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Atlas Copco storsatsar på pumpverksam-
heten. Och företaget har nu nyligen köpt 
pumptillverkaren Varisco, som är välkänt 
för att utveckla och tillverka pumpar med 
hög kvalitet.

EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

3

  22 Transportfordon

40  Varisco blir 
Atlas Copco

Sverige är ett arealmässigt jämförelsevis stort land med en utspridd befolkning. Det blir 
mycket grejor som skall fraktas. Vi tar oss igenom några av tillverkarnas modellflottor. Finns 
det några nyheter, tro?

Lagen om Jante

44 Mer pengar
med Hilti

I N N E H Å L L

“Alla föds vi som original men många dör som kopior”. 
Jag såg det här citatet i en affär för en tid sedan och 
det stämemr ju faktiskt i mångt och mycket. När vi 
är barn och en bit upp i ungdomsåren är de flesta av 
oss genuina och inte så påverkade av vad människor 
runt omkring oss tänker och säger om oss. Vi är ofta 
inte så rädda för att stå upp för våra ideer och vad vi 
tror på. Men ju äldre vi blir ju 
mer tänker vi på vad vi gör och 
säger. Jag tror att vi svenskar eller 
nordbor i allmänhet tänker mer 
på än andra nationaliteter att vi 
ska passa in och inte sticka ut. 
Det är bland annat det som ori-
ginalitet handlar om, att inte vara 
rädd att sticka ut och att göra 
saker oortodoxt. Men så är vi 
inte här uppe i Norden för vi har 
ju dessutom vår Jantelag att rätta 
oss efter. Jantelagen är vanligare 
förekommande i Sverige men 
finns även i Norge och Danmark. Den formulerades av 
den norsk/danska författaren Aksel Sandemose i hans 
bok “En flykting korsar sitt spår” från 1933. Vid det här 
laget behövs den nog inte förklaras för någon svensk 
men det är en sociologiskt term att negativt beskriva 
en nedlåtande attityd mot individualitet och framgång. 
Ingen ska tro att han eller hon är bättre än någon 
annan. Faktum är att den här oskrivna lagen finns 
fortfarande inpräntad i många svenskar sinnen. Den 

här lagen lägger locket på alla försök till utveckla vår 
personlighet eller originalitet. Om ingen sticker ut och 
vi alla är som kopior av varandra och gör samma saker 
då följer vi Jantelagen. Som tur är har inte Jantelagen 
bitit sig fast hos alla, långt ifrån. I verkligheten hade 
Sverige aldrig varit så framgångsrikt om Jantelagen 
hade haft någon egentlig betydelse. Annars hade vi 
exempelvis inte haft så många duktiga utvecklare och 
tillverkare av produkter för bygg- och anläggningsverk-

samhet. Merspecifikt utrustning 
för håltagning, rivning, an-
läggningsarbete, golvslipning, 
luftrening, vattenbilning med 
mera. Det finns många namn 
och företag att nämn i sam-
manhanget men de man tänker 
på först när det gäller Sverige är 
exempelvis Anders Celcius, Carl 
von Linné, Alfred Nobel och 
många flera. Bland bolag kan 
nämnas SSAB, Electrolux, Atlas 
Copco, SKF, Husqvarna, Volvo, 
Scania och IKEA med Ingvar 

Kamprad förstås. IKEAs grundare Ingvar Kamprad är 
ett bra exempel på någon som valde originalitet istäl-
let för att bli en kopia. När Kamprad började slå sig 
in i möbeltillverkningsbranschen och lanserade idén 
med att kunderna skulle montera var det många som 
rynkade på näsan. Hur skulle det funka, frågade man 
sig? Det var då. Idag har IKEA omkring 320 varuhus i 
27 länder, mera 140 000 anställda och en omsättning 
på si så där 270 miljarder svenska kronor. Kamprad 

Svensk Rental Tidning har besökt Hiltis huvud-
kontor i Schaan, Liechtenstein.

är 90 år idag men fortfarande aktiv. Han har flyttat 
tillbaka till Sverige efter många år i Schweiz. Nu bor 
han i Älmhult igen där allt började 1943. Kamprad 
är genuin. Ingen kopia där inte.

Om någon vecka kommer bygg- och anlägg-
ningsbranschen återigen uppleva sitt största event. 
Vart tredje år arrangeras mässan Bauma i München. 
Mässan är inte bara stor i byggsammanhang utan är 
faktiskt världens största mässa alla kategorier. Då jag 
dryftar orginalitet eller kopia är mässan ett bra exem-
pel på båda företeelserna. På mässan går varje gång 
den arrangeras att hitta en rad innovativa produkter 
inom olika sektorer i branschen där utvecklarna gjort 
det där lilla extra för att utveckla något unikt. Men 
man hittar också mängder av kopior. En del är faktiskt 
ganska bra medan andra, kort sagt, suger.

Bauma is sig har blivit det genuina mässevent 
framföra andra som människor från världen alla hörn 
prioriterar att åka till. I den här utgåvan av SRT hittar 
du en hel del information om nyheter som kommer 
att visas på Bauma. Vi publicerar också en artikel 
om mässan samt en selektiv lista över utställare med 
koppling till rentalmarknaden. Förutom detta hittar 
du intressanta reportage och ett par temaartiklar. 
svensk Rental Tidning ställer inte ut på Bauma men 
väl systertidningen PDi Magazine. Du hittar oss i 
hall A1 och monter 519. Kom gärna förbi om du 
besöker mässan.

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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MÄSSKALENDER

Hur hanterar man en kris?  
För ett tag sedan drabbades en del av 
svensk media av en nätattack. Den 22 
mars drabbades Europa av flera nya ter-
rorattacker i Bryssel . Detta är händelser 
som vi som vanliga medborgare har svårt 
för att försvara sig emot. Jag hoppas och 
tror att ingen av våra medlemmar eller 
deras anställda och anhöriga ska drabbas 
av något liknande.

Som det nämndes om i förra SRT är 
det många lagar och paragrafer som vi 
företagare ska hålla reda på och följa. En 
av dem är krishantering. Det behöver inte 
vara så här dramatiska händelser för att 
en kris ska uppstå. Det kan röra sig om 
mer vardagliga händelser men tillräckligt 
dramatiskt just då. Detta är ett ämne som 
kommer att tas upp som en programpunkt 
på Hyrex-kedjans årsmöte som vi ska ha 
i Visby den 28 april. Hoppas att du som 
medlem i Hyrex närvara då. Planeringen 
för detta möte är så gott som klara. Nu är 
det bara de sista anmälningarna som ska 
kompletteras.

Våren börjar göra sig till känna och den 
ljusa och mörka tiden på dygnet har blivit 
lika långa. Nu blir det bara bättre och bättre 
fram till midsommar. Bättre ser det också 
ut inom byggbranschen om man ska tro på 
BI som spår en uppgång med 4%. Många 
av våra uthyrningsmedlemmar har mycket 
att göra men som vanligt kan det finnas 
lokala skillnader.

Säsongen för mässor börjar dra igång 
med bland annat Nordbygg den 5-8 april 
och Bauma veckan efter mellan 11-17 april. 
Lagom att avsluta april med Hyrex årsmöte 
tycker jag. När vi kommit så långt får vi 

Svensk Rental Tidning distribureas i drygt 9.000 ex till läsare i Sverige. För beställning av tidning kontakta redaktionen eller vår annonschef. Prenumeration: Om du vill försäkra dig om att 
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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.

NORDBYGG 2016
5-8 april, 2016
Stockholmsmässan, Stockholm

www.nordbygg.se

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

www.bauma.de

MASKINEXPO 2016
26-28 maj, 2016
Stoxa, Arlanda 

www.maskinexpo.se

SVENSKA MASKINMÄSSAN 2016
2-4 juni, 2016
Solvalla, Stockholm 

www.svenskamaskinmassan.se

LOAD UP NORTH 2016
1-3 september, 2016
Boden Arena, Boden

www.loadupnorth.se

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
17-20 januari, 2017
Las Vegas, USA

www.worldofconcrete.com

CONEXPO CON-AGG 2017
7-11 mars, 2017
Las Vegas, USA

www.conexpoconagg.com

hoppas att våren tagit fart och att vi kan 
njuta av lite sol och värme.

www.hyrex.org
Thomas Truedsson

Ordförande Hyrex-Kedjan

EN LITE NÄRMARE
SLANGSERVICE.

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
hydroscand.se

Med närmare 60 slangservicebutiker runt om i Sverige kommer 
vi nära. Med vår tjänst SlangExpress kommer vi ännu närmare. 
Vi erbjuder effektiv slangservice dygnet runt, eftersom en 
stillastående maskin är lika kostsam oavsett vad klockan är. 
Ring SlangExpress på 020-46 46 00
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Generationsskifte hos 
Söderberg & Haak, 
Hasse Ripa ny VD

RITCHIE BROS FÖRVÄRVAR MASCUS
Ramirent stolt 
huvudsponsor till 
Stafettvasan

Avtalet undertecknades mellan till-
verkaren av kompakta grävmaski-
ner, Yanmar CEE, och uthyrnings-
koncernen Cramo och säkerställer 
upphandlingen av mellan 800 och 1 
000 hydrauliska kompakta grävma-
skiner under 2 år.

Cramo har fattat detta beslut 
efter många månaders tester av 
stora tillverkares produkter.

”Att hitta och välja rätt part-
ner som ska passa in i Cramo-
gruppens utvecklingsstrategi är 
alltid en utmaning. Yanmar har 
redan varit vår leverantör under 
några år, men med detta avtal 

känner vi oss trygga att kunna 
erbjuda våra kunder produkter 
och tjänster med en ännu bättre 
kvalitet”, säger Klāvs Otisons, 
CE Product Area and Sourcing 
Manager, Cramo Group Fleet 
Management.

”Vi är mycket nöjda med detta 
val som ger oss möjlighet att stötta 
den europeiska utvecklingen av 
Cramo. Detta beslut stärker oss i vår 
strategi att fokusera på den totala 
ägarkostnaden, TCO (Total Cost of 
Ownership)”, säger Jean-Marc Rey-
naud, President of Yanmar Con-
struction Equipment Europe.

Cramo väljer Yanmar

För åttonde året i rad är Ramirent 
stolt sponsor till Stafettvasan, en 
stafett som gick av stapeln fre-
dagen innan Vasaloppet. Deltar 
gjorde 10 000 skidåkare fördelat 
på 2 000 lag och platserna sålde 
slut på bara 2 minuter och 24 sek-
under.

”För oss på Ramirent är la-
ganda en central del i det dagliga 
arbetet och något som vi verkli-
gen trycker på. Vi värnar om att 
bygga långsiktiga relationer med 
våra kunder och medarbetare. Vi 
ser Stafettvasan som en utmärkt 
kanal för detta och samtidigt 
uppmuntra till god hälsa. Där-
för är det roligt att få möjlighe-
ten att sponsra just Stafettvasan 
som kombinerar laganda med att 
främja god hälsa”, säger Franciska 
Janzon, senior vice president för 
marknad och kommunikation på 
Ramirent.

I år tävlar sammanlagt 44 Ra-
mirent-lag bestående av medar-
betare och kunder till företaget. 
Platserna bokades upp snabbt 
när de släpptes i september.

”Stafettvasan påminner oss 
om att vi ständigt kan bli lite 
bättre och orka lite mer. Det är 
inspirerande att se 2 000 lag ta 
sig igenom de 90 kilometrarna 
tillsammans, samtidigt som de 
har kul i spåret”, säger Franciska 
Janzon.

I Sverige är skidåkning en 
folksport och symboliserar både 
hälsa och utomhusaktiviteter 
med hela familjen. Det är också 
en sport som knyter samman då 
både äldre och yngre kan utöva 
den, såväl som kvinnor och män.

Ramirent har samarbetat med 
svensk idrott sedan 2004 och 
bygger på kontinuitet oavsett om 
det är hög- eller lågkonjunktur. 
För närvarande sponsrar Rami-
rent även idrottssatsningarna 
Svenska Rallyt, Biathlon Öster-
sund och Stafettvasan.

Maskinhandelssajten Mascus bör-
jade som ett projekt, av bland an-
nat Kewabs nuvarande vd Fredrik 
Larsson, i ett garage i Karlstad år 
2001. Under åren har ägarbilden 
förändrats ett flertal gånger och 
portalen har utvecklats till le-
dande inom köp och sälj för an-
läggningsmaskiner i hela världen.

 Mascus har i dag drygt 3,2 
miljoner besökare i månaden 
som kollar runt bland de 360 
000 annonserna. Portalen når 
branschfolk från 58 länder och på 
42 språk.

Nu når framgångssagan yt-
terligare en milstolpe när storak-
tören Ritchie Bros, med huvud-
kontor i Kanada, förvärvar 100 
procent av aktierna i bolaget. En-
ligt ett pressmeddelande från bo-
lagen landar prislappen på drygt 
240 miljoner kronor.

