Bästa mässan för att nå fransktalande marknader

Sidorna: 34-35
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Tema:

TELESKOPLASTARE
Sidorna: 38-40

M18 FUEL MAGNETBORRMASKIN Sidan: 21

NYA LED EXTRALJUS Sidan: 22

VATTENTÄTA HANDSKAR Sidan: 32

Liftar, liftar och liftar…och liftar igen!

Sidorna: 14-18

FÖLJ MED I UTVECKLINGEN.
LAYHER GER DIG MER MÖJLIGHETER.

Layher Brosystem utökar Allround-systemet för att bygga gångbroar med 30 m spännvidd.

Triangulära skyltställ med färdiga lasttabeller.

Ett komplett sortiment av rullställningar med godkända tillträdesleder

Layher Allround. Det världsledande ställningssystemet som ger Dig Mer Möjligheter:
u
u
u
u
u

Mer Snabbhet. Världsledande tillverkare innebär säkra och pålitliga leveranser.
Mer Säkerhet. ”Made in Germany”. Produkterna uppfyller strikta kvalitetskrav.
Mer Närhet. Välfyllda lager i Stockholm och Göteborg.
Mer Enkelhet. Kompetent teknisk support och rådgivning.
Mer Framtid. Systemet utvecklas kontinuerligt. Nya delar är kompatibla med äldre.

Layher AB • Box 2015 • Hästhagsvägen 6, 194 02 Upplands Väsby • 08-590 955 00 • info@layher.se

www.layher.se
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EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

kvalitet, kvalitet
våra tre ledord”

28 Byggställningar
I fjol berättade vi om de nya regler för sanktionsavgifter och fallskydd som infördes för
byggställningar vid årsskiftet 2014/2015. När vi talat med branschens aktörer inför den här
artikeln har vi fått veta att endast ett relativt litet antal sanktionsavgifter utdömts till dags
dato (november 2015).

INNEHÅLL

”Vi är stolta över vårt stora utbud”, säger
Alexander Soloviov, Fortrent. ”Detta är vår
styrka jämfört med våra konkurrenter.

Vad skulle du göra med 391 miljarder svenska kronor?
Vad skulle du göra om du ägde 391 miljarder
svenska kronor? Skulle du välja att skänka dem till
välgörande ändamål som Facebooks skapare Mark
Zuckerberg nyligen meddelade? Endast en procent
av värdet på de aktier han och hans fru kommer att
testamenteras till parets nyfödda dotter, en testamentsgåva med ett värde på nästan fyra miljarder
svenska kronor.
Den här typen av pengarsummor går inte riktigt att
begripa för oss vanliga människor, tänker du kanske? Men
faktum är att Mark Zuckerberg
är en ganska vanlig människa.
Han kommer från staten New
York och hans familj praktiserar
judendomen men hävdar att
han själv är ateist. Han har
studerat vid Harvard Universitet
men avslutade sina psykologistudier 2006 utan examen. Jag
antar att han hade andra saker att tänka på vid
den tidpunkten då Facebook, som startades 2004,
hade börjat ta fart. Facebook har idag omkring 1,35
miljarder användare som logga in och använder siten
minst en gång i månaden. Det är ungefär hela Kinas
befolkning eller en femtedel av jordens befolkning
som idag ligger runt sju miljarder. Facebook är ett
amerikanskt bolag (incorporation) som är börsnoterat på NASDAQ-börsen i New York sedan maj 2012.

Det totala värdet av aktierna uppskattas till totalt
cirka 150 miljarder US dollar varav Mark Zuckerberg
och hans fru äger cirka aktier till ett värde av cirka 45
miljarder dollar, ett belopp som ungefär motsvarar
landet Serbiens bruttonationalprodukt.
Personligen tycker jag att det är stort att en
relativt ung kille på 33 år tar ett sådant beslut
att under sin livstid donera
merparten av sin förmögenhet till välgörande ändamål.
Donationerna kommer dock
naturligtvis göras kontrollerat
och under hela hans livstid.
Men samtidigt räcker även
de fyra miljarder kronorna
familjen har kvar ganska långt
också. I det perspektivet är
det lättare att förstå varför
han tog beslutet att donera
merparten av sin förmögen.
Med lite enkel matematik
innebär det att under de närmast 52 åren, tills Mark
Zuckerberg är 85 skulle hans familj ha ungefär 6,3
miljoner svenska kronor att leva på per månad,
förutsatt att inte aktievärdet rasar allt för mycket.
Det finns hopp om framtiden. Inte bara för att
Mark Zuckerberg gör den här donationen utan för
att den unga generationen i ganska stor omfattning
har väldigt sunda åsikter, tänker rätt och riktigt,
lever miljövänligt och energisnålt och många gånger

har betydligt mera vett än generationerna innan.
Jag får lite då och då tillsägelser av mina
barn typ; “Låt inte vattnet rinna när du borstar
tänderna” eller “Stäng av teven om du ändå inte
tittar på den”. Borde inte jag begripa det själv? Ett
annat bra exempel är också de unga operatörer
som arbetar inom bygg- och anläggningsbranschen idag. De flesta ställer sig positiva till, och till
och med efterfrågar, nya hjälpmedel och metoder
som förbygger arbetsskador och värnar om en
bättre arbetsmiljö både för de som arbetar direkt
eller indirekt med byggindustrin. Det finns ett
intresse för att öka effektivitet och kvalitet utan
att ge avkall på höga säkerhetsnivåer eller strikta
nivåer avseende buller, vibrationer eller utsläpp.
Det finns en medvetenhet hos våra ungdomar
som är beundransvärd. Ge dem möjlighet att ta
för sig i arbetslivet och visa vad dom kan. Tro på
dem. I dessa tider när vi bombarderas av tragiska
nyheter om hänsynslösa terrordåd utförda av ofta
av unga, radikaliserade fanatiker som fullständigt
tappat tron på mänskligheten är det skönt att höra
om unga människor som faktiskt aktivt vill göra
något för att världen ska bli bättre.
God Jul till er alla med en bön om en bättre
värld.

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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DC Tromb

400

Vår nya enfas stoftavskiljare utnyttjar luftens kraft
maximalt - 400m3/h ren arbetsglädje! Kompakt, tålig och
utrustad med effektiv ﬁlterrensning och H-13 ﬁlter.

Dustcontrol AB Kumla Gårdsväg 14 145 63 Norsborg Tel 08 531 940 00 sales@dustcontrol.se dustcontrol.se
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MÄSSKALENDER
BATIMAT 2015
2-6 november, 2015
Internationell mässa för byggmaskiner, mm
Paris Nord Ville Pint
Paris, Frankrike
www.batimat.com

Så kom det till sist!
Jag syftar på höststormarna med mycket
regn, blåst och till och med snö. I
stormarnas spår har vi fått se mycket
materiel förödelse. En hel del träd som
fallit, tak som blåst av och byggnadsställningar som lämnat sina fasader
för att bilda gigantiska plockepinn. Det
har till och med kommit både snö och
minusgrader i de nordliga delarna av vårt
land. Vi som håller till i södra delarna får,
om vi ska tro på prognosmakarna, fira jul
och nyår i en gråare färgskala.
Vi närmar oss jul och nyår med stormsteg. I skrivande stund firar vi Lucia. Som
vanligt är det en del som ska göras innan
året är slut. Jag får hoppas att ni alla får
en välförtjänt ledighet. Detta efter ett
år som jag förstått varit ett bra år för
de flesta av våra medlemmar. Om det
är någon som missat det så har tunneln
genom Hallandsås invigts. Ett av Sveriges
största och framför allt längsta projekt i
tid räknat, omkring 23 år, bestämt? Till
Hallandsås-projektet var jag själv var
med och hyrde ut maskiner från starten
1992 när Kraftbyggarna drog igång.
Inom Hyrex fortsätter arbetet med bland
annat utbildning, arbetsmiljöfrågor med
mera. Det arbetet pågår parallellt med
planeringen av vårt årsmöte som kommer att hållas i Visby på Gotland den 28
april, 2016. Då hoppas på att få träffa
många av våra medlemmar på detta
möte, både uthyrare och leverantörer. Ett
tips till alla våra medlemmar är att redan
nu boka in detta datum i era kalendrar.
Jag påminner än en gång om att hålla
er uppdaterade genom att regelbundet
besöka vår hemsida www.hyrex.org.

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

hitachi-powertools.se

Produkter för byggindustrin

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

Svensk Rental Tidning distribureas i drygt 9.000 ex till läsare i Sverige. För beställning av tidning kontakta redaktionen eller vår annonschef. Prenumeration: Om du vill försäkra dig om att
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helt eller delvis, utan utgivarens godkännande förbjudes. För insänt ej beställt material ansvaras ej. Vi uppmanar dock läsarna att sända in textförslag och bilder till tidningen. Att det som
insänds ej är originalhandlingar är insändarens ansvar. Om insänt material skall återsändas skall sändaren noga ange detta.
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SLUTSÅLT PÅ
SVERIGES NYA
MASKINMÄSSA

Cramo inleder samarbete
med Klara K för en mer
jämlik byggbransch
”Vi välkomnar Byggnads och Byggchefernas gemensamma kampanj
för en mer jämställd byggbransch”,
säger Göran Carlson, VD på Cramo. ”För oss på Cramo, och likaså
för många av våra kunder, är ökad
jämställdhet en nyckelfråga för
att utveckla en mer effektiv och
attraktiv arbetsplats. Alla kunder
och medarbetare ska känna sig
välkomna till våra depåer och vi ser
även en större lönsamhet i depåer
med fler kvinnliga medarbetare”.

TYDLIGT MÅL OCH
KONKRETA ÅTGÄRDER
Cramos övergripande mål för
jämställdhetsarbetet är ett helt
jämställt företag. Och delmålet är att ha minst en kvinna på
varje depå senast vid utgången
av 2016.
”Idag är andelen kvinnor i Cramos depåverksamhet 11%”, säger
Ingrid Hollertz, HR-chef. ”På tok
för lite, men i vart fall bättre än
genomsnittet i byggbranschen.
Och vi har sett en positiv utveckling de senaste åren”.
För att locka och behålla fler
kvinnor arbetar Cramo med en
rad olika projekt:
Ett samarbete med ett rekryteringsföretag som hjälper till
att hitta fler kvinnor till Cramos
arbetsplatser. En karriärsida som
lyfter fram kvinnliga medarbetare
som goda exempel. En ny kollektion arbetskläder som är bättre
anpassade för kvinnor, är exempel
som Ingrid Hollertz nämner. ”För
att behålla de kvinnor som redan
arbetar på Cramo startar vi upp
kvinnliga nätverk i alla regioner,
och här räknar vi med att engagemanget i Klara K ska ge både kunskap och inspiration”.

ATLAS COPCOS BANBRYTANDE HARDHAT® FIRAR 10 ÅR
Atlas Copco firar 10-års-jubileet
för en innovation som var banbrytande vad gäller skydd av
portabla luftkompressorer. HardHat-huven är gjord av linjär polyeten i mellanhög densitet. Sedan
lanseringen har HardHat:en på
många marknader till största del
ersatt metall-huven, som tidigare
var industristandard. Med tusentals sålda under det senaste
årtiondet har Atlas Copco etablerat en ny standard för huvar
till portabla kompressorer som
är perfekt anpassade för de tuffa
kraven från bygg- och hyresmarknaderna.
”The HardHat handlar helt
och hållet om kunden. Kunde vi
göra något tuffare, mer estetiskt
från en design-synpunkt, kunde
vi förbättra prestandan och nå
under den avgörande 750KGtröskeln för smidig bogsering?”,
säger Fredrik Ålund, Business
Line Manager för portabel energi på Atlas Copco Construction
Tecnhique Scandinavia. ”Genom
att lyssna på våra kunder och investera tid och forskning för att
utveckla den nya huven ändrade
vi marknadens åsikt och levererade något riktigt nyskapande.”
Materialet som används i varje
HardHat skyddar själva kompressorn från väder och vind, och är
ideal för byggarbetsplatser och
uthyrning. Det är detta design-

fokus och det tuffa materialet
som garanterar att prestandan
och utseendet håller i många år,
vilket bidrar till att behålla ett
högt andrahandsvärde och gör att
kundens totalkostnad för ägandet
blir mycket låg. Tack vare användningen av plast i stället för metall
är huven resistent mot korrosion
och sprickor samtidigt som den
är lätt, miljövänlig och bättre kan
möta de tuffa krav som ställs när
produkten används.
Under de senaste 10 åren har
HardHat tilldelats flera utmärkelser. Den erhöll det internationellt erkända designpriset
Red Dot Award för sin moderna
och robusta struktur, vilket är
ett bevis på forsknings- och utvecklingsarbetet som ligger bakom produkten.
HardHat-huven är tillverkad
av FN-godkänt och återvinningsbart material, och kräver
inga reservdelar, vilket bidrar till
att minimera dess miljöpåverkan. Huven utgörs av en enhet
och är enkel att sätta dit och ta
bort från kompressorn eller generatorn, och det förenklar det
interna underhållet. Tack vare
sin UV-stabilitet och plastens
långsiktiga antioxidanter är
HardHat-huven resistent mot
både låga och höga temperaturer, vilket gör den lämplig för arbete i praktiskt taget alla miljöer.

BRUBAKKEN VÄXER YTTERLIGARE
- NY FILIAL I KARLSTAD

Brubakken förvärvar maskinföretaget Groovtech AB och anställer
Daniel Ljunggren som ny serviceregionchef i området. Brubakken
har en av marknadens bredaste
produktportfölj gällande personliftar och materialhantering.

Kunderna erbjuds flexibla helhetslösningar med finansiering,
reservdelar, support och service.
”Brubakkens framgång bygger till stor del på att hitta rätt
medarbetare, vi är glada att få
Daniel som vår serviceregionchef

i Värmland. Daniel har bra potential och ett stort nätverk för vår
typ av verksamhet. Läget är det
bästa tänkbara geografiskt sett
och vi kommer att behöva anställa fler medarbetare inom kort”,
säger VD Markus Åberg.

