Atlas Copco erbjuder effektivpackning med nya stampen LT 8005
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En säker övergång med Layher Allround Brosystem och LOTS-trappa.

Layher Allround. Det världsledande ställningssystemet som ger Dig Mer Möjligheter
Layher är världens ledande tillverkare av ställningssystem och väderskydd.
Sedan mer än 70 år står namnet Layher för säkerhet, innovation och kvalitet.
Vi har lager och teknisk support i Stockholm och Göteborg och levererar i hela
Sverige för att ge dig Mer Möjligheter. Din framgång är vårt mål.

Layher AB • 08-590 955 00 • info@layher.se

www.layher.se
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24 Bara hårt
arbete
EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Ukraina är i krig men trots konflikten i
östra delen av landet, växer Atlas Copco
på denna marknad. Företaget säljer enligt
budget. En förklaring är hårt säljarbete från
huvudkontoret i Kiev.

34 De nya

elverktygen

16 Arbetsplattformar
Temporära, d.v.s. tillfälliga, konstruktioner är Arbetsmiljöverkets torrt sakliga benämning på arbetsplattformar, byggställningar och liknande. En i och för sig utmärkt benämning. Men den säger
föga om det utvecklingsarbete som ligger bakom produkterna. Ett arbete som skall kombinera
maximal säkerhet för personalen med största möjliga lönsamhet för ägare, uthyrare och den som hyr.

Det är dags att ta en närmare titt på många
nyheter när det gäller nya elverktyg och
tillbehör på den svenska marknaden.
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Marknadsaktörer: Nu är det full gas framåt som gäller!
Då har vi tagit klivet över till 2016. Läget är väl inte så
annorlunda från förra året än. Riksbanken har sänkt
räntan ytterligare för att mota inflationsspöket. Om
nu det är det bästa lösningen men konsumenterna
klagar inte och frågan är om amorteringskravet
någonsin införs. Jag kom hem från USA för några
veckor sedan och där är valkarusellen i full gång.
Det är näst intill det enda
man pratar om på nyheterna
i USA. Missnöjespolitikern Donald Trump leder starkt framför de andra republikanska
kandidaterna och trots att
Trump vräker ur sig det enda
uppseendeväckande förslaget
efter det andra så verkar hans
popularitet bara öka. Man kan
tänka sig reaktionerna om SD
gjort samma utspel som Trump
i Sverige. På den senaste tiden
har Trump dock gjort en del
starka uttalanden som tyder på att hans flagga trots
allt börjar falna. På den demokratiska sidan leder i
nuläget senatorn Bernie Sanders. Sanders är radikal
och anklagas från den republikanska sidan att vara
kommunist. Men Sanders har väljarnas förtroende
framförallt i de yngre leden. Demokraternas andra
kandidat Hillary Clinton hade nog lite grann räknat
med en promenadseger som demokraternas kandidat till presidentposten men i nuläget är det inte helt

säkert att det blir så. Clinton kan falla på målsnöret
igen. Den amerikanska valrörelsen har sannerligen
på allvar flyttat in i svenskens vardagsrum. Även om
mycket är tumultartat i den amerikanska ekonomin
just nu så har den stor påverkan på den europeiska
och hela världens utveckling. Vad som just nu är
positivt för våra tillverkare här i Sverige är att den
amerikanska byggindustrin
fortsätter att öka. Det byggs
en hel del, infrastrukturen
rustas upp i många delstaterna
efter att ha varit eftersatt i
många år. Svenska byggmaskiner säljs på en nivå som
kanske inte varit så hög sedan
ett tiotal år tillbaka. Detta
bekräftades tydligt på mässan
World of Concrete som gick
av stapeln i Las Vegas i början
av februari.
Här hemma i Sverige är
det också byggindustrin som står en hel del för
ökningen. Den milda vintern så här långt har möjliggjort att jobben kan hållas igång. De regioner som
ökar mest är storstäderna, Stockholm, Malmö och
Göteborg. I Göteborg och på Västkusten i allmänhet
har det varit bra fart en längre tid men under det
senaste året har Stockholm kommit starkt och har
den snabbast växande tillväxttakten i hela Europa.
Detta i kombination med att det både i Sverige och

ute i Europa arrangeras flera viktiga mässor kan
ge en ordentlig hävstångseffekt. Jag tänker då
främst på Nordbygg här i Stockholm och Bauma
som arrangeras i München i april. Räkna också
med en rad nya produkter framförallt som passar
bra inom rentalkonceptet.
Men trots alla dessa positiva signaler finns
en försiktighet bland tillverkare, distributörer,
maskinuthyrare och entreprenörer. Vi har ännu
inte på länge sett någon hysterisk uppgång och
känt lukten av riktig högkonjunktur. Det är fortsatt
trögt efter flera år av kämpande och de flesta ligger fortsatt ganska lågt i sin marknadsföring och
så att säga sparar för kommande tider. Kanske
inte helt rätt tänk marknadsföringsmässigt och
företagsekonomiskt men om inte pengarna finns
så finns dom inte. Men enligt min mening skulle
receptet vara just nu full fart framåt. Vi vädrar vårluft i branschen och pengarna för den satsningen
var de som kontinuerligt skulle ha sparats i ladorna
sedan ett tiotal år tillbaka. Jag inser dock att det
är lätt att säga i teorin men svårare att genomföra
i praktiken.

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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KLASSENS MEST
PRODUKTIVA, NU
I SMALARE FORMAT

NYHET!
Husqvarna PG 680 RC är vår senaste fjärrstyrda, självgående golvslip med Dual Drive Technology ™.

HUSQVARNA PG 680 RC

Tack vare 680 mm slipbredd passerar maskinen enkelt genom normala dörröppningar. Med RC-versionen

Effekt
Märkström
Spänning
Faser
Slipbredd
Sliptryck totalt
Vikt

av PG 680 arbetar du mer effektivt eftersom du inte behöver avbryta arbetet för att lägga på HiPERFLOOR®kemikalier, förbereda nästa uppsättning verktyg eller flytta kablar och slangar. Den unika oscillatorfunktionen
hjälper dig att skapa ett ännu jämnare golv och ett häpnadsväckande slutresultat. För mer information,
besök vår hemsida eller kontakta din Husqvarna-representant idag!

www.husqvarnacp.se
Copyright © 2016 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)

13 kW
28 A
380– 440 V
3
680 mm
275 kg
500 kg
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NORDBYGG 2016
5-8 april, 2016
Stockholmsmässan, Stockholm
www.nordbygg.se

Små företag
har små resurser
Att vara småföretagare är inte lätt. Vi får
nästan känslan av att det inte finns något
slut på mängden lagar och paragrafer som
vi har att rätta oss efter. Vissa dagar kan det
kännas tröstlöst då man skulle vilja jobba
med verksamheten, kunderna och medarbetarna men hittar sig själv sittandes med att
skriva ytterligare en policy, arbetsinstruktion
eller manual.
För att vi skall kunna fortsätta jobba
med små entreprenörsföretag i Sverige
behöver vi hjälp med att på ett enkelt,
tydligt och överskådligt sätt bena ut vilka
lagar och paragrafer som vi omfattas av. Vi
vill alla göra rätt och bidra till branschens
målsättningen ”Nollvision för dödsolyckor
i arbetslivet” men SMÅ företag har SMÅ
resurser att hålla reda på vilka lagar och
paragrafer som vi skall rätta oss efter. Hyrex
ser ett behov av ett samlat grepp om dessa
frågor för små företag inom fler branscher
än bara vår egen.
En branschorganisation som är aktiv
och i framkant underlättar. Medlemmarna
får hjälp av organisationen med att bena ut
vad som gäller och hur man skall arbeta. På
varje möte som Hyrex anordnar får medlemmarna ny matnyttig information att ta med
sig hem och använda sig av i sin vardag.
Vi får hjälp av bland annat Leverantörer,
Arbetsmiljöverket och Sveriges Byggindustrier som alla har deltagit på våra träffar
och svarat på frågor från medlemmarna.
Årsmöte för Hyrex anordnas i Visby torsdagen den 28 april och vi ser framemot att

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

träffa många av våra medlemmar för ännu
en utvecklande dag tillsammans.
MASKINEXPO 2016
26-28 maj, 2016
Stoxa, Arlanda

www.hyrex.org
Thomas Truedsson
Ordförande Hyrex-Kedjan

www.maskinexpo.se

SVENSKA MASKINMÄSSAN 2016

Fler nyheter
och reportage
hittar du på:
www.svenskrental.se

2-4 juni, 2016
Solvalla, Stockholm
www.svenskamaskinmassan.se

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

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

BAUMA CHINA
22-25 November, 2016
Shanghai, Kina
www.baumachina.com

WORLD OF CONCRETE 2017
Redaktionsadress
Box 786, SE-191 27 Sollentuna
Tel. 08 585 700 46, Fax: 08 585 700 47

BYGGRENTAL - EN TIDNING
FÖR OCH OM DEN SVENSKA
MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Besöksadress
Sjöängsvägen 7, 192 72 Sollentuna
info@pdworld.com, www.svenskrental.se
Utges av: SCOP AB
REDAKTION
Jan Hermansson Chefredaktör och utgivare,
jan.hermansson@pdworld.com
Anita do Rocio Hermansson, Mikael Karlsson

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

17-20 januari, 2017
Las Vegas, USA
www.worldofconcrete.com

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

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

CONEXPO CON-AGG 2017
7-11 mars, 2017
Las Vegas, USA
www.conexpoconagg.com
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STAVDAL
ÖPPNAR
HYRCENTER I
UPPSALA

I slutet av mars öppnar Stavdal
ett nytt hyrcenter i Eke industriområde i Uppsala. Syftet är
att stärka servicen till befintliga
kunder i området, samtidigt som
det gör Stavdal tillgängliga för
andra aktörer som söker en flexibel partner i Uppsala.
”Vi lägger stor vikt vid att utveckla våra kundsamarbeten och
värdesätter den personliga kontakten högt”, säger AnnaLena
Norlander, distriktschef Stockholm.
Stavdal har flera befintliga
kunder med verksamhet i Uppsala men har hittills utfört leveranserna dit från Stockholm.
Det har dock funnits ett behov
av att komma närmare kunderna, och det är också något som
har efterfrågats. Det nya hyrcentret gör det lättare för Stavdal att
leverera snabbt och ge kunderna
rådgivning på plats.
”Vi blir mer tillgängliga vilket
ger en ännu högre servicegrad.
Vi kan vara mer flexibla och den
geografiska närheten gör oss
mer anpassningsbara”, säger AnnaLena Norlander. Att leveranserna blir kortare innebär också
fördelar för miljön, då både leveranssträckor samt resor till och
från kunder kortas.
Hyrcentret i Uppsala är Stavdals 18:e i hela landet och det
femte i Stockholmsregionen.
Innan öppningen om drygt två
månader ska lokalen inredas och
anpassas för verksamheten.
Viss utrustning, som bodar
och hissar, kommer även fortsättningsvis att levereras från
Stockholm, men samtliga tjänster och all utrustning erbjuds via
det nya hyrcentret.
”Kunderna får ett komplett
erbjudande med både utrustning och tjänster på alla våra
hyrcenter. Skillnaden blir att vi
nu kommer att ha personal och
maskiner på plats i Uppsala, redo
att snabbt levereras till kunderna”, berättar AnnaLena Norlander.

RAMIRENT TEMPORARY SPACE TILLFÄLLIGA LOKALER
LÖSER BOENDE FÖR FLYKTINGAR I STOCKHOLM
Ramirent Temporary Space har
fått i uppdrag att etablera bostäder för flyktingar på två platser
i Storstockholmsområdet. Det
handlar om totalt 150 rum samt
ytterligare utrymmen för personal, matsal med mera.
”Det är mycket glädjande att
vi får hjälpa till med lösningar
för att skapa boende för människor som flyr hit till Sverige.
De tillfälliga lokaler vi erbjuder

håller en mycket hög standard
och råder under samma regelverk som vanliga bostäder.
Normalt används de som hotell
eller bostäder vid långa anläggningsprojekt till exempel vid
vindkraftsetableringsprojekt
och projekt inom olje- och gas
sektorn, där de boende har höga
krav”, säger Mikael Salenstedt,
chef för Ramirent Temporary
Space.

Dinolift nyanställer utvecklingsdirektör
Jan Denks har anställts av Dinolift, som producerar DINO
personliftar i Finland. Denks

kommer att ha en roll som utvecklingsdirektör och kommer
att fokusera på projekt främst

De tillfälliga lokalerna hyrs av
två kommuner i Stockholms län.
Modulerna kommer direkt från
fabriken och består på den ena
platsen av två bostadshus med
tillsammans 88 rum och i ytterligare ett hus ryms kontor, matsal
och utrymmen för personal. I det
andra området hyrs två bostadshus med 60 rum. För båda orterna kommer inflyttning att ske
i mars 2016.
inom försäljning och upphandling. Hans senaste anställning
har varit på Bronto Skylift där
han under en lång tid ansvarade
för försäljning av stora bilburna
liftar samt senast strategisk upphandling.
“Jag ser fram emot att inleda
samarbetet med Dinolift och de
nya utmaningar som min roll
medför. Dinolift har ett bra rykte och en stark position på sina
huvudmarknader och det finns
mycket utvecklingspotential även
på nya marknader”, säger Denks.
“Vi är mycket glada att ha fått
Jan till vårt team. Hans 17-åriga
erfarenhet av liftbranschen är
mycket värdefull och vi ser fram
emot att utveckla Dinolift tillsammans med honom”, säger Petri
Paavolainen, VD på Dinolift Oy.

Sanktionsavgifter Nyetablerade finska Parmaco utvidgar
gällande
verksamheten och anställer nya medarbetare
byggställningar
Under hösten 2015 etablerade sig varit hektisk för Parmaco som nu
Arbetsmiljöverket har till och
med oktober utfärdat 17 sanktionsavgifter gällande utbildningställningar. Det sammanlagda sanktionsbeloppet för de 17
fallen är 290 000 kr. Det går inte
redan nu att säga något om det är
en trend åt något håll.

finska Parmaco i Sverige och lanserade temporära byggnader på den
svenska marknaden. Med Parmaco
kan offentlig sektor nu lösa akuta
lokalbehov med mycket kort varsel.
Framför allt är det lokalbehov inom
förskola och skola som snabbt kan
åtgärdas. Hösten och vintern har

Svensk Rental Tidning • Januari - Februari 2016 • www.SvenskRental.se

utvidgar sin verksamhet och anställer två nya regionchefer. Tony Ringdahl och Jan Sonntag kommer båda
närmast från Flexator och började 1
januari 2016.
”Det är väldigt roligt att vi
växer så snabbt”, säger Parmacos
Sverigechef Thomas Jansson.
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Johan Svedlund, ordförande i
Swedish Rental Association
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Ring Stefan Larsson
på 070-516 96 36
kaeser.se

LJUSNING
Visst är det underbart när dagarna blir ljusare igen. När man
åker hem från jobbet och plötsligt så lyser inte gatlyktorna. Eller
ännu bättre när solen stod högt i
lördags och det hade varit skönt
med solglasögon. Vill passa på
att göra reklam för vårutställningen högst upp i nya ”Urban
Escape”. Förutom av konsten
bjuds man på en vidunderlig utsikt över Stockholm, fantastiskt
vacker PR!
För vår marknad ser det fortsatt positivt ut för året. Vintern
har hållit ett högt tempo. Många
projekt har startats upp och
de flesta rentalbolagen tror på
en stabil efterfrågan under det
kommande året. Det bekräftas
också av officiell statistik där BI
tror på en uppgång med 4 %
jfr 2015. Hur mycket som kan
komma till från bostadsbyggande för alla nyanlända till
Sverige har ännu inte kommit
med. Där återstår med säkerhet
produktutveckling för att minska
kostnaderna.
Inom SRA fortsätter arbetet
på att förbättra säkerheten för
våra kunder och inom Rental.
Vårt stora PSI projekt, Personlig
Säkerhetsintroduktion, som
snart innehåller 2000 maskin-

modeller, sprider sig i användning. Intresse finns nu från
övriga Nordiska länderna kring
ett samarbete, vilket känns
väldigt glädjande. Kring bod
och etablering har vi tagit fram
säkra branschgemensamma
arbetssätt som håller på att
implementeras. Nya föreskrifter
från Arbetsmiljöverket, som t.ex.
Kvartsdamm, medför kontakter
och avstämning för att få till
enhetlig tolkning för branschen.
Under våren har vi två viktiga
händelser. Den 5-8 april pågår
Nordbygg på Älvsjömässan,
där mycket kommer att hända
och med många utställare även
partners och medlemmar.
Den 8-9 juni har ERA, European Rental Association, konvent i Stockholm. Intressant för
den som vill träffa europeiska
kollegor och leverantörer. Program mm. finns på nätet. SRA
kommer att ha sitt årsmöte i
anslutning till detta den 8 juni.
Mer information kommer, men
jag vill redan nu välkomna er
till mötet.

