Chicago Pneumatic fullbordar expansionen av sin betongserie

Sidan: 36

Nummer 5-2015 September - Oktober 2015 • Årgång 14

Reportage:
Sidorna: 34-35

LEGUAN BANAR VÄGEN
MED FINSK SISU!
HÅLSÅGAR FRÅN BAHCO Sidan: 22

DEWALT® LANSERAR NYTT Sidan: 40

NYA KAP- OCH GERINGSSÅGAR Sidan: 43

Nytt system från Knauf Insulation förenklar för hustillverkare

Sidan: 40

Nu är vår nya
hemsida lanserad!
www.allaccess.se

– det är vi som marknadsför & säljer Altrex i Sverige
Ullevivägen 4 • 197 40 Bro • 08-24 24 24

3

28 En pigg
75-åring
EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Mycket har hänt på Grindex och vi redogör
för några generella nyheter om bolaget.

38 Hyrex satsar

14 Årets handhållna nyheter
I sedvanlig ordning publicerar vi en årlig temaartikel i Svensk Rental om handhållna maskiner
och utrustningar för byggindustrin. Årets nyheter är en salig blandning av allt ifrån multiverktyg
med hög precision, kolborstfria elverktyg, bilningsmaskiner till handhållna kapmaskinen samt
kedjesågar. Maskiner som i sin enkelhet erbjuder en lätt lösning på svåra arbetsuppgifter.

I november höll Hyrex-kedjan sitt traditionella
höstmöte med deltagande maskinuthyrningsfirmor och även denna gång med representanter från en rad olika leverantörer.
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Vi har också flytt en gång i tiden
Flyktingströmmen till Sverige är ett hett omdebatterat ämne i synnerhet nu när invandrarfrågan
kommit upp på agendan lite tydligare. Egentligen
har vi svenskar ett lite underligt förhållningssätt
till känsliga frågor. Men det ligger nog i vår natur
att vara lite lagom. Vi sticker
helst inte ut för mycket och är
försiktiga med att visa vad vi
tycker offentligt. Sedan mumlar
vi gärna lite i leden där det inte
är lika lätta att urskilja vem som
sa vad och tyckte vad. Nästan
samtliga av våra riksdagspartier
har nu vågat börja diskutera
nivån på hur många invandrare
och flyktingar Sverige skall ta
in per år. En del sätter gränser
som aldrig kunde hänt bara
för några år sedan. Men det är
faktiskt ok att prata om hur många invandrar man
tycker vi ska ta in i landet. Det är ok att tycka att
Sverige tar in för många invandrare i förhållande till
andra europeiska länder. Det är ok att känna oro för
landets ekonomi på grund av våra invandrings- och
flyktingpolitik. Det är ok att känna oro för att det
kommer att bli mera ont om jobb i landet. Det är
ok att känna oro och uttrycka detta, men det är vår
skyldighet att ta reda på om denna oro är befogad

och riktigt grundad innan man börjar propagera
för motsatsen och försöka hitta någon att skylla
på. Ta reda på om det finns något samband mellan
oron och vår invandrings- och flyktingpolitiken eller
på invandrarna och flyktingarna själva. Och det är
INTE OK att göra skillnad på
en människas värde på grund
av att hon är så kallat etniskt
svensk eller är invandrare eller
flykting och kommer från ett
annat land.
De pengar som vi lägger på
att hjälpa det ökande antalet
flyktingar idag blir ingen extra
pålaga på skatterna utan detta
stöd tas från vårt redan beslutade bistånd. I alla fall inte i
nuläget. Och med en fortsatt
ökande flyktingström måste
EU gå in och lagstifta om att flera länder måste öka
sina kvoter. Detta resulterar naturligtvis i att andra
biståndstagare kommer att få mindre pengar så
länge som flyktingfrågan är aktuell.
Men vi tror väl alla på en bättre värld och att
vi skall verka för detta mål. Då hjälper det inte
att stänga våra gränser och överlåta problemen
till någon annan. Det hjälper inte att bränna ner
flyktingförläggningar för människor som redan är

nedslagna och behöver en stunds vila och återhämtning. Vi lever i en alltmera krympande värld
där folk och folkgrupper flyttar allt mer och mer.
Vi ska slå vakt om våra intressen, ja men vi kan
inte isolera oss. Vi behöver varandra idag och än
mer i framtiden över gränserna. Vi är olika, ja men
vi kommer inte att blir mindre olika om vi väljer
att skärma av oss från varandra. En gång i tiden i
mitten av 1800-talet och drygt 60 år framåt var det
en omkring tredjedel av befolkningen i Sverige och
50 miljoner i övriga som flyttade från nöden här
hemma till ett bättre liv i USA, Brasilien, Argentina
och en rad andra länder. Vi fördrevs dock inte utan
flyttade självmant. Tillsammans med en rad andra
nationaliteter byggde vi upp våra liv på nytt.
Apropå nedbrända tillfälliga boenden för flyktingar kunder kanske tillfälliga och mobila lokaler
vara ett alternativ. Kanske något att tänka på för
uthyrningsbranschen?

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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Vad gör ni som aldrig kommer?
Bästa medlemmar och läsare,
Det har nu gått några veckor sedan
Hyrex-kedjan genomförde sitt höstmöte
på Clarion Sign Hotel i hjärtat av Stockholm. Min bedömning från mötet var
att det uppskattades och stämningen
var som vanligt god. Vi hade ett tajt och
omfattande program från morgon till sen
nattimma. Sammanfattningsvis informerades om Smartwater och PosTrack.
Därefter följde ett inspirerande föredrag
av M. Genberg som bland annat tänker
sig att bygga hus på månen. Där kan
man snacka om “högt flygande planer”.
Under dagen genom förde vi en rad olika
grupparbeten som kändes som om de
aldrig ville ta slut.
Mötesdeltagarna informerades också
om vad som idag gäller för byggindustrins ID 06. En intressant presentation.
Dagen avslutades som vanligt i god
Hyrex-anda med en väl smakande middag blandat med roliga historier. Allt
som allt återigen ett lyckat Hyrex-möte,
eller hur?
Den frågan ställer jag till er som inte
var där eller framförallt till er medlemmar som aldrig närvarar. Det är helt ok
att man som medlem inte kan vara med
varje gång. Många uthyrare och även
leverantörer är inte så många anställda
och det kan vara svårt att avsätta folk
att närvara på Hyrex möten varje gång.
Det är också en kostnad att närvara och
vi har full respekt för att man ibland
måste välja bort att delta. Men det är
inte ok att aldrig vara med. Som medlem
betalar man inte bara för att kunna ha
Hyrex logga på sina brevpapper eller
hemsidor. Det är tillsammans i möten
och annat som vi kan förändra saker
och göra villkoren och marknaden bättre
för uthyrarna, leverantörerna och våra
slutkunder. Tänk på det ni som aldrig
närvarar inför nästa Hyrex-möte.
Som ny ordförande har jag tänkt
en del på vad som krävs för att fler
uthyrarmedlemmar ska komma till mötena. Om ni har synpunkter och idéer
på hur vi kan locka fler medlemmar till
mötena så hör av er till mig. Mitt mål är
att skapa en ännu mera dynamisk och
levande branschförening än vi redan är
där idéerna och aktiviteterna formligen

BATIMAT 2015
2-6 november, 2015
Internationell mässa för byggmaskiner, mm
Paris Nord Ville Pint
Paris, Frankrike
www.batimat.com

WORLD OF CONCRETE 2016
2-5 februari, 2016
Las Vegas Convention Center,
Las Vegas, USA
www.worldofconcrete.com

www.hyrex.org
Thomas Truedsson
Ordförande Hyrex-Kedjan

NORDBYGG 2016
5-8 april, 2016
Stockholmsmässan, Stockholm
www.nordbygg.se

Optimal kraft.
Välj grönt.
Produktsortiment Bendof, ett välkänt varumärke för kraftfulla
handhållna och stationära maskiner för byggindustrin.

BAUMA 2016
11-17 april, 2016
München Exhibition Centre,
München. Tyskland
www.bauma.de

MASKINEXPO 2016
26-28 maj, 2016
Stoxa, Arlanda
www.maskinexpo.se

Innovativa lösningar. Gröna verktyg.
SVENSKA MASKINMÄSSAN 2016
2-4 juni, 2016
Solvalla, Stockholm
www.svenskamaskinmassan.se

LOAD UP NORTH 2016
1-3 september, 2016
Boden Arena, Boden
www.loadupnorth.se

Produkter för byggindustrin

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

BYGGRENTAL - EN TIDNING
FÖR OCH OM DEN SVENSKA
MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

MÄSSKALENDER

svämmar över. Tänk om vi till och med
skulle nå så långt att våra möten näst
intill blir fullbokade av uthyrarmedlemmar. Att vi skulle behöva begränsa
antalet deltagare per medlemsföretag.
Det skulle naturligtvis bli lite problem
men angenäma sådana som vi skulle lösa
med konferensanläggningar som skulle
kunna sluka mer deltagare.
Så redan nu, se till att boka in Hyrex
årsmöte nästa vår och håll dig uppdaterad genom att besöka vår hemsida.
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info@pdworld.com, www.svenskrental.se
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ENTREPRENAD EXPO
GÖTEBORG 2016
1-3 september, 2016
Åbytravet, Göteborg
www.entreprenadexpo.se

DEMCON 2016
29-30 september 2016
Scandic Infra City, InfraMässan
www.demcon.se
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ALIMAK TAR
KRAFTIG TILLVÄXT HOS BECK GRUPPEN Cramo tecknar nytt avtal
ORDER I AUSTRALIEN Beck Maskin meddelar att bola- kommer senast från Gilholms i med LRF Samköp
VÄRD 15 MSEK
gets försäljning överträffat alla Kungälv. Annica Toresjö är an- Cramo och LRF Samköp har

Alimak Group (Alimak), verksamt inom vertikala transportlösningar, har tagit en order i
Australien gällande leverans av
bygghissar. Ordervärdet uppgår
till 15 M SEK med planerad leverans under fjärde kvartalet 2015
och första kvartalet 2016.
Ordern inkluderar både singel- och dubbelkorgar i olika konfigurationer.
”Vi är glada över den nya ordern på bygghissar i Australien
anpassade till kundens behov av
snabb, effektiv och säker vertikal
access för användning vid olika
byggprojekt i regionen”, säger
Fredrik Betts, Aﬀärsområdeschef
för Construction Equipment.
Alimaks bygghissar är baserade på modulära koncept, vilket
gör dem flexibla gällande både
storlek och kapacitet för användning inom ett antal olika branscher och tillämpningsområden,
däribland nybyggnation samt
renovering av såväl höghus, broar, skorstenar och fasader. Den
modulära designen gör också att
såväl monteringstid som underhållskostnader reduceras.

förväntningar sedan Kobelco
agenturen. I juli 2015 ökade omsättningen med 50% hos Beck i
Sverige jämfört med förra. Över
300 nya Kobelco maskiner har
sålts sedan uppstarten för 2 år
sedan och man sätter ständigt
nya rekord. Även försäljningen
av Airman minigrävare från Japan har tagit fart. Beck har fördubblat omsättningen av Airman på ca 1 år.
I Göteborg har Beck också
vuxit kraftigt. Där omsätter man
i år 60-70 miljoner och har nu 9
anställda. Ny verkstad öppnades
i somras med Mats Magnusson
som ny servicechef.

NYA MEDARBETARE
Svante Tonring började hos Beck
i mitten av oktober och tar huvudansvaret för utveckling och
försäljning av Becks små maskiner samt att utveckla uthyrningen som han har lång erfarenhet
av. Svante kommer senast från
Atlas Copco. Mats Magnusson är
anställd som servicechef i Beck
Göteborg och ansvarar för både
utrustning och service. Han har
lång erfarenhet i branschen och

ställd som marknadsassistent
och har lång erfarenhet inom
området. Annica kommer senast
från Expo Image.
Thommy Ambjörnsson tillträdde 1 september som reservdelsansvarig i Beck Göteborg.
Han kommer senast från Hydraulikhuset. Thommy har livslång erfarenhet inom hydraulik
och närliggande områden.

NYA ÅTERFÖRSÄLJARE
I vintras tecknade Beck avtal med
CE-MA Maskin AB. De representerar bolaget i norra Stockholm
och i Uppland. Sedan samarbetet inleddes har de sålt ett tio-tal
maskiner från 2-35 ton. I augusti
2015 blev även ATV & Maskin i
Hallsberg AB återförsäljare. De
representerar Beck i Örebro län
och jobbar huvudsakligen med
små maskiner. Man har även fått
en samarbetspartner för sina begagnade maskiner. West Maskin
AB hjälper till att sälja begagnat
både i Sverige och Norge.
Beck söker nu återförsäljare
som kan branschen i Skåne, Kalmar och i norra Sverige.
www.beckmaskin.se

CRAMO UTSER KUNDREPRESENTANT

Bobcat anställer säljare
Bobcat Sverige AB har anställt
Björn Sällström som säljare i Göteborg.
Björn har 25 års erfarenhet
från branschen, kommer närmast
från Beck Maskin AB.

Cramo har utsett Adam Skoric
med 17 års erfarenhet från olika
positioner inom Cramo till Kundrepresentant. Kundrepresentantens huvuduppdrag är att hjälpa
kunder att alltid få sina synpunkter och idéer – såväl positiva som
kritiska – framförda och beaktade. Kundrepresentanten är därmed ett naturligt komplement i
Cramos kvalitetsarbete.
”Cramo har sedan länge haft
ett aktivt och strukturerat kvalitetsarbete”, säger Martin Freland,
Chef Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö och medlem av Cramos
svenska ledningsgrupp. ”Sedan
2001 är vi certifierade inom kvalitet och miljö (ISO 9001 och ISO
14001) och sedan 2012 även inom
arbetsmiljö (OHSAS 18001). 2011
introducerade vi LEAN som en
modell för ytterligare effektivisering av verksamheten. Kundrepresentanten är vårt sätt att sätta

ytterligare fokus på det viktigaste
av allt – kundrelationen”.
Kundrepresentanten har till
uppgift att hjälpa kunden att få
sina synpunkter framförda och
hörda, vare sig det gäller klagomål eller goda idéer. Fokus är på
relationsfrågor snarare än rena
reklamationsärenden som normalt hanteras av respektive uthyrningsställe. Kundrepresentanten
är en separat funktion helt fristående från linjeorganisationen
för att alla ärenden ska kunna behandlas med så hög trovärdighet
och opartiskhet som möjligt.

Svensk Rental Tidning • September - Oktober 2015 • www.SvenskRental.se

tecknat ett nytt treårigt avtal.
Avtalet bygger på prismodellen
Cramo Rätt Pris™ och innebär en
fördjupning av ett redan etablerat samarbete.
LRF Samköp arbetar för ökad
lönsamhet genom sänkta kostnader och effektivare inköp för
de gröna näringarnas företag och
LRFs medlemmar. Cramo är Sveriges största företag inom uthyrning av maskiner, utrustning och
flyttbara lokaler genom ca 100 depåer över hela Sverige.
”Rätt pris innebär att våra
kunder får nettomarknadspriser
baserade på färsk och uppdaterad statistik där Cramo löpande
känner av marknadsprisnivåerna
i sitt hyressortiment samt utvecklingen i den samlade hyresvolymen hos LRF-medlemmarna
under de senaste 24 månaderna.”
säger Erik Bengtsson, aﬀärsutvecklare på LRF Samköp, och
tillägger att ”Våra kunder får del
av en lojalitetsrabatt på den samlade volymen, en tydligare bild
av slutpriset och enklare att följa
upp fakturor”.

Ramirent förnyar
sin visuella identitet
Som en del i sin varumärkespositionering förnyar nu maskinuthyrningsföretaget Ramirent sin visuella identitet. Den
nya identiteten förstärker Ramirents vision och mål att bli
det ledande och mest offensiva
maskinuthyrningsföretaget
i
Europa. ”Under de senaste åren
har Ramirent genomgått en betydande förändring. Vi har skapat en mer enhetlig verksamhet
och utökat vårt erbjudande för
att möta våra kunders behov.
Samtidigt som vi introducerar
nya tjänsteerbjudanden utvecklas även vårt varumärke. Ramirents kärna finns i det vi kallar
More Than Machines™. Tre ord
som lyfter fram våra medarbetares kunskap och erfarenhet
och som i form av våra lösningar
ökar både säkerheten och produktiviteten för våra kunder”,
säger Magnus Rosén, Ramirents
VD och koncernchef.