Svensk Rental Tidning • November - December 2015 • www.SvenskRental.se

Den 1 juni 2015 släpptes nyheten om att branschföreningen MaskinLeverantörernas
medlemmar går samman och
arrangerar branschens nya
mötesplats Svenska Maskinmässan på Solvalla i centrala
Stockholm. Nu, fem månader
efter nyheten släpptes, är succén ett faktum. Alla montrar
är bokade så mässan är redan
slutsåld.
”Vi har aldrig tidigare mött ett
så stort intresse, både från utställare och besökare”, säger Gabriel Börjesson, mässansvarig för
Svenska Maskinmässan.
Även om MaskinLeverantörerna är medvetna om att
det fanns ett stort intresse från
branschen att göra en egen mötesplats, blev Björn Bäckström
imponerad över det positiva engagemang som deras medlemmar visar.
”Det är roligt att se att branschen verkligen ställer sig bakom
Svenska Maskinmässan och vill
göra arrangemanget till något
alldeles extra. Att alla maskinleverantörer är samlade på ett och
samma ställe är unikt”, säger
Björn Bäckström, VD MaskinLeverantörerna.
Björn är även väldigt noggrann med att poängtera besökarnas vikt för mötesplatsen.
”Mötesplatsen är till för dem. Vi
gör en mässa som skall stå för
trygga och lönsamma aﬀärer där
maskinerna står i focus”.
Utställande företag på Svenska Maskinmässan återfinns på
www.maskinmassan.se där registreringen för besökare också
är öppen.
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Ring Stefan Larsson
på 070-516 96 36
kaeser.se

Nu är vi inne i något av årets
jäktigaste period. Det är så
mycket som ska bli färdigt på
jobbet innan årsskiftet och
samtidigt har vi så mycket privat
som ska fixas till julen. Allt från
glöggparty till julmat. Så börjar
paniken komma så smått, för
var är idéerna på julklappar till
de kära! Tycker att jag borde lärt
mig från tidigare år. Men hursomhelst, många ljus får tändas
hos mig, och förhoppningsvis
lättar mörkret upp.
På vårt höstmöte, SRA Rentaldag, som var i Stockholm den
19 nov möttes vi medlemmar
och Partners. Mötet var välbesökt och samlade en viktig del
av rentalbranschen. Programmet
började med ett studiebesök på
” Urban Escape”, tillbyggnaden
av Gallerian i Stockholm. Ett
mycket komplicerat projekt där
beställaren anlitat ett av SRA´s
medlemsföretag för att bl.a.
samordna och sköta logistik,
säkerhetsarbete, access, och
bodetablering. Framtiden får
visa om denna förflyttning av
samordningstjänster blir till ett
nytt arbetssätt på projekt. På
mötet som hade betoningen på
viktiga framtidsfrågor redovisades också en marknadsöversikt.
Rental i Sverige bedöms ha en
omsättning på ca 12 Mdr kr
under 2014, där SRA’s medlemsföretag tillsammans svarar för en
betydande majoritet.
En annan viktig framtidsfråga är miljö, där föreningen

Johan Svedlund, ordförande i
Swedish Rental Association

nyligen träffat representanter
från både Miljödepartementet
och Finansdepartementet för
att diskutera begreppet cirkulär
ekonomi och hur vår bransch
kan bidra till ett än mer effektivt
resursutnyttjande.
Kort förklarat är cirkulär
ekonomi ett nytt uttryck för
miljöarbete och hållbarhetsfrågor, men vidgar begreppet
så att även företagsekonomer
lättare kan komma med i arbetet. Begreppet kommer från
delningsekonomi, där en resurs
används effektivt av flera, och
på slutet kan återvinnas eller
återanvändas i nya produkter.
Vår verksamhet och hyreserbjudandet är naturligtvis klockren
för detta, vad gäller att nyttja
produkterna effektivt. Sen kan
vi tydligare påverka våra leverantörer att ta fram produkter
som blir enkla att underhålla,
eller dela upp i fraktioner vid
skrotning. Från departementen
kan det komma förändringar
i beskattning som stimulerar
reparation och underhåll och
ger högre kostnader för avfall.
Cirkulär ekonomi och delningsekonomi blir nya begrepp
att förhålla sig till och där ligger
rental rätt i tiden. Vi är övertygande om att det kommer att
krävas professionell verksamhet
för att lyckas.
Johan Svedlund
Ordförande Swedish
Rental Association

www.SvenskRental.se • November - December 2015 • Svensk Rental Tidning
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KONJUNKTURBAROMETERN
November 2015

BAROMETERINDIKATORN
BACKADE I NOVEMBER
Barometerindikatorn sjönk 1,9 enheter i november, till 106,5
från 108,4 i oktober. Nivån på indikatorn fortsätter dock att
visa på en starkare ekonomisk tillväxt än normalt i svensk
ekonomi. Konfidensindikatorerna för detaljhandeln, bygg- och
anläggningsverksamhet och privata tjänstenäringar steg,
medan industrins indikator sjönk 4,4 enheter. För alla huvudsektorer i företagsbarometern ligger indikatorerna över eller
betydligt över sina historiska genomsnitt. Hushållens konfidensindikator föll 3 enheter i november och ligger under det
historiska genomsnittet.
Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri backade från 112,0 i oktober till
107,6 i november, men pekar ändå på ett starkare läge än normalt. Nedgången
förklaras dels av att industriföretagen är mer negativa än förra månaden om
storleken på nuvarande orderstock och dels av att produktionsplanerna på tre
månaders sikt har justerats ner något. Samtidigt har den samlade bedömningen
av färdigvarulagrens storlek förbättrats.
För bygg- och anläggningsverksamhet steg konfidensindikatorn endast
marginellt: från 112,4 i oktober till 112,7. Indikatorn fortsätter därmed att visa på
ett betydligt starkare läge än normalt. De två ingående komponenterna påverkar
i olika riktning. Byggföretagens anställningsplaner på tre månaders sikt har blivit
än mer optimistiska och bidrar därmed positivt till förändringen. Företagens omdömen om orderstockarnas storlek har dämpats marginellt från förra månaden
och bidrar negativt.
Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg ytterligare i november, från
112,5 i oktober till 115,1. Nivån på indikatorn ligger betydligt över det historiska
genomsnittet. Två av tre ingående komponenter bidrar till uppgången; en större
andel av företagen uppger att försäljningsvolymen har ökat de senaste månaderna
och man är mer nöjd med storleken på varulagren i nuläget. Företagens förväntningar på försäljningsvolymen på tre månaders sikt har justerats ner marginellt
men fortsätter att vara betydligt mer optimistiska än normalt.
Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna ökade en knapp enhet
i november, från 105,7 i oktober till 106,5. Indikatorn fortsätter således att peka på
ett sammantaget starkare läge än normalt i tjänstesektorn. Uppgången förklaras
främst av att tjänsteföretagen är mer positiva till hur deras egen verksamhet har
utvecklats de senaste tre månaderna. Synen på efterfrågeutvecklingen de senaste
månaderna har inte ändrats nämnvärt och fortsätter att vara mer positiv än normalt.
Även förväntningarna på efterfrågan på tre månaders är oförändrat optimistiska.
Hushållens konfidensindikator föll från 98,8 i oktober till 95,8 i november och
fortsätter att signalera om mer pessimistiska hushåll än normalt. Förväntningarna
på utvecklingen i den svenska ekonomin på tolv månaders sikt har sjunkit än mer
och är betydligt lägre än det historiska genomsnittet. Hushållens syn sin egen
ekonomi har dämpas något, både när det gäller nuläget och utvecklingen på tolv
månaders sikt. Trots det är hushållen i ett historiskt perspektiv något mer positiva
än normalt om sin egen ekonomi. Den enda komponenten som bidrar positivt till
konfidensindikatorns förändring är hushållens inställning till om det är rätt tidpunkt
att köpa kapitalvaror. Den har inte ändrats nämnvärt sedan förra månaden och
fortsätter att vara betydligt mer positiv än normalt.

Swecondagarna tar paus när Swecon
storsatsar på Svenska Maskinmässan 2016
Med premiär för MaskinLeverantörernas nya maskinmässa
på Solvalla den 2-4 juni 2016, så
väljer Swecon att lägga sin traditionsenliga branschdag på is nästa
år. Swecondagarnas branschdag,
även kallad Volvodagarna, brukar
gå av stapeln i Eskilstuna i mitten
av juni varje år. Med tanke på att
Swecon deltar på både Svenska
Maskinmässan i Stockholm och
lantbruksmässan Borgeby Fältdagar i Skåne samma månad, så får
branschdagen ta en paus. Istället
satsar Swecon fullt på de inbokade mässorna i juni.
”Swecondagarnas branschdag
är givetvis ett unikt och fantastiskt verktyg för oss att nå ut
till marknaden. Dagen lockar
övervägande besökare från Mälardalen med omnejd. Med en
storslagen premiär för ett nytt
och spännande mässkoncept på
Solvalla nästa år, så tror vi att
vi kan locka de besökarna till
Stockholm istället”, säger Marie
Stenlund, ansvarig för utställningar och events på Swecon.
Många stora maskinnyheter
lanserades under 2015 och visades upp under årets Swecondagarna. Branschdagen den 13 juni
lockade cirka 1 600 besökare till

Swecon och Volvo CEs kundcenter i Eskilstuna. Att Swecondagarna ställs in 2016, betyder inte
slutet för den populära branschdagen.
”Nej, inte alls. Branschdagen
kommer även fortsättningsvis
vara utomordentligt viktig för oss
när vi visar upp vårt erbjudande.
Under 2016 är nyheterna inte lika
många på maskinsidan, så vi tror
att mässformatet i Stockholm
passar som arena för att presentera de nyheter vi ändå har nästa
år”, avslutar Stenlund.
Närvaron på Svenska Maskinmässan innebär även att Swecon
begränsar sitt deltagande på entreprenadmässor under hösten
nästa år.
”Swecon har helt enkelt inte
resurser eller behov att delta på
alla de mässor som lanserats under senare år. Som rikstäckande
leverantör av entreprenadmaskiner fokuserar vi hellre på en
stor nationell branschmässa. Vi
tror att vi hittat det upplägget
i nya Svenska Maskinmässan.
Under året kan vi sedan komplettera med mindre lokala arrangemang”, säger Fredrik Rigö,
marknadskommunikationschef
på Swecon.

HITACHI FÖRVÄRVAR METABO
Metabo AB etablerades i Tyskland 1924 och säljer idag elverktyg genom 25 försäljningsbolag
över hela världen. Bolaget omsatte år 2014 ca 3,5 mdr SEK och
hade 1.800 medarbetare.
Huvudkontoret är beläget i
Nürtingen, nära Stuttgart i Tyskland. Metabo erbjuder ett fullsortiment av elverktyg men riktar sig
särskilt mot metallbearbetning
och verktyg till byggindustrin.
Hitachi Koki Co. Ltd. ingår i
den världsomspännande japanska Hitachi-koncernen och har
en omsättning på ca 9,4 mdr
SEK med 5.000 medarbetare.
Hitachi Power Tools Sweden AB
är dotterbolag till Hitachi Power
Tools Norway A/S som är ett
helägt bolag av Hitachi Koki och
med ansvar för försäljning och
distribution av Hitachi-produk-
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ter, Basso/MFT spikning och infästning samt Niko Power Tools
i Norden.
”En viktig del av Hitachis globala tillväxtstrategi är att stärka
marknadspositionen i Europa.
Metabo är ett traditionellt men
innovativt bolag med produkter
av hög kvalitet och med tyngdpunkt i Tyskland och övriga europeiska länder. Genom att integrera Metabo i Hitachi- familjen,
vill vi tillföra viktig kompetens
och samtidigt stärka vår nordiska
position inom viktiga produktkategorier och kundgrupper”, säger
Thomas M Kristensen, koncernchef hos Hitachi Power Tools
Norway AS, i en kommentar.
Köpet är planlagt att genomföras per den 01.03.2016 och är
avhängt ett godkännande från
EU:s konkurrensmyndighet.
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Ramirent levererar
mer än maskiner i
nytt avtal med
Erlandsson Bygg
Ramirent har tecknat avtal med
Erlandsson Bygg och blir med
detta en av två huvudleverantörer av maskiner och utrustning
till företaget.
Förutom maskiner och tjänster tillhandahåller Ramirent även
ett systematiskt arbetssätt inom
säkerhet och tillgänglighet samt
kompetens inom etableringstjänster. Med detta avtal får Erlandsson Bygg säkrade leveranser
i hela det geografiska område där
företaget verkar.
”Vi är mycket glada över avtalet med Erlandsson Bygg som
förstärker vårt samarbete. Ramirents roll som en huvudleverantör är i linje med vår strategi
att leverera mer än maskiner.
Med en bred maskinpark och
ett stort tjänsteutbud har vi en
stark kompetens när det gäller
att hitta de bästa lösningarna
för våra kunder”, säger Lars Ölvestål, regional försäljningschef
inom Ramirent.
”Med fokus på totalkostnad
och kundnytta skapar detta avtal
mervärden för våra kunder, vilket
är mycket glädjande”, säger Johan
Grahn, inköpschef på Erlandsson
Bygg.

Ny Yanmar ska boosta Wiklund
Nu står den första Yanmar SV1002PB på gården hos Wiklund Trading, och maskinleverantören
hoppas att maskinen ska boosta
den kommande försäljningen ytterligare. Enligt företagets säljare
Martin Täljemark har responsen
redan varit god och det ligger i skrivande stund en hel del uppslag ute
på den svenska marknaden.

”De personer som kommit
till oss och provat den har varit
mycket positiva till konceptet”,
berättar han för Entreprenad
Supply.
Basmaskinen i sig är den
samma som SV100-2. Nyheten
på SV100-2PB är den så kallade
knäckbommen/citybommen.
”Med denna funktion får ma-

skinen en ännu bättre räckvidd,
både rakt fram, grävdjup samt
rakt upp. Arbeten inne i städer
så som trånga gator och tunnlar kan med denna knäckbom
utföras på ett smidigare sätt. I
rivningsbranschen är det också
till en stor fördel då du kan arbeta i princip rakt ovanför dig.
Knäckfunktionen styrs med pedal på golvet”, förklarar Martin
Täljemark, som berättar vidare
om ett framgångsrikt år försäljningsmässigt.
”Försäljningen av nya Kramer
och Yanmar- maskiner i Sverige
har under året gått bra, framförallt i 3,5-tonsklassen till rådande
fibergrävning runt om i riket. Men
även försäljningen av våra större
modeller, 8- och 10-tonsmaskiner
har under året varit bra.”
Gällande Kramer- lastarna
lanserades i början av året en helt
ny 8-serie, med maskinvikt från
4.300 kg till 6.050 kg, (tipplast:
3.500kg och 4.300kg).

Swecon och Länsförsäkringar i avtal om entreprenadmaskiner
Swecon har slutit ett avtal som
innebär att man tar över Länsförsäkringars inlösta entreprenadmaskiner av märket Volvo.
”Både Länsförsäkringar och
vi på Swecon har sett fördelar
i ett samarbete vilket nu har
mynnat ut i en helhet kring
reparationer, reservdelar och

inköp av begagnade maskiner”,
förklarar Petra Engström-Haraldsson, chef för marknadssupport vid Swecon.
De Volvomaskiner som landar
hos Länsförsäkringar kommer att
skickas till Swecons demonteringsanläggning i Eskilstuna. Där
plockas användbara reservdelar

bort och testas för försäljning
medan resten återvinns.
”Det här blir ju också stabilt
för Länsförsäkringar och deras
kunder som nu vet vart de ska
vända sig. Det blir ett helhetsgrepp som verkligen gynnar kunderna”, förklarar Petra EngströmHaraldsson.

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

Canycom S75 lastar från 750 kg till 2,5 ton. Kan förses med separat
lastare. Samtliga modeller med hydrostatisk drivning samt flak som
kan svängas hydrauliskt 180 grader. Lastaren monteras på flaket och
följer flaket.
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Sandvik Construction
kommer inte att ställa ut
på Bauma i april nästa år
Företaget har istället beslutat att
satsa på mer regionala och lokala
evenemang närmare kunderna.
Det skriver Sandvik Construction
i ett pressmeddelande.
”Det här gör att vi kan utveckla kundrelationer under mer
kontrollerade former”, säger vd
Dinggui Gao.
Produktlanseringar kommer
att ske under egna event i Europa
under 2016. Som en del i denna
kommunikationsstrategi kommer företaget bland annat att
anordna en- och tredagarsevent.
”Vi har många kundfokuserade aktiviteter planerade, som vi
tror kommer att ge större fördelar, och vi ser fram emot att möta
våra partners och kunder”, avslutar vd:n.

Case korade de bästa Case-maskinförarna
För andra året i rad blev Janne
Ensio Leppånen från Finland totalvinnare i maskinoperatörstävlingen Case Rodeo International
Final, som är den årliga tävlingen
som utser de bästa operatörerna
av Case entreprenadmaskiner.
Finalen ägde rum den 16 till 18
oktober på Cases kundcenter i
Monthyon utanför Paris.
Leppånen segrade över 43
högkvalificerade operatörer som
representerade 18 länder i Europa. Och han vann en resa för två
till USA.
Sveriges bästa Case-maskinförare, Janne Hirsikangas, som
driver entreprenadföretaget Gräv
& Schakt AB i Motala, kom på
andra plats i tävlingsgrenen ”Big
Thunder Backhoe Test”.
Här fick deltagarna använda
en 695ST traktorgrävare med
grävskopa för att plocka upp fem

bollar, en och en placerade på
fem platser på olika avstånd, och
gör så många mål som möjligt i
en basketkorg. Janne Hirsikangas
son, Niklas Rydholm som också
är en skicklig maskinoperatör på
Gräv & Schakt AB i Motala, vann
den särskilda grenen ”Mechanical Bull”, det vill säga tjurridning.
Den tredje deltagaren i det
svenska laget som var med i Paris
heter Stefan Moberg och jobbar
på Häv & Gräv i Östergötland.
Robin Aldén från Cases generalagent i Sverige, Maskinia AB, var
lagets handledare.
Case Construction har sedan
många år anordnat maskinoperatörstävlingen Case Rodeo där
varje landsagentur får ta ut ett
lag som representerar landet i
tävlingen. Finalen hålls sedan
varje år på Case Customer Centre
i Monthyon utanför Paris.