Johan Svedlund
Ordförande Swedish
Rental Association

www.SvenskRental.se • Januari - Februari 2016 • Svensk Rental Tidning
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KONJUNKTURBAROMETERN
Januari 2016

STARK TILLFÖRSIKT
BLAND FÖRETAGEN
Barometerindikatorn steg 1,6 enheter i januari, från
110,3 i december till 111,9. Det är andra månaden i rad som
indikatorn överstiger 110 vilket visar på en betydligt starkare
ekonomisk tillväxt än normalt. Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg rejält medan indikatorerna för bygg- och
anläggningsverksamhet, detaljhandel och privata tjänstenäringar föll något. Samtliga företagsindikatorer ligger dock
kvar på mycket höga nivåer och fortsätter att indikera en
starkare eller betydligt starkare tillförsikt än normalt. Hushållens konfidensindikator föll tillbaka något igen efter förra
månadens ökning och fortsätter att signalera att hushållen
är mer pessimistiska än normalt. Skillnaden i synen på den
egna och den svenska ekonomin består dock och pessimismen
avser endast den svenska ekonomin. Hushållens syn på sin
egen ekonomi är fortsatt ljusare än normalt.
Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg från 115,1 i december till 120,8
i januari och signalerar om ett betydligt starkare läge än normalt. Uppgången
förklaras av att en ökad andel företag anser att färdigvarulagren är för små
(vilket bidrar positivt till uppgången i konfidensindikatorn) samt av mer positiva
omdömen om orderstockarnas storlek. De förbättrade omdömena är i sin tur främst
hänförbara till investeringsvaruindustrin. Industriföretagens produktionsplaner på
tre månaders sikt har justerats ner en aning sedan december, men är fortfarande
mer optimistiska än normalt.
Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll från
112,8 i december till 110,3 i januari, men indikerar trots nedgången ett fortsatt
mycket starkt läge. Nedgången förklaras av att byggföretagens mycket optimistiska
anställningsplaner på tre månaders sikt dämpats något. De är dock fortfarande
betydligt högre än det historiska genomsnittet. Företagens samlade omdöme om
orderstockarnas storlek i nuläget har inte ändrats nämnvärt utan fortsätter att
vara betydligt mer positivt än normalt.
Detaljhandelns konfidensindikator sjönk med 1,5 enheter till 114,4 i januari.
Nedgången till trots signalerar den, för sjätte månaden i rad, om ett mycket starkare läge än normalt. Alla tre ingående frågor drog ner indikatorn. De senaste tre
månadernas försäljningstillväxt uppges ha skett i något mindre omfattning än vad
som rapporterades förra månaden och förväntningarna på försäljningsvolymen på
tre månaders sikt är något mindre optimistiska. Dessutom är företagen marginellt
mer negativa om storleken på nuvarande varulager än i december.
Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna föll 1,8 enheter i
januari, från 106,3 i december till 104,5. Främst förklaras nedgången av något
mindre optimistiska förväntningar på efterfrågeutvecklingen. Förväntningarna är
dock fortfarande mer optimistiska än normalt. Andelen tjänsteföretag som uppger
att den egna verksamheten har förbättrats de senaste tre månaderna är i stort
sett oförändrad liksom andelen som rapporterar att efterfrågan har ökat. Bägge
andelarna ligger något över sina historiska genomsnitt.
Hushållens konfidensindikator föll 1,1 enheter i januari, till 97,5. Värdet
signalerar att hushållen fortsätter att vara mer pessimistiska än normalt. Nedgången förklaras av att hushållens förväntningar på sin egen ekonomi på tolv
månaders sikt sjunkit något samt att en något lägre andel hushåll anser att det är
rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror just nu. Synen på den svenska ekonomin blev
däremot mindre negativ i januari, både när det gäller nuläget och utvecklingen
på tolv månaders sikt.

ALIMAK LEVERERAR
BYGGHISSAR TILL INDIEN
Alimak Group (Nasdaq: ALIG),
verksamt inom vertikala transportlösningar, har tagit nya
ordrar gällande leverans av bygghissar till kunder i Indien under
första och andra kvartalet 2016.
Det totala ordervärdet uppgår
till 21 MSEK.
De nya beställningarna av
premium- och standardhissar
kommer att levereras till byggföretag i Indien.
”Vi är glada över att se ett fortsatt stort intresse för Alimaks
vertikala transportlösningar i
Indien, en tillväxtmarknad med
hög aktivitetsnivå inom byggsektorn. De höghastighetshissar
som vi tillverkar och levererar
kommer att användas vid byggnation av kontorsfastigheter i ett
flertal tillväxtregioner i Indien.
Våra kunder kräver pålitlig, sä-

ker och effektiv vertikal access.
Med vår breda produktportfölj,
med både premium- och standardhissar, kan vi erbjuda rätt
lösning med olika prestanda
och prisnivåer anpassade för
våra kunders olika behov”, säger
Fredrik Betts, Aﬀärsområdeschef för Construction Equipment.
Många av Alimaks bygghissar är baserade på modulära
koncept, vilket gör dem flexibla
gällande både storlek och kapacitet för användning inom ett
antal olika branscher och tilllämpningsområden, däribland
nybyggnation samt renovering
av höghus, broar, skorstenar och
fasader. Den modulära designen
gör också att såväl monteringstid som underhållskostnader reduceras.

Årets Ungdomscoach i
svensk handboll 2015-2016
För att uppmärksamma och
uppmuntra de hundratals män
och kvinnor som på mer eller
mindre ideell bas leder, tränar
och utvecklar handbollens ungdomar utlyser Svensk Elithandboll (SEH), i samarbete med den
mångåriga samarbetspartnern
Cramo, en omröstning om ”Sveriges Ungdomscoach”. Tävlingen
vänder sig till tränare för ungdomslag, 13-18 år, i Sveriges samtliga handbollsklubbar.
Vinnaren av Årets Ungdomscoach i handboll 2015-2016 kommer att presenteras i samband
med SM- finalerna den 22 maj.
Vinnaren får 25.000 kronor till
lagkassan samt resa, hotell och
finalbiljetter för fyra personer.
Cramo är Sveriges största maskinuthyrningsföretag och sedan
många år en samarbetspartner
till Svensk Elithandboll och initiativtagare till omröstningen.
”Handboll är en snabb, fysisk
och krävande idrott som ställer
stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga – en verklighet
som många av våra medarbetare
och kunder känner sig hemma i”,
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säger Samuel Augsburger, chef
Försäljning och Aﬀärsutveckling,
Cramo AB. ”I år kände vi att vi
ville ta engagemanget ett steg vidare genom att uppmärksamma
ungdomsledarna – de som sällan
står i rampljuset, men som har en
avgörande betydelse för morgondagens ’konkurrenskraft’”.
”Alla initiativ som uppmärksammar handbollen på ett positivt sätt är glädjande”, säger Peter
Gentzel, SEH. ”Ungdomscoacherna förtjänar all uppmuntran de
kan få och har en helt avgörande
betydelse för att hitta, utveckla
och stimulera talangerna”.
Nomineringen av kandidater till Årets Ungdomscoach är
öppen fram till den 19 februari
(www.cramocoachen.se). Den 4
mars presenteras de 12 finalisterna, utsedda av en jury bestående
av Peter Gentzel, administrativ
chef SEH, Anna Larsson, ordf.
SEH Dam, Olle Hagström, ordf.
SEH Herr och Samuel Augsburger, chef Försäljning och Aﬀärsutveckling Cramo AB. Därefter
pågår en öppen omröstning fram
till den 10 april.

SCAN COMBIFLEX 650 DSP
IT COULDN´T BE EASIER
Ta del av framgången och minska din verktygskostnad med upp till 25%.
Den unika displayen guidar dig genom hela arbetsprocessen och
säkerställer ett optimalt resultat varje gång.
Besök oss och upplev den live på
NORDBYGG 5-8 april. Monter: B12:21
UNIK DISPLAY

SCANMASKIN.COM
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SAINT-GOBAIN ABRASIVES LANSERAR NY HEMSIDA
diamantklingor, smetfria polernylonprodukter och vibrationsdämpade golvsågar. Vidare beskrivs de
olika marknader inom vilka företaget har sin huvudsakliga verksamhet som t.ex. industri, bygg
och anläggning, billackering samt
hantverk och hobby.

Dessutom finns på hemsidan
flera nyheter och evenemang,
länkar till de olika varumärkenas
egna hemsidor samt information
om Saint-Gobain Abrasives AB i
Sverige.
Hemsidans adress är: www.
saint-gobain-abrasives.com/sv-sv

Saint-Gobain Abrasives har lanserat en ny hemsida. På den nya
hemsidan finns information om
företagets verksamhet både internationellt och i Sverige.
På den nya hemsidan beskrivs
bland annat Saint-Gobain Abrasives verksamhet och de olika

varumärken man arbetar med
(Norton, Flexovit, Winter, Clipper, m.fl.). Vidare presenteras
de dominerande produktsortimenten med flera exempel på
de senaste årens innovationer
som t.ex. bindemedelssystem för
precisionsslipning, ljuddämpade

Ny hyrcenteransvarig
för Stavdal i Malmö

FLEXATOR FIRAR 60 ÅR

Den första december tillträdde
Tomas Persson som ansvarig för
Stavdals två hyrcenter i Malmö.
Positionen innebär bland annat
ansvar för planeringen av enheternas arbete och de 25 anställda.
”I stort handlar det om att planera strategiskt så att det dagliga
arbetet fungerar, och att vi löser
de utmaningar vi möter från
kunderna”, berättar Tomas Persson.
I arbetet ingår även kontakt
med kunder, ansvar för budget
samt utveckling av verksamheten.
Och att vara beredd på att förutsättningarna ständigt ändras.
– Det är en utmaning att vara
flexibel och hitta anpassade lösningar på de varierande behov
som med kort varsel kan uppstå i
de branscher vi samarbetar med,
berättar Tomas Persson.
Närmast kommer Tomas från
Imtech där han var avdelningschef. Därifrån har han erfarenhet
av att arbeta med egen personal
och att utveckla kundrelationer.

Annebergsföretaget Flexator fyller 60 år – något som kommer
att prägla hela 2016. Men någon
pension är det inte tal om. Istället ser allt fler flexibla lokaler
som lösningar i samhället och
orderböckerna är fulla hos Sveriges ledande modultillverkare.
”Industriellt byggande är också framtidens byggande”, säger
vd:n Ola Adolfsson.
Klokt. Modernt. Flexibelt. Det
är tre nyckelord som har format
jubilerande Flexator genom företagets 60-åriga historia. Mycket
har så klart hänt under sex decennier, men tänket är densamma. Liksom platsen. För det var i
småländska Anneberg som grundaren Sigge Oresjö 1956, efter en
inspirationsresa i USA, startade
Oresjös Fabriker. Sedan dess har
företaget både bytt namn – via
Oresjös Sektionshus och Sektionsbyggarna till Flexator – och
utökat verksamheten till både
Gråbo i Västergötland och skånska Eslöv. Men huvudkontoret

och den största delen av tillverkningen sker fortfarande i Anneberg, den lilla orten utanför Nässjö med omkring tusen invånare.
”Vi gillar kombinationen av
fasta anläggningar, där huvuddelen av förädlingen sker, och
flexibla byggsystem med montageplatser över hela landet”, säger
Ola Adolfsson.
Genom de 60 åren har tusentals byggnader producerats
i Flexators lokaler. Mängder av
skolor, förskolor, kontor, boenden och bodar har kommit till
nytta över hela Sverige – från
Ystad i syd till Kiruna i norr.
60-årsfirandet kommer att
pågå under hela året. Bland annat
planerar Flexator att utöka sortimentet med en helt ny produkt
under året och i slutet av maj
kulminerar firandet med pompa
och ståt i såväl Anneberg som i
närområdet.
– Vi kommer att ha en stor
fest för alla medarbetare i företaget. Dessutom kommer vi bjuda
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in till en spännande dag i Anneberg, där gästerna får se hur
byggprocessen går till under en
rundvandring i fabriken. Gästerna kommer också att få höra på
intressanta föredrag av experter
inom industriellt byggande samt
före detta bostadsministern Stefan Attefall, som kommer att prata om framtidens bostadspolitik,
säger Ola Adolfsson.

Flexators grundare Sigge Oresjö.

BOBCAT E55W

5.5 TON, OPTIMAL FÖR UTHYRNING

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

WWW.BOBCAT.SE

STOCKHOLM 08-564 899 60 | KRISTIANSTAD 044-24 40 10
MALMÖ 040-22 22 04 | GÖTEBORG 031-24 40 05
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Ny chef på
Alimak Group
Alimak Group (Nasdaq: ALIG),
verksamma
inom vertikala
transportlösningar, har utsett
Sofia Wretman till ny chef för
kommunikation och IR.
Sofia Wretman har mer än
tio års erfarenhet från strategisk
kommunikation. Hon har tidigare arbetat som seniorkonsult
på en av Sveriges största kommunikationsbyråer, Hallvarsson &
Halvarsson, där hon arbetat med
kommunikation och investerarrelationer i drygt åtta år. Innan
dess arbetade Sofia som kommunikationsansvarig på SAS Institute som är en global ledare inom
analys och business intelligence.
Tormod Gunleiksrud, CEO
för Alimak Group kommenterar
tillsättningen; Jag är glad att kunna välkomna Sofia till Alimaks
ledningsgrupp. Sofia blir ansvarig
for koncernens kommunikation,
både externt och internt, och
rekryteringen av Sofia är ett naturligt steg i gruppens önskan att
utveckla kommunikationen med
alla våra intressenter, särskilt efter vår börsintroduktion på Nasdaq Stockholm förra året.
Sofia tillträder 1 februari 2016
och ersätter John Womack som
innehaft positionen på inhyrd
basis sedan i mars 2015.