7

Johan Svedlund, ordförande i
Swedish Rental Association
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Ring Stefan Larsson
på 070-516 96 36
kaeser.se

Vilken höst vi har haft! Nästan
lika varmt som det var på semestern i juli. Men inget regn!
Egentligen är det bara svampen
som saknas, men det finns ju
konserver. Det här blir gott att
ha med sig, nu när vi ska ta oss
igenom mörkret och innan det
vänder med julen.
I vår omvärld är det många
som har det väldigt svårt och
som lever med stor oro, och vi
kan se en flyktingkatastrof och
en folkvandring som ingen kunnat föreställa sig. Många söker
sig för tillfället till Sverige vilket
ger myndigheterna svåra utmaningar, något som vi sedan får
hoppas blir till möjligheter, men
det berör oss alla.
Även om mycket i Sverige är
koncentrerat runt flyktingmottagning, så kan vi också se att
byggmarknaden har en god
konjunktur med en stor mängd
bostäder och offentliga byggnader. Samtidigt håller våra stora
infraprojekt på att starta upp
efter förseningar. Branschkunnigt projektfolk verkar vara den
största bristen just nu.
Vårt branschkansli jobbar kontinuerligt vidare med
säkerhetsfrågor. Man utvecklar
och kommunicerar vårt PSI pro-

jekt för att skapa medvetande
om säker maskinanvändning i
branschen och redan inom utbildningen. Vi får alla hjälpas åt
att sprida användningen av vårt
projekt. Dessutom jobbar man
också med mötesplanering för
vårt kommande höstmöte.
Så välkomna till SRA:s höstmöte, Rentaldagen, den 19
november.
Vår höjdpunkt för hösten.
Du hittar alla uppgifter på vår
hemsida www.swedishrental.se.
Jag hoppas vi träffas där!

Johan Svedlund
Ordförande Swedish
Rental Association
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KONJUNKTURBAROMETERN
Oktober 2015

ÖKAD OPTIMISM
BLAND FÖRETAGEN
Barometerindikatorn steg för fjärde månaden i rad i oktober,
från 107,1 förra månaden till 108,3. Den fortsätter att visa på
en starkare ekonomisk tillväxt än normalt i svensk ekonomi.
Samtliga huvudsektorer i företagsbarometern bidrog till uppgången. Hushållens konfidensindikator steg ytterst marginellt
i oktober och fortsätter att signalera en viss pessimism bland
hushållen.
Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg från 110,8 i september till
112,0 i oktober och visar på ett betydligt starkare läge än normalt. Två av tre
ingående frågor bidrog till uppgången; företagen är mer positiva om storleken
på orderstockarna och är även mer optimistiska om produktionsutvecklingen de
närmaste tre månaderna. Omdömena om färdigvarulagren försämrades något
från månaden innan, men är historiskt sett betydligt mer positiva än normalt.
Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 1,6
enheter i oktober, till 112,4 vilket indikerar ett betydligt starkare läge än normalt.
Båda komponenterna i indikatorn bidrog positivt till uppgången. Byggföretagen
är mer positiva om orderstockarna och de redan optimistiska förväntningarna på
sysselsättningsutvecklingen steg ytterligare.
Detaljhandelns konfidensindikator har ökat från 111,1 i september till 112,1
och fortsätter signalera ett betydligt starkare läge än normalt. Företagens rapportering om de senaste månadernas försäljningsutveckling är i stort sett oförändrad
från förra månaden och en betydligt högre andel företag än normalt fortsätter att
ange att försäljningen ökat. Den samlade bedömningen av varulagrens storlek
är fortsatt positiv sett i ett historiskt perspektiv och företagens förväntningar på
försäljningsutvecklingen de närmaste månaderna är oförändrat optimistiska.
Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna ökade 1,2 enheter i
oktober, till 105,5, det vill säga klart över det historiska genomsnittet.
Två av tre ingående frågor bidrar positivt; tjänsteföretagen är mer positiva om
hur efterfrågan har utvecklats de senaste tre månaderna samt om utvecklingen på
tre månaders sikt. Däremot är företagen något mindre positiva till hur den egna
verksamheten har utvecklats de senaste månaderna.
Hushållen fortsätter att vara något mer pessimistiska än normalt om ekonomin och konfidensindikatorn ändrades ytterst marginellt i oktober, från 98,7
i september till 98,8. Fyra av fem ingående frågor lämnar i stort sett neutrala
bidrag till indikatorns förändring. Hushållens syn på svensk ekonomi i nuläget
är fortsatt negativ. Synen på den egna ekonomin i nuläget är oförändrat positiv,
liksom inställningen till kapitalvaruinköp. Hushållens förväntningar på sin egen
ekonomi på tolv månaders sikt ligger kvar strax under det historiska genomsnittet. Förväntningarna på den svenska ekonomin har däremot stigit något från
förra månaden och bidrar därmed positivt till förändringen i indikatorn. Sett i ett
historiskt perspektiv är dock hushållen betydligt mer pessimistiska än normalt om
utvecklingen i svensk ekonomi framöver.

Säkerheten i fokus på Ramirents Hållbarhetsvecka
”I år startar Ramirent en satsning
som vi kallar Hållbarhetsveckan
och syftet är att vi både internt
och externt uppmärksammar att
vårt företag arbetar med hållbarhet som ett av våra viktigaste
mål och att vi genom våra erbjudanden hjälper kunderna i deras
egna hållbarhetssträvanden.”
Ett hållbarhetsområde som
ligger Ramirent mycket varmt
om hjärtat är säkerhet på arbetsplatsen. ”Alla vi som arbetar inom
Ramirent vet att det finns risker
i vårt eget och i våra kunders arbete. Byggbranschen, den bransch
Ramirent hyr ut mest till, är tyvärr
en av de mest skadedrabbade industrierna. Därför har vi valt att
detta år fokusera på just säkerhet
under denna vecka. Vi vill att alla

ska komma hem oskadda efter arbetsdagen.”
Ramirents erbjudande inom
området säkerhet har under den
senaste tiden utvecklats starkt både
med nya produkter och med tjänster som är inriktade på proaktivt
säkerhetsarbete. ”Vi har i vårt sortiment ett unikt fallskyddssystem,
Guardlite™, som vi är ensamma
om på marknaden. Våra helhetslösningar för projekt inom bygg,
infrastruktur och övrig industri
med tidigt förebyggande säkerhetsarbete är också unika. Ramirent har
länge arbetat med säkerhet kring
de maskiner vi hyr ut och med vår
omfattande utbildningsverksamhet
hjälper vi även till att höja kompetensen i denna fråga på arbetsplatser runt om i Sverige.”

ALIMAK TAR ORDER I KANADA VÄRD 9 MSEK
Alimak Group (Alimak), verksamt
inom vertikala transportlösningar, har tagit en order i Kanada
gällande leverans av bygghissar.
Ordervärdet uppgår till 9 MSEK
med planerad leverans under
tredje och fjärde kvartalet 2015.
Ordern, från Tall Crane Equipment LTD baserade i Vancouver
BC, inkluderar dubbelkorgar i
olika konfigurationer.
“Vi är glada över den nya ordern
i Kanada, en marknad med väsentlig försäljningspotential för Alimak.
Vi fortsätter att utöka vårt globala
försäljnings-, distributions- och ser-

vicenätverk som är en av våra viktigaste konkurrensfördelar”, säger
Fredrik Betts, aﬀärsområdeschef för
Construction Equipment.
Alimaks bygghissar är baserade på modulära koncept, vilket
gör dem flexibla gällande både
storlek och kapacitet för användning inom ett antal olika branscher och tillämpningsområden,
däribland nybyggnation samt renovering av höghus, broar, skorstenar och fasader. Den modulära designen gör också att såväl
monteringstid som underhållskostnader reduceras.

Cramo och Constrera tecknar strategiskt avtal
Cramo och Constrera har tecknat ett ettårigt avtal genom vilket
Cramo blir huvudleverantör av
hela sitt sortiment. Avtalet bygger på prismodellen Cramo Rätt
Pris™ och innebär en fördjupning
av ett redan etablerat samarbete.
Constrera är verksamt inom
nybyggnation, renovering och
service/eftermarknad. Omsättningen uppgår till ca 300 MSEK,
huvudsakligen i Stockholmsregionen. Cramo bedriver uthyrning
av maskiner, utrustning och flyttbara lokaler genom ca 100 depåer
över hela Sverige.
”Jag är väldigt glad att vi
kunnat träffa detta avtal”, säger
Mikael Pettersson, kontraktsan-
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svarig på Cramo. ”Constrera är
ett snabbväxande företag och en
viktig kund för Cramo. Vi har under det senaste året haft en fantastisk utveckling tillsammans
där Constrera mångdubblat sin
inhyrningsvolym från Cramo.
Genom Cramo Rätt Pris™, som
premierar lojalitet, växande volymer och längre hyrestider, kan
vi nu erbjuda Constrera en mer
fördelaktig prisbild”.
Genom avtalet åtar sig Cramo
att tillgodose Constreras hela behov inom samtliga produktområden i Cramo sortiment.
”Vi räknar med en fortsatt
snabb expansion”, säger Peter
Lidström, Inköpschef, Constrera.

TYROLIT - Ny auktoriserad
HTC Servicepartner

TYROLIT erbjuder service av HTC-maskiner
HTC Sweden AB är ett snabbväxande teknikföretag som tillverkar och
utvecklar produkter för bearbetning av olika ytor t.ex. golv. I samarbete
med Tyrolit AB i Göteborg öppnar nu HTC ytterligare en auktoriserad
servicedepå. Detta innebär att Tyrolits serviceverkstad i Göteborg,
utöver “vanliga” service- och reparationsuppdrag, har möjlighet att utföra garantireparationer på HTCs maskiner. Vi erbjuder även
de vanligaste HTC-diamantverktygen och utvalda HTC-maskiner.
För mer info se vår hemsida eller kontakta oss på 031-58 33 90.

n

En medlem av SWAROVSKI Group
www.tyrolitdiamant.se
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Magnus Hansson ny
säljare hos Delvator
Produkt- och teknikkunnandet
är en viktig tillgång för Delvators
nya säljare i södra Sverige och till
industrisektorn.
Det är Delvators tidigare produktspecialist, Magnus Hansson,
som är ny säljare av Hitachi i Skåne och till industrisektorn.
Magnus är redan känd för
många Hitachiägare efter tio års
arbete med teknisk support och
som Delvators produktspecialist.
I botten har han högskoleutbildning som maskiningenjör med
inriktning mot konstruktion.
”Med min bakgrund i kombination med åren hos Delvator
har jag stort kunnande om Hitachis grävare och hjullastare. Att
kombinera det kunnandet med
de maskinbehov och önskemål
som kunderna har är en spännande och rolig utmaning”, säger
han.
Magnus Hansson utgår från
Delvators huvudkontor i Eslöv
och ägnar hösten 2015 åt att växa
in i rollen som säljare.

”Fit for future” – Stor succé på Doppstadts 50-års jubileum
Den 24 – 26 juni i Straubing,
hade Doppstadt sitt stora 50-års
jubileum med maskinvisningar.
Det var ett stort välorganiserat
event med maskindemos, visning av nya produkter, rundvandring i fabrikslokaler där fler
talet utställare fanns representerade. Kvällarna innehöll festliga
middagar, underhållning, mat
och dryck, med över 1200 sittande gäster. Totalt deltog mel-

lan 7500 – 8000 gäster från 40
länder på Doppstadt Expo 2015.
Nuvarande VD Ferdinand
Doppstadt är andra generationen
Doppstadt och tog över ledarskapet 2013. Ferdinand berättade
om ett flertal stora projekt i
världen där man stått inför stora
utmaningar och tagit fram lösningar som klarat uppgiften. T
ex rengöring av radioaktiva jordmassor i Fukushima, där man

skapat förutsättningar för det japanska jordbruket att återupptas.
Doppstadt grundades av familjen Doppstadt 1965 och har
flera kontor i Tyskland, Österrike
samt USA. Kunderna finns över
hela världen. De senaste 5 åren
har man expanderat fabriksområdet i Straubing, byggt ut och
genomför stora investeringar för
att Doppstadt ska kunna möta
framtidens efterfrågan.

Flyktingkatastrofen - Cramo utökar stödet till SOS Barnbyar
”Det var det starka engagemanget från våra medarbetare som
fick oss att agera”, säger Göran
Carlson och Camilla Hensäter,
VD Cramo AB respektive Cramo
Adapteo AB. Under helgen fick
flera i ledningsgruppen mail och
samtal från medarbetare runt om
i landet med ett tydligt budskap
– ”nu måste både företaget och vi

som arbetar i Cramo göra vad vi
kan för att hjälpa till”.
Cramokoncernen är sedan
2008 sponsor till SOS Barnbyar
och har under åren hjälpt till att
finansiera barnbyar ibland annat
Ukraina och Ryssland. Under
2014 och 2015 har stödet främst
varit inriktat på att hjälpa SOS
Barnbyar i Baltikum att utveckla

de lokala insamlingsorganisationerna.
Utöver det finansiella stödet
från koncernen har Cramos organisation i Estland, Lettland
och Litauen hjälpt till med marknadsföring, näringslivskontakter
och skapat lokala evenemang
för att samla in pengar från både
kunder och anställda.

BILLIFTAR FÖR SNABBA JOBB

thmann T

Nyhet! Ru

360

Nyhet! Ruthmann T 360 har en arb.höjd på 36 m och räckvidd på 30,90 m

Versalift VTX 240

Vi erbjuder dig ett stort utbud av billiftar för många typer av
arbetsområden. Liftarna finns för både lätta och tunga lastbilar
och arbetshöjderna varierar melllan 11 till 72 m. Brubakken har
marknadens bredaste liftutbud, service, support och reservdelar,
allt för trygga höjdjobb. Välkommen!
BRUBAKKEN AB 010-722 30 00 www.brubakken.se
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Versalift ETL-126-120-FZ på Izuzu

Canycom slyklippare
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JONAS SÖDERKVIST
NY VD FÖR RAMIRENT AB

DOOSAN utökar med
ny försäljningschef
Maskinia som är generalagent för
Doosan i Sverige sedan 1990 fortsätter att utöka och satsa stort på
märket. Nu utökas och förstärks
säljorganisationen med CarlJohan Sunnerfjord som kommer
att ta rollen som försäljningschef.
Den senaste tiden har det
hänt mycket positivt runt märket Doosan, bland annat har man
satsat hårt på att effektivisera
och stärka upp eftermarknaden,
interna och externa verkstäder
samt säljpersonal har genomgått
produktutbildningar.
Doosan
har lanserat den nya 5-serien
med många spännande nyheter
såsom exempelvis att de större
bandgrävarna är utrustade med
Scania motorer. Nu tas ytterligare ett steg framåt med Carl-Johan
som kommande ledare för säljorganisationen.
Lars Persson som är den nuvarande försäljningschefen för
Doosan kommer succesivt att
lotsa in Carl-Johan i rollen för att
sedan helt lämna över ansvaret.
Lars Persson kommer framöver
mer att fungera som en mentor
och ett försäljnings stöd åt hela
Maskinias säljorganisation.
”Lasse har gjort ett fantastiskt
jobb med att etablera, sälja och
leda Doosan i Sverige. Han kommer nu gradvis att lämna över
ansvaret och få en mer övergripande mentorsroll för hela vår
säljkår”, säger Fredrik Holmquist
VD på Maskinia.
Carl-Johan Sunnerfjord har
jobbat i branschen i över elva år
och kommer närmast från Norje
Smidesfabrik AB, där han sedan
2007 haft rollen som försäljningschef.

Jonas Söderkvist, Chief Financial Officer and EVP Corporate
Functions Ramirent Group, har
utsetts till ny vd för Ramirent AB
i Sverige och för Ramirent A/S i
Danmark. Jonas Söderkvist tillträder posten 1 januari 2016 och
ingår då även i koncernens Executive Management Team.
Jonas Söderkvist har sedan
november 2009 arbetat inom
Ramirent och har varit ledande
i företagets utveckling mot den
nya generationens maskinuthyrningsföretag och av genomförandet av Ramirentkoncernens gemensamma aﬀärsplattform. Han
har tidigare arbetat som Investment Manager vid Nordstjernan
Investment AB.
Pierre Brorsson, efterträder
Jonas Söderkvist som ny Chief
Financial Officer för Ramirentkoncernen senast 1 januari 2016.
Pierre Brorsson kommer till Ramirent från Atlas Copco där han
haft ledande positioner inom
finans och administration och

allra senast som VP, Business
Development,Industrial Technique BA.
Erik Alteryd, tidigare vd Ramirent AB, blev den 22 september
2015 chef för region Öst i Sverige
och ingår i den svenska ledningsgruppen.
Magnus Rosén, President and
CEO, Ramirent Plc, går omedelbart in i rollen som tillförordnad
vd för Ramirent AB i Sverige och
för Ramirent A/S i Danmark.