”Vi ser fram emot att arbeta 
inom det bredare Ritchie Bros- 
laget och dra nytta av deras ex-
pertis inom globala begagnat-
marknaden, för att ytterligare 
bygga våra kundrelationer och 

plattform”, säger Tim Scholte, vd 
för Mascus.

Förvärvet ses som strategiskt 
viktigt för Ritchie Bros, eftersom 
det expanderar försäljningskana-
lerna ytterligare.

VD-skiften hör inte till vanlighe-
terna inom Söderberg & Haak. 
Faktum är att sedan 1946 har 
företaget endast haft 3 personer 
i VD-rollen, nu senast Thomas 
Svensson som trädde av Söder-
berg & Haak den 14e mars.

”När vi nu sjösätter en lång rad 
strategiska förändringar som ska 
vara långsiktigt hållbara, med en 
delvis förnyad affärsmodell, del-
vis förändrad återförsäljarstruk-
tur, leverantörsportfölj samt or-
ganisation och bemanning, föll 
det sig naturligt att för Mellby 
Gård föreslå detta skifte”, förkla-
rar Thomas Svensson, avgående 
VD efter 19 år på företaget.

Thomas berättar vidare att 
han kommit överens med Erik 
Andersson, Mellby Gård, ordfö-
rande för Söderberg & Haak, resp 
Hasse Ripa, att på extern basis, 
som ”Senior Advisor”, fortsatt 
bistå Mellby Gård, fortsätta som 
ordförande i BM Agri, bistå Sö-
derberg & Haaks dotterbolag när 
så faller sig lämpligt samt dels åta 
sig andra utmaningar inom, och 
kanske även utanför, maskin-
branschen. 
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VÅRKÄNSLOR
Dom första sopmaskinerna har sik-
tats på våra gång och cykelbanor. 
Det är väl ett modernt vårtecken! 
Den lite mer naturintresserade har 
naturligtvis sett snödroppar, vinter-
gäck och andra små vårblommor. 
Härligt! Och snart lite grönska. 

Marknaden i Sverige ser fortsatt 
positiv ut för året med en stabil 
konjunktur för landet. Senaste 
Statistiken från BI i år indikerar ett 
fortsatt starkt bostadsbyggande, 
men en minskning på anlägg-
ningssidan. Totalökningen för året 
bedöms till 4%, vilket är samma 
bedömning som i förra prognosen. 
För 2017 är man lite försiktigare 
och bedömer ökning till 1%. Alltså 
ökning på redan bra nivåer. Bran-
schen har en stor utmaning i att 
hitta lösningar på att möta kraven 
från många grupper på lägre hyror 
för nyproduktion. Lösningarna kan 
komma att påverka efterfrågan på 
hjälpmedel.  

Inom SRA fortsätter vi arbetet 

på att förbättra säkerheten för våra 
kunder och inom Rental. Vi kom-
mer att förstärka vårt gemensam-
ma förebyggande arbete genom 
att tillsätta en arbetsmiljögrupp 
med specialister från medlemsfö-
retagen. Ambitionen är att bli mer 
proaktiva gentemot myndigheter 
och marknad. 

I skrivandes stund ligger Nord-
bygg alldeles framför oss, 5-8 april 
på Älvsjömässan, kanske årets vik-
tigaste utställning för branschen. 

Den 8 juni har SRA sin års-
stämma i Stockholm. Samtidigt 
har ERA, European Rental Assosia-
tion, konvent i Stockholm 8-9 juni. 
Intressant för den som vill träffa 
europeiska kollegor och leverantö-
rer. Läs mera på vår hemsida www.
swedishrental.se

Välkomna och hoppas vi möts 
på dessa! 

Johan Svedlund
Ordförande Swedish 

Rental Association
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Johan Svedlund, ordförande i 
Swedish Rental Association

Behöver du en

byggkompressor

som funkar till

100% i alla lägen?

Ring Stefan Larsson
på 070-516 96 36

kaeser.se

Möt oss på 
Nordbygg

Monter:
B14:31

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

Kvalitet och design i ett större sammanhang
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All time high hos beck!

LÖNSAM TILLVÄXT 
FÖR AKIMAK UNDER 2015KONJUNKTURBAROMETERN

Mars 2016

FORTSATT STARK 
TILLVERKNINGS-
INDUSTRI

Tillverkningsindustrins konfidensindikator föll förvisso återigen i mars, men 

från en mycket hög nivå. Marsnoteringen indikerar, för fjärde månaden i rad, ett 

betydligt starkare läge än normalt i industrin. Nedgången förklaras av en något mer 

negativ syn på orderstockarnas storlek samt marginellt nedjusterade produktions-

planer. Industriföretagen är fortsatt nöjda med storleken på innevarande varulager.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ändrades inte 

nämnvärt i mars. Den fortsätter att peka på ett betydligt starkare läge än normalt 

i byggsektorn. Företagens omdömen om orderstockarnas storlek är oförändrat 

betydligt mer positiva än normalt. Anställningsplanerna har visserligen justerats 

ner något, men fortsätter att indikera en starkare utveckling än normalt.

Detaljhandelns konfidensindikator föll för tredje månaden i rad i mars, men 

överstiger fortfarande det historiska genomsnittet. Två av tre ingående frågor 

bidrog negativt; rapporteringen om de senaste månadernas försäljning är mindre 

positiv än förra månaden och förväntningarna på försäljningsutvecklingen på tre 

månaders sikt är något mindre optimistiska.

Även konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna minskade 

något i mars för tredje månaden i rad och ligger nu endast en dryg enhet över 

det historiska genomsnittet. Nedgången från förra månaden förklaras av att 

tjänsteföretagen är något mindre optimistiska om efterfrågeutvecklingen de 

närmaste månaderna.

Hushållens konfidensindikator steg till 99,7 i mars och hamnar därmed i nivå 

med det historiska genomsnittet. Uppgången förklaras av en minskad pessimism 

om svensk ekonomi. Trots det är hushållen i ett historiskt perspektiv klart dystrare 

än normalt om svensk ekonomi. Hushållen är fortsatt positiva om sin egen ekonomi 

liksom till om det är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror.

Barometerindikatorn, som sammanfattar 
hushållens och företagens syn på ekono-
min, föll för andra månaden i rad i mars 
men fortsätter att visa på en starkare eko-
nomisk tillväxt än normalt. Fallet förklaras 
av en dämpad optimism bland företagen. 
Hushållens förtroende steg däremot något 
jämfört med förra månaden.

Alimak har haft god tillväxt inom 
framförallt byggsektorn under 
2015. Olja & Gas fortsatt under 
stark press.

Försäljningstillväxt och rörel-
semarginal är i linje med de fi-
nansiella målen.

FJÄRDE KVARTALET
Under fjärde kvartalet minskade 
orderingången med 5 procent till 
425,6 (446,8) miljoner kronor. I 
lokala valutor var minskningen 
9 procent. Intäkterna ökade 
med 13 procent till 587,5 (518,0) 
miljoner kronor. I lokala valutor 
ökade intäkterna med 8 procent. 
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick 
till 104,4 (109,0) miljoner kronor. 
I lokala valutor uppgick EBIT till 
107,4 (109,0) miljoner kronor. Rö-
relsemarginalen (EBIT procent) 
före jämförelsestörande poster 
uppgick till 17,8 (21,0) procent. I 
lokala valutor var rörelsemargi-
nalen 19,1 (21,0) procent.

Kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick till 118,4 
(132,7) miljoner kronor. Vinst 

per aktie uppgick till 1,66 (0,33) 
kronor.

Totalt under hela året ökade 
Alimaks orderingång med 18 
procent till 2 109,1 (1 789,7) mil-
joner kronor. I lokala valutor var 
ökningen 8 procent. Intäkterna 
ökade med 17 procent till 2 036,3 
(1 742,5) miljoner kronor. I lokala 
valutor ökade intäkterna med 7 
procent. Rörelseresultatet (EBIT) 
före jämförelsestörande poster 
ökade till 350,3 (316,9) miljoner 
kronor. I lokala valutor ökade 
EBIT till 343,9 (316,9) miljoner 
kronor.

Rörelsemarginalen (EBIT pro-
cent) före jämförelsestörande 
poster uppgick till 17,2 (18,2) pro-
cent. I lokala valutor var rörelse-
marginalen 18,4 (18,2) procent.

Kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick till 239,8 
(309,5) miljoner kronor. Vinst 
per aktie uppgick till 3,12 (1,07) 
kronor.

Styrelsen föreslår en utdel-
ning om 2,00 SEK (0) per aktie 
för verksamhetsåret 2015.

Under 2015 omsatte Beck i Sve-
rige över 150 milj ex moms, en 
toppnotering med tillväxt på över 
30% från 2014 som också blev ett 
bra år omsättningsmässigt.

”KOBELCO försäljningen öka-
de kraftigt och vi sålde slut på fle-
ra av modellerna”, berättar Owe 
Beck VD på Beck Maskin Sverige 
AB. AIRMAN ökade betydligt och 
står nu för nära 15% av bolagets 
omsättning.

”Nytt för året var att vi tog på 
oss generalagenturen för VENIE-
RI hjullastare, en mycket fin ma-
skin tillverkad i norra Italien och 
ett flertal maskiner såldes under 
året. Vi började även sälja Gehls 
produkter igen under 2015 och 
sålde många lastmaskiner som 
är ett område vi nu satsar stort 
på. Flera medarbetare och åter-
försäljare kom ombord och vi ser 
en kraftig utveckling redan nu för 
2016”, berättar Beck.

Göteborgsavdelingen slutade 
på en omsättning på 68 milj ex 

moms och flytten till nya mo-
derna verkstadslokaler under 
sommaren gjorde verksamheten 
mer effektiv. Mats Magnusson är 
verkstadschef och Thommy Am-
björnsson anställdes på reserv-
delssidan (Kobelco) där företaget 
nästan dubblade omsättningen 
under 2015.

NYA PARTNERS 
OCH ÅTERFÖRSÄLJARE
”Våren 2015 blev Cema Maskin AB 
återförsäljare för oss i Norra Stock-
holmsdistriktet. De har sålt många 
maskiner och flertalet stora.”

ATV & Maskin i Hallsberg AB 
blev återförsäljare i augusti och fle-
ra maskiner såldes i Örebrodistrik-
tet. Vidare är BE Motorconsulting 
med i Dalarna med flera maskin-
försäljningar. Under årsskiftet 
tecknades även avtal med Mittma-
skin AB i Sundsvall. Beck jobbar 
vidare med att få fram nya sälj- och 
servicepartners i Skåne, Småland, 
Kalmar och i övriga Sverige.

HUSQVARNA PG 680 RC

Effekt 13 kW
Märkström 28 A
Spänning 380– 440 V
Faser 3
Slipbredd 680 mm
Sliptryck totalt 275 kg
Vikt 500 kg

KLASSENS MEST 
PRODUKTIVA, NU 
I SMALARE FORMAT

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

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

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!

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

www.husqvarnacp.se

NYHET!
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Bauma håller ställningarna fortsatt efter decennier som den 
största internationella mässan för bygg- och anläggnings-
maskiner. Faktum är den största mässan alla kategorier. 
I år arrangeras den åter igen i München mellan 11-17 april.

Världens största 
mässföreteelse närmar sig

Att världens största mässa skulle vara 
en byggmaskinmässa kanske man inte 
hade räknat med. Men faktum är att 

den tyska mässan Bauma in München som 
arrangeras vart tredje år är största i världen. 
Bauma startades redan 1954 och har alltid 
legat i München-området. Under de senaste 
cirka 15 år har man hållit till på Münchens 
gamla flygplats där en ny mässanläggning 
byggdes för lika länge sedan. Bauma var första 
stormässan att inviga de nya lokalerna.

HÅLTAGNING OCH 
DEMOLERING HYFSAT SAMLAT
På Bauma hittar man allt inom bygg- och an-
läggning, gruvdrift, återvinning och mycket 
mera. För oss är naturligtvis håltagning, 
rivning, betonggolvslipning, luftrening, 
återvinning och sanering med tillhörande 
verksamheter den mest intressanta. Trots 
att mässan mäter cirka 575 000 kvm så är 

Professionell Demolerings produktsektorer 
hyfsat samlade ändå. Håltagningen har sam-
lat i en hall medan rivning och återvinning 
är något mera utspritt. Men ska man traska 
igenom hela mässan så behöver man faktiskt 
alla de sju mässdagarna.

I år är drygt 3 400 företag anmälda att stäl-
la ut i de 9 hallarna och den nästan 400 000 
kvm stora utomhusytan. Mässan beräknas att 
besökas av minst 535 000 personer vilket var 
besökssiffran för tre år sedan. Förra gången 
representerades utställarna av företag från 
57 olika länder. Besökarna kom å andra sidan 
från 200 olika länder. Mässan besöktes dess-
utom av nästan 1500 journalister eller repre-
sentanter från media. Sedan ett antal år tillba-
ka kan man inte göra mässan större trots att 
intresset att ställa ut fortsatt ökar från år till 
år. Men det finns helt enkelt inte mera plats 
att bygga på. Om man vill öka utan måste 
man hitta en annan plats att hålla till på och 

det vill man inte från arrangörshåll. Messe 
Münchens VD Klaus Dittrich, berättar för PD 
att man inte har för avsikt att växa mera utan 
förvalta det man redan har och behålla ställ-
ningen som världens mest populära mässa.