Kärcher rengör Dakar Rally 2016
Winnenden, December 2015 - Efter de stora framgångarna med
Kärchers tvättdepåer på de fyra
senaste Dakar Rally, kommer den
tyska rengöringsspecialisten, för
femte året i rad, vara officiell leverantör till rallyt 2016. Dessutom
sponsrar företaget KTM-teamet
och Mini X-Raid- teamet.
Som global marknadsledare
inom rengöringsteknik kommer
Kärcher säkerställa att fordonen
hålls rena genom att sätta upp
tvättdepåer med extra kraftfulla
högtryckstvättar och grovdammsugare för vått och torrt från
den professionella serien på två
bivacker i Salta (Argentina) och
Uyuni (Bolivia). Alla lag kommer
att kunna få sina fordon grund-

ligt rengjorda innan de förbereds
under natten för fortsatt tävlande
nästa dag.
Kärchers teknik för Dakar
2016 gör det möjligt för vattenbesparingar på nästan 80% jämfört
med traditionell biltvättning med
vattenslang och svamp. Dessutom är högtrycksrengöring ett
miljövänligt alternativ till att använda kemikalier och leder till ett
bättre slutresultat på mycket kortare tid. Vid tvättdepåerna kommer avloppsvattnet omsorgsfullt
att samlas upp och återvinnas för
miljöns skull.
Servicen var mycket uppskattad
under de förgående tävlingarna av
Dakar Rally. 2015 blev ca 2000 tävlings- och supportfordon tvättade i

tre Kärcher-depåer längs vägen - på
detta sätt bidrar Kärcher till säkerheten för racingförarna. Stödet visade också effektiviteten i bolagets
utrustning även under tuffa förhållanden.
Alfred Kärcher GmbH & Co.
KG är en världsomspännande
koncern med över 9600 anställda i 60 länder och agenter som
täcker snart samtliga nationer.
Kärcher är världsledande tillverkare av innovativa rengöringsprodukter för både professionella
och som privata användare. Sortimentet omfattar bland annat
högtryckstvättar, grovdammsugare, fönstertvättar, skur- och
sopmaskiner, biltvättar och redskapsbärare för markvård.

BILLIFTAR FÖR SNABBA JOBB
Välkommen att
besöka oss på
mässan!
Stockholm
5-8 april 2016
Monter B14:11

NYHET! RUTHMANN
Ökad räckvidd till

TB 270+

16.40 m

Versalift ETL-32-120-FZ på Izuzu

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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Canycom minidumper finns i 4 modeller med lastkapacitet 750 kg, 1
ton, 1,6 ton & 2,5 ton. Alla kan förses med separatlastare. Samtliga
modeller med hydrostatisk drivning samt flak som kan svängas
hydrauliskt 180 grader. Lastaren monteras på flaket och följer flaket.
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Ny hyrcenteransvarig
för Stavdal i Malmö
Den första december tillträdde
Tomas Persson som ansvarig för
Stavdals två hyrcenter i Malmö.
Positionen innebär bland annat
ansvar för planeringen av enheternas arbete och de 25 anställda.
I arbetet ingår även kontakt med
kunder, ansvar för budget samt
utveckling av verksamheten.
”Det är en utmaning att vara
flexibel och hitta anpassade lösningar på de varierande behov
som med kort varsel kan uppstå i
de branscher vi samarbetar med”,
berättar Tomas Persson.
Närmast kommer Tomas från
Imtech där han var avdelningschef. Därifrån har han erfarenhet
av att arbeta med egen personal
och att utveckla kundrelationer.
”Mitt ledord är att kunderna ska
se Stavdal som det självklara valet.
Samma sak gäller internt; det ska
vara en arbetsplats man vill jobba
på”, säger Tomas Persson.
I grunden är Tomas drifttekniker men han har vidareutbildat
sig inom marknadsföring, företagsekonomi och ledarskap. Sedan
drygt tio år arbetar han på chefssidan, bland annat har han arbetat
som Avdelningschef på GK i Malmö men även varit ansvarig för energi- och miljöfrågor inom Malmö
Stad. Stavdal kom han i kontakt
med via Tobias Håkansson, som är
regionansvarig i Skåne.
”Nu ser jag fram emot att fortsätta utveckla en verksamhet”,
säger Tomas.
Målet är att verksamheten ska
fungera så perfekt som möjligt
och att alla ska trivas.
”Har vi nöjda medarbetare som
gör ett bra jobb får vi också nöjda
kunder. Och med nöjda medarbetare och nöjda kunder kan det bara
gå väl”, avslutar Tomas Persson.

Alimak
tar ordrar
i tillväxtmarknader
Olofssons i Syd AB – Ny Yanmar och Kramer
återförsäljare i Blekinge och södra Småland
Generalagenten för Yanmar och
Kramer i Sverige, Wiklund Trading hälsar Olofssons i Syd AB
välkommen till familjen. Olofssons i Syd AB finns i Asarum och
har levererat entreprenadmaskiner sen mitten av 80-talet.

”Tiden var inne för att bredda
verksamheten och vi såg i Yanmar och Kramer en möjlighet
att jobba med välkända varumärken”, säger Thomas Olofsson, en av ägarna till Olofssons
i Syd AB.

Ny VD för Åkerströms Björbo AB
Tommy Larsson blir ny VD för Åkerströms Björbo AB.
Han tillträdde den nya rollen 1 februari 2016. Tommy
Larsson är en erfaren ledare med gedigen erfarenhet av
att öka lönsamheten för företag.
Tommy Larsson är 44 år, bor i
Falun med sin familj, bestående
av sin fru, tre egna barn och tre
bonusbarn. Tommy avslutade sitt
senaste uppdrag som VD/koncernchef hos fönstertillverkaren
Mockfjärds Fönster i augusti 2015,
där han verkat sedan november
2008. Därefter har han konsulterat olika bolag i ledarskap.
Tommy ser mycket positivt
på det nya uppdraget som VD på
Åkerströms Björbo AB. Han kan
med sin erfarenhet tillföra Åkerströms ett modernt ledarskap, i
form av att skapa delaktighet, utbyta erfarenheter, ta lärdom av varandra och tillsammans med personalen skapa ett team för framtiden.

”Åkerströms har ett fantastiskt varumärke med ett mycket
gott rykte”, säger Tommy. ”Att få
komma in i ett expansivt bolag
som i dagarna fått ny ägarbild i
form av företagsgruppen Allgon
AB känns väldigt spännande
och är en stor utmaning för mig.
Åkerströms är ett unikt företag
med gedigen historia, erfarenhet
och kunskap inom radiostyrning.
Jag brukar säga att det som är bra
kan bli lite bättre, så gäller även
här”, avslutar Tommy.
Allgon AB har slutfört förvärvet av Åkerströms Björbo AB som
nu är ett helägt dotterbolag till
Allgon AB.
www.allgon.se
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Alimak Group (Alimak), verksamt inom vertikala transportlösningar, har tagit flera ordrar
gällande leverans av bygghissar
och arbetsplattformar till kunder i Turkiet, Algeriet och Saudiarabien. Det totala ordervärdet uppgår till 10 MSEK.
De nya ordrarna på bygghissar och arbetsplattformar kommer att levereras till byggbolag
och Rental- bolag i Turkiet, Algeriet och Saudiarabien under
första och andra kvartalet 2016.
Alimak Group expanderar sitt
försäljnings- och servicenätverk
runt om i världen för att öka
försäljningen och för att kunna
erbjuda vertikala accesslösningar anpassade för behoven inom
bygg och industri på global basis.
Under året har Alimak etablerat nya distributörer i Algeriet,
Kenya och Libanon. Per den 23
december 2015 hade Alimak 22
egna försäljningskontor och
över 60 distributörer runt om i
världen.
“Vi expanderar vårt försäljnings- och servicenätverk för
att ta vara på det stora intresse
som finns för Alimaks säkra och
effektiva vertikala transportlösningar. Vi ser ökad efterfrågan
på våra basprodukter (Mid-market offering) på tillväxtmarknader i Asien, Mellanöstern, Afrika
och delar av Sydamerika baserat
på vårt starka varumärke och
vår attraktiva produktportfölj”,
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.

PACKNING I VÄRLDSKLASS
Den imponerande dragkraften, särskilt på
vått underlag, är en av flera förbättringar
i efterlängtade markvibratorn LG504.

EN LITE NÄRMARE
SLANGSERVICE.

Följer ni med?

Förbättra er
materialhantering
med Merlo
teleskoplastare
Följ med i utvecklingen med Merlo

www.hullert.se

Tel: 0512-30 00 30

hydroscand.se

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
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ARBETSPLATTFORMAR

Plattformar som

KLÄTTRAR ELLER HÄNGER
Temporära, d.v.s. tillfälliga, konstruktioner är Arbetsmiljöverkets torrt sakliga
benämning på arbetsplattformar, byggställningar och liknande. En i och för sig utmärkt benämning. Men den säger föga om det utvecklingsarbete som ligger bakom
produkterna. Ett arbete som skall kombinera maximal säkerhet för personalen med
största möjliga lönsamhet för ägare, uthyrare och den som hyr.
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ARBETSPLATTFORMAR

D

e mest marknadsorienterade leverantörerna ser inte bara till själva produkten utan vinnlägger sig även om att
överföra sina kunskaper om produkterna och
deras användning till sina kunder.

ALIMAK HEK
Alimak och Hek gick samman år 2001. Sedan
dess har lokal tillverkning etablerats i Kina
och dotterbolag öppnats på lovande volymmarknader såsom Indien och Brasilien. Företaget erbjuder ett program av klätter- och
transportplattformar samt bygg-, industrioch materialhissar. De stora nyheterna klätterplattformarna Hek Mc 450 och 650 som
lanseras på Bauma 2016 i München.
De nya plattformarna har konstruerats för
världsmarknaden och beskrivs av företaget
som starka, robusta och kvalitativa. Med dem
kan en hel dags produktion, inklusive alla
nödvändiga verktyg, lyftas till rätt arbetsnivå
i ett enda lyft. Tunga verktyg och material är
alltid inom räckhåll. Denna logistiska fördel
ger kostnadsbesparingar.
Dessutom är det enkelt att arbeta på en
Hek klätterplattform, eftersom hindrande
ställningsstolpar saknas. Arbetet ombord blir
synligt och tillförlitligt.
Hek klätterplattformar transporterar både
personal och material till önskad arbetshöjd,
i alla byggprojekt. Plattformarna kan justeras

både i längd och bredd. Hek Mc 450 kan bära
en max last på 2 500 kg i enkelmastutförande
och 4 500 kg i dubbelmastutförande. Båda typerna har en lyfthöjd på upp till 200 meter.
Den större plattformen Hek Mc 650 är en
Dol-maskin som kommer att gå på 650-mast
och den kommer både att blir större och med
högre kapacitet än sin lillebror Mc 450. Vanligtvis finns företagets hissar och arbetsplattformar både att välja med Fc-drift (frekvensstyrning/med frekvensomriktare) och Dol
(”Direct-On-Line”/direktstyrning). Dol är en
utmärkt lösning för maskiner som arbetar
med lägre hastigheter, som till exempel de nu
lanserade, nya klätterplattformarna.
Många komponenter tillverkas av galvaniserade, högkvalitativa konstruktionsmaterial,
enligt senaste standarder.
Inte minst erbjuder företaget ett brett utbud av kurser om Alimak Heks produkter,
inkluderande tekniska och kommersiella
aspekter, applikationsmöjligheter, logistik,
säkerhet, lastning och drift av maskiner och
konfigurationskontroll. Kurser och utbildning av användare och andra viktiga personer
runt produkterna är minst lika viktiga som
produkterna i sig. En generös kunskapsöverföring förbättrar såväl säkerhet som ekonomi
– en WinWin-situation för användare och leverantör.
alimakhek.se

HAKI/BÖCKER
Haki är exklusiv återförsäljare för utvalda
produkter från tyska Böcker Maschinenwerke GmbH, en ledande tillverkare inom
kran- och lyftteknik. Under rubriken ”hissar”
beskrivs programmet av klätterplattformar.
Tillförlitlighet, säkerhetstänkande och kundnöjdhet är ledord för Böcker som funnits i 50
år. Inte heller denna gång har vi lyckats nå
Hakis presshandläggare, varför vi får nöja oss
med informationen på hemsidan. Där flaggas
det inte upp för några nyheter varför vi slår
fast att Böcker erbjuder ett komplett sortiment, från lätta vinschar till kuggstångdrivna
hissar med lyfthöjder upp till 400 m – inget
dåligt program precis.
haki.se

Maxi-Climber 650 klarar en
last av maximalt 6 000 kg.

MARKNADENS BREDASTE LIFTUTBUD
JLG

NYHET!
hybrid
H340AJ -

Välkommen att
besöka oss på
mässan!
Stockholm
5-8 april 2016
Monter B14:11

G 530LRT
NYHET! JL pacitet
stka

680 kg la

®

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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ARBETSPLATTFORMAR

TORNBORGS
Tillfällig Altrex-plattform med hörnsektioner.

Tornborgs Maskinfabrik AB utvecklar, tillverkar och marknadsför sitt eget program av
klätterplattformar. Företaget grundades 1871
och är privatägt sedan 1980. Kuggstänger är

ALL ACCESS 24/
ALTREX/SCANCLIMBER
All Access 24 AB representerar holländska
Altrex B.V. i Sverige. Altrex hängställningar
erbjuder stora anpassningsmöjligheter till det
byggobjekt som skall byggas eller underhållas.
Ställningarna kan byggas så att de tämligen
noggrant följer även ganska avancerade och
sofistikerade fasadformer. Även Scanclimbers
klätterställningar och bygghissar erbjuds.
allaccess.se

En hängande arbetsplattform från Altrex för
underhållsarbeten av en idrottsanläggning.
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den princip för vertikaltransport som är gemensam för hela produktprogrammet. USA
har varit en stor marknad för företaget ända
sedan 70-talet där produkterna tidigare såldes under namnet Pecco.
tornborgs.se
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ARBETSPLATTFORMAR

Geda klätterställning fästs i fasaden med stora
förankringsavstånd vilket ger snabb montering
och liten inverkan på själva fasadarbetet.

BVM/GEDA
BVM representerar välkända tillverkare av
hissar, byggspel, montage- och personliftar,
bl.a. Geda. Produktområde Lyft innehåller
produkter för lyft av material och/eller person. Programmet från Geda innehåller såväl
häng- som klätterställningar.
Geda hängställning hängs i vajer och ersätter en fast ställning: såväl material som
arbetsstyrka transporteras vertikalt längs fasaden. Vajern leds via sidomoterade motorer
eller motorer på balkar. Säkerheten är garanterad tack vare säkerhetsvajer och hastighetskännande fångapparat. För installation
med sidomonterade motorer krävs minst 2

Geda hängställning hängs i vajer och ersätter en fast ställning: såväl material som arbetsstyrka
transporteras vertikalt längs fasaden. Vajern leds via sidomoterade motorer eller motorer på
balkar. Här Geda 750.

ställning och lyfter både material och byggarbetare upp utmed fasaden. Masten fästs i
fasaden med stora förankringsavstånd vilket
ger snabb montering och liten inverkan på
själva fasadarbetet. Arbetsplattformens längd
är max. 5,8 m vid enmastmontage (MCP 750)
och max. 16,8 m för MCP 1500 med två master.
bvm.se

x AB 450 eller 2 x AB 650. Installation med
en motor kan utföras med C-balk och max. 2
m plattformslängd. Arbetsplattformens längd
kan varieras med påbyggnadsmoduler och är
max. 14 m. Antalet personer som samtidigt
kan arbeta från plattformen är beroende av
den aktuella lasten.
Geda klätterställning ersätter helt den fasta

NYHET!

Ny släpvagnsmodell Omme 1300E
•
•
•
•
•
•

Omme 1300E
Visas på Nordbygg!

Kortare transportlängd
Ökad arbetshöjd till 13 m
Ökad räckvidd till 9 m
Större korgrotation
Plats för 2 personer i korgen
Fler nyheter visas på mässan!
Välkommen att
besöka oss på mässan!
Stockholm 5-8 april 2016
Monter B14:11

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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Världens snabbaste
MAGNETGENERATOR
Enköpingsföretaget Amas Svenska AB säljer
numera världens snabbaste magnetgenerator. Serien heter HMG Pro och tillverkas av
Dynaset i Finland. Den nya magnetgeratorn
avmagnetiseras på bara 0,8 sekunder.
”HMG Pro omvandlar den hydrauliska
kraften i maskinen till blixtsnabb elektrisk
lyftkraft, koppla ihop den med Dynasets lyftmagnet och man får en effektiv metallhantering på skroten, avfallstationen eller rivningsplatsen. Magnetgeneratorn producerar även
växelström så att man kan använda den som
kraftkälla för elektriska handverktyg med
mera”, skriver Amas i ett pressmeddelande.
Tack vare sin kompakta storlek är den lätt
att installera på de flesta maskiner som till
exempel materialhanterare, grävmaskiner,
truckar, hjullastare och kranbilar, även i slutna utrymmen.
Med sin snabba avmagnetisering på 0,8
sekunder kommer den göra arbetet mycket
effektivare än tidigare modeller. Den nya
magnetgeneratorn finns i varierande storlekar beroende på hur kraftig magneten är. Olika modeller finns även för olika installationer.
– Dels sitter den i vår färdiga ”plug n play”
magnet. Men vi har den även för separat installation till de kunder som redan har en
egen magnetplatta, säger Magnus Uppsten på
Amas Svenska AB.

