige och medverkat
i två VM- och två EM-slutspel. I förra
veckan meddelade han att han slutar i
landslaget men att han fortsätter att spela
i Allsvenskan för Elfsborg den kommande
säsongen.
”Det är roligt att min insats som
fotbollsspelare också uppmärksammas i
det här sammanhanget. Att ingå i den här
gruppen med framstående idrottsutövare
som tidigare varit Mr. Björnkläder är väldigt
inspirerande och ett erkännande för vad
jag har åstadkommit under mitt idrottsliv.
Förhoppningsvis kan jag som Mr. Björnkläder inspirera yrkesmänniskor att välja
arbetskläder och skyddsutrustning som gör
att de får ett långt och hälsosamt arbetsliv
utan skador”, säger Anders Svensson.
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Johan Svedlund, ordförande i
Swedish Rental Association

Mer ljus
över Sverige
har vi möjlighet att skapa lika många
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Upptäckte till min stora glädje att det
blivit lite ljusare när jag gav mig iväg till

till relativt snabbt. Förberedelser har

jobbet häromdan. Känns skönt att än

gjorts för att också kunna få fram en

en gång kunna lämna vintermörkrets

engelskspråkig version och för enkla

tyngd bakom sig. Glöm inte att vara ute

prenumerationsgränssnitt. Info för att

och ladda batterierna i vintersolen! Om

nå ökad användning kommer, för det

inte OS tittande kommer att ta för stor

är vår övertygelse att våra PSI kan sänka

del av den lediga tiden. Själv så missar

antalet olycksdrabbade inom bygg och

jag inte sportlovet i år heller, utan det

industri.
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blir en resa till Alperna och jag hoppas
på bra väder.

Övriga viktiga uppgifter som föreningen arbetar med är att etablera avtals-

Konjunkturen för det kommande

villkor för säkra bod och moduletable-

året känns det lite av för tillfället, men

ringar. Modulutskottet är också med för

de rapporter som kommer spår en upp-

att försöka få förenklingar i byggregler

gång i år på 2 %. Vi i Rentalbranschen

för tillfälliga lokaler. Vidare förs dialog

står laddade för att kunna leverera

med myndigheter kring säkerhet för

till våra kunder och gläds åt en ökad

kranförare och sanktionsavgifter.

efterfrågan. Vi fortsätter att ha en

I samband med Nordbygg har vi också

bättre konjunktur än de flesta av våra

vår årsstämma och vårmöte. Ett ypper-

grannländer.

ligt tillfälle att träffas på och komma

I branscharbetet arbetar vi fortsatt
aktivt med att förbättra säkerheten för
våra kunder. Den största insatsen görs
fortsatt med våra PSI, Personlig Säker-

med önskemål om föreningens fortsatta
utveckling.
Jag ser fram emot att träffa Dig och
dina kollegor i Älvsjö den 2 april.

hets Introduktion. I nuläget finns det
nästan 1000 färdiga PSI. Med god hjälp
från våra Partners och medarbetare

Johan Svedlund
Ordförande Swedish
Rental Association
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KONJUNKTURBAROMETERN
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Barometerindikatorn
har stigit över

20 enheter på
drygt ett år
Barometerindikatorn fortsatte uppåt med 1,5 enheter i januari i år, från 106,3 i
december till 107,8. Detta är den högsta noteringen sedan juni 2011 och indikatorn
har stigit drygt 20 enheter sedan bottennoteringen i november 2012. Indikatorerna
för tillverkningsindustri, detaljhandel och privata tjänstenäringar steg- för detaljhandel med nästan 4 enheter. Indikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet
samt hushåll backade något i januari. Med ett undantag ligger alla konfidensindikatorerna klart över sina historiska genomsnitt. Indikatorn för bygg- och
anläggningsverksamhet ligger nu nästan exakt på genomsnittet.

Sysselsättningsplanerna har justerats upp
Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg 1,2 enheter i januari och ligger
nu drygt 8 enheter över det historiska genomsnittet. Två av de tre frågorna som
ingår i tillverkningsindustrins indikator bidrog till uppgången. Produktionsplanerna
justerades upp och bedömningen av färdigvarulagren var aningen mer positiv,
medan bedömningen av orderstockens storlek var något mer negativ.

HTC Sweden AB har utsett Per
Öhström till VD för den nordamerikanska verksamheten
HTC Sweden AB har glädjen att meddela
att Per Öhström har utsetts till VD för HTCs
nordamerikanska marknad. Per påbörjar
sin anställning när HTC är inne på det 22
året som den globala marknadsledaren
inom slipmaskiner och diamantverktyg för
golvslipning.
Per Öhström har över 20 års erfarenhet
av försäljning inom industrin och har arbetat för företag som Xylem, RSC Equipment
Rental, CHEP och Hagemeyer.

Per kommer att ha det operativa
ansvaret för HTC Inc. samt HTC Twister
Inc. med fokus på affärsutveckling. Lars
Landin, CEO av HTC Group berättar: “Per
har den industriella bakgrund och spetskompetens som behövs för att vidareutveckla vår position som marknadsledare
av golvlösningar. HTC kommer fortsätta
att vara den ledande innovatören inom
tekniken, produkterna och systemen kring
golvslipning.”

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet backade 1,2
enheter i januari och ligger nu 0,1 enheter under det historiska genomsnittet.
Båda frågorna som ingår i indikatorn har bidragit negativt den här månaden.
Sysselsättningsplanerna har justerats ner och bedömningen av orderstockens
storlek är något mer negativ än i december.
Konfidensindikatorn för detaljhandel steg 3,8 enheter i januari och ligger
därmed nästan 8 enheter över det historiska genomsnittet. Alla de tre frågorna som
ingår i indikatorn bidrog positivt. Försäljningsutfallet var bättre än månaden innan
och bedömningen av varulagren var inte lika negativ, dessutom är förväntningarna
på försäljningen framöver mer optimistiska.
Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna steg 2,6 enheter i januari
och ligger nu drygt 8 enheter över det historiska genomsnittet. Två av de tre frågorna som ingår har utvecklats positivt i januari. Både utfallet för efterfrågan och
utvecklingen av företagets verksamhet var bättre än i december. Förväntningarna
på efterfrågeutvecklingen de närmaste månaderna var oförändrad..

Hushållen tror på lägre inflation
Hushållens konfidensindikator sjönk 1,6 enheter mellan december och januari,
från 104,8 till 103,2. Fyra av de fem ingående frågorna bidrog negativt. Endast
bedömningen av svensk ekonomi i nuläget var mer positiv. Förväntningarna på
egen och svensk ekonomi blev mindre optimistisk och synen på den egna ekonomin
i nuläget var inte lika positiv som i december. Det samma gäller inställningen till
köp av kapitalvaror.

Flexator satsar på forskning
Det industriella byggföretaget Flexator AB
i Anneberg anställer en industridoktorand
från forskarskolan ProWood. Detta är en
långsiktig strategisk satsning för att öka
bolagets konkurrenskraft. Satsningen är
ett samarbete med bland annat högskolan
i Jönköping som har beviljats 33 miljoner
kronor till en forskarskola för träindustrin.
Flexator vill med denna satsning öka
kundnyttan och sin egen konkurrenskraft
på den svenska byggmarknaden genom
forskning inom området industriell produktutveckling och tillverkning. Projektet
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kommer att pågå i cirka fem år.
”Som bolag tar vi nu ett viktigt strategiskt beslut genom denna satsning att
anställa en industridoktorand. Flexator har
vad jag vet aldrig tidigare gjort en liknande
satsning inom forskningsområdet”, säger
Ola Adolfsson, vd på Flexator.
Forskarskolan är ett samarbete mellan
Träcentrum i Nässjö, Linnéuniversitetet och
JTH. Förutom Flexator så har bland annat
Kährs AB, Kabe Husvagnar AB, Inwido Sverige AB, BWG Homes AB och Södra Interiör
AB anslutit sig till denna satsning.

Power By Bosch

Professionell

Mätteknik
www.cst-berger.se

Robert Bosch AB
Försäljning CST/berger

www.SvenskRental.se
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Stockholms tingsrätt dömer
till förmån för Husqvarna i
patenttvist med Brokk
Stockholms tingsrätt har nyligen lämnat
Brokks talan mot Husqvarna om patentintrång avseende verktygsfästen för demoleringsrobotar utan bifall.
Enligt Tingsrättens dom ska Brokk
betala Husqvarnas rättegångskostnader.
Husqvarna lanserade sin första demoleringsrobot 2008. Idag erbjuder Husqvarna
flera olika demoleringsrobotar och har en
betydande marknadsandel.
”Vi respekterar självfallet andra parters
patentskydd och har hela tiden varit trygga
med att vi använt en väl känd teknik som
skiljer sig väsentligt från Brokks demoleringsrobotar”, säger Olle Wallén, chefjurist
på Husqvarna Group.

Order till Grindex
Grindex-representant ACH Equipos, Chile,
har fått en order på 10 st Mega-pumpar från
Codelco-Andina-gruvan i Chile. Codelco-
Andinas “Río Blanco”-g ruva och “Sur
Sur”-dagbrott ligger ca 4000 meter över
havet åtta mil nordost om Santiago, och
producerar cirka 188 500 ton koppar per år,
men ger även 2 900 ton molybden per år.
Megapumpen är Grindex största pump med
en maximal lyfthöjd på 200 meter, maximalt
flöde på 60 liter/sekund, märkeffekt på 90
kW och vikt av 985 kg/st. 7 st av pumparna
är tillverkade i roseriU stål och 3 st är
standardpumpar Allverkade i gjutjärn, och
det totala ordervärdet är cirka 2,2 miljoner
kronor (340 000 USD).

www.grindex.com

Mätcenter group skannar
anrikt 1700-talskvarter
Mätcenter group ska på uppdrag av AxFast
AB skanna och 3D-modellera kv Bryggmästaren i centrala Stockholm. Kvarteret
består av sex olika byggnader uppförda
mellan 1750-1985, och är mest känt för
det klassiska konditoriet Vetekatten, som
ryms i en av byggnaderna.
”Byggnaderna i kvarteret har få raka
vinklar och många små skrymslen och vrår,
vilket gör att skanning är den absolut bästa
metoden att använda. Vi kommer att kunna
ta fram ett bra underlag för de områden
som ska renoveras eller byggas om, och
underlaget kan även används för framtida
ombyggnationer och för att få bättre kontroll över sina kvadratmeter”, säger Anthon
Paulsson, platsansvarig för Indoor Solutions
i Mätcenter group.
Olof Erstorp på AxFast AB har tilltro till
Mätcenter group:
”Jag känner till Mätcenter group
sedan många år, och när jag fick höra att
de använder sig av 3D-skanning verkade
det som en utmärkt metod för att ta fram
det underlag vi behöver för det aktuella
projektet”, säger Olof Erstorp, projektledare
på Axfast AB.

Polisen flyttar in i
Temporents kontor
Modulhusuthyrarna Temporent har byggt upp ett
nytt kontor till Polisen i Karlstad. Beställare var
Skandrenting. I och med att de nya lokalerna kommit på plats har Polisen snabbt och enkelt fått mer
och välbehövligt utrymme.
I Karlstad har Polisen under en längre tid
inte haft tillräckligt med plats i polishuset
i staden. Samtidigt gör omorganisationer
inom Polisen att det är oklart hur mycket
utrymme de kommer behöva i framtiden.
Därför har nu Temporent ställt på plats
modulbyggnader, som kommer att finnas
bredvid det ursprungliga polishuset under
minst tre år.
”Vi har äntligen fått nya fräscha lokaler,
som också är sammankopplade med de
gamla på ett bra sätt. Medarbetarna är mycket
positiva och nöjda”, säger Roy van Dalen,
stabschef på Polismyndigheten i Värmland.

Arbetet med att ställa i ordning de nya
lokalerna gjordes snabbt och blev klart
under hösten.
”Polisen har naturligtvis en del särskilda
krav som vi tagit hänsyn till. Allt har annars
gått smidigt med att få på plats modulerna
och binda ihop dem med polishuset”, säger
Tomas Paulsson, regionchef väst, Temporent.
Det är 750 kvadratmeter i två våningar
av modellen KUBIK, som kommit på plats
och där poliserna nu flyttat in. Beställare var
Skandrenting, som är företaget som äger
polishuset och som Polisen hyr av.

www.temporent.se

Ny Merlosäljare i Stockholm
Merlos svenska generalagent AB Hüllert
Maskin har anställt Tord Fredriksson, som
från den 2 december ansvarar för Stockholmsområdet.
Tord har sitt kontor i Märsta hos AB
Hüllert Maskins och Merlos servicepartner
HVL Maskin AB. Säljområdet innefattar
både Stockholm och Uppsala län. Tord är 48
år och är bosatt i Järfälla i Stockholm. Han
har arbetat de senaste 13 åren med försäljning av utrustning inom fordonsbranschen.

www.hullert.se
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Ökat stöd från EIB
Europeiska investeringsbanken (EIB) har
beviljat ett lån på 350 miljoner kronor (cirka
40 miljoner euro) till Sparbanken Öresund
för finansiering av små och medelstora
företag i Skåne.
Lånet från EIB ska bidra till tillväxt
och utveckling av små och medelstora
företag genom att minska de totala finansieringskostnaderna och erbjuda långsiktig
finansiering som annars inte skulle vara
tillgänglig för den här sektorn. Stödet från
EIB väntas också bidra till sysselsättning
för ungdomar i regionen eftersom det ska
finansiera små och medelstora projekt inom
olika ekonomiska sektorer, exempelvis infrastruktur, miljöskydd, forskning, utveckling,
energi, hälsa och utbildning.
EIB-gruppen har genom Europeiska
investeringsfonden (EIF) en långvarig
relation med Sparbanken Öresund. EIF
och Sparbanken undertecknade nyligen en
garantiöverenskommelse inom riskdelningsinstrumentet som finansieras av Europeiska
kommissionen. Sparbanken Öresund kan
därmed erbjuda innovativa företag i Sverige
tillgång till totalt 300 miljoner kronor (ca
35 miljoner euro) i lånefinansiering under
de kommande två åren, med stöd av den
garanti på 50 procent som EIF erbjuder.

Bakgrundsinformation
Europeiska investeringsbanken (EIB) är
Europeiska unionens finansinstitut för
långfristig finansiering och ägs av medlemsstaterna. Banken tillhandahåller långfristig
finansiering av sunda investeringar för att
bidra till EU:s politiska mål.
EIB:s finansiering i Sverige uppgick under
2012 till 1,3 miljarder euro, varav ca 10 procent
var öronmärkta för projekt som stöder små och
medelstora företag samt medelstora företag.

En diamantring
med oanade krafter.

NYHET

Husqvarna K 6500 rInG är vår första elektriska ringkap och en av de mest
kraftfulla ringkaparna någonsin – jämförbar med hydrauliska maskiner. Det stora
kapdjupet (270 mm), den låga systemvikten och den välbalanserade motorkroppen
hjälper dig klara dina utmaningar. K 6500 Ring ingår i Husqvarna PRIME, ett nytt
produktprogram med elektriska högprestandamaskiner för betonghåltagning.
Vill du veta mera? Besök vår webbsajt eller kontakta din Husqvarna-säljare.

www.husqvarnacp.se / k6500ring
Copyright © 2013 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)

LIGHt equIpment
for Heavy jobs.
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Större efterfrågan gav bra
avslut på året för Moelven
Grindex lanserar
ny hemsida
Grindex nya hemsida innehåller en mängd
nyheter, bland annat är den baserad på
en teknik som kallas Responsiv Design.
Tekniken känner av vilken typ av enhet
besökaren har, och layouten anpassas
därefter. Besökare som surfar in med små
skärmar får en komprimerad vy med lite
större menyknappar som är lättare att träffa
med fingrarna på en telefonskärm, och
stora skärmar får en layout som utnyttjar
bredden bättre.
Företaget lanserar även Grindex Toolbox, med möjligheten att söka efter exakt
rätt reservdelar till en pump baserat på dess
serienummer. Med detta verktyg minimeras
risken för felbeställning av reservdelar. Detta
avser pumpar tillverkade efter 2008.

www.grindex.com

Moelven tjänade 36 miljoner norska kronor
på driften under årets sista kvartal. Detta
är 69 miljoner norska kronor mer än under
motsvarande period föregående år.
Det förbättrade årsresultatet beror
först och främst på en bättre balans mellan
råvaru- och färdigvarupriser för koncernens
företag på industrimarknaden. Årets driftsintäkter slutade på 8 009 norska kronor (8
122 miljoner norska kronor) och driftsresultatet blev minus 45 miljoner norska kronor
(17). Årets resultatet efter skatter blev
minus 93 miljoner norska kronor (minus 36).

Bättre avslut
Moelvens koncernchef Hans Rindal är mer
nöjd med avslutet för år 2013 än vad han
var med året före.
”Detta är en bra avslutning på ett
år med svag intjäning för Moelven. Resultatmässigt är detta vårt bästa fjärde
kvartal sedan 2009. Det är naturligtvis
tråkigt att året totalt sett avslutades med
ett negativt resultat, men på många av
våra marknader ser vi ändå signaler på
att vi kan gå emot ljusare tider. Samtidigt

har vi ökat effektiviteten internt på flera
områden”, säger Rindal.

Större efterfrågan
Rindal förklarar att Moelven under hösten
2013 har sett en ökning av efterfrågan på
industrivirke, även på enskilda europeiska
marknader.
”England är ett exempel. I södra Europa
är situationen fortfarande tuff med låg byggaktivitet, men efterfrågan går inte längre
neråt. Totalt sett är balansen mellan utbud
och efterfrågan avsevärt mycket bättre än
på länge”, säger Rindal. Samtidigt fortsätter den stora efterfrågan på marknaderna
utanför Europa.