EN SANN INTERNATIONELL MÄSSA
I takt med att flygbiljetterna bara blir billigare 
så väljer besökare från hela världen att resa till 
Bauma. Särskilt i Europa har det blivit väldigt 
enkelt att åka till München på några timmar. 
Med detta faktum har våra inhemska mäss-
sor också fått ökad konkurrens. Men väl på i 
München uppstår ett annat problem. Var ska 
man sova? Drygt ett år innan mässan är i prin-
cip alla hotell fullbokade och rumspriserna 
närmast fördubblas den här veckan. Man får 
söka sig långt ut på landsbygden för att hitta 
vettiga rumspriser.

Det är fortsatt de tyska besökarna som är 
flest i antal vilket inte är så märkligt. Sedan 
kommer besökarna i stora skaror från övriga 
centraleuropeiska länder, Skandinavien, de 
östra delarna av Europa med mera. Under 
de senaste åren har de riktigt långväga be-
sökarna också ökat som Asien där kineserna 
dominerar. Ett stort antal amerikaner besöker 
mässan och besökarna från Sydamerika och 
Afrika har också ökat påtagligt.



Världens största 
mässföreteelse närmar sig

Canycom slyklippare

Canycom S75 lastar från 750 kg till 2,5 ton. Kan förses med separat 
lastare. Samtliga modeller med hydrostatisk drivning samt flak som 
kan svängas hydrauliskt 180 grader. Lastaren monteras på flaket och 
följer flaket.
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Om du som besökare reser till mässan för 
att kolla in håltagningsutrustning, diamant-
verktyg, handhållna maskiner, utrustning för 
slipning och polering av betonggolv, bygg-
dammsugare eller luftrenare så hittar du i 
princip alla dessa leverantörer samlade i hall 
A1. Det är den första hallen till höger när man 
kommer in i Baumas huvudingång som är 
entré West. Hall A1 formligen kokar av aktivi-
tet. De sju dagarna i hallen är en branschfest 
utan dess like. Även om nationaliteterna och 
språken är många så finns en stor känsla av 
samhörighet i hallen. Alla jobbar i princip med 
samma sak och det dryftas massor under den 
här veckan. Faktum är att många av besökarna 
känner varandra även om de inte talar samma 
språk eller kommer från samma land. Många 

BRUBAKKEN AB  010-722 30 00  www.brubakken.se

BILLIFTAR FÖR SNABBA JOBB

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!

NYHET! RUTHMANN TB 270+ 

Ökad räckvidd till 16.40 m

har träffats på Bauma tidigare eller i andra 
sammanhang.

HITTA RÄTT
På följande sidor hittar du namnet på de före-
tag som ställer ut på Bauma med koppling till 
de produktområden som vi bevakar i Svensk 
Rental Tidning. Du finner också en illustration 
över hall A1 samt ett antal bilder från mässan 
för tre år sedan. Om du besöker Bauma är du 
hjärtligt välkommen till Svensk Rental Tid-
nings internationella systertidnings monter 
som du finner i hall A1 monternummer 519.

www.bauma.de



ADAMAS B.V.  A1.231

AIRTEC AG  A1.118

Akerströms Björbo AB               A6.104

Alimak Hek Group AB         FS.1102/10

ALLU Deutschland GmbH            FN.718/2

ALLU Group            FN.718/2

Altrex B.V.                A2.403

ALUFASE S.A.                         FM.708/1

Ammann Group                              FS.909

Astec Industries, Inc.            FS.1111/3

Atlas Copco MCT GmbH              FS.1108

Atlas Maschinen GmbH            FM.612/1

ATN                             FS.1102/4

AUSA                           FM.808/2

AVANT TECNO Oy                 FM.615/3

Bell Equipment                B5.148

BERCO Deutschland GmbH                   A5.349 

BERCO S.p.A.                A5.349

Black Cat Blades Ltd.                   A6.224

Blastrac                             A1.414

Bobcat                            FM.612/3

Böcker Maschinenwerke             FS.1203/2

BOMAG GmbH            FS.1008/1

BOMAG GmbH              FS.1009

Bosch, Robert GmbH               A4.327

Briggs & Stratton Germany                A3.449

Brokk AB              FM.613

Broendum A/S, V.                A1.434

Bronto Skylift OY AB                  C4.515/L FS.1203/3

CASAGRANDE S.p.A.                   FN.521/5

Caterpillar S.A.R.L.               B6.106

Cavotec Germany GmbH                   C2.438

Chicago Pneumatic             FS.1210/4

Cormidi Srl                         FN.1017/4

Cramo Adapteo GmbH                   FN.621/8

CRAMO AG              FN.621/8

CRANAB AB              FN.824/2

Daemo Engineering Co.,                  B5.137

DEUTZ AG                            A4.337

Diamond Products  A1.238

DIECI S.r.l.                   FS.1007/1

DIEWE GmbH  A1.315

DIGGA Ltd.  B3.510

Dinolift Oy             FS.1306/1

Ditch Witch  B3.412

Doosan Benelux S.A.                 FM.612/3 

Doppstadt, Werner              FN.916/6

DRESSTA Co. Ltd.                    FM.417

Dustcontrol   A1.549

E-Z Drill, Inc.             C4.615/A

Eibenstock  A1.537

EMI Controls GmbH   B3.231

engcon Germany GmbH                    FM.708/3

Fachverband Betonbohren                  A1.138

Fast Verdini S.R.L.             FM.808/4

Flex Elektrowerkzeuge                  A1.317

Furukawa Rock Drill                    FM.614/2

Fuzhou Bontai Diamond             C4.220/B

GEDA-Dechentreiter GmbH              FS.1004/1

Grindex AB     A6.240

Hammelmann GmbH                     A1.524

Hatz GmbH & Co. KG,                  A4.548

Haulotte Group                   FS.903/5

HEYLO GmbH  A1.509

HIDROMEK A.S.                     B5.126

Hilti Deutschland AG               A1.412

HINOWA S.p.A.          FS.1103/8

HINOWA S.p.A.               C4.325

Hitachi Construction                    FM.

Holland Lift International                          FS.1101/9 

Honda Motor                A4.348

HTC Floor Systems                A1.325

Huada Superabrasive Tool                B4.242

Huddig AB                         FS.1309/4

Husqvarna Deutschland                A1.236

Hycon A/S           FS.1013/6

Hyundai Heavy Industries            FM.813A

ICS Blount Europe S.A.                A1.415

Janser GmbH                           A1.102

JCB Deutschland GmbH           FM.713/1

JLG EMEA BV                       FS.904/5

Utställare Bauma 2016 
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Utställare Bauma 2016 
Kärcher, Alfred,                A1.202

KAESER          FM.708/15

Kleemann GmbH                        FS.1011

Klindex Srl               A1.229

Kobelco Construction             FN.817/3

KOMATSU EUROPE               FN.1115/2, B5.201, B5

KONVERMA               B5.250

Kranlyft, AB                         FS.1003/1

KUBOTA                A5.249

KUBOTA Baumaschinen           FN.1018/5

Layher, Wilhelm, GmbH                A2.425

Layher Bautechnik                A2.424

LBS Conveyor Belts               B2.126

LEGUAN LIFTS OY           FM.615/3

Liebherr-International               FM.810

Lift-Manager             FS.1003/3

Lift Systems Inc.              FN.820/4

Link-Belt Construction             FS.903/3

Liugong Machinery Co.,               FM.417 

MAGOTTEAUX FRANCE SAS                    B2.338

McCloskey International            FN.618/2

Mecalac Baumaschinen             FM.715/1

Menzi Muck AG                       FS.1212/1

MEP S.p.A.                C3.202

Merlo Deutschland            FS.1008/3

Metso Germany GmbH          FN.1016/3

Metso Germany GmbH            FN.418/1

MultiOne s.r.l.           FM.715/2

MULTIQUIP, Inc.            FS.1106/7

Nakayama Iron Works                B2.322

Niftylift Ltd.        FS.1002/10

Nordic Lights               A5.402

Northern Crushers               B2.131

NPB Bearing (China) Co.,            A3.627/A

NPK Europe Mfg s.r.o               FN.1015/6

Oil & Steel S.p.A.           FS.1306/2

OMME LIFT GmbH          FS.1102/A

Padley & Venables Ltd.               C2.436

PDi Magazine                A1.136

Portafill International             FN.620/1

Pullman Ermator AB                      A1.450

Ritchie Bros. Auctioneers                C4.139 

Rototilt Group AB                    FN.815/4

ROZZI S.P.A.                         FN.922/1

RUBBLE MASTER HMH GmbH               FN.620/1

RUBBLE MASTER HMH GmbH                   B2.236

Saint-Gobain Abrasives                A1.536

SANY Group Co.,Ltd.                  FN.620/9

Scanclimber Oy                     FS.901/4

Scanmaskin Sweden AB               A1.338

Schwamborn Gerätebau GmbH                    A1.314

SENNEBOGEN Maschinenfabrik              FM.712

Sensors & Software, Inc.                             C4.503/J

SIMA, S.A.                A1.125

Simex s.r.l.               B3.226

Skyjack                        FS.1002/3

Snorkel                          FS.1103/2

SSAB Swedish Steel GmbH               A6.439

Stanley Infrastructure           FN.821/1B

Stihl Vertriebszentrale                A1.426

Swepac AB                        FS.1309/3

Takeuchi Generalimporteur             FN.1016/

Terex Corporation                      FM.711

TEREX Deutschland GmbH               FM.616/1

Thwaites Limited                  FM.615/14

Tiger Machine Co. Ltd.                 C1.301

Titan International Inc.               A6.315

Topcon Positioning Group                             A3.249

TopTec Spezialmaschinen                A1.312

Trelawny SPT LTD               A1.130

Tsurumi (Europe) GmbH                   A6.338

Tyrolit Schleifmittelwerke               A1.238

UNIJET Waterjetting                A1.108

URACA GmbH & Co. KG               A1.248

Volvo Construction    C4.327/C4.650

Wacker Neuson Group             B0.110E

Wirtgen GmbH               FS.1111

Wolff GmbH & Co.                                        EWE.01

WOMA GmbH                 A1.202

World of Concrete            EOE.09/B

World of Concrete Europé               EOE.01

Xylem Water Solutions               A6.449

Yanmar Europe B.V.                A4.425

Zeppelin Baumaschinen            FM.709/9
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På Pullman Ermator låter vi din arbetsmiljö styra vår produktutveckling. Därför sitter 
det H13-�lter i alla våra stoftavskiljare och luftrenare. För oss är det nämligen självklart 
att maskinerna har ett �lter som kan hantera det allra �naste dammet – så att det 
stannar i maskinen och inte hamnar i dina lungor. 

I november förra året kom Arbetsmiljöverkets nya regler för hantering av kvarts- och 
stendamm i arbetsmiljö* och då blev H13-�lter ett krav. Inte en dag för tidigt tycker vi. 

Förutom regelrätta �lter har våra maskiner ergonomiska handtag och en lättare vikt 
än sina konkurrenter (samtidigt som de är rejält kraftfulla). Vi tar nämligen inte lätt 
på din hälsa. Gör inte det du heller.  

pullman-ermator.se

Vi lever upp 
till kraven. 

Alla våra stoftavskiljare 
och luftrenare levereras med 

H13-filter som standard. 
A2000 och S26 är två av dem.

*Har du missat de nya reglerna och vill veta mer? Sök då efter AFS 2015:2 på www.av.se eller prata med någon av våra säljare. 

träffa oss på bauma 
11–17 april. vi finns i 
hall a1, monter 450.
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Känn framdriften i 
Atlas Copcos nya 
markvibrator LG 504!
Det senaste tillskottet till Atlas Copcos 
sortiment av framåt- och bakåtgående 
markvibratorer – LG 504 – ger en impo-
nerande framdrift, särskilt på vått under-
lag, tack vare högre frekvens, centrifugal-
kraft och amplitud. De nya maskinerna 
har dessutom bättre ergonomi och åt-
komlighet för service och underhåll. LG 
504 har en som tillval en packningsindi-
kator som hjälper användaren göra rätt 
redan vid första användningstillfället.

LG 504 klarar både djup- och medeldjup 
packning av friktionsjordar och ger enastå-
ende framdrift! Liksom alla Atlas Copcos 
framåt- och bakåtgående markvibratorer 
är dessa modeller ett effektivt alternativ 
och komplement till vältar vid packning av 
jord där det är brist på utrymme.