ALIMAK SCANDO 45/30
Nya ALIMAK SCANDO 45/30 är en pålitlig och effektiv bygghiss, som erbjuder
enkel drift och enkel installation. ALIMAK
SCANDO 45/30 går på 450-mast vilket gör
att hissen är kapabel att dela mast med
Alimak Heks transportplattformar, materialhissar och klätterplattformar i medium-segmentet. Hissen är konstruerad och
monterad vid Alimak Heks tillverkningsenhet i Sverige och uppfyller europeiska
normer och föreskrifter.
Den nya hissen drivs av en högeffektiv
egentillverkad växellåda som ger den pålitlighet, energieffektivitet och säkerhet som
förväntas av en Alimakhiss. En beprövad
design med höghållfasta material av hög
kvalitet och låg vikt garanterar låg energiförbrukning, förbättrad effektivitet och
mindre slitage, vilket ger låga ägandekostnader.
ALIMAK SCANDO 45/30 är avsedd för
person- och materialtransporter. Den finns
i enkel- eller dubbelkorgs - utförande och
erbjuder lastkapaciteter på upp till 2000 kg
per hisskorg, med korgstorlek 1,4 x 3,0 m.
Hissen finns i två utföranden, med DOL
(Direktstart) eller FC (Frekvensstyrning) via
en högeffektiv egentillverkad växellåda. Ett
modernt mikroprocessorbaserat styrsystem
i grunden med ett ”stopp nästa plan” manö-
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versystem, möjliggör enkel och pålitlig drift
av hissen under de flesta förhållanden.

KOMPATIBILITET
ALIMAK SCANDO 45/30 kan användas
med standardtillbehör från Alimak Scando
450 modulsystem. ALIMAK SCANDO 45/30
kan dela mast med transportplattformar,
materialhissar och klätterplattformar i HEK
medium-segmentet, vilket ger ett förbättrat
och kostnadseffektivt utnyttjandet av tillbehör. Tillbehör som mast, förankringar och
stannplansutrustning kan levereras med hissen för att uppfylla de flesta projektkrav —
allt från mindre till större byggen.

SÄKERHET
ALIMAK SCANDO 45/30 är utrustad med
en Alimak fångapparat, överlastskydd samt
mekaniskt och elektriskt förreglade grindar
för att säkerställa högsta möjliga säkerhet.
Hissen genomgår en rad rigorösa säkerhets- och kvalitetstester innan ankomst till
marknaden. Säkerheten är i centrum för
alla Alimak Hek produkter och ALIMAK
SCANDO 45/30 är inget undantag. Fångapparaten, som är den viktigaste säkerhetskomponenten och samtliga fångapparater
testas i ett för ändamålet specialkonstruerat
provtorn innan leverans från fabrik.
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Ny batteridriven kap- och gersåg
med god prestanda!
DEWALTs nya batteridrivna Kap- och gersåg, lika effektiv som en nätansluten, är
perfekt för snickare, inredningssnickare och
andra som jobbar med precisionsarbeten.
Verktyget är det minsta i sitt slag, den är
mycket kompakt och väger bara 11,5 kilo.
En prestanda som är helt överlägsen jämfört med tidigare batteridrivna modeller.
Det är resultatet när DEWALT nu lanserar
sin första batteridrivna Kap- och gersåg i
XR-sortimentet, ett sortiment som står för
högsta kvalitet.
Kap- och gersågen erbjuder samma noggranna och jämna precisionssågningar som
motsvarande produkter med sladd. Detta
tack vare DEWALTs unika XPS-såglinjesystem, en teknik som lyser upp arbetsytan
med LED-ljus. Skuggan från sågklingan visar såglinjen, som därmed blir exakt – varje
gång!
Kap- och gersågen DCS365 18 V XR
är det minsta verktyget i sitt slag, den är
mycket kompakt och väger bara 11,5 kilo.

Sågen uppfyller många hantverkares krav
som en portabel, behändig proffsmaskin
som ska vara effektiv och tåla tuffa miljöer,
men ändå vara lätt att ta med sig och flytta
mellan olika arbetsplatser. Aluminiumbordet, anslaget och sidohandtagen är även de
konstruerade för att ge maximal stabilitet
och de dubbla anhållen ger maximalt stöd
vid sågning i stora skivstycken. Det gör nya
DCS365 18 V XR idealisk för till exempel
snickare, inredningssnickare och andra som
jobbar med finish- och precisionsarbeten.
En stor fördel är också att den nya sågen
ger samma kraftfulla känsla som om man
använde ett nätanslutet verktyg. Skärkapaciteten är stor, 250 mm x 50 mm och bladets rotationsfrekvens på hela 3 750 varv
per minut innebär att man kan göra upp till
150 kap per laddning (med ett lithium- ion
4.0Ah batteri) i 45 x 90 mm trä. Det är tillräckligt för att räcka en hel arbetsdag med
maximal produktivitet. Ett nytt geringssystem gör det också lätt att snabbt ställa in

fasta geringsvinklar åt både höger och vänster 0°, 15°, 22,5°, 30° och 45°.
Självklart finns också inbyggd dammpåse
och anslutning för dammutsugningssystemet Airlock för att skydda både användaren
och maskinen från dammpartiklar. Cirkapris från 3 995 kr ex. moms.

Vi ses på
Nordbygg 2016
i monter B 16:35
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

www.HAKI.com
www.SvenskRental.se • Januari - Februari 2016 • Svensk Rental Tidning
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Atlas Copco för vidare sin
traditionen att erbjuda
effektiva packningsverktyg
med nya stampen LT 8005
Nya stampen LT 8005 går i linje med tidigare framgångsrika generationer som LT 5005 och LT 6005, men ger
ännu effektivare packning och ett slutresultat av ännu
bättre kvalitet.
LT 8005 är en robust och pålitlig
maskin med maximal drifttid.
Enkelt underhåll är en självklar
del av den smarta konstruktionen.

EN ROBUST PARTNER
FÖR TUFFA UPPDRAG
Nya LT 8005 är idealisk för de
tuffaste packningsuppdragen på
silt, sand, grus och lera. Den är
lätt att hantera under alla förhållanden och i alla faser av arbetet.
Den nätta konstruktionen gör att
användaren kan arbeta närmare
väggar, stolpar och andra hinder.

Ett automatiskt luftventilatorsystem ger smidig och jämn start
och de fasta gasalternativen ger
ökad effektivitet och minskat slitage. Effektiv vibrationsdämpning
minimerar vibrationsnivån så att
användaren kan koncentrera sig på
uppgiften och få ett bra slutresultat.

ENKELT UNDERHÅLL
Alla servicepunkter på LT 8005
är lättåtkomliga och det mesta av
underhållet kan göras på plats.
Det stora luftfiltret kan bytas
utan verktyg, och bränslefiltret
kan lätt bytas även med full tank.

platsen eller under förflyttning.
En fast bom och
offset-bom som
tillval ger prestanda i särklass
för en rad olika
uppgifter, alltifrån trånga arbetsplatser till
vidsträckta anläggningsområden.
Grävmaskinens reglage ger
snabb respons,
vilket ökar manövrerbarheten och produktiviteten och gör arbetet extra bekvämt och
behagligt för föraren. Den fyrhjulsdrivna
maskinen med en topphastighet på 30 km
per timme har utmärkta köregenskaper
både på väg och i terräng. Den är lätt att
köra mellan olika arbetsplatser och under
arbetet låses framaxeln för att ge optimal
stabilitet.

Volvo EW60E är rätt val för
produktiva verksamheter
EW60E från Volvo Construction Equipment är en mångsidig och effektiv hjulgrävmaskin som kan anpassas till varje uppdrag.
Den är lämplig för ett brett spektrum av användningsområden och erbjuder dragkraft,
svängkraft och lyftkapacitet för ultimata
resultat.
EW60E har en stark Volvomotor som
uppfyller kraven för Steg IIIB/Tier 4 final
och ett justerbart hydraulflöde. Den har
dessutom en välbalanserad drivlina för
optimala prestanda vid arbete på arbets-

KOMFORTABEL OCH BEKVÄM
EW60E har en komfortabel Volvohytt av
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den senaste generationen med 10 % mer
utrymme. I den nya utformningen av hytten finns det bättre utrymme bakom stolen
så att föraren kan röra sig mer obehindrat.
Större förvaringsutrymmen ökar trivseln:
en telefonhylla, två eluttag, mugghållare och
tre andra stora förvaringsytor gör Volvohytten till en mer praktisk arbetsmiljö.
Den bekväma och ställbara stolen ökar
förarkomforten. Luftkonditioneringen är
10 % mer effektiv och sex justerbara ventiler
ger optimalt luftflöde genom hytten.
Runtomsikten har förbättrats med hjälp
av en smalare stolpe, utökade fönsterytor
och vindrutetorkare med större blad. Vid
precisionsstyrning på trånga arbetsplatser
ger backkameran bättre överblick via den 7
tum stora LCD-färgskärmen så att det inte
finns några döda vinklar.
För enkel och intuitiv drift är alla reglage samlade på en panel på höger sida. All
maskininformation visas på LCD-färgskärmen och där är också olika funktioner lätt
tillgängliga via menyer. Snabbknapparna
ger föraren bekväm direktåtkomst till förinställda funktioner. Den förbättrade proportionella styrspaken ger bättre grepp och
förenklar styrningen.

Uthyrning • Utbildning • Transporter
44m

www.

malarlift .se

27m

NYHET!

NU HAR VI
TELESKOPLASTARE!
4m

10m

021-81 07 00
Västerås

9m

08-19 40 00
Stockholm

026-14 08 00
Gävle

17m
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Vladimir Chasnyk och medarbetarna Natalja,
Svetlana och Marina.

Bara fortsatt hårt arbete

SKAPAR FRAMGÅNG
Ukraina är i krig men trots konflikten i östra delen av landet, växer Atlas
Copco på denna marknad. Företaget säljer enligt budget. En förklaring är
hårt säljarbete från huvudkontoret i Kiev. Atlas Copcos starka kunder finns
där landet inte är drabbat av kriget – något som säkrar fortsatta goda intäkter. Allt verkar vara som vanligt, i alla fall på ytan, trots då den svåra
konflikten i öster, som plågat Ukraina alltför länge.
Staffan Ringskog

A

tlas Copco i Ukraina tillhör de företag
från Sverige som är en berättelse om
framgång. En drivande person är en
blott 31-årig chef i Kiev vid namn Vladimir
Chasnyk. Han är till sitt yttre en ytterst blygsam natur, ”skromni” på ryska.
Helt uppenbart är denne chef betydligt
mer drivande och effektiv än hans högst civiliserade sätt ger uttryck för. Hans ledmotiv
i arbetet verkar vara att resultaten alltid ska

tala sitt tydliga språk - kommentarer därefter
ska vara överflödiga. Att vara stor i orden, ha
stora åthävor passar inte Vladimir Chasnyk.
Han är högutbildad, civilekonom och civilingenjör. Han avslöjar under intervjun ett
stort historiskt kunnande, inte minst vad gäller Skandinavien. Vladimir talar också en del
svenska efter en kortare tids arbete i Västerås.
”Atlas Copco etablerade sig på allvar i
Ukraina år 2007”, berättar Vladimir. Företa-
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get hade tidigare ett representationskontor
här i Kiev.
”Konflikten i östra Ukraina har påverkat all
företagsamhet i landet”, fortsätter han. Det
gäller inhemska såväl som utländska företag.
Nedgången i Ukraina har varit tydlig. Levnadsstandarden har sjunkit bland gemene man.
Ett exempel på landets nya ekonomi är att
importvarorna blivit klart dyrare. Före konflikten kostade en dollar drygt åtta ukrainska

25
grivna, idag är priset 22 grivna. Resultatet har
inneburit ett visst uppsving för inhemsk produktion men framför allt lägre köpkraft inom
Ukraina.
Ukrainska hushåll får mindre för sina
pengar när utländska varorna gått upp i pris,
varor som stimulerat inflationen i landet. Inhemska producenter verkar ha tagit intryck
och passat på att höja sina priser när de utländska blivit dyrare.
Ukrainas BNP tros backa i år med fem procent. Samma tillbakagång gällde föregående
år. Prognosen för kommande år är heller inte
ljus. BNP kommer gå tillbaka, men inte lika
stort som hittills. Kanske till och med ökad
tillväxt, om än måttlig är att vänta.
Människorna i detta land verkar dock inte
ha det dåligt. Tiggare som i västvärldens huvudstäder är huvudstaden Kiev exempelvis
utan. I Ukraina finns heller ingen misär - även
om ekonomin nationellt backar. Här finns
inga kåkstäder som i exempelvis Latinamerikan. Städerna är utan Londons slumkvarter.
Vad statistiken säger är en sak, verkligheten en annan. Typiskt för många sovjetiska
republiker är en stor svart ekonomi. Ukraina
verkar inte vara ett undantag, många hushåll
redovisar nog inte sina faktiska inkomster.
Här är förklaringen till intrycket av ett land
med ett visst välstånd. Kommersen på Kievs
gator och torg och i aﬀärer är också uppenbar.
Intrycket är att detta kan inte vara ett land i
ekonomisk kris, även om kriget är ytterst påfrestande och tungt att bära.
”I vissa avseende har ukrainaren det bra”,
påpekar Vladimir. Löneläget är lågt men det
är också kostnadsnivån.
Detta kan illustreras med landets hyresbild. Hyran för en etta i Kievs centrum är
inte mer än 100 grivna, vilket motsvarande
40 kronor. Med sådana låga belopp finns det
utrymme att gå i aﬀärerna och konsumera,
utöver att handla mat och överleva för dagen. Inom ett ukrainskt hushåll är man ofta
flera om bostadskostnaden. En annan faktor
är skattetrycket, någon skatt i svensk mening existerar inte i Ukraina. Summa summarum, ukrainaren har ett belopp att röra sig
med varje månad – och kanske är det inte så
mycket mindre jämfört med ett svenskt hushåll, som både betalar höga boendekostnader
och normal skatt.
”För Atlas Copco är det dock inte business as usual helt och hållet”, säger Vladimir
Chasnyk. Konflikten i öster påverkar ju också
oss menligt, städerna Donetsk och Luhansk
tillhör separatisterna. Denna region ingår
därmed inte i vårt aﬀärsområde längre. Ett
område som tidigare köpte våra produkter.
”Men vi säljer bra i övriga Ukraina. Vårt
land är i stort behov av produkter som vi säljer. Ukraina är ju stor producent av stål, en av
världens största. 25 procent av världens alla

Irina är i receptionen denna dag. “Atlas Copco är vi alla mycket glada att jobba för”, säger hon.