Cramo rekryterar utbildningsledare och
utökar satsningen på utbildning i egen regi

GEDAs vd Johann
Sailer 25-årsjubilerar
Johann Sailer har arbetat på
GEDA hela sin yrkeskarriär och
inom bara fem år befordrades
från fabrikschef till verkställande
director. I mer än 25 år har han
format utvecklingen av den internationellt verksamma företag
med säte i Asbach-Bäumenheim i
Bayern som nu har 440 anställda.
Efter en maskinistutbildning
tog Johann Sailer en teknisk examen och studerade sedan maskinteknik på en teknisk högskola
i Augsburg. Han har varit en del
av GEDA sedan 1990 och verkställande direktör sedan 1999. I år
firar han 20-jubileum som verkställande director för företaget.
I Sverige säljs GEDAs produkter
som bekant av företaget ByggVärmeMaskiner i Göteborg.

Sedan 2009 arrangerar CramoSkolan utbildningar för företag
med anknytning till byggbranschen och den typ av maskiner
och utrustning som finns i Cramos hyressortiment. Hittills har
lärarförsörjning och utbildningsrådgivning huvudsakligen skett
i samarbete med en extern partner. Men från och med 11/15 dribs
verksamheten i egen regi.
”Liftförarutbildningar, där
CramoSkolan är medlem i liftutbildningsrådet (LUR) och
följer deras utbildningsplan, är
vårt största område. Efterfrågan
på alla våra utbildningar – inte
minst de som är kopplade till
personlig säkerhet på byggarbetsplatsen, som utbildningar inom
fallskydd,
ställningsbyggnad,
säkra lyft och heta arbeten – ökar
snabbt”, säger Joakim Linton,
Chef för CramoSkolan.
Under 2014 genomfördes

över 700 kurser för över 8.000
deltagare, dels i form av öppna
utbildningar eller företagsanpassade kurser på 45 av Cramos depåer över hela landet, och dels i
form av företagsanpassade kurser
i kundernas lokaler. För att möta
den ökade efterfrågan har CramoSkolan under hösten anställt
fyra erfarna instruktörer/utbildningsledare.
”Nu har verksamheten nått
en sådan omfattning och lång
erfarenhet – och inte minst förankring bland våra kunder – att
det är lättare för oss att säkerställa kvalitén på utbildningarna
med egen personal. Genom att
instruktörerna kommer närmare
de dagliga kontakterna med våra
kunder, och vår egen depåpersonal, kan vi snabbare anpassa
utbildningarna till förändringar
i de enskilda kundernas behov”,
avslutar Joakim Linton.
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Lämnar Sandvik
Mats Backman, ekonomi- och finansdirektör, CFO, har beslutat
lämna Sandvik för att tillträda
en motsvarande tjänst som CFO
på bilsäkerhetsföretaget Autoliv.
Han tillträder sin nya befattning
senast den 1 juni 2016. Processen
att utse en efterträdare har inletts.
”Jag är tacksam för Mats Backmans bidrag där han har varit en
viktig medlem i koncernledningen. Samtidigt är jag glad att Mats
stannar kvar för att säkra en bra
överlämning till efterträdaren. Jag
önskar honom all lycka i hans nya
befattning”, säger Björn Rosengren,
VD och koncernchef i Sandvik.
Mats Backman har arbetat på
Sandvik sedan 2007.

Komatsu tar
över Lenhoff
Den tyska ägarfamiljen Lenhoff har beslutat att sälja hela sin
ägarandel av Lenhoff group till
Komatsu Europe. Det framgår av
ett pressmeddelande från det tyska
företaget.
”Det här avtalet innebär stora
fördelar för båda företagen. Lenhoff kan dra nytta av Komatsus
globala närvaro, finansiella och
tekniska styrka, medan Komatsu
får en större produktportfölj med
Lenhoffs innovativa produkter”,
konstaterar bolagen.
”Med det här strategiska beslutet är Lenhoff som bäst positionerat för framtiden”, kommenterar Peter A. Lehnhoff,
bolagets vd.
Enligt företagen innebär avtalet inget vad gäller produktionen
och dess 180 anställda.

www.swedishrental.se

Nordisk Liftteknologi
när den är som bäst!
Leguan är den lilla, kompakta och snabbetablerade liften med den stora räckvidden. Tillverkad
med massor av nsk Sisu! Liften nns i fyra modeller med räckvidder från 5 meter till 16 meter och
200 kg korglast. Ny på marknaden är LEGUAN 135 Leguan som är gjord för proﬀs. Den mest
avancerade liften i sin klass och konstruerad med fokus på mångsidighet, robusthet och
användarvänlighet. Fjärrstyrning, standard från Scanreco. Kontakta oss för demonstration.

JR TRADING

070-795 31 71 • johan@jrtrading.se
www.jrtrading.se • www.leguanlifts.com

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 till 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
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LIFTAR

Liftar, liftar och liftar…och liftar igen!
Det vimlar av liftar på marknaden praktiskt taget. Och varje
år lanseras nya modeller. I årets lifttema presenterar vi
några av nyheterna för året och vad som komma skall.

D

et är inte nog med att det finns många
olika varumärken av liftar, typerna varierar också i stor omfattning. Det är
bomliftar, saxliftar, pelarliftar, släpvagnsliftar,
lastbilasliftar, glasliftar och så vidare. Men orsaken till mängden av leverantörer och modeller bottnar naturligtvis i ett stort marknadsbehov. Det finns mängder av applikationer och
sammanhang där en lift av något slag behövs.
Och nya applikationer kommer till hela tiden.
Den senaste var nog glasliftarna som undanröjde besvärliga lyft, kortade arbetstiden och
ökade säkerheten. Vi behöver rent generellt nå
saker i allt större utsträckning och säkert och
snabbt ska det gå. Ny skärpta regler för arbeten
på hög höjd med stegar och ställningar gör att
liftmarknaden kan vädra ny luft. Reglerna har
naturligtvis skärpts även för liftar men i en liftkorg är man betydligt mera skyddad än på en
stege eller i en ställning.

SYNS DU SÅ FINNS DU
Men vilka är nu de på den svenska marknaden
som säljer liftar? Våra uthyrare som hyr ut dem
är flera hundra men leverantörerna i sig är naturligtvis inte lika många. En del syns dessutom mer än andra. Och är det inte så? Syns man
inte så finns man inte? Sedan är det kanske inte
alla som tycker att den som alltid syns mest har
de bästa liftarna. Eller så kanske det faktiskt är
precis så det är? Om man har en bra produkt så
vill man väl också berätta det för sina befintliga
och potentiella kunder. Som branschtidning

pratar vi nu inte bara om annonsering, även
om annonsering är avgörande för vår överlevnad. Men parallellt med annonsering finns det
också redaktionella möjligheter och det är det
viktigt att som leverantör att utnyttja. En del
är bra på att utnyttja detta, andra inte. Rent ut
sagt dåliga, i alla fall i tidningsspalterna. Sedan
ska man ju komma ihåg att marknadsföringen
öga mot öga med kunden är den bästa men
idealet är nog att ha en bra kombination både
och. Det var en kort grundkurs i marknadsföring och värdet av att kombinera olika typer av
marknadskanaler.

VAD ÄR DET SOM AVGÖR?
Men återigen till frågan, vilka är de som säljer liftar på den svenska marknaden? Vilket
namn dyker spontant upp i din hjärna? Det
namn som kommer upp först är kanske du
ska ringa när ett liftbehov uppstår. Det är de
som lyckats bäst med att förmedla sitt budskap in i ditt medvetande och som gjort att
deras företagsnamn eller varumärke hamnat
först i din hjärnas urval. Dom förtjänar att få
ditt samtal. Sedan är det ju inte alls säkert att
det blir aﬀär ändå. Nu börjar förhandlingsprocessen. Kan de erbjuda precis den lift du
behöver, håller kvaliteten, hur ser serviceavtalet ut, leveranstiden och inte minst priset ut i
förhållande till de värden liften erbjuder. Det
är mycket att tänka på.
Men nu ska vi ge dig lite hjälp på vägen till
ditt beslut. Inför 2015 pratade alla om att i år

Svensk Rental Tidning • November - December 2015 • www.SvenskRental.se

kommer marknaden att vända ordentligt. Projekten kommer att dra igång på bred front och
vi kan börja prata om högkonjunktur inom
byggindustrin på allvar. Nu blev det inte riktigt så, kan vi konstatera när vi börjar närma
oss slutet av året. Vi är på god väg men allt gick
eller går mycket långsammare än beräknat.
Därför är det med en viss försiktighet vi blickar
framåt men det ser faktiskt ganska bra ut. Vi
är inne i en klart uppåtgående spiral men det
handlar inte om några tvära kast när det gäller
uppgångar i konjunkturen idag. Det gäller bara
för nedgångar har vi bittert fått lära oss.
Zip Up som säljer Dino Lift, Snorkel,
PBLift och GSR, Brubakken som säljer JLG,
Ommelift, Ruthmann, Multitel, Versalift
med flera, All Access, numera en del av Mälarlift, som säljer MEC, Manitou, Dingli med
flera och en hel del begagnade liftar, Kranlyft
som säljer Böcker, Carlsson & Co som säljer
EuropeLift, Denka och Easylift, Skyjack som
säljer Skyjack, Haulotte som säljer Haulotte,
Mälarlift som säljer JLG, Nifty och en rad andra fabrikat, Genie som säljer Genie, Liftab
som säljer Nifty och begagnade märken, Autokrancentret som säljer Dexter billiftar och
CMC arbetsplattformar, Starke Arvid som säljer glasliftar bland annat och sedan i somras
JR Trading som säljer finska Leguan för att
inte tala om Bronto Sverige AB. Listan kan
göras längre än så och vi beklagar om vi missat något namn i mängden. Nog finns det att
välja på.
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AUTOKRAN-CENTRET

Autokran-Centret AB i Falkenberg säljer Dexter släpvagnsliftar
och CMC bil- och bandvagnsmonterade bomliftar på den svenska marknaden. Under 2015 presenterade CMC ett uppdaterat
modellprogram med bandvagnsmonterade liftar med arbetshöjder på 15 m, 19 m, 25 m, 32 m och 41 m arbetshöjd. Liftarna som
är byggda med senaste teknik när det gäller material, styr- och
hydraulsystem har visat sig vara driftsäkra och förarvänliga. Låga
priser ger dessutom en god driftekonomi. Se lyftdata på www.
autokrancentret.se
CMC billiftar finns som tidigare mellan 13 och 36 m arbetshöjd. PLA 250 med arbetshöjd ca 25 m på lätt lastbil är den just
nu mest efterfrågade modellen. CMC ställer ut liftarna på Bauma 2016. Dexter teleskopliftar på släpvagn finns med arbetshöjd
12 m, 15 m, 19 m och 25 m. Dexter 15 Z är den populära modellen
med låg vikt och rätt pris.
www.autokrancentret.se

ALL ACCESS 24

Vid det här laget har nog nyheten nått branschen att All Access
förvärvats av Mälarlift. En annan stor nyhet är att All Access 24
sedan i oktober är återförsäljare för Manitous liftar. Företaget
meddelar att liftar finns på lager för omgående leverans. Tillverkaren har ett 20-tal olika modeller av bom, sax och pelarliftar.
Manitou är också välkända för sitt breda sortiment av teleskoplastare. Nytt från All Access 24 är också att man lanserat en ny
och lättnavigerad hemsida där man snabbt hittar vad man är ute
efter. All Access 24 är dessutom återförsäljare för MECs liftar och
arbetsplattformar som vi berättat om i tidningen tidigare. Förutom sina egna agenturprodukter säljer ett brett sortiment av
begagnade liftar.
www.allaccess24.se

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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BRUBAKKEN AB

Hos Brubakken händer det mycket nytt och leverantören har ett brett program att hålla efter.
Nu släpper man en ny mångsidig och kompakt
lift från tyska Ruthmann, TU 285, som är en
perfekt lift för alla typer av underhållsarbeten.
Ruthmann har tagit fram en helt ny kompakt lift
passande all typ av underhåll såsom fasadrenovering, takarbeten, målning mm. Tornet är placerat längre bak på chassit vilket gör att man på
ett bättre sätt kommer närmare arbetsytan under arbetet. Arbetshöjden är 28,5 meter, räckvidd
20,5 m och korgen tar 320 kg. Liften har mycket
kompakta mått med totallängd på 6,96 meter
och totalhöjd på 3,69 meter. Liften har många
”nyttiga” standardfunktioner såsom, minnesfunktion, korgsväng samt att både start/stop
och stödbensmanövrering kan ske från korgen.
Liften kan ställas upp och användas på underlag
med upp till 5 graders lutning.
En annan nyhet kommer från Omme. Efterfrågan på höga larvbandsliftar har gjort att
Omme nu tagit fram en ny modell med hela 42
meters arbetshöjd, Omme 4200RJ. Den maximala räckvidden 15,20 meter. Liften har en kombination av diesel- och batteridrift vilket gör den
lika användbar utom- som inomhus. För utomhusbruk är dieseldriften det naturliga valet. Inne
använder du den elektriska motorn som drivs
med åtta kraftfulla batterier. Liften kan enkelt
och snabbt fås i position tack vare den snabba
och starka larvbandsdriften. Omme 4200 RBDJ
är anpassad att köra på mjuka, leriga underlag
eller i brant terräng. Den goda uppställningsförmågan möjliggör arbetet på exempelvis trottoarer, gräsplaner, marmorgolv eller på känsliga
platser där det ställs både stora krav på hög arbetshöjd och lång räckvidd. Uppställningsförmågan på hela 27 % ger god möjlighet att arbeta i
sluttningar där självgående bomliftar inte tar sig
fram pga. av lutningen och tyngden. Kompakta
mått tillåter arbete i trånga utrymmen, höjden
är 1,99 m och längden är endast 8,90 m och den
en avtagbara korgen gör det möjligt att minska
längden ännu mer. Larvbredden på 1,75 m kan
hydrauliskt reduceras till endast 1,35 m. Totalvikten är endast 6 800 kg.
Sedan kommer en ny terränggående dieselsax

från JLG med plattformskapacitet på över 680 kg.
Lägre bränsleförbrukning och större plattform
som ger större utrymme för användarna och material att transportera. Standard är en oscillerande
axel för bättre framkomlighet i terräng.
JLG lanserar en ny larvbandsdriven bomlift,
JLG 400 SC. Larvbanden gör det enklare att ta sig
fram på lerigt underlag. Med liften når du 12,14
m i arbetshöjd och har en räckvidd på 10 meter.
Hela 450 kg korglast i begränsat arbetsområde
och 270 kg korglast utan räckviddsbegränsning.
Bommen har 360 graders svängning som gör att
man har ett sort arbetsområde. Nytt huvmaterial, DuraTough, är mycket slagtåligt, vilket innebär mindre underhåll och bättre skydd för känsliga komponenter.
Kommande nyheter under 2016 är bland annat att Omme uppgraderar en av sina mest populära släpvagnsmodeller som får en rad förbättrade egenskaper. Det handlar om att Omme 1250
uppgraderas till Omme 1300E som får högre arbetshöjd, 12,80 m, bättre sidoräckvidd, 9 m samt
nästan 1 m kortare transporlängd till 6,35 m. Det
vankas dessutom fler spännande nyheter kommer från Omme under våren 2016 som leverantören i nuläget inte kan prata om.
Vidare lanserar Multitel en helt ny billift med
16 meters arbetshöjd och hela 300 kg korglast.
Liften är bl. a. utrustad med full proportionalstyrning, automatisk stödbensuppställning med
manövrering från korgen, variabel stödbensuppställning, “homefunktion” för enkel och snabb
ihop packning av liften till transportläge.
JLG utökar sin kategori med larvbandsliftar
och lanserar en ny modell, JLG X26j+, med 25,7 m
arbetshöjd under året. Räckvidden kommer att
ligga på 13,75 m samt att man når upp och över
med 10 m. Larvbandsliftar är kompakta liftar för
jobb både inne på känsliga golv och ute i kuperad
och svårtillgänglig terräng.
JLG uppgraderar också sin modell 510AJ till
JLG 520AJ som får flera bättre egenskaper, såsom
högre arbetshöjd, 18 m och större räckvidd till 10
m. Liften har också en upp- och överräckvidd på
7,3 meter och får också en större lastkapacitet i
korgen, 250 kg.
www.brubakken.se
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KRANLYFT