De nya maskinerna har en modernare 
konstruktion som ger bättre prestanda 
med hög hastighet och god balans som 
gör maskinerna enkla att hantera även 
på ojämna underlag. Tack vare det vibra-
tionsdämpade handtaget är hand- och 
armvibrationsnivån låg. I kombination 
med en allmänt bättre ergonomi gör 
detta att användaren kan arbeta mer 
effektivt och under längre perioder. 
Bottenplattan av Hardox 400-stål gör 
markvibratorerna både lätta och slitstar-
ka, och med den smarta självrengörande 
konstruktionen fastnar ingen sten mel-
lan plattan och ramen 

ENKLARE ÅTKOMLIGHET FÖR 
UNDERHÅLL
Underhållet är enklare eftersom det går 
lätt både att komma åt tanken för påfyll-
ning och drivremmen för justering av 
spänningen. Oljan i excenterlådan byts 
via en lättåtkomlig öppning på maski-
nens framsida. Därtill är hydraulpumpen 
monterad på motorn för att minska ris-
ken för stötskador.

Kombihammare med Hitachis 
antivibrationsteknologi UVP
Hitachi lanserar två nätdrivna kombiham-
mare med kolborstfri motor och teknologi 
som säkrar för stabil prestanda och minimalt 
effekttapp vid spänningsfall.

DH40MEY och DH52MEY är starka och 
robusta med hög avverknings- och borrsjunk-
hastighet som klarar tuffa applikationer. Den 
avancerade tekniken User Vibration Protec-
tion, där vibrationer absorberas i maskinen 
tillsammans med de vibrationsdämpande 
D-handtaget resulterar i låga ljud- och vibra-
tionsnivåer för användaren. Den dubbelisole-
rade konstruktionen av aluminiumhuset med 
isolerad statorhållare, vilket går under benäm-
ningen AHB, gör maskinen stabil och förbätt-
rar hållbarheten.

Vidare är både DH40MEY och DH52MEY 
utrustade med en omkopplare för justering 
i 4 steg av slag- och rotationstal, vilket är ur-
kopplingsbart. ”One-click” verktygsfäste gör 
de enkelt att byta verktyg där mejselvinkeln är 
justerbar i 12 fasta positioner med centrerings-
funktion. Andra egenskaper är variabel varvtals-
reglering med konstant kraft, elektronisk kon-
stant varvtalskontroll och säkerhetskoppling.

Båda kombihammarna har kolborstfri mo-
tor vilket ger längre livslängd och minimalt 
underhåll för motorn, men även bibehållen 
prestanda vid spänningsfall och kan användas 
tillsammans med elverk.

De levereras med djupanhåll, stödhandtag, 
smörjfett och förvaringsväska

Milwaukee lanserar en ny stegborr, speci-
ellt utvecklad för professionella hantverka-
re med egenskapen att borra hål i flera stor-
lekar med större noggrannhet och maximal 
hållbarhet.

”Därför är Milwaukee speciellt stolta 
över den nya stegborren. Borren är extremt 
tålig och utformad för att ta sig genom de 
tjockaste metallerna och plast både rent 
och effektivt. Den svarta oxidbeläggningen 
förhindrar rost och arbetar med fördel till-
sammans med smörjmedel för borr. Spet-
sens utformning ökar hastigheten vid start 
och därmed noggrannheten under borr-
ningen. Borrets laseretsade storleksguide 
säkerställer ett effektivt och precist arbete, 
varje gång”, säger Pia Nielsen, Nordic Trade 
Product Manager för Milwaukees tillbe-
hörssegment.

Borren är utvecklad för batteridrivna 
borr-/skruvdragare med hög hastighet och 
genererar rena hål, lägre ljudnivå och en 
blockeringsfri användning med 2-skärssli-
pad kantgeometri. Milwaukees dubbelspi-
ral ger en mjukare och smidigare övergång 
mellan stegen vilket ger användaren bättre 
kontroll och mindre upphakning än kon-
kurrerande stegborr med dubbelspiral.

Den säkerställer även 25% fler borrade 
hål på en laddning, tack vare den utveck-
lade Rapid Strike™ spetsen. Snabb och 
noggrann start innebär en mer effektiv 
borrning. Vilket i sin tur innebär lägre vär-
mebildning och därmed längre livslängd på 
batteriet. I kombination med optimerad 
kantgeometri och svart oxidbeläggning ger 
detta borren 4x längre livslängd jämfört 
med konkurrenterna.

Ny stegborr från Milwaukee – optimerad för batteridrivna verktyg





Planlaser som är helt självnivellerande  
och även utrustad med lutningsfunktion.

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

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

www.blinken.eu

Karlstad
054 - 21 60 60

Göteborg
031 - 20 40 10

Stockholm
08 - 754 31 30

Helsingborg
040 - 49 03 40

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

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

Nyhet!
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Atlas Copco utökar utbudet av modeller i sin 
populära QAS-serie med QAS 630. Med den 
kompakta QAS 500-ramen kan QAS 630 ge-
nerera 20 % mer kraft utan att ta större plats. 
Den utökade QAS-serien erbjuder nu kom-
pletta, kompakta och bränsleeffektiva lös-
ningar från 14 till 630 kVA, vilket gör serien 
till det självklara valet för en mängd tillämp-
ningar över hela världen.

Julio Tome, produktchef för stora genera-
torer på Atlas Copco: “Ända sedan vi lanse-
rade QAS- serien 2007 har vi haft som mål att 
serien ska gå upp till 630 kVA. Idag har vi upp-
nått det målet genom en innovativ lösning 
där vi monterat den nya modellen i ramen på 
den befintliga QAS 500. De vägledande kon-
struktionsprinciperna för serien var att den 
skulle vara modulär, kompakt och robust. Det 
är viktiga delar för uthyrningsbranschen och 
en del av vårt framåttänkande arbete.”

I likhet med övriga modeller i QAS-serien 
har QAS 630 en kompakt och robust konstruk-
tion med en slitstark galvaniserad inneslutning 
som minskar bullernivån och ökar driftsäker-
heten. Dessutom minimeras miljöpåverkan 
med hjälp av den spillfria ramen.Med en ex-
tratank som finns som tillval förlängs körtiden 
upp till 24 timmar beroende på belastningen.

Atlas Copco utökar sortimentet 
av QAS-generatorer

Med våren runt hörnet börjar de flesta träd-
gårdsintresserade att fundera på städningen 
av sina gräsmattor. Blotta tanken på att ta itu 
med det vinterluggade gräset med en trött 
bensindriven gräsklippare, som man skall 
tampas med för att få att starta, kan få vem 
som helt att tappa det muntra vårhumöret.

I år finns lösningen med den nya 56V liti-
umjonbatteridrivna gräsklipparen från EGO 
Power +. Den är lika kraftfull som en bensin-
klippare, men helt utan oväsen, avgaser och 
buller. Bara att ladda och trycka på knappen!

Den 4.0Ah och 56V litiumjon batteridrivna 
gräsklipparen från EGO har en klippbredd 
på hela 49cm samt en justerbar klipphöjd 
från 25mm till 80mm. Det höj- och sänkbara 
handtaget gör det möjligt för användaren att 
hitta den mest bekväma och optimala inställ-
ningen. Med en uppsamlarkapacitet på hela 
60 liter, innebär det att man kan klippa längre 
mellan tömningarna. Gräsklipparen har en 
tre-i-ett- funktion för bioklippning, bakre 
uppsamling eller sidoutkast. Det ger dig val-
fritt alternativ när det gäller klippning av din 
gräsmatta. Efter användning fälls den snabbt 
och enkelt ihop för en minimal förvaringsyta 
samt för enkel rengöring. Helt utan risk för 
bensin och oljespill.

Ny gräsklippare med ren batterikraft

Radio med bluetooth
Radion UR 18DSDL från Hitachi är an-
vändarvänlig med många funktioner och 
bra ljud genom 2 högtalare med 7W ljud-
effekt och integrerad basreflex. Tack vare 
sin robusta, men ändå lätt transportabla 
konstruktion med skyddsbygel och gum-
miskydd som skyddar vid fall och stötar, 
är den passande för tuffa arbetsmiljöer. 
IPX4 klass som ger skydd mot vattenstänk 
och ca 5 minuter i regn, passar radion för 
att användas på byggarbetsplatsen. Via 
Bluetooth kan en enhet parkopplas med 
radion. Möjlighet att koppla till laddare 
för mobiltelefon och externa enheter via 
USB och i förvaringspanelen kan telefon 
eller mediaspelare förvaras bakom en 
skyddande lucka i plast.LCD-displayen 
med bakgrundsbelysning och klocka med 
alarmfunktion, drivs av de medföljande 
AA-batterierna.

UR18DSDL drivs av antingen kompa-
tibla Hitachi Li-ion batterier med slidein-
fästning och voltstyrka 14,4-18V (medföl-
jer ej) eller medföljande AC strömadapter.

Med vår innovativa teknologi kan ni effektivisera era uthyrningsprocesser 
och uppnå och prestera mer. Kontakta oss på tel: +46 (0)8-50 52 10 42 eller 
www.mcs-software.se

HYR UT MER
VÄX MER
PRESTERA MER
med MCS Uthyrningslösning 
och våra integrerade mobila appar

MCS Svensk Rental Mobile App 186x90 v2.indd   1 14/03/2016   14:58



Branschen tycks veta precis vad som menas med transportbilar. 

För de flesta importörer överensstämmer en transportbil med 

Transportstyrelsens definition av lätt lastbil. Det vill säga en 

lastbil med en totalvikt som inte överstiger 3,5 ton. Detta 

oavsett om utförandet är med flak, skåp eller som buss. 

Men några importörer går längre än så.
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 TRANSPORTBILSNYTT

V i på redaktionen är varken biltillver-
kare eller bilimportörer. Inlednings-
vis hade vi problem med uttrycket 

transportbil, som ur rent språklig synvinkel 
närmast är en meningslöshet. Vilken bil är 
inte avsedd för transport kan man fråga sig? 
Mercedes-Benz, exempelvis, ser gärna att be-
greppet sträcker sig upp till åtminstone 5 t. 
Iveco går ännu längre och sätter gränsen först 
vid 7,2 ton. Vi är generösa och inkorporerar 
givetvis dessa två stora aktörers synsätt i vårt.

Marknadens utbud av transportbilar, dist-
ributionsbilar, nyttofordon och lätta lastbilar 

är imponerande stort även på en jämförelse-
vis liten marknad som den svenska. Sverige är 
ett arealmässigt jämförelsevis stort land med 
en utspridd befolkning. Det blir mycket grejor 
som skall fraktas. Vi tar oss igenom några av 
tillverkarnas modellflottor. Finns det några 
nyheter, tro?

MERCEDES-BENZ
Mellan 2012 och 2014 daterade Mercedes 
upp hela sin flotta av transportbilar Citan, 
Vito och Sprinter. Citan är Mercedes första 
modell i den kompakta skåpbilsklassen, och 

speciellt framtagen för cityföretagens behov, 
därav namnet. Citan i skåputförande finns i 
tre olika längder (3,94 m, 4,32 m och 4,71 m). 
En femsitsig version, Mixto, baseras på den 
längsta versionen.

Vito är en skåpbil i mellanklassen som kan 
levereras fram-, bak- eller fyrhjulsdriven. Den 
finns i flera olika karossutföranden. Köparen 
kan välja mellan fram-, bak- eller fyrhjulsdrift. 
Kör man ofta bilen tom eller bara lätt lastad 
ger framhjulsdrift bäst bränsleekonomi och 
väggrepp. Handlar det å andra sidan om tyng-
re laster eller släp är oftast den traditionella 
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BRUBAKKEN AB  010-722 30 00  www.brubakken.se

MARKNADENS BREDASTE LIFTUTBUD

Vi är svenska auktoriserade återförsäljare av JLG och erbjuder 
dig vertikalliftar, saxliftar, bomliftar och larvbandsliftar med  
arbetshöjder från 5 till 58 m. Brubakken har marknadens bredaste 
liftutbud, service, support och reservdelar, allt för trygga höjdjobb. 
Välkommen!

®

NYHET! JLG 530LRT 

680 kg lastkapacitet

NYHET!  

JLG H340AJ - hybrid

bakhjulsdrivna versionen att föredra. På snö-
iga, isiga och hala vägar kan fyrhjulsdrift vara 
intressant. Totalhöjden är densamma, alltid 
understigande två meter även med takreling.

Samtliga motorer för Sprinter klarar Euro 
VI-kraven. Välj diesel- eller bensinmotor. 
Chassiet på 3,5 t Sprinter har sänkts en aning 
för bättre köregenskaper och bekvämare i- 
och urlastning samt i- och urstigning. Stan-
dard är lastkännande anti-sladdsystem, sid-
vindsstabilisering, ett system som hjälper till 
att förhindra kollision med hinder framför 
bilen, kurshållnings- och dödvinkelassistent 
samt automatisk omkoppling mellan hel- och 
halvljus, där helljuset prioriteras.