Natalja tillhör Atlas Copcos
administration i Kiev. Påfallande många av medarbetarna är unga och energiska,
högutbildade som Natalja,
som har en ekonomexamen.

tillgångar på järn finns i Ukraina. Landet behöver våra produkter för denna utvinning.”
Bästa året hittills för Atlas Copco i Ukraina
var 2010. Företaget sålde då för 18 miljoner
euro. Det intressanta är dock att Atlas Copco därefter inte störtdök i omsättning som
så många andra utländska företag på denna
marknad. Kriget påverkade andra men inte
Atlas Copco.
Siffran för i år tros sluta på 14 miljoner

euro, nästa år tror ledningen i Kiev på ökad
försäljning. Viktiga regioner där företaget säljer är Dnepro Petrovsk, Krivorok och Komsomolsk. Det är i denna del av Ukraina som har
huvuddelen av landets järnproduktion. De
fyra märken som Atlas Copco säljer mest av
är i tur och ordning maskiner som Flexi Roc
055, Boomer S10, Breaker HB 3000 och Pit
Viper 275. Dyrast är den senare, prislappen är
närmare två miljoner euro. Atlas Copco har
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Vladimir Chasnyk med modell av en Atlas Copcos
storsäljare i Ukraina.

hittills sålt 19 maskiner av Pit Viper 275. Flexi
Roc 055 är storsäljaren, 55 maskiner sålda sedan 2010.
”Företaget tar in hälften av sina intäkter
på reservdelar och service”, berättar Vladimir
Chasnyk. Ett område där vi varit framgångsrika och som fått ökad betydelse.
Atlas Copcos stora konkurrenter i landet
är svenska Sandvik och amerikanska Caterpillar.
”Sverige och svenska produkter har ett
mycket bra rykte i Ukraina”, berättar Chasnyk.
Svensk kvalitet är ett begrepp. Kvalitet är ett
annat ord för ärlighet. Du säljer en vara, du utlovar något och det visar sig stämma. Det kalllas för ärlighet – därav svenskarnas goda rykte.
”Kanske är det därför som svenska Sandvik
är en tuffare konkurrent till oss än Caterpillar”, säger Chasnyk.

De historiska banden mellan Ukraina och
Sverige är många. Vikingarna var i denna del
av Europa redan på 800-talet. De tidiga skandinavernas avtryck är många. Kiev grundades
av vikingen Askold, som var en av Kiev Rus
härskare. Vikingarna kallades för varjager och
Askolds familj kom ursprungligen från Roslagen.
”För några svenskar är detta helt obekant”,
säger Vladimir, men inte för oss i vårt land.
Vi är stolta över vår historia och vårt arv från
denna tid. I centrala Kiev finns ett vikingamonument som minner om vilka som grundade
vår huvudstad.
”Kanske också den gemensamma historien
mellan Ukraina och Sverige, påverkar våra affärer på ett positivt sätt. Avgörande är en produkts kvalitet, men en historisk parameter är
inte helt ovidkommande.”
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Vladimir Chasnyk säger att viktigast just
nu är att kriget i öster upphör. När så sker
kommer Ukraina präglas av ekonomiskt uppsving. Om det upphör inom ett halvår, omkullkastas därmed alla ekonomiska prognoser
om landet – till det bättre.
”Att vi får fred i detta land är väldigt viktigt”, säger Chasnyk. ”Men att spå när ett avtal är underskrivet, det gör inte någon seriös
person. Att freden kommer det vet vi, men
inte när”.
Tills vidare fortsätter Atlas Copco under
nuvarande villkor, sakta men säkert. Resultaten ska även i fortsättningen tala sitt tydliga
språk. Ödmjukhet är fortsatt något typiskt
för Vladimir Chasnyks ledarstil, bara resultaten ska tala sitt tydliga språk. Och kanske
kommer rekordet från 2010 att snart passeras,
men när är ovisst, bara att det kommer att ske.
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SYNLIGT
DET FARLIGA ÄR DET DU INTE SER
Vissa faror är lätta att upptäcka, en del faror ser man inte ens. De allra minsta
partiklarna som är osynliga för dig, tar sig längst in i lungan, och stannar där.
Den bästa lösningen är därför att suga upp osynligt och synligt damm direkt
vid källan. En ren arbetsmiljö leder dessutom till en friskare arbetsplats, färre
driftstopp och högre produktkvalitet. Något som vi kallar för Healthy Business.
Gå in på dustcontrol.se och läs mer om hur vi tar hand om det du inte ser.
* Nordbygg-mässan 5 - 8 april 2016. Tisdag, onsdag och fredag 09:00-17:00, torsdag 09:00-18:00.
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Specialutrustad Volvo
ECR235C banar väg
för Facebook

I Aspåsnäset i Krokom strax utanför Östersund driver Karl-Erik Karlsson Aspåsnäsets
Gräv AB. Företaget har funnits sedan 1989
och har 15 anställda. Verksamheten består till
största delen av olika typer av markarbeten
och gräventreprenader där det kan handla
om allt ifrån större vägbyggen till att markplanera för jordvärme i en privat trädgård.

GEMENSAMT BOLAG
Just nu arbetar Karl-Erik och hans kollegor
på ett stort projekt där Skanska är uppdragsgivare. Projektets syfte är att lägga fiberkabel
mellan Junsele och Sveg. Telias dotterbolag
Skanova driver projektet. Facebook har sina
serverhallar i Luleå och nu ska fiber förstärkas för att kunna öka hastighet o.s.v. Aspåsnäsets gräv blev tillfrågade om de kunde åta
sig entreprenaden. Tillsammans med NO

Sjöstedt AB startades ett separat bolag för
att utföra uppdraget. Ett stort grävarbete
som startade i maj 2015 och beräknas pågå
till hösten 2016.

UNIK FUNKTION
MED SÄKERHETEN I FOKUS
För ändamålet har företaget med hjälp av
Swecon specialutrustat en bandgrävare Volvo
ECR235C med olika typer av hjälpmedel och
specialtillbehör. Allt för att kunna utföra olika
moment i projektet utan att behöva avbryta
arbetet. Bland annat drar man med sig en
vagn med tre kabeltrummor och ett kassettsystem för att kunna utföra snabba byten.
”Snabba byten då behovet uppstår är jätteviktigt. Framförallt för säkerheten. Då vi arbetar på allmänna vägar är det viktigt att inget
händer”, berättar Karl-Erik.

FLEXIBEL PARTNER
Aspåsnäsets Gräv AB har en bred repertoar
och kan utföra de flesta typer av grävarbeten.
Mycket tack vare sin flexibilitet och med hjälp
av pålitliga maskiner.
”Vi väljer gärna Volvo. Sedan 2006 har vi
varit Swecons kund. Vi tycker inte att det finns
någon anledning att frångå ett vinnande koncept. Vi kan specialutrusta våra maskiner och
vara precis så flexibla som våra kunder önskar.
Eftersom vi kan byta utrustning så smidigt så
behöver vi inte heller ha en enorm maskinpark.
Istället kan vi vårda de maskiner vi har och låta
dem vara basen”, fortsätter Karl-Erik. ”Dessutom finns reparationsmöjligheter i varenda liten
håla, även här i Norrland”, fortsätter han.
Just nu har man nått fram till Sveg och arbetet fortsätter. Trots ett stort projekt är byggtiden
relativt kort. Aspsjö Entreprenad gräver vidare.

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
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DEMCON 2016, 29-30 September, InfraCity, Stockholm
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En tillbakablick

Ett stort tack till alla utställare och besökare
på DEMCON 2014. Det kom inte mindre
än 2543 besökare och cirka 50 företag ställde
ut. DEMCON arrangeras sedan 2010 på
Infra City i Stockholm och hålls vartannant
år. Mässan har sitt ursprung i föregångaren
Demotech, en mässa som arrangerades under
1990- och tidiga 2000-talet.
Mässan för hela demoleringsbranschen

DEMCON, mässan för hela demoleringsbranschen, arrangeras den 29-30 september
2016, och som vanligt på Infra City i Bredden norr om Stockholm. Alla aktörer samlas
under det gemensamma namnet demolering,
alltså tillverkare, distributörer och professionella entreprenörer. Som besökare kan
du ta del av ett stort urval av produkter och
tjänster. Under namnet demolering lägger vi
som bekant verksamhetsgrenar som rivning,
återvinnning, betonghåltagning, vattenbildning, sanering, slipning och polering av

betonggolv, utlastning, hantering av damm
och slam, diamantverktyg i alla dess former
m m. En mera utförlig sammanställning över
vilka segment mässan behandar hittar du på
folderns baksida.
Boka din monter redan nu

Bokningen av monterytor på DEMCON 2016
har redan börjat. Du kan göra din bokning
enklast via vår webbplats, www.demcon.se. Där
finns det också möjligheten att skriva ut entrébiljetter och hitta all nödvändig information
inför mässan. Nyheter som kommer att visas på
DEMCON 2016 publiceras löpande på www.
demcon.se samt hemsidorna www.professionelldemolering.se och www.svenskrental.se. Ett
stort antal nyhetsbrev om mässan kommer att
Utdelas av tidningen Professionell Demolering i samverkan
med Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier

mailas direkt till potentiella besökare.

Det Svenska Demoleringspriset 2016

Vid DEMCON 2016 kommer återigen ”Det
Svenska Demoleringspriset” att delas ut. Priset instiftades på mässan 2012 och blev direkt
mycket uppskattat. Mer information om
demoleringspriset 2016 och om hur du kan
nomineras finns på länken www.pdworld.
com/demoleringspriset.
Nordisk final i Cutting Pro Competition

På torsdag den 29 september 2016 hålls den
nordiska finalen i Tyrolits internationella
håltagartävling Tyrolit Cutting Pro Competition på DEMCON. Vinnarna i Sverige,
Norge, Finland och Danmark tävlar då mot
varandra. Första, andra och tredjepristagaren
går vidare till finalen i Innsburck 2017. Den
nordiska finalen har hållits två gånger tidigare
på DEMCON. Nu är det alltså dags igen.
Välkommen!
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Våra sponsorer

Det här hittar du på
DEMCON 2016

•

Rivning i alla dess former genom användning av fjärrstyrda rivningsrobotar, rivningsutrustade
grävmaskiner med långa rivningsbommar eller korta kraftfulla bommar för riktigt tunga
rivningsapplikationer, rivning med hjälp av sprängämnen, demonteringsrivningar med hjälp
av avancerad håltagningsutrustning, vattenbilning m m.

•

Verktyg för rivning, återvinning och sortering såsom hydraulhammare, betongsaxar, pulveriserare, sorteringsgripar, hydrauliska fräshuvuden, skrotsaxar och mycket mera.

•

Diamantverktyg och professionell betonghåltagningsutrustning för borrning, väggsågning,
vajersågning, rundhålssågning, djupsågning, sågning med handhållna kapmaskiner, kedjeoch sticksågning m m.

•

Diamantverktyg i alla dess former för sågning, borrning, slipning, fräsning och polering av
betong och en rad andra typer av material.

•

Teknologi omfattande maskiner och utrustningar för slipning och polering av betong som
exempelvis borttagning av olika typer av beläggningar på betonggolv, slipning och polering av
betonggolv upp till en “superfinish” som är ett starkt och miljövänligt alternativ till
traditionella golvbeklädnader.

•

Professionell utrustning för hantering av byggdamm och rening av betongslam på byggarbetsplatsen är en viktig del av mässan och ett område där Sverige ligger långt fram i utvecklingstänkande.

•

Utrustning för återvinning och hantering av rivningsrester och skrot såsom mobila
återvinningskrossar, siktar, krosskopor, shredders m m samt hydrauliska verktyg för sortering
och klippning.

•

Mässan omfattar också all den typ av kringutrustning som är relaterad till nämnda
applikationsområden.

•

Stort demonstrationsområde. På DEMCON 2016 kommer besökare i större utsträckning än
tidigare kunna testa maskiner och ta del av demonstrationer.

•
•
•
•

Kostnadsfria seminarier under mässdagarna
Branschfesten DEMCON-kalaset på kvällen den 29 september, 2016.
Utdelning av “Det Svenska Demoleringspriset 2016” under DEMCON-kalaset.
Branschföreningarna HiB (Håltagnings entreprenörerna) och Riv- & Saneringsentreprenörerna
inom Sveriges Byggindustrier håller sina höstmöten i samband med mässan.

DEMCON är bra lokaliserat på InfraCity, med bra
kommunikationer, nära Arlanda flygplats, med många
restauranger och Scandic Hotel InfraCity i direkt
anslutning till mässan. Men kom ihåg, boka rum i tid.

“Boka monter och förregistrera
på www.demcon.se”

S.C.O.P. AB

Box 786 • SE-191 27 Sollentuna, Sverige
Tel: +46 (0)8 585 700 46 • Fax: +46 (0)8 585 700 47 • info@demcon.se • www.demcon.se

Vi ställer ut på Nordbygg!
Välkommen till oss och se ett komplett, svenskt sortiment av byggel och byggbelysning.
Vi finns med utveckling, lager och produktion i Gnosjö och snabba leveranser är bara en
av våra starka sidor.

monter B17:28

GARO Elflex AB • info@garo.se • Tel 0370 33 28 10 • www.garo.se
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Allt fler upptäcker...

3D

positionering

PATENTERAD

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

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

Ny diamant Diamant fullt
på väg
exponerad

Diamantsegment från ovan

Förbrukad diamant lämnar plats
för nästa att exponeras

Diamantsegment från sidan

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

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

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

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

www.midhage.se
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ELVERKTYG

NU KOMMER
DOM NYA
ELVERKTYGEN
Det är dags att ta en närmare titt på många nyheter när det gäller nya
elverktyg och tillbehör på den svenska marknaden. Bland annat nyheter
från DEWALT, Bosch, Milwaukee, Festool och AEG.

MILWAUKEE

Milwaukee fortsätter att revolutionera de batteridrivna verktygen
med nya M18 elhyveln. Med justerbart hyveldjup från 0-2mm och
20 låspositioner kan verktyget erbjuda den mest noggranna materialskalningen.
Med en kraftfull 18V-motor och två hyvelblad gör verktyget
14 000 varv per minut för oöverträffad materialavverkning och
djupkontroll.
M18 BP elhyveln har ett fräsdjup upp till 10,7mm och en justerbar materialbortförsel mellan höger och vänster för att alltid hålla
arbetsytan fri från materialrester.
Elhyveln är en del av M18 serien med över 70 verktyg kompatibla med ett och samma batteri. Milwaukee har fortsatt stort fokus
på 18V-plattformen och kommer därför att fortsätta att investera
och utveckla lösningar som erbjuder marknadens ledande prestanda, ergonomi och tillförlitlighet.

Milwaukees nya M18
elhyvel med justerbart
hyveldjup från 0-2mm
och 20 låspositioner.

FESTOOL

Festool utökar sitt verktygssortiment i 18V-klassen med en battericirkelsåg HKC 55 med kap- och gerskena FSK. Det är ett nytt
sågsystem för exakt och sladdlöst arbete med batterier på 5,2Ah
och borstfri EC-TEC-motor med 4 500varv/min.
I kombination med kap- och gerskena FSK nås maximal precision och exakta vinklar på ett sätt som tidigare var möjligt endast
med stationär utrustning. Välbalanserad viktfördelning, lättmanövrerad pendelhuv och smarta vinkel- och djupinställningar gör
arbetet ännu mer effektivt. HKC 55 kännetecknas av precision, effektivitet, användarvänlighet, bästa möjliga ergonomi och enkel
hantering. Tack vare ett smart snabblås kan man snabbt och enkelt
koppla ihop och isär cirkelsåg och skena. Anslagssystem med fasta
tappar och inställbart vinkelanslag för vinkelsnitt från 0° till 60° åt
båda håll är en annan praktisk funktion.
Dessutom finns spärrlägen för de vanligaste vinkelinställningarna. På så vis kan man till exempel såga till läktbrädor mobilt och
effektivt och kapa fasadbrädor med exakt samma mått.
Ett gummiband inuti styrskenan för automatiskt tillbaka HKC
55 till utgångsläget. På så vis är sågen snabbt redo igen för nästa
uppgift. Den nya kap- och gerskenan FSK finns i tre olika längder.
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Två-falls laser som
sätter ny standard
med sin enkelhet
och som även kan
användas vertikalt.

Nyhe

t!

Mottagare Topcon
LS-100D med
tydlig mm visning
i displayen.

Två-falls laser som är byggd utifrån
den svenska marknadens krav på
specifikationer och prestanda.

Planlaser som är helt självnivellerande
och även utrustad med lutningsfunktion.