Starkare euro
Koncernchefen ser även att euron är starkare mot SEK och NOK än tidigare.
”En stark euro hänger samman med en
viss förbättring av den europeiska ekonomin. Detta är viktigt för våra exportintäkter,
men vi måste vara beredda på att detta inte
kommer att fortsätta. Därför är det nödvändigt att vi fortsätter med vårt löpande

Blueair förser amerikanska
ambassaden i Kina med luftrenare

engcon får hederspris för Q-Safe
Blueair har vunnit en upphandling att förse
Tidningen ME, Maskinentreprenören delar
för tredje året ut Teknikpriset och för andra
året erhåller engcon ett hedersomnämnande. Hederpriset delas ut med anledning
av engcons nya säkerhetsfäste Q-Safe, en
innovation som bidrar till att höja säkerheten kring grävmaskiner genom att minimera
riskerna för tappade skopor.
Juryns motivering lyder:
“Tekniska lösningar får aldrig ersätta
maskin förarens ansvar för att redskap är
rätt kopplade. engcons lösning är dock en
bra hjälp för föraren. Att maskinen endast
kan köras på 15 procent av full effekt*
till dess redskapet är rätt kopplat, är en
bra detalj som minskar risken att förare
tar chanser.”
* Till att börja med kommer Q-Safe att
utrustas med ett system bestående av varningssignaler vid icke fullständig inkoppling
av redskapen för att därefter löpande och i
samråd med maskinleverantörerna utrustas
med inbyggd effektreducering.

www.engcon.se

premiumluftrenare till amerikanska ambassaden i Kina. Ordern omfattar flera tusen enheter
till ett flertal av ambassadmyndighetens kontor
och faciliteter i Kina.
”Vi är mycket nöjda med att prestandan i
våra luftrenare har bekräftats genom att vi
vunnit en så signifikant order som syftar
till att skydda personalen på amerikanska
ambassadmyndigheten från förorenad
inomhusluft”, säger Jonas Holst, sälj- och
marknadschef på Blueair.
Ordern till Blueair följde efter en strikt
upphandlingsprocess med tydliga krav från
den amerikanska inköpsorganisationen,
såsom att luftrenarens prestanda måste
överstiga nivåer satta enligt luftrenarstandarden CADR.
En lång rad internationella institutioner,
myndigheter och företag använder redan
Blueairs luftrenare. Till exempel levererade
Blueair hundratals av sina toppresterande

maskiner till EU:s polisinsats (EUPOL) i
Kabul, Afghanistan, en av världens mest
förorenade städer.
”En nyligen presenterad undersökning
av en kinesisk konsumentmyndighet gav
Blueairs luftrenare toppbetyg för dess
förmåga att ta bort farliga föroreningar
såsom PM2.5-partiklar och formaldehyd
från inomhusluft. Blueairmaskinen överträffade de ledande konkurrenterna i tuffa test
utförda av Shanghai Consumer Council”,
säger Jonas Holst.
Blueairs luftrenare är utvecklade och
designade i Sverige och tillverkade i Sverige,
Kina och USA.
Blueairs luftrenare säljs i över 50 länder
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www.blueair.se

förbättringsarbete. Om valutasituationen
håller i sig är det naturligtvis välkommet”,
säger Rindal.

Bättre utsikter
En fortsatt förbättring av prisbilden för
industrivirke internationellt förväntas under
det första kvartalet. Efterfrågan stiger svagt
uppåt, och producentlagren av färdigvaror
ligger fortsatt på låga nivåer. Samtidigt ställs
NOK och SEK mot de viktigaste exportvalutorna EUR, GBP och USD, på nivåer som ger
en bättre utgångspunkt i konkurrensen på
exportmarknaderna än på länge.
På den skandinaviska marknaden förväntar man sig att färre nya bostadsprojekt
ska inledas. Den största delen av koncernens leveranser går dock till marknaden
för renovering, ombyggnad och tillbyggnad, som är mer stabil än marknaden för
nybyggnationer, samt till nya kommersiella
byggnader.
Totalt sett förväntas aktivitetsnivån
följa de normala säsongsvariationerna
med ökande aktivitet i takt med att det
kommande halvåret fortskrider.

IronPlanet bildar strategisk allians med Mascus
IronPlanet®, en ledande onlinemarknadsplats
för begagnad tung utrustning, tillkännager
en strategisk allians, som inkluderar en liten
minoritetsinvestering, med Mascus, en onlinemarknadsplats för entreprenadmaskiner,
transportfordon och lastbilar samt utrustning
för jordbruk, skogsbruk och materialhantering,
med huvudkontor i Nederländerna.
Avtalet innefattar en komplett integrering av de två webbplatserna med nya
remarketingtjänster för att ge lättare och
snabbare tillgänglighet till utrustning. Annonsörer på Mascus kommer nu snabbt och
effektivt att kunna skicka artiklar som är
listade på Mascus till IronPlanet för auktionering, vilket ger ännu snabbare utplacering
av utrustning och snabbare likviditet.
”Jag ser fram emot att arbeta med Mascus och fortsätta arbetet med att revolutionera
hur säljare och köpare knyter kontakter över
hela världen för att genomföra utplacering
och förvärv av begagnad tung utrustning.
Våra integrerade onlinemarknadsplatser
kommer att ge våra kunder oöverträffade
remarketingtjänster”, säger Greg Owens, CEO
på IronPlanet.

www.ironplanet.com

SCANMASKIN

MACHINES–MINERALS–KNOW-HOW

www.scanmaskin.se

Först i Europa

med gasoldriven slipmaskin!

Scan Combiflex 800 PROPANE
Se vår nya slipmaskin och
andra nyheter på Nordbygg,
1-4 April
Monter: B12:21
För mer information gå in på scanmaskin.se, eller kontakta oss direkt på tel. 031 - 99 49 70, så berättar vi mer.
Scanmaskin Sweden AB
(Head Office)
Box 187
SE-437 22 Lindome / Göteborg
Tel: +46 31 99 49 70
Fax: +46 31 99 48 70
E-mail: info@scanmaskin.se

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

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

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

Scanmaskin USA Inc.
1407 132nd Ave. NE, Suite 8
Bellevue, WA, 98005
Tel. +1 425 628 1212
E-mail: info@scanmaskin.com
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Småföretag i tillverkningsindustrin
granskas i ny inspektionssatsning
Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro
och arbetssjukdomar inom tillverkningsindustrin ligger relativt högt, jämfört med
snittet på arbetsmarknaden. År 2012
skedde 11 arbetsolyckor per 1 000 anställda
inom tillverkningsindustrin, att jämföra
med snittet för alla branscher som är 6
arbetsolyckor per 1 000 anställda. Antalet
anmälda arbetssjukdomar var 4 per 1 000
anställda samma år, medan snittet för
samtliga branscher är 2.
Nu påbörjar Arbetsmiljöverket en
inspektionsinsats av framförallt mindre
företag i södra Sverige. Inom tillverkningsindustrin har många företag färre än tjugo
anställda.
”Målet med projektet är att minska
olycksfallen och ohälsan i branschen . I
vår inspektionsinsats kommer vi granska
de många risker som finns i den här tunga
miljön med stora maskinparker och mycket
manuellt arbete”, säger Monica Björk, biträdande tillsynsdirektör, Arbetsmiljöverket.
I inspektionsinsatsen granskas bland annat maskinsäkerhet, ergonomi, processäkerhet och kemiska och fysikaliska risker. Tidigare

inspektioner har visat att vanliga brister är att
utrustning inte är besiktigad, att maskiner
saknar skydd och att det saknas rutiner för
att säkert koppla in och ifrån maskiner.
Stor vikt läggs också vid att arbetsgivaren bedriver ett förebyggande, systematiskt
arbetsmiljöarbete. Tidigare insatser på det
här området visar att behovet av information till dessa arbetsgivare är stort.
Olyckorna i branschen har främst att
göra med maskiner och handhållna verktyg.
Det är framförallt maskinoperatörer, montörer och reparatörer som råkar ut för olyckor,
exempelvis att klämma sig eller skära sig på
maskindelar. Sjukdomarna orsakas oftast av
belastning och buller.
Cirka 1 000 arbetsplatser ska besökas
under januari och februari i Västra Götalands, Hallands, Jönköpings, Kronobergs,
Kalmar, Blekinge och Skåne län. Fokus är
arbetsgivare med 3 till 20 anställda.
I tillverkningsindustri ingår företag inom
bland annat områdena metall, transport,
livsmedel, process, trävaru- och möbelindustri. Sammanlagt har branschen ca 550 000
anställda i hela landet.

Försämrade
rotavdrag ger mer
svartjobb”
83 procent av småhusägarna förväntar sig
att försämrade rot- och rutavdrag – som föreslagits av en statlig utredning (Bostadsbeskattningskommittén) – skulle leda till mer
svartarbete. Det visar en ny undersökning
av Villaägarnas Riksförbund.
Den 13 januari föreslog Bostadsbeskattningskommittén att fastighetsskatten för hyresbostäder ska avskaffas. Förslaget ska enligt utredningen finansieras
genom att rot- och rutavdragen minskas
från 50 000 kr per år till 34 000 kr per år.
Villaägarna gick samma vecka ut med
enkät till sina medlemmar som besvarats
av närmare 6000 hushåll. Hela 81 procent
anser att rut- och rotavdraget bör bibehållas eller höjas. Lika många anser att det är
orimligt att finansiera avskaffad fastighetsskatt för hyresfastigheter genom försämrade
Rot- och Rutavdrag. 86% av de svarande
ansåg att det är orimligt att avskaffa fastighetsskatten för hyresfastigheter – som idag
är högst 1 217 kr per lägenhet – medan
fastighetsskatten på småhus förblir oförändrad på 0,75% av taxeringsvärdet eller
högst 7 112 kr per småhus.
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En arbetsplattform
är så mycket!

Arbetsplattformar är ett väldigt brett begrepp och det här temat krokar lätt ihop med
andra teman som exempelvis liftar, teleskoplastare eller arbetsställningar som vi kör i
Svensk Rental Tidning. Men vi gör ett försök med viss risk för en del upprepning.

En arbetsplattform kan se väldigt olika ut men är i
grunden en konstruktion varifrån personer kan vistas
och utföra ett arbete säkert och effektivt. Säkerhetsföreskrifterna är dock rigorösa och en stor andel olyckor
inträffar tyvärr på grund av felkonstruerade eller osäkra
arbetsplattformar. Oaktsamhet är också en orsak som
kan leda till skador och underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifter.

Många fabrikat
En arbetsplattform, om det ska få kallas plattform bör
erbjuda en hyfsad mängd utrymme så att personen
eller personerna som vistas där kan röra sig och utföra
arbeten från olika positioner och även förvara materiell
och utrustning. Finns inte denna möjlighet handlar det
inte om en arbetsplattform i vanlig mening utan mera
en korg som ofta sitter på liftar. Dock kan arbete utföras
från en korg men det är kanske inte en plattform i vanlig
bemärkelse. Nästan alla typer av liftar är försedda med
korgar. De större liftmodellerna har också kapacitet att

bära riktiga arbetsplattformar. Ett produktområde som
blivit ganska mångfacetterat är teleskoplastarna som
med god stabilitet kan bära arbetsplattformar. Det berättade vi om i SRT 6-2013 och hänvisar till det numret
för information om nya produkter. I vissa fall kan också
grävmaskinsbommen användas som arbetsplattform. Vid
många specialentreprenader byggs arbetsplattformarna
för hand. Det kan exempelvis vara vid rivningsarbeten,
vattenbilning, håltagning med mera. Det finns också
hjälpmedel att ta till för att öka säkerheten vid specialbyggda arbetsplattformar som exempelvis speciella
säkerhetsräcken och så vidare. Bygghissar kan också användas som arbetsplattformar i vissa lägen och erbjuder
ofta en väl tilltagen yta som är säker och stabil att arbeta
på. Dessutom har bygghissar en god lyftkapacitet och
kan bära många man och även utrustning. Beroende på
projektets art kan en hisslösning vara ett väl så bra alternativ. Men de typiska traditionella arbetsplattformarna
som man tänker på är trots allt arbetsställningar i olika
former. Inom detta område finns klätterställningar som
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klättrar upp längs väggen på ställningstorn. Dessa arbetsplattformar kan göras mycket stora. En annan variant är
hängsställningar som hängs i vajrar från byggnaders tak.
Andra typer av arbetsplattformar och kanske de vanligast
är byggställningar som byggs på plats. I Sverige har vi ett
antal olika svenska fabrikat men också utländska. Mest
kända är Haki, Altrex, Geda, Scanclimber, Aliclimber,
Tractel, Powerclimber, TDH, Skymac med flera. I SRT 6 publicerade vi en artikel om italienska Pilosio som verkligen
visade färg på arbetsplattformar av den mera avancerade
sorten vid renoveringen av ett palats i Venedig. Det finns
också andra typer av platsbyggda arbetsplattformar som
kanske inte ser så säkra ut vid första anblicken men är
faktiskt bland de säkraste i världen. Det handlar om de
välkända bambuställningarna som används i Kina och
framförallt i Hong Kong. Bambuställningarna är en
urgammal tradition och byggs helt och hållet i bambu.
Att bygga en riktig bambuställning är ett hantverk och
utförs endast av de som är licensierade. Vill man bli en
bambuställningsbyggare måste man gå som lärling i
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många år. Det är ett ansett yrke som är välavlönat. Men
tyvärr är medelåldern bland bambuställningsbyggare
hög då unga kineser väljer andra yrken. I Hong Kong är
nästan alla ställningar byggda av bambu men provinsen
har ingen egen bambu utan materialet importeras från
fastlandet.
Med denna bakgrund till arbetsplattformarnas
utbredning och betydelse ska vi försöka lista några av
nyheterna. Vi understryker att det handlar om främst nyheter då det blir för mycket att gå allt för långt bak i tiden.

“Dessutom ger det tio gånger längre livslängd än för
svetsade konstruktioner. Systemet har 10 års garanti
mot tillverkningsfel och varje rör testas separat innan
det levereras”, säger Marcus.
Systemet är lätt att bygga ihop. Färgmärkta stag
gör att stagen inte blandas ihop. Horisontalstagen är t
ex blåmålade. I övrigt finns dekaler på alla delar vilket
underlättar monteringen. Det är även möjligt att få
ställningarna målade i sin företagsfärg.
www.stallningsgrossisten.se

Haki, en välkänd svensk aktör

MEC arbetsplattformar till Sverige

Haki behöver ingen närmare beskrivning av vare sin
verksamhet eller sina produkter. Sortimentet av byggställningar är stort och alla typer av ställningar ingår och
kan lösa de mest komplicerade krav på arbetsplattformar. I sortimentet finns Haki Universal, Haki Ram, Haki
Trapptorn, Haki Trapptorn Publik, Haki Tripod, Urbredd
ställning, Rullställningar och Hängande ställningar. Man
är även återförsäljare av tyska Böckers hissar. Sortimentet
uppdateras och förnyas löpande och nu senast har man
lanserat en rad nya adapters för fackverksbalkar.

Företaget All Access 24 i Bro introducerade under hösten
det amerikanska arbetsplattformsmärket MEC. Introduktionen har varit mycket lyckad och man har hittills sålt
sju MEC-plattformar. LE Maskin köpt först den största
MEC Titan 60S och nu har man beställt ytterligare två.
Visby Hyresmaskiner har köpt en MEC Titan 40S och en
MEC 4069ERT.
“Vi upplever ett stort intresse för dessa maskiner
och MEC bevisar verklingen att deras maskinsortiment
är byggda för att jobba med och inte bara för personer
att jobba ifrån. Dom har kapacitet att lyfta material, lätta

att navigerar, är ergonomiska och är stabila”, säger Jessica Huhtala på All Access 24. Jessica berättar vidare att
exempelvis levereras alltid MEC 4069 ERT med skivhållare
och hållare för exempelvis rör, virke med mera. MEC
erbjuder genom sina produkter arbete på ett miljövänligt,
ergonomiskt och ett säkert sätt att arbeta på höjden.
Dessutom hävdar Jessica att arbetet går snabbare inte
minst på grund av att maskinen är snabb at etablera.
“På 2684 och 3084 med speed level finns en stor
intagningsgrind för material på hela plattformsbredden
dessutom kan dessa liftar fås med eldrift/diesel och så
kallade non-marking-tires”, tillägger Jessica.
MEC har en lång historia och är ett välkänt internationellt märke för arbetsplattformar som grundades i
Mayville, Wisconsin i USA i slutet av 1970-talet. Bolaget
har alltid fokuserat på att utveckla och tillverka högkvalitativa arbetsplattformar. Till en början handlade det mest
om saxliftar men idag tillverkar man även arbetsplattformar med teleskopbom. Man har också utvecklat ett
särskilt säkerhetssystem som minimerar effekterna ifall
liften skulle hamna i en grop och riskera att välta. 2010
lanserades Titan Boom 40-S som vann flera industripriser
för sin konstruktion och för att produkten var så pass

BVM exklusiva återförsäljare för Geda
Företaget BVM, Bygg Värme Maskiner AB, i Göteborg
blev under förra året exklusiva återförsäljare för GEDA
som har ett stort sortiment av hissar. Den tyska tillverkare
utvecklar även häng- och klätterställningar. Klätterställningen Geda MCP kan byggas med en (MCP 750) eller
två master (MCP 1500). Geda MCP använder Geda
UNI-mast som även används för Geda 300 Z/ZP, Geda
500 Z, Geda 500 Z/ZP, Geda 500 Z/ZP SL, Geda 1500
Z/ZP och Geda Multilift 6 samt Geda Multilift 18. Geda
Klätterställning ersätter helt den fasta ställning och lyfter
både material och arbetsstyrkan upp längs fasaden.
Masten fästs i fasaden med stora förankringsavstånd
vilket ger snabb montering och liten inverkan på själva
fasadarbetet. Arbetsplattformens längd är max. 5,8 m
vid enmastmontage (MCP 750) och hela 16,8 m för MCP
1500 med två master. Antalet personer som samtidigt
kan arbeta från plattformen är beroende av den aktuella
lasten, där en person antas väga minst 80 kg.
BVM har nyligen sålts sin första GEDA klätterställning till Aitik-gruvan och vi hoppas kunna publicera
material om denna leverans i ett kommande nummer
av SRT. BVM säljer även sina Alpliftar.

Alufase systemet från
Ställningsgrossisten

Nya Dino 185 XTS från Dino Lift som
i Sverige säljs av Zip Up Svenska AB.
Magnus Parbrandt från
Ställningsgrossisten.

Arbetsplattformar
och säkerhet är
A och O. Men det
finns en del
skräckexempel.