Kranlyft är välkända som framgångsrika leverantörer av Maeda
minikranar i Europa men säljer
också tyska böckers kranar och
mobila arbetsplattformar sedan
2005 på den svenska marknaden.
Kranlyft meddelar att från första
juni, 2015 är det totalstopp för fast
personkorg i mobilkran. Det ställer
krav på utveckling av kran- och lifttillverkarna. Tyska Böcker har tagit
detta på allvar då de levererat den
produkt branschen nu efterfrågar
sedan många år.
Böcker levererar kranar enligt
EN 13000 men som även uppfyller
normen för mobila arbetsplattformar SS-EN 280, alltså kran och lift
i ett. Största modellen och flaggskeppet AK46/6000 ger en arbetshöjd på 41,5 meter eller 33 meter i
sidled. Samma maskin utan korgen
monterad lyfter 1000kg 26 meter
ut. Att växla mellan kran-/korgkörning tar ca 10 minuter. Denna
kran/lift monteras på 18- eller 26tons lastbilschassi oftast från MAN
eller Mercedes och finns även i
mindre storlekar.
För att kunna tillgodose även
mindre entreprenörers behov tillverkas även trailerbaserade kranar
med samma möjligheter att använda fast personkorg. Då med en totalvikt på 3500kg, lyfthöjd på max
36 meter och största vikt 2,6 ton.
Böcker har dock fler fördelar än
dessa enligt AB Kranlyft som via sitt
engelska kontor är väl förtrogna med
Böckers kranar. Driftskostnaden är i
särklass liksom kvaliteten och användarvänligheten. Att Böcker dessutom
ger hela 10 års garanti på sina aluminiumbommar saknar nog motstycke
i branschen. Hur vågar man det?
www.kranlyft.com
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HAULOTTE SVENSKA AB

Haulotte Svenska AB meddelar att nya Haulotte Star6 äntligen
kommer till den svenska marknaden. Star6 är en pelarlift, idealisk för underhållsarbete som är körbar på full höjd. I infällt läge
mäter liften 1,65 m och utfällt totalt 6 m. Det fina med det infällda läget är att liften kan passera genom standarddörrar och
hissar. Den snäva svängradien på 0,46m ger mycket goda köregenskaper i trånga utrymmen. Proportionalstyrningen medför
en mjuk och smidig körning. Den maximala körhastigheten är 5
km/h. Låg vikt medför hög mobilitet. Liftens platformsstorlek är
0,8 x 0,68 m. I allmänhet är Star6 en lift som är robust, pålitlig
och lätt att underhålla.
www.haulotte.se

I förra numret berättade vi om företaget JR Trading som sedan i juni i
år börjat sälja finska Leguans liftar. Leguan ägs som bekant i finska Avant Tecno som tillverkar kompaktlastare och dumpers under namnet
Avant. Johan Roth, som äger JR Trading, har sålt Avant under många
år då han arbetade på Nordfarm som säljer Avant i Sverige. Johan sålde
redan då en del Leguan-liftar. Men nu tar han alltså hand om försäljningen själv. Leguan har tillverkat liftar sedan 1994 i Ylöjärvi i Finland.
Sortimentet omfattar fyra modeller idag, Leguan 50, Leguan 125 och
Leguan 160. 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 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.
www.jrtrading.se

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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CARLSSON & CO

Det var i våras som Carlsson & Co introducerade EuropeLIFT
i Sverige. EuropeLift är ett ungerskt företag med erfarenhet av
liftproduktion sedan 1995. EuropeLIFT gör nu fyra olika modeller med 10, 13, 15 och 18 m arbetshöjd. Standard drivning är med
230 V. Alla liftar, utom 10 m, kan valfritt extrautrustas med batteridrift, Honda-driven hydraulpump eller en motordriven 230
V generator. Annan tillvalsutrustning är korgrotation och drivning på hjulen (”Robson”-rullar) för flyttning av liften. Liftarna
är mycket mångsidiga och kan nå svårtillgängliga platser tack
vare sin bom-konstruktion och korgens jibarm. Liftarna kontrolleras enkelt och precist med proportionella elektro-hydrauliska
joysticks. Konstruktionen är mycket servicevänlig för att garantera ett långt och kostnadseffektivt liv.
Sedan ett par år tillbaka säljer man även Easylift som är en Italiensk personlift med ett brett liftprogram med larvgående liftar
13-36 m, bilmonterade liftar 12-22 m och skåpbilsmonterade 12-15
m. Easylift är ett ungt Italienskt liftföretag men med väl utvecklade teknik och driftsäkerhet är Easylift väl etablerade över stora
delar av världen.
Carlsson & Co AB i Falkenberg är sedan november 2010 generalagent för Denka släpvagnsliftar. Vid årsskiftet 2014/2015 meddelade Denka att man flyttar sin produktion till Tyskland. Denka
är en trailermonterad lift med arbetshöjd från 12 till 30 m, Denka
har tillverkats sedan 1979 i Danmark, säljs över hela världen och
är mycket populära i norden och norra Europa tack vare sin väl
utvecklade teknik och driftsäkerhet. Men numera är alltså företaget tyskägt och tillverkas också i Tyskland. Det finns idag över
1000 Denka-liftar i Sverige. Björn Carlsson på Carlsson & Co
berättar att man under 2016 kommer intensifiera satsningen på
liftar inom bolaget. Man har lång erfarenhet från liftar, stort sortiment och nya rymliga lokaler. Framförallt är man mycket nöjda
med sitt sortiment som består av trygga leverantörer som funnits med under många år. Det var 35 år sedan som Sune Carlsson,
som grundade Carlsson & Co, började importera Ommelift som
han fyndigt döpte om till Sunett.
www.carlsson-co.se

MÄLARLIFT

Mälarlift har kontor i Västerås, Gävle, Stockholm och Uppsala och
säljer och hyr ut liftar av olika märken. På sin hemsidan meddelar
man att tagit in en del nyheter i sortiment. Nytt är två modeller
av bomliften JLG 510, en ny bomlift från Nifty kallad HR12, 10 nya
pelarliftar av modellen JLG 1230 samt Haulottes Star10.
www.mwalarlift.se

ZIP UP SVERIGE AB

Zip Up har som vanligt försett tidningen med många nyheter som
vi här kommer att sammanfatta i korthet. Tidigare i år lanserade
man en helt ny bomlift från Dino Lift kallad Dino 220XSE. Liften
har 22 m arbetshöjd med en extra stor korg med hela 350 kg korgkapacitet. Korgen har måtten 1,3 x 2,4 m och kan bära tre personer.
En tilläggsfunktion gör att liften kan användas som kabelstyrd
teleskoplastare med 500kg kapacitet. Korgen monteras bort och
ersätts med gafflar och gör liften till en teleskoplastare för materialhantering. För uthyrningsföretag är DINO 220XSE ett intressant
koncept, eftersom maskinen ger deras kunder ökad produktivitet
och svarar på flera olika behov på arbetsplatsen eftersom maskinen både kan lyfta personer och material. Dessa operativa fördelar
är naturligtvis också betydande för slutkunder. 220XSE ger kostnadsbesparingar och sparar även miljön.
Utöver detta laddar Zip Up på med en rad nyheter från engelska Snorkel. I september meddelade Snorkel att alla nya liftar med
plattformshöjd på 12,1 m och uppåt är utrustad med Snorkel Guard
som standard. Snorkel Guard är en ovärderlig säkerhet och innebär
att när det är aktiverat kan liften köras från den nedre kontrollpanelen. Få tillverkare har detta säkerhetssystem som standard. En annan nyhet från Snorkel är att man från augusti infört två års garanti
på alla nya snorkelliftar. Samtidigt meddelade Snorkel att företagets
nya serie saxliftar är i produktion och kan beställas sedan augusti.
Serien inkluderar dessutom fyra nya modeller, S3219E, S3226E,
S4726E & S4732E. Snorkel har också under året bytt produktbeteckningar på sina så kallade Pop-Up PUSH 6 Pro. Det gäller tre modeller 6, 8 och 10 som fått modellbeteckningarna Snorkel S3006P,
S3008P och S30010P. Man har också ändrat färgen till orange och
vit. Rent generellt har Snorkel justerat sin produktfärg något. Den
orange tonen har blivit något ljusare. Nyheterna lanserades i samband med den amerikanska rentalmässan The Rental Show i New
Orleans, USA tidigare i år. Nämnas kan också att i februari utsågs
Matthew Elvin som ny CEO för Snorkel Lifts. Elvin har arbetat med
Snorkel på den australiensiska marknaden sedan 2010.
Under året har Zip Up också lanserat nya lastbilsliften B230
från GSR. Liften är försedd med en rak teleskopbom med en räckvidd på 22,5 m. En annan nyhet är B200PX som är en så kallad
dubbel-artikulerad bom. Den här lastbilsliften är perfekt för uthyrning tack vare sina egenskaper och enkla handhavande. Zip Up
har haft en hel del framgångar i Sverige med GSRs lastbilsliftar.
En populär modell är GSR 179T som framförallt uthyrare gillar.
Under 2015 har man sålt över 20 lastbilsliftar av den här modellen.
www.zipup.se
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EN LITE NÄRMARE
SLANGSERVICE.

hydroscand.se

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

29-30 september 2016
InfraCity, Stockholm

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

Exklusiv Platinum-sponsor DEMCON 2016

Guldsponsorer DEMCON 2016

www.demcon.se
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Ersätt kabeln med nya
M18 Fuel magnetborrmaskin

Löser värmeproblemen
Batterimaskiner som behöver mycket kraft,
utvecklar mycket värme. Vid 70 grader C
slutar ett L- ion batteri helt att fungera.
Därför gäller det att kyla batteriet
för att få det att fungera längre och må
bättre. KEEP COOL är FLEX lösning
med PCM Phase Change Material som
aktivt löser problemet. Fas förändrings
material är den process som sker när
olika ämnen vid temperaturförändringar övergår från fast till flytande form,
och för att åstadkomma detta så måste
energi tillföras. Detta är en teknik som
nu får allt fler och viktiga industriella
tillämpningar ex.vis inom energilagring.
I FLEX fall innebär PCM lösningen av
problemet att det över varje battericell
finns en hylsa av värmelagrande vätska.
Värmen från battericellen absorberas av
den vätskefyllda hylsan och cellen kyls
av. Vätskan är paraffinlikande och av ett
miljövänligt material.
Resultatet ger ett batteri som varar
längre mellan laddningarna samt förlänger batterilivslängden.

SNABBASTE LADDNINGEN
Batteriladdaren, som laddar ett 5Ah batteri på 50 minuter, har ett dubbelverkande fläktsystem för att snabbt och effektivt
kyla av batteriet med sina PCM hylsor.

KONTINUERLIG DRIFT
Med 2 st batterier erhålls kontinuerlig
drift eftersom laddningstiden är kortare
än driftstiden i samtliga användningsområden.

Genom teknologin i M18™ FUEL segmentet kan Milwaukee leverera kraft, prestanda
och den driftstid som användaren kan förvänta sig i nya 18V magnetborrmaskinen M18
FMDP. Detta genom att leverera prestanda
att jämföra med nätdrivna konkurrenter samtidigt som kabel helt elimineras.
M18 FUEL™ serien innehåller Milwaukees
mest kraftfulla 18V verktyg och är utvecklade
för oöverträffad prestanda, maximal driftstid och hållbarhet. Precis som resterade M18
FUEL™ produkter är magnetborrmaskinen
utrustad med POWERSTATE™ kolborstfri
motor, REDLITHIUM-ION™ 5,0 Ah batteri
och REDLINK PLUS™ elektronik.
Oavsett om användaren till nya M18 FMDP
ersätter de nätdriva magnetborrmaskinerna
helt eller om verktyget används som ett komplement gynnar nya M18 FUEL™ magnetborrmaskinen alla användare. Verktyget är
utvecklat med stort fokus på användning över
huvudet och i vertikala vinklar med förbättrad ergonomi för att underlätta och påskynda
positionering av borren i dessa vinklar.
Verktygets permanenta magnet maximerar användarens säkerhet och ger de starkaste magnetiska fästet på 6 mm stål. Den
permanenta magneten innebär att verktygets
fästande bas är helt oberoende av elektricitet
vilket eliminerar eventuell lossning vid låg
strömnivå eller om batteriet skulle ta slut.
Borren har även AUTOSTOP™ funktion som
säkerställer att verktyget automatiskt stängs
av vid rotation eller om verktyget skulle lyftas
under borrning.
M18 FMDP är utrustad med 19 mm
snabbchuck med Weldonfäste vilket gör
byte av tillbehör både snabbt och enkelt.
Adapter för 13 mm chuck som följer med
verktyget vilket gör det möjligt att snabbt

byta mellan kärnborr och metallborr utan
extra verktyg.
Den 2-växlade motorn är optimal för kärnborr upp till 38 mm och metallborr upp till 13
mm. Motorn erbjuder maximal mångsidighet
och förbättrad prestanda.
Nya M18 FUEL™ magnetborrmaskinen
är en del av M18 serien med över 70 verktyg
kompatibla med ett och samma batteri.
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HBA Fordonsteknik AB
visar nya LED extraljus
HBA presenterar E-godkända 9” MAXTEL LED extraljus med sex ljusstarka
Cree lysdioder med en effekt på 44 W.
Extraljuset har LED positionsljus och
hus i aluminium.
”Vi presenterar även vårt snyggt designade extraljus från LUCIDITY med
fem kraftfulla SMD dioder och en effekt på 50 W. Även denna är E-godkänd
och ger ett kraftfullt ljus med bra spridning på vägen. Huset är i robust pulverlackerat aluminium och har en lins
i skyddande polykarbonat.”
Användningsområde: Som extraljus
på alla typer av fordon.

Besöksrekord på
Maskiniadagarna 2015
Maskiniadagarna 2015 anordnades 13:e och
14:e november på Maskinias huvudkontor
i Linköping. Besökarna, som kom från hela
Sverige, fick se och prova nya modeller från
både CASE och DOOSAN. Dagarna blev
mycket lyckade tyckte besökare, utställare
och personalen på Maskinia och det hela
slutade med besöksrekord.

NYHETER

“KEEP CONTROL” - datastyrningen
som optimerar FLEX batteriverktyg
Glöm överbelastade maskiner och batterier, den precisa elektroniska styrningen optimerar och övervakar verktyget,
vilket innebär att verktyget programmeras för att utnyttjas optimalt utan risk
för haveri. Varje verktyg programmeras
exakt för den applikation som avses. Information om tillstånd i maskin, batteri
och laddare utbyts och den intelligenta
kretsen ser till att alltid optimera förhållandet. EMS (electronic management
system) läser hela tiden av spänning,
ström och temperatur för att styra verktyget mest effektivt.

Maskinia har anordnat Maskiniadagar på sin
anläggning under ett flertal år nu och höstvisningen 2015 var inget undantag. Besökarna
kunde fritt vandra omkring på gården för att
se och provköra både nya och begagnade maskiner.
Ett flertal maskiner ur Case nya D-serie av
bandgrävare fanns på plats under visningen
och var tillgängliga för provkörning, de nya
bandgrävarna väckte stort intresse då de har
en ännu mer utvecklad hydraulik samt att
motorn uppfyller Steg IV-kraven helt utan
dieselpartikelfilter. Även Case nya kompakta
hjullastarserie, F-serien, representerades av
maskinmodellen 321F som stod redo för besökarna.
På Doosan sidan fanns både bandgrävare
och hjulgrävare på plats ur den nya 5-serien.
Den nya serien uppfyller Steg IV-kraven, utan
dieselpartikelfilter, har ny hydraulik som ger
högre produktivitet och en ökad komfort. De
maskinerna som väger över 30 ton har Scaniamotor vilket borgar för en riktig kvalitetsmaskin. Doosan minsta maskin, nyheten DX19,
fanns även på plats för intresserade besökare.

BESÖKSREKORD
Årets höstvisning visades också bli den
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mest besökta visningen i Maskinias historia. Cirka 450 besökare kom till visningen
under de två dagarna vilket är det högsta
antalet någonsin.
”Att Maskinia på två dagar får över 400
besökare visar att detta är ett populärt och
uppskattat evenemang för våra nuvarande
och blivande kunder”, säger Maskinias marknadsansvarige Daniel Gustavsson.