Mercedes-Benz Vito

OPEL
De tre modellerna från Opel heter Combo, 
Vivaro och Movano. De två senare uppdate-
rades 2014. Vi presenterade Opels program av 
transportbilar utförligt i fjol. Den viktigaste 

nyheten för alla modellerna är att de från och 
med nu får Euro VI-kompatibla motorer. För 
ett bekymmersfritt ägande ingår 3 års service, 
assistans och garanti.

Opel Combo hamnade på första plats i De-
kras* rapport för begagnade bilar 2016. Mo-
dellen toppade kategorin höga kombibilar/
små transportbilar där bilarna utvärderades 
utifrån sina resultat. ”Att få ett erkännande 
i Dekras rapport är väldigt speciellt efter-
som kvaliteten på fordonen mäts oberoende 
av deras listpris. Combo är en förebild i sin 
klass eftersom fordonets tillförlitlighet är en 
viktig faktor när det gäller kostnader, särskilt 
för handlare”, sade Frank Hägele, Opel Fleet 
Director, vid prisutdelningen.

Programmet av lätta transportbilar är en 
av grundpelarna i Opels tillväxtstrategi. I pla-
nen ingår bland annat en försäljningsökning 
på 80 procent till 150 000 fordon per år. Opel 
Combo, Vivaro och Movano är Opels huvud-
sakliga alternativ på området.
*Dekra är en internationell aktör inom tjänsteuppdrag för 
fordonsbranschen, i Sverige bl.a. gällande kontrollbesiktning.

CITROËN
Citroëns program av transportbilar heter Ber-
lingo, Jumpy och Jumper.

Berlingon rymmer två europapallar och har 
tre säten som standard. Bakdörrarna är delade 
40/60 och kan öppnas 180°. Mittsätet kan fäl-
las ned och ge ordnad plats för mappar, viktiga 
papper och annat som föraren behöver ha till-
gång till. Berlingon finns också med fyrhjuls-
drift samt i ett utförande med eldrivning.

Jumpy rymmer 3 europapallar och har en 
lastvolym på 5-6 m3. Lasttröskelns höjd är låga 
45 cm. Lastutrymmets bredd mellan hjulhu-
sen är 1,24 m. Sidospeglarna har en vidvinkel-
spegel i nedre delen för bättre sikt bakåt.

Jumper slutligen, erbjuder en lastvolym på 
upp till 17 m3 och lastvikt upp till 1480 kg. Mo-
dellen kan förses med ställbar luftfjädring bak 
för att underlätta lastning och lossning.

Citroën ingår i en koncern som är en av 
världens största tillverkare av dieselmotorer 
för personbilar och transportbilar. Inga nyhe-
ter aviseras för året.

Citroën Berlingo
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ISUZU
Isuzu D-Max är en pickup. Med totalvikt på 
max. 3500 kg är den en ”lätt lastbil” enligt 
Transportstyrelsens definition. D-Max lan-
serades 2012. Nyheter gällande fronten på D-
Max kommer att presenteras senare i år. Till 
dess lever nuvarande modell vidare.

En av många rätta miljöer för Isuzus pickup D-Max.

VOLKSWAGEN
Tydligen finns ett beslut inom VAG-gruppen 
att det är VW Commercial Vehicles som står 
för utveckling och leverans av transportbilar i 
koncernen, men vi har inte fått detta bekräf-
tat. Då programmet presenterades utförligt i 
denna kolumn i fjol nöjer vi oss här med att 
nu presentera Amarok, en terränglimousin.

Drivningen är omkopplingsbar mellan två- 
och fyrhjulsdrift. Bakhjulsdrift: När du acce-
lererar överförs fordonsvikten till bakhjulen 
för maximal vägkontakt. Bakhjulsdriften gör 
också att fordonet kan styras utan att mo-
torns vridmoment påverkar. Fyrhjulsdriften 
ger en stabilare dragkraft oavsett underlag. 
Den aktiveras med en knapptryckning och 
distribuerar 50 % av motorns uteffekt till var 
och en av axlarna. Dessutom finns lågväxel 

som aktiveras med ytterligare en knapptryck-
ning. Lågväxeln underlättar passage i extremt 
svår terräng eller i branta backar. Det elektro-
niska stabiliseringsprogrammet fungerar för 
övrigt även när fyrhjulsdriften är inkopplad.

Amarok har moderna, effektiva och kraft-
fulla dieselmotorer. Bra för ekonomin och 
mindre skadliga för miljön, enligt VW. 140 
eller 180 hk 340-420 Nm och från 0,73 liter 
milen. Amarok har 6-växlad manuell växel-
låda, som standard. Utvecklad för tung last 
och lätthanterlig växling. Den sjätte växeln är 
en överväxel för att spara bränsle och minska 
utsläppen. För maximal dragkraft kan en låg-
växel läggas i. Som tillval finns en 8-stegad 
automatlåda i kombination med motorn på 
132 kW. Ettan är en renodlad lågväxel för ter-
rängkörning.

Volkswagen Amarok finns bl.a. med 
8-stegad automatlåda.

IVECO
Iveco Daily finns som skåp, chassi, 4x4 och 
buss. Dieselmotorerna utvecklar mellan 106 
och 205 hk som mest. Samtliga enligt Euro5b+.

Daily, lanserades i sin nya version år 2014 och 
utsågs till ”International Van of the Year 2015”, 
hade ett osedvanligt år 2015, då den tilldelades 
flera priser runt om i världen och fick kom-
mersiell framgång. Under sitt första fulla år på 
marknaden uppnådde Daily en ökning försälj-
ningen, något som visar hur uppskattat detta 
fordon är på konsumentmarknaden, då det 
återspeglar populariteten bland privata åkare. 
I Europa har Daily klarat sig utmärkt på mark-
naden och ökat sin marknadsandel med 0,6 % 
jämfört med 2014 − en tillväxt som till stor del 
beror på nyckelkunder och återförsäljare.

2015 presenterade Iveco Daily Electric, ett 
helelektriskt fordon med nollutsläpp runt 
bilen. Eldriften ger maximal hållbarhet, god 
driftsäkerhet och är väl lämpat för transport-
uppdrag i städer med dörr-till-dörr-distribu-
tion och passagerartransporter.

Iveco har också lanserat Daily 4x4 för ter-
rängkörning. Fordonet finns i två varianter 
med 3,5 tons respektive 5,5 tons totalvikt som 
chassi och manskapshytt samt som grundchas-
si för specialpåbyggnad som husbil, minibuss 
eller andra skräddarsydda påbyggnader.

Daily Hi-Matic har en 8-stegad automatisk 
växellåda för förbättrad körkomfort. Första 
året på de europeiska marknaderna kom Daily 
Hi-Matic upp på fler än 10 000 sålda enheter.

Med dessa nya tillskott har Iveco ytterli-
gare utökat sitt modellprogram, vilket redan 
innan var det bredaste på marknaden inom 
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lätta nyttofordon och det enda som når helt 
upp på 7,2 tons totalvikt.

HYUNDAI
Hyundai lanserar sin nya H-1 skåp 2,5. Med en 
2,5 l dieselmotor på 136 hk för manuell växel-
låda och 170 hk för automatlåda. Bilen finns 
som skåp eller buss. Företaget firar 25 år i Sve-
rige och ger omfattande garantier på H-1 med 
nybilsgarantin (fri körsträcka), vägassistans 
och lackgarantin är alla på 5 år. Vagnskadega-
ranti på 3 år och garantin mot genomrostning 
10 år.

Ivecos Daily är en synnerligen framgångsrik modell i sitt marknadssegment. 
Finns med helektrisk drift eller, som på bilden, med 8-stegad automatlåda.

Hyundai H-1 är en funktionsduglig transportbil 
med mycket goda garantier.

RENAULT
Renault rapporterar inga nyheter för året 
utan rullar vidare med de beprövade model-
lerna: Kangoo Express, Traffic och Master.

FORD
Fords program presenterades utförligt i den-
na kolumn i fjol. Inga nyheter för året är rap-
porterade. Programmet består av modellerna: 
Transit i olika utföranden, Ranger och Tour-
neo i olika utföranden.

TOYOTA
Toyota lanserar en ny serie minibussar Proace 
och nya pickupen Hilux efter semestrarna i år.  

Proace kommer i tre olika karosslängder 
och två olika hjulbaser samt naturligtvis även 

som skåp. Proace Verso visades publikt första 
gången på bilmässan i Geneve i mars. Mini-
bussen tar upp till 9 passagerare. Fem diesel-
motorer med effekter mellan 95 och 180 hk 
DIN finns att tillgå. Växellådorna är antingen 
manuella, halv- eller helautomatiska. Bussen 
fick 5 stjärnor av Euro Ncap. Karosslängderna 
kallas Compact, Medium and Long. Compact 
är 4,6 m lång och har 2,9 m hjulbas. Medium 
mäter 4,9 m och har ett axelavstånd på 3,2 m. 
Long, slutligen, har samma hjulbas av 3,2 m 
men en längd av 5,3 m.

Välkända Hilux har anor sedan 1968 men 
har nu moderniserats ytterligare en gång. 
Ofattbara 16 miljoner exemplar har sålts ge-
nom åren av pickupen. Toyotas marknadsan-
del i Europa i detta segment var 2015 drygt 23 
%, vilket gör Hilux till marknadsledare. Nya 
Hilux finns med enkelhytt samt med hytter 
för 4 eller 5 åkande. Med en längd på drygt 
5,3 m, en bredd av knappt 1,9 m och en höjd 
på drygt 1,8 m har Hilux vuxit med 75 mm på 
längden, 20 mm på bredden men krympt 45 
mm på höjden jämfört med föregående ge-
neration. Grillen hyser lampor med 12 vita 
varselljus av LED-typ. Som tillval kan även 
strålkastarna levereras i LED-utförande. Stöt-
fångaren fram är omgjord, bl.a. för att un-
derlätta körning i svår terräng. Flaket har en 
bredd av drygt 1,6 m och baklämmens gång-
järn är kraftigare. Flakgolvet är robustare. 
Den 4-cylindriga dieselmotorn är en nyut-
vecklad 2,4 l maskin kallad Global Diesel. Mo-
torn har start/stopp-funktion, gott moment i 
låg- och mellanvarvsregistret och uppges ha 
god bränsleekonomi. Turbo och intercooler 
förstås. 

110 kW vid 3 400 rpm, ett maxvrid på 400 
Nm mellan 1 600 och 2 000 rpm. 2-hjuls-
drivna versioner har 6-växlad manuell låda. 
4-hjulsdrivna versioner erbjuds med antingen 
6-växlad manuell eller 6-växlad automatlåda.

Nya Toyota Hilux.
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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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AVANT TECNO SPÄNNER BÅGEN

Finska tillverkaren Avant 
Tecno i Ylöjärvi strax utan-
för Tammerfors samlade en 
utvald grupp av europeiska 
journalister till en pressträff 
den 4 mars. Företaget gav 
en förhandstitt för press-
sen på vad man kommer att 
släppa i nyhetsväg på 
Bauma-mässan i april.

En grupp på cirka 40 journalister från 
branscher som bygg, jordbruk, träd-
gårdsskötsel och industrihantering 

samlades vid Avant Tecno-fabriken i Ylöjärvi 
för en dags presskonferens och besök vid pro-
duktionsanläggningen.

EN HEL DEL FINSK SISU
Dagen började med en presentation av fö-
retaget, försäljningsavdelning och ledning. 
Avant Tecno grundades 1991 och firar 25-års-
jubileum i år. Grundaren Risto Käkelä är 
fortfarande mycket aktiv i företaget och är 
vd i verksamheten. Risto var ursprungligen 
konstruktör på den välkända Ylöjärvi-fabri-
ken som framförallt tillverkade maskiner för 
jordbrukssektorn. När verksamheten lades 
ner under 1980-talet köpte Risto en del av in-

kråmet från fabriken och samlades en grupp 
kollegor från sitt tidigare arbete och grun-
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AVANT TECNO SPÄNNER BÅGEN

dade Avant Tecno. Med rätt anda och en hel 
del finsk Sisu har Avant Tecno vuxit till en 
av världens största tillverkare av midjestyrda 
kompaktlastare. Försäljnings- och marknads-
chef för verksamheten är Ristos son Jani Kä-
kelä som också var värd för hela presskonfe-
rensen i Ylöjärvi.

Avant Tecno har idag cirka 200 anställda 
och de flesta arbetar på anläggningen i Ylö-
järvi. Den totala produktionsytan i Ylöjärvi 
idag mäter 44,000 kvm vilket inkluderar 
Pilkington NSGs fabrik som köptes nyligen 
och ligger granne med Avant Tecno anlägg-
ningen. Alla maskiner utvecklas och tillver-
kas i Ylöjärvi medan verktygen tillverkas i 
Estland. Cirka 80% av produkterna exporte-
ras till marknader över hela världen och om-
sättningen för Avant Group ligger för närva-
rande på lite drygt en miljard svenska kronor. 
Avant-Gruppen består av Avant Tecno Oy, 
Leguan Lifts Oy och tre helägda försäljnings-
bolag i Tyskland, Storbritannien och USA. 
Försäljningen är global och produkterna säljs 
idag till 55 länder på alla kontinenter. Sedan 
företaget grundades 1991 har utvecklingen 
varit stark med en kontinuerlig ökning varje 
år förutom ett litet streck i räkningen 2009 då 
man upplevde en viss tillbakagång. Men vilka 
gjorde inte det under den här tiden.