Midhage anställer säljare
Som säljare med inriktning på i
första hand uthyrningsbranschen
i Stockholm, Mälardalen och Uppland har Göran Grahn anställts hos
Jack Midhage AB. Göran Grahn är
47 år och från början utbildad bilmekaniker. Han är dock väl förtrogen med uthyrningsbranschen då
han de senaste 13 åren arbetat dels
hos Itex Rental i Bromma och nu
senast som delägare i MG Rental
AB på Ekerö.
Göran efterträder Janne Müller som drabbades av en hjärtsjukdom för en tid sedan. Janne är
nu helt återställd men har valt att
trappa ner. Han kommer fortsätta

inom Jack Midhage med diverse
specialuppdrag på distriktet och
centralt.

Ny VD på
Pullman-Ermator AB
Petra Bengtsson har utsetts till
ny VD for Pullman-Ermator AB.
Petra är dotter till företagets
grundare Torbjörn Bengtsson
och har arbetat på företaget som
Plats- och driftschef sedan 2009.
“Under min ledning kommer
fokus fortsatt ligga på expansion
och produktutveckling för att
ytterligare befästa Pullman-Ermators position som marknadsledare av mobila stoftavskiljare,
luftrenare och våtsugar. Hälsa
och arbetsmiljö är områden som
ligger i tiden och kommer att
göra många år framöver. Det
känns inspirerande att ta sig an
utmaningen att vara med och
utveckla företaget ytterligare”,
säger Petra.
Pullman-Ermator har haft en
mycket positiv utveckling de senaste 5 åren. Försäljningen har
ökat i både Sverige och utomlands. Inte minst i USA där företaget etablerade sig 2008, har
försäljningsutvecklingen
varit
mycket stark.
”Med det produktprogram vi
har ser vi stora möjligheter att
öka var försäljning på de övriga
skandinaviska marknaderna och
några europeiska marknader
inom de kommande 3-4 åren och
det är där vi lägger stort fokus
nu”, säger Petra Bengtsson.

Ny VD och koncernchef utsedd till Sandvik
Styrelsen för Sandvik AB har träffat en överenskommelse med VD
och koncernchef Olof Faxander
om att denne lämnar sin tjänst
och bolaget.
Björn Rosengren, tidigare
koncernchef på Wärtsilä Corporation, efterträder Olof Faxander
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från och med den 1 november
2015.
Björn Rosengren är 56 år och
var VD och koncernchef på Wärtsilä Corporation, en tjänst han
hade sedan september 2011. Tidigare har han arbetat inom Atlas
Copco i cirka 13 år.

Nyhet!

Allt fler upptäcker...

3D

positionering

PATENTERAD

- Torrkapklingan med den unika 3-dimensionella positioneringstekniken
upptäcks av allt fler. Med en fantastisk livslängd, enastående skärförmåga och
ett mycket brett användningsområde används klingan i alla material såsom
tegel, armerad betong och granit. Finns i Ø 230 mm - 450 mm.

Unik kombination av livslängd och skärförmåga - Ger en överlägsen totalekonomi !
Alternerande lager ger plats för optimal “svans” som
ger stöd samtidigt som det skapas kanaler för kaxet

Ny diamant Diamant fullt
på väg
exponerad

Diamantsegment från ovan

Förbrukad diamant lämnar plats
för nästa att exponeras

Diamantsegment från sidan

Diagonal, triangulär diamantstruktur (3-dimensionell positionering) innebär att optimalt
antal diamanter hela tiden är exponerade mot materialet samtidigt som det ger en större
och längre exponering av varje diamant.

Diamantverktyg, hårdmetallverktyg och maskiner för byggindustrin
Huvudkontor Båstad:
Hallandsv. 27 0431-710 00
269 36 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

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

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

14

HANDHÅLLET

ÅRETS
HANDHÅLLNA NYHETER
I sedvanlig ordning skriver vi en årlig temaartikel i Svensk Rental om handhållna maskiner och utrustningar för byggindustrin. Årets nyheter är en salig
blandning av allt ifrån multiverktyg med hög precision, kolborstfria elverktyg,
bilningsmaskiner till handhållna kapmaskinen samt kedjesågar. Maskiner som
i sin enkelhet erbjuder en lätt lösning på svåra arbetsuppgifter.

Svensk Rental Tidning • September - Oktober 2015 • www.SvenskRental.se
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HANDHÅLLET

HITACHIS
multiverktyg CV18DBL och CV350V
Hitachi lanserar multiverktyg med låga ljud- och vibrationsnivåer,
hög precision och en superfinish. De lanseras i två versioner och
tre modeller, batteridrivet 18V och är elektriska. Den låga bygghöjden och det ergonomiskt gummade greppet resulterar i bra
komfort och åtkomst i trånga utrymmen, perfekt för olika typer
av interiörarbeten, reparationer och underhåll. Verktygsfästet är
OIS12 och verktygsbyte görs snabbt och enkelt utan verktyg. Kan
även utrustas med spånsug.

DEWALT:S kolborstfria
gipsskruvdragare DCF620
DEWALT utökar sitt omfattande X-sortiment med en ergonomisk,
lätt och välbalanserad gipsskruvdragare med skruvmaskin som är
enkel att använda och rengöra. Med XR 5,0 Ah 18 V litiumjonbatterier driver den kolborstfria motorn skruvar med hastighet, effektivitet och precision och ökar produktiviteten på byggarbetsplatsen.

MARKNADENS BREDASTE LIFTUTBUD

®

Vi är svenska auktoriserade återförsäljare av JLG och erbjuder
dig vertikalliftar, saxliftar, bomliftar och larvbandsliftar med
arbetshöjder från 5 till 58 m. Brubakken har marknadens bredaste
liftutbud, service, support och reservdelar, allt för trygga höjdjobb.
Välkommen!
BRUBAKKEN AB 010-722 30 00 www.brubakken.se
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HANDHÅLLET

HUSQVARNAS
kedjesåg K 6500 Chain
Husqvarnas nya högfrekvensstyrda kedjesåg K 6500 Chain är ett
nytt tillskott till PRIME-serien – en effektiv PRIME-produkt med
låg vikt. Kapmaskinen fungerar med både 1-fas- och 3-fas-strömförsörjning och väger enbart 9 kg. Den kan hantera djupa snitt och
fyrkantiga, förhindrar översågning och kan även kapa rör från ena
sidan. Maximalt kapdjup: 450 mm.

STIHLS
batteridrivna kapmaskin
Stihl lanserar deras nya batteridrivna kapmaskin TSA 230 Stihl
Cutquik. Med inget som helst utsläpp möjliggör den kapning i
sluta utrymmen och andra platser där användarna inte är tillåtna
att använda traditionella diesel- eller bensindrivna kapmaskiner.
Våtkapning underlättas med inbyggd vattenanslutning och kontroll, vilket dämpar damm. Torrkapning i dammkänsliga områden
underlättas av en så kallad vakuumadapter.

PENTRUDERS
högfrekvensstyrda kedjesåg
Även Pentruder lanserar en mycket intressant nyhet – Pentruder
HF Chain, försedd med diamantkedjor från ICS. Den kan leverera
en kraft på 6,5 kW och väger 15 kg med ett 38 cm svärd. Andra
svärdsalternativ är 25, 50 och 63 cm. Kompatibel med samtliga av
Pentruders Pentpaks.

HILTIS
sladdlösa borrmotor
Med Hiltis nya borrmotor SF 10W-A18 kan man helt sladdlöst utföra arbeten som vanligtvis kräver sladd. Den erbjuder också hög
tillförlitlighet för applikationer med höga vridmoment och hastigheter. Verktygen är byggda för att utstå tuffa omständigheter och
täcks av Hilti Lifetime Service, som erbjuder drulleförsäkring på
verktyg, litiumjonbatterier och laddare.
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HANDHÅLLET

DEWALT:S
nya generation av dyckertpistoler
Hög precision utlovas med DEWALT:s nya generation 18V XR
dyckertpistol 16Ga (1,6 mm) med kolborstfri motor. DCN660 är
designad för att möta de högsta kraven från professionella hantverkare. Kompakt och lätt i vikt samt med sin ergonomiska design är verktyget enkelt och smidigt att arbeta med. Den kan avfyra ca 800 dyckert med ett 2Ah-batteri och 2200 dyckert med ett
5Ah-batteri. Den kolborstfria motorn ger en snabb acceleration
och avfyrar upp till fyra dyckert per sekund i flerskottsfunktion.
Fördelarna med en batteridriven dyckertpistol är att man slipper
gas eller långa kompressorslangar, lägre driftkostnader och minimalt underhåll. DEWALT:s nya sortiment inkluderar bland annat
DCN660N (18V CR Li-Ion kolborstfri 1,6 mm dyckertpistol utan
batteri) och DCN660D2 (18V XR Li-Ion kolborstfri 1,6 mm dyckertpistol inkl. 2 x 2.0Ah XR Li-Ion-batterier och verktygsväska).

CHICAGO PNEUMATICS
nya, handhållna luftspett
De nya CP1260 och CP1290 erbjuder samma kvalitet och mångsidighet som tidigare luftspettsmodeller, men med uppdaterade
funktioner, mer styrka och en slät, ergonomisk look. Många av
de förhöjande funktionerna i de tidigare CP1230 och CP1240 har
bakats in i CP1260 respektive CP1290. De tillagda funktionerna
inkluderar ergonomiskt designade handtag för att minska operatörens utmattning, en strömlinjeformad och plattare profil för att
operatören ska se bättre och nya polyuretanfjädrar i framstycket.

SLÄPVAGNSLIFTAR FÖR BYGG OCH UNDERHÅLL

dersida!

ed slät un

Ny korg m

Ommes populära och lättflyttade släpvagnsliftar med arbetshöjder
mellan 10-29 m passar för korta snabba jobb såsom t.ex.
underhåll- och målningsarbeten. Brubakken har marknadens
bredaste liftutbud, service, support och reservdelar, allt för trygga
höjdjobb. Välkommen!
BRUBAKKEN AB 010-722 30 00 www.brubakken.se
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HANDHÅLLET

BOSCHS
trådlösa laddningssystem

BOSCHS
tvåhastighetsslaghammare

Power Ready Wireless Charging System kallas Bosch användarvänliga laddningssystem med ett 18V-system som strömför verktyg virtuellt var som helst. Den eliminerar således kravet att behöva bära med sig massa batterier.

Bosch HD18-2 är ett kraftfullt borrverktyg och är, på sina 2,6 kg,
lika snabb som andra, tyngre alternativ. Borren erbjuder högt vridmoment och hög hastighet för att möta behoven i de flesta applikationer inom betong, murverk, trä och metall. Första växeln är för
applikationer med höga vridmoment, inklusive maximal borrdiameter. Den andra växeln är för höghastighetsborrning.

BAIERS
BDB 825 för torrborrning

FLEXS nya multislip
SE14-2 150 mm Supra-Flex

Den handhållna håltagningsmotorn BDB 825 från Baier är lösningen för alla torrborrningsbehov oavsett material och utan
några begränsningar. Kombinationen av en titankärnborr med
strukturerade segment, den mjuka borrningen unik för Baier, plus
dammsugaren BSS 506 gör alla sorters håltagning enkel. Det gäller
såväl mjuk sten eller förstärkt betong.

Multitalangen Supra-Flex 150 mm kan slipa bland annat trä, sten
och metall. Kåpan är öppningsbar så man enkelt kan slipa in till
hörn och kanter. Den kraftfulla 1400 W-motorn är utrustade med
optimerade luftkanaler för perfekt kylning av motor och växel.
Maskinen är steglös från 600-2100 v/min. Greppkåpan är ergonomiskt utformad med softgrip.
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HANDHÅLLET

ATLAS COPCOS
populära Cobra

SQUATINA
Generation 3

Atlas Copcos Cobra byter skepnad för effektivare hantering och
minskad miljöpåverkan. Den nya serien bensindrivna bilningsmaskiner innefattas av Cobra PROe och TTe. Den unika slagmekanismen gör att motoreffekten överförs till verktygsspetsen med minimala förluster och ger en slagenergi på 60 Joule (PRO-versionen),
respektive 40 Joule (TT-versionen).

Jerneviken presenterar handenheten Beluga, klingmodulen Squatina och RX 12 Powerbox, som arbetar i 230 och 400 volt med elektronisk fasvändning. RX 12 Powerbox är dessutom utrustad med
luftkylning som standard. Belugas modulsystem ger dig fyra maskiner i en, med sina blixtsnabba verktygsbyten. Du spar tid, plats
och pengar med enast en handenhet. Om du har en äldre Beluga
så går det att konvertera din gamla maskin till det nya snabbkopplingssystemet. Därtill finns även Makita-handsågen med slätsågningsskydd att arbeta med.

HUSQVARNAS
kraftfulla kapmaskin K 6500

HUSQVARNAS
kapmaskiner i vått och torrt

K 6500 är utrustad med högfrekvent PRIME-tekonologi, vilket gör
den till en väldigt kraftfull elektrisk kapmaskin. Den höga uteffekten, välbalanserade kroppen och låga vibrationerna gör maskinen väldigt effektiv och lätt att använda. Finns även som kedjesåg
(K 6500 Chain) som kan kapa 450 mm djupt från en sida, vilket
gör den till ett utmärkt komplement till väggsågar för att undvika
överkapning i hörn.

Husqvarnas K 3000 erbjuder våt- och torrkapning i en maskin!
Elektrisk all round våtkapmaskin som minimerar mängden vatten
och slam. Med den valbara Vac-enheten kan du enkelt förvandla
den till en torrkapmaskin som genererar minimalt med damm. Till
skillnad från andra elektriska kapmaskiner, roterar klingan framåt
och skär effektivt in i materialet med minimal ansträngning från
operatören.

29-30 september 2016
InfraCity, Stockholm

Arrangeras i samarbete med Håltagningsentreprenörerna och
Riv- & Saneringsentreprenörerna in Sveriges Byggindustrier

Guldsponsor av DEMCON 2016

www.demcon.se
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Hög precision med DEWALT
DEWALTs nya kolbortsfria XR
dyckertpistol är pålitlig, produktiv och har lång gångtid med
kraftfulla XR Lithium-ion batterier. DCN660 kan avfyra ca 800
dyckert med ett 2Ah batteri och
2200 dyckert med ett 5Ah batteri.
Den kolborstfria motorn ger
snabb acceleration, den avfyrar
upp till 4 dyckert per sekund i
flerskottsfunktion. Enkelskottsfunktion är naturligtvis också

tillgänglig vid applikationer där
exakt placering av dyckerten är
av betydelse.

ENKEL ANVÄNDNING
Med hjälp av ett väl placerat justerreglage ställer man enkelt in
avfyrningsdjupet. För ytterligare
bekvämlighet har man verktygsfri
borttagning av dyckert som fastnat
samt dubbla LED belysningar för
användning i mörkare utrymmen.

Merlo Rental-modell till Sverige
Modellen har fått namnet 40.17 RENT och är en ”avskalad” variant
av grundmodellen 40.17 PLUS.
Syftet med att lansera en enklare modell är dels att kunna erbjuda ett mycket attraktivt grundpris för maskinen.
Dels att rental-marknaden ska få tillgång till en lättkörd maskin
för ovana förare.
40.17 RENT har lite mindre motoreffekt och enklare reglage.
Men maskinen är fortfarande samma slags effektiva teleskoplastare
som lyfter 4 ton till nästan 17 meters höjd. Hydrauliken är baserad
på ett LS-system som är lika avancerat som på PLUS- maskinerna.