STUNTFÖRARE
En annan nyhet på höstens visning var att
Case stuntförare, Steven Beardmore, hade
flugits in för att visa besökarna vilka stabila
och robusta maskiner Case har. Steven har
medverkat i ett flertal stora filmer såsom
Bondfilmen Casino Royale och Hitman:
Agent 47, där han utfört stunts med entreprenadmaskiner. Han utförde spektakulära uppvisningar med både bandgrävaren
CX250D och hjullastaren 721F och besökarna fick verkligen se maskinerna testas till
sina yttersta gränser.

LEVERANTÖRER PÅ PLATS
Ett flertal av Maskinias leverantörer fanns
även på plats och ställde ut i egna montrar
i utställningshallen under visningsdagarna
och intresserade kunder hade möjligheten
att få svar på sina frågor om tillbehör och
utrustning.
”Vi är mycket nöjda med Maskiniadagarna
i år, att bjuda in kunderna till en sådan här
aktivitet skapar en närhet mellan Maskinia
och kunden. Här kan kunden titta på våra nya
maskiner, lokaler och verkstad i sin egen takt
och vår personal finns på plats för frågor”, avslutar Marknadsansvarige Daniel Gustavsson.
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Koldioxidskatten kan behöva höjas kraftigt
”Transportsektorn är den stora utmaningen
för svensk klimatpolitik. Därför kan koldioxidskatten behöva höjas kraftigt om vi
ska nå ambitiösa klimatmål. Även en höjning av energiskatten på diesel kan behöva
övervägas.” Det är några av grundbultarna
för en kostnadseffektiv omställning av den
svenska transportsektorn från den rapport
Konjunkturinstitutet lämnat till regeringen.
Kostnaden för att nå ambitiösa klimatmål bestäms bland annat av hur snabbt
fordonsflottan kan effektiviseras. Med förhållandevis långsam teknik bedöms en halvering av utsläppen till 2030 leda till att BNP
blir knappt två procent lägre än med en fortsättning av dagens politik. För att begränsa
oönskade fördelningseffekter kan koldioxidskattehöjningar behöva kombineras med
någon form av kompensation till framförallt hushåll i glesbygd. Andra åtgärder som
underlättar för att nå klimatmålen är EU:s
koldioxidkrav på nya bilar. Sveriges nybilsförsäljning hade tidigare bland de högsta
utsläppen men ligger nu nära genomsnittet
inom EU.
Den skattereform som träder i kraft vid
årsskiftet innebär att ett stort undantag i

koldioxidbeskattningen tas bort, vilket ökar
politikens kostnadseffektivitet. I motsatt
riktning går undantagen för vissa verksamheter och en fortsatt för låg energiskatt på
diesel. Om EU hindrar Sverige från att undanta biodrivmedel från koldioxidbeskattning kan en kvotplikt för biodrivmedel vara
motiverad.
En fortsatt snabb utveckling mot allt
bränslesnålare fordon, gör att det blir allt
svårare att med drivmedelsbeskattning
spegla trafikens miljö- och hälsoeffekter (exklusive koldioxid) samt buller och olycksrisker. Med tiden finns därför ett behov att se
över någon form av körsträckeberoende beskattning för att styra trafikens utveckling.
Regeringen utreder ett svenskt bonusmalus-system som innebär att fordon med
låga koldioxidutsläpp per kilometer får ett
bidrag vid inköpstillfället medan de med
höga utsläpp får betala en skatt. Åtgärden
riskerar att leda till ökat bilinnehav. Dessutom överensstämmer ett sådant system
dåligt med EU:s avgaskrav. Eftersom när fler
bränslesnåla bilar säljs i Sverige ökar biltillverkarnas utrymme att sälja bränsletörstiga
bilar i andra medlemsländer.

Lars Engström har utnämnts
till chef för Sandvik Mining
Lars Engström, tidigare VD och koncernchef för luftbehandlingskoncernen Munters, har en gedigen industriell bakgrund
med över ett decennium erfarenhet från
gruv- och anläggningsindustrin. Han har
haft ledande positioner inom Atlas Copco,
där han var chef för divisionerna för Rock
Drilling Equipment och Underground Rock
Excavation. Han har också varit säljbolagschef för marknaderna Australien och Nya
Zeeland samt innehaft ledande befattningar inom marknad och finans för divisionen Rock Drilling Tools. Lars Engström
har dessutom flerårig erfarenhet från Seco
Tools. Hans karriär omspänner internationella uppdrag i flera världsdelar.
”Jag har kommit fram till att vi behöver
ett nytt ledarskap för att driva vår gruvverksamhet framåt. Jag är övertygad om att Lars
Engström, som jag känner väl från Atlas
Copco, har den erfarenhet och ledarskapsförmåga som vi behöver. Jag vill samtidigt
tacka Scot Smith, som lämnar Sandvik, för
hans insatser”, säger Sandviks VD och koncernchef, Björn Rosengren. Lars Engström
tillträdde den 15 december.

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

Kontakta oss så berättar vi mer!
044 - 494 00 . 031 - 94 36 20 . 08 - 500 201 70 . 0171- 44 04 00 . 0650 - 59 53 00 . www.HAKI.com
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”Lagen är ett kvitto
på att vi tänkt rätt”

Vid årsskiftet träder de nya lagkraven om elektroniska personalliggare i byggbranschen i kraft. Gärahovs Bygg tar det med ro. De har redan all utrustning
som krävs för att följa den nya lagen, ett bevis på att de tänkt rätt – och ligger
steget före.
Det är en kall och mulen dag i början av
november. Det doftar höst och nybryggt
kaffe från en termos. Ola Svedberg, BASU på Gärahovs Bygg, håller sitt ID06-kort
mot regboxen för att registrera sig och tar
dagens första steg in på byggarbetsplatsen i
Jönköping. Utsikten är vacker och den täta
dimman har lagt sig som ett täcke över den
intilliggande sjön. Här ska sju kvarter byggas med bostäder, kontorslokaler, butiker
och restauranger. En liten stad i staden, som
kallas Munksjöstaden. Ola är väl medveten
om den nya lagen men är inte alls orolig
över den, eftersom de sedan länge har haft
överblick över sina projekt och verksamma
på plats genom Infobric Ease, ett webbaserat
ledningssystem för byggarbetsplatser.
”För oss är säkerheten väldigt viktig och
därför var vi också tidiga med att använda
systemet. Vi vill ha full koll över vilka som
befinner sig på de olika arbetsplatserna. På
området just nu har vi två fordonsgrindar och
en snurrgrind som säkrar tillträdet, och det
kommer nog utökas”, säger Ola.
1997 startade Per Larsson och Henrik
Larsson Gärahovs Bygg. Namnet fick de från
familjegården, ett par kilometer utanför Vag-

geryd. Företagsresan började med små lokala
snickeriarbeten och har med tiden växt till
vad det är idag. Resan för Gärahovs Bygg är
imponerande och de har gått från noll till en
halv miljard kronor i omsättning på femton
år. Och framgångarna fortsätter, i år är företagets VD, Per Larsson en av de fem finalisterna
i Svenskt Näringslivs tävling “Jönköpings läns
mest företagsamma människa”.
Gärahovs Bygg är ett av många företag
som valt att använda sig av Infobrics produkter för att registrera närvaro. Grindar och regbox kopplas samman i webbtjänsten Infobric
Ease, där det är lätt att se vilka som befinner

Ola registrerar sig med ID06-kortet på boxen
från Infobric. Regboxen är enkel att installera
och ﬂytta med till nästa byggprojekt.
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sig på arbetsplatsen i realtid och styra vilka
som ska ha tillgång till byggbodar och maskiner. Ease ger även kontroll över underentreprenörer och det går snabbt att få fram en
återsamlingslista om det skulle hända något.
Och förstås, det ger allt underlag som Skatteverket efterfrågar för den nya lagen om elektronisk personalliggare som träder i kraft den
1 januari 2016.
”Att vi valde just Infobric som leverantör
beror på deras helhetslösning och enkelheten
i systemet. Det behövdes heller ingen vidare
utbildning i systemet och jag kan lätt delegera
arbetet till en kollega”, avslutar Ola.

Ola Svedberg,
BAS-U, på
Gärahovs Bygg
i Jönköping
är inte orolig
över de nya
lagkraven på
elektronisk personalliggare.

25

Från den soliga
sidan med GEDA
Taket av huvudkontoret för Pine Mountain Sports i Bend i den amerikanska delstaten Oregon har nyligen försetts med
helt nya solpaneler. För att få upp panelerna på plats användes GEDAs Solar Lift.
Mycket känsliga solelement och solcellsmoduler transporterades snabbt och
säkert till taket med hjälp av GEDAs Solar
Lift. Den specialdesignade liften säkerställer noggrann transport av värdefulla
moduler och håller den känsliga lasten
säkert på plats. I Pine Mountain Sports
transporterades åtta moduler på plats.
GEDA Solar Lift är smidig att transportera och lagra. Enheten kan lätt transporteras i komponenterna. Väl framme
på byggplatsen sätt liften ihop utan att
några specialverktyg behövs. Liften finns
i modellerna GEDA Lift 200 Standard
och GEDA Lift 250 Comfort, samt tvåstegsliften GEDA Fixlift 250.
Liftarna har två kapaciteter på 150/200
kg och med förstärkt stegsektioner med
en lastkapacitet på 200/250 kg.

Framtidsspaning på Rentaldagen
Rentaldagen 2015 genomfördes den 19 november i Stockholm med mer än
80 deltagare från medlemsföretag och leverantörspartners.
Dagen inleddes med ett studiebesök på
byggprojektet Urban Escape vid köpcentrat Gallerian i centrala Stockholm. Här tog
Ramirents personal emot för presentation
och visning av detta unika projekt. Besöket
bjöd bland annat på hissfärd upp till femtonde våningen med utsikt över Stockholm
som denna novemberdag bjöd på gråmulet
väder. Eftermiddagens konferens ägde rum
på konferenscentret 7A vid Odenplan. Flera
leverantörspartners hade i anslutning till
konferensen ställt upp en minimässa som
deltagarna besökte i pauserna.
Konferensen startade med leverantörspresentationer där Jens Landén från Infobric berättade om produkter för att hantera
de nya lagkraven på personalliggare, Olle
Magnusson från Zenergy pratade om bodar som utvecklats för energibesparing på
byggarbetsplatsen och Stefan Johansson

från Eurosafe Security Solutions presenterade stöldskyddsystemet Smartwater DNAmärkning.
Christian Sandström från Ratio och forskare på Chalmers, var inbjuden för att ge en
inblick i digital disruption och vad Rental
kan lära från andra branscher.
En snabb genomgång av aktuell verksamhet i Swedish Rental gjordes med hjälp av
Liftutbildningsrådets ordförande Jan Åström
och bod- och modulutskottets ordförande
Bertil Börjesson. Swedish Rentals ordförande
Johan Svedlund presenterade aktuell marknadsstatistik för rentalbranschen.
Sist ut på programmet var dagens hemlige
gäst, Gustaf Josefsson som gav ett inspirerande föredrag om teknikutveckling, mänskligheten och dess framtid. Rentaldagen avslutades med en gemensam middag följd av Stand
Up- underhållning på Norra Brunn.
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Längden spelar ingen
roll… hos nya ihåliga
HOLLOWCORE™
AMIGA LANSERAR
NY BELYSNINGSMAST skruvmejslarna
I förra numret av SRT publicerade vi ett tema om byggel. Av någon anledning
kom inte företaget Amiga ABs nya belysningsmast med i presentationen. Det
tänkte vi rätta till genom att publicera nyheten separat i detta nummer.
Amiga AB är en el och VVS grossist belägen
i Västra Götaland. I lokalerna på Vara slätten
har Amiga funnits under 15 år och sedan starten levererat produkter till landets uthyrare.
Genom åren har man haft ett nära samarbete
för att utveckla och ta fram produkter som
uppfyller kundernas önskemål.
Masten framtagen för och med användaren. För att uppfylla de krav som uthyrare och
användare ställer på masten har Amiga fokuserat på enkelhet, smidighet och säkerhet.
Amiga lägger stor vikt på säkerheten, resultatet är en säker och användarvänlig mast.

MASTENS FUNKTIONER
Belysningsmasten är bestyckad med
3x140W led armaturer för effektiv, ekonomisk och miljösmart belysning. Stege och
halksäker plattform är två av funktionerna
som förenklar underhåll och montering/
demontering av belysningen. Belysningsmasten har breda och grova däck för att

lätt kunna manövreras på de tuffa markförhållandena som finns på många arbetsplatser och lyftöglor för snabb förflyttning
längre sträckor.
För att göra belysningen mer kostnadseffektiv finns även ett styrskåp. Skåpet är utrustat med astrour för enkel programmering och
styrning av belysningen. Det är även låsbart
vilket försvårar för obehöriga att få tillgång
till byggplatsens el. Belysningsmasten är 8
m upphöjd och 2,4 m nerfälld. Masten är
utformad för lätt kunna transporteras både
till/från bygget och under arbetets gång med
hjälp av utfällbara armar.
Amigas 8M belysningsmast finns för leverans fr. o. m. hösten 2015.

CRAMO GÖTEBORG
Till CRAMO Göteborg går första leveransen.
Efter tester under våren har de valt att använda masten från Amiga som nytt tillskott i sin
verksamhet.
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Milwaukee lanserar det innovativa sortimentet av HOLLOWCORE™ som en
del av de snabbt växande handverktygssegmentet. Det senaste tillskottet har en
helt ny design vilket kommer revolutionera marknaden och öppna för helt nya
möjligheter.
Bultens obegränsade djup tillsammans med skruvmejslarnas magnetiska
fäste underlättar både fästning och lossning av bultar. Förutom nämnda egenskaper är skruvmejslarna utrustade med
ett multifäste för att passa 4- kant, 12kant, 8-kant och HEX såväl som rostiga
och skadade bultar.
För att lätt hitta rätt verktyg i arbetsväskan är skruvmejslarna designade
med smart färgidentifikation. Vidare är
skruvmejslarna även konstruerade för
att användas som hävstänger med hållbara, smidda och förkromade stålskaft.
För att göra det enkelt – Milwaukee
har designat de nya HOLLOWCORE™
skruvmejslarna för att göra användarens
arbete så enkelt som möjligt samtidigt
som designen öppnar för att lossa och
fästa bultar oavsett djup.

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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BYGGSTÄLLNINGAR

Byggställningar
I fjol berättade vi om de nya regler för sanktionsavgifter och fallskydd
som infördes för byggställningar vid årsskiftet 2014/2015. När vi talat
med branschens aktörer inför den här artikeln har vi fått veta att
endast ett relativt litet antal sanktionsavgifter utdömts till dags dato
(november 2015).

D

et är ingen tvekan om att branschens
alla seriösa aktörer inser vikten av föreskrifter om säkerhet och att man
helt ställer sig bakom föreskrifter som ökar
säkerheten. Inte minst tillverkare och importörer har vidareutvecklat inte bara själva produkterna som sådana utan också hela floran
av omgivande tjänster: typintyg, kvalitetsstyrning, utbildning, underlag för planering och
riskbedömning etc.
När de nya ställningsföreskrifterna trädde
i kraft inledde Arbetsmiljöverket arbetet med
sina inspektioner på ett mjukt sätt. Detta för
att ge branschens aktörer möjlighet att anpassa sig. En bidragande anledning kan också
ha varit att inspektörerna kan ha haft svårt att
faktiskt tolka vissa delar av föreskrifterna. Det
senare har Verket efterhand försökt avhjälpa
genom att ge ut vägledningar i tryckt form,
ett utmärkt initiativ!

ställningsentreprenörer som noggrant följer
regelverket om de utsätts för konkurrens från
oseriösa aktörer som ignorerar delar av regelverket, väl medvetna om att relativt få inspektioner görs.
www.stib.a.se

VAD ÄR DET SOM GÄLLER?
Tidigare var det Arbetarskyddsstyrelsen som
ansvarade för regelverket. Ansvaret togs över

STÄLLNINGSENTREPRENÖRERNA, STIB
Håkan Carlsson, kanslist på Ställningsentreprenörerna, STiB, säger: − Antalet inspektioner och den därav följande statistiken
är för få/för litet för att säkra slutsatser om
branschens efterlevnad av regelverket skall
kunna dras. Ur kommersiell synvinkel kan
få inspektioner faktiskt försvåra för seriösa
Svensk Rental Tidning • November - December 2015 • www.SvenskRental.se

av Arbetsmiljöverket som med pondusen hos
en myndighet har ”befogenhet att för enskild
bestämma om förmån, rättighet, skyldighet,
disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande”. Så långt Nationalencyklopedin.
Två fundament för Arbetsmiljöverkets
regelverk är a) typkontrollintyg och b) sanktionsavgifter om regelverket inte följs.
Utan typkontrollintyg får en byggställning
överhuvudtaget inte användas eller hyras ut
professionellt. Typkontrollintyget för en produkt ska vara utfärdat av ett certifieringsorgan inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) som är ackrediterat för
att utföra typkontroll av den aktuella typen
av produkter. Organet ska vara ackrediterat
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om
krav för ackreditering och marknadskontroll
i samband med saluföring av produkter och
upphävande av förordning (EEG) nr 339/932.