BRETT SORTIMENT
Produktprogrammet består idag av sju olika 
serier av lastare, 200, 300, 400, 500, 600, 700 
och den helt nya Avant E-serien. Jani Käkelä 
lyfte fram ett antal allmänt starka sidor med 
produkterna. De har en stark och välbalan-

serad grundläggande konstruktion och ett 
starkt bom-system som också är teleskope-
rande. Bommen är placerad något till höger 
i fronten av maskinerna vilket ger fri sikt för 
föraren och ingen bom som är i vägen. Kon-
struktionen av maskinerna ger en god sta-
bilitet och tillverkaren har arbetat hårt med 
att också optimera ergonomin. I tillägg kan 
alla modeller fås i olika specialutföranden 
samt att det finns mer än 50 olika typer av 
verktyg till lastarna. Vad som gör att Avants 
lastare sticker ut lite extra är nog ändå deras 
design och den speciella gröna färgen. Förut-
om lastarna tillverkas i det separata bolaget, 
Leguan Lifts Oy, mobila saxliftar. Både liftar 
och lastare tillverkas i Ylöjärvi. För några år 
sedan rapporterade vi om att Avant lanserade 
sin första fjärrstyrda rivningsrobot Avant 500. 

Men enligt Jani Käkelä finns inga planer för 
tillfället att lansera ytterligare rivningsrobot-
modeller. 

På det sätt som Avant-lastarna har kon-
struerats är de även mycket mångsidiga för 
rivningsändamål och kan nästan användas 
som rivningsrobotar i vissa fall eller användas 
för samma typ av arbete nästan. Bommarna 
kan förses med hydraulhammare, betongsax-

ar, sorteringskopor och gripar och med det 
teleskoperande bomsystemet har lastarna 
en räckvidd på upp till 3,1 m. Den enda stora 
skillnaden är att de inte kan fjärrstyras med 
operatören vid sidan av maskinen. Men vem 
vet om det är något som kommer att komma i 
framtiden för mycket speciella applikationer. 
Vid renoveringsrivningar är det byggnaders 
innanmäte som rivs ut. Avant lastare kan en-
kelt göra olika typer av jobb som exempelvis 
riva med en betongsax. När massorna ligger 
på golvet är det smidigt att byta till skopa 
på maskinen och lasta ut rivningsmassorna. 
Tack vare midjestyrningen kan maskinerna 
röra sig lätt och smidigt i trånga utrymmen. 
Avants maskiner är uppskattade på byggar-
betsplatser i Norden tack vare sin mångsidig-
het.

På den svenska marknaden säljs Avant 
Tecnos produkter av företaget Nordfarm se-
dan många år tillbaka. Det sägs att Nordfarm 
var Avant Tecnos första återförsäljare. Lif-
tarna säljs i Sverige av bolaget JR Trading och 
rivningsroboten av Andersen Contractor AB.

DEN NYA 200-SERIEN
Och nu till de nyheter som presenterades vid 
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pressträffen. Avant meddelade att de släp-
per en helt ny 200-serien på Bauma. Sam-
manfattningsvis erbjuder den nya 200-se-
rien mer kraft, användarvänlighet och fler 
användarapplikationer. Dessutom har drift 
och säkerhet förbättrats ytterligare. Den nya 
serien har till exempel en förbättrad snabb-
kopplingssystem för verktyg, bättre synlighet, 
rymligare cockpit och en ny multifunktions 
display på instrumentbrädan. En av de vik-
tigaste nya tekniska funktionerna i den nya 
200-serien kan hittas i chassit. Maskinen är 
20 mm bredare och 60 mm längre än sina fö-
regångare, vilket förbättrar stabiliteten, bland 
annat. Operatören kan se detta särskilt i 
bättre ergonomi och rymligare benutrymme. 
Tack vare det nya chassit finns också mer 
lagringsutrymme för verktyg etc. Dessutom, 
bränsletank och batteri är betydligt större än 
tidigare. Det finns tre nya modeller i serien, 
220 och 225 som redan är i produktion. Avant 
225LPG med en låg emissionsmotor kommer 
att släppas senare under våren.

NYA HELELEKTRISKA E-SERIEN
En stor nyhet var den helt nya serien Avant 
e5 som visades vid pressträffen och kommer 
att visas på Bauma. Avant e5 är helt elektrisk 
det vill säga batteridriven och lastarkoncep-
tet ligger i samma storleksklass som Avant 
500-serien. Serien erbjuder noll utsläpp, ex-
tremt låg ljudnivå och låga driftskostnader. 
E5 har ungefär samma tekniska möjligheter 
som en Avant 500-serien och den kan köras 

många olika typer av verktyg. En batteridri-
ven maskin är särskilt väl lämpad för inom-
husarbete där ingen eller mycket lite ventila-
tion är tillgänglig. Maskinen kan arbeta med 
full kapacitet i ett oventilerat utrymme utan 
att skapa några utsläppsrelaterade hälsoris-
ker för operatören eller andra byggarbetare. 
Ytterligare fördelar med en batteridriven 
maskin är den extremt låga ljudnivån. Detta 
ger möjlighet att arbeta även i bullerbehörig-
hetsområden eller där minsta möjliga stör-
ning som orsakas av arbetsplatsen buller är 
en fördel.

De viktigaste kunderna för en batteridri-
ven maskiner är stall, rivning, konstruktion, 
nötkreatursgårdar och jordbruk i allmänhet 
och i vissa industriella tillämpningar. Många 
av dessa kunder behöver en maskin med en 
relativt kort arbetscykel under en arbetsdag, 
därmed är batteriets livslängd inte en så stort 
problem för dem. De kör också ofta inomhus 
där nollutsläpp är oerhört viktigt, eftersom 
utsläppen från förbränningsmotorer kan or-
saka stora hälsoproblem för operatören, med-
arbetare och djur.

Avant e5 är utrustad med ett 201Ah bly-
batteri. Den har två separata elmotorer, 6kW 
motor för att driva maskinen och 2kW mo-
tor för lastare och bomdrift samt yttre hy-
draulik. Avant e5 har ett hydraulikflöde på 
30 l/min, som gör det möjligt att arbeta med 
olika Avant verktyg, inklusive hydraulisk 
hammare och olika gripar. Drifttid för Avant 
e5 varierar mycket beroende på vilken typ 

av arbete den utför. Följande tider beskriver 
operationscykeln i olika tillämpningar:

45 minuter - 1 timme i tungt arbete 
1,5 - 4 timmar i medeltunga operationer 
4 - 5 timmar i lätta arbeten 

Lastaren har en inbyggd batteriladdare, vilket 
gör det möjligt att ladda batterier när som helst 
bara ett 220 volt / 10A eluttag finns. Ett batteri-
system för utbyte kommer att finnas tillgänglig i 
serieproduktionslastare. Detta kommer att möj-
liggöra snabba byten av batterierna och garante-
rar en kontinuerlig heldagsdrift även i tunga och 
medeltunga applikationer. Laddningstid för bat-
teriet till 100% batterikapacitet är cirka 5 timmar; 
till 80% batterikapacitet ca 3 timmar.

NYA LIFTAR MED MERA
När det gäller andra nyheter lanserar Avant 
Tecno även en ny Leguan-lift kallad Leguan 
135 och kan fås med larvband eller hjul. Också 
hybriden Leguan 165 har uppgraderats.

Ett antal nya verktyg kommer också att lanse-
ras på Bauma som ett klippaggregat av högt gräs, 
nya schaktblad och en låsbar verktygslåda för att 
eliminera risken för att bli bestulen på arbetsplat-
sen. Avant Tecno kommer också att lansera ett 
antal handhållna verktyg som ett komplement 
till arbetet med maskinerna på arbetsplatsen.

För er som vill uppleva nyheterna från Av-
ant Tecno bör besöka företaget på Bauma, 11-
17 April, i monter FM615/3.

www.avanttecno.com
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Snart är det dags att återigen dela ut 
Nordbyggs guldmedalj för årets bästa 
produktnyhet. Nu är det klart vilka tio 
kandidater som är nominerade och röst-
ningen är igång. Vinnaren koras på Nord-
bygg torsdagen den 7 april. Nordbygg 
äger rum 5-8 april på Stockholmsmässan.

Förra året gick Nordbyggs guldmedalj 
till Deflamo för företagets miljövänliga och 
biologiskt nedbrytbara flamskyddsmedel 
Apyrum. Och nu ska det avgöras vilket 
företag som lanserat den mest innovativa 
produktnyheten under det senaste året, 
och som därmed ska få 2016 års medalj.

SÅ RÖSTAR DU PÅ DIN FAVORIT
Reglerna är desamma som tidigare år. 
Bidragen är hämtade från ”Topplistan” 
som löpande publiceras i tidningen 
Byggindustrin. Byggindustrins redak-
tion har sedan valt ut de tio nominerade.

Alla kan nu rösta på sina favoriter via 
www.byggindustrin.se/guldmedaljen 2016.

Röstningen pågår fram till och med 
måndagen den 4 april klockan 18.00.

PRISCEREMONI PÅ NORDBYGG
”Folkets röst” vägs sedan in i juryns slut-
giltiga beslut, som presenteras i sam-
band med prisceremonin på Nordbygg 
2016 torsdagen den 7 april på Stock-
holmsmässan.

I juryn ingår: Erik Hellqvist, vd på 
Svensk Byggtjänst (ordförande), Staffan 
Åkerlund, chefredaktör på tidningen 
Byggindustrin, Peter Söderberg, projekt-
chef för Nordbygg, Monica Björk, vd på 
Byggmaterialindustrierna, Björn Florman, 
Materialbiblioteket och Jörgen Hallström, 
kommunikationskonsult inom samhälls-
byggnad på Cloudberry Urban Souls.

NOMINERADE BIDRAG
• Byggledningssystem i 3D-format
• Sju fläktar i en
• Hänglås med skyddad bygel
• Andningsskydd med självjusterande fläkt
• Hörselkåpa med extra allt
• Armerarens bäste vän
• Ankarmassa med rätt miljökänsla
• Kapmaskin i 4-takt
• Lysande varselsele
• Vägdoktorn ställer diagnos

Nordbyggs guldmedalj 2016

Topcon Positioning Group presenterar LS-
100D, en ny digital lasermottagare! Topcon 
LS-100D är en digital lasermottagare som 
redovisar höjdavvikelse med tydliga siffror di-
rekt i displayen. Mottagaren har även display 
på baksidan samt 3-färgs lysdioder för tydlig 
höjdindikering och ett 90mm högt mottag-
ningsfönster för att enkelt finna laserhöjden. 
Ytterligare funktion är en pausknapp som 
kan användas om en avläsning behöver spa-
ras temporärt.

LS-100D är liksom tidigare mottagare ut-
rustad med alarm som indikerar om laser-
instrumentet är ur läge eller har låg batteri-
spänning. Magneter är monterade i toppen av 
mottagarchassit för att enkelt kunna ”fästa” 

mottagaren direkt på plåtdetaljer. Motta-
garen levereras som standard med hållare/
stångfäste.

www.blinken.eu 

TOPCON LANSERAR NY DIGITAL LASERMOTTAGARE!

Genom att kombinera branschledande 
elektronik med ett specialutvecklat trådlöst 
program ONE-KEY™ erbjuder en ny nivå av 
kontroll och tillgång till information. ONE-
KEY™ förändrar hur användare interagerar 
med sina verktyg, effektivisera arbetet och 
upprepa maximal precision gång på gång.

“Möjligheterna ONE-KEY™ erbjuder ar-
betsplatsen är oändliga, och idag inte ett 
slutresultatet utan bara början för den nya 
revolutionerande teknologin! Funktionerna i 
ONE-KEY™ kommer bli allt fler samtidigt som 
de existerande kommer utvecklas och bli ännu 
bättre. För första gången kommer Milwaukee 
kunna leverera ett högre värde för de produkter 
som redan sålts och finns ute på marknaden”, 
säger Thomas Møller, Trade Product Manager.

Verktygskontroll är en del av ONE-KEY™ 
och finns tillgängligt sedan i mars 2016 i 

samband med lanseringen av de nya M18 
FUEL™ produkterna som synkroniserar 
trådlöst med ONE-KEY™. ONE-KEY™ ap-
pen gör det möjligt att använda förinställda 
inställningar specifikt framtagna efter app-
likationer eller helt skräddarsy egna profiler 
med vridmoment och hastighetsinställ-
ningar. Med en enkel knapptryckning på 
verktyget kan användarna enkelt skifta mel-
lan sparade profiler för att på ett effektivt vis 
uppnå maximal precision varje gång.