Under hösten lanserade företaget Ställningsgrossisten,
med Marcus Parbrandt i ledning, fabrikatet Alufases
båda system, 300 och 400. Plattformarna finns i flera
olika längder där den vanligaste är 2,5 m men även 2
och 3 meters plattformar finns på lager. I princip lagerför man hela Alufasesortimentet utom vissa ovanliga
specialdetaljer. Dessa kan man få fram på ca tre veckor.
Genom att systemet inte är svetsat utan kallpressat får
man tre gånger starkare fogar enligt Marcus Parbandt.
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revolutionerande i sin funktion. Året efter lanserades
59 ERT-serien som möjliggjorde så kallad Rough Terrainutförande utan den komplexitet som en motordriven
maskin skulle kräva. 2012 lanserade man Titan Boom
60-S till sin serie av specialbommar. Samma år kom Atlas
Mining Boom som var avsedd för användning inom
gruvnäringen. 2013 har man lanserat modellen 4069 ERT
som är en medelstor saxlift som enligt tillverkarna är i en
klass för sig vad gäller RT-egenskaper. Den utomordentligt effektiv för lastning av skivor och annat skrymmande
material och har marknadens lägsta instegshöjd.
Inom sin verksamhet har All Access 24 också
bolaget Altrex Svenska AB som marknadsför och säljer
holländska tillverkaren Altrex breda sortiment av olika
typer av byggställningar, rullställningar, hang- och klätterställningar samt stegar.
www.allaccess24.se

Ställningstrall i komposit från Octflex
En ny modern trall i komposit har utvecklats av Octaflex
AB i Halmstad som tillverkas och säljs i Sverige under
namnet Flextrall. Conny Renghammar och Tobias Josefsson som äger bolaget har lagt ner över 12 år för att få
fram rätt produkt. Efter inlämning och tester på Statens
Provningsanstalt i Borås nådde man sitt mål på lastklass
6 vilket är den högsta lastklassen. Du hittar i anslutning
till temat en separat artikel om Octaflex nya produkt.

Många nyheter från Zip Up
Företaget Zip Up säljer byggställningarna med samma
namn och sortimentet består av hantverksställningar, fa-

sadställningar, trappställningar, rullställningar med mera.
I företagets sortiment finns också ett stort antal liftar som
också fungerar som arbetsplattformar. Det handlar om
varumärket GSR och nya B200TJ som är en 20 m rak
teleskopisk bom med så kallad flyjibb med elektroniska
kontroller och automatiska funktioner. Den är monterad
på en 3.5T Nissan Cabstar och är den senaste modellen
från GSR. Ny är också E320PXJ som är dubbelledad och
har en räckvidd på 32 meter. Liftens teleskopiska bom,
indelad i tre avsnitt, och fly-jibben drivs elektroniskt och
har alla tänkbara automatiska funktioner. Lämpliga för
fordon för den här bommen ligger på cirka 15 ton och
är perfekt för användning inom byggindustrin där man
behöver komma högt upp och över konstruktioner
snabbt. Ny är också E200T som har en rak teleskopbom
med räckviss på 20 meter. Enheten är hydraulisk och är
byggd för riktigt tunga uppdrag. Liften är avsedd att
monteras på 3,5 tons fordon som exempelvis Mercedes
Sprinter eller Nissan Cabstar. Man har också släppt två
nya liftar från Dino som vi tidigare berättat om. DINO XTC
serien, som består av 185XTC och 220XTC, är en serie
larvbandsliftar för svår utomhusterräng. Arbetshöjden
på DINO XTC är 18,5 respektive 22 meter. XTC är med
sin kompakta och robusta design samt den låga tyngdpunkten, en perfekt maskin för arbetsplatser där andra
liftar inte kan ta sig fram. DINO XTS har vunnit terräng
i Sverige tack vare sina fina tekniska egenskaper. XTS,
som når upp till 18,5 meter, har en fantastisk räckvidd på
11,7 meter med 250kg i korgen. XTS känns stabil i alla
lägen, den har en kraftig Deutz motor med hjälp av vilken
backtagningsförmågan är 45%. XTS kan opereras i 5°
lutning, den har likt de flesta DINO-liftar en kontinuerlig
bomrotation och snabba proportionerliga bomrörelser.
Den galvaniserade stålkorgen är rymlig, 1,8 x 0,8 m.
I Sverige har många hyresföretag satsat på DINO XTS
som en pålitlig och effektiv bomlift med hög prestanda.

Nytt från JLG, Toucan och Rothmann

Bambuställningar från Hong Kong.

Brubakken är auktoriserade återförsäljare av JLG, Omme,
Ruthmann, Versalift.
Bland JLG-nyheterna återfinns den batteridrivna
saxliften JLG 6 RS. Arbetshöjden är 7,79 m. Dessutom
har man lanserat batteridrivna saxliften JLG 10RS som
har arbetshöjd 11,75 m. Andra nyheter från JLG och
Brubakken under året är vertikalliftarna JLG 12 E och JLG
12E+ som har arbetshöjd 11,83 m respektive 12,65 m.
Nya är också Toucanmodellerna 12E och 12E+ som kännetecknas av både prestanda, effektivitet och hållbarhet.
Då man kan vara två personer i korgen blir liften effektiv
för både inom- och utomhusbruk. Båda modellerna har
kompakta mått vilket gör att de enkelt tar sig fram på
svåråtkomliga ställen. Tyska lifttillverkaren Ruthmann
presenterar fyra nya liftar med arbetshöjder från 22 till
72 meter. TBR 220 monteras på lätt lastbil och är en
hel ny kompakt liftmodell med 22 meter i arbetshöjd.
Räckvidden är på hela 16.40 m och med en jibarm på
2,2 m och 185˚ svängradie gör att du lätt kommer upp
och över/bakom hinder. Liften har också utrustats med
en ny säkrare korg.
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MEC arbetsplattformar säljs i Sverige
av företaget All Access 24 AB.
T380 som monteras på 18-tons chassi har stor kapacitet på 38 meter. Liften som har en längre överbom
och jibarm ger en räckvidd på 31 meter. Kompakta mått
och stor utskjutbar korg som tar 600 kg gör att liften har
ett stort användningsområde.
Nyaste liften T630 arbetar du upp till 63 meter och
har en räckvidd på 39 meter. Övre bommen är 20 meter
och ger mycket bra möjligheter att jobba både högt och
lång. Största modellen och nyheten är T 720 har extra
längd i den övre bommen, trippel-teleskop och rörlig
jibarm. I denna lift kan du arbeta 72 meter upp samt 12
meter under marknivå.

Nya HT23RTJ från Haulotte
Det kanske blir mycket snack om liftar men faktum är
att en lift är ju också en arbetsplattform fast kanske lite
mindre än vad man traditionellt menar med arbetsplattform. Haulotte Svenska AB har lanserat HT 23 RTJ som
är den första liftmodellen som är utrustad med Haulottes
nyutvecklade korgmodell. Denna bygger på moduler,
vilket innebär att man vid eventuell skada på korgen
endast behöver ersätta den skadade modulen. På så vis
blir både kostnad och tid för reparation lägre än med
dagens korgmodeller. Haulotte har för avsikt att löpande
införa denna nya korgmodell på fler liftmodeller. Under
2012 introducerades dessutom Haulotte COMPACT 12
DXNG, en dieseldriven saxlift.
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Ställningstrall i komposit från Octaflex
En ny modern trall i komposit har utvecklats av Octaflex
AB i Halmstad som tillverkas och säljs i Sverige under
namnet Flextrall. Conny Renghammar och Tobias Josefsson som äger bolaget har lagt ner över 12 år för att få
fram rätt produkt. Efter inlämning och tester på Statens
Provningsanstalt i Borås nådde man sitt mål på lastklass
6 vilket är den högsta lastklassen. Du hittar i anslutning
till temat en separat artikel om Octaflex nya produkt.

Miljö, ekonomi och marknad
Syftet med en ställningstrall i komposit är att den alltid
har en konstant vikt oavsett väder. Trallen väger ca 12
kg beroende på vilken modell man väljer vilket spar arbetarna många dagliga tunga lyft. Inte minst uthyrningsföretagen förenklar arbetet för personalen som sorterar
och räknar de trall som kommer tillbaka efter uthyrning.
”Ser man på lång sikt så är detta ett bra sätt att
reducera antalet sjukskrivningar . Detta eftersom det
sliter hårt på arbetarna att behöva lyfta dagens tunga
trätrall som kan väga upp över 30 kg när det är blöta”,
säger Conny Renghammar.
I Danmark finns det redan restriktioner på vad en
ställningstrall får väga och i Norge har man gått ännu
längre och beslutat att ta bort alla trätrall fr.o.m. januari
2016. Det kommer troligen inte dröja länge förrän vi
ser samma utveckling i Sverige. Reglerna för hur breda
gipsskivorna får vara för att hanteras av en person reducerades från 1200mm till 900mm visar också att vi i
Sverige tar arbetsmiljön på allvar. ”Det blir intressant att
se vad Arbetsmiljöverket inför på ställningstrall när man
kan reducera vikten med mer än 50 % gentemot en blöt
trätrall”, säger Conny.
Trallarna i komposit är utformade så att de ligger
säkert staplade i varandra vilket gör att utsorteringen och

överblicken går kvickare och transporten blir säker. Flextrallen har en hög friktionsyta även när den är blöt, hörnen är
avfasade så att den fyller upp utrymmet när två trall läggs
intill en spira. Den har en ursparning undertill vilket gör att
den ligger i bommen istället för på bommen och uppnår
därmed rätt höjd även mot de gamla säkerhetsräckena.
Vidare är vindsäkring av Flextrall löst genom en smart och
billig så kallad vindkrok. Kompositmaterialet har också
fördelen att det är lätt att spola av och hålla rent.

Miljö, ekonomi och marknad
Flextrall är tillverkad av 100% återvinningsbart kompositmaterial där källan är noga kontrollerad. Trallen kan
den dag den kasseras återlämnas till Octaflex då en pant
utbetalas på 100 kr.
”Vi vill ha ett grönt kretslopp som gör det enkelt
för användarna”, säger Tobias. ”Många stora bolag är i
dag miljöcertifierade och ser väldigt positivt på att vi tar
ansvar för vår produkt och att de i sin tur kan uppfylla
sina krav gentemot miljön. Slänger man en trätrall i en
avfallscontainer får man betala en avgift för det men istället betalar vi ut en pant för att den återvinns”, berättar
Conny Renghammar.
Flextrall är UV-beständig och har en åldersbeständighet
på 20 år vilket får ekonomin för uthyrningsföretagen att
radikalt förbättras. Pantsystemet och minskandet av avfallsavgifter förbättrar ytterligare uthyrningsföretagens kalkyl.
Octaflex ser stora möjligheter att ta marknadsandelar främst på grund av att komposit är framtidens
material. ”Vi ser idag hur de stora fordonstillverkarna
använder mer och mer kompositmaterial i deras bilar och
nu när användandet av el-bilar bara ökar så kommer det
att krävas lättare bilar för att öka prestandan och förlänga
driftstiden på batterierna, detta driver på utvecklingen

ytterligare och det gynnar givetvis oss i form av bättre och
billigare material, vi ligger idag på ett pris endast snäppet
över trätrallspriserna vilket gör det väldigt enkelt för våra
kunder att räkna hem sin investering i och med en minst
tre gånger så lång livslängd.” säger Tobias Josefsson.
Tobias fortsätter ”Ser vi sedan till miljön så tar vår
fabrik i Anderstorp hand om Flextrallen och maler ner
den till granulat (pellets) vilket gör att inga giftiga ånger
bildas och när upphettning sker så är det i slutna utrymmen vid endast 240 grader.”
Octaflex har idag många nöjda kunder i från Malmö
i söder till Skellefteå i norr så trallen är vid detta laget
väl beprövad, deras stora kunder består mestadels av
uthyrare och ställningsbyggare men också ett stort
antal mindre byggare som använder komposit trallen.
På norska och danska marknaden finns idag ett flertal
kunder som både testa och använder Flextrallen.
Octaflex har gjort en del förändringar på Flextrallen
sedan den lanserades på NordBygg 2012. Det har ändrats
mix i materialet så att det idag är ca 30% styvare, starkare
och mer stöttåligt än tidigare.
”Vi har även förstärkt vissa icke bärande delar där vi
fått i synpunkter på smarta förändringar från våra kunder.
Fördelen med att formspruta produkter är att det alltid
finns möjligheter att göra förändringar i verktyget vilket
ger en stor flexibilitet till produktförändringar.
Efter nästan två år på marknaden ser Octaflex stora
möjligheter att ta marknadsandelar från både trä och
aluminium trallarna, mycket beroende på miljö, säkerhet
men framförallt stora kostnadsbesparingar.
”För att byggföretagen, ställningsbyggarna och
uthyrarna skall få testa den nya trallen så har vi infört olika
provpaket och erbjuder även 36 månaders finansiering”,
avslutar Conny Renghammar.
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bekväm tillgång till kontrollerna. CG2300
ger full överblick över alla arbetsfunktioner
inklusive valsytan och sprinklermunstycken.
En tydlig manöverpanel ger operatörerna den information de behöver och
operatören kan enkelt växla mellan menyerna genom en enkel knapptryckning.
Ytterligare information kan fås med hjälp av
dokumentationssystemet DCA-A som är ett
tillval. Systemet ger operatören information
om temperaturen framför och bakom valsen
samt antalet överfarter.

Tyst drift med god bränsleekonomi

Atlas Copco lanserar
Dynapac CG2300
- en ny pivotstyrd asfaltvält
Atlas Copco lanserar nu Dynapac CG2300
som ett komplement till serien av ledande
midjestyrda CC maskiner. Dynapac CG2300
är 3,99 m lång, 2,99 m hög och har en inre
vändradie på endast 2,65 m. En off-set på
1,2 meter gör den lätt att transportera och
manövrera i trånga utrymmen. Valsbredden
är 1,50 meter.

Hytten har utformats med tanke på operatören och sikten är utmärkt tack vare den
i sidled skjutbara sitsen. En mjuk och precis
styrning uppnås med hjälp av en elektronisk
miniratt.ACC för klimatkontroll finns som tillval.
Bästa möjliga ergonomi innebär hög
kvalitet på packningen eftersom operatörerna har konstant insyn i arbetet och

Dynapac CG2300 är utrustad med ECOmode som standard. Detta minskar bränsleförbrukningen med mer än 15 % och gör
de redan tysta CGvältarna ännu tystare.
Bullernivån hålls också nere med hjälp av
en hydraulisk temperaturstyrd fläkt.
Ett dubbelt pumpvibrationssystem
eliminerar behovet av en vibrationsventil
vilket gör systemet mer effektivt och minskar bränsleförbrukningen. Pumparna, en för
den främre och en för den bakre valsen, kan
enkelt stängas av separat.
CG2300 går automatiskt till tomgång
efter 10 sekunder på fullt varvtal i friläge.
Dessutom är motorn steg 4/Tier4 final klar
och har mycket låga utsläpp. Ett system med
dubbla sprinklers, pumpar och en kapacitet på
mer än 700 liter vatten säkrar oavbruten drift.

www.atlascopco.se

DOOSAN lanserar
DX62R-3 och DX85R-3
Doosan har utvecklat och förbättrat de två
populära minigrävare i modellerna DX60R
och DX80R, de nya modellerna heter nu
DX62R-3 och DX85R-3. Det man har fokuserat på när man utvecklat maskinerna är
att maximera prestandan, mångsidigheten,
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
modell i Sverige då föregångarna DX60R
och DX80R har varit en succé. Storlekarna
på maskinerna är mycket populära på marknaden och Doosans kvalitetstänk har gjort
kunderna nöjda. Att nu Doosan ytterligare
har utvecklat och förbättrat modellerna
garanterar att maskinerna kommer att bli
bra bemötta på marknaden.
Båda maskinerna har en ny ROPS hytt
med mer plats, bättre ljudisolering och förbättrad sikt, den har även 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. Man har samlat smörjnipplarna till
en punkt, vilket gör att man slipper leta efter
smörjpunkterna och behöver inte vara rädd
för att missa någon.
DOOSAN DX62R-3 har en Steg 3A-klassad Yanmar-motor på 49 hästkrafter. Genom
den starkare motorn har man kunnat öka
körhastigheten på både låg och högväxel.
DOOSAN DX85R-2 har en Steg 3B klassad Yanmar-motor 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.
Redan nu har ett antal av de nya modellerna levererats till svenska kunder och
kundernas återkoppling är mycket positiva.

Autokran-centret
lanserar ny

teleskoplift
Autokran-Centret AB i Falkenberg presenterar nu en ny 3,5 ton bilmonterad teleskoplift,
CMC PLA 250, som är en verklig utmanare
i den populära ”premiumklassen” runt 25
m arbetshöjd.
Liften har en arbetshöjd på ca 25 m,
räckvidd på 15 m och max korglast på
220 kg.
Modern teknik med väl utprovat styrsystem ger automatisk stödbenskörning
från korgen, minnesfunktioner och ”kom
hem” funktion.
Bomsektioner och vissa chassidelar
tillverkas av SSAB stål.
CMC billiftar finns mellan 13 och 36 m
och som självgående larvburna liftar mellan
14 och 41 m till attraktiva priser.

www.maskinia.se
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Topcon introducerar BIM 3D
system för
byggbranschen
Topcon Positioning Group lanserar LN-100, en
ny BIM-lösning ” Byggnads Informations Modellering”. Världens första 3D positioneringssystem speciellt utformat för byggmätning.
Med Topcons LN-100 lanseras en
sömlös integrerad koppling av projektdata
från ritning till positionsbestämning på
arbetsplatsen. Med LN-100 förenklas
mätarbetet radikalt.
Den enkla designen och användarvänligheten gör att LN-100 tar bort det
komplexa som förknippas med avancerade
geodesiinstrument. Arbetet med LN-100 förenklas genom en integrering av LN-100 och
Topcons MAGNET® programvara. MAGNET
”Field Layout” & ”Office Layout” är specifikt
utformad och anpassad för att jobba med
konstruktionsritningar och BIM-applikationer.
Ställ upp LN-100 på ett stativ, annat
lämplig fäste eller plats, tryck på knappen
och starta upp det aktuella arbetet. Instrumentet tar själv hand om nivellering precis
som en modern laser, resten av arbetet sköts
via den trådlösa handkontrollen.
Med den trådlösa handkontrollen kan
användaren enkelt ta fram punktutsättning
eller CAD-ritningar var som helst på en arbetsplats. Visa punkt eller linje som behöver
sättas ut, klicka på den och LN-100 markerar
omedelbart ut den exakta platsen. LN-100 kan
också låsa mot en prisma och vägleda användaren till nästa mätpunkt. Instrumentet har
ett mätningsområde av 200 meter i diameter.
Detta nya 3D positioneringssystem är
idealiskt för BIM projekt. En mycket innovativ
lösning där man verkligen har tagit tillvara på
Topcons beprövade laser och totalstationsteknik, tillsammans ger detta ett oerhört
produktivt system. Topcons programvara och
mätningslösningar integreras sömlöst med
ett brett utbud av Autodesk BIM programvara
och tjänster. För diverse arbeten som t.ex.
husbyggnation, VVS, mark & grund, väggar,
tak, ventilation, tunnlar eller grundläggande
landskapsarkitektur är detta en lättanvänd
lösning med bra noggrannhet.

www.topconpositioning.com

HAR NI KUNDEN, HAR VI MASKINEN
BOBCATFINANS STIBOR + 1%

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
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En smygtitt på
Nordbygg 2014
Nordbygg som arrangeras jämn år är en byggmässa som saknar
motstycke i Norden.