VAR GOD SVÄLJ!
I Sverige kan typgodkännande numera endast
utfärdas av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, STF. Ett i Sverige utfärdat typgodkännandet skall vara på svenska och/eller engelska.
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BYGGSTÄLLNINGAR
Arbetsmiljöverkets föreskrifter heter: AFS
2004:3 Stegar och arbetsbockar samt AFS
2013:4 Ställningar. I boken Säkra ställningar
H456 ger Arbetsmiljöverket en vägledning
till AFS 2013:4. Vägledningen är tänkt att
hjälpa såväl inspektörer som tillverkare och
ställningsentreprenörer i deras arbete. Boken
innehåller hela föreskriften AFS 2013:4 som
bilaga. I skriften Byggnadsställningar slutligen förklarar Arbetsmiljöverket vad som gäller på ett språk som är mindre juridiskt, men
därigenom också mindre precist, än det i föreskrifterna. Men lättare att förstå kanske för
den som inte har juridisk utbildning. Samtliga
dokument kan hämtas gratis på: www.av.se.

LAYHER

kan besluta om sanktionsavgifter vid överträde av vissa paragrafer. Framförallt fokuserar
man givetvis på olika åtgärder för skydd mot
fall. Några av de mest relevanta förändringarna som är viktiga att känna till för uthyrningsbranschen gäller rullställningar.
• Krav på tillträdesled. I första hand trappa
eller trappstege, i andra hand en lutande
stege. Vertikala stegar skall bara användas
då arbetsplattformen ligger på max 2,5 m.
• Plattformar på varannan höjdmeter som
täcker hela ytan.
• Krav på fallskydd vid både montering och
användning.
• Sanktionsavgift t.ex. om man upplåter (hyr
ut) en icke typkontrollerad produkt.

Det är inte omöjligt att Layher sammanfattar stora delar av branschens tankar och synpunkter. Så här skriver Layher:
Arbete på höjd innebär risker för fallolyckor. Därför har Arbetsmiljöverket sedan mer
än 30 år en särskild föreskrift för ställningar.
I mitten av förra året trädde en uppdaterad
AFS i kraft.
Den nya föreskriften innebär en omfattande omarbetning: ny struktur, nya områden
med bland annat väderskydd samt tydligare
ansvar för dimensionering och användning.
En stor nyhet är att arbetsmiljöinspektörerna

KOLLEKTIVA FALLSKYDD FÖRORDAS
I första hand skall man välja kollektiva fallskydd som ingår som en permanent del av
ställningen, Om det inte finns så rekommenderas att man väljer ett kollektivt fallskydd
som används vid montaget och sedan demonteras (s.k. montageräcke). Endast i tredje hand
skall man välja personliga fallskydd i form av
sele. Eftersom rullställningar till sin natur är
lätta och oftast stabiliseras med stödben, ballaster, utriggarbågar med mera, snarare än att
förankras i vägg, så är det givetvis extra viktigt
att välja ett skydd som innebär att fallet inte
uppstår i första hand. Att dämpa ett fall som
påbörjats innebär stora reaktionskrafter och
är dessutom svårare att få att fungera väl på
låga höjder.
Tyska Layher grundades för 70 år sedan
och har funnits i Sverige sedan 1986. Företaget har ett brett sortiment av rullställningar
som tillverkas i Eibensbach i Tyskland och
uppfyller de svenska och europeisk kraven
enligt SS-EN 1004 och AFS 2013:4.
Säkert, bekvämt och effektivt med trappa
eller trappstege.
Layhers UniRoll rullställningar innehåller
lösningar för alla godkända tillträdesvägar.
För arbeten som innebär att stora mängder
material måste flyttas rekommenderas rullställning med trappa (klass A enligt SS-EN

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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BYGGSTÄLLNINGAR
STÄLLNINGSGROSSISTEN

1004). När behovet av materialtransport inte
är lika stort men då det blir mycket spring
upp och ner rekommenderas Layher trappstege (klass B enligt standarden). För lättare
arbete, t.ex. inspektioner, kan man välja en
lutande stege (klass C). Vid arbeten där plattformen ligger högst 2,5 m över mark går det
bra att använda ramarna som vertikal stege,
de har räfflade stegpinnar på 25 cm avstånd
(klass D). Layher har lösningar för alla fyra
klasserna A-D så det är bara att välja det som
passar bäst.

Ställningsgrossisten är exklusiv återförsäljare
i Sverige för lätta och smarta ställningssystem
från Alusafe. Företaget jobbar i medvind och
har nu fyra personer anställda för att säkra
god service åt kunderna, alla med flera års erfarenhet från branschen.
www.stallningsgrossisten.se

ZIP-UP
Också Rickard Holmlund på Zip-Up är generös att dela med sig av bakgrundsinformation
om byggnadsställningar. När det gäller rullställningar så kan man sammanfatta det nya
så här, säger han:

P2-MONTAGE: FALLSKYDD I FÖRVÄG
Layhers P2-montage innebär att skyddsräcken alltid finns på plats innan man beträder
nästa plattformsnivå. Det patenterade systemet innebär att endast två P2 Monteringskrokar tillkommer. Horisontalstagen fästs enkelt
på nästa plattformsnivå och finns på så vis på
plats redan innan man går upp. P2 krokarna
innebär dessutom att man får avlastning när
man lyfter gavelramarna på plats.
www.layher.se

TBS
Tekniska Byggnadsställningar i Göteborg AB,
TBS, jobbar med ställningar och väderskydd.
Under året har certifieringen enligt 9001
(kvalitet) och 14001 (miljö) blivit klara.
De senaste åren har regelverket skärpts
betydligt på ställningar både när det gäller
utförande och utbildning. Kundkraven har
skärpts, numera är det flera företag som inte
accepterar plattformar som innehåller trä eller plywood på grund av att det är svårt att
garantera en jämn kvalité.
Ställningarna har även blivit mer tekniskt
utvecklade och optimerade vilket har inneburit att de i mångt och mycket är lättare än
de var förr. Detta innebär dock att montören
måste förvissa sig om att ingående delar har
samma lastklass som ställningen.
Beställaren ställer också större krav på
mindre fukt under byggprocessen. Det betyder ökad användning av väderskydd. Det är
dock mycket viktigt att man planerar för väderskyddet då det kräver en del beräkningar
för att bli riktigt bra.
På TBS bestämdes för tre år sedan att trä
och plywood skulle fasas ur produkterna. Under 2015 har detta genomförts till 95 %.
TBS har även satsat rejält på väderskydd.
I höstas genomförde man en andra utbildningsomgång för att få licens för väderskyddsmontering. Nu har 75 % av montörerna

genomgått utbildningen. Under 2016 räknar
man med att alla skall ha fått utbildningen.
Nytt sedan ett par år är att TBS även erbjuder montering av bygghissar till ställningar och hisstorn. På så vis blir det ingen
gränsdragning i utförandet. Dessutom kan
montörerna använda hissen för transport av
ställningsmaterial, vilket är bra ur ergonomiskt synvinkel.
Slutligen kan TBS erbjuda montering och
uthyrning av fallskydd/taksäkerhet i de fall
som de är en bättre lösning än ordinär ställning.
www.tbs-scaff.com

ALL ACCESS 24 STÄLLNINGAR
Frispråkige Jan Bratowskis synpunkter är antagligen tämligen välkända i branschen. Det
svenska regelverket skiljer sig från de europeiska där de regler som gäller ute i Europa
i många fall är säkrare än de svenska, enligt
Jan Bratowski.
På byggnadsställningsområdet representerar företaget produkterna från Altrex. På
hemsidan visas det som kallas klätterplattform MA 2000, men även många andra
produkter från Altrex finns i programmet.
Hängbryggor exempelvis, som ju kan monteras så att de smidigt följer formen hos ett
byggnadsverk. En hängbrygga hänger i vajrar och vinschas elektriskt upp och ned. Just
vajerupphängningen, utan fast förankring i
husväggen, medför att produkten lämpligen
används när vindförhållandena så medger.
Fördelen är å andra sidan att man slipper klä
in hela husväggen med ställningar, hängbryggan vinschas dit den för tillfället behövs och
följer smidigt byggjobbarna i takt med att arbetet fortskrider.
www.allaccess.se
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• Alla ställningar med plattformshöjd högre
än 2,5 meter från marken skall ha minst
lutande stege som tillträdesled.
• Alla ställningar måste ha sparklist.
• Alla nivåer skall vara försedda med heltäckande plattform (dubbel bredd=dubbla
plattformar).
• Alla nivåer skall ha skyddsräcke.
• Det skall vara plattform varannan meter.
Montören skall ha lämplig och dokumenterad utbildning (gammalt krav).
På Zip-Up har man jobbat hårt med att ta
fram nya monteringsanvisningar till sina fem
system. Godkännandet hos SP har förnyats.
Många kunder sitter med äldre produkter
av fabrikat som gått ur tiden, eller helt enkelt
inte har uppdaterats. På Zip-Up hoppas man
att uthyrningsföretagen skall uppmärksamma Zip-Ups arbete med att ta fram det nya
material som lagstiftaren kräver.
zipup.se

HAKI
Vi har tyvärr inte lyckats få kontakt med Haki
inför denna artikel, trots flera försök. Företagets ställning särskiljer sig då man hakar i
delarna i varandra med byglar, jämfört med
andra som skruvas ihop. Systemet uppges
medföra att en Haki-ställning har kort monteringstid och kan monteras av en person
(Wikipedia). Av hemsidan framgår:
Programmet är heltäckande och omfattar exempelvis: ställningar, ställningspaket,
trapptorn, väderskydd och fallskyddssystem.
Haki uppger att man erbjuder marknadens
mest kompletta ställningsprogram av stål och
aluminium och att samtliga ställningssystem
är typkontrollerade av SP.
www.haki.se

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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Guide 14W OutDry

Guide 22W

Nya vattentäta handskar från Guide
Nu kompletterar Guide sin kollektion med ytterligare vattentäta skyddshandskar, för att på
så vis bidra till en behaglig, torr och säker arbetsdag. Ett urval av handskarna är testade i Europas regnigaste stad Bergen, där det bjuds på
rejäl nederbörd uppskattningsvis varannan dag
året om, med omkring 2250 mm regn per år.**
”I testet har vi valt att inkludera yrkesgrupper som dagligen arbetar utomhus, men som
traditionellt inte har tillgång till skyddskläder
på samma sätt som bygg- och industribranschen. Detta för att få ett annat perspektiv på
produkterna, men också för att lyfta frågan
om allas rätt till skyddsutrustning”, säger Åsa
Lindberg Svensson.

NYHETER OCH FAVORITER
TESTADE AV UTVALDA BRANSCHER
Bland arbetsgrupperna som har testat handskarna finns förskollärare, bud och snickare –
samtliga i Bergen och samtliga med ett stort
behov av vattentäta handskar. Av testerna har
Guide gjort en samlingsfilm, samt tre intervjufilmer där man får möta en representant
från varje bransch och ta del av deras recension av handskarna.
”Proffsen kan inte stanna inne när det regnar. Att arbeta utomhus innebär att händerna
är extra utsatta, vilket ställer höga krav på rätt

utrustning. Vår förhoppning är att ”The Wet
Test” ska inspirera och påvisa att man faktiskt
kan arbeta torrt och tryggt, trots att man arbetar i en blöt vardag”, säger Åsa Lindberg
Svensson, sortimentschef på Guide.
De handskar som har testats är de två nya
modellerna ”Guide 22W” och ”Guide 5145W”.
Testades gjorde även innovationen från 2013
”Guide 14W OutDry”.

GUIDE 22W
En nyhet för hösten. Handskarna har extra
foder på ovansidan av handen, vilket gör att
de behåller värmen, i kombination med tunnare foder i innerhand som ger en bra fingerkänsla. Handsken är uppbyggd i tre lager, där
membran och foder är laminerade för att ge
ett bättre grepp.

funnits i Guides sortiment sedan 2013. Handsken är vattentät, slitstark och utvecklad
med OutDry-teknologi som ger ett extremt
bra grepp i väta. Handskarna är helfodrade
med varm fleece och har ett knogskydd med
stretch och slagdämpning.
Undersökningen är genomförd under
september-oktober 2015 av undersökningsföretaget Snabba svar på uppdrag av Guide. Antalet svarande är 1017 norrmän, 1016 danskar,
1028 svenskar och 1032 finnar. Resultatet är
riksrepresentativt och statistiskt säkerställt.
www.skydda.se
**baserat på uppgifter från Metreologisk institutt (http://met.no/).

GUIDE 5145W
Modellen är ny för i år och handskarna är
uppbyggda av ett extra tunt material, vilket
ger mycket bra fingertoppskänsla. En allväderhandske som passar den som har ett detaljfokuserat arbete och där smidighet är extra viktigt.

GUIDE 14W OUTDRY
En högpresterande innovativ favorit som har
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Guide 5145W

Uthyrning • Utbildning • Transporter
44m

NYHET!

17m

NU HAR VI
TELESKOPLASTARE!
4m

www.

malarlift .se

27m

10m

021-81 07 00
Västerås

H SERIEN
H SERIEN

9m

08-19 40 00
Stockholm

026-14 08 00
Gävle

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

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

ROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES

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

för att nå fransktalande marknader
Även om omdömena över årets Batimat går isär råder det ingen
tvekan om att mässan är en utmärkt kanal för att nå fransktalande
marknader både i och utanför Europa.

M

ellan 2-5 November arrangerades
den franska mässan Batimat på Paris Nord, Villepinte mässområde. I år
innehöll mässan som arrangeras vart tredje
år tre mässor i en, Batimat, Interclima + Elec
och Idrobain. Totalt ställde 2436 företag ut
och mässan besöktes av 338110 personer, en
liten nedgång med 4 procent i antalet besökare. Men även om arrangörerna hävdar att
Batimat har blivit en mer internationell utställning med 51% av de utställande företag
från utlandet och en blyg ökning med 2,5%
av de internationella besökarna så är Batimat
fortfarande en mycket franska mässa.