YSTAMASKINER AB lanserar en ny och modernare hemsida
Onsdagen den 21 oktober lanserade YstaMaskiner sin nya hemsida. Den nya sidan
förenklar informationssökandet/ navigeringar med sina sökfunktioner. Mycket tid
har lagts på strukturen och grafisk design
där man har skalat bort oväsentlig information, allt för att skapa en användarvänligare
och bättre struktur. Detta gör att hemsidan
blir snabb, smidig och enkel att använda.
Sökvägarna till rätt information är lättåtkomliga via sina ”träduppbyggnader” och
sina sökfunktioner. Detta kompletterat
med ett stort bildmaterial och PDF-filer

för teknisk information samt ett brett broschyrmaterial gör informationen tydlig och
strukturerad.
Hemsidan innehåller även rörligt bildmaterial/filmer som talar ett ännu tydligare
språk. ”en bild säger mer än tusen ord - en
film säger mer än...
”Vår nya hemsida är skapad för att passa
i de plattformar som besökarna använder,
såsom surfplatta, smarttelefon eller laptop.
För våra kunder/ återförsäljare blir hemsidan ytterligare ett redskap att snabbt och
smidigt kunna hitta information och erbju-

danden om våra produkter för Lantbruk,
Entreprenad och Grönytesektorn.”
Hemsidan uppdateras och utökas med
information löpande. Tag möjligheten och
bilda din egen uppfattning och besök www.
ystamaskiner.se.
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Grymma hålsågar från Bahco för allroundsågning
Bahcos nya sortiment hålsågar lämnar inget åt slumpen. Solida och
precisionsslipade hårdmetalltänder i kombination med ett skärdjup på hela
71 mm gör att sågarna biter på en rad olika material. Grymma verktyg för
allroundsågning.
De nya superiorhålsågarna är grymma verktyg – när det kommer till själva hårdvaran. På
insidan är de laddade med mjuka värden.
”Våra nya hålsågar är ett utmärkt komplement till Bahcos andra hålsågar. Precis som
hela vårt verktygssortiment bygger de på en
enkel filosofi, nämligen att underlätta arbetet för alla användare av verktyg. Det var den
strävan som ledde fram till att Bahcos grundare uppfann skiftnyckeln en gång i tiden. Sedan dess har det hänt en hel del, men samma
strävan genomsyrar vår verksamhet än i dag”,
säger Stephan Widmark, VD Bahco Sverige.
Det nya sortimentet hålsågar håller mycket hög kvalitet och kan användas för håltagning i en rad olika material. Solida hårdmetallspetsar eliminerar behovet av att byta borr
mellan olika användningsområden samtidigt
som precisionsslipade hårdmetalltänder och
lågfriktionsytor ger smidig användning och
gör att det krävs mindre tryckkraft.
En annan fördel är sågdjupet på hela 71
mm som gör det möjligt att såga hålet i ett
svep, även i tjocka material.
Superiorhålsågarna finns i många storlekar och kan med fördel användas tillsammans
med Bahcos Quick-eject hålsågshållare som
erbjuder stabil sågning också i tuffa material.
Hållaren spar tid genom att stöta ut borrkärnan snabbt och lätt vilket också minskar ris-

ken för att bränna fingrar på en varm såg eller
utstötaradapter.
Quick-eject passar alla Bahcos hålsågar
och de flesta andra hålsågar på marknaden.
• 71 mm sågdjup
• Kan användas i trä (furu, MDF etc.), tegel,
lättbetong, gipsskivor och hårda plaster
• Solida hårdmetallspetsar – inget behov av
borrbyte mellan olika material
• Stora hårdmetalltänder
• Stora tandluckor som ger effektiv spåntransport
• Låg friktionsyta för minimal värmealstring
• Effektiv kärnborttagning – inga brända ﬁngrar
• Extra stark kropp – ingen risk för spel
• Kräver ingen extra adapter
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Merlo expanderar
starkt i norr
Norrmaskiner AB med anläggningar på
tre orter är sedan i somras återförsäljare
och servicegivare för Merlo teleskoplastare i Norrbotten och Västerbotten.
Företaget har försäljning och verkstäder i Umeå, Skellefteå (huvudkontor) och
Luleå.
Samarbetet med Norrmaskiner ska ses
som en av AB Hüllert Maskins senaste
satsningar på att stärka försäljnings- och
servicenätet för Merlo i hela Sverige. Tack
vare Norrmaskiners starka ställning utökas Merlos representation kraftfullt i ett
enda steg.
Norrmaskiner har redan sålt några
Merlo Roto till kunder i norr. Man har
också haft aktiviteter med Öppet hus i
Kiruna, Gällivare, Haparanda samt Luleå.
Dessutom disponerar man demomaskiner, bland annat Merlo 38.10, samt 25.6,
vilket gör det enkelt att snabbt ordna visningar och provkörning för intresserade
kunder.
Det nya samarbetet med Norrmaskiner berör inte de redan befintliga verkstäderna i Umeå och Gällivare. PA Hydraulservice i Gällivare och Kent Nilssons Bil &
Maskin AB i Umeå fortsätter serva Merlo
precis som tidigare, parallellt med Norrmaskiners verkstäder. Totalt sett betyder
det en avsevärd förstärkning av servicekapaciteten i de båda nordligaste länen.
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Ny och förbättrad fogpistol
Relekta har lanserat en ny version av 101 Gun
med fyra förbättringar.
”101 Gun har genomgått flera förbättringar”, säger marknadschef Bjørn Ivar
Høiendahl på Relekta. Den nya versionen är
stötsäker och har korrosionsbeständiga glid
glidkomponenter samt pistång. Dessutom har
den en antidropp-funktion och integrerad
punkteringsverktyg som kan användas om
massan i patronpip har hårdnat efter tidi
tidigare användning.

101 Gun marknadsförs av Relekta AS och
säljs via välsorterade butiker inom Färg-, Järnoch Byggfackhandeln. Se www.101.as för mer
information.

Ny betongslip från
Flex Scandinavia

Simply Reliable
Maskiner finns i lager för omgående leverans!

Flex Scandinavia har lanserat en ny
handhållen betongslip kallad LD24-6 på
2400 W. Betongslipen har en slipbredd
på 180 mm. Betongslipen har en gummiutsugsring som gör att maskinen glider rycklöst över ytan och tar effektivt
hand om damm och hårda partiklar.
Maskinen levereras med slipskål och
vibrationsdämpat bygelhandtag som
enkelt går att reglera och anpassa efter
behov. Andra goda egenskaper är ett
effektivt dammutsug som skyddar mot
aggressivt damm och håller betongspåren öppna vilket minskar slipskålsförbrukningen. Betongslipen är försedd
med mjukstart för säkrare start och
mindre risk för överbelastning av nätet
samt återgångsspärr vid strömavbrott.
Andra egenskaper är utsugskåpa med
steglös höjdinställning, utsugsadapter Ø 32 mm ytter, spindellåsning med
mera. Maskinen är idealisk för stora
ytor och har optimalt och lättarbetat
handgrepp tack vare bakre handtag.
Maskinen är försedd med steglöst justerbar, vibrationsdämpad, ergonomiskt
utformat bygelhandtag, för optimalt
handhavande av maskinen. Sugslang
och adapter som extra tillbehör.
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BYGGEL
Ball, slitstark och
energisnål med senaste
LED-tekniken.

BYGGSTRÖM
Uttrycket tillfällig el innefattar inte bara byggström utan
också den el som försörjer exempelvis mobila gatukök,
marknader, kringresande tivolin, festivaler etc. med
elkraft. Byggström är i allmänhet av betydligt långvarigare
karaktär, veckor vid mindre jobb och månader eller år vid
mer omfattande byggnationer.

O

mrådet är mycket intressant då det
inte är en alltför enkel uppgift att
förse en byggarbetsplats med säker el
med tanke på den utsatthet ett sådant system
har för regn och rusk samt rörelse av de människor och den materiel som krävs för att bygget skall fortskrida. Installationen är tillfälligt
uppsatt för att elförsörjningen skall kunna tas
över av den fasta installationen i takt med att
bygget fortskrider. Och därefter skall de tillfälliga anordningarna enkelt kunna demonteras,
fraktas hem, kontrolleras och återanvändas.
Som tur är har uthyrare och elinstallatörerna tillgång till ett antal pålitliga leverantörer som vet precis vad som krävs och som har
program av goda produkter som under lång
tid anpassats till kraven.

EL-BJÖRN
Daniel Segerqvist, försäljningschef, bekräftar
vid vårt samtal att försäljningsutvecklingen
för produkter inom bygg-el slaviskt följer
byggnationsaktiviteterna. ”De tre ben vi står
på är kraft, ljus och klimat”, tillägger han.
Inför kommande vintersäsong har El-Björn
Boj ﬁnns som nödbelysning i
utförande för 230 V eller 48 V
och inbyggd batterifunktion
för reservdrift som träder
in vid strömavbrott, kallad
Nödboj.
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El-Björns mobila belysningsmaster MLT 6 & 7
m ger ett perfekt ljus och ﬂexibilitet. Mastens
enkelhet gör att en ensam person monterar
masten på under tre minuter. Ljuskronan kan
förses med 4-6 MH armaturer på 250 W vardera. Alternativt ﬁnns led-armaturer på vardera 160 W. Med breda lågtryckshjul är masten
enkel att ﬂytta runt. På känsligt underlag som
t.ex. gräs, lämnas inga hjulspår.

Arbetslamporna EBL 230/38 och EBL 230/38U
är byggda i okrossbar plast med hörnskoning av gummi. Detta gör dem lämpliga för
användning i svåra miljöer. De ger ett stabilt,
brett och bländfritt ljus med lång livslängd.
Armaturerna har en praktisk konstruktion och
passar både för fristående användning och för
montering på stativ.

några nyheter, framför allt inom belysningsområdet med bojlampor och master.
Inför bygget på Beckomberga gamla sjukhusområde valde Aros Hyresmaskiner att
installera El-Björns nya Boj EBL 48/20. Efter
provmontage är både uthyraren och kunden
ATH Projektledning så nöjda att armaturen
nu monterats i alla utrymmen där god belysning krävs. Aros elektriker påpekar bland annat att underentreprenörerna inte behöver
handhållen belysning i samma utsträckning
som tidigare, vilket minskat energiförbrukningen. Med bibehållen god belysning har
Boj-armaturerna kunnat glesas ut från 5 m
avstånd mellan armaturerna till 8 m. Detta är
energieffektivt och sparar pengar. Boj-armaturen uppfattas som driftsäker, man slipper

Hyr eller Hyrköp!
Nya Volvo grävmaskiner,
lastmaskiner och dumprar!
Service och reservdelar!
DMK Servicecenter AB
Vagnmakaregatan 1D
415 07 Göteborg
Växel: 031-156830
Björn: 0708-156877/Öyvind:0708-156830
Mail: bringeland@dmk.se
www.dmk.se

Fler nyheter och
reportage hittar du på:

www.svenskrental.se
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BYGGEL
det underhåll som krävs för andra armaturtyper. Dessutom är armaturens vikt och det
enkla montaget ett stort plus.
I garagen, som oftast är grå, märks stor
skillnad där Boj-lampan ger 360 graders
spridning i sidled, dessutom med bra ljus upp
i taket. I renoveringsdelarna, där väggarna
fortfarande är målade och har en viss glans,
har man gjort stora besparingar genom att
demoleringsentreprenören sluppit handlampor under den tuffa och dammiga processen.
El-Björn Academy är en utbildning där företagets kunder kan utveckla sin kompetens
genom att lära mer inom El-Björns produktområden kraft, ljus och klimat. Ett intressant
upplägg för att säkra att rätt produkter används på rätt sätt. www.elbjorn.com.

GARO
Garo Elflex fortsätter att växa i takt med
byggbranschen. Vd Magnus Scott tillskriver
framgångarna företagets kundanpassade lösningar och nya produkter.
Tillfälliga elanläggningar och byggbelysning är kärnan i Garo Elflex verksamhet, man
erbjuder ett brett och flexibelt produktprogram. De senaste åren har man upplevt tillväxt med följd att flera personer nyanställts.
”Vi verkar i en växande bransch med
stora krav på pålitliga och trygga produkter
samt stor leveranssäkerhet och god kundsupport. 2014 ökade vi med 50 procent”,
fortsätter Magnus Scott. Även 2015 räknar
man med kraftig tillväxt med ökade marknadsandelar.

Teamet som har ett
framgångsrikt år bakom sig.

Den nya energisnåla och slitstarka bygglampan Ball är en viktig faktor för framgångarna. Under 2015 lanseras också en efterfrågad och ny serie byggcentraler för anslutning
av aluminiumkabel även på mindre centraler.
Trenden är att denna typ av centraler används
i större utsträckning tack vare kostnadseffektivare helhetslösningar.
”Vi har fått leverera mer av allt och vi fortsätter att utveckla våra produkter i nära samarbete med våra kunder och samarbetspartners”. Företaget säljer även på export till en
rad nya marknader och har ökat försäljningen
via utländska dotterbolag. www.garo.se

apparatskåp, interiör- & industriarmaturer,
nödbelysning, arbetsbelysning, strålkastare &
utomhusarmaturer, park- och gatubelysning,
värme, avfuktare & fläktar för att bara nämna
några få produktgrupper.
Av årsredovisningen för 2014 framgår att
aﬀärsidén inom tillfällig el är att förse byggbranschen med professionell elmateriel för
tillfälligt bruk. Att i kombination med kundanpassade tjänster erbjuda kunderna ett
ledande utbud. Produktområdet omfattar
elmateriel för tillfälliga anläggningar och består av kabel, elcentraler för byggarbetsplatser, värmefläktar, portabla elverk, värmekabelprodukter och strålkastare. Marknaden
för tillfälliga elprodukter följer relativt väl
nybyggnationen i de nordiska länderna.
Marknaden är på grund av den rådande nybyggnadssituationen historiskt sett liten.
www.malmbergs.com.

GRUNDA
Alla arbetsplatser behöver en säker och energieffektiv strömförsörjning liksom ett bra
arbetsljus. Med ett brett program inom el och
belysning kan kunden erbjuda säkra och ef
effektiva lösningar. Från ficklampor och sladdvindor, till el-centraler och batterier. Grunda
levererar såväl egenutvecklade produkter
som andra välkända produkter från till exempel Varta och Philips. Grunda AB säljer via
återförsäljare. www.grunda.se.

MALMBERGS

Trappcentral – en smart lösning för anslutning
av aluminiumkabel.

Malmbergs Elektriska AB har ett fullt program för tillfällig el/byggström. En bläddring
i produktkatalogen är stimulerande läsning.
Här finns det mesta för uthyrare och elinstallatör. Byggcentraler, kapslade centraler &
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Den mobila arbetsbänken från Starke Arvid
är särskilt framtagen för den som arbetar
inom bygg, VVS och industri. Arbetsbänken
har rejält utrymme för smart förvarning av
verktyg, maskiner och tillbehör. Och tack vare
kabelgenomföring kan maskinerna alltid vara
laddade, även när arbetsbänken är låst.
www.starkearvid.se.

Ny plats - Nya datum

25-26 August, 2016
São Paulo Exhibition & Conference Centre
I samarbete med:

Ett unikt tvådagarsforum och mässa för och om den
latinamerikanska marknaden
Ämnesområden
Fjärrstyrd demolering • Tung rivning och på hög höjd • Betonghåltagning
• Vattenbilning • Slipning och polering av betonggolv • Hantering av byggdamm och
betongslam • Återvinning av rivningsrester • Sanering
• Hantering av farligt avfall • ...och mycket mer
I samarbete med följande branschorganisationer:

sobratema.org.br arbrecon.org.br

alec.org.br

iacds.org

europeandemolition.org

Exclusive Platinum Sponsor

ide.org.uk
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Grindex, en 75-åring piggare än någonsin
Det har hänt mycket på Grindex sedan sist vi skrev om tillverkaren. I förra utgåvan av SRT redogjorde vi dock om två
nyheter, millimeterpumpen Milli och den nya pumpfamiljen
Primo. Men innan vi repeterar fördelarna med dessa två
nyheter tänkte vi redogöra för några generella nyheter om
Grindex som bolag.

G

rindex huvudkontor ligger sedan
2008 i Sundbyberg, tidigare i Haninge. Utveckling av produkterna
sker i Sundbyberg och tillverkningen av samtliga produkter förutom Pumpfamiljen Primo
i Grindex produktportfölj sker i Småland. I år
är det hela 75 år sedan Grindex bildades av ingenjörerna Kristensson och Grähs i Ulvsunda
inte så långt från där huvudkontoret ligger
idag. Sedan dessa har bolaget växt och etablerat sig som en av de absolut största tillverkarna av dränkbara pumpar i världen.