I år arrangeras mässa på Stockholmsmässan 1-4 april
och utställarantalet kommer att hamna på cirka 800
företag och omkring 60 000 personer förväntas besöka
mässan. I denna utgåva tar SRT en smygtitt på mässan
medan det verkliga mässnumret kommer att bli SRT 2
som kommer ut i slutet av mars.
Redan i SRT 1-2014 tänkte vi publicera denna
lilla smygtitt på Nordbygg 2014. Nordbygg har haft en
fantastisk utveckling under särskilt det senaste decenniet
då den växt till att bli Norden i särklass största mässa
inom byggmaskiner och utrustningar samt alla andra
produkter relaterade till bygget.

Viktigt med mässplanering
Nordbygg är mässan där du hittar allt med koppling till
byggbranschen. Den som besöker mässan lite så där
oplanerat kommer att formligen drunkna i alla produkter
i de olika hallarna. Det är lätt att snabbt bli trött i huvudet. Men har man planerat sitt besök lite grann och på

förhand sett ut vilka produkter man vill titta närmare på
så går det lättare. Svensk Rental Tidnings fokus ligger
som bekant på byggmaskiner och byggmaskinerna hittar man på Nordbygg i B-hallen som vanligt. Här flockas
alla leverantörerna till rentalbranschen som vanligt. Bara
B-hallen i sig är som en liten mässa som man i alla fall
kan behöva en dag på sig att studera om man vill göra
det ordentligt. Intill hittar du en utförlig lista på vilka som
ställer ut inom produktområdet byggmaskiner. En mera
omfattande presentation av mässan och de nyheter som
kommer att presenteras hittar du framförallt i SRT 2-2014
som är mässnummer för Nordbygg och kommer ut ett
par veckor innan mässan.

Dyra mässor kräver direktavkastning
Nordbygg arrangeras jämna år och sist besöktes mässan
i runda slängar av 60 000 personer. Inför årets mässa
var cirka 60 procent av utställningsytorna redan bokade
för ett och ett halvt år sedan. Idag så finns i princip
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ingen plats kvar på mässan som har en yta på nära 37
000 kvadratmeter och 800 utställare. Mässan har ett
enormt upptagningsområde men det kostar att ställa
ut. Det är inte bara själva monterytan som är kostsam
för utställarna utan allt runt omkring som transporter,
hotell, mat och inte minst att planera och närvara på
en mässa också tar tid, och tid är pengar det också. Då
gäller det att själva mässan betalar sig och att det blir en
bra investering som kan räknas hem. Det är just den här
kritiken många mässor får idag: “Det kostar för mycket
och ger för lite”. Sedan är skörden av mässor enorm nu
för tiden. Bara i lilla Sverige i år arrangeras Nordbygg,
Maskinexpo, Entreprenad Expo, DEMCON och Entreprenad Live och vänder sig i mångt och mycket till liknande
utställare. Med en krympande värld reser många svenskar
på internationella mässor och i år arrangeras World
of Concrete och Conexpo-Con/Agg i Las Vegas, USA,
Samoter i Verona, Bauma China i Shanghai bara för att
nämna några. Att göra avslut direkt på mässan blir allt

23

Utställare Nordbygg 2014
3M Svenska AB 		
C04:31
Ergosafe AB 		
C10:45
Proline 			A13:39
Abax 			AG:55
Essve Sverige AB 		
B08:20
Pullman - Ermator AB
B10:21
Abeko Konfektions AB
B01:30
Festool 			B04:10
Ragn-Sells AB 		
C09:20
Abelko Innovation 		
A34:28
Flex Scandinavia AB 		
B06:10
Ramirent AB 		
B12:31
Aerfast AB 		
B04:11
Flinks Järn AB 		
B08:31
Relekta AS 		
C08:40
Ahlsell Sverige AB 		
A30:41
Grabber 		
C05:49
Robert Bosch AB 		
B06:20, 		
Amiga AB 		
AG:46
Grindex AB 		
B11:41
			BG:09
Arbesko AB 		
BG:23
Gunnebo Fastening 		
B08:28
Rothenberger Scandinavia
B16:11
Aspelin-Motek AB 		
B04:21
HAKI AB 		
B15:41
Saint-Gobain Byggprodukter
C16:41, 		
Atech Maskin AB 		
B07:41
Helly Hansen 		
AB B06:31 			C16:49, 		
Atlas Copco 		
B16:29
Hilti Svenska AB 		
B04:20
			VH02:18
Bengt Bergs Maskinservice
B12:30
Hitachi Power Tools Sweden
B01:11
Scando AB 		
B09:49
BEWAG AB 		
B08:51
HTC Sweden AB 		
B13:21
ScanFast Scand. Fastenin
BG:03
Blinken Tools AB 		
B17:10
Hultafors Group Sverige
B09:41
Scanmaskin Sverige AB
B12:21
Blåkläder 		
B01:31
Husqvarna Construction
B17:11
SIKA Footwear A/S 		
B06:50
Brubakken AB 		
B14:21
Jobman Workwear AB
B04:41
Skanska Sverige AB 		
VH01:21
BVM AB			B16:48
KGC Verktyg & Maskiner AB
C03:21
Slangkompaniet AB 		
A01:29
Carlsson & Co AB 		
B14:31
Kranlyft 			AG:40
SoRoTo Maskiner Aps
B08:50
Combisafe International
B10:11
Kärcher AB 		
B16:30
Specma Tools AB 		
B01:10
Consultec Byggprogram AB
A21:03, 		
Lambertsson Sverige AB
B17:21
SSAB 			C21:55
			C03:10
Layher AB 		
B15:30
Stanley Sverige AB 		
B08:50
Cramo AB 		
B08:21
Leica Geosystems AB
B15:11
Starke Arvid AB 		
B10:01
Dafo Brand AB 		
C01:61
Makita Sverige 		
B01:01, 		
Thovo AB 		
BG:15
Danfoss AB 		
A25:11
			B01:03
Wacker Neuson AB 		
B15:20
DeWalt 			
B01:21, 		
Metabo Sverige AB 		
B06:11
Wellsec AB 		
B16:20
			B08:50
Micrologistic AB 		
A25:02
Wilfa Sverige AB 		
B08:02
Doka Sverige AB 		
B14:41
Moelven 		
C13:49
Wolfcraft GmbH 		
B14:40
Dustcontrol AB 		
B10:29
Ox Group Scandinavia AB
B14:44
XL-Bygg 		
C13:31
Ejendals AB 		
B06:30
Panasonic Nordic AB
A27:20
Xylem Water Solutions AB
A05:10
EPOX Maskin AB 		
B15:31
PERIform Sverige AB
B12:41
Zarges AB 		
B10:51
Ergofast AB 		
B06:21
PG Miljö AB 		
B12:01
Zip-Up AB 		
B12:10

viktigare för utställarna då de traditionella försäljningsresorna blir allt färre i takt med att mässorna ersätter den
traditionella försäljningen.

Nordbygg tar byggandet in i framtiden
Men en mässa som Nordbygg och i dess storlek handlar
inte bara om att sälja produkter. Mässan i sig är lite
av en institution som har betydelse för den allmänna
byggutvecklingen i landet. På mässan samlas många
beslutsfattare, man träffas, diskuterar och tar beslut,
antingen på eller efter mässan. Här träffas de olika parter
som skall förverkliga byggvisionerna i landet. I Sverige
behövs idag fler bostäder för att säkra vår välfärd. Nordbygg berättar i en pressrelease att enligt Swedbank så
kostar bostadsbristen bara i Stockholm cirka 21 miljarder
kronor per år i utebliven tillväxt. Glädjande nog växer
nu investeringsviljan vad gäller bostäder. Enligt Sveriges
Byggindustrier kommer de svenska bostadsinvesteringarna under 2014 att öka med tre procent jämfört med
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2013. Gällande Stockholm har staten, landstinget och
fyra kommuner enats om en utbyggnad av tunnelbanan
för 19,5 miljarder plus 78 000 nya bostäder.
Nästa steg är att investeringsmedlen och visionerna
ska förvandlas till effektiva byggprojekt, som i sin tur leder
till hållbara byggnader i drift.
På Nordbygg 2014 möts de som ska åstadkomma
detta – in i minsta detalj. Här möts tillverkare, leverantörer och distributörer på enda sidan och den andra
entreprenörer, byggherrar, arkitekter, konsulter och
förvaltare. Under de olika evenemang och seminarier
som arrangeras under Nordbygg 2014 sprids och disku-

teras goda förebilder och nya idéer. I mötena på mässan
skapas lösningar som kommer att byggas in i nya hus
och anläggningar.
Nordbygg spänner över ett antal produktkategorier.
Byggmaskiner har vi redan pratat om som återfinns
framförallt i B-hallen. Det handlar om liftar, kapmaskiner,
elverktyg, borrmaskiner, vägg- och golvsågar, dumprar,
minigrävare, länspumpar och mycket mera. De andra
kategorierna är betong, fastighetsautomation, glas, beslag och byggsystem, kyla- och värmepumpar, personlig
utrustning, software, trä- och byggsystem, plåt och stål,
ventilation, verktyg och hjälpmedel och VVS.
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105TL
120T
135T
150T
160XT
180T
180XT
210XT
230T
260XTD

DINO Släpvagnsliftar finns med arbetshöjder från 10,5 till 26 m.
Med Nät- Batteri- Bensin- eller Dieseldrift.
Samtliga DINO-liftar över 12 m har svivel för kontinuerlig rotation!

www.zipup.se
Stockholm 08-97 04 80 • Göteborg 031-23 07 20
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Är världens smartaste

tjältinare svensk?
Att tina upp frusen mark så här års för att kunna utföra olika typer av arbeten
utomhus är en vanlig arbetsuppgift för entreprenörer och andra företag. Hittills
har det inte funnits några svenska fabrikat inom produktsektorn tjältinare,
i alla fall inte för mera omfattande tiningsuppdrag. Men i inledningen av 2014
lanserades den första svensktillverkade tjältinaren Flexi Heater.

Bolaget heter Flexi Heater Sverige AB och ägs och drivs av
Lennart Siljeström. Bolagets säte ligger i Östersund eller
närmare bestämt på Frösön, tillverkningen sker i Föllinge
som ligger ca 7 mil norr om Östersund. Lennart Siljeström
berättar när SRT träffar honom att han anser att Flexi
Heater tillför något alldeles nytt inom sektorn tjältining.
“Jag skulle vilja hävda att Flexi Heater är världens smartaste tjältinare och den är helt svensk”, säger Lennart.

Flexi Heaters unika och
breda användningsområde?
Flexi Heater består av fem olika moduler fördelade på
container, trailer, takmodul, elverk och värmeväxlare.
Flexi Heater kan drivas av el, diesel eller fjärrvärme och
maskinen levererar upptinad och varm mark, varmt
vatten, varm luft och fjärrvärme. Användningsområdet
är stort. Flexi Heater kan användas till att tina tjäle,

varmhålla betong, tina brunnar, varmhålla vatten med
doppvärmare, värma eventtält med luftvärmare eller ge
golvvärme, leverera varmvatten till duschar vid tillfälliga
event, leverera fjärrvärme till bostadshus med mera. Alla
funktioner kan användas samtidigt.
“Det är en mycket unik produkt genom att du exempelvis kan ha användning för tjältinaren även sommartid
då den har en inbyggd vattenvärmare/hydroheater på
113 kW som kan användas vid olika event året runt eller
som tillfällig fjärrvärmeproducent vid reparationer eller
ombyggnader”, säger Lennart. Maskinen räcker till cirka
40 lägenheter sommartid, cirka 10 till 20 villor vintertid
beroende på var i landet. Den kan effektivt producera
varmvatten till olika event eller anläggningar på sommaren som festivaler, campingar, sportevent med mera.
Maskinen kan dessutom leverera varmluft via kraftiga
luftvärmare/aerotemprar.
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Maskinen kan som sagt drivas med el, diesel eller
fjärrvärme. Detta innebär att om det är framdraget
fjärrvärme, som det ofta är på byggarbetsplatser, så
kan maskinen värmas med fjärrvärme när den tjältinar. Elpannan blir mycket effektiv när den sitter före
dieselpannan vilket resulterar i att man kan spara upp
till 40-45 liter diesel per dygn när elpannan används.
Dieselpannan spetsar då till önskad effekt om inte
elpannan räcker till. Flexi Heater har störst effekt av de
tjältinare som finns på marknaden med sina 113 kW,
enligt Lennart Siljeström.

Mera unikt med Flexi Heater?
Flexi Heater är också unik med att kunna ha med sig
isolermattorna på taket i en smart hållare vilket är bra i
flera avseenden. Det enkelt att både leverera och ta emot
en Flexi Heater för en uthyrare när allt finns på maskinen.
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Skåpet är lätt att demontera från vagnen, för att hantera
Flexi Heater som container. Containern har gaffelholkar
från tre håll. Elverket gör att maskinen kan klara sig själv
utan tillförd yttre energi och är en lös modul som är lätt
att demontera. Detta innebär att en maskinuthyrare med
flera maskiner inte behöver ha elverk i alla Flexi Heater
utan sätter i elverk bara till den kund som behöver det.
Oftast finns det 230 volt/10 A tillgängligt på en arbetsplats som är tillräckligt för att driva maskinen, då behövs
inget elverk. Flexi Heater kan även drivas med 400 volt 3
fas och då kan även elpannan kopplas in.

Unirent först med Flexi Heater
Bolaget Unirent i Rosersberg norr om Stockholm är en
välbekant uthyrare som valt att satsa på Flexi Heater. “Vi
valde Flexi Heater för sin flexibilitet och det är faktiskt fyra
maskiner i en. Tjältinare och en hydroheater på hjul som

även kan levereras som containenrar allt i samma maskin
är perfekt. Att elverket är en lös modul ser vi också som
en fördel. På det sättet kan vi tillgodose våra kunder med
fyra olika produkter ur samma maskin”, säger Unirents
vd Linus von Tourtchaninoff.
Linus tillägger också att han tycker att maskinen
är överlägset snabb att leverera ut. “Vi skickar ett sms
till maskinen med kundens telefonnummer och lämnar
ut nyckeln så är det klart. Det finns också ett sms-larm
inbyggt i maskinen. Dessutom i och med att mattorna
ligger färdigt i en smart behållare på taket på maskinen
så behöver ingen ut på lagret och rota fram isolermattorna”, säger Linus.
“Min bedömning är att det dessutom är den miljövänligaste och kostnadseffektivaste maskinen på marknaden. Om vi använder elpannan i maskinen så sjunker
dieselförbrukningen markant. Bränsleförbrukningen är

redan låg eftersom maskinen är helisolerad och inte
behöver några stora ventiler. Detta gör att det läcker ut
väldigt lite värme till kråkorna. Det är bra för miljön och
våra kunder som ska tanka maskinen. Vi vill alltid att våra
kunder ska få de bästa produkterna”, tillägger Linus.
Att Flexi Heater än så länge är ett väldigt litet bolag
ser inte Linus som någon nackdel. “För mig vet jag att
bolaget och Lennart Siljeström representerar ett stort
kunnande inom området. Att det är svenskbyggda produkter dessutom står för hög kvalitet och garanti vilket
Flexi Heater också bevisat”, säger Linus.
Lennart Siljeström som äger Flexi Heater har drivit
företag i över 30 år i olika branscher och alltid med gott
resultat. Flexi Heater står för svensk kvalitet och byggs
i Jämtland.
Produkten är patentsökt.

www.flexiheater.se
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Ny VD för Dinolift Oy Ny dammsugare från Flex
Dinolift Oys styrelse har utnämnt Petri Paavolainen, DI, till företagets nya verkställande
direktör från och med den 1 mars 2014.
Paavolainen har varit medlem av styrelsen
sedan våren 2012.
Före Paavolainen tar över som Dinolift
Oys verkställande direktör, har han gjort en
karriär hos världsledande krantillverkaren
Konecranes. Under sina 12 år på Konecranes har Petri fått bred erfarenhet av olika
uppgifter inom koncernen, senast som
ansvarig direktör för affärsutvecklingen i
region Europa.
Petris erfarenhet omfattar bl.a. produktionsledning, expansioner till nya
marknader, företagsförvärv samt operativt
businessansvar och genomförande av olika
utvecklingsprojekt i en internationell omgivning. Han har bott några år utomlands och
har bra språkkunskaper.
”Jag ser mycket fram emot min nya roll
på Dinolift. Företaget är i riktigt gott skick
att anta de utmaningar som dagens affärsklimat medför. Dinolift har vuxit kraftigt
under de senaste åren och framtiden ser

positiv ut. 2014 är en viktig milstolpe i Dinolifts historia då vi firar DINO personliftens
40-års jubileum.”
Karin Nars, som har fungerat som
företagets VD sedan år 2011 fortsätter
inom bolaget som försäljningsdirektör och
operativ styrelseordförande.
”Petri har rätt egenskaper och erfarenheter för att kunna leda Dinolift”, säger
Karin Nars. ”Han kommer att hjälpa oss
att ytterligare stärka vår position på våra
nyckelmarknader och bidra till att vi kan
expandera till nya verksamhetsområden.
Jag ser fram emot Dinolifts framtid med
stor optimism, med Petri hos oss har vi ett
fantastiskt team att jobba med.”
I år kommer Dinolift att lansera en
ny logotyp och slogan för att fira DINO
personliftens 40-års jubileum.
”Vi har ett starkt engagemang för kvalitet, säkerhet och pålitlighet, och det är vi
mycket stolta över. Vi vill dela detta budskap
med våra kunder på ett nytt, spännande
sätt”, säger Karin.

www.dinolift.com

Tillverkaren FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
har lanserat en ny dammsugare som säljs
av det svenska sälbolaget. Modellbeteckningen är VC 21 L MC och dammsugaren
har en effekt om 1250 Watt Max. Volymflödeet ligger på 3600 L/min, vakuumeffekten
på 21000 Pa och maskinen har en filteryta
3000 cm2. Behållarens volym klarar 20 liter
torrt material eller 11 liter vätska.
Dammsugare har manuellt filterrengöringssystem och är en kompakt allrounddammsugare med låg vikt för enkel
transport. Den högpresterande turbinen
garanterar både hög sugkapacitet och högt
vakuum. Genom aktivering av den manuela
filterrengöringen, avlägsnas dammet i filtret
genom en riktad tryckvåg av luft. Nivåvakten ger inga störningar när du suger vätskor
tack vare en flottörventil.
Dammsugaren är försedd med eluttag
och elektronisk on/off automatik och har
två stora hjul och två länkhjul för enkel
transport och förflyttning. Lämplig för rengöring av kontor, förråd, verkstäder och
fordon. Används även tillsammans med

mindre elhandverktyg som ger ganska
låga mängder med damm t ex hörn/delta/
excenterslipmaskin, sticksågar, etc.
Maskin har även en blåsfunktion för
enkel bortblåsning utomhus av exempelvis
löv på garageuppfarter, gångvägar m m.
Utrustad med en filterpåse tillverkad av
mycket rivtålig fleece for optimal fyllning.
Godkänd för dammklass L AGW värden
>0,1mg/m3.