Produktöversikt är en annan stor del av 
ONE-KEY™ som finns tillgängligt både i ap-
pen och online. Översikten skapar en cen-
tral plats för att hantera och synliggöra alla 
verktyg och utrustning oavsett varumärke 
som finns verktygssamlingen. 

ONE-KEY™ finns tillgängligt för Android 
and iOS kompatibla telefoner eller på webben.

MILWAUKEE LÅSER UPP DEN DIGITALA ARBETSPLATSEN

I förra numret av SRT med temat arbets-
plattformar fick vi inte med all information 
från marknaden. Därför presenterar vi nu All 
Access 24 AB som 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. 

allaccess.se Tillfällig Altrex-plattform med hörnsektioner.

Hängplattformar från All access 24

En hängande arbetsplattform från Altrex för 
underhållsarbeten av en idrottsanläggning.
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750 lbs 500 lbs341 kg 227 kg

SIMPLY RELIABLE BOOMS

45 T SJ46/51 AJ SJ63 AJ 66 T 86 T

Skyjack ś SJ86T Bom
har en imponerande last 
kapacitet I korgen. 227 kg alt. 
341 kg. 2-3 personer. Indikering 
med hjälp av en lampa i korgen och 
på nedre  körpanel visar vilket arbetsområde 
som kan utnyttjas. Vikten vägs in med hjälp av
viktavkänningen i korgen. 
 
Från den höga lastkapaciteten på 86T till vår unika  
SJ63AJ bom  erbjuder vi maskiner med unika lösningar 
som kännetecknas av uthyrningsbranschens bästa 
livscykel kostnad. Detta fås genom en robust 
konstruktion , låga underhålls kostnader 
och enkel service.

Imponerande Lastkapacitet I korgen.
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Efter att nyligen lanserat den framgångsrika 
duplexvälten LP6505 kommer Atlas Copco 
nu med dess ”storebror”. LP7505 är en större 
modell med samma imponerande egenskaper 
som LP6505. Båda de nya vältarna styrs ge-
nom att man går bakom maskinen och under 
de uppvikbara kåporna döljs massor av effek-
tivitet och prestanda. 

På båda maskinerna ger de nya uppvikbara 
kåporna enkel åtkomst till alla servicepunkter, 
till exempel motorunderhåll och batteriladd-
ning. De manuella bromsarna har ersatts med 
nya automatiska hydraulbromsar. När trycket 
går ner bromsas välten automatisk och om 
trycket går upp släpper bromsarna. LP6505 
och LP7505 har dessutom nya skrapringar som 
förhindrar att material fastnar på trummorna. 
De är helt enkelt enklare att hantera. 

TIO FRAMGÅNGSRIKA ÅR MED LP6500
”Efter tio framgångsrika år med vår helt hy-
drauliska duplexvält LP6500 uppdaterade 
vi den till LP6505, och nu till LP7505”, säger 

Kjell Helgesson, produkt- och applikations-
specialist för handhållen kompaktering. ”De 
nya vältarna är givetvis helt hydrauliska, både 
för vibration och körning, men de har också 
snygga kåpor med ny design. Dessutom an-
vänder vi vår nya kylning för hydrauloljan så 
att det går att hålla temperaturen nere även 
när temperaturen på arbetsplatsen är hög.” 

Atlas Copco är den enda tillverkaren som 
erbjuder den här typen av kylning för hydraul-
oljan. Om temperaturen på oljan hålls nere 

minskar slitaget på komponenterna, batteriets 
livslängd ökar, gummi och polymerdetaljer 
som tätningar bevarar sin funktion bättre och 
förhindrar att maskinen läcker. Kylningen för-
länger helt enkelt maskinens livslängd. 

LP6505 och LP7505 har ännu fler använ-
darvänliga funktioner. Kjell Helgesson avslu-
tar: ”Operatören har också enkel tillgång till 
gasreglaget, elstarten och vattenregleringen. 
Och samma låga hand- och armvibrations-
nivå som de föregående modellerna.”

Atlas Copcos duplexvält LP6505
FÅR EN STOREBROR: LP7505



Det här året såg ut att bli det mest mäs-
stäta sedan årtionden för den svenska 
bygg- och anläggningsbranschen. 

Egentligen ingen positiv utveckling för vare 
sig leverantörer eller entreprenörer om man 
frågar aktörerna i branschen. Men det skulle 
visas sig att arrangemangen blev för många 
och några av mässorna för året annullera-
des. Trots detta så är mässarrangemangen 
för många och de ligger dessutom väldigt tätt 
inpå varandra.

MÄSSRIKT ÅR
En orsak som späder på överetableringen av 
mässor är att den internationella megamäs-
san Bauma, som arrangeras vart tredje år i 
München, och som går av stapeln 11-17 april. 
När det internationella resandet blivit billiga-
re och ökat ordentligt är det många svenskar 
som väljer att besöka Bauma. Dessutom veck-
an innan Bauma ligger Nordbygg. En månad 
framåt i tiden har vi ytterligare en kollision 
mellan Maskinexpo och Svenska Maskinmäs-
san som också är bara några dagar emellan. 

Man kan bara konstatera att det är olyckligt 
att arrangörerna inte kommunicerar med 
varandra då det drabbar både dem och besö-
karna. I fallet Maskinexpo och Svenska Ma-
skinmässan får man väl säga att Maskinexpo 
har första tjing på sina datum då mässan legat 
ungefär vid samma tid de senaste 30 åren.

Årets utgåva av Maskinexpo kommer att se 
annorlunda ut då cirka 80-talet utställare valt 
att ställa ut på nya mässan Svenska Maskin-
mässan. Många av dessa dryga 80 företag är 
tunga namn i branschen och stora leverantö-
rer av maskiner och verktyg för bygg- och an-
läggning. Svenska Maskinmässan arrangeras 
av branschföreningen Maskinleverantörerna 
och det är endast medlemmar som får ställa 
ut. Några medlemmar har dock valt att vara 
med på båda mässorna. Svenska Maskinmäs-
san hålls på Solvalla i Stockholm mellan 2-4 
juni.

BRA TILLSTRÖMNING
I skrivande stund har drygt 270 företag bo-
kats som utställare på Maskinexpo vilket är 

en helt godkänd siffra trots avhoppet från ett 
antal medlemmar i Maskinleverantörerna. 
Det finns dock inga indikationer på, vad SRT 
erfar, att Svenska Maskinmässan kommer att 
arrangeras årligen så Maskinleverantörernas 
medlemmar kommer troligen att återvända 
till Maskinexpo de år som inte Svenska Ma-
skinmässan arrangeras. Årets Maskinexpo 
kanske inte andas lika mycket bygg- och 
anläggning som den brukar göra då många 
av utställarna har koppling till grönytebran-
schen eller är utställare av kringutrustning 
till flera olika branscher. Mässytorna har inför 
årets mässa förändrats något och gjorts mera 
kompakta. Det finns två ingångar in till mäss-
san, en i båda ändar. Som vanligt bjuds på ar-
betande montrar där maskiner demonstreras 
och kan testas. Maskinexpo brukar drar stora 
massor av besökare och utställarna kan nog 
räkna med mellan 20 till 30 000 besökare 
under de tre dagarna. Svensk Rental Tidning 
ställer som vanligt ut vid mässans huvudin-
gång.

www.maskinexpo.se
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I den mässtäta verklighet som vi lever i nu är det snart 
dags för bygg- och anläggningsbranschens kanske 
mest uthålliga mässa, Maskinexpo som arrangeras 
26-28 maj på STOXA norr om Stockholm.

Maskinexpo 2016



AB Gårdscisterner      1107
AB KRANLYFT                 945, 947
AB Mähler & Söner      1126
AB Peterson & Duhr        958
AB Rindab      2178
Abandon AB      1150
Abelco Nordic AB        803
AD Maskin    2219C
AJAC AB    2203D
Allu Sverige AB      1300
AMAB Hydraul AB      2158
Andersen Contractor AB                 503, 600
Annelunds Trailer AB                         982
Arento AB      2177
ATV Sweden AB/Silverstone      2211
BA Trading AB      979F
Beck Maskin Sverige AB                  939, 941
Bedsab B. Edström AB         956
Bengtssons Maskin AB                         2122
BestGrip / EcoKraft      1303
BEWAG AB      2104
Biojack Oy      1985
Blinken Tools AB     1160
Brdr. Holst Sörensen AS                        925
Bålsta-Släpet AB      1120
Camso Sweden AB     2164
Carlsson & Co AB        978
Certex Svenska AB        919
Ceteco AB    2219A
C-G Berg Metal Ltd.      1127
CONTAINERPOOLEN AB                      2224
Contrano AB      2141
Cordestam Maskin AB     2165
Dealy Sweden AB      2213
Duztech AB       1982
engcon Sweden AB                                                     1128
EPOX Maskin AB           937
Ergo Seat AB                                                     979A, 979B
Flintab       979E
Forshaga Bil & Maskin KB        915
Fredheim Maskin A/S                          301
FS Skopan/Rostfritt & Smide AB          1149
Färmartanken AB         923
Förarmiljö  AB        991
Götene Construction Equipment AB                         809
HeatWork AB         962
HillTip AB                                                                      916
Hitachi Power Tools Sweden AB                       989
Hjo Bulten AB      2161
Holte Electronics AS                     2219B
Hydroscand AB        984
Häggblom Sverige AB       1116
Industri & Marin Diesel AB      1976
INOMEC AB       2160
Insemoso AB                        905
IPE Göteborg AB       2222
Isuzu Sverige AB      2143
JLM Ditch Witch        967
K.T.S. Maskiner AB      2144
Kabe Rental AB                       2162
Kamab Mining AB                      2124
Knivsta Maskin AB                                                      2125
Lindab Sverige AB                    1132A
Lundaman Instrument AB         959
M.J. Hydraulik       2218
Malux Sweden AB       1984
Maskin Mekano  AB                         101
Menzi Muck AG      1122
Mercedes-Benz Lastbilar, Hedin Bil      1314
Midhage AB, Jack    2148K
MINAB    1132H
Nilfisk Outdoor Division                        2135
Novatron Machine Control Systems AB                        100

ONE100 Professional AB       2201
P & T Verktyg AB             2173, 2175
PG Rental & Trading AB      2185
Power Tools AB               1100, 914
Pritec Maskin AB       1105
Quickman Produktion AB      2138
Ramona Motors AB             2106, 2108
Ramudden AB              1145, 1147
Randex AB       2147
Redskaparna AB      2146
Renault Nordic AB      2179
RIVARD                                                                       1152
Safedriving 24 AB    2203A
Saferoad Traffic               2140, 2142
Scanlaser AB         917
Scop AB         P14
Shamrock Truck AB        980
Slangakuten       2128
Spierings Mobile Cranes                          501
SSAB EMEA         811
StolComfort I Sverige AB       2109
Ståhles Mining and Construction AB                       1142
Svarvén & Co. AB         929

Swedol AB         913
Svensk Hytt-Comfort AB           2136H, 2136I
Svenska Blount AB       2204
System Edström Bilinredningar AB      2300
Sønderup Maskinhandel A/S                       2110
Tecura AB         977
Thoréns i Kil                                                      2106, 2108
Thovo AB         931
TM Grandin Construction & Trading AB                       2167
Trans-Auto AB       2152
Trimtec AB             2130, 2132
Upplands Motor      1112
Valla Vagnen AB      1108
VEKA MASKIN        2101
Vendig AB         106
Vermeer Viking AB        903
Westbay Trailers AB                       1113
Volvo Penta/Imatech Marin & Industri AB       976
WORXSAFE AB       1110
XYLEM WATER SOLUTIONS SWEDEN AB      2200
Ysta-Maskiner AB        948
Älvestad-Tanken AB                          2153

Utställare Maskinexpo 2016
Ett urval med koppling till rentalbranschen 
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I år är det återigen dags för demoleringsmässan DEMCON att arrangeras på 
Infracity norr om Stockholm. Startfältet av utställare börjar byggas upp. 
I vanlig ordning dukas det upp för DEMCON-kalaset på torsdagskvällen med 
utdelning av det Svenska Demoleringspriset. Tyrolit arrangerar dessutom 
den nordiska finalen i sin internationella håltagartävling.

Enda skillnaden från tidigare mässår 
är att DEMCON 2016 arrangeras den 
29-30 september istället för i början 

av september månad. Orsaken är att under 
de senaste åren har branschmässorna börjat 
svärma i början av september. Den ursprung-
liga planen var att mässan skulle hållas den 
4-5 september. Men vid ett tillfälle låg tre 
mässor på samma datum, två i Göteborg och 
så DEMCON på Infracity. Så går det ju inte ha 
det. Branschen kan ju inte trötta ut entrepre-
nörerna med mässor i tid och otid. Så DEM-
CON flyttade till slutet av månaden och en av 
de andra två mässorna ställde in i år.