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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ELVERKTYG
DEWALT
DEWALT lanserar nu en ny batteridriven kap- och gersåg, DCS365
18 V XR. Den är lika effektiv som en nätansluten såg och perfekt
för snickare, inredningssnickare och andra som jobbar med precisionsarbeten. Verktyget är mycket kompakt och väger bara 11,5 kg.
DCS365 18 V XR erbjuder samma noggranna och jämna precisionssågning som motsvarande produkter med sladd. Detta tack
vare DEWALTs unika XPS-såglinjesystem, en teknik som lyser upp
arbetsytan med LED-ljus. Skuggan från sågklingan visar såglinjen,
som därmed blir exakt.
DCS365 18 V XR är det minsta verktyget i sitt slag och är mycket
kompakt. Sågen uppfyller många hantverkares krav som en portabel,
behändig proffsmaskin som ska vara effektiv och tåla tuffa miljöer,
men ändå vara lätt att ta med sig och flytta mellan olika arbetsplatser.
Skärkapaciteten är stor, 250mm x 50mm. Och bladets rotationsfrekvens på hela 3 750 varv per minut innebär att användaren
kan göra upp till 150 kap per laddning (med ett lithium-ion 4.0Ah
batteri) i 45 x 90mm trä.
Det är tillräckligt för att räcka en hel arbetsdag med maximal produktivitet. Ett nytt geringssystem gör det också lätt att snabbt ställa in
fasta geringsvinklar åt både höger och vänster 0°, 15°, 22,5°, 30° och 45°.
I den nya kap- och getsågen finns också inbyggd dammpåse och
anslutning för dammutsugningssystemet Airlock för att skydda
både användaren och maskinen från dammpartiklar.
DEWALT introducerar nu också Generation 2 av den kolborstfria verktygsserien XR, som erbjuder efterlängtade egenskaper i de
tre tre nya modellerna: DCD791 skruvdragare, DCD796 slagborrmaskin och DCF887 slagskruvdragare.

SPECIFIKA PRODUKTFÖRDELAR MED GENERATION 2
• Kraftfullare kolborstfri motor som ger högre hastighet och
större kraft i en mängd olika applikationer.
• Kompaktare form, lättare i vikt och med minskad verktygslängd
med upp till 7mm vilket ger bättre ergonomi för användaren
och gör det lättare att komma åt i små och krångliga utrymmen.
• Starkare inbyggd LED-belysning med fokus på skruvdragare
och slagborrmaskin. Ny vinklad ljuskälla ger mindre skugga runt
arbetsområdet, dessutom tre ljuslägen där det högsta ger hela
60 lumen med hela 20 minuters fördröjning och fungerar då
som en perfekt arbetsbelysning.

DEWALT introducerar nu tre nya modeller i Generation 2 av
den kolborstfria verktygsserien XR: DCD791 skruvdragare,
DCD796 slagborrmaskin och DCF887 slagskruvdragare.

De nya verktygen från AEG
besitter maximalt vridmoment,
kraftfull växellåda och högkvalitativ chuck till de professionella
hantverkarna.

AEG
AEG lanserar två nya revolutionerande verktyg i PRO18V-serien
med kolborstfria motorer. En borr-och skruvdragare och en slagborrmaskin med optimal ergonomi, förbättrad prestanda och
maximal hållbarhet för professionellt användande varje dag.
Designad för en rad olika applikationer i trä och metall är nya
BSB18 CBL och BS18 CBL de mest kompakta, kraftfulla och mångsidiga verktygen på marknaden. De nya verktygen besitter maximalt vridmoment, kraftfull växellåda och högkvalitativ chuck till
de professionella hantverkarna.
Med en längd på endast 176 mm respektive 193mm (151mm utan
chuck) är de nya verktygen upp till 25% mer kompakta jämfört med
konkurrenterna i samma klass. Förutom den kompakta storleken
är verktygens ergonomi också förbättrad för maximal användarvänlighet.
Handtaget är täckt med mikrotextur för ett bra grepp och LED
lampan på verktygets fot tänds smidigt i samband med att strömbrytaren tryck in. Batteriindikator på 18V-batterierna visar användaren kvarvarande strömnivå. Läge för slag kan manuellt ställas in
på slagborrmaskinen för att borr med eller utan slag.
Den kolborstfria motorn förbättrar prestandan avsevärt och ger
550-2100 varv/min och vridmoment upp till 75Nm, vilket är 66%
mer jämfört med konkurrenterna, slagborrmaskinen ger utöver
det 27300 slag/min.
Slagborrmaskinen, BSB 18 CBL, har en 13mm avtagbar chuck
för specifika applikationer. Bakom den avtagbara chucken finns ett
¼ Hex fäste där en 25mm bits kan sitta oavsett om chucken sitter
på verktyget eller inte. Detta ger ett optimalt och effektiv arbete
vid regelbundet byte mellan borrning och skruvdragning.
Den avtagbara chucken kan även bytas till en tillsats för kantnära skruvning eller en vinkelskruvtillsats, båda justerbara i 12 positioner.
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träffa oss
på nordbygg
den 5–8 april.
monter b10:21

Man behöver
inte vara STÖRST
för att vara bäst.
Stoftavskiljaren S26 är våra kunders favorit. Den är både lättare till vikten och smidigare
att jobba med än sina konkurrenter. Dessutom är den starkare än de flesta av dem.
En liten maskin med väldigt stor kapacitet helt enkelt. (Vikten är 45 kg, motoreffekten
2x1260 W och sugkapaciteten över 400 m3/h.)
Alla våra maskiner är byggda med arbetsmiljön som högsta prioritet. Självklart gäller
det även S26. Den är lätt att förflytta, har ett ergonomiskt handtag och är utrustad med
sköljbart finfilter, H13-filter och Longopac® – för helt dammfria påsbyten. Allt för att
spara din rygg och dina lungor.
Störst är inte alltid bäst. Det är vad som finns under den polerade ytan som räknas.

pullman-ermator.se
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ELVERKTYG
BOSCH
Bosch har nu släppt den kompakta cirkelsågen GKS 165 Professional,
som tack vare sin växelhusteknik kan dra nytta av en större skärkapacitet jämfört med en normal cirkelsåg med 165mm sågklinga.
Sågen är otroligt kompakt och väger endast 3,6kg, vilket gör den
perfekt till arbeten i krävande positioner som till exempel på tak och
byggnadsställningar. Cirkelsågen är dessutom utrustad med en robust
fotplatta i stöttåligt aluminium som säkrar en god balans under arbetet.
GKS 165 Professional har ett skärdjup på upp till 66mm. Det
djupa snittet är möjligt tack var den speciella maskinhusgeometrin, som också finns på Boschs två övriga cirkelsågar GKS 55+ G
och GKS 55+ GCE Professional.
GKS 165 Professional har en hög sågkapacitet med en motoreffekt på 1100 W, en vikt på endast 3,6 kg samtidigt som den är utrustad med ett stödgrepp, för en mer bekväm hantering av sågen.
Bosch lanserar också en ny kap- och geringssåg för proffsen GCM 8 SDE Professional. Den är otroligt kompakt och väger inte
mer än 18,5 kg, vilket gör den till ett självklart val för till exempel
golvläggare och snickare som behöver bära med sig sågen.
GCM 12 SDE Professional har en skärkapacitet på upp till 120 x 400
mm med en standard sågklinga på 305 mm. Det är en av de högsta skärkapaciteterna i klassen och gör det möjligt för till exempel rörmokare
och anläggningsarbetare att skära stora diameter i träbjälkar och plank.
För tillskärning av olika material som trä, plast och metall har
de nya sågarna ett varierande varvtal. GCM 8 SDE Professional har
ett varvtal på mellan 3 500 till 5000 varv/minut, vilket gör den väl
anpassad till sågning i till exempel golvskivor och kabelkanaler.
GCM 12 SDE Professional har ett varvtal på mellan 3 100 och
4000 varv/min, vilket gör den väl anpassad till sågning i aluminiumprofiler. Sågarna är utrustade med den smarta SDS-klickmuttern, vilket gör att sågklingan kan bytas snabbt och smidigt, utan
hjälp av ytterligare verktyg.
En annan egenskap som nu också finns på GCM 8 SDE Professional, är lutningsinställning som gör det möjligt att luta sågen 47°
till både höger och vänster. Lutningslåsen är placerade på sågens
högra sida vid sidan av inställningsskalan. Låsets position gör den
enkel att använda samtidigt som hantverkaren lättare kan ställa in
skärvinkeln med större precision.
För att säkra ett effektiv dammskydd är båda sågarna utrustade med
dammsuguttag på två ställen på maskinen.
Sågarna är dessutom utrustade med ett laserljus som projiceras på
arbetsytan för en mer exakt sågning, ett handtag som gör den enklare
att bära med sig samt två inbyggda bordsförlängare som bidrar till en
stabilare arbetsplats när man arbetar med större arbetsstycken.

Bosch kompakta cirkelsåg
GKS 165 Professional.

Bosch och Fein har lanserat Starlock,
ett gemensamt utvecklat monteringssystem för sina verktyg.

BOSCH- OCH FEIN I SAMARBETE
Bosch och Fein, två världsledande producenter av oscillerande
verktyg, lanserade i januari 2016 Starlock, ett gemensamt utvecklat
monteringssystem för sina verktyg. Samarbetet syftar till att erbjuda användarna en ännu bättre prestanda, snabbare arbetsprocess
och ett mer precist resultat.
Tack vare deras särskilda drivprincip kan de oscillerande multiverktygen användas över hela världen. Med deras oscillerande rörelse kan de driva olika accessoarer inom sågning, slipning, skrapning och putsning.
Men för att de ska fungera pålitligt och ekonomisk behöver
kraften från motorn överföras från sågklingan eller slipplattan
med så lite glapp som möjligt. Det är därför som monteringssystemet är så avgörande för att garantera en snabb arbetsprocess och
ett precist resultat.
Det patenterade Starlock-systemet fungerar tillsammans med
oscillerande verktyg från Bosch och Fein, liksom enheter från andra tillverkare som också har ett 12-punkts-monteringssystem.
Det här innebär att accessoarerna är kompatibla med de flesta maskiner på marknaden.
Under början av 2016 kommer accessoarer inom Starlock-systemet att lanseras under de båda tillverkarna Bosch och Feins namn.
Bosch och Fein erbjuder tre prestanda klasser: Starlock, StarlockPlus, och StarlockMax. Dessa kategorier försäkrar att endast rätt
accessoar användas till den korresponderande maskinen. Under
de kommande månaderna kommer Bosch och Fein också att lansera verktyg med Starlock-system.
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Nyhet!
Cela DT 24
Billift med överlägset många fördelar, bland annat negativ bom och avtagbar korg.

– det är vi som marknadsför & säljer Altrex i Sverige
Ullevivägen 4 • 197 40 Bro • 08-24 24 24 • www.allaccess.se
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Grindex expanderar
produktportföljen
med Maxi H-Lite
Grindex som är ett världsledande företag inom elektriska dränkbara pumpar,
lanserar nu Maxi H-Lite. Maxi H-Lite,
som är utrustad med en motor på 25
kW, är robust, tillförlitlig och anpassad
för tuffa applikationer inom dränering
för bygg-, anläggning och gruvbranschen. Maxi H-Lite bygger på den redan
väl etablerade hydrauliken från Grindex
och fyller ut det tidigare gapet mellan
Matador (18 kW) och Maxi (37kW). Med
dessa förbättringar stärker Grindex sin
ledande marknadsposition inom dränkbara länspumpar och pumputrustning.
Med sin lätta vikt och nya slimmade
design kommer Maxi H-Lite att bli det
självklara globala alternativet för applikationer inom dränering. Maxi H-Lite
är utrustad med en ny topp, en ny förbättrad kabelgenomföring för elkabeln
och en hydralik som är väl beprövad från
Grindex övriga pumpprogram. Maxi är
utrustad med ett öppet pumphjul som
finns tillgänglig i hårdjärn eller rostfritt
material. Hydraldelen är uppdaterad
med en trimhylsa, bekant sedan tidigare från dräneringspumparna Minex
till Matador och innebär ett enkelt sätt
att justera pumphjulet för att återställa
pumpens prestanda vid slitage.
Grindex Maxi H-Lite kommer att,
med sin lätta vikt och kompakta design,
ytterligare förstärka Grindex position
på marknaden för dräneringsapplikationer inom bygg-, anläggning-, gruv- och
industri. Pumpen kommer att passa för
trånga utrymmen och med sin lätta vikt
ha stor positiv verkan på installation,
service och underhåll.
”Maxi H-Lite är ett mycket välkommet tillskott i produktportföljen, efterfrågad både av Grindex kunder och
samarbetspartners”, säger Håkan Lundin, försäljningschef Sverige.
Liknande uppdateringar är också tillgängliga för Maxi H, Maxi N och Maxi
L inom samma produktfamilj. Maxi H
får förbättringar i form av en design,
både lättare och mer kompakt. Den tidigare nämnda trimhylsan är nu också
tillgänglig i den nya designen av Maxi
N och H. Liksom Maxi H-Lite, är Maxi
H, Maxi N och Maxi L tillgängliga med
öppet pumphjul i hårdjärn eller rostfritt
stål.

Atlas Copco lanserar nya citypavern Dynapac SD1800
Atlas Copcos nya citypaver Dynapac SD1800
har en läggningskapacitet på 350t/h och hanterar beläggningsbredder från 0,70 m upp till
4,70 m. Den är ideal att använda på gator och
centralt placerade vägbyggen, och fungerar
även utmärkt vid reparationsarbeten. 2016
års generation präglas av införandet av SD-serien i citypaver- klassen. Bland många andra
förbättringar betyder det att alla de positiva
beläggningskontrollerna som infördes med
PaveManager 2.0, som är välkända från Atlas Copcos stora asfaltläggare (från Dynapac
SD-serien) och högt värderade av kunderna,
numera ingår i det här produktsortimentet.

lig, optimerad beläggningsprestanda och är
direkt anslutet via ett CANBUS-system, vilket
säkerställer snabb och tillförlitlig kommunikation. Många justeringar på fjärrkontrollen
kan också göras från instrumentbrädan och
vice versa. Fjärrkontrollen är kompatibel med
all utjämningsutrustning från MOBA.
Utrustningen är självkonfigurerande, vilket innebär att den kan användas på endera
sida av läggaren. Både instrumentbrädan och
fjärrkontrollen har färgdisplayer och intuitiva, självförklarande menyer och funktioner.
Symboler och bilder gör hanteringen ännu
enklare, och dessa är identiska med de i den
större SD2500-serien från Atlas Copco.

TILLFÖRLITLIG KRAFT
Den nya citypavern har utvecklats med målsättningen att vara den mest effektiva och
moderna asfaltläggaren på marknaden. Under utvecklingsprocessen har man använt sig
av mycket avancerad teknik i elektrohydrauliska kontroller. Effekten på 54kW, som kommer från en Deutz motor (T3/T4) fördelas till
läggarens funktioner genom ett smart och
mycket effektivt system som garanterar minimal effektförlust. Detta sparar mer än tillräckligt med kraft för att maskinen ska vara
så kraftfull som den behöver vara även under
mycket krävande applikationer.

INTELLIGENS
Det intelligenta styrsystemet i Dynapac
SD1800 ger dig utmärkt kontroll över hela
beläggningsprocessen och säkerställer ett optimerat arbetsflöde. Dynapac SD1800 kommer med styrsystemet PaveManager 2.0, som
ger en oöverträffad kontroll på läggningsprocessen inom alla användningsområden, från
läggning på motorväg till läggning i innerstad.
Detta högkvalitativa integrerade kontrollsystem från Dynapac säkerställer en kontinuer-
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KOMPAKT DESIGN
Med en längd på 5 m och en bredd på endast
1,8 m, är SD1800 en ideal partner för trånga
arbetsplatser. Den låga höjden på läggaren
förenklar läggning under träd samtidigt som
föraren har utmärkt sikt. Läggarens dimensioner är noga genomtänkta för att vara passa
den dynamiska och dagliga driften som citypavers används för. Även med en uppsättning förlängningslådor monterade – vilket
medför en läggningsbredd från 2.35 m till 4,10
m –hålls transportbredden inom normala
restriktionsnivåer, så att den enkelt kan överföras från en arbetsplats till en annan.