Revolutionerande luftrening nu även för byggindustrin
Jonisering av luften är en extremt effektiv metod
för att rensa luften från damm, rök, lukt, bakterier m.m. Metoden har länge används inom
områden som kontor, sjukhus, restauranger,
soprum eller efter brand men har då oftast
varit i lite mindre skala eller för stationärt bruk.
Nu har ett svenskt företag, Renluftsteknik i
Göteborg AB, utvecklat metoden och tagit fram
en utrustning anpassad för byggindustrin och
med en kapacitet att klara byggdamm från stora
rivningsarbeten och andra luftförorenade byggmiljöer. Utrustningen, som kallas för Oxysan
2000, arbetar extremt snabbt - en normalstor
lokal på ett par hundra kvm rensas från alla
föroreningar på mindre än tjugo minuter!
Det kan synas som trolleri men tekniken
bakom är relativt enkel. Vid jonisering fylls

luften med positiva och negativa syremolekyler som klumpar ihop föroreningarna
till allt större partiklar tills de sjunker till
golvet och stannar där, vilket gör det lätt
att dammsuga eller borsta rent. Till skillnad
från när man, som i vanliga luftrenare,
försöker fånga partiklarna i filter så rengör
joniseringen luften där man arbetar och
även det farliga mikrodammet avlägsnas
fullständigt. Dessutom försvinner till stor del
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.
Morgan Midhage, produktansvarig på
Jack Midhage AB som är återförsäljare av
Oxysan 2000 till byggmarknaden i Sverige,

tror att det inom några år kommer att 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 sådana ställa krav”,
menar Morgan. ”Men även vid lättare nedsmutsning och dålig ventilation, vid golvslipning, grovstädning, svetsarbeten o.s.v. så är
utrustningen motiverad.” Aggregatet är på
hjul, enkelt flyttbart och speciellt utvecklat
för att klara byggbranschens tuffa krav på
prestanda, hållbarhet, enkel användning
och rengöring. Utrustningen består i princip
av joniseringsaggregat, en fläkt och ett antal olika filter, men till skillnad från vanliga
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luftrenare så behöver man inte byta filter
så ofta. ”Kostnaden för filtren med Oxysan
2000 kontra konventionell dammfälla är
också en viktig faktor som på sikt talar
för joniseringstekniken”, menar Morgan.
”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.”
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.

105TL
120T
135T
150T
160XT
180T
180XT
210XT
230T
260XTD

DINO Släpvagnsliftar finns med arbetshöjder från 10,5 till 26 m.
Med Nät- Batteri- Bensin- eller Dieseldrift.
Samtliga DINO-liftar över 12 m har svivel för kontinuerlig rotation!

www.zipup.se
Stockholm 08-97 04 80 • Göteborg 031-23 07 20
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DEMCON / ExpoRent 2014
4-5 september 2014
Inframässan, InfraCity
Exhibition Centre
Upplands Väsby
2014-09-04

Bokningsläget
DEMCON 2014

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

DEMCON
INOMHUS

Bokningsläget inför mässan DEMCON ser bra ut och inget
tyder på att landets leverantörer till rivnings- och
håltagningsbranschen drar i handbromsen under 2014.
45

Intill Contractors Corner ligger Vattenbilningstorget med
aktörer inom vattenbilning samt en monter med äldre
maskiner för håltagning och rivning som använts under
svunna tider. Vi uppmanar de som vill ställa ut gamla
klenoder att ta kontakt med mässarrangören.

Förturen avslutad

Öppettider och biljetter

Den 20 december förra året gick tiden ut för DEMCONs
förtur, det vill säga att fram till den 20 december hade
utställarna från mässan 2012 förtur på sina monterplaceringar. Men efter detta datum har ej förbokade
montrar släppts för bokning av alla som önskar ställa ut
på mässan. Detta innebär att alla grönfärgade montrar
på skissen intill är öppna för bokning av alla som vill ställa
ut. De orangefärgade montrarna är däremot bokade.
De utställare som missat att boka om sina montrar bör
ta kontakt med arrangören så snart som möjligt då
många företag står redo att lägga sina bokningar nu
när förturen släppts.
DEMCON 2014 kommer i stort ha samma upplägg
som tidigare. Det finns fortsatt ett stort område utomhus
att ställa ut på också. Utomhus kommer som tidigare att
hållas demonstrationer i de olika montrarna. Invändigt
har några smärre förändringar gjorts. Det så kallade
Contractors Corner där entreprenörerna kan samlas
har placerats i entrén av mässan. Här har även branschföreningarna Håltagningsentreprenörerna och Riv- &
Saneringsentreprenörerna sina montrar. Föreläsningar
och seminarier kommer också att hållas på denna yta.

För den som missat hålls DEMCON 2014 den 4-5 september på Inframässan, InfraCity norr om Stockholm.
Öppettiderna är 9-18 den första dagen och 9-16 den
andra dagen. DEMCON är en fackmässa inom rivning,
håltagning, betonggolvslipning, återvinning, sanering,
vattenbilning och tillhörande verksamheter. Mässan
riktar sig enbart till professionella aktörer och det är
kostnadsfritt att besöka mässan. Däremot behövs en
inträdesbiljett för att komma in vilken man antingen
kan få från en utställare eller genom att registrera sig
på www.demcon.se.

Husqvarna
Construction
Products

9x6=54m2

47/48

Pullman Ermato

PD & SRT

44

Husqvarna
Construction
Products

41

43/42

ANDERSEN
CONTRACTOR AB

9x7=63m2

Trevi Benne, Indeco, Hydro
Boss, Avant
30

12,5x8=96m2
31

Brokk AB
7x9=63m2

8x8=80m2

32

Nordfarm
Maskin

Det flesta tror att återhållsamheten under 2013 kommer
att vändas i ett ökat sug från marknaden. Ökningstakten
kommer kanske inte vara överraskande häftig med de
flesta tror på en ökning bättre än den allmänna ökningen
på några procent för bygg- och anläggningsindustrin.

3,5x8=28m2

13x8=104m2

25

Jack
Midha
Jack
Midha

7

24

7

VATTE
The Hydr

DEMCON-Kalaset
och Demoleringspriset 2014
Enligt tradition hålls en särskild branschmiddag på kvällen den första mässdagen. Festen går under namnet
DEMCON-Kalaset och hålls torsdagen den 4 september,
2014. Under middagen kommer, med pompa och ståt,
årets vinnare av Det Svenska Demoleringspriset 2014 att
offentliggöras. Mer om priset och hur man nomineras
finns att läsa på www.pdworld.com/demoleringspriset.

Branschens
gamla godingar
Veteranmaskiner för
håltagning, rivning
och golvslipning

Bokad / Booked

Reserverad / Reserved

Ledig

www.demcon.se

DEMCON 2014 - Den självklara mötesplatsen för
sanering, vattenbilning, slipning och polering av be
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U06A U06B U06D

N 2014
S/Outdoor

U0

14x5=70m2

ANDERSEN
CONTRACTOR AB

39A/35A

34/40

Utgång
utomhusområde

39B

Jerneviken
Maskin

5,5x4=22m2
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39C

Dustcontrol

Tyrolit AB

2
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Hilti
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2

PD, SRT, PDi
och PDa
7x3=21m2

7x3,5=24,5m2
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SILA
AB
IDAB

16

7x3=21m2 5x6,5=32,5m

2

Au Tour Du
Béton8x2=16m

Nordisk
vattenbilning

Vattenbilningstorget

Hydro Demolition Square

Waterjet
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CONJET
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HTC Sweden

Blastrac
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Bobcat
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OPSYSTEM

5,5x8=44m2
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7x3=21m2
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4x9=36m2
36B

Hydroscand

5,5x16=88m2
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4B

4A

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

5,5x4=22m2

7x9=63m2
7x16=112m2

3x8=32m2
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Håltagningsentreprenörerna
Riv- & Saneringsentreprenörerna

CONTRACTORS SQUARE

U0
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U02A U02B
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Swedish
Diamondtool Pentruder
Consulting AB
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U0
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av er
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l

3D

U01

or AB

r

5G

U0

7m

Minimum booth
outdoors is 49 sqm
Minimummonter
utomhus är 49 kvm

r proffsen inom rivning, håltagning, recycling,
etonggolv, hantering av damm och slamm med mera.
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Solspegel kastar ljus
över staden med tung vatten

I början av oktober försvinner ljuset i den norska orten Rjukan bakom
Gaustatoppen och höga bergssidor. Men sedan i oktober förra året har
det blivit ljusare i dalen. Man har nämligen monterat solseglar som
reflekterar ljuset ner i dalens botten.
Mörkret i Rjukan-dalen har diskuterats sedan långt
tillbaka och under de senaste 100 åren har man
funderat fram och tillbaka på hur man skulle kunna
installera jättelika speglar som reflekterar solljuset ner
i dalen under den tid på året som solen står som lägst.

Unikt ljusprojekt
Rjukan ligger i Telemarks fylke eller län och på ungefär samma breddgrad som Stockholm så det är

inte vintermörkret i sig som är problemet utan det
faktum att orten skuggas av de höga bergssidorna,
den smala och djupa dalen och de höga topparna
runt omkring.
Men nu har man alltså sedan i oktober förra
året placerat ett antal speglar 400 meter upp på ena
dalsidan. Spegelsetet har en sammanlagd yta på 50
kvm och följer solens bana automatiskt och reflekterar
ljuset ner till en fast punkt på Rådhusplatsen i Rjukan.

Detta sker under hela året så det är inte bara under den
mörkaste tiden. Rjukan är unika med den här typen av
ljuslösning. Det är bara i alpbyn Viganella som man kan
skylta med något liknande men inte så teknologiskt
avancerat som speglarna i Rjukan.
Spegelkonstrucktionen väger 14 ton och drivs
med ström från en solcellspanel och en vindturbin.
Projektet kostade cirka 5 miljoner norska kronor
(5,5 MSEK). Kostnaden fördelas mellan en rad olika

Solstrålarna är riktade på Sam Eydes staty på rådhusplatsen.
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instanser, bland annat Telemarks fylke eller län som
vi säger i Sverige.
Det här norska ljusprojektet är inget som ger
någon klingande avkastning men det fångar ljus och
uppmärksamhet. Ett stort antal utländska medier
har visat intresse och upplåtit bade spaltmetrar och
sändningstid i TV och radio. Framförallt har det skrivits
mycket i engelska, amerikanska och kinesiska medier
och nu även i Sverige genom SRT.

Heliostatens 51 kvadratmeter stora
speglar har automatiserats med hjälp
av SKFs ställdon för solpaneler CASD 60.
De följer solens rörelse och reflekterar
strålarna mot stadens torg.

I Hydros grundares anda
Idén att placera speglar uppe på bergssidan lanserades
som sagt i början av 1900-talet av företaget Hydros
grundare Sam Eyde. Idén hade han fått från en artikel
där en av hans fabriksarbetare vid namn Oscar Kittelsen luftat idén. Eyde tog idén vidare men tyvärr blev
den aldrig verklighet den gången. Istället såg Eyde och
företaget Hydro till att bygga en liftanläggning som
kunde ta stadens invånare direkt upp på berget till den
livsgivande solen. Fabriken Hydro i Rjukan startades
1911 och lades ner 1991 och tillhörde till större delen
Norsk Hydro. Här tillverkades olika typer av kemikalier
såsom gödningsmedel, ammoniak, hydrogen och
framförallt så kallat tungt vatten.
Idag står Sam Eyde staty på rådhusplatsen i Rjukan och det är också på hans staty som de livgivande
strålarna från speglarna har riktats.
Innan projektet planlades på riktigt var det lite
motstånd bland lokalbefolkningen. Men när de kom
på plats tyckte de flesta att det faktiskt var en ganska
bra idé. I Rjukan bor ungefär 3500 invånare. Efter att
idén legat i malpåse under så många år var det när
konstnären Martin Andersen drog fram planerna i ljuset
som projektet började röra på sig.

Sol på bergstopparna i Rujkan.

”Den mest effektiva luftrensare världen någonsin skådat”
et! Den välbeprövade joniseringstekniken nu äntligen anpassad till byggindustrin
h
y
N
Rensar i luften där man arbetar
- i stället för att försöka fånga
partiklar i lter.

OxySan 2000

TM

OxyS

Joniseringen klumpar ihop föroreningarna till allt större partiklar
som sjunker till golvet.

an 20

Tar bort allt byggdamm - även
mikrodamm. Tar bort mögelsporer, asbetsbrer m.m.
Reducerar rök, dålig lukt,
färglukter, avgaser, virus,
bakterier m.m.
Dessutom ger joniseringen
arbetsmiljön en hälsosammare
luft - jämförbar med frisk uteluft.

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

Enkel att hantera. Enkel att
ytta och enkel att sanera efter
arbetets slut.

Ekonomisk. Energisnål
(1-fasdrift) och med låg
lterförbrukning.
Diamantverktyg, hårdmetallverktyg och maskiner för byggindustrin
Huvudkontor Båstad:
Box 1070
0431-710 00
269 21 Båstad info@midhage.se

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

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

www.midhage.se
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ELVERKTYG

A walk along

Power Tool Street

Det finns utan tvekan ett enormt stort och brett utbud av olika elverktyg på marknaden
för både professionella användare och hemmabruk. Många av verktygen kan man också
hyra eller köpa hos de många maskinuthyrarna i vårt avlånga land och Norden.
I det här temareportaget om elverktyg tittar vi lite närmare på årets nyheter.

Till att börja uppgraderar amerikanska Milwaukee® sina
borr- och skruvdragarverktyg i M12TM-serien. Med förbättrad prestanda och ergonomi har Milwaukee® introducerat
sex nya borr- och skruvdragarprodukter, som en övergång
för att ersätta befintliga modeller på marknaden.
Uppgraderingen av M12TM borr- och skruvdragarverktyg har satt en ny standard för både prestanda och storlek.
Till exempel har M12 slagskruvdragare med 1⁄4 ̋ hex fäste
(M12 BID) en ny Milwaukee® -optimerad mekanism, som
genererar 112Nm i vridmoment. Det ökar hastigheten med
25%, genererar längre drifttid samt gör maskinen kraftfullare
än Milwaukees tidigare C12 ID.
De nya verktygen har också uppgraderats ergonomiskt
med smala, mjuka handtag med textur för maximal komfort

under långvarig användning. Samt en bälteskrok i metall för
att lätt hänga verktyget.
Milwaukee bibehåller också sin position som den ända
tillverkaren på marknaden att producera samtliga chuckar
till 12V borrskruvdragare och slagborrmaskiner helt i metall.
Verktygen innehåller elektroniken REDLINKTM INTELLIGENCE för ökat skydd i krävande arbetssituationer.
De nya verktygen är kompatibla med M12TM-systemet som nu erbjuder mer än 50 batteridrivna Lithium
Ion-verktyg.
Samtliga nya M12TM-produkter finns tillgängliga med
valmöjligheten mellan 2,0 Ah eller 4,0 Ah REDLITHIUMION-batterier. Verktygen finns även tillgängliga utan batteri
och laddare.
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ELVERKTYG
Kraftfull kombihammare från Hilti
Hilti lanserar en ny kombihammare, TE 80-ATC AVR, med
ökad prestanda. Den har aktiv vibrationsreducering (AVR)
som sänker vibrationerna till låga 7.5 m/s². Det gör att det
går att borra upp till 700 hål innan gränsvärdet uppnås
(baserat på 25mm diameter och 100mm djupa hål).
Med en borrhastighet på 360 varv per minut - jämfört med en branschstandard på 250-280 varv per minut
- och en 1700 watts motor, uppnås en imponerande
prestanda i förhållande till vikten. Det ger en slagenergi
på 11.5 joule och en slagfrekvens på 2760 slag per minut.
Andra förbättringar inkluderar en ny, större slirkoppling och en unik luftkylning. Det minskar verktygets
arbetstemperatur och minimerar dammintaget, vilket
förbättrar både användarens produktivitet och minskar
underhålls-och reparationsstopp.
Hiltis unika vridmomentskontroll (ATC) frikopplar
motorn från växelhuset elektroniskt och borret stannar på bråkdelen av en sekund om det skulle fastna.
Användarens hälsa och säkerhet förbättras ytterligare
med ett dammreduceringssystem (TE DRS-Y), som finns
tillgängligt för både borrning och mejsling.
Kombihammaren är avsedd för hammarborrning i
betong, murverk och natursten upp till 150mm diameter.
Den kan också användas för kärnborrning i murverk upp
till 150mm samt för tung mejsling.
“Denna produktkategori är enormt populär inom
byggnadskonstruktion, verktygsuthyrning och stålkonstruktion där produktivitet och säkerhet är viktiga. Vi kan
skryta med att under lång tid ha utveckla kombihammare
över hela skalan av viktklasser. Vårt FoU-team ser alltid
till att förbättra produktivitet, prestanda och säkerhet
och TE 80-ATC AVR är inget undantag”, berättar Anna
Nordgren, produktchef på Hilti.

Ny borrhammarserie från Hitachi
Hitachi Power Tools Sweden AB lanserar en ny unik borrhammarserie i 2-kilosklassen. Tack vare ett nytt innovativt
slagsystem uppnås 33% lägre vibrationsnivåer, samtidigt
som borrsjunkhastigheten ökar med 30%. Alla verktyg i
serien omfattas av Hitachis unika 3-årsgaranti.
Den patenterade slagmekanismen medför kraftigt
ökad komfort och minskad vibrationspåverkan för användaren – både genom att vibrationerna i verktyget är
lägre och genom att samma jobb nu kan göras fortare.
Toppmodellen inom serien, kombihammaren DH 28PCY,
ingår dessutom i Hitachis avancerade UVP- system (User
Vibration Protection) där ytterligare åtgärder införts för
att minimera vibrationer.