TVÅ AV NIO HALLAR MITT I PRICK
Batimats starka franska anslag är faktiskt en
av de största fördelar med mässan. 267107
besökare kom från Frankrike. Av dessa kom
39 procent från Parisregionen och 61 procent
från resten av landet. En annan fördel med

franskheten är att mässan i år lockade en
mycket stor publik från fransktalande länder
i norra och mellersta Afrika. Ökningen från
detta område i form av besökare var hela 39
procent. Batimat är fortfarande en perfekt
show för att nå den franska och fransktalande
marknader. Cirka 35% av besökarna var entreprenörer, snickare eller installationsföretag.
Omkring 18% var huvudentreprenörer eller
byggherrar. Ytterligare 14% från handeln, 15%
från tillverkare och 18% från branschorganisationer.
De produktsektorer som Svensk Rental
Tidning bevakar återfanns huvudsakligen i
hallarna 7 och 8 och på utomhusområdet intill dessa två hallar. Batimat påminner väldigt
mycket om Nordbygg och samma typ av produkter återfinns. Men på nyhetssidan var det
relativt klent och väldigt få svenska varumärken var representerade. Bara fyra vad Svensk
Rentals utsände kunde konstatera och dessa
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var HTC Sweden AB, Conjet, Hultafors Group och System Edström. Men utöver detta
fanns många andra kända namn representerade. Det visades en del nya produkter inom
områdena kapmaskiner, elverktyg, golvslipar,
saneringsutrustning, liftar, byggställningar,
dammsugare, arbetskläder, luftrenare samt
olika typer av entreprenadprodukter. Många
av produkterna hade en tydlig fokus på den
franska marknaden. Mycket gick i luftreningens och saneringens tecken. Frankrike
har mycket tuffa lagar vad gäller hantering
av damm och hälsovådliga material. Man kan
tycka att vi i Sverige är långt framme vad gäller bestämmelserna men vi har långt kvar till
Frankrikes nivå inom dessa områden.
Batimat-veckan förlöpte utan några som
helst problem. Värre blev det dock veckan efter då de hemska attentaten genomfördes i de
centrala delarna av Paris.
www.batimat.com
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Nya batterimaskinerna från FLEX
Anrika FLEX i Tyskland som hittills varit
känd för sina nätanslutna nischmaskiner
i premiumsegmentet, lanserar nu sin nya
plattform för att på allvar utmana den laddbara verktygsvärlden.
Plattformen är anpassad för både 10,8V
och 18V verktyg. I november presenterades
de första 18V verktygen att presenteras och
efter årsskiftet kommer 10,8V verktygen att
lanseras.
Med helt ny teknologi sätter FLEX en ny
standard i sin nya plattform. Detta genom att
erbjuda en revolutionerande kylningsmetod

KEEP COOL för batterierna, samt med en inbyggd integrerad kretsteknologi (MCU) med
programmerad styrning anpassad för varje
enskilt verktyg. Den nya teknologin i FLEX
nya batterimaskiner är ordentligt påkostad,
vilket ger en betydligt förlängd driftstid mellan laddningarna samt en längre livslängd på
varje batteri. Något som de professionella användarna säkert kommer att uppskatta.
Lanseringen omfattar Borrskruvdragare,
Slagskruvdragare, Mutterdragare, Tigersåg,
Borrhammare, Lampor och Värmejackor. I
genomsnitt kommer FLEX batteriprogram

att utökas med en ny maskin varje månad
framöver.
3 års fabriksgaranti lämnas på både batteri
och verktyg.
FLEX Scandinavia AB har sedan 1940-talet
levererat FLEX elhandverktyg och tillbehör till
krävande professionella hantverkare i Sverige.
”Våra produkter kan köpas hos våra kvalificerade återförsäljare som du hittar i förteckningen
på vår hemsida www.flexscandinavia.se eller
genom att ringa 054-522000. I Karlstad finns
vårt servicecenter samt tillgång på reservdelar
och tillbehör under maskinens hela livstid.”

Ramirent Temporary Space löser de tillfälliga lokalerna
Behovet av lösningar för tillfälliga lokaler växer hela tiden och Ramirent
tar nu ytterligare steg för att stärka sin position på denna marknad genom
att lansera det nya varumärket Ramirent Temporary Space.
Ramirent har sedan 1990-talet hjälpt
offentlig verksamhet, byggindustri och
övrig industri med tillfälliga lokaler under
namnen Maxi och High Class. Modulerna
har under åren utvecklats och är idag fullvärdiga lokaler som lyder under samma regelverk som permanenta byggnader.
Idag är den självklara utgångspunkten
för de tillfälliga lokalerna de människor
som ska vistas där. Förskolebarnen, pedagogerna, projektledningen, vårdtagarna
eller de tillresta industriarbetarna – det är
deras behov som styr lösningarna.
”Ramirent är mest känt för att leverera
maskinuthyrningslösningar till bygg- och

övrig industri, men har även utvecklat en
god aﬀär när det gäller lösningar för tillfälliga lokaler. Med varumärket Ramirent
Temporary Space vill vi ytterligare förstärka vår position på denna marknad”, säger Magnus Rosén, Ramirentkoncernens
vd. Vårt erbjudande ger oss möjligheter
att växa inom industrisektorn med avancerade boendelösningar såväl som inom
offentlig verksamhet med modulsystem
som anpassas till olika verksamheter, som
till exempel förskolor, skolor och vårdcentraler. Ramirents tillfälliga lokaler möter
även det växande behovet av ekoeffektiva
lösningar.
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Nya LED extraljusramper
HBA presenterar kraftiga E-godkända
MAXTEL LED extraljusramper i robust
utförande. Extraljusramperna ger ett
brett och kraftfullt ljus (4500-8100 lumen) och finns i längderna 319 mm och
640 mm. För att sitta säkert har ramperna robusta vändbara fästen i rostfritt
stål som lätt justeras. Huset är av gjutet
aluminium.
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Teleskoplastare

Tillverkarna av teleskoplastare ute i världen har inte
presenterat så många produktnyheter den senaste tiden.
Men vi har i alla fall hittat några maskinuppdateringar.

M

erlo har moderniserat teleskoplastarna i modellserien TF: Merlo 38.7,
38.10 och 42.7 som erbjuder lyfthöjd
på sju till elva meter och lyftkapacitet från 3,8
till 4,2 ton.
I Sverige är det 38.10 som säljs mest och
som med sin flexibilitet passar för många olika branscher inom bygg, anläggning, industri,
fastighet och jordbruket.
Teknikskiftet för den moderniserade modellen rör nästan allt. Nya Deutz-motorer lever
upp till miljökraven enligt Steg 3B och användarna kan välja mellan motorstyrka 122 eller
156 hästkrafter. Som mest levererar motorerna
ett vridmoment på över 600 Nm och dragkapaciteten gör att det är tillåtet att koppla ett 20
tons släp efter maskinen utan problem.

Merlo erbjuder två alternativa transmissioner. Det ena alternativet är Merlos redan
kända hydrostat, som nu kompletterats med
EPD, Eco Power Drive.
Det andra transmissionsalternativet heter
MCVTronic. Det är en kraftigare och helt ny steglös transmission som drivs av två separat arbetande hydraulmotorer. Nytt är också farthållarfunktionen som finns till båda transmissionerna.
Ytterligare val finns beträffande sidoförskjutning och nivellering. Antingen beställer
man en maskin med stel framaxel eller en
med sideshift med nivellering, som innebär
att hydraulkolvar förskjuter chassit i sid- och
höjdled. För maskinföraren ger det en mycket
användbar justeringsmöjlighet vid hantering
av laster, utan att flytta hela maskinen.
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När det gäller säkerhet så levereras Merlos
teleskoplastare med vågfunktion och lyftdiagram som garanterar säkerheten. Vågfunktionen har dessutom minne, vilket vid materialhantering ger uppgifter om vikten på varje
enskilt lyft, och att man kan summera den
totala vikten under en utförd körning.
Även en detalj som Merlos hydrauldrivna
motorfläkt påverkar bränsleförbrukningen
positivt. Fläkten arbetar enbart vid behov,
vilket sparar bränsle. Dessutom ändrar den
regelbundet rotationsriktning för rengöring
av kylarpaketet.

LIEBHERR
Liebherr har för första gången visat upp teleskoplastaren Liebherr TL432-7 i Sverige, som
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erbjuder stor bredd i användningsområden,
allt från krävande jobb inom byggsektorn till
rena industriapplikationer.
Liebherr TL432-7 har steglös hydrostatisk
drivning. Särskilt utmärkande för teleskoplastaren är den kraftiga bommen, den precisa
hydrauliken och det intelligenta elektroniska
kontrollsystemet Liebherr Litronic.
TL 432-7 har sju meters lyfthöjd och 3,2
tons lyftkapacitet. Bred hytt med stora rutor
följer maskintrenden för ökad sikt och förarkomfort. Hög markfrigång och låg tyngdpunkt antyder att maskinerna ska kunna
användas i både trånga utrymmen liksom i
grövre terräng.
Standardmaskinen har en 100 hästkrafters
Deutzmotor godkänd enligt steg 3B.

HAULOTTE NU
MED STEG IV-MOTORER
Haulottes maskiner är idag de enda teleskoplastarna i segmenten 10, 14 och 17 meter, som
är utrustade med motorer utan partikelfilter
och efterbehandling med AdBlue och ändå
uppfyller kraven i TIER IV Final.
Motorerna från KOHLER gör det möjligt
att möta de mest krävande arbetsmiljöer
som kräver låga emissioner och partikelutsläpp. Med en hög effekt-densitet, låg
bränsleförbrukning och smidig men jämn
kraftöverföring över hela varvtalsområdet
är motorn, KDI 3404, effektiv med begränsade utsläpp. Och har samtidigt en teknik
som är lätt att hantera och kräver minimalt
underhåll.

Med avancerad teknik, som till exempel Common Rail insprutningssystem med
högt tryck (2000 bar) och elektroniskt styrd
EGR-ventil för återcirkulering av avgaserna,
möjliggör fyra ventiler per cylinder en mer
effektiv förbränning och minskad bränsleförbrukningen. Effektuttag som motsvarar
större motorer gör det möjligt att uppfylla de
stränga Tier 4 Final-utsläppsnormerna utan
andra åtgärder.
Detta ökar produktiviteten eftersom arbetscykeln inte avbryts av någon regenereringsprocess i filtren.
Även en perfekt integration av turboaggregatet med motorn och dess elektroniska
styrsystem i nya KDI 3404-motorn ger en
mjuk och behaglig körning kombinerade med
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TELESKOPLASTARE

minimumnivåer för buller och vibrationer,
tack vare konstruktionen av bottenplatta och
vevhus för motorblocket.

JCB
JCB har nyligen lanserat sin nya serie Loadall
teleskoplastare. De nya maskinerna kommer
att under 2016 utrustas med steg IV-motorer.
De nya motorerna kräver varken dieselpartikelfilter eller katalysatorrening och är mycket
kompakta. Lösningen kräver ett litet tillskott
av urea, med så pass litet att risken för kontaminering har minimerats.
I serien ingår modellerna: 531-70, 541-70,
535-95, 533-105, 535-125 HiViz, 535-140 HiViz,
540-140 samt 540-200. Enligt JCB kommer
alla maskiner förses med steg IV-motorer. Det
handlar om JCB:s egen Ecomaxmotor eller
Kohler by JCB, motorer med ett vridmoment
på 55kW.
Tack vare ett lågt varvtal och att motorn
har matchats perfekt med hydrauliken och
transmissionen så har produktiviteten och
bränsleeffektiviteten ökat markant med
minskad bränsleförbrukning och emissioner
som följd.
Man räknar med att Loadall teleskoplastarna med steg IV-motorer kan komma till
Sverige under 2016. Det är dock i skrivande
stund lite oklart hur eftersom JCB har sagt
upp samarbetsavtalet med den svenska distributören Söderberg & Haak.
Svensk Rental Tidning • November - December 2015 • www.SvenskRental.se

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

42

MYCKET NYTT INOM BYGGEL FRÅN AMIGA
Egen produktion och ett rejält nätverk med leverantörer.
Kvalité, hög service och korta leveranstider är några av de
viktiga värderingar som tillverkaren och leverantören Amiga
och deras kunder har på agendan.

U

ngefär 40 procent av Amigas omsättning kommer från egen produktion.
Resterande produkter köper man in
från producenter i hela världen. Planerna för
framtiden handlar om produktutveckling och
ännu bättre service till sina kunder.

KUNDUNIK KABELMÄRKNING
EN SUCCÉ HOS KUNDERNA
Våren 2015 investerade Amiga i en kabelmärkningsmaskin där man har möjlighet att
märka upp kabel från area 3G1,5mm2 ända
upp till 5G16mm2. Kundunika kablar har blivit en succé bland alla Amigas kunder som
använder sig av denna möjlighet.
Varför ska man märka upp sin skarvkabel?
Det finns många fördelar, berättar Amiga.
Stöldrisken minskar, man kan lätt identifiera
sina prylar på byggarbetsplatsen, billig och
enkel marknadsföring genom att entreprenörens eller uthyrarens namn syns alla dygnets
timmar. Amiga kan även erbjuda kundunika
tryck på byggcentraler, don, stickproppar
mm.

100-PROCENTIG SPÅRBARHET
Alla artiklar som produceras och monteras i
Amigas egna lokaler säkerhetstestas och protokollförs noggrant. Artiklarna märks med
ordernr för att kunna följas upp om problem
vid användning skulle uppstå. Amiga har

100-procentig spårbarhet på sina egenproducerade artiklar. Det är en av många anledningar till att kunderna valt Amigas egna
svensktillverkade produkter framför liknande
produkter med annan härkomst. Enligt Amiga uppskattar företagets kunder hög kvalité
och noggrannhet för att kunna lita på att deras arbetsvardag flyter på med minsta möjliga
motstånd. Tid är kort sagt pengar. En starkt
växande produktgrupp inom Amiga är Byggel där man har ett bra samarbete med ett flertal uthyrningsföretag i utvecklingsfasen för
nya produkter. Man levererar produkter inom
bygg-el, belysning, kablar och centraler som
är viktiga komponenter i deras dagliga verksamhet, såsom storsäljaren Magnum LED,
nytillskottet Prins LED och Amigas mycket
omtyckta 8M belysningsmast, Majoren.
Under 2016 siktar Amiga på att släppa en
rad nya artiklar inom bygg-el. UC centraler,
48V belysning och större sortiment på belysningsmaster är artiklar som lyfts fram i företagets produktutveckling.

NORDBYGG 5-8 APRIL 2016
Amiga kommer 2016 att ställa ut på Nordbygg, en av byggnadssektorns viktigaste mötesplatser. Under mässan kommer man att
lansera några av de produkter som är under
utveckling just nu. Amiga återfinns i monter
B16:49 på Nordbygg.
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Ulf Håkansson årets
vinnare av Atlas
Copco Bergteknikpris
Utmärkelsen Atlas Copco Bergteknikpris går
2015 till Ulf Håkansson, adjungerad professor
på KTH och internationell forsknings- och
utvecklingschef på Skanska, för hans förmåga
att koppla ihop forskning och näringsliv på
ett för hela branschen givande sätt.
Prismotivering: ”Ulf Håkanssons engagemang och innovativa tankesätt sprider en
framåtanda vilken hjälper till att driva på
gruv- och anläggningsbranschens teknikutveckling, framför allt inom injekteringsområdet. Genom att koppla ihop forskning med
näringsliv, bidrar Ulf till att befästa den svenska bergteknikens världsledande position.”
Ulf Håkansson är disputerad från KTH
(1993) där han var en av de tidigaste doktoranderna inom injekteringsforskning. Ulf har
sedan dess varit handledare för flera forskningsprojekt inom injektering och driver
arbetet aktivt framåt mot en tillämpning i
branschen. Under hela sin karriär har Ulf haft
starkt engagemang inom såväl näringsliv som
forskningsvärlden, med tjänster på bland annat Skanska och Atlas Copco i kombination
med den ständiga kopplingen till KTH.
Idag är Ulf forsknings- och utvecklingschef för Skanskakoncernen, ledare för en av
företagets globala expertgrupper inriktad på
forskning och innovation samt adjungerad
professor på KTH, där han på deltid engagerar sig i både forskning och i att handleda
doktorander. Ulf är dessutom aktiv styrelsemedlem i BeFo och Bygginnovationen samt
ingår i flera referensgrupper. 2013 prisades ett
av Ulf egna forskningsprojekt inom injektering med SBUFs Årets innovation.

OM ATLAS COPCO BERGTEKNIKPRIS

Simply Reliable
Maskiner finns i lager för omgående leverans!

Priset, som är på 100 000 kronor, utgörs av
två delar, varav en är en donation på 80 000
kronor till ett eller flera utvecklingsprojekt
inom bergteknik i Sverige vid högskola/universitet eller företagsoberoende institution
där resultaten ska vara offentliga. Syftet är att
stimulera svensk bergteknisk forskning för
att befästa Sveriges världsledande roll inom
bergbrytning. Den andra delen av priset är ett
resestipendium på 20 000 kronor som disponeras fritt av mottagaren.
Kandidater till Atlas Copcos Bergteknikpris
föreslås av den svenska gruv- och bergbrytningsbranschen och pristagaren utses av en kommitté
bestående av VD för Atlas Copco Mining and
Rock Excavation Technique Sweden och andra
representanter från Atlas Copco i samarbete med
ledande befattningshavare inom branschen.
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Mycket behöver rustas upp i Ukraina, säger Alexander
Voloviov vid Fortrent. När freden kommer lär vårt företag få ett riktigt uppsving.