FÖRARKOMFORT
”Förarens komfort har högsta prioritet för
Atlas Copco. Vi fokuserar på att ge en ergonomisk arbetsplats av högsta kvalitet. Plattformen erbjuder generös takhöjd och ett plant
golv med stort lagringsutrymme. Det nya taket
har integrerad arbetsbelysning på både framsidan och baksidan. De ergonomiska sätena är
svängbara och placerade i en glidbar station.
Även kontrollpanelen är skjutbar och tippbar.”
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Trots kyla och vind i Las Vegas under World of Concrete avskräcktes inte
besökarna som ökade i antal med cirka 15% på årets mässa. Nyhetsflödet
var dock inte lika påtagligt i år. En orsak tros vara det faktum att världens
största bygg- och anläggningsmässa, Bauma, arrangeras återigen i april.
Många tillverkare väntar troligen med att visa sina nyheter till dess.
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På mässan visade Brokk sin nya lilla dieseldrivna rivningsrobot Brokk 120 D.

Å

rets utgåva av amerikanska mässsan World of Concrete blev en lyckad
tillställning. Det märks tydlig att den
amerikanska byggindustrin upplever en stadig tillväxt även om landets ekonomi haltar
i många andra avseenden. Infrastrukturen
i landet har blivit eftersatt under många år
och framförallt vägnätet lider stora brister i
många stater. Men här sätter man i krafttag
vilket gynnar både arbetsmarknaden och leverantörerna av bygg- och anläggningsmaskiner. Det avspeglades tydligt på mässan.

STÖRSTA MÄSSAN PÅ SJU ÅR
World of Concrete, som arrangerades den
2-5 februari på Las Vegas Convention Center,
lockade totalt 55779 besökare vilket är nästan
8000 fler besökare än mässan förra året. Totalt ställde 1459 företag på totalt 63 000 kvadratmeter vilket är en ökning med 9200 kvadrat från 2014 vilket sammantaget gör World
of Concrete 2016 till den största mässan på
sju år. Samtidigt var årets mässa kanske den
kallaste på minst ett 15-tal år. Trots sol höll
den bitande kylan och vinden temperaturerna nere i alla fall de första två dagarna på
mässan. Men det avskräckte inte besökarna.

Silver lot som är en av utomhusytorna på
mässorna fullkomligt dignade av folk, maskiner och utrustning. De produktsektorer som
dominerade var framförallt utrustning för
slipning och polering av betongytor. Den här
produktsektorn tog för dryga 10 år sedan ett
starkt grepp om mässan. Mängden varumärken inom detta område fördubblades på bara
något år för att sedan krympa ner radikalt.
Många nya tillverkare och lycksökare hade
missbedömt golvslipningsbranschens potential och det fanns inte utrymme för så många
aktörer. Branschen konsoliderade sig men på
årets World of Concrete märktes en tydlig
ökning av företag som tillverkar och levererar
golvslipar, diamantverktyg och system för polering av betonggolv. Antalet aktörer har dock
inte ökat så mycket men de som överlevde
nedgången för några år sedan har nu satsat på
större montrar och många ställde dels ut på
utomhusytan och även i den så kallade South
Hall.

FOKUS PÅ DEMOLERING
Årets World of Concrete hade ett särskilt fokus på demoleringsutrustning. Trots detta
lyckades man kanske inte riktigt att locka dit
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Husqvarna Construction Products Global
Product Manager Lars Gustavsson intill en
av företagets nya vägsågar som visades på
mässan.

tillverkarna av riktigt tung hydraulisk demoleringsutrustning, i alla fall inte andra än de
som brukar ställa ut. Atlas Copco och Rammer fanns dock som vanligt med. Men en
annan viktig produktgrupp som också verkar
inom demoleringsområdet var håltagningsutrustningen. Denna produktgrupp är alltid väl
representerade på mässan och var det även
denna gång. Tillverkarna av dessa produkter
har historiskt varit välrepresenterade på mässsan och utgör dess ryggrad. En av de nationer
som bidrar med flest utställare och produkter,
vid sidan om amerikanerna, är Sverige. Inom
håltagningsutrustning återfanns bolagen
Husqvarna Construction Products och Pentruder. Inom rivning Brokk och Atlas Copco.
Inom sektorn golvslipning och polering återfanns HTC, Scanmaskin och Husqvarna på
mässan och inom stoft- och slamhantering
ställde tillverkarna Pullman Ermator och
Dustcontrol ut. På vattenbilningssidan ställdes som vanligt bolagen Aquajet Systems och
Conjet ut. Andra svenska bolag som ställde ut
var Volvo, SSAB med flera.

FÅ MEN INTRESSANTA NYHETER
Men hur var det med nyheter på mässan? Det

45

samlade omdömet var att nyhetsflödet var
ganska sparsamt. En orsak kan vara att mässsan Bauma arrangeras om ett par månader
och att många tillverkare antagligen väntar
till dess. Bland de amerikanska tillverkarna
fanns dock en del nya produkter och uppgraderingar. En del nya diamantverktyg visades,
nya golvsågar, golvslipar, rivningsverktyg,
dammsugare med mera. Bland de svenska aktörerna fanns också en del nytt som blev lite
av smygvisningar inför Bauma. Brokk släppte
en mycket intressant nyhet i sin lilla dieseldrivna rivningsrobot Brokk 120D som också
väckte stort intresse bland besökarna. I Husqvarnas monter fanns också en del nytt. Man
visade en ny bensindriven vägsåg, FS 3500 G
som är en uppföljare efter de nya större sågarna FS 5000 D och FS 7000 D. Dessutom
lanserade man den nya fjärrstyrda golvslipen
PG 680 RC och det nya kraftpaketet PP 490
som innebär att nu alla maskiner kan köras
med samma powerpack i Prime-serien. Husqvarna visade också några nya modeller av
bänksågar.
HTC släppte sin nya och första propandrivna golvslip HTC 800 RXP och Scanmaskin kom med sin andra propandrivna modell
Scan Combiflex 650 Propane. Pullman Ermator har under de senaste åren varit extremt flitiga med att lansera nyheter så på årets mässa
tog man det lite lugnare. Dock visade man en
ny sugkåpa. Pullman Ermator har exempelvis
sedan länge propandrivna stofthanterare som
är mycket populära med propandrivna golvslipar på den amerikanska marknaden. Det
är dock inte troligt att propandriften slår igenom i Europa eller framförallt Sverige. I USA
är tillgången på byggström mycket begränsad
och oftast har entreprenörerna med sig sin
egen ström som utvinns genom dieselgeneratorer. I Europa har vi inte samma problem
då tillräcklig ström finns på de flesta byggarbetsplatser. Fredrik Åkermark på Pullman Ermator berättar och propanmaskinerna slagit
mycket väl ut i USA men som tillverkare är
det mycket mer att tänka på när man tillverkar en propandriven maskin och underhållet
är större. Så det är inte bara fördelar menar
Fredrik Åkermark.
På mässan var det tre tillverkare som lanserade propandrivna slipar vilka var HTC,
Scanmaskin och Diamatic som ägs av Blastrac. Blastrac och Diamatic hade för övrigt en
rad andra nyheter i sina montrar.
www.worldofconcrete.com

En av Pullman Ermators anställda i USA
visar en av de nya sugkåporna.
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Scanmaskin lanserade sin andra propandrivna
golvslip.

HTC lanserade sin första propandrivna golvslip
på mässan.
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Zip-Up
Kvalité & styrka du
kan lita på!
I över 60 år har UpRight tillverkat rullställningar för
professionellt bruk.
Systemet har utvecklats för att tillgodose
proffsanvändarnas och rentalbranschens önskemål.
I varje detalj har vi lagt mycket energi på att förena
styrka med lång livslängd samt att göra detta med
lägsta möjliga vikt.
Det unika ribgrip systemet ger våra ställningar upp
till 3 gånger extra styrka jämfört med svetsade
ställningar.
I vårt sortiment finner du:
• Rullställningar
• Spandeck
• Hantverkarställningen Snappy VX
• Fasadställning System F
• Specialställningar designade efter
kunden önskemål
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Zip-Up Svenska AB
är officiell distributör
av Instant Upright´s
ställningar i Sverige.
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www.zipup.se
Stockholm 08-97 04 80 • Göteborg 031-23 07 20
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Sverigepremiär för
värstingklippare på
MaskinExpo

Fräsmaskiner från FLEX fixar
halkfritt i stentrappan

Maskinerna finns i 2 storlekar, en på 1800
watt och en på 1200 watt. Spårbredden är
inställbar från 40 – 130 mm och levereras
med justerbart kantanslag. Maskinerna
är utrustade med hårdmetallskär för att
rugga upp ytan. De är enkla att manövrera och är utrustade med sugkåpa samt
gummidämpare för avvibration- och
ljudreducering.

Dammfri fogfräsning och kapning

Den robusta sugkåpan hakas enkelt och lätt
utan på det befintliga sprängskyddet. Det låses fast med ett excenterlås helt utan verktyg.
Det är fortsatt lätt att se klingan under arbete samt lätt att justera kåpan för att uppnå
optimalt utsug. Slanganslutningen är 32 mm
och den levereras i rostfritt utförande. Sugkåpan passar till FLEX 125 mm:s vinkelslipar
L800, L3709, LE9-10, L10-10

ATLAS COPCO LANSERAR KOMPRESSORN
DRILLAIR X28 FÖR GEOTERMISK BORRNING
Atlas Copco utökar sin DrillAir-serie med en
ny kompressor som är konstruerad för att
möta behoven hos företag som arbetar med
geotermisk borrning. DrillAirX28 har förbättrad mångsidighet och borrningshastighet
samt en ny motor, vilket sammantaget gör det
möjligt att borra två stycken 200 meter djupa
hål på en enda dag med ett tryck på 30 bar.
X28 har ett nominellt flöde på 28,3 m3/min,
men vid behov ett tryck på 30 bar. Då X28 är
utformad för geotermisk borrning, där mottrycket normalt är högre än vid brunnsborrning, bidrar dessa extra fem bar till att mottrycket övervinns samtidigt som hammaren
får tillräckligt flöde. DrillAir X28 levereras
som standard med funktionen Dynamic Flow
Boost, vilket ger ytterligare luft när kompressorn arbetar vid lägre tryck. Detta ger användarna 30 m3/min vid 25 bar, 31,6 m3/min vid 21
bar och ett maximalt flöde på 33 m3/min vid 16

bar vilket leder till snabbare borrningsavslut.
DrillAirXpert-systemet för prestandastyrning
är helt elektroniskt, vilket ger bättre precision
och tillförlitlighet. Systemet är frysresistent
och kan användas i de mest krävande miljöer.
Kompressorn drivs av en Scania-motor på 13
liter som uppfyller utsläppskraven i steg IV.
Med sin stora bränsletank och starka fokus
på effektivitet klarar kompressorn av att köra
flera skift innan tankning.
Atlas Copco utvecklar ett komplett sortiment av kompressorer som utformats särskilt
för att täcka ett stort antal borrningstillämpningar. DrillAir-serien är uppbyggd kring
principerna om tryck och flöde med en designetik som fokuserar på relationen mellan
dessa två variabler. Genom att använda en
kombination av dessa två variabler kan DrillAir-serien hjälpa användare att nå maximalt
luftflöde vid varje tryckinställning.
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Hako Ground & Garden lanserar nya
Wiper Premium, en robotgräsklippare
för kommersiella ytor på upp till 20 000
kvm. Sverigepremiären sker på MaskinExpo i maj, den mässa som Hako storsatsar på under 2016.
”Vi har ställt ut på MaskinExpo i närmare 20 år och 2015 var vår bästa mässa
någonsin”, säger Anna Johansson, marknadsansvarig på Hako Ground & Garden.
”Det var riktigt mycket folk och stort
intresse för våra produkter.”
Till nästa år utökar Hako sin satsning
på MaskinExpo och bokar hela 750 kvm,
vilket är deras största monter någonsin.
”Vi vill ta till vara på tillfället att verkligen möta våra kunder. Bjuda på fika,
prata nyheter, höra hur kunderna upplever våra produkter och låta dem provköra maskiner.”
Robotgräsklippare för stora kommersiella fastigheter i samband med mässsan lanserar Hako Wiper Premiums nya,
stora robotgräsklippare; Yard 201.
”Med den nya Wipern blir det möjligt
även för stora kommersiella fastigheter
att använda robotgräsklippare. Yard 201
klipper ytor på upp till 20 000 kvm, så
den väntas få stort intresse av kommuner, fastighetsförvaltare, idrottsföreningar
samt privatpersoner med större grönytor”, säger Bengt Jonsson, distriktsansvarig på Hako Ground & Garden.
Utöver Sverigelanseringen kommer
Hako att visa upp hela Toros program,
över 40 modeller från den lilla hemmaklipparen till den största golfmaskinen.
Dessutom visar de Kiotis traktorprogram och UTV-program.
Lönsamt, lärorikt och lite extra festligt är nyckelord när Hako planerar sin
monter på MaskinExpo.
”Planen är att vi tar med oss specialutrustade UTV:er. Vi har några spektakulära modeller som är väldigt uppskattade
och fungerar som lite extra ögongodis i
montern”, säger Bengt Jonsson.

Omåttlig i prestanda,
sparsam i förbrukning!
BESÖK
OSS!

en
2016, Münch
11. – 17 april
09
12
FS
,
1109
Monternr. FS

Vilket arbete våra nya 6 till 10
ton-grävmaskiner klarar av med
en tankning är helt enastående.
Läs mer om alla fördelar på:
www.wackerneuson.com/6-10t

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

För Er Framgång
ROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES. WIRTGEN GROUP är en helhetsleverantör av ledande teknik som omfattar hela
vägkonstruktionscykeln: från bearbetning, blandning, beläggning och packning till återvinning. Så fungerar Close to our
customer i WIRTGEN GROUP.
www.wirtgen-group.com/sweden
WIRTGEN SWEDEN ∙ Alvesta +46 472 / 100 91 ∙ Göteborg +46 31 / 748 31 31 ∙ Nora +46 581 / 804 00 ∙ Stockholm +46 8 / 12 15 24 04

WIRTGEN_Schweden_CAMPAIGN_5_BRANDS_B_186x120.indd 1
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NORDBYGG PÅ PLATS
på Europas starkaste tillväxtmarknad
Snart öppnar portarna för mässan Nordbygg i Stockholm. Mässan är
Norden största byggmaskinmässa och en högaktuell språngbräda för
att ta sig in på den starka byggmarknaden i Stockholm. Stockholmsregionen har för närvarande den högsta tillväxttakten i hela Europa.

2

016 är ett mässintensivt år, det ska gudarna veta. Det är inte bara många små
och medelstora mässor. Även de stora
mässorna avlöser varandra under året både
här hemma i Sverige och utomlands. Med
sjunkande flygbiljettspriser unnar sig allt flera
svenskar att även besöka de stora mässorna
utomlands.