Samtliga modeller har den unika design som
kännetecknar Hitachis elverktyg: Verktygsbyte går
snabbt och enkelt genom byte av borr och mejsel i
ett steg, stödhandtaget med ”soft touch” är vridbart 360 grader för ett bra och säkert grepp och
funktionsväljaren är placerad på sidan för bästa
tillgänglighet.
Produkterna finns tillgängliga för omgående
leverans genom Hitachis landsomtäckande återförsäljarnät. För samtliga modeller medföljer djupanhåll,
stödhandtag och förvaringsväska. De omfattas dessutom av Hitachis unika 3-årsgaranti, som gäller direkt
från inköpsdatum.

Många nyheter från DeWalt
DeWalt är verkligen på hugget och lanserar just nu i
början av 2014 hela sju nya elverktyg på marknaden:
Borrhammare D25052K (20mm), D25415K (32mm),
borrmaskin/skruvdragare DCD790M2 och DCD995M2

(13mm) med 18V och 4AH litiumjonbatteri, rörelseaktiverad 7.2 V skruvdragare DCF680G2, Multitool DCS355M2
med 18V och kolbortfri motor samt Multitool DWE315KT
med snabbt byte av tillbehör utan insexnyckel.
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ELVERKTYG

Bosch slaghammare med
låg vikt och hög prestanda
Den nya slaghammaren från Bosch, GSH 7 VC Professional är kraftfull samtidigt som den har en låg vikt
och bra vibrationsdämpning. Slaghammaren drivs av
en 1500 watt-motor och arbetar med en slageffekt
på 13 joule, men väger endast 8,4kg.
Tack vare ett välbalanserat förhållande mellan
effekt och vikt, minskar GSH 7 VC Professional belastningen på användaren. Speciellt vid uttröttande
arbeten som horisontell bilning eller bilning ovanför
huvudet.
Systemet för vibrationsdämpning gör verktyget
bekvämt att använda samtidigt som det bidrar till
minskade förslitningsskador hos användaren.
Slaghammaren har en vibration på låga 9,5 m/s²
tack vare sin optimerade slaggenerator och ett frikopplat handtag. Det är också därför den tillåtna driftstiden
är mer än två timmar per dag och användare.
Verktyget har en avverkningskapacitet på 240kg
betong per timme, vilket också har bekräftats av testinstitutet “SLG Prüf- und Zertifizierung” i Tyskland. Tack
vare sin avverkningskapacitet och konstantelektronik
kan GSH 7 VC Professional leverera hög och effektiv
prestanda även under hård belastning.
Slaghammaren GSH 7 VC Professional har en

lång livslängd tack vare robusta metallkomponenter
och en optimerad slaggenerator, som dessutom är
speciellt utformad och testad för bilning. Verktyget är
även utrustat med en integrerad service-display som
indikerar när det är dags att byta kolborst.
Verktyget har även en varvtalsregulator som gör
att slagkraften kan anpassas beroende på uppgiften
och ett “Vario-Lock”-system som gör att mejseln kan
fixeras i 16 olika positioner för att passa alla arbetssituationer.
GSH 7 VC Professional har en låsbar strömbrytare
för att säkerställa att verktyget är bekvämt och ergonomisk även när det används under längre stunder.
Bosch erbjuder dessutom passande tillbehör som “RTec Sharp” SDS-max flatmejslar
och “RTec Speed” spetsmejslar, som
är väl passande för bilning
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med GSH 7 VC Professional. De har en självskärpande
framkant som ger en hög avverkningskapacitet under
hela livstiden.
GSH 7 VC Professional finns tillgänglig hos
återförsäljare av professionella verktyg sedan januari
2014 till ett pris av 7645 kronor exklusive moms.
Slaghammaren levereras med ett sidohantag och en
“RTec Speed” spetsmejsel i en hantverkarväska med
plats för många tillbehör.
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Plåtsax från Makita

Makita Sweden AB har nyligen introducerat en effektiv plåtsax för plåt och
rostfritt plåt med modellbeteckningen
JS3201J. Den har en hög effekt på
710W och väger 3,4kg. Maskinen är utrustad med ergonomiskt gummigrepp
och kommer med MAKPAC-väska.
Plåtsaxen har ergonomiskt designat
handtag med mjukt grepp som ger bekvämt grepp och bättre kontroll. Spåret
på bygeln fungerar som tjockleksmätare
vid klippning i mjuk eller rostfri plåt.

Materialet kan klippas om det passar i spåret. Strömbrytaren är bekvämt
placerad för enhandsarbete. Ett skyddsdon ger jämna klipp samtidigt som
motorhuset skyddas mot skrot.
Kapacitet för stål 400N/mm²: 3.2mm
(10Ga), stål 600N/mm²: 2.5mm (13Ga),
stål 800N/mm²: 1.5mm (17Ga), aluminium
200N/mm²: 4.0mm (9Ga) Minsta kurvradie är 50mm. Knivsats 792287-5, verktygsnyckel 781019-5 samt tjockleksmätaren
762007-1 finns som standardutrustning.

ANDAS UT
Men framför allt andas in! Våra H13-filter
är fastskruvade och lossnar inte ens under
den skakigaste åktur. Dessutom är själva
luftrenaren lätt att bära och transportera.
Våra produkter är driftsäkra, servicevänliga
och byggda för tuffa tag.
Smarta lösningar som sparar tid för både
dig och din kund.

Tfn: 070 - 523 80 08 • www.silaproducts.com

MAX har “värdens snabbaste
skruvautomat”
Ergofast AB säger att de lanserar “världens snabbaste skruvautomat” från
japanska MAX. Skruvautomaten har
modellbeteckningen PJCD551 och är
snabbast i världen i sin klass (batteridrivna
skruvautomater). Normalt behövs sladd
för att komma upp i hastigheter runt
6000 rpm.

Några egenskaper för PJCD551
är att den har en patenterad skruvstyrning, vilket gör maskinen driftsäker. Den
klarar upp till 1000 skruv per laddning.
Den är välbalanserad och väger endast
2.2kg. Maskinen är lätt att pressa mot
underlaget, ger en mjuk känsla och är
ergonomisk för användaren.
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Slangakuten tillsätter operativ chef
Slangakuten har tillsatt Robert Larsson som operativ chef för sina
verksamheter i Stockholm, Göteborg och Malmö. Robert har arbetat
inom företaget sedan 2008 och har en bakgrund som mekaniker och
egenföretagare. Företaget organiserar sig för att stå rustade inför
en planerad expansion under 2014 och 2015 i vilken Robert fyller en
viktig nyckelfunktion.
Stockholms- och Göteborgsregionen växer
i befolkning sedan lång tid och fortsätter
med det. Inte minst växer kommunerna runt
Stockholm och Göteborg. Behovet av bostäder och infrastruktur ökar i samma takt.
Göteborg har under lång tid lobbat för
att få statliga pengar till viktiga infrastrukturprojekt i Göteborgsområdet. Bland de projekt
som nu realiseras finns det Västsvenska
paketet, där det totalt satsas 61 miljarder.

”2013 ökade vi omsättningen i Göteborg med 30%. Om allt går som planerat
är vår ambition att öka med ytterligare
25% under 2014. Vi räknar med att behöva lägga på ytterligare en servicebuss
i Göteborgsregionen under våren. Vi ser
även över möjligheterna för ytterligare
expansion i nya regioner under 2015,”
säger Robert Larsson, operativ chef på
Slangakuten.

Robert tillägger; ”Personalen är vår
viktigaste resurs. I mitt uppdrag ligger en
stor tyngdpunkt i att coacha våra servicetekniker för att upprätthålla den höga
servicenivå som Slangakuten står för. Det
är en spännande utmaning att arbeta med
personal som befinner sig i olika delar av
landet och som inte har en fast punkt. Våra
servicetekniker har sin servicebuss som
arbetsplats och utgår från sitt hem.”

Slangakuten är specialister på tillverkning av hydraulslang på plats, hos sina
kunder på fältet. ”Vi hjälper våra kunder
i Stockholm, Göteborg och Malmö med
omnejd och sedan 2008 har vi utfört mer
än 14 000 uppdrag. Som kund hos oss kan
du känna att vi alltid finns tillgängliga och
att vi levererar trygghet och service över
dina förväntningar”.
Slangakuten startade 2008 i Stockholm
och Göteborg. Företaget utförde då cirka
190 uppdrag i månaden med hjälp av sin
ledningscentral i Stockholm och sex servicebussar. ”2011 utvidgade vi vår verksamhet
till att omfatta även Malmöområdet, vilket
var en spännande utmaning. Vi utför nu
över 400 uppdrag i månaden och växer
tillsammans med våra kunder för varje dag
som går. 2013 omsatte Slangakuten drygt
12 miljoner kronor”.

www.slangakuten.se

MCS Programvara
för uthyrningsbranschen
Programlösningar för uthyrning för att göra
ett företag mer flexibelt, konkurrenskraftigt
och lönsamt.
MCS hanterar alla delar av dagliga
uthyrningsrutiner. Med snabb tillgång till
viktig kund och affärsinformation, kommer
användaren att spara tid och förbättra
noggrannheten. Kundnöjdheten ökar med
snabb, problemfri avtalshantering och effektiv kommunikation.

Större kontroll

Nya modeller av JLGs Teleskoplastare
De nya lastarna från JLG är verkligt förarvänliga maskiner med bl.a. nya förbättrade
reglage och lättförståeliga indikatorer och
instrumentpanelsenheter.
Motorn, en mer miljövänlig och driftsäker steg IIIb-motorn från Deutz har också
fått ett nytt omarbetat kylsystem som kan
anpassas efter den miljö maskinen jobbar i.

Huvudkomponenterna är mer lättåtkomliga
eftersom motorn fått en ny placering, vilket
ger god åtkomst vid servicearbetet samt ger
en förbättrad visibilitet från hytten.
Lyft- och sänkfunktionen har fått snabbare respons i och med förbättrat oljeflöde
i bommen och proportionella reglage, liksom att en extra dämpning i bommen gör

transporter smidigare och mer ergonomiska.
På 4000-serien har användaren stödben och nivellering som standard, vilket
underlättar vid arbetet på ojämnt underlag
och vid tunga lyft. I JLGs sortiment av
teleskoplastare finns modellerna 2505H,
3507H, 2906H, L2906H, 3706PS, 3707PS,
4014PS och 4017PS.
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Med MCS, kommer användaren att förbättra
sitt resultat och öka konkurrensfördel.
Översikt över organisationen kommer att
hjälpa att hantera flaskhalsar och införa
bästa praxis för uthyrningsbranschen. Större
kontroll över företagets tillgångar och lager
kommer att maximera utnyttjandet och
minimera kostnaderna. Effektivare bearbetning av hyresavtal kommer att accelerera
omsättningen och öka intäkterna.

Byggd på teknologi i världsklass
Den underliggande tekniken och arkitekturen använder avancerad Microsoft-teknik
för att bygga säkra, robusta och skalbara
företagsomfattande system. MCS är en
Microsoft GOLD Partner, vilket erkänner
kompetens inom teknisk utveckling och
driftsättning.
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Kraftfull borrskruvdragare och
kombimaskin ger optimal kontroll vid krävande uppgifter
Nya borrskruvdragaren GSR 36 VE-2-LI Professional och kombimaskinen GSB 36 VE-2-LI Professional från Bosch sladdlösa sortiment är två
kraftpaket för mer krävande skruvdragning och
borrning. Maskinerna är tillsammans med nya
GSR 18 VE-2-LI Robust de första maskinerna
från Bosch som är utrustade med den innovativa Kick Back-funktionen och det nyutvecklade
stödhandtaget för kontroll över arbetet.
Med Kick Back-funktionen slås maskinen
av direkt när den inbyggda sensorn registrerar en plötslig blockering, som exempelvis
lutning i metall eller hårt föremål i trä eller
tegel. Den ögonblickliga motorfrånkopplingen minimerar risken för skador som kan
uppstå om verktyget fortsätter att rotera i
sådana situationer. Det nya stödgreppet som
har utrustats med en enkel låsmekanism för
snabb montering/demontering och säker
fixering bidrar också till en bättre kontroll för
användaren. Det specialdesignade greppet
spänns fast i den profilerade kragen bakom
momentinställningen. Det gör att handtaget
sitter fast ordentligt, även vid tunga borr- och
skruvdragningsarbeten där det utsätts för
stor påfrestning. Den nya låsmekanismen gör
det dessutom möjligt att justera extrahand-

taget i 23 olika positioner och gör maskinen
bekvämare att hantera.
”Nypfunktionen (Kick Back-funktionen)
känns trygg, speciellt när maskinen har så
mycket kraft. Om en maskin nyper när man kör
kan man ju knäcka handleden om man har otur.
Här känner man att den slår ifrån när den känner av något”, säger David Götestam, Lejon &
Götestam Bygg AB som testat GSR 36 VE-2-LI.

Massor av kraft
GSR/GSB 36 VE-2-LI Professional är utvecklade för uppgifter som kräver kraftfulla verktyg,
som installation av prefabricerade husdelar
eller uppsättning av takkonstruktioner. Maskinerna utför arbeten snabbt och effektivt, som
borrning med stor koppborr eller iskruvning av
skruv med stora dimensioner. Verktyget har en
fyrapolig motor och ett maximalt vridmoment
på 100 Nm och 1800 varv per minut. Tack
vare det höga vridmomentet och hastigheten
utför GSR/GSB 36 VE-2-LI Professional jobbet
snabbare än tidigare och sparar på så vis in tid
för användaren. Detsamma gäller för borrning
i tegel med GSB 36 VE-2-LI Professional, i och
med den integrerade slagborrsfunktionen.
Kombimaskinens växellåda är utvecklad för

slaggborrsuppgifter och kan borra hål på upp
till 20 mm i diameter.
”Den är gräsligt stark, man tror inte
att man kan få ut så mycket kräm ur en
batterimaskin. Den har bra balans mellan
batteri och motor”, avslutar David.

Lång drifts- och livstid
Både borrskruvdragaren GSR 36 VE-2-LI
Professional och kombimaskinen GSB 36 VE2-LI Professional är utrustad med det nya 4,0
Ah-batteriet med CoolPack-teknologi, som ger
upp till 50 procent längre driftstid än de tidigare
2,6 Ah-batterierna. På en batteriladdning kan
maskinerna skruva upp till 70 skruvar med en
diameter på 8 mm och en längd på 280 mm i
mjukt trä. Dessutom ger CoolPack-teknologin
optimal värmeavledning och förlänger på så
vis livslängden på batteriet med 100 procent.
Bosch Electronic Cell Protection (ECP) skyddar batteriet mot överladdning, överhettning
och djupurladdning, precis som Electronic
Motor Protection-teknologien (EMP) skyddar
motorn mot överbelastning. Den inbyggda
LED-belysningen ser till att användaren har full
kontroll över verktyget, även i mörka utrymmen.

www.bosch.se

HTC gör det enklare att
välja rätt verktyg för betongslipning
HTCs serier av metallbundna diamantverktyg för betongslipning
får en uppdatering. Fyra nya serier av verktyg som täcker alla typer
av betongkvalitéer underlättar verktygsvalet för golvsliparen.
Diamantsegmenten har fått en enhetlig design inom varje
serie och en ny och utförligt testad sammansättning ökar avverkningen vid slipning med upp till 30% och livslängden med
40% *. Detta resulterar i en bättre ekonomi för golvsliparen.
De nya verktygsserierna med namnen S, M, H och X
syftar med sina namn på den typ utav betong som de är op-

Giant Minilastare
fortsätter att växa
Sen julklapp till kunder i Vimmerby och
Jönköping.
Brdr. Holst Sørensen utökar återförsäljarnätet i Sverige med en ny återförsäljare
i Vimmerby och Jönkoping
AB Mek & Maskin Markvårdsmaskiner
är nya återförsäljare av Giant minilastare
och ansluter sig till kretsen av återförsäljare
av Giant minilastare.

www.giantminilastare.se
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timala för. Från mjuk till den hårdaste betongen. (S = “soft”,
M = “medium”, H = “hard” och X = “xtremely hard”).
Verktygserierna överlappar varandras användningsområden vilket gör verktygsvalet lättare och förenklar
processen för att uppnå önskat slipresultat.
SMHX verktygen kommer ersätta HTCs verktyg i
serierna C, CA, SF och CX. H och X serien finns redan
tillgänglig. S och M serien för leverans under våren 2014.

www.htc-floorsystems.com

Vi ses på
Nordbygg 2014
i monter B 15:41
Välkomna!
HAKI – byggnadsställningar och väderskydd för temporära arbetsplatser
SÄKER – produktutveckling, kvalitetssäkring och modern produktion
ENKEL – ett fåtal grundkomponenter till både ställning och väderskydd
FLEXIBEL – teknisk support, utbildning och finansering – om och när ni vill
PRODUKTIV – effektiviserar ert dagliga arbete

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

KörSmart skivlyft
för hyrindustrin plattor
Levpano 2

Slipp sölet, välj
sanitetsmedel i
tablettform

• Låg lasthöjd
• Endast två lösa delar
• Inbyggda transporthjul

• Skyddar ömtåliga ytor
• Nu i smart förvaringsrack
• Även specialtillverkning
efter önskemål
Vagnar och lyfthjälpmedel för smidig
hantering av skivmaterial.

PG Miljö är din leverantör av kvalitetsprodukter inom
bygg- och anläggningsindustrin

Exportgatan 33, 422 46 HISINGS BACKA
031-58 31 30, info@pg-miljo.se, www.pg-miljo.se
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Dags att mata in PSI.
Mallarna väntar...
Swedish Rental Association meddelar att arbetet med PSI
fortsätter. Grundmallar för ca 2000 produkter är klara
sedan sommaren. Drygt 800 PSIer är redan ifyllda men
många väntar fortfarande på produktens specifika data.
SRA uppmanar sina partners i PSI-projektet att mata in de
specifika data som saknas snarast. Den bestämda uppmaningen kommer från SRAs projektgrupp som arbetar för
att alla aktuella PSI-blad ska bli klara så snart som möjligt.
“Många partners är duktiga på att fylla i och det
finns även några som varit mycket ambitiösa. Men det är
fortfarande alltför många mallar som inte är ifyllda”, säger
Leena Haabma på kansliet.
“Vi får stor hjälp av våra partners med att lägga in
information, vilket vi är mycket tacksamma för. Men har
ni material kvar så gör en riktig superansträngning för
att färdigställa till årsskiftet”, säger Johan Svedlund,
ordförande i SRA.
De tio företag som hitintills varit bäst på att fylla i mallarna med upp till 100 procent eller strax därunder, ifyllda
PSI är Atlas Copco/Dynapac, Dustcontrol AB, EPOX Maskin
AB, Flex Scandinavia AB, Hilti Svenska AB, Kaeser Kompressorer AB, Jack Midhage AB, Pullman Ermator AB, Swepac
International AB och Wacker Neuson AB.
När det gäller gamla maskiner kan det vara svårt att få in
data om bruksanvisningen saknas. För nyare maskiner som
fortfarande tillverkas finns det krav på tillgänglig bruksanvisning
så där borde det inte vara några svårigheter. Men det har visat
sig att det dykt upp ganska många fel i de data som fyllts i.
“Vi har uppmärksammat att när en del partners hämtar
fakta, främst kring buller och vibrationer, blir det fel. Istället
för att ta data från den aktuella produktens bruksanvisning hämtas den felaktigt från hemsida eller produktblad.
Informationen måste följa kraven i maskindirektiv och
standarder och då krävs en korrekt bruksanvisning som
underlag”, säger Leena.
Det gäller alltså att ha koll på var uppgifterna kommer
ifrån, för vissa maskintyper har det blivit upp till 50 procent
fel. Problemet bekräftas av Arbetsmiljöverket i en undersökning från oktober som pekar på 30 procent felaktiga
värden avseende vibrationer. Eftersom det är viktigt både
för inköpare och slutkunder att få de riktiga värdena kommer SRAs medlemmar att öka kraven på sina leverantörer
i samband med nyinköp av maskiner.