NYTT OCH FÖRSTÄRKT
Under året som gått har en del förändringar
skett inom organisationen. Så sent som den
1 december 2014 tillträdde företagets nya vd,
Andreas Malmport, sin tjänst. Andreas har
tidigare arbetat inom ABB-koncernen. Efter rekryteringen av ny vd har följande organisation med ökat kundfokus vuxit fram.
Grindex marknad är indelad i tre regioner
som har var sin regionchef. Inom Europa,
Mellanöstern och Afrika, även kallat EMEA,
ansvarar Peter Uvemo. För den asiatiska

marknaden ansvarar företagets vd Andreas
Malmport och för Amerika-regionen ansvarar Bart Duijvelaar. Försäljningschef för
den svenska marknaden och kundansvarig
norr om Mälaren upp till Sundsvall är Håkan Lundin och ansvarig för kunder söder
om Mälaren är Rolf Mejbert. Och inte nog
med det, sedan början av september är Joel
Sjögren anställd som säljare för att serva och
stötta kunderna från Sundsvall och norrut.
Joel är stationerad i Luleå. Förutom det så
har Grindex mer än 40 auktoriserade representanter från Kiruna i norr till Ystad i
söder. För att ytterligare förstärka Grindex
logistik och teknisk support har man rekryterat två personer. Pumpsnabben i Farsta är
en kontrakterad serviceverkstad där Grindex
genomför serviceutbildningar för kunderna.
Pumpsnabben ansvarar också för förvaring
och service av Grindex hyrpumpar.
“Den kraftiga förstärkningen som vi genomfört ifråga om försäljning, service och
teknisk support är för att möta den ökade
efterfrågan och även konkurrensen. Vi vill
snabbt kunna vara på plats och vara lättill-
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gängliga där våra produkter och vår expertis
behövs”, säger Håkan Lundin.
Trots att Grindex har en stark position på
sin hemmamarknad så representerar försäljningen i Sverige bara 10 procent av Grindex
omsättning. Resterande 90 procent går på
export till cirka 100 länder i Europa och övriga världen. En styrka, som Håkan Lundin
framhåller, är att all utveckling och tillverkning fortsatt ligger i Sverige och det finns inga
planer på att flytta dem utomlands. Tvärtom
ökar man satsningen på produktion i Sverige
och kommunicerar tydligare att Grindexs
produkter är ”Made by Sweden”.
Det som är unikt med Grindex är att man
faktiskt äger konstruktionen. Man tillverkar
till och med pumparnas elmotorer själva. En
annan styrka som Rolf Mejbert framhåller är
att organisationen är mycket trimmad. “De
som jobbar på Grindex har lång erfarenhet
från pumpbranschen och förstår den, vilket
jag bedömer som väldigt viktigt och en stor
trygghet för kunden”, säger Rolf.
Håkan berättar att relationerna med kunderna känns mycket bra och den finns ett
samförstånd och en samverkan att hitta bästa
möjliga pumplösning för både små och stora
kunder. “För oss är alla kunder lika viktiga och
i Sverige jobbar vi förutsättningslöst med problemlösning direkt mot slutkund oavsett om
kunden vill köpa pumpen från Grindex, Åf eller hyra från maskinuthyrare. Internationellt
arbetar vi främst via våra distributörer som
idag är cirka 60 till antalet”, berättar Håkan.

STARK TROTS
VARIERANDE KONJUNKTUR
Konjunkturmässigt är man ganska nöjda
med försäljningen av pumpar. Man har en
stark ställning på de flesta marknader som
man jobbar på trots att konkurrensen varierar mycket beroende på marknad. I Sverige
har de senaste åren varit stabila och nu börjar man skönja en förbättring i konjunkturen.
Fler stora projekt dras igång inte minst i storstäderna. “I Stockholm med omnejd ser vi en
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NYHETERNA MILLI OCH PRIMO
Slutligen en kort repetition av de nyheter som
Grindex lanserade tidigare i år. I SRT 4 publicerades en mera utförlig artikel om nyheterna
millimeterpumpen Milli och nya pumpfamiljen Primo. Grindex Milli löser ett stort kundproblem med oönskat vatten när man exempelvis behöver tömma en källare på vatten så
”torrt” och fort som möjligt. Pumpen förväntas bli en stor framgång inom byggbranschen,
brandkåren och andra användare där det behövs en pump som pumpar så torrt som möjligt. Med Grindex välbeprövade motorskydd
kan pumpen gå ”torrt” utan att riskera överhettning. Sammanfattningsvis resulterar det
i ett mer kostnadseffektivt arbete som sänker
kostnaderna för Grindexs slutkunder.

tydlig ökning av projekt och en del är riktigt
stora som exempelvis nya Slussen som togs
hem av Skanska med ett projektvärde på runt
dryga två miljarder. Där kommer det behövas
pumpar. Vi står väl rustade när tåget går”, säger Rolf.
“Många stora projekt som rullande samtidigt ställer krav på alla parter. Då måste det
gå snabbt och det är viktigt för oss att hålla
en hög leveranssäkerhet vilket vi vet att vi har.
Den ligger minst på 96 till 98 procent. Det
mesta finns på hyllan och kan levereras direkt.
Om det inte finns på hyllan så har vi satsat
hårt på att förkorta våra ledtider så kunden
ska inte behöva vänta”, säger Håkan.
“Grindex är som en familj och har alltid
varit. Det märktes inte minst när vi hade fest
och firade 75 år. Alla anställda var inbjudna
samt tidigare anställda på bolaget. Det blev en
härlig tillställning och mycket av minnenas
allé. En bekräftelse på att personalen är fortsatt Grindex största tillgång”, säger Håkan.
Vad är det nu som gör att Grindex pumpar
passar väl i uthyrningsbranschen?
Vi lät Håkan, Rolf och Joel berätta fritt.
Alla framhåller först rent generellt pumparnas enkelhet och design. De kan sättas i full
drift på ett ögonblick. “Egenskaperna för att
passa uthyrningsverksamheten är många. Jag
vill dock framhålla Plug & Play, vilket innebär att alla pumpar upp till 20 kW är bara att
plugga in i eluttaget och köra. Många konkurrentmärken har en mera komplicerad
anslutningslösning med bland annat elskåp”,
säger Rolf. “SMART-lösningen bör nämnas
också vilket är standard på alla våra pumpar.
SMART-lösningen ser till att pumpen snurrar åt rätt håll. Motsatsen kan bli förödande
med starkt minskad kapacitet och översväm-

ning som följd. SMART skyddar också vid
fasbortfall.
Grindex är ensamma om att erbjuda det
här skyddet som är särskilt viktigt i uthyrningssammanhang där man inte alltid vet
vem som skall använda pumparna”, säger Håkan.
En annan viktig egenskap är en luftventil som sitter på pumparna. Ventilen släpper
igenom luft och ventilerar pumpen om den
skulle pumpa torrt. “Den här ventilen sparar
pumparna och är en viktig säkerhetsfaktor.
Största majoriteten av våra pumpar har en
två-årig torrbränningsgaranti”, säger Joel.
För att ytterligare förstärka att Grindex
pumpar är en premiumprodukt har Grindex
under våren justerat reservdelspriserna så att
en ”totalrenovering” av en pump inklusive reservdelar och arbetstid inte ska kosta mer än
60 % av inköpspriset. ”Det skall löna sig att
köpa och reparera en premium produkt”, säger Rolf.
Grindex erbjuder dessutom maskinuthyrare att hyra större pumpar över 6 kW för
återuthyrning. En uthyrare som samarbetar
med Grindex ska kunna säga till sina kunder
att ” Jag hyr ut Grindex pumpar men pumpar
över 6 kW då får du vänta ett dygn”. Grindex
är noga med att understryka att man inte hyr
ut sina pumpar direkt till slutkund. ”Vi låter
våra kunder maskinuthyrarna ta hand om de
aﬀärerna annars skulle vi konkurrera med
våra egna kunder”, säger Håkan.
Grindex har också ett stort sortiment av
pumptillbehör. Slangar, skarvrör, snabbkopplingar m.m. ”Fråga gärna om tillbehören när
du köper pumpar så fixar vi en komplett order
med en kontakt/en faktura”, säger Rolf.

Nytt är också att Grindex, för att möta
kundernas krav på ett alternativ till Grindex
premium pumpar, lanserat brandade pumpfamiljen Primo. Primo är en serie små, praktiska och prisvärda japanska pumpar som
består av två dräneringspumpar och två slampumpar. Pumparna är framtagna för tuffa
applikationer som kräver små och lätta pumpar med enkel hantering. Applikationerna är
främst för bygg-, anläggning- och industri.
Grindex, som tidigare har fokuserat på att endast erbjuda premiumpumpar som tillverkas
i egen produktion har nu beslutat att utöka
produktportföljen med en alternativ pumpfamilj som fungerar utmärkt även om, med
en något kortare livslängd. Grindex Primo är
ett bra alternativ för de kunder som behöver
en liten, prisvärd och lätthanterlig pump för
tuffa applikationer. Den kompakta designen
gör att de passar utmärkt i applikationer där
vikt och storlek är av betydelse.
www.grindex.se
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IKM Gruppens, IKM
Mooring Services AS,
väljer MCS Uthyrningssystem för sin verksamhet
MCS, den ledande mjukvaruleverantören
av programvara för uthyrningsindustrin
har vunnit norska IKM Mooring Services
AS som kund. De ska bygga upp och hantera sin uthyrningsverksamhet för oljeoch gasindustrin med MCS-rm Moln.
Genom att driftsätta MCS-rm kommer IKM Mooring Services kunna erbjuda uthyrningsservice dygnet runt,
utrustning av toppkvalitet och den kunskap och projektkontroll som krävs av företag som specialiserar sig inom olje- och
gasindustrin.
Trond Egil Watland, Sales and Operations Director på IKM Mooring Services förklarar, “För att ge oss den bästa
möjliga start var det viktigt att vi valde
en flexibel och kundanpassad mjukvara
som kunde stödja våra ambitiösa tillväxtplaner och krav på säkerhet under
våra dagliga rutiner. Vi insåg tidigt att
MCS under årens gång hade löst de
frågeställningar man inom uthyrningsindustrin brottas med. Andra system
vi tittat på fungerade bra för att ”boka”
men var inte utvecklade för att lösa viktiga krav för vår uthyrning. Vid uthyrning inom oljeindustrin är säkerhet den
viktigaste faktorn och då kan inget bli
fel. Med vår erfarenhet inom oljeindustrin och med MCS-rm som uthyrningssystem kan vi nu erbjuda bra service och
säkerhet på topp 24 timmar per dygn, 7
dagar i veckan.”
Malin Finlay-Söderberg, kundansvarig hos MCS, tillägger “ Vi är jättenöjda
att IKM valde MCS-rm Moln som uthyrningssystem och vi kan redan se tecken
på IKM Mooring expansionsplaner, bl a
då de öppnat ett nytt kontor i Vestbase,
Kristiansund N.
Malin fortsätter “Med IKM Mooring
som nöjd kund kan vi fortsätta med
många fler diskussioner och möjligheter
för MCS inom den världsomspännande
olje- och gasindustrin där krav på funktionsrik och flexibel uthyrning är stommen för de flesta verksamheter. Vi har
30 års erfarenhet av uthyrning och kan
erbjuda en välprövad lösning som möter
olje- och gasföretagens höga krav på säkerhet och utrustningskontroll utan att
förlora viktig kund och intäktsfokus.

DEWALT® lanserar XR® 18V
kolborstfri SDS-Plus®borrhammarserie
DEWALT utökar sitt sortiment av XR litiumjon kolborstfria verktyg
med lanseringen av 18 V SDS-Plus borrhammare, DCH273P2T,
DCH274P2T och DCH275P2. Den nya serien är utvecklad för noggrann höghastighetsborrning i en mängd olika applikationer med
klassledande prestanda.
Dessa hållbara och kompakta verktyg med
låg vikt har utvecklats ergonomiskt för att
vara lätta att hantera samt reducera användartrötthet och ge bättre stöd under användning. Den låga vibrationsnivån på 6,6 m/s²
bidrar till ytterligare komfort och produktivitet. Detta uppfyller DEWALTs Perform &
Protect-standard och erbjuder den lägsta vibrationsnivån i sin kategori.
Borrhammarna drivs av en kolborstfri
motor och XR 5,0 Ah 18 V litiumjonbatterier
för extrem gångtid. De har även en innovativ elektronisk koppling som säkrar konstant
högt vridmoment under verktygets fulla livslängd.
Som tillbehör finns avtagbart dammutsug
(D25303DH), vilket är utvecklat för renare
borrning i arbetsmiljöer känsliga för damm.
Dammutsuget medföljer som standard till
DCH275P2.
Andra värdefulla attribut är format handtag och bälteskrok samt en klar LED-lampa
på verktygets fot för ökad synlighet i arbetsområdet och trånga utrymmen.
Mats Gustafsson, Trade Marketing Manager DEWALT, berättar, “Professionella
hantverkare som kräver en hög prestanda i
krävande arbetsuppgifter, och speciellt de
som övervägande arbetar med betong, kommer att gynnas av de nya batteridrivna borr-
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hammarna. Kolborstfri teknik och elektronisk
koppling ger högre produktivitet och lägre
driftkostnad. Tillsammans med exceptionell
gångtid, en ergonomisk och välbalanserad design samt minimal användartrötthet tack vare
klassledande vibrationsnivå, erbjuder dessa
verktyg en väldigt tilltalande och kraftfull lösning.”
Tre års begränsad garanti erbjuds vid registrering.

VARFÖR DEWALTS
KOLBORSTFRIA TEKNOLOGI?
När motorn i ett vanligt verktyg snurrar så
genererar små kolborstar friktion. Detta innebär att värdefull energi försvinner i form av
värme. DEWALTs kolborstfria motor minskar
drastiskt energiförlusten vilket innebär längre
gångtid och mer kraft till den huvudsakliga
applikationen. En kolborstfri motor har längre livstid då den exponeras för mindre värme.

DEWALT PERFORM & PROTECTTM
Borrhammare DCH273P2T, DCH274P2T och
DCH275P2 uppfyller alla DEWALTs Perform
& Protect-krav för låg vibrationsnivå. Varje
verktyg i Perform & Protect-serien är utvecklat med fokus på kontroll, dammhantering
eller låg vibrationsnivå, utan att ge efter på
prestanda.

LJUSARE
FÖRUTSÄTTNINGAR
När vi går mot de mörka årstiderna
behövs pålitlig belysning för att
öka både säkerheten och produktiviteten på arbetsplatserna.
Vi tillhandahåller högkvalitativa
och miljövänliga lysmaster i olika
storlekar och med olika ljus- och
kraftkällor.

Planlaser som är helt
självnivellerande och
även utrustad med
lutningsfunktion

Två-falls laser som sätter en ny standard
med sin enkelhet och som även kan
användas vertikalt.

360° Maskinmottagare med lutningsindikator
och med flexibelt fäste för enkel & säker
montering.

Multifunktionell Plan-& Vertikal laser
med finesser som smart skanning,
lutningsfunktion & lodpunkt.

Rörläggningslaser med GRÖNT laserljus,
“4ggr bättre synbarhet” och med
automatisk inriktning i sidled.

Karlstad
054 - 21 60 60

Göteborg
031 - 20 40 10

Stockholm
08 - 754 31 30

Helsingborg
040 - 49 03 40

www.blinken.eu
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NY BORRSKRUVDRAGARE
MED UNIK BORRHAMMARTILLSATS

med stor noggrannhet även i skrymmande utrymmen. Arbetet blir lättare i samband med
köks-, skåps- och andra inredningsjobb där
det ofta krävs att man arbetar nära intill skåpskanter, vid väggar och platser med mycket litet
utrymme. Bosch erbjuder samtidigt det enda
systemet där det är möjligt att justera tillsatserna samtidigt som de sitter på maskinen.