UTMÄRKT MÖTESPLATS FÖR RENTAL
De riktigt stora mässorna för bygg- och anläggningsbranschen här hemma i år är Nordbygg, Maskinexpo och nykomlingen Svenska
Maskinmässan. Men först ut är Nordbygg

som arrangeras vartannat jämnt år. Startlistan är lika stor som den brukar vara med
över 830 utställande företag. Kön med företag
som vill få plats är lång. För SRTs del är det
främst utställarna i B-hallen och angränsande
ytor som lockar. Har varvas en rad olika produkter som lämpar sig perfekt till uthyrning
såsom liftar, byggställningar, dammsugare,
betongmaskiner, golvslipar, kompressorer
och mycket mera.
Nordbygg brukar vara den perfekta mötesplatsen för hantverkare, uthyrare och
leverantörer och det dryftas en hel del på
mässgolvet framförallt i B-hallen. Vad gäller

nyheter så är det lite svårt att sia om årets nyheter kommer att visas redan på Nordbygg eller på den internationella mässan Bauma som
arrangeras drygt en vecka senare än Nordbygg
i München. Ett minus är trots allt att mässsorna ligger så nära varandra i tid. Minst en
månads mellanrum hade varit att föredra och
risken är att det är Nordbygg som drar kortaste strået. Men mässornas närhet i tid gör
också att det finns en ganska god möjlighet
att produktnyheter som kommer att visas på
Bauma visas redan på Nordbygg. Här handlar
det nog mest om storlek på produkterna och
logistiken.
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NORDBYGG PLATTFORM FÖR
ATT NÅ EXPANSIV BYGGMARKNAD
Det kommer att hända mycket i samband med
Nordbygg i år som går av stapeln 5-8 april och
som arrangeras på Stockholmsmässan i vanlig
ordning. Mässan är en av de största plattformarna i Norden för företag som vill nå den
expansiva byggmarknaden i Stockholm, hela
landet och andra snabbväxande regioner i
norra Europa. Här finns kontaktskapande aktiviteter för aﬀärer, rekrytering och kunskap.
Stockholmsregionen har högst tillväxttakt
i Europa just nu. Byggsektorn i regionen har
ökat med 15 procent sedan 2014 enligt färska
siffror från Eurostat. Därför finns ett mycket
stort intresse från internationella aktörer att
möta bygg- och fastighetssektorn där. Nordbygg möter detta genom att erbjuda ett nytt
program för internationella handelskammare.

“Idén med programmet är att handelskamrarna ska bjuda in företag från sina hemmamarknader som är intresserade av att göra
aﬀärer på den nordiska byggmarknaden. Vi
kommer att sätta lite extra fokus på aﬀärsmöjligheter i Stockholmsregionen”, berättar
Peter Söderberg, projektchef Nordbygg.
“Nordbyggs besökarantal och bredd inom
nordisk bygg- och fastighetssektor gör mässsan till en mycket intressant kontaktyta.
Mässan är en av de största och mest utvecklade plattformarna för utländska företag som
vill nå den expansiva byggmarknaden här”,
säger Erik Krüger, projektledare på Stockholm Business Region Development.

SACO-DAGEN NYTT GREPP
Rekryteringsbehoven i Stockholm och andra expansiva regioner är väldigt stora och
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kommer att fortsätta vara så under lång tid
framåt. “Därför tar Nordbygg tillsammans
med Saco ett initiativ för branschen som ska
ge yngre besökare inspiration och kunskap i
att välja bygginriktade studievägar och yrken.
Upplägget öppnar också en utmärkt möjlighet för alla företag med rekryteringsbehov att
komma i kontakt med nybakade akademiker”,
säger Peter Söderberg.
Under tisdagen 5 april körs ett halvdagsprogram med seminarier och föredrag och
möjlighet till personliga möten. Det blir
samma upplägg för- och eftermiddag så att så
många som möjligt ska kunna komma. Nordbygg och Saco vänder sig till två grupper med
evenemanget: De som ska söka till högskolan
nu och de som just står inför att ta examen
därifrån.
www.nordbygg.se
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Utställare med koppling till rental på Nordbygg 2016
Dahl Sverige AB

A25:18

Emotron

A39:52

Micrologistic AB

A25:02

3M Svenska AB

B05:37

Aerfast AB

B04:20

Ahlsell

B08:01

AIRTOX International A/S

B07:41

Amiga AB

B16:49

A-P Ställningsprodukter AB

B15:18

Arbesko AB

B07:44

Arno-Remmen AB

BG:33

Gunnebo Fastening

Arno-Remmen AB

BG:33

Hailo-Werk

BG:20

Arvid Nilsson Sverige AB

B11:41

HAKI AB

B16:35

Atlas Copco Construction

B17:10

Helly Hansen AB

B08:20

Bahco

B10:41

HESTRA JOB

B08:50

Berner Montageteknik AB

B16:20

Hitachi Power Tools Sweden

B02:39

BEWAG AB

B17:23

Hovås Assistans AB

BG:32

Blinken Tools AB

B12:01

Flex Scandinavia AB

Blåkläder

B06:21

Flinks Järn AB

B08:31

Hultafors Group Sverige AB

B04:47

BootCompany Norden AB

B07:42

Fristads Kansas Sverige AB

B06:11

Husqvarna Construction Products

B17:11

Brubakken AB

B14:11

GARO

B17:28

Hörby Bruk

B16:21

BVM AB

B15:38

Gelia

B16:43

Icebug AB

B07:38

Båstad Industri AB

B06:50

Golvprofil Sverige AB

B11:43

Infobric AB

B14:30

Carlsson & Co AB

B14:39

Gorilla Sweden

B08:51

Inomec AB

B11:45

Cederroth

B06:51

Granberg Sverige AB

BG:10

ITW Construction Products

B08:41

CMC Sweden AB

B13:03

Greiff Svenska Maskin AB

B13:01

Jack Midhage AB

B16:33

Combisafe International Ltd

B10:19

Grindex

B13:11

Jobman Workwear AB

B06:47

Confloor

B15:02

Grunda Sverige AB

B15:21

Konzeptdesign

B06:22

Cramo AB

B08:02

Grundéns Regnkläder AB

B01:51

Kvistberga Group AB

B10:50

Cramo AB

B08:21

Doka Sverige AB

B14:41

Dräger

B01:55

Dustcontrol AB

B10:31

Ejendals AB

B07:31

EPOX Maskin AB

B15:39

Ergofast AB
ESSVE

B01:44, B01:41

HTC Sweden AB

B06:24

B14:21, C12:58

B01:39
B02:41, Ute:16

FAST - Smart Fästteknik

B10:23

Festool

B04:11
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Utställare med koppling till rental på Nordbygg 2016
KYOCERA

B17:29

Sievi AB

B02:53

Visab

BG:29

Kärcher AB

B16:38

Skeppshultstegen

BG:09

Würth Svenska AB

B08:11

Laggo AB

B14:39

SPAX International Gmbh & Co.

B17:44

Zarges AB

B10:51

Layher AB

B13:21

Stanley Black & Decker

B04:37

Zip-Up Svenska AB

B12:10

Leica Geosystems AB

B15:11

Staring Maskinfabrik A/S

B17:20

NEXT

C01:02

Luna Sverige AB

B12:11

Starke Arvid AB

B14:01

3D Hyrliftar

EÖ:50

Mafell AG

B08:52

Ställning.se

B15:50

3M Svenska AB

C04:31

Mascot International A/S

B08:10

Ställningsgrossisten Sverige

B14:51

Diamantek OÛ

C08:13

Metabo Sverige AB

B01:11

Sundström Safety AB

B07:13

El-Björn AB

EÖ:63

Milwaukee

B01:21

Super 9 AB

BG:36

Nordfarm Maskin

EÖ:47

Modul-System HH AB

B01:10

SWEBOLT AB

B17:40

Nordic Galvanizers

EÖ:20

Monzon

B13:41

System Edström

Nordic Pump AB

EÖ:57

Mora of Sweden AB

B08:53

Tanos GmbH

B10:11

Swepac International

EÖ:52

Nilfisk-Advance AB

B15:41

TEBO Byggtillbehör AB

B12:30

Norton

C08:51

NOKNOK

B01:53

Tekla Structures

B16:02

Saint-Gobain

C08:51

OBM Norden AB

B17:42

Telesteps AB

B16:01

XL-Bygg

C13:49

Panasonic Tools

B04:27

Texstar

B02:51

Xylem

PERI Sverige AB

B12:41

Theofils Beslag

B10:44

Zenergy AB

Pintos Svenska AB

BG:04

Toolcontrol.se

BG:30

Prognoscentret

BG:35

Tormek AB

B14:50

Projob Workwear AB

B01:30

Tradeport AB

B06:31

Pullman - Ermator AB

B10:21

Trimtec AB

B16:02

Ramirent

B12:31

TSR-Lighting

BG:15

Rhinostore.se

BG:24

TURNER OCTO

B14:52

Robert Bosch AB

B04:10

UMEC EARfoon AB

B07:30

Robustor AB

B06:01

Wagner Meters

BG:30

Rothenberger Scandinavia A/S

B16:11

Wexman AB

B07:11

Scando AB

B10:40

ViByggare AB

BG:01

ScanFast Scand. Fastening AB

B15:20

Wiklunds Åkeri AB

BG:19

Scanmaskin Sverige AB

B12:21

Sievert AB

B08:40
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B04:01, B01:01

EÖ:55
C02:43, Ute:20

Vi ses på
Nordbygg!
Monter: B14:51
Tel: 013-101030
www.stallningsgrossisten.se

Försäljning av Alufase rullställningar

www.swedishrental.se

Möt oss på
Nordbygg
Monter:
B14:31

NYHET

Kvalitet och design i ett större sammanhang

Svärdsåg EDB480

För sågning i porösa material.
Tegel, leca, siporex, poroton,
trä plast, mineralull e.t.c.
Mer information på vår hemsida!

A-tech maskin

Carlsson & Co AB • Oktanvägen 15B • 311 32 Falkenberg • Tel: 0346 - 845 30 • www.carlsson-co.se

www.atechmaskin.se ; E-post: info@atechmaskin.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
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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

30.01.14 14:55

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

Service

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

www.blinken.eu

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

www.husqvarnacp.se

Simply Reliable

I din tjänst
sedan 1910

Maskiner finns i lager för omgående leverans!
Svensktillverkat

0371-500 08

www.faxes.se

Mycket kraft.
Välj grönt.
Handhållna och stationära
maskiner för byggindustrin.
Innovativa lösningar. Gröna verktyg.
hitachi-powertools.se

Gå gärna in och läs
fler nyheter och reportage på:

www.svenskrental.se
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Bara var femte svensk anser sig få

TILLRÄCKLIGT MED
FEEDBACK PÅ JOBBET

I

Cramos ”En bra dag på jobbet”-undersökning visade det sig att bara en femtedel
av svenskarna anser sig få tillräckligt med
feedback i sitt arbete. Siffran är den lägsta
av alla länder som deltog i undersökningen.
Samtidigt anser hela 60% av svenskarna (70%
i byggbranschen) att praktiskt taget alla dagar
på jobbet är bra dagar.

VAD ÄR DÅ EN BRA DAG?
I samtliga länder lyfter man fram lönen som
den enskilt viktigaste förutsättningen för
trivsel. I de nordiska länderna lyfts även medarbetarna och arbetsmiljön fram som avgörande, medan man i andra länder betonar frågor som extra förmåner, flexibla arbetstider
och en tydlig arbetsbeskrivning. I den svenska
byggbranschen ses goda medarbetare till och
med som det allra viktigaste (30%).
Svenskar och norrmän framhåller de social aspekterna av arbetet i betydligt större
utsträckning än de övriga; man äter oftare
lunch tillsammans med kollegorna, man föredrar att arbeta tillsammans, man uppskattar
arbetslag där deltagarna har olika bakgrund
och erfarenheter. Norge är dessutom det land
där man umgås mest med kollegor på fritiden, till skillnad från Sverige där man umgås
minst.
”Att ha bra medarbetare omkring sig är
viktigt för alla, men är särskilt uttalat bland
de svenskar som kom från byggbranschen.
Det var också glädjande att se att över 70% av
dessa personer anser sig i huvudsak bara har
bra arbetsdagar. De sticker även ut genom att
i första hand nämna ”god stämning” när de

berättar om sin senaste riktigt bra arbetsdag,
medan man i t.ex. Litauen nämner en egen
insats, och tyskarna nämner arbetslagets prestation”, säger Anders Collman, Hållbarhetsoch kommunikationschef på Cramo.
Däremot har nästan hälften av svenskarna
funderat på att byta jobb de senaste sex månaderna till skillnad mot övriga länder där
siffran är betydligt lägre. Norge har den lägsta siffran på 20% och Lettland den högsta på
nästan 60%.

VARIATION OCH UTVECKLING
På en fråga om karriärutvecklingsmöjligheter
på den egna arbetsplatsen är ungefär hälften
av svenskarna nöjda, och den andra hälften
missnöjda. Här är det främst Finland och
Lettland som sticker ut med över 70% missnöjda. I alla länder utom Tyskland ansåg man
även att det fanns goda möjligheter till variation och arbetsrotation på arbetsplatsen. Generellt var personer från byggbranschen extra
nöjda i det avseendet.

INFLYTANDE OCH ”LAGKÄNSLA”
I alla länder anser en majoritet att de har bra
eller ganska bra inflytande över sin arbetsdag.
Men bland svenskar i byggbranschen är det
hela 20% som anser att man inte har något
inflytande alls, vilket är en dubbelt så stor andel som i t.ex. Finland och Norge.
I Sverige svarar en absolut majoritet att
den helst vill arbeta med eget ansvar, men
samtidigt ingå i en arbetsgrupp. På det området är det främst Lettland och finländare
inom byggindustrin som sticker ut genom att
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över 40% helst vill arbeta helt oberoende av
alla andra.

SAMTLIGA LÄNDER
ÖNSKAR MER FEEDBACK
En stor majoritet i alla länder säger att arbetsgivaren gör en svag ansträngning för att
främja en bra arbetsdag för medarbetaren. De
mest missnöjda var tyskarna där 40% anser
att arbetsgivaren inte gör någon ansträngning
alls. I Sverige är motsvarande siffra 20%.
Att få mer feedback var enligt undersökningen den viktigaste aspekten för att förbättra arbetslivet men bara var femte svensk
svarar att de får tillräckligt med feedback i sitt
arbete. I Finland sade 28% att de var nöjda
med mängden feedback de fick och bara 13%
var totalt missnöjda.
”Undersökningen visar att arbetsgivaren
ska lägga mer energi på hur de kan få sina
anställda att känna sig framgångsrika på jobbet. Cramo har bidragit till detta genom att ge
sina anställda mer befogenheter i situationer
där en kund, av en eller annan anledning, är
missnöjd med Cramos arbete. Vi har också
medvetet försökt att lyfta fram våra kunders
behov och feedback till våra medarbetare”, säger Anders Collman.

NÄR ÄR DET SOM BÄST?
I alla länder utom Norge var fredag den mest
omtyckta arbetsdagen, och måndag den minst
omtyckta. I Norge var den bästa dagen måndagar och den minst omtyckta dagen tisdagar.
Och till skillnad från resten så trivs svenskar,
finländare och tyskar som bäst på morgonen.

r
Bygghissa

Arbetsplattformar

Kranhiss
ar

Besök oss på bauma! Monter nr: FS.1102/10

Nya arbetsplattformar,
bygghissar & kranhissar
Alimak Heks senaste arbetsplattformar, bygghissar och kranförarhissar erbjuder enkel installation
och hög driftsäkerhet till mycket konkurrenskraftiga priser. Dessa nya modeller representerar nästa
steg i utveckling av Alimak Heks produktportfölj som lever upp till företagets engagemang för
kvalitet, produktivitet och säkerhet.
• De nya arbetsplattformarna HEK MC 650 & 450 erbjuder hög prestanda, kvalitet och effektivitet
vid alla typer av fasadarbeten.
• De senaste bygghissarna ALIMAK SCANDO 65/32 & 45/30 erbjuder effektiva vertikala transporter
av material och personal även vid de mest utmanande byggprojekten.
• Den nya kranförarhissen ALIMAK TCL maximerar krananvändning genom tillförlitlig och smidig
tillgång till kranhytten. Hissen är speciellt utvecklad för snabbt och enkelt montage och passar
all tornkranar på marknaden.

www.alimakhek.se
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Länspumpar
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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