På www.srakod.se visas ett cirkeldiagram där
man kan se hur många PSI som finns klara från
varje leverantörspartner. En helt grön cirkel
innebär 100 procent ifyllda PSI.

36 V-nyheter från Bosch
Två av höstens sladdlösa nyheter från Bosch Professional är
skruvdragaren GSR 10,8 V-EC och borrskruvdragaren GSR
36 VE-2-LI. Bosch lät två byggare ge sig på maskinerna och
testa dem under en eftermiddag.

GSR 36 VE-2-LI – ”Helt sanslöst stark”
GSR 36 VE-2-LI är tänkt för krävande skruvdragning och
borrning, och är därför utrustad med Kick Back-funktion för
ökad säkerhet för användaren och stödhandtag som avlastar.
”Nypfunktionen (Kick-Back-funktionen) känns trygg,
speciellt när maskinen har så mycket kraft. Om en maskin
nyper när man kör kan man ju knäcka handleden om man
har otur. Här känner man att den slår ifrån när den känner
av något. Det känns säkert”, säger David.
”Utan stödhandtaget tar handlederna stryk”, säger
Andreas. ”Det nyper åt fint, taggfunktionen är väldigt bra,
det har jag saknat på liknande verktyg. Det gör arbetet mer
säkert, när handtaget sitter åt ordentligt”.
David fyller i:
”Stödhantaget känns nödvändigt och ett måste att
alltid ha på. Dels för säkerheten, och dels att det är skönt
att fördela belastningen. Det minskar förslitningar på kroppen, och sådant ska man inte underskatta”.
Stödhandtaget har 23 olika lägen, är det viktigt för dig
att kunna finjustera positionen på det?
”Att handtaget har så många lägen gör det lättare att
få det exakt var man vill ha det. Sen är det väl lite som med
många växlar på cykeln, man använder inte alla”, säger David.
När det kommer till användarvänligheten får GSR 36
VE-2-LI gott betyg att båda testarna. De tyckte att den var
bra balanserad, att knappar och reglade var lättmanövrerade och att den inte kändes så tung som den faktiskt är.
”Den ligger fint i handen och är smidig för sin kapacitet.
Den känns inte klumpig, trots att det är en väldigt stor
maskin”, säger David.
Vikten på 3,3 kilo gör maskinen till en tyngre borrskruvdragare,
men båda testarna är överens om att kapaciteten är värd vikten.
”Sett till kraft är den inte tung”, säger David. Alltså, man
vill ju alltid ha lättare maskiner, men då tappar man ju kraft.
GSR 36 VE-2-LI har LED-ljus som lyser upp arbetsytan,
och en batteriindikator placerad på batteriet.
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”Batteriindikator är bra, ett plus i kanten”, säger
Andreas. ”Det är skönt att få lite förvarning. Eftersom
de här maskinerna dör direkt, men känner inte av att de
tappar kraft innan batteriet tar slut. Då är det skönt att
kunna kolla hur mycket batteri man har kvar innan man
går upp på ett tak”.
Borrskruvdragaren lanseras med att den har både
lång drifts- och livstid. Coolpack-batteriet avleder värme
och förlänger på så vis livslängden. På en batteriladdning
klarar maskinerna upp till 70 skruvar med 8 mm i diameter
och 280 mm i längd. I vårt test körde vi med skruvar med
dimensionerna 12 x 160, utan självborrande spets vilket
den klarade helt utan problem.
”För en vanlig snickare räcker den gott och väl. Bra uthållighet för att vara en sladdlös maskin”, säger David. ”Jag
trodde inte att den skulle klara skruvar med dimensioner 12
x 160 mm, de har ju dessutom ingen självborrande spets.
Det är coolt att den klarar det”.
Ljudnivån fick omdömet att maskinen har ett snällare
ljud än en sladdriven maskin, och att den arbetar relativt tyst.
GSR 36 VE-2-LI har en maximal borrdiameter på 102
mm i trä, respektive 16 mm i stål. Borrkapacitet i tegel
står istället systermaskinen och kombimaskinen GSB 36
VE-2-LI för.
”Det är ett jämnt flöde på borrningen och hålet blir fint.
Snabbt och fint hål helt enkelt”, säger Andreas.
David fyller i:
”Trots att den klarar väldigt kraftig borrning, känns den
väldigt balanserad.
Är det något ni inte gillar med maskinen?
”Inget som jag kan komma på”, svarar Andreas.
Några sista kommentarer?
”Jag är mest imponerad av kraften. Att den inte känns
så klumpig. Den väger såklart, men den känns inte så tung.
Det är kanske ingen maskin för det dagliga arbetet för en
snickare, men allt som underlättar och har mycket kraft utan
sladd är ju välkommet”, avslutar Andreas
”Den är gräsligt stark, man tror inte att man kan få ut
så mycket kräm ur en batterimaskin. Den har bra balans
mellan batteri och motor”, avslutar David.

www.bosch.se
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Hyr ut Flex trall, ställningstrallen i komposit.

Fler fördelar och större förtjänster!
100:PANT

Flex trall återvinns
till 100%.
100:-/trall i pant
dras av på nästa
trallinköp.
Lång livslängd.

kg

kg

Konstant låg vikt,
10.4, 11.9 eller
12.4 kg beroende
på modell.

Staplingsbara.
Sparar utrymme.

Lätta att rengöra,
sortera, transportera och lagra.

Typkontrollerade
av SP (Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut)

Finansiering

Vi erbjuder finansiering
på 36 månader vid
köp av Flex trall.

®

Läs mer på: www.octaflex.se

www.octaflex.se | +46 35 - 21 65 00 | info@octaflex.se

®

2014 är vårt stora jubileumsår.
Vi firar 30 år!

Uthyrning • Utbildning • Transporter
Västerås

021-81 07 00

Stockholm
08-19 40 00

Gävle

026-14 08 00

Uppsala

070-377 06 50

precisreklam.se

www.malarlift.se

30 höjdarår
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Scanmaskin lanserar den första gasoldrivna slipmaskinen i Europa
Som första tillverkare i Europa lanserar Scanmaskin den
gasoldrivna slipmaskinen Scan Combiflex 800 Propane.
Scan Combiflex 800 Propane är designad för hög produktivitet utan krav på strömförsörjning.
Lanseringen av Scan Combiflex 800 Propane skedde på
mässan World of Concrete 2014 i Las Vegas, USA i januari
där den visades för första gången.
År 2003 lanserade Scanmaskin sin första Scan Combiflex-slipmaskin som snabbt blev en bästsäljare. Sedan
dess har maskinparken snabbt utökats med totalt tolv modeller
av Scan Combiflex, med många varianter och alternativ.
Scan Combiflex 800 Propane (SC 800 Propane) är en

robust och stabil maskin som är konstruerad att drivas utan
krav på strömförsörjning. Den drivs 100 % av gasol, vilket
gör den mycket flexibel med många användningsmöjligheter. Med sin vikt och motorkraft är SC 800 Propane en
mycket kraftfull och effektiv slipmaskin, konstruerad för alla
typer av applikationer.
Den ergonomiska designen gör att risken för vibrations- och belastningsskador på maskinföraren minimeras
samtidigt som maskinen kan slipa och polera vid höga
hastigheter. SC 800 Propane är även konstruerad att följa
underlaget för effektiva och jämna resultat utan större
ansträngning.

DC 3900 Twin eco med dubbelstyrka 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 Dustcontrols nya DC 3900c
Twin eco på ett effektivt sätt tack vare den integrerade
föravskiljaren. Den är också utrustad med två av företagets
nya eco motorer som, trots att de förbrukar mindre energi,
har högre sugeffekt än tidigare.
DC 3900c Twin eco har ett robust och justerbart
chassi så att maskinen lätt kan transporteras, även i
mindre transportbilar. Cyklonen kan ställas in på två olika
höjder för att möjliggöra utrustning både med säck och
behållare. Den optimerade konstruktionen underlättar
också underhåll- och servicearbeten, vilket leder till lägre
underhållskostnader.
DC 3900c Twin eco
passar för många olika arbetsuppgifter där man ställer
höga krav på dammfrihet,
oavsett om det handlar om
grovstädning av byggarbetsplatser eller punktutsug för
större elektriska handverktyg
och golvslipmaskiner. Tack
vare ett stort urval av sugkåpor och andra tillbehör kan
DC 3900c Twin eco enkelt
och smidigt skräddarsys
efter kundens behov.

Sedan början av 2013 har Scanmaskin ett eget säljbolag
i USA och satsningen på den amerikanska marknaden har
lyckats mycket bra. Nu siktar man även på att slå sig in på
den sydamerikanska marknaden.
Tekniska data
18,5 kW Varvtal: 550-960/min
Slipskivor: 3 x 240 mm
Slipdiameter: 800 mm Vikt: 440 kg
Gasolflaska: PC10, 10 kg
Vattenkoppling för vattenslang: standard

www.scanmaskin.se

För få nya yrkeshögskoleutbildningar beviljas
Pär Bönnestig, tf. chef Regional medlemsservice.

Förändringar inom
VVS Företagens
ledningsgrupp
Johan Mossling, chef Regional medlemsservice på VVS
Företagen lämnar sin nuvarande roll och tillträder tjänsten
som chef för Branschutveckling och företagande på VVS
Företagen.
”VVS Företagens ambition är att vara den självklara aktören och samarbetspartnern i frågor som rör branschfrågor
för såväl våra medlemsföretag, som politiker och samhälle i
stort. Med den här förändringen sätter vi fokus på ett strategiskt viktigt område för att VVS Företagen ska fortsätta att
stärka sin roll i byggsektorn”, menar Mats Björs, vd på VVS
Företagen. Pär Bönnestig, nuvarande chef Kommunikation
på VVS Företagen blir tf. chef Regional medlemsservice och
Manne Didehvar, chef Kompetensforum på VVS Företagen
blir även tf. chef Kommunikation. Förändringarna gäller från
och med den 1 december.
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Av årets inkomna ansökningar till YH-Myndigheten
beviljas 377 utbildningar. Det motsvarar cirka 10 300
studerandeplatser per utbildningsomgång. Flest platser
beviljas inom utbildningsområdena Teknik och tillverkning, Ekonomi, administration och försäljning samt
Data/IT. För VVS Företagen är detta nedslående siffror
där alltför många ansökningar fått avslag. IUC, där
VVS Företagen är en av skolans instiftare har sökt sex
utbildningar till utbildningen VVS-ingenjör samt Kyla.
YH-Myndigheten beviljar utbildningen VVS-ingenjör
i Katrineholm, Malmö och Göteborg, men avslår i
Stockholm. Kyl- och Värmepumptekniker avslås både i
Stockholm och i Göteborg.
Sveriges och företagens utveckling, tillväxt och
konkurrenskraft hänger på kompetensförsörjningen av
välutbildade och kompetenta medarbetare och VVS.
Företagen menar att YH-utbildningarna är en viktig kanal
för att säkerställa detta.
”Vi kommer att anstränga oss ännu mer för att skapa
en stabil och näringslivsnära beslutsmodell i samverkan
med YH”, säger Manne Didehvar, chef Kompetensförsörjning VVS Företagen.

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

46

Gigantisk lift för
att skörda kottar

TÜV-testad: Atlas Copcos
duplexvält LP6500 ger högsta
möjliga förarkomfort
Den höga förarkomfort som duplexvälten LP6500 ger är
ett direkt resultat av Atlas Copcos kontinuerliga fokus på
ergonomisk design. Vid ett test som nyligen genomfördes av
TÜV Nord, en oberoende organisation för teknisk inspektion,
jämfördes LP6500 med två liknande duplexvältmodeller från
andra tillverkare. Testet bekräftade att LP6500 ger mindre
vibrationer i handtaget och lägre maskinbuller än andra
testade maskiner.

Testresultaten är entydiga
Vid vibrationstestet uppvisade LP6500 en vibrationsnivå i
händer och armar på endast 4,14 m/s2 i det övre handtaget,
medan den uppmätta vibrationen i styrhandtaget på en
konkurrerande vält uppmättes till 7,01 m/s2. Därmed är vibrationerna i händer och armar med LP6500 så mycket som

2,87 m/s2 lägre, vilket innebär väsentligt mindre påfrestning
på föraren under en arbetsdag. Vid bulleremissionstestet
uppvisade LP6500 en ljudtrycksnivå på endast 89 dB(A),
vilket är 3 dB(A) mindre än på den ena av de konkurrerande
maskinerna, och 6 dB(A) lägre än på den andra.

Effektiv på nästan alla ytor
Modellen LP6500 ger hög packningskapacitet på tunna lager
av granulära material, t.ex. sand och grus. Vid packning av
silt beror effekten i stor utsträckning på vatteninnehållet och
LP6500 är mest effektiv på tunna lager. På asfalt är slutresultaten utmärkta och LP6500 är mycket lämplig för mindre
arbeten inom områden som konstruktion eller reparation av
vägar, smala vägar, lekplatser eller parkeringsplatser.

www.atlascopco.se

Slip- och polerrondell ger synlig slipyta
Nortons slip- och polerrondell Octopus har tre urtag i periferin vilket medger att slipytan kan ses under slipningen
vilket underlättar arbetet och ger ett bättre slutresultat.
Norton Octopus är en slip- och polerrondell för järn, stål
och rostfritt som används i vinkelslipmaskiner. Rondellen
har tre urtag som gör att slipytan kan ses under slipningen.
Att kunna se arbetsytan under slipningen utan att behöva
avbryta arbetet gör både att slipningen kan utföras snabbare
och att man uppnår ett bättre resultat.
Rondellen har en unik ytstruktur som motverkar
igensättning och som i kombination med de tre urtagen
ger kallare slipning vilket minskar risken för bränning av

arbetsstycket. Norton Octopus har en böjd form (typ 29)
vilket medger en större kontaktyta som ger en bättre
ytfinhet. Rondellen har lång livslängd samt låg ljud- och
vibrationsnivå enligt tillverkaren. De finns i diameter 115
och 125 mm och i två kornstorlekar: Korn 36 för slipning
och korn 60 för polering.
“Att kunna se ytan på detaljen som slipas gör arbetet
mycket enklare och snabbare samtidigt som slutresultatet
blir bättre då man har större kontroll över slipningen”,
säger Jonas Falk, försäljningsansvarig på Saint-Gobain
Abrasives AB.

www.saint-gobain-abrasives.com
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Ommelift introducerar nu en gigantisk lift på hela 37 meter
i räckvidd. Den första liften som levererats har löst ett unikt
problem med att plocka grankottar i Danmark.
Under hösten fick två danska jägmästare i uppgift att
avverka 20000 liter kottar under två veckor på ett sex tunnland stort område med jättegranar. Granarna är i genomsnitt
50 år gamla och träden producera bara kottar på de bästa
grenarna. Höjden på granarna ligger 35 och 40 meter.
Tonny Bang på T/M Lift har hyrt ut Ommeliften 3700
RBDJ för att hjälpa dem att uppnå sina mål.
“Det är inte så ofta granarna bär kottar med frö och förra
gången det hände i detta område var för fem år sedan. Då
var träden lägre och vi kunde använda speciella skogshissar
för avverkningen men nu är träden för höga för hissarna”,
säger Tonny . Den här typen av jättegranar bär bara kottar på
de översta grenarna så det är viktigt att använda utrustning
som när upp. “Men med Omme 3700 RBDJ gick det som
en dans”, säger Tonny.
Larvbandsförsedda Omme 3700 RBDJ är konstruerad
för att genomkorsa mjuk eller kuperad terräng. Den har en
tvåstegs växellåda för effektiv transport och stödbenen kan
sättas upp på sluttningarna på upp till 30 % lutning vilket gör
den idealisk för användning i oländig mark. Det tar mindre
än tre minuter för att köra ut teleskopbommen till full höjd.
3700 RBDJ kan bära upp till 250 kg kilo på full höjd
vilket gott och väl klarar två personer med verktyg. Den har
en maximal plattformshöjd på 37 meter och räckvidd på upp
till 14 meter. Den 130 gradiga flyjibben underlättar arbetet
upp och över hinder och den 82-gradiga korgrotation ger
effektiv drift i trånga och besvärliga platser.
De danska jättegranarna heter Abies grandis på latin och är
ett snabbväxande träd vars grenar används främst för att skapa
dekorationer som julkransar och liknande. Fröna skördas från
kottarna och säljs till plantskolor för odling av nya anläggningar.
“Att avverka kottar är et tidskrävande arbete och det är viktigt att utrustningen är snabb och lätt att etablera”, säger Tonny.

www.ommelift.net

SlangExpress
020-46 46 00

STÖRST I SVERIGE PÅ MOBIL SLANGSERVICE

• Slangmontering på plats
• Förebyggande underhåll
• 24h service
• Slangdiagnostik
• Ett nummer för alla bussar • Centralsmörjning

www.hydroscand.se

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
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Fredrik, Conny, Andreas, Janeth, Jan, Roger,
Benny och Thomas från Säve Hyrmaskiner.

Kick Off!
Kick On! 2014!

Som bekant fyller uthyraren Säve Hyrmaskiner 25 år i år. Det har man
tänkt fira under hela året och SRT kommer att bevaka företagets alla
aktiviteter under året. Man vill promovera sina kunder, anställda,
leverantörer och andra samarbetspartners alldeles särskilt under året.

Onsdagen den 29 januari samlades företagets alla
anställda från de tre depåerna till en “Kick Off och Kick
On” på huvudkontoret i Arlöv. Det blev en intensiv dag
med mycket på agendan.