”KVALITET, KVALITET, KVALITET
våra tre ledord”

Ett krig pågår i östra Ukraina. 7000 människor har satt livet till i denna
konflikt. Vi vet inte om kriget sprider sig. Men än så länge fortskrider livet
här som vanligt. Men ovissheten är svår. Vem kunde ana för några år sedan
att ett krig skulle bryta ut två broderländer emellan, mitt i Europa?

A

lexander Soloviov är chef för Fortrent i
Ukraina. Han är inte glad över utvecklingen i landet. Fortrent som i Ukraina
är en samarbete mellan Cramo och Ramirent.
Ett framgångsrikt samarbete, företaget är
sannolikt främst i landet inom uthyrning av
entreprenadmaskiner.
”Samarbetet inleddes 2013”, berättar Alexander. ”Tillsammans har vi nått en styrka som
vi annars hade varit utan.”
Fortrent har sannolikt bäst täckning att
hyra ut entreprenadmaskiner i Ukraina.
Ukraina är till ytan Europas största land. Här
bor 40 miljoner invånare men till storleken
dubbelt så stort som Tyskland.

ENORMA AVSTÅND
Avstånden är enorma i Ukraina, något som
få investerare från väst tänker på. Infrastrukturen är också bristfällig. Att transportera
utrustning på vägarna är svårt. Allra bästa
kommunikationsmedel i detta land är järnväg. Men Fortrent har utvecklat en raffinerat
system vad gäller avnämare. Om ett företag
önskar en entreprenadmaskin i staden Lvov i
västra Ukraina kan denna utrustning levereras ganska omgående – om entreprenadmaskinen inte redan är på plats.
Fortrent har sitt ukrainska huvudkontor
en timmes bilfärd söder om huvudstaden
Kiev. Hit till Bielogorodka möts besökaren
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av Fortrents stora utbud. Här finns sannolikt det bästa en maskinuthyrare kan erbjuda
i Ukraina. Fortrent har totalt närmare 2000
entreprenadmaskiner i landet. Huvuddelen
av utrustningen finns utanför Kiev.
”Vi är stolta över vårt stora utbud”, säger
Alexander Soloviov. ”Detta är vår styrka jämfört med våra konkurrenter. Kvalitet, kvalitet
och åter kvalitet är våra tre ledord.”

MESTA AV DET BÄSTA
I Bielogorodka finns sålunda det mesta och
det bästa vad gäller världens tillverkare av
entreprenadmaskiner. Volvo, Komatsu,
Case, Bobcat, Kaeser och Caterpillar är bara
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“Fortrent är ett synnerligen starkt företag i
Ukraina”, säger Juri och Boris. “Få andra kan
konkurrera med oss.”

några av märkena. Stora värden är samlade
här.
Men trots de goda förutsättningarna till affärer, har inte marknaden i Ukraina lyft. Alla
förstår varför. Kriget i östra Ukraina har lagt
en sordin på mycket av ekonomiskt liv i landet. Inte så att många företag tvingats stänga.
Ukrainas näringsliv är dock i väntans tider.
Landets företagare vet att behoven är
stora. Konflikten i städerna Luhansk och
Donetsk utgör ett hinder för många aﬀärer.
Kriget gör att få företagare i Ukraina vill satsa
fullt ut, just nu.
”Här har vi orsaken till att detta land inte
lyft ekonomiskt, trots att mycket finns att
göra”, säger Alexander Soloviov.

Julia Yahontova är verksam inom administrationen på Fortrent. Hon säger att kriget i östra
Ukraina är något alla tänker på. “Visst är det
så, ovissheten om vad som ska hända är nog
något många i Ukraina har inom sig. Vi hoppas alla på en snar fred”, säger hon.

Aleksandr Berezhony, Michail Kravchuk och
Ivan Samarsky tillhör medarbetarna på
Fortrents huvudkontor i Belogorodka utanför
Kiev.

EN ÖVERRASKNING
Men få vill satsa, därför vem vet, kanske kommer konflikten i östra Ukraina att sprida sig.
Ryssland överraskade världen med att annektera Krim. Att kriget skulle få en fortsättning
var det få som kunde ana.
Ovissheten har fått Ukrainas ekonomi att
backa. I år kommer landets BNP att gå tillbaka med nära tio procent. Under nästa år
åtminstone fem procent.
”Vi hoppas alla på ett fredsavtal”, säger
Alexander Soloviov. När ett sådant papper
skrivs på tar ekonomin i Ukraina raketfart.
Ukraina slöt under 2015 ett avtal om frihandel med EU. Ett gyllene avtal för många i landet. Ukrainas alla odlare gladde sig åt avtalet.

DÅLIGT VÄGNÄT
Idag tar Ukraina in 25 procent av sina exportinkomster på frukt och grönt. Siffran kunde
sannolikt vara högre. Ukraina klarar sig bra i
konkurrensen med andra länder. Men varför
tar då inte denna export fart? Svaret är enkelt.
Ukrainas infrastruktur är en av de sämsta i
Europa. Att leverera frukt och grönt kräver
att produkter kommer i tid.
”Vägnätet i Ukraina är ett av de sämsta i
Europa”, säger Alexander Soloviov. ”Om fred
gällde i Ukraina skulle vi få stora beställningar
här. Vägarna måste rustas upp. När fred gäller
kommer upprustningen”, fortsätter han.
Landets bostäder är ett annat exempel.
Ukraina behöver många nya hus- för detta

Hos Fortrent har totalt 2000 entreprenadmaskiner. Företaget kan
hyra ut maskiner över hela det väldiga landet, med undantag för
Luhansk och Donmetsk.

krävs det entreprenadmaskiner, från exempelvis Fortrent. Även här präglas Ukrainas
ekonomi av väntan.
”Ukraina präglas av stagnation”, säger
Alexander Solviov.
Fortrent har hittills backat i omsättning
under senare år, precis som landets ekonomi
i stort. Under 2015 minskade företaget med
35 procent i omsättning. Året dessförinnan
krympte omsättningen med 15 procent. Omsättningen uppskattas i år till 3 miljoner euro.
Men dessa siffror kan snabbt vända till det
positiva, om bara freden infinner sig i landet.

Det som utlöste konflikten var protesterna på
Majdantorget i centrala Kiev. Orsaken var att
Ukraina ville närma sig EU och Nato. Den allmänna uppfattningen i Ukraina är att landet
bör förbli neutralt mellan Ryssland och EU.
Att vara med i Nato är otänkbart. Om sådana
avtal ingås är freden nära.
”När signaturerna sätts på ett fredsavtal
betyder det ett jättelyft för vårt land”, tror
Alexander Soloviov. ”Vi hoppas att vi snart är
där. Ukraina behöver våra tjänster, det är ett
land värt en fin utveckling och framtid. I den
fina framtiden vill vi gärna medverka.”
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Entreprenad-Expo ställer in
båda sina mässor 2016
Mentor Communications som arrangerat Entreprenad- Expo sedan 2012 hade
för avsikt att arrangera två editioner av
mässan Entreprenad-Expo under 2016,
en i Skåne och en i Göteborg.
Men arrangören meddelar nu att
man ställer in båda mässorna under
2016. Istället kommer man att satsa på
en mässa i Borgeby i september 2017.
I en text på sin hemsida motiverar arrangören beslutet med att det råder ett
överutbud på entreprenadmässor just
nu.
”Vår julklapp till branschen är därför
att vi nu inte arrangerar mässor varje år.
Det är inte ett självklart beslut och vi vet
att såväl våra inbokade utställare som
förväntansfulla besökare blir besvikna.
Men precis som när vi planerade inför
den första Entreprenad Expo är det långsiktighet och omtanke om branschen
som kommer i första rummet”, skriver
arrangören.
www.entreprenadexpo.se

Nya rörläggningslasar från Trimtec
Trimtec tillkännager en ny generation av
rörlasar DG613 och DG813 från Spectra Precision. Lasrarna är designade att passa moderna mindre brunnar och är marknadens
mest produktiva rörlasar, enligt Trimtec. De
är extremt tåliga och fungerar utmärkt vid
krävande förhållanden, vatten, lera och kyla
m m. DG613/813 har senaste teknik utvecklad av Specytra Precision. Lasrarna gör arbetet snabbt och noggrant vid inriktning och
avvägning. Den mest avancerade modellen,
DG813 är utrustad med en smart Spot Finder,
som lasern riktar in sig mot automatiskt. Spot

Findern kan även beräkna lutningen. Perfekt
för att kontrollera tidigare arbete, vid uppställning andra dagen eller vid renovering eller byte av ledning.
Lasrarna har kortare längd (25 cm) för att
passa i moderna mindre brunnar. De erbjuder full nivellering även i tväraxeln, ger snabb
uppställning utan finjustering. Lasrarna är
ännu bättre skyddade med IP68 och har fem
års fabriksgaranti. Batteri kapaciteten ligger
på cirka 40 timmar och lasrarna funkar även
med alkaline-batterier.
www.trimtec.se

Chip från Bosch förlänger drifttiden med 85 procent

FLEX Batteri Värmejackor
- Värmer skönt i höst- och
vinterkylan
Uppvärmd softshell-jacka med komfortabelt
fleecefoder. Jackan har många praktiska fickor
samt har en avtagbar huva. Den är tillverkad
i ett vind- och vattenavvisande material med
hög slitstyrka. I jackan finns tre värmezoner
och 3 st inställbara värmenivåer + en snabbvärmefunktion för att få individuellt anpassad uppvärmning med högsta möjliga komfort.

Med Bosch Syneon-chip, som styr samspelet
mellan verktygets batteri, motor och växelsystem, kan verktygets drifttid förlängas
med upp till 85 procent. Tack vare att chipet
doserar mängden kraft som förs över från
batteriet beroende på vilken uppgift som
utförs slipper man problemet med att verktygets prestanda varierar beroende på om
batteriet är fulladdat eller börjar ta slut.
Med Syneon-chipet kan alla gör-detsjälvare vara säkra på att de får ut optimal
effekt och maximal uthållighet av sitt verktyg. Chipet ger verktyget optimala förhållanden mellan kraft och uthållighet, oavsett om det handlar om borrning, sågning
eller slipning. Det betyder till exempel att
Bosch sladdlösa borr- och skruvdragare
PSR 18 LI-2 med Syneon-chipet får en drifttid som är upp till 85 procent längre på en
laddning än med jämförbara modeller.

NYTT BATTERI OCH NY LADDARE
Samtidigt lanserar Bosch ett nytt robust
och kompakt 2,5 Ah-batteri som passar alla
Bosch sladdlösa 18 V-verktyg. Batteriet är
lättare att sätta i och ta ur verktyget och
ger en förbättrad drifttid på 25 procent. Det
nya batteriet har även en ny mjukare grep-
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pyta för bättre kontroll. Den nya laddaren
är en snabbladdare som laddar batteriet
dubbelt så snabbt som sin föregångare, efter 40 minuter har batteriet återfått 80 procent av sin kapacitet.
Det nya 2,5 Ah-lithiumjonbatteriet och
laddaren AL 1830 CV kommer att säljas i
byggvaruhandel över hela landet. Batteriet
är kompatibelt med alla Bosch 18 V-verktyg
för gör-det-självare.

Manitoun kan ta
upp till 400 kg i
korgen

MEC är en saxlift som har en
arbetshöjd på
20m.

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
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En “blänkare” betyder så mycket!

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

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

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

Anläggsmaskiner:

Uthyrningssystem:

Containrar:

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

www.mcs-software.se
Pumpar:

Wirtgen Sweden AB

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

Tel.: 0470-100 91
www.wirtgen.se
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Byggkompressorer utan
kompromisser

www.hydroscand.se

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

Liftar/Kranar/Ställningar:
Anz_Wirtgen Sweden_60x40mm.indd 1
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www.brubakken.se

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

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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Alimak tecknar ordrar
på bygghissar i USA

Alimak Group (Alimak), verksamt inom vertikala transportlösningar, har tagit två ordrar
gällande leverans av bygghissar i USA med leverans under första kvartalet 2016. Det totala
ordervärdet uppgår till 16 MSEK.
De nya ordrarna, gällande höghastighetshissar, kommer att levereras till kunder verksamma inom uthyrning av byggutrustning i
Denver och New York.
“Vi är stolta över att ha fått ytterligare beställningar av hissar till våra kunders flotta av
byggutrustning. De nya höghastighetshissarna
kommer att användas som stöd för olika byggnadsprojekt på deras olika marknader. Våra
kunder behöver pålitliga, säkra och effektiva
vertikala transportlösningar och vi jobbar kontinuerligt för att utveckla våra produkter för
att möta och överträffa deras krav och förväntningar”, 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.

BOBCAT FÖRSTÄRKER
Bobcat Svenska AB utvidgar och flyttar till
nya lokaler på Bessemergatan 1, Ringön i Göteborg och har anställt Björn Sällström som
ny säljare i väst. Björn kommer från Beck Maskin, han har stor erfarenhet och har jobbat
i branschen under manga år. Något som vi
berättat om tidigare i tidningen.
Nytt är också att Bobcat även anställt Mats
Svensson som säljare. Mats är placerad i Hudiksvall.
Mats har tidigare jobbat på Stig Machine
AB och har också arbetat i branschen under
många år.
www.bobcat.se

Ny auktoriserad återförsäljare av CASE
Case generalagent Maskinia jobbar kontinuerligt med att bygga ut nätverket med
försäljningsställen och serviceverkstäder i
Sverige. Nu utökas detta med att Eriksson
& Co i Sundsvall AB blir återförsäljare för
Case Construction Equipment i Västernorrlands län.
Maskinia har varit generalagent för
CASE Construction Equipment sedan
februari 2012. Maskinia har alltid strävat
efter största möjliga närhet mellan kunder
och företagets representanter. Maskinia
skapar denna närhet dels genom egna säljkontor och serviceverkstäder samt dels genom att samarbeta med återförsäljare och
servicepartners. Arbetet kommer att fortgå
tills Maskinia har fått en hög och tillfredställande närvaro i hela Sverige.
”Det känns kul att Eriksson & Co nu ansluter sig till oss och erbjuder sina kunder
Case entreprenadmaskiner. Tillsammans
kommer vi att stärka upp försäljningen
och samtidigt erbjuda kunderna en ännu
bättre eftermarknad i den här regionen.
Företaget har visat på långsiktighet och
goda resultat inom lantbrukssektorn och

vi ser fram emot samma goda utveckling
inom entreprenadsektorn”, säger Fredrik
Holmquist VD på Maskinia.
NTC har varit Maskinias servicepartner för Case i regionen sedan 2012 och nu
utökas servicegraden genom att Eriksson
& Co även kommer att serva märkets maskiner.
Företaget Eriksson & Co i Sundsvall AB
startades 1973 av L-Å Eriksson och drivs
idag av sonen Stefan och hans fru Anneli.
Eriksson & Co är en stark aktör inom lantbrukssektorn i Västernorrland, med säte
i Sundsvall, idag med märken som New
Holland och Case IHI bland andra.
”Vi ser det som ett mycket spännande
steg att nu även kunna leverera Case entreprenadmaskiner i Västernorrland. Att
dessutom samarbeta med Maskinia känns
riktigt bra då de är en stabil aktör med
gedigen erfarenhet av entreprenadbranschen. Case entreprenadmaskiner och
organisation känner vi väl till då vi idag
är återförsäljare för Case lantbruksmaskiner”, avslutar Stefan Eriksson verksamhetsledare på Eriksson & Co.

Dags att ersätta tumstocken och måttbandet?
ADM 30 mäter upp till 30 meter med toleransen +/- 3mm,
med några enkla funktioner som längd, areamätning och
kontinuerlig mätning. Måttet visas på en tydlig och ljusstark LCD- display och den passar till alla kategorier av
hantverkare.
Med måtten 114 x 46 x 15,8 mm och en vikt på 38 gram
så ryms den lätt i fickan.
Längdmätaren har ett inbyggt laddbart Li-Polymer batteri och laddare medföljer. D v s inga batteribyten och den
stängs av automatiskt efter 3 minuter.
För fler och mer avancerade funktioner samt längre
avstånd rekommenderas FLEX ADM 60 och ADM 60-T.
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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