SÄKER MONTERING MED FÅ RÖRELSER

FlexiClick från Bosch är ett kraftfullt och
sladdlöst borr- och skruvsystem med fyra olika
tillsatstyper, för att hantverkare ska klara flera
olika uppgifter med en och samma maskin.
Systemet omfattar borrskruvdragaren GSR 18
V-EC FC2 Professional med tillhörande borrchuck, vinkeladapter och offset vinkeladapter
samt den nya och helt unika borrhammartill-

satsen. Bosch är först med att lansera denna
typ av borrhammartillsats som gör FlexiClick
till det mest allsidiga borr- och skruvsystemet på marknaden. Applikationerna sträcker
sig från klassiska skruvjobb till borrning i trä,
metall och även betong. Den kompakta maskinen och de fyra tillsatserna gör det möjligt för
hantverkaren att vara mer flexibel och arbeta
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Vrid, klicka och tillsatsen är på plats. De fyra
FlexiClick-tillsatserna sätts fast på borrskruvdragaren på samma sätt som man sätter fast
en snabbchuck. Placera tillsatsen på maskinens monteringsfält och vrid i klockans riktning. Klickljuden indikerar en säker sammankoppling av de två komponenterna. Därefter
är systemet färdigt att användas.
Med FlexiClick-systemet utökar Bosch
sin Dynamics-serie riktade till professionella
hantverkare – en serie med särskilt kompakta
maskiner med lång batteritid. Andra fördelar
med dessa små, men kraftfulla maskiner är en
hög hastighet som bidrar till ett högt arbetstempo samt en snabb uppladdningstid, för att
hantverkaren ska få så få avbrott som möjligt.
Borrskruvdragaren GSR 18 V-EC FC2 Professional i FlexiClick- systemet har hittats hos
ledande återförsäljare av professionella verktyg
sedan april 2015. Borrskruvdragaren levereras
i L-Boxx med två 4,0 Ah-lithiumjonbatterier
och en 45-minutersladdare till ett rekommenderat pris på 5 645 kronor exklusive moms. Det
går även att köpa enbart borrskruvdragaren
utan batterier i L-Boxx, men med borrchucken
GFA FC2 Professional, till ett rekommenderat
pris på 2 345 kronor exklusive moms.
Tillsatserna i FlexiClick-systemet kan köpas separat: borrchuck, vinkeladapter och offset vinkeladapter har ett rekommenderat pris
på 645 kronor och borrhammartillsatsen ett
rekommenderat pris på 995 kronor exklusive
moms.
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CRAMO OCH
ERLANDSSON BYGG

tecknar strategiskt avtal
Cramo och Erlandsson Bygg har
träffat ett nytt avtal genom vilket Erlandsson Bygg-koncernen
blir prioriterad kund och Cramo
blir huvudleverantör av hela sitt
sortiment. Avtalet innebär en
fördjupning av ett redan etablerat samarbete.
Erlandsson Bygg är ett snabbt
växande företag inom entreprenad, byggservice och byggskadeservice, med 28 kontor – huvudsakligen i den södra halvan av
Sverige. Omsättningen uppgick
2014 till ca 2094 MSEK, vilket
gör Erlandsson Bygg till det
största av de icke börsnoterade
byggföretagen i Sverige. Cramo
bedriver uthyrning av maskiner,
utrustning och flyttbara lokaler
genom ca 100 depåer över hela
Sverige.
”Jag är både stolt och glad att
vi kunnat träffa detta avtal”, säger Fredrik Halldin, kontraktsansvarig på Cramo. ”Erlandsson
Bygg ett snabbväxande företag
och en viktig kund för Cramo. Vi
har under de senaste åren haft

en fantastisk utveckling tillsammans. Som uttalad aﬀärspartner
för hela koncernens maskinförsörjning, och dessutom rekommenderad leverantör till dess
underleverantörer, ser jag stora
möjligheter till att fördjupa och
utöka aﬀären ytterligare ”.
Genom avtalet åtar sig Cramo att tillgodose Erlandsson
Bygg-koncernens behov i ännu
större omfattning inom samtliga
produktområden inom Cramos
sortiment.
”Vi har haft en stabil och stark
tillväxt de senaste åren och vi
ser en fortsatt expansion”, säger
Johan Grahn, Inköpschef, Erlandsson Bygg. ”Genom avtalet
får vi en prioriterad ställning hos
Cramo vilket innebär att vi säkerställer tillgången på utrustningen
som vi behöver för våra projekt.
Att välja Cramo som partner
känns både logiskt och tryggt eftersom de har en mycket bra geografisk täckning och samtidigt
uppfyller alla våra högt ställda
krav och förväntningar.

Optimal kraft.
Välj grönt.
Bendof® - kvalitetsprodukter för byggindustrin.
Sortiment för olika lösningar inom klippning och bockning
- allt från kraftfulla handburna verktyg, batteri eller eldrift,
till större stationära klipp- och bockmaskiner.

Innovativa lösningar.
Gröna verktyg.

Produkter för byggindustrin

Bockmaskin B 40PLC
För bockning av armeringsjärn
upp till diam. 40 mm

Kontakta Hitachi för mer information
om produkterna inom sortiment Bendof®

hitachi-powertools.se
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LEGUAN BA
Från och med juni i år säljs
Leguan självgående bomliftar i Sverige genom en
egen säljorganisation i distributören JR Trading AB.
Leguan ägs och tillverkas av
finska bolaget Avant Tecno
som är välkända runt om i
världen genom sitt breda
kompaktlastarsortiment.

A

tt den finns en utomordentligt god
tradition för utveckling, konstruktion
och design för olika typer av entreprenadmaskiner och verktyg i Norden är inget
nytt vid det här laget. Det finns många goda
exempel på det som vi dessutom regelbundet redogör för i Svensk Rental Tidning. En
av dessa tillverkare är finska Avant Tecno i
Ylöjärvi. Ylöjärvi ligger för övrigt nordväst om
Tammerfors i södra Finland. Bolaget har gjort
sig mest kända världen över för sitt breda sortiment av midjestyrda kompaktlastare och en
stor mängd tillhörande verktyg. Produkterna
säljs kort och gott under namnet Avant. I
Sverige heter distributören sedan många år
Nordfarm. Sedan några år tillbaka har Avant
Tecno också utvecklat en fjärrstyrd rivningsrobot i Avant-serien med samma snygga
design som Avant-lastarna. På den svenska
marknaden säljs rivningsrobotarna av bolaget
Andersen Contractor AB.

BOMLIFTTILLVERKNING SEDAN 1994
Men kanske inte lika välkänt är att Avant
Tecno även tillverkar självgående bom-liftar
och har gjort sedan 1994. Företaget grundades dock redan 1990. Produkten är utvecklad inom Avant Tecno-organisationen och
tillverkas i samma fabrik i Ylöjärvi som det
övriga sortimentet. Men bom-liftarna marknadsförs och säljs genom en helt fristående
organisation och har produktnamnet Leguan. Likheten i designen är dock stor med
kompaktlastarna och rivningsrobotarna och
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bom-liftarna har samma typiska gröna produktfärg som det övriga sortimentet och en
stor portion finsk sisu som de andra produkterna i företagsgruppen Avant Tecno.
På den svenska marknaden säljs Leguansortimentet sedan våren 2015 av bolaget JR
Trading som har sitt huvudsäte strax utanför Linköping. JR i namnet stor kort och gott
för bolagets grundare och ägare, Johan Roth.
Många i branschen känner Johan Roth sedan länge då han under många år arbetat för
Nordfarm men hela Avant Tecnos sortiment
inklusive bom-liftarna från Leguan. Men nu
tar man alltså steget fullt ut för att öka exponeringen på Leguan i Sverige genom att lägga
försäljning och service i en helt egen organisation.
“För mig känns det här väldigt spännande
att få satsa fullt ut på en unik bom-liftslösning
som Leguan står för. Jag har alltid vurmat
för de här produkterna. De stora fördelarna
med Leguan rent generellt är att de håller
en mycket hög kvalitet och är helt och hållet
utvecklade och tillverkade i Finland. För mig
är det viktiga argument. Sedan har Leguan
många smarta lösningar som man inte hittar
på andra konkurrerande varumärken”, berättar Johan Roth när SRT träffar honom ute på
en demonstration i Solna.

FYRA MODELLER I SORTIMENTET
Leguan-serien bestod länge av tre bom-liftsmodeller, Leguan 50, Leguan 125 och Leguan
160. Men i april i år släppte man mellanmaskinen Leguan 135. Johan tror mycket på den nya
storleken som passar utmärkt för bland annat
olika typer av serviceuppdrag inom fastighet
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ANAR VÄGEN MED FINSK SISU!
och förvaltning. Alla Leguan-modeller har
sin kompakthet som gemensamma kännetecken. Dess kompakthet och smidighet gör
dem snabba och enkla att etablera samt att
arbeta med i trånga utrymmen. Kompaktheten gör dem också enkla att lasta på en
släpvagn, transportera och vara i full drift på
några minuter. Andra typiska särdrag för Leguan är exempelvis att de är lätta att serva då
maskinernas inre delar är lätta att komma åt.
Leguan 135 är försedd med uttag för pallgaffel. Liftarna kan dessutom fås med antingen
hjul eller gummilarvband. Nytt med Leguan
135 är att den kan fås med radiostyrning från
Scanreco. En annan fördel som Johan framhåller är maskinens frigång, det vill säga att
det finns ganska mycket plats från marken
upp till maskinkroppens undersida. Detta
gör att liftarna klarar bättre att arbeta på
ojämna underlag. En annan smart funktion
på Leguan 135 är att man försett maskinen
med enkla fästpunkter för startkablar ifall
batteriet är urladdat. Man behöver alltså inte
leta upp batteriet när starthjälp behövs. I Leguan 135 sitter en tvåcylindrig Honda-motor
på 13 hk.

“DEMO ÄR A OCH O”
När SRT träffar Johan Roth i Solna är han i
färd med att demonstrera Leguan 135 för
byggföretaget CFS Bygg AB med säte i Täby.
CFS Bygg har varit verksamma i Stockholm
i tio år vid det här laget. Företaget ägs av
Christian Sundin. CFS Bygg arbetar bland
annat med en hel del fastighetsservice och
får många uppdrag från fastighetsförvaltare
över hela Stockholm. På den här fastigheten
i Solna som ligger i kvarteret Ametisten har
man fått i uppdrag att inspektera eventuell
vatteninträngning i fasaderna. “Att köra ner
Leguan 135 från släpet och sedan med radiostyrningen ta sig upp för trapporna till de

delar av fastigheten som vi vill inspektera var
lätt som en plätt. Liften är följsam och enkel
att arbeta med. Lätt att förankra väl på plats
och åka upp med”, säger Christian Sundin
från CFS Bygg. Leguan 135 har en räckvidd
på 13,5 meter som räcker till gott och väl på
den här typen av arbeten. Leguan med gummilarver väger 1850 kg. “En annan fördel som
jag märker när jag jobbar med liften är att
arbetskorgen är smart designad. Reglagen
uppe i korgen är bra utformade och man kan
placera korgen enkelt så att man kommer åt
ordentlig för att underlätta arbetet. En väldigt
genomtänkt konstruktion allt som allt tycker
jag”, tillägger Christian.
Johan Roth trivs jättebra med sina arbetsuppgifter, numera i egen regi. Han tycker att
det är väldigt spännande att sprida information om Leguan på den svenska marknaden
och att åka runt och demonstrera maskinerna
hos kunder, stora som små. “Rentalmarknaden är förstås väldigt viktig och något som vi
prioriterar. Målet är att bli medlemmar i både
SRA och Hyrex på sikt. Men det är lika viktigt
för mig att uppvakta olika typer av bygg- och
anläggningsentreprenörer som använder liftar i sitt arbete. För mig är demonstrationer
A och O i försäljningsarbetet. Det är enda
chansen för kunderna att verkligen få testa
maskinerna. Så det kan jag uppmana alla. Det
är bara att ringa så kommer jag och visar”, säger Johan.
Johan är dessutom ganska nöjd med konjunkturerna och tycker att det är ganska bra
tryck på marknaden. Men understryker att
det handlar väldigt mycket om vad man gör
själv. Är man aktiv så finns även kunderna och
behovet.

BYGGDA FÖR DET NORDISKA KLIMATET

Leguan-sortimentet håller rent generellt en
hög kvalitet. Kvalitetsnivån avspeglar sig också i priset vilket kanske inte gör Leguan till
de billigaste bom-liftarna på marknaden men
ligger på rätt nivå i förhållande till kvalitet.
Den goda tillgången till reservdelar med närheten till fabriken i Finland och snabb service
och reparationer är också ett plus. “En annan
fördel som jag brukar framhålla är att Leguan
är tillverkad i Norden och avsedd för att klara
de bistra väderförhållandena som vi har här
vintertiden”, säger Johan.
Leguan 135 som lanserades i april i år väger
som sagt 1850 med larvband och 1750 i hjulvarianten. Den har en räckvidd med fullt utskjuten bom vertikalt på 13,5 meter och 6,8 meter
horisontalt. Inom hela räckviddarean klarar
Leguan 135 att lyfta 140 kg medan den inom
en begränsad yta klarar att lyfta hela 230 kg
vilket är drygt två personer med utrustning.
www.jrtrading.se
www.leguanlifts.com

www.SvenskRental.se • September - Oktober 2015 • Svensk Rental Tidning

36

VÄRLDENS HÖGSTA BOMLIFT

Nytt från Panasonic
Panasonic Tools lanserar
ny serie handverktyg och
nya batterier.
Bland nyheterna märks borr/skruvdragarna EY 74A2 och EY79A2 (med slag)
samt slagskruvdragaren EY75A7, som
samtliga är utrustade med Panasonics
senaste Power Tools-teknik:
• Nya borstlösa motorer, som är både
starkare och har en längre livslängd än
tidigare motorer.
• Ny avancerad styrelektronik på
EY74/79A2 med inbyggd mjukstart.
Möjliggör långsamma och mjuka starter vilket ger användaren en optimal
start vid t.ex. borrning och i arbeten
med små skruvar. Välj mellan tre olika
hastighetslägen: High, Medium och
Low på både hög och låg växel.
• Ny hybridströmbrytare. Eliminerar
tyngre belastning för både växellåda och
motor, vilket ger en mjukare drift och
upp till dubbelt så lång livslängd jämfört
med maskiner utan denna funktion.
• EY74/79A2 har nya chuckar. Extremt
hårda och hållbara med käftar i volframkarbid.
• EY75A7 är marknadens kortaste maskin
(endast 118 mm). Nyhet är också skruvfunktionen som med ett knapptryck går
maskinen ner i soft läge och sakta drar ner
skruven perfekt i materialet.
• Den allra senaste batteritekniken.
Välj mellan det nya 5.0 Ah Li-ion batteriet med upp till 250 procent längre
livslängd än andra jämförbara batterier
eller det nya 3.0 Ah Li-ion batteriet som
är både tunnare och lättare än andra
batterier. Varje maskin levereras med
två batterier.

”Ibland är det bra med litet extra marginal”,
säger Dennis Brandt, chef för Dennis Maskinuthyrning AB. ”Det var i alla fall så vi
resonerade när vi tog beslutet att investera
i världens högsta bomlift, en 1850 från JLG i
USA. Sedan tidigare har vi erfarenhet av den
litet mindre systermodellen, en 43 metare.
Den nya bomliften går upp till 56 m på drygt
4 minuter. Aﬀären har gjorts upp av oss och
Monika Rubensson på JLG Sverige AB”, säger
Dennis Brandt. Första jobbet blev att för Helsingborgs hamn bistå i underhållet av containerkranar i hamnen. Bomliftens räckvidd
visade sig mer än tillräcklig för den insatsen.
Nästa jobb blev underhållsarbeten vid vattentornet i Landskrona från vilket betongstycken
plötsligt började ramla ner.

Dennis Maskinuthyrning med huvudkontor i Landskrona har ett 35-tal anställda. Man
har ett fullsortiment inom maskinuthyrning
och täcker Skåne med depåerna i Landskrona,
Helsingborg norra och dito södra samt i Höganäs, Kävlinge och Åstorp.

Chicago Pneumatic fullbordar expansionen av sin
betongserie med lansering av ny utjämningsutrustning
Den internationella anläggningsmaskinstillverkaren Chicago Pneumatic har fullbordat expansionen av sin pålitliga och
effektiva betongmaskinserie genom att addera två nya utjämningsmaskiner för smidig
och noggrann utjämning av gjuten betong
samt genom att uppdatera sin redan populära utjämningsmaskin. De nya maskinerna
är konstruerade för en rad tillämpningar,
inklusive på golv, vid landskapsarkitektur,
vägbyggen oc vägunderhåll samt vid arbete
med tunnlar och gångvägar.
”Med vårt expanderade betongsortiment kan vi nu erbjuda användare ett
bredare sortiment som passar deras behov
i varje skede av betongprocessen”, säger
Edmerlito Gonzalez, talesman för betongutrustning på Chicago Pneumatic. ”De nya
utjämningsmaskinerna säkerställer optimal
utjämningsprestanda för alla betongtyper
och bidrar till att minska den tid som behöver läggas på utjämning och efterbehandling.”
Chicago Pneumatic har presenterat
den nya lätta och flexibla LDE 2200 (eldriven) samt LDG 3600 (bensindriven) för
utjämning av ytbetong. De nya maskinerna
är konstruerade för betong med höga eller mediumhöga svackor samt golv upp till
25m breda, och ger vibrationer ner till 180
millimeters djup. Maskinerna kan täcka en
meter per minut och operatören kan därför
bearbeta stora områden under ett enskilt
arbetspass, vilket sparar tid i processen.
Tack vare den modulära utformningen av
de nya maskinerna kan användarna snabbt
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koppla och koppla bort de inre längderna
för att säkerställa rätt längd för arbetet. De
nya maskinerna är utrustade med elektriska motorer som säkerställer en kontinuerlig, likadan rörelse över betongen.
För applikationer på mindre ytor har
Chicago Pneumatic uppdaterat sin populära LBG 800, där operatören går bakom
maskinen, vilket gör det lättare att skapa
en jämn finish av hög kvalitet utan guide
eller stödrör. Nya LBG 804 har en större vibrationsenhet som ger mer vibrationskraft,
och inkluderar en skyddsring av gummi
och kardborre som gör att betongpenetration kan undvikas. Som ett resultat av detta
kan både hand/arm-vibrationer (HAV) och
ljudnivåer minskas, vilket möjliggör upp
till 6 timmars kontinuerlig drift. Samtidigt
innebär den fasta ramen en robust stålkoppling som ger extra styrka, och aluminiumkomponenter som minskar vikten
och gör maskinen enklare att hantera och
manövrera. Det ergonomiska handtaget
kan sträckas upp till 4,5 meter, vilket gör
att användarna kan jämna betongen från
utanför plattan. Detta minskar tiden det
tar att jämna ut ytan eftersom inga fotspår
lämnas.