“Vi har haft sådana här kick offer sedan några år
tillbaka och jag tycker att det är viktigt att man stannar

Sven Holger var moderator
Den som var lite av en moderator och som höll i
programmet hela dagen var föreläsaren Sven Holger
Svensson som medlemmar i Hyrex-Kedjan känner väl
sedan länge. Sven Holger har hållit flera föreläsningar
på Hyrex-Kedjans olika sammankomster. Sven Holger
har glimten i ögat och har fått epitetet “Dumlemannen” för hans stor förkärlek för just dumlekolor.
Åhörarna på hans olika föreläsningar bjuds alltid på
dumlekolor. Så var nog med all säkerhet fallet även
på Säve Hyrmaskiners Kick Off.
Det var 20-talet personer som hade samlats och
dagen började med en gemensam frukost som hade
dukats ut.
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upp i början av ett nytt år och samlas för att utbyta
idéer och tankar”, säger Säves vd Roger Sturesson.
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Roger Sturesson på Säve Hyrmaskiner.

Internutbildningar sedan 2012
Roger berättar vidare att man behöver liksom en liten
energiinjektion och att hitta riktningen för det kommande året. Under Sven Holger ledning började man
programmet med att gratulera varandra till de 25 åren.
Företaget har sedan 2012 genomgått två utbildningar
under Sven Holgers ledning. Man gjorde en tillbakablick
på det som man lärt sig och vilka resultaten blivit under
2013 och på vilket sätt man kan fortsätta implementera utbildningens steg 1 och 2 under detta år. Även
omsättnings- och resultatsiffror för 2013 diskuterades
såsom kostnader och hur man kan bli effektivare. Sedan
pratades det en hel del om det år som ligger framför och
vad han tror om utvecklingen. Vad har de anställda för
förväntningar på marknaden och på bolaget?

Janeth & Jonny.

På årets sammankomst handlade det naturligtvis en
hel del om 25-årsjubileumet, hur det ska genomföras och
firas. Man gick i detalj igenom det jubileumsprogram
som man satt för året.

Grupparbete runt jubileet
När det var dags för lunch inmundigades den tillsammans på kontoret och sedan var det dags för ett
grupparbete som hade rubriken “Hur får vi mest ut
av vårt jubileum?”. Det blev en hel del diskuterande
i grupperna runt detta ämne. Sedan fortsatte arbetet
med att planera hur 2014 kommer att se ut med
utgångspunkt från jubileumsaktiviteterna. Efter ett
avbrott för kaffe drog det sista grupparbetet igång
och man tog sig då an at diskutera hur man inom

bolaget kan bli mera tidseffektiva. Hela tiden, som
sagt, under ledning av Sven Holger Svensson som
ledde och höll i trådarna.
Den allmänna uppfattningen bland de anställda
var att dagen varit mycket positiv och man fått en hel
del gjort och planerat. Riktningen för året har lagts och
man vet nu mera tydligt hur man ska jobba vidare. Den
allmänna uppfattningen bland de anställda är att man
ser med större tillförsikt gentemot 2014 än man gjorde
i inledningen av 2013. “Det känns mera tydligt nu att
konjunkturerna är på väg åt rätt håll och det var vi
alla ense om på kickoffen”, avslutar Roger Sturesson.

www.savehyr.se

Gör minus
till plus.
Kontakta oss på följande tel.nr:
Malmö 070-593 77 66, Göteborg 070-593 77 88 och 070-593 23 83
Stockholm 070-593 75 03 och 072-561 38 43, Norra Sverige 070-593 77 44
www.wackerneuson.com
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Nu blommar

Mojaveöknen
En amerikanska byggmarknaden som äntligen börjar visa tydliga tecken
på tillväxt är också mycket beroende av positiva injektioner från stora
nationella och internationella mässor för att få hjälp att komma helt på
banan. Kommer detta hända när CONEXPO-CON/AGG arrangeras i Las
Vegas mellan 4-8 mars, 2014?
Mojaveöknens torrhet och värme i Nevada
kommer snart att dra besökare till Las Vegas
från alla hörn av världen. Vart tredje år blir Las
Vegas som en kokande byggryta under det
första kvartalet. I januari eller början av februari
arrangeras varje år mässan World of Concrete
som alltid är organiserat på Las Vegas Convention Center. Ungefär en månad senare är det
dags för megabyggshowen CONEXPO-CON/
AGG, USAs svar på Bauma, som organiserad
av American Equipment Manufacturers Association, USAs svar på Maskinleverantörerna.
I år är förväntningarna större än någonsin
på CONEXPO-CON/AGG. Den amerikanska
byggsektorn visar äntligen tydliga tecken på
att komma ut ur den dvala som har förlamat
branschen ganska länge . Det finns en klar
efterfrågan bland entreprenörer i hela USA
för att åka till Las Vegas och ta del av vilka nya
produkter som erbjuds på marknaden. Och för
första gånger sedan flera år tillbaka tror många
utställare att entreprenörerna är beredda att
spendera pengar då byggprojekten börjar in.

En ojämn situation

rar medan andra kämpar för sin överlevnad.
Florida, Kalifornien och New York ökar kraftigt
medan Detroit har ansökt om konkurs och en
del är oroliga för att Chicago kommer att följa
samma väg. Så krisen lämnar sina spår här och
där. Men som helhet finns det många positiva
tecken på att byggmarknaden faktiskt växer
över hela landet och kommer att fortsätta att
göra det . En mässa som CONEXPO-CON/
AGG tillsammans med sina utställare och
deltagare spelar en viktig roll för detta.
CONEXPO-CON/AGG är den internationella samlingsplatsen vart tredje år för
byggindustrin att visa upp den senaste
tekniken, utrustningen, produkter och
tjänster. Tillsammans med CONEXPO-CON/
AGG organiseras även mässan IFPE. IFPE är
den ledande internationella utställningen
och tekniska konferens för styrsystem och
kraftöverföring inom maskiner och anläggningar av olika typer. När CONEXPO-CON/
AGG och IFPE arrangerades i mars 2011
kom nästan 120.000 besökare och mer
än 2.400 företag ställde ut på en yta av
220000 kvadratmeter.

Men faran är inte över på marknaden vilket
gör många entreprenörer försiktiga för att
inte bli alltför utsatta ifall marknaden backar
igen. Uppgången på den amerikanska marknaden är mycket ojämn . Vissa stater och
större städer har verkligen fått hjulen att snur-

CONEXPO-CON/AGG lockar alla typer av
besökare som är involverade i alla delar av
byggbranschen. CONEXPO-CON/AGG är
den utmärkta samlingsplatsen för att visa

Deltagarna och utställarna
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upp som utställare och som besökare hitta
den senaste tekniken och innovationerna i
utrustning, produkter och tjänster för byggindustrin. Produktkoncentration på områden
gör det lätt för besökare att hitta specifika
produkter, tjänster och utställare av intresse.

Utbildning och industrisupport
CONEXPO-CON/AGG erbjuder ett omfattande utbildningsprogram under den fem
dagar långa mässan, med seminarier som
betonar branschfrågor och trender, ledning
och tillämpad teknik.
Ledande branschorganisationer från hela
världen deltar som stödorganisationer och ledande branschpublikationer/media över hela världen sponsrar mässan. Bland annat ställer svensk
Rental Tidnings systertidningar PDi och PDa ut
på mässan. CONEXPO-CON/AGG är erkänd
som en samlingsplats för den globala bygg-och
byggmaterialindustrin och här hålls hundratals
branschmöten, och årliga branschmöten.

Arrangör och sponsorer
Huvudsponsorerna är Association of Equipment Manufacturers (AEM), National Ready
Mixed Concrete Association (NRMCA) and
National Stone, Sand & Gravel Association
(NSSGA). Show sponsor is Associated General Contractors of America (AGC). AEM
är också arrangör av mässan.
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UNCOVER WHAT’S NEW
Get the ultimate up-close look at the future of construction.
CONEXPO-CON/AGG represents an immense unveiling of all the newest equipment,
technology and product breakthroughs in construction. From earthshaking big iron
to groundbreaking innovations you don’t even know exist, it’s all assembled in one
place to help you work smarter.

Pre-register to get show updates at conexpoconagg.com
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Nytt koncept för energirenovering
av småhus till nära-noll
Byggnader står för cirka 40 procent av Europas totala energianvändning och har en stor klimatpåverkan. I Sverige
finns idag cirka 1,5 miljoner småhus byggda före år 1980
och en stor del av dessa är i behov av renovering och energieffektivisering. Nu utvecklas renZERO™-konceptet, ett
säkert och kostnadseffektivt renoveringskoncept för hus
byggda före 1980.
Energieffektivisering av småhus är i dagsläget svårt och
några färdiga koncept finns inte på marknaden.
”I renZERO™-projektet eftersträvar vi att hitta sätt att
skapa en säker och kostnadseffektiv lösning för energirenovering av fristående hus, par- och radhus, byggda före
1980. Det handlar om en helt ny renoveringsmetod som
utvecklats för nordiska väderförhållanden”.
renZERO™ projektet startades sommaren 2011 och drivs
av Paroc. Utvecklingen av den nya renoveringsmetoden har
för den svenska marknaden gjorts tillsammans med Elitfönster
och NIBE och konceptet testades under hösten 2013 i Sverige.

Pilotprojektet
Pilotobjektet för renZERO™-konceptet, Länsmansvägen 32
i Skarpnäck, är en enplansbyggnad med källare, uppförd på
40-talet och endast tillbyggd. Tilläggsisolering eller byte av
fönster har inte gjorts. De årliga kostnaderna för uppvärmning och
varmvatten ligger före energirenoveringen på cirka 19 000 kronor.
De som bor i huset heter Ola och Erika Åkerström och
de berättar varför de valt att göra en energirenovering.
“Jag har bott i det här huset i princip hela mitt liv. Det var
min farfar, Sven Åkerström, som 1945 byggde egnahemshuset på Länsmansvägen. I takt med att barnkullen växte
byggdes huset ut med två rum, badrum och nytt garage.
1977 var jag ett år och flyttade då in i huset tillsammans
med mor och far. De gjorde en del små renoveringar under

åren; men aldrig något genomgripande. Så 2004 köpte jag
och min sambo Erika huset och vi känner nu att det är dags
för oss att sätta vår egen prägel på det.
När vi planerade vilka förändringar vi ville göra diskuterade vi både estetiska och funktionella förändringar; installation av värmepump, fönsterbyte, ny fasad och nytt tak t.ex.
Miljöaspekten var också viktig för oss – det handlar ju om
våra döttrar och deras framtid - och därför hade vi med tankar
om detta under hela planeringsfasen. När vi så fick höra talas
om renZERO™ och Energirenovering tyckte vi att det kändes
helt rätt för oss eftersom vi på det sättet kan bidra till en bättre
framtidsmiljö. Det kändes rätt att först sänka energibehovet och
därefter låta energikällan ta hand om det lilla resterande behovet.
Dessutom hade elräkningen varit hög de senaste åren så
beslutet att energirenovera var ganska lätt att ta.”

Åtgärderna som utfördes är:
• tilläggsisolering av taket från utsidan med 		
PAROC eXtra 360 mm
• tilläggsisolering av väggarna med			
PAROC renENERGIA™ renoveringspanel
• byte av fönster till nya ELIT RETRO från 		
Elitfönster och ny fönsteromfattning från PAROC
• tilläggsisolering med PAROC FAL 1, putslamell fasad,
och putsning av källargrunden
• installation av ny generation ventilationsvärmeväxlare
(FTX-system) samt NIBE F1255 bergvärmepump
tilläggsisolering av ventilationsrör med PAROC HVAC
AirCoat och vattenledningsrör med PAROC Hvac AluCoat T

Från energislukare till
energismart på bara några veckor
För att göra en lång historia kort så har det nästan 70 år
gamla huset energirenoverats från 128 kwh/m2, ner till
en beräknad energianvändning på 25 kwh/m2. renZEROkonceptets pilottest kan vara startskottet på en helt ny
renoveringsmarknad.
“Det känns häftigt att på så kort tid gå från ett gammalt
energislukande hus till ett klimatsmart hus som håller för
framtiden. Dessutom har vi kunnat behålla husets ursprungliga utseende och karaktär. Min farfar hade varit glad över
att se sitt gamla hus så här”, säger Ola Åkerström som bor
i pilothuset tillsammans med fru och två döttrar.

www.renzero.se
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Branschmässan som alltid tar dig till nya höjde

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

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

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

Med början i denna utgåva av Svensk Rental Tidning startar tidningen 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 sortiment eller helt enkelt en annons som
innehåller ditt företags kontaktuppgifter.
Annonsregistret kommer att finnas med i alla
utgåvor under året till det förmånliga priset av 6 000 kr
för hela sex införande. Annonsens utformning kan du
ändra inför varje nummer om så önskas förutsatt att du

skickar in nytt annonsoriginal till redaktionen.
De av tidningens annonsörer som annonserar med
standardannonseri i alla av Svensk rentals utgåvor under
året får i år automatiskt sex stycken registerannonser gratis
med en i vardera utgåvan. Om du är intresserad av en registerannons kontakta tidningen på info@svenskrental.se
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Nöjda kunder =
Lönsam uthyrning
Kontakta oss på:
08 – 50 52 10 42
info@mcs-software.se

www.mcs-software.se
Pumpar:

Ur Rentalencyklopedin:
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[kåntej’ner] subst.
• förråd, förvaring av ex.
verktyg och farligt gods,
garage, carport, arbetsbod,
väderskydd, vedbod,
rökrum, lagerlokal
 äv. lätt att flytta och placera,
extremt användbar:
de löste allt med att hyra ~ n

Vi beräknar, monterar, driftsätter och demonterar såväl
annons_container.indd
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
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www.hydroscand.se

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

Liftar/Kranar/Ställningar:
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www.brubakken.se
Elverktyg:

Bosch mätverktyg!
100% professional!

Branschföreningar:

www.husqvarnacp.se

www.svenskrental.se

www.swedishrental.se

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

Kontroll över
tillgänglighet,
utnyttjandegrad
samt intäkter

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

Automatiska
påminnelser om
underhåll samt full
servicehistorik
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TEMPORÄRA ANLÄGGNINGAR

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

Volvo CE:s anläggning i
Braås nu koldioxidneutral
I slutet av december 2013 nådde Volvo
Construction Equipments anläggning i Braås
sitt mål att bli koldioxidneutral. Anläggningen
på 45 000 kvadratmeter är belägen i södra
Sverige och verksamheten är framförallt inriktad
på konstruktion och tillverkning av ramstyrda
dumprar. Numera används enbart förnyelsebara
energikällor här – såsom vindkraft, biomassa
och vattenkraft – som varken ger skadliga
utsläpp eller bidrar till växthuseffekten.
Systerbolaget Volvo Trucks nådde denna
viktiga milstolpe år 2007, då anläggningen i Gent
blev en föregångare för koldioxidneutral industriell tillverkning. Och precis som Gent-fabriken blev
den första koldioxidneutrala anläggningen inom
fordonssektorn, blir fabriken i Braås nu först inom
anläggningsmaskinssektorn.
”Omsorg om miljön är ett av våra kärnvärden på Volvo och genomsyrar allt vi gör.
Vi är mycket stolta över att Volvokoncernen är
föregångare, inte bara inom en bransch, utan
två”, säger Niklas Nillroth, ansvarig för miljö,
säkerhet och samhällsansvar på Volvo CE.
Braås-fabrikens resa mot en koldioxidneutral verksamhet inleddes 1999. Växjö Energi
AB installerade då en fjärrvärmeanläggning
som eldades med träflis, för att förse både
produktionen och Braås invånare med centralvärme. 2007 anslöt sig sedan Volvo CE
Braås till ett koncernövergripande initiativ då
man övergick till grön el, det vill säga el från
förnyelsebara källor.

Slutspurten
Dessa två första initiativ gjorde att anläggningen
2008 var koldioxidneutral till 87 %. Därefter gick
man för två år sedan in i slutspurten mot målet
på 100 %. I produktionen identifierades att de
största energiförbrukarna var gasolbrännarna

som användes för att värma upp ugnarna för
rostskyddsbehandling till 60 °C. Dessa byttes
successivt ut med början i september 2013
och ersattes med fjärrvärme. Brännarna i
målerianläggningen, som kommer upp i en
temperatur på 120 °C, ersattes också med
elvärme. Dessutom byttes fabrikens dieseldrivna
gaffeltruckar ut mot eldrivna modeller.
Samtidigt satte Volvo CE Braås press
på att Växjö Energi AB skulle driva fjärrvärmeanläggningen med enbart biomassa.
Tidigare hade de även använt vanlig eldningsolja under toppar och vid underhåll.
”Det här är ett fantastiskt resultat som
uppnåtts tack vare de engagerade och målmedvetna medarbetarna på fabriken i Braås.
Men vi hade aldrig klarat det utan stöd från
våra partners i regionen och om inte grön kraft
funnits så lättillgängligt i Sverige”, säger Nillroth.

Fortsatt engagemang
Nästa steg är att fokusera mer på energibesparande åtgärder, framförallt minska stilleståndsförbrukningen på anläggningen. Ett initiativ
är att återvinna spillvärme från processen och
använda den för att värma upp byggnaderna.
”Omsorg om miljön är och har alltid
varit högprioriterat för Volvo CE och Braåsfabriken är bara den första i raden som blir
koldioxidneutral. Alla våra anläggningar arbetar mot samma mål och bidrar därmed till
gradvisa förbättringar av vår miljöpåverkan
varje dag. Vår dåvarande VD, Pehr G. Gyllenhammar, konstaterade 1972 att vi själva
är en del av problemet, men att vi också är
en del av lösningen. Vi strävar därför efter
att bli världsledande inom hållbara lösningar
för anläggningsmaskinsbranschen inom alla
delar av vår verksamhet”, avslutar Nillroth.

Gå gärna in och
läs fler nyheter
och reportage på:

www.svenskrental.se
info@geda.de
www.geda.de

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

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

DETTA MÅSTE FIRAS! Vi fyller 25 år i år och det kommer vi att fira med en
mängd olika spännande aktiviteter under året tillsammans med våra vänner – både
nya och de som varit med sedan 1989. Varmt välkomna till det fristående alternativet i
södra Sverige som optimerar en lösning för varje behov. Och förresten, festen... FIXAR VI!

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

Malmö
Åvägen 2
232 61 Arlöv
040-631 48 00
malmo@savehyr.se
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Göteborg
Aröds Industriväg 2
422 43 Hisingsbacka
031-761 48 30
goteborg@savehyr.se

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