! Comeco säljer
Vi håller dina maskiner i bästa skick!

Byggtorkar, avfuktare & klipp- &
bockmaskiner för armering.
Även reservdelar och tillbehör
för dessa produkter.

! Comeco tillverkar

Klipp- & Bockmaskiner för
armering.

! Comeco utför

Service & reparation för dessa
produkter.

! Comeco jobbar med
Vi byter gärna
in dina gamla
maskiner!

Thermox, Veab, Bendof & Weelu.

Besök vår hemsida idag för
mer info och kontaktuppgifter!

www.comeco.nu

www.SvenskRental.se • September - Oktober 2015 • Svensk Rental Tidning

38

Öppet hus i Örebro drog 1000 bes

H
Flera företag höll ett öppet
hus i Örebro första veckan
i september för att lansera
och inviga sitt nya byggcentrum.

erok, Hyrlift, Truckbolaget och Trafikbutiken har under de senaste 18
månaderna marknadsfört sig som
”fyra fantastiska företag” och nu finns alla
samlade på samma ställe.
”Vi håller på och bygger en mötesplats här
på Holmen i Örebro så att alla byggare ska
kunna få hjälp med sitt bygge”, berättar Per
Karlsson, vd för Herok.
”Vi samarbetar mellan de fyra företagen
så att kunden bara behöver ringa sin vanliga
kontakt, den som känns mest naturlig honom”, fortsätter Per, ”sedan spelar det ingen
roll om han behöver en kran, byggvaror eller
hjälp med ett tillstånd.”
Enligt Per så tror man sig vara ensam om
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att bygga ett komplett byggcenter runt fyra
företag.
”Vi måste möta konkurrensen och vi tror
detta koncept är unikt”, menar Per, ”vi gör det
lite smidigare för byggbranschen.”
De över 1000 besökarna njöt av solskenet,
trakterade sig till hamburgare och träffade
representanter för de fyra företagen. På plats
fanns även leverantörer och samarbetspartners som fick visa upp sig, t ex T-emballage,
Makita och inte minst Kaffekompaniet.
Besökarna fick även träffa representanter
för de tre stora idrottsklubbar de fyra företagen sponsrar i Örebro. Bland andra kom
Daniel ”Dalle” Andersson- Bäckström från
Speedwayklubben Indianerna.

39

sökare till ovanligt byggcentrum

Man ger även den servicen att om en byggare har ett visst projekt som ska till så kan
man åka ut och se över vad han behöver. Det
kan vara allt från bygghuttar, elförsörjning,
verktyg, tillstånd mm.
Ytterligare en fördel är transportsynergier,
påpekar Per. ”Nu kan man sampacka på kranbilen som ska ut till bygget, istället för att det
kommer två-tre stycken bilar.”
De fyra företagen omsätter ca 200 milj kr
och totalt är man ca 60 anställda och är främst
verksamma i Närke med fokus på Örebro.
”Örebro är ju en universitetsstad med stora bostadsbehov. Vi erbjuder förutsättningar
för att Örebros byggbransch ska kunna expandera”, avslutar Per Karlsson.
www.SvenskRental.se • September - Oktober 2015 • Svensk Rental Tidning
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Nytt system från Knauf Insulation

FÖRENKLAR FÖR HUSTILLVERKARE

DEWALT® lanserar nytt
DEWALT® lanserar sitt nya sortiment av
pneumatiska spikverktyg, kompressorer
och spik för användning vid en mängd
olika applikationer på arbetsplatsen.
De robusta, kompakta spikpistolerna
har låg vikt och är ergonomiskt utformade för att reducera påfrestningen på
användaren vid långvarig användning, de
har exceptionell pålitlighet och maximerar produktiviteten vid krävande arbeten.
Spikpistolerna har hög prestanda och
driver upp till 90 mm ringspik i hårt trä.
Dyckertpistolerna har oljefri design för
att minimera servicebehovet samt risken
för oljespill.
Ytterligare egenskaper är verktygsfri
djupinställning och antirepspets för att
inte lämna märken på underlaget. Det
vridbara utblåset ger möjlighet att rikta
luften bort från användaren.
I samband med lanseringen av pneumatiska spikverktyg, lanserar DEWALT
även tre nya kompressorer med hög
effekt. En kompakt och portabel 6 liters
kompressor för mindre verktyg, en 10 liters modell för två mellanstora verktyg
samt en stor 16 liters kompressor som driver två stora verktyg samtidigt. Alla kompressorer har stor kraft-/viktförhållande
och lång livslängd.
Som med alla DEWALT-produkter
följer de senaste modellerna företagets
”Guaranteed Tough”-filosofi. De har utvecklats för maximal hållbarhet och för
att klara långvarig användning i de mest
krävande arbetsmiljöer.
Jonas Östlund, DEWALT, berättar,
“Professionella hantverkare har nu tillgång till en kostnadseffektiv, högpresterande och så gott som servicefri lösning.
De nya verktygen och kompressorerna är
kompakta med låg vikt. De har utvecklats
för lång hållbarhet och långvarig användning på byggarbetsplatser.”

Supafil Frame är en lösull från Knauf Insulation med ett lambdavärde på ner till 0,034
beroende på den installerade tätheten. För
lösullsentreprenörer har den många andra
fördelar som att den är miljövänlig och tillverkas av återvunnet glas, kan användas både
på öppna vindar och i slutna konstruktioner
samt att installationen är snabb.
Nu lanseras Supafil Max Frame som är särskilt framtagen för industriellt hus- och modulbyggande. Det är ett system som kan skräddarsys för tillverkaren med blåsmaskin, ramar
för effektiv blåsning av ullen i konstruktionens
olika fack samt stora balar på 174 kilo som kräver mindre tidsåtgångför påfyllning.

MINDRE ARBETE
”Med Supafil Max Frame System går processen
fortare och kräver mindre manuellt arbete.
Och eftersom lösullen passar i alla konstruktioner behöver tillverkaren bara lagra en
sorts lösull”, säger Daniel Tholén, produktchef
på Knauf Insulation Nordic och fortsätter:
”Vi har redan fått förfrågningar kring systemet, så branschen visar helt klart att den är öppen för nya, innovativa och effektiva lösningar.”
Hustillverkare kan också välja att enbart
köpa balarna med lösull och använda befintlig
utrustning. Även då vinner man tid tack vare
att de betydligt större balarna kräver mindre
passning.

Kör tryggt i vinter med Continentals vinterdäck

Du kanske inte funderar på vintern än, med
tanke på temperaturen utomhus. Men nu är
det dags för transportbranschen att utrusta
flottorna med passande vinterdäck. Continental rekommenderar att lastbilar och
bussar utrustas med vinterdäck på alla axlar, för körsäkerhet med optimal dragkraft
på fuktiga och isbelagda vägar. Däck med
M+S-märkning på drivaxeln är ett minimumkrav för vinterkörning i många europeiska länder .
Continentals vinterdäck som är märkta
med snöflinga/alptopp på däckväggen överträffar enkelt M+S-däcken och klarar kraven
för symbolen 3PMSF (Three-Peak Mountain
Snowflake) med lätthet. Vinterdäck som ska
få märkning med 3PMSF-symbolen, måste
klara ett standardiserat test, som finns i
ECE-direktivet nr 117.02. Med hjälp av jämförande test av broms- och dragkraft visar
testet om däcket är lämpligt att användas
vintertid på snöbelagda vägar.
Continental’s egna tester av dragkraft
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på jämfört med standarddäck visar klart
att om Continentals vinterdäck används på
alla axlar förkortas bromssträckan på snö
med nästan 10 meter vid en hastighet av 50
km/h.
Continentals range av Scandinaviavinterdäck innehåller ett stort antal dimensioner för lastbilar, för distributionstransporter – i fälgstorlekarna 17,5 och 19,5
tum – samt för långdistanstransporter i 22,5
tum. I portföljen ingår lastbilsdäcket HTW
2 SCANDINAVIA 445/45 R19.5 och ett specialvinterdäck för s.k. megaliners inom det
viktiga segmentet volym- och tunga transporter.
Continentals alternativ för passagerartrafik är den nya Conti UrbanScandinavia och
HSW 2 Coach, som uppfyller de många, specifika kraven för bussar i vinterväglag. Conti
UrbanScandinavia HA3 för busstrafik har en
stark position som ett allrounddäck för vintervägar vars utformning består av ett stort
antal skarpa greppkanter och sajpningar.

EFFICIENCY�BOOSTING PRODUCTS • 100+ EDUCATION SEMINARS • LIVE DEMOS
EXCITING COMPETITIONS

Everything starts at World of Concrete. It’s the industry’s only annual
international event dedicated to the commercial concrete and
masonry industries. And, it jumpstarts each new year by supplying you
with the latest innovations, expert know-how and best new products
to finish your work faster, better and more profitably. From the start of
each job to its successful completion—we’ve got you covered.

START NOW.
www.worldofconcrete.com

FEBRUARY 2-5, 2016
SEMINARS: FEBRUARY 1-5
LAS VEGAS CONVENTION CENTER

LAS VEGAS, NV, USA
A selected participant in the
International Buyer Program
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MILWAUKEES VÄRMEJACKOR GER VÄRME
HELA ARBETSDAGEN
Med värme från Milwaukees m12 redlithiumion™ batterier värmer ytterplaggen hela kroppens övre del. Hållbara textiler och foder bevarar kroppens värme samtidigt som kläderna
värmer kroppen. Ytterplaggen eliminerar behovet av kläder lager på lager.
Den nya värmehoodien är tillverkad av
bomull och extra fint polyesterfoder för att
klara tuffa och kalla utomhusmiljöer. Med
3 värmezoner över bröst och rygg värmen
hoodien användaren en hel arbetsdag och
eliminerar behovet av kläder lager på lager.
3 värmeinställningar (hög, medium och låg)
tillåter användaren att anpassa hoodien efter
väder, vind och personlig temperatur. På höst
och vår kan hoodien användas som ett vanligt
ytterplagg medan den på vintern kan användas istället för en tjock jacka, vilket i sin tur
inte bara håller kroppen varm utan gör arbetet lättare och mer säkert.
Nytt för säsongen är även den slitstarka
värmevästen med 900 denier polyester som
förstärker västens mest utsatta slitzonerna.
Västen är som resterande sortiment tvättvänlig och kan torkas i torktumlare utan problem.

Tre värmezoner fördelar värmen över hela
överkroppen medans den kraftfulla textilen är
vind- och vattenresistent för maximal komfort.
“Att vara bäst i sin klass är alltid en viktig strävan för Milwaukee, även så när det
gäller värmejackor. Textil och teknologi ska
överträffa användarnas förväntningar över
hela serien”, säger Thomas Møller, Trade Product Manager Milwaukee.
“Värmejackorna och hoodien erbjuder en
mångsidighet och anpassning till stor del av

årets dagar och erbjuder förbättrad passform
och längre driftstid under 2015/2016”.
Både på och utanför arbetsplatsen ger Milwaukees värmejackor värme för en hel dag på
endast en laddning. Värmejackorna drivs av
M12 REDLITHIUM-ION™ batteri och är därmed en del av M12 serien med över 65 verktyg kompatibla med samma batteriplattform.
Samtliga värmejackor är tvättvänliga och kan
torkas i torktumlaren för maximal användarvänlighet.
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Det renaste drivsystemet
för din framgång!
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www.wackerneuson.com/zeroemission
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Nya kap- och geringssågar
Bosch lanserar nu två nya kapoch geringssågar som är lättare
och mer kompakta än andra sågar på marknaden och som samtidigt utrustade med en kraftfull
motor. Det betyder att maskinerna är händiga att ta med sig,
utan att kompromissa mellan
prestanda och kraft. Sågarnas
kraftfulla motor gör att ditt nästa gör-det-själv-projekt kan utföras med tempo och precision.
Bosch uppgraderar sitt urval
av kap- och geringssågar med två
mycket kompakta och lätta maskiner. Med en vikt på bara 7,9
kg introduceras nya PCM 8 som
den lättaste kap- och geringssågen på marknaden medan PCM
8 S kan skylta med en integrerad
dragfunktion i sågbordet och
en vikt på endast 11,4 kg. Vikten
gör PCM 8 S mer kompakt och
lättare än sin föregångare. Både
PCM 8 och PCM 8 S kan därför
enkelt transporteras och användas var jobbet än ska utföras.

DET RÄTTA VERKTYGET
En av de viktigaste egenskaperna
för ett sågverktyg är skärkapaciteten. PCM 8 skär material på
upptill 60 mm i höjden och 120
mm i bredden och sågklingan har
fått en diameter på 216 mm mot
föregångarens 190 mm. Skärhöjden har med andra ord ökat
från 50 till 60 mm. PCM 8 är att
föredra för att kapa allt från takläkter och bärbjälkar till terrasser
och annat som gör-det-självaren
ständigt har på agendan.
Den integrerade dragfunktionen gör att PCM 8S kan såga över
virke på upp till 65 mm i höjden
och 220 mm i bredden. Bägge sågarna kan användas för att göra

tvär- och geringssnitt, vilket är
värdefullt för arbeten med fasadbeklädningar, terrasser och golvläggning.
Sågarna är utrustade med en
kraftfull 1200-watts motor som
kan hålla ett högt arbetstempo
och kortare projekttider. En laser som projiceras på materialets
skärlinje gör det enkelt att utföra
projekt där en hög precision och
noggrannhet är av extra stor vikt.
På PCM 8 S väljer användaren själv
om lasern projiceras på höger eller
vänster sida av sågklingan och för
utökad säkerhet vid användning
av maskinerna kan virket spännas
fast med en klämma. Utöver detta
är PCM 8 S även utrustad med en
bordförlängare som ger optimalt
stöd och säkerhet när man arbetar
med längre virke.
Ska man göra horisontella geringssnitt kan sågbordet roteras
upp till 48 grader åt antingen höger eller vänster, vilket gör att virket enkelt kan positioneras efter
sågbladets placering. En automatisk funktion som låser sågen vid
de vanligaste arbetsvinklarna; 15,
22,5, 30 och 45 grader gör inställningarna enkla att hitta. Vid justerade arbetsvinklar är maximal
skärbredd 85, respektive 155 mm.
Det ska vara enkelt att använda verktyg. Både PCM 8 och
PCM 8 S har väl synliga reglage
som är enkla att manövrera. Det
går även att ansluta dammsugare
till maskinen och på så sätt bli av
med mycket av det tråkiga städjobbet under arbetets gång.
PCM 8 och PCM 8 S finns
tillgängliga på byggvaruhus över
hela landet och innehåller förutom sågen en Bosch ”Optiline
Wood” sågklinga med 48 tänder.
www.SvenskRental.se • September - Oktober 2015 • Svensk Rental Tidning
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HYREX SATSAR
på verksamhetsutveckling
I november höll Hyrex-kedjan sitt traditionella höstmöte med
deltagande maskinuthyrningsfirmor och även denna gång
med representanter från en rad olika leverantörer.

O

rdföranden Thomas Truedsson öppnade mötet och hälsade såväl gamla
som nya medlemmar välkomna.
Han visade inledningsvis på en del nyheter
på Hyrex hemsida, där medlemmarna har
tillgång till medlemsmatrikeln och till en del
ramavtal.

INSPIRERANDE PRESENTATIONER
OCH INTRESSANTA GRUPPARBETEN
Thomas presenterade även dagens program. Det
var en väl avvägd blandning av matnyttiga och
inspirerande presentationer. Man hade även lagt
in en ordentligt med tid för grupparbeten.

”Vi fokuserade denna gång på att göra en
ordentlig genomgång av vad medlemmarna
tycker att vi inom styrelsen ska jobba med”,
säger Thomas.
”Det finns många frågor att ta i, t ex utbildningsbehov och eventuellt intresse av
samordning av detta inom Hyrex-kedjan.”
Totalt hade över 80 personer uppmärksammat inbjudan till höstmötet som hölls
på Clarion Sign hotell i Stockholm. Sune
Almqvist hälsade en del nya medlemmar välkomna. Bland de nya medlemmarna återfinns
t ex Nordic Battery som introducerades helt
kort av dess VD Johan Westin. Branschen är
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inne i en generationsväxling, fortsatte Sune
och några exempel på det är Norrköpings
Byggmaskiner och Josefsson Maskinuthyrning. Clarence och Hampus Josefsson berättade att de är tredje generationen som nu tar
ett större ansvar för verksamheten. FLV har
återvänt till Hyrex och även här har en generationsväxling skett. Deltagarna fick under en
intensiv dag lyssna på flera intressanta presentationer och föreläsare.

GPS OCH SMARTWATER
Håkan Andersson från Postrack presenterade
deras lösning till GPS positionering av maski-

H SERIEN
H SERIEN

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

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

www.wirtgen.se

ROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES

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

EN LITE NÄRMARE
SLANGSERVICE.

www.swedishrental.se
hydroscand.se

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
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Håkan Andersson från Postrack presenterar sin lösning till GPS positionering
för enheter utan egen strömförsörjning.

Björn Sjöstrand
presenterade
ID06.

Grupp som leddes av Thomas Truedsson.

ner. Enligt Håkan är enheterna framtagna för
att tåla tuff användning och kan ha en drifttid på upp till 8000 timmar. Minimal installation, några skruvar räcker, och inget behov
av underhåll har gjort att man idag har 5000
enheter ute på marknaden. Med en ny säljare
i Skåne har man även börjat snegla på den
polska marknaden.
”Med vårt system kan man se var enheten
är, när den lämnat ett projekt eller hur mycket enheten används”, avslutade Håkan.
Ytterligare en presentation med inriktning
på säkerhet var SmartWater som presenterades av Mikael Ljungsten.
SmartWater är den moderna tidens
”osynliga” stöldskyddsmärkning samt rån-/
inbrottsspray, även kallat DNA-märkning/
MärkDNA.
Genom att pensla på en speciell vätska
märker man sitt föremål, t ex en uthyrningsmaskin, på ett antal ställen.
Stöldskyddsmärkningen är väldigt svår
att upptäcka för blotta ögat men lyser upp

kraftigt gröngult i speciell UV-belysning.
Hos polisen finns idag över tusen speciella
ficklampor som ger denna UV-belysning. I
kombination med att märkningen är så enkel
att utföra på flera olika punkter per objekt så
skapar det en osäkerhet hos de kriminella,
framför allt hos hälarna, och det blir inte värt
risken att stjäla DNA-märkta objekt.
SmartWater blev precis blivit ensam leverantör till att märka kopparkabel längs järnvägen i hela Sverige, andra kunder är PEAB och
Lambertsson. Man har även tecknat ramavtal
med Sveriges Byggindustrier och Maskinentreprenörerna.

KONSTNÄR MED VISIONER
Att visioner är viktiga för att komma framåt i
sin verksamhet är avgörande. Lika viktigt är
att våga tro på sig själv och att ingenting är
omöjligt.
Det var några av huvudbudskapen i en två
timmar uppskattad presentation av konstnären och entreprenören Mikael Genberg.
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Mikael är inte rädd för att sikta mot höga
mål, varken i sitt konstnärsliv eller som entreprenör. Trädhushotellet Hacke Hackspett i
slottsparken i Västerås och undervattenhotellet Utter Inn i Mälaren är några av de projekt
som lett till internationell nyfikenhet. Detta
har bl. a lett till en förfrågan från Kina, något som Mikael tog sig an utan att egentligen
veta vad han gav sig in på. Men med en klar
fokus på visionen, en stark förmåga att vara
lösningsorienterad och att hitta nätverk som
hjälpt honom har det varit möjligt.
Ett av Mikaels konstprojekt som det skrivits en del om är att placera ett litet rött hus
på månen. Den minnesgode erinrar sig att ett
sådant kom upp på Globen i Stockholm under en period.
”Det hade inte vi fått tillstånd till om vi
inte haft visionen att komma till månen”,
berättade Mikael. Efter att ha jobbat upp ett
gediget nätverk inom rymdindustrin i Sverige
som stödde projektet lyckades Mikael mot
alla odds även få NASA med på idén.
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Mikael Ljungblad
från SmartWater

”De ligger till grund för styrelsens fortsatta
arbete”, förklarar Thomas Truedsson.

NULÄGET FÖR ID06

Allt var i princip klart, berättar han, men
så kom finanskraschen och NASA måste dra
åt svångremmen.
Efter att tagit del av Mikaels visioner och
energi blir man lätt övertygad om att vi en
vacker dag får se ett litet svenskt rött hus med
vita knutar på månen.

FRAMTIDEN
En stor del av dagen var vikt åt grupparbeten.
Man delade upp sig i sju grupper, blandat uthyrare och leverantörer, för att diskutera en
rad frågor.
Några av frågeställningarna gällde kommande möten. Var ska de ligga och finns
några tips på föreläsare? Andra diskussionspunkter rörde vilken typ av information från
myndigheter/näringsliv som skulle vara givande. Även större frågor som utbildningsbehov och intresse av samordning av detta inom
Hyrex diskuterades.
Resultaten kommer att sammanställas och
presenteras längre fram.

Från och med 1 januari 2016 införs elektroniska personalliggare i hela byggbranschen.
”Den som är verksam på en arbetsplats
behöver registrera sig”, sammanfattade Björn
Sjöstrand, företagsrådgivare ID06 på Sveriges
Byggindustrier, när han presenterade läget
för ID06.
All verksamhet som stödjer byggverksamheten kräver att man registreras. Det
gäller inte minst för uthyrningsbolagen,
t.ex. vid reparationer på plats, underhåll av
maskiner, etc.
Av intresse för branschen är naturligtvis
även möjligheten att hyra ut utrustning till
inom detta område. Allt fler leverantörer
blir nu certifierade vilket ökar utbudet av
materiel.
Björn redogjorde även för arbetet med att
skapa en kompetensdatabas där utbildningar
kan läggas in. I förlängningen är tanken att
man inte ska behöva bära med sig t ex utbildningsbevis – de ska finnas i ID06-kortet.
”Det viktigaste är att systemet är enkelt att
arbeta med och fungerar praktiskt ute på arbetsplatsen”, avslutade Björn.
Mötesdagen avslutades med att Magnus
Jaasund informerade om att tillstånd krävs
om man hyr ut fordonsmonterade liftar. Man
måste gå en utbildning och bli ackrediterad.
Är man inte det kan man dömas till fängelse
i upp till ett år. Man är även skyldig att kolla
så att det finns ett giltigt körkort och att den
som hämtar fordonet har rätt utbildning.
Med de sobra orden avslutades mötet och
övergick till fria aktiviteter inför den traditionsenliga middagen som avnjöts på hotellets restaurang.
www.hyrex.org

Grupparbete som leddes av Magnus Jaasund.

Thomas Truedsson, Hyrexkedjans nye ordförande.
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En “blänkare” betyder så mycket!

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

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

för hela sex införande. Annonsens utformning kan du
ändra inför varje nummer om så önskas förutsatt att du
skickar in nytt annonsoriginal till redaktionen.
Om du är intresserad av en registerannons kontakta
tidningen på info@svenskrental.se
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Kontakta oss på:
08 – 50 52 10 42
info@mcs-software.se

www.mcs-software.se
Pumpar:
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UTHYRNINGSSYSTEM från MCS

ARING
RV
Ö

Byggkompressorer utan
kompromisser

LÄTTFLYTTADE
MILJÖCONTAINERS.

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

Hydraulik:

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

Wirtgen Sweden AB

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

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

www.hydroscand.se

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
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www.brubakken.se

Branschföreningar:

Mycket kraft.
Välj grönt.

Service

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

www.husqvarnacp.se

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

www.blinken.eu

I din tjänst
sedan 1910
Svensktillverkat
Personalbodar • Kontorsbodar • Evakueringsbodar • Bostadsmoduler
WC/Duschbodar • Specialbodar • Lågenergibodar • Modulhus
På maxmoduler.se kan du bygga din egen etablering, läsa mer om
standardsortimentet samt vår nya lågenergibod
Timmervägen 68, 921 33 Lycksele
Tel växel 0950-138 88 Fax 0950-101 14
www.maxmoduler.se

0371-500 08

www.faxes.se

Gå gärna in och läs fler nyheter och reportage på:

www.svenskrental.se

SNABBARE OCH ENKLARE
UTHYRNINGSPROCESS
MED MCS UTHYRNINGSPROGRAM
Offerter &
avtal 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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Smartaste vägen till
säkrare arbetsmiljö

Avskaffat ROT-avdrag

HALVERAR ANTALET RENOVERINGAR

Byggföretagen får tillgång till PSI
i samband med att de hyr maskiner från Swedish Rentals medlemsföretag. Antingen genom ett
PSI-blad som hänger på maskinen vid leverans från uthyraren
eller genom att använda smartphone och skanna QR-koden
som sitter på maskinen.
”PSI ger våra medarbetare
snabb, enkel och överskådlig tillgång till den viktigaste informationen om respektive byggmaskin. Vi tror att det kommer leda
till färre olyckor där maskiner är
inblandade”, säger Lars-Gunnar
Larsson, arbetsmiljöchef på NCC
Construction.
PSI är en branschgemensam
satsning och ett samarbete mellan Swedish Rental Association
(SRA), dess medlemsföretag, maskinuthyrarna, maskinleverantörerna och byggföretagen. Projektet fick i ett tidigt skede stöd från
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).

BRISTER I SÄKERHETSRUTINER

SNABB OCH
RELEVANT INFORMATION

Mycket tyder på att ROT-avdraget vid årsskiftet minskar från
50 procent av arbetskostnaden
till 30 procent och hantverkarna
har därför nu fullt upp. I den senaste Bobarometern från Svensk
Fastighetsförmedling har svenska bostadsägare tillfrågats om
sina renoveringsplaner och hur
dessa skulle påverkas om ROTavdraget avskaffades. Närmare
hälften, 46 procent, uppger att
de då skulle renovera mindre de
kommande åren.
Bland de cirka 3 000 som
deltagit i undersökningen har
10 procent av villaägarna och 19
procent av bostadsrättsägarna
inga planer på renovering eller
värdehöjande reparationer de
närmaste åren. 59 procent av villaägarna säger sig lägga mellan 5
000 och 50 000 kronor per år på

renoveringar av bostaden. Motsvarande siffra bland ägarna av
bostadsrätter är 36 procent och
lika många investerar upp till
5000 kronor per år i sina bostadsrätter. Störst investeringar görs i
kök och badrum, där 25 procent
av villaägarna och 37 procent av
bostadsrättsägarna planerar ombyggnad det närmaste året.
Om ROT-avdraget försvann
är det framförallt villaägare som
skulle ändra sina renoveringsplaner, visar Bobarometern. Bland
dem svarar 49 procent att de
skulle ompröva sina planer och
renovera mindre. Bostadsrättsägarna är inte riktigt lika känsliga
för en avskaffning, men var tredje
svarar att de skulle renovera mindre om avdraget försvann. Var
tredje av de som äger sin bostad
svarar att deras planer inte skulle

påverkas och var tionde har inga
renoveringstankar.
”Exakt vilka följder den aviserade sänkningen av ROT-avdraget kommer att få är svårt att
sia om, men klart är att väldigt
många tagit det säkra framför det
osäkra och renoverar nu innan
årsskiftet. På senare år har det
även blivit vanligt att man gör
värdehöjande reparationer och
en del renoveringar inför en försäljning. Effekten av ett nytt kök
eller badrum är inte att underskatta, men även mindre ekonomiska insatser kan ha stor effekt
på priset vid en försäljning. Efterfrågan på välskötta bostäder, där
man inte måste börja renovera
direkt, har ökat sedan kravet på
egen insats om minst 15 procent
av priset kom”, säger Tanja Ilic, vd
på Svensk Fastighetsförmedling.

hos svenska företag enligt ny rapport
Rapporten är framtagen av Kärcher och bygger på en undersökning där man låtit Novus intervjua 300 säkerhetsansvariga,
skyddsombud, skyddsansvariga
och VDar om arbetsmiljö och säkerhet på svenska arbetsplatser.
”Det är hög tid att sätt fokus
på arbetsmiljöfrågor för att öka
kunskapen om riskerna. Ökad
medvetenhet och kunskap om
risker förbättrar säkerheten på
våra arbetsplatser vilket i förlängningen leder till färre olyckor
och mindre ohälsa”, säger Jonas
Palmgren, VD Kärcher Sverige.
Rapporten, som presenteras
på Elmia Park/Städ/Fastighet,
visar bland annat att en av fyra
arbetsplatser inte gör någon
riskbedömning eller inte vet om
någon bedömning görs innan arbete förläggs på en ny arbetsplats.
Detta trots att det i Arbetsmiljö
verkets föreskrifter för användning av personlig skyddsutrustning gör det tydligt att arbetsgi-

varen ska analysera och bedöma
riskerna vid arbetet.
Vidare framkom att så många
som 14 procent använder sig av
sopning när de ska göra rent efter
avslutat arbete med kvartsdamm
eller andra hälsofarliga partiklar,
vilket inte heller det följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och är
förenat med allvarliga hälsorisker
för de anställda.
”Orsaken till att det finns stora
brister varierar förstås. Men d et
finns inga otydligheter i Arbets-

miljöverkets föreskrifter och
jag hoppas att majoriteten av
de svarande som tydligt bryter
mot dessa föreskrifter gör det på
grund av okunskap snarare än
ointresse”, säger Jonas Palmgren.
Rapporten visar även att 14
procent av de företag i undersökningen som använder högtryckstvättar med ett spruttryck
över 200 bar inte har några krav
på utbildning för operatörerna,
trots att det är ett tydligt krav enligt lag.
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PSI innehåller information om
funktioner (handhavande), kontrollkrav, skötsel och inte minst
säkerhetsutrustning. Personlig
säkerhetsintroduktion innehåller även uppgifter om buller- och
vibrationsnivåer och är i och med
sin lättillgänglighet ett snabbare
och tydligare alternativ än vad
traditionella manualer är.
”Det betyder att PSI, förutom
att den förmedlar snabb och relevant information, även vägleder användarna till vilken typ
av maskin som är lämpligast att
använda kopplat till respektive
arbetsmoment. Maskinuthyrarna
inom Swedish Rental får även ett
effektivt verktyg och kan medverka med sitt kunnande för ett
säkert och mer rationellt byggande”, säger Leena Haabma Hintze,
kanslichef på Swedish Rental.
Elever och lärare på gymnasiernas bygglinjer, lärlingar och
arbetsmiljöansvariga samt byggare med egna maskiner är några
andra viktiga målgrupper som
har stor nytta av PSI.

HISS FÖR TEMPORÄR INSTALLATION

NYHET!
GEDA
MULTILIFT P22
22 personer/
2000 kg

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

Trots
2000 kg lyftkapacitet
T
använder nya GEDA Multilift P22 endast
en mast och det välkända och effektiva
systemet med platt släpkabel.
Liksom övriga modeller i Multilift-serien
karaktäriseras GEDA Multilift P22 av
sin kompakta byggform med fabriksmonterad
korg,
fabriksmonterad
inhägnad
med
skjutgrindar
samt
fabriksmonterad motortransmission.

info@bvm.se
www.bvm.se

NYHET

PRINS
20W LED
230V 2000lm

slagtålig
ergonomisk
underhållsfri
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Slampumpar

Rostfria pumpar

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 driftkostnaden.
Det är därför vi tillverkar pumpar avsedda för det som verkligen
räknas: Lång driftstid, mindre behov av övervakning och
minimerade kostnader för underhåll och reservdelar. Grindex
produkter uppfyller de högsta kraven på prestanda, kvalitet och
kostnadseffektivitet.
För att kvalitet lönar sig i det långa loppet.
Box 7025 • 174 07 Sundbyberg • Tel: 08-606 66 00 • marketing@grindex.com • www.grindex.se

Slurrypumpar

Små Primo-pumpar