EN UNIK 
SAMLINGSPLATS FÖR BRANSCHEN
Startfältet för DEMCON 2016 börjar ta form 
och besökarna kommer att kunna möta de 
traditionella leverantörerna i branschen och 
en hel del andra lite nyare aktörer. Bästa 
sättet att hålla sig informerad om vilka som 
ställer ut är att kontinuerligt besöka mässans 
hemsida www.demcon.se. Det unika med 
DEMCON är att mässan är liten och extremt 

nischad. Hit kommer bara branschens ak-
törer, det vill säga proffsen som jobbar med 
håltagning, rivning, återvinning, sanering, 
hantering av damm och betongslam, vatten-
bilning med mera. Kompetensnivån är hög 
och stämningen är god. DEMCON är en unik 
företeelse som saknar sitt motstycke vilket 
också lockar en hel del internationella besö-
kare. Sverige är unik både vad gäller mängden 
tillverkare inom de sektorer som nämnts och 
lika unikt ifråga om utövarna. DEMCONs 
hemsidan uppdateras regelbundet. Som be-
kant hålls den tyska branschmässan Bauma i 
april och vi kan lova att många av de nyheter 
som lanseras på Bauma kommer att visas på 

DEMCON. Att DEMCON och Bauma sam-
manfaller på samma år brukar vara ganska 
lyckat vad gäller nyhetsskörden och det har 
hänt förrut. Som vanligt finns både en inom-
hus- och utomhusdel på DEMCON och trots 
att mässan arrangeras några veckor senare i 
år så brukar utomhustemperaturen vara av ok 
under hela september. Har vi riktigt tur kan-
ske vi får en Brittsommar i år.

MÄSSANS SPONSORER
Sedan några år tillbaka har mässan och det 
övriga arrangemanget sponsorer. Årets pla-
tinum-sponsor är Husqvarna Construction 
Products vilket är en sponsornivå som även 
omfattar DEMCON-kalaset och det Svenska 
Demoleringspriset. Våra två guldsponsorer är 
Pentruder AB och Bobcat Svenska AB. Brons-
sponsorer för mässan är Tyrolit och Jack Mid-
hage AB. Kom ihåg att besöka sponsorernas 
montrar på mässan.

MÅNGA AKTIVITETER
Det händer mycket på och kring DEMCON i 
år. Under själva mässan arrangerar tillverka-

Jämnt årtal betyder DEMCON-år
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PD & SRT

Huvudutgång
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område

Utgång
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8x8=64m2

Bokad / Booked Reserverad / Reserved Ledig / Available

CONTRACTORS SQUARE

Håltagningsentreprenörerna 
Riv- & Saneringsentreprenörerna

DEMCON / ExpoRent 2016
29-30 september 2016
Inframässan, InfraCity
Exhibition Centre
Upplands Väsby

2015-09-04

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

DEMCON 2016 
INOMHUS/UTOMHUS - Indoor/Outdoor
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ren Tyrolit återigen den nordiska finalen i sin 
internationella håltagartävling Tyrolit Cutting 
Pro Competition. Då tävlar vinnarna från de 
nordiska länderna åter igen mot varandra för 
att kora vilka som kommer att delta vid finalen 
i Innsbruck i början av 2017. Det brukar bli en 
lyckad tillställning och den nordiska finalen 
hålls i ett tält på DEMCONs utomhusområde. 
Men inte nog med det. På kvällen torsdagen 
den 29 september arrangeras DEMCON-kala-

set i Ballroom på Scandic Infracity som ligger 
vägg i vägg med mässhallen. Här brukar det 
vara högt i tak, bra stämning, god mat och un-
derhållning. DEMCON-kalaset brukar räknas 
till det tillfälle då hela branschen får chans att 
festa lite tillsammans och bordsplatserna bru-
kar gå åt ganska snabbt. I vanlig ordning delas 
det Svenska Demoleringspriset ut under mid-
dagen. Mer om priset och hur man anmäler 
sig presenteras i en separat artikel på sidan 10. 

Efter att mässan stängt på torsdagen arrang-
erar branschföreningen Håltagningsentrepre-
nörerna sitt mingel i mässans entré. Traditio-
nen började 2014 och blev mycket uppskattad. 
Denna gång anordnas minglet direkt efter 
mässan så att det inte inkräktar på mässans tid 
då många besökare prioriterar minglet. Öppet-
tider för mässan är som vanligt 09.00 till 17.00 
på torsdagen den 29 september och 09.00-
15.00 på fredagen den 30:e.
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Gröna laserstrålar är framtiden när det gäller 
självnivellerande korslaser då det syns betyd-
ligt bättre och skarpare än röda strålar. DE-
WALT lanserar nu två av sina toppmodeller 
med grön laserstråle för absolut bästa synbar-
het och precision.

Genom att kombinera den senaste laser-
tekniken med sitt omtalat kraftfulla batteri 
10.8V XR kan DEWALT nu presentera två 
självnivellerande korslasrar som både har 
grön laserstråle och extra lång gångtid.

DCE088D1G (korslaser) och DCE089D1G 
(korslaser 360°) är ett svar på byggbran-
schens ökade efterfrågan på korslasrar med 
grön diod eftersom det visat sig att gröna 

NY GRÖN LASER GER FYRA GÅNGER BÄTTRE SYNBARHET
laserstrålar är betydligt lättare att se för det 
mänskliga ögat än röda. Skillnaden i synbar-
het är hela fyra gånger så stor. En upptäckt 
som innebär en revolution när det gäller 
självnivellerande korslaser-instrument efter-
som det ofta varit svårt att se de röda streck-
en, speciellt på avstånd. Med grön laserstråle 
förbättras synbarheten avsevärt vilket är en 
stor fördel på till exempel byggarbetsplatser 
med mycket ljusa förhållanden eller när av-
stånden är långa. Korslaser med grön stråle är 
också idealisk när man arbetar med moment 
som kräver exakt precision, som exempelvis 
när man sätter gips och undertak eller instal-
lerar ventilationssystem.

Laserkvalitén är mycket hög och det skarpa 
och tydliga gröna korset gör att nivelleringen 
och inriktningen går snabbare och lättare. 
Räckvidden är hela 30 meter, upp till 60 me-
ter om man använder en lasermottagare, och 
nivelleringsnoggrannheten är +/- 3mm per 10 
meter. En smart låsfunktion gör att korsla-
sern också kan transporteras utan att kalibre-
ringen tar skada och den robusta kåpan med 
tjockt glas är gjord för att klara ett fall på upp 
till 2 meter.

Båda modellerna är även skyddsklas-
sade mot damm och vattenstänk enligt IP65. 
Cirkapris DCE088D1G-QW 3 230 kr och 
DCE089D1G-QW 5 000 kr ex. moms.

Leguan Lifts Oy, den första tillverkaren att in-
föra självgående arbetsplattformar, stärker sitt 
sortiment med en ny modell. Företaget kom-
mer att introducera den nya modellen, Legu-
an 165, på Bauma, 11-17 April 2016 München. 
Utformningen av Leguan 165 är baserad på 
Leguan 160. 

Leguan 165 finns med fyrhjulsdrift. Leguan 
är den enda tillverkaren som kan leverera själv-
gående spindelhissar med fyrhjulsdrift. 4WD 
ger en smidig och snabb körning och körbarhet. 
Leguan enheter med fyrhjulsdrift är utmärkt 

även i tuffa och svåra förhållanden. Leguan 165 
kommer också att finnas med larvband för yt-
tersta tuffa och svåra körförhållanden. Körbar-
het av alla Leguan enheter är enastående.

Det finns tre olika Leguan modeller i sorti-
mentet; Leguan 125, Leguan 135 och Leguan 160.

Leguan 135 är den senaste en och fördes till 
marknaden ungefär ett år sedan. Leguan kon-
centrerar i den aktiva produktutvecklingen 
och har redan planer på att introducera nästa 
ny modell i början av 2017. I Sverige säljs Le-
guan av JR Trading.

Ny modell från Leguan
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Det har varit lugnt på den svenska pump-
marknaden sedan vår senaste tema-artikel 
om nya pumpar för ett år sedan. Nyheten 
är att Atlas Copco numera storsatsar på 
pumpverksamheten. Företaget har nu 
nyligen köpt pumptillverkaren Varisco, 
som är välkänt för att utveckla och till-
verka pumpar med hög kvalitet.

Varisco blir 
Atlas Copco
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Varisco-pumparna inkluderar ett stort 
program av bensinpumpar, diesel-
pumpar, elektriskt sugande pumpar, 

eldrivna centrifugalpumpar, dränkbara pum-
par för läns och avlopp i gjutjärn och rostfritt. 
Dessutom diafragmapumpar, och pumpar för 
brandbekämpning samt ett brett program av 
pumpar som är anpassade för industriellt bruk.

Varisco-pumpar används av många olika 
kunder. En vanlig applikation är till exempel 
att avlägsna oönskade vatten eller andra väts-
kor i bygg-, gruv- och olje- och gasindustrin. 
Pumparna används också i industriella pro-
cessanläggningar samt av räddningstjänster i 
händelse av översvämningar. 

Pumparna passar också för att pumpa vat-
ten som innehåller slitande partiklar och kor-
rosiva vätskor.

Köpet av Varisco innebär således en kraf-
tig förstärkning av Atlas Copcos nuvarande 
pumpsortiment som består av Weda- och 
Pas-serierna. Det gör företaget till en kom-

plett och betydande leverantör av 
pumpar för gruv- och anlägg-

ningsindustrin samt för 
räddningstjänster.

Atlas Copco planerar att visa en del av det 
nya pump-programmet på Svenska Maskin-
mässan på Solvalla i juni. 

Atlas Copco kommer också i maj lansera 
två nya Weda-pumpar: modellerna 50 och 60 
med ökad prestanda tack vare ny hydrau-
lik och med mer kraft i förhållande till vikt 
tack vare en ny motorkonstruktion.

Köpet av Varisco gör Atlas Copco till en komplett leverantör av pumpar till gruv- och anläggning-
sindustrin och räddningstjänster.

Den nya rostfria länspumpen Atlas Copco Titan 
2XL 30-18MA.

Den nya rostfria länspumpen Atlas Copco 
Titan 2XL 54-20.



Svensk Rental Tidning • Mars - April 2016  • www.SvenskRental.se

PUMPAR

42

Strax utanför Stockholm rinner Bällstaån, som just nu ge-
nomgår en översyn för att förbättra dess vattenkvalitet 
samt skapa bättre förutsättningar för bebyggelse i närom-
rådet. En del av projektet syftar till att ersätta gamla kul-
vertar, och för att kunna göra det behöver ån omdirigeras så 
att arbetsområdet blir torrlagt.

 EN Å UNDER UTVECKLING

Med början i Järfälla, strax nordväst 
om Stockholm, letar sig Bällstaån 
sydost genom Sundbyberg och ner 

till Stockholm. Ån har ett antal kulverteringar 
och närmare en och en halv kilometer rin-
ner genom en tunnel under Spånga centrum. 

Totalt är Bällstaån drygt en mil lång och den 
mynnar så småningom ut i Bällstaviken, som 
ligger i den inre delen av Mälaren. 

Ån saknar strömsträckor och under hela 
sträckan från Järfälla till Bällstaviken faller 
den inte mer än 10m. Med endast två tillflö-

den – Veddesta dike i Järfälla och Nälsta dike 
i Stockholm – samt långa uträtade sträckor är 
medelvattenföringen omkring 220 l/s. 

FRÅN DÅLIG 
TILL GOD VATTENKVALITET
Dessvärre håller vattnet i ån inte tillräckligt 
hög kvalitet, och därför har det nu startats 
ett projekt som ämnar åtgärda detta och för-
bättra förutsättningarna för bebyggelse i när-
området.

Redan år 2009 bedömdes Bällstaåns eko-
logiska status vara ”dålig” och en preliminär 
klassning beskrev den som ”otillfredstäl-
lande”. Målsättningen med projektet är att 
ån ska ha uppnått god ekologisk status till år 
2021, något som går i linje med EU:s vatten-
direktiv.

För att säkerställa att arbetet utförs korrekt behöver arbetsområdet 
torrläggas. Detta görs med hjälp av Atlas Copco PAS6, en kraftfull die-

selpump som man har hyrt in från Mark & Byggmaskiner i Järfälla.
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BRUBAKKEN AB  010-722 30 00  www.brubakken.se

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!

NYHETER!
Omme 1300E
Omme 1700EX

Vägen dit är dock lång – delvis då det på 
grund av åns läge och omgivningar är svårt att 
genomföra förändringar som på kort tid kan 
avläsas i vattenkvaliteten – och projektet är 
uppdelat i olika faser.

En viktig del i inledningen är att definiera 
orsakerna till varför åns vattenstatus inte är 
god nog. Berörda kommuner och Länsstyrel-
sen samarbetar därför för att identifiera föro-
reningskällorna, och det hoppas man kunna 
göra med hjälp av övervakningsdata. 

Samtidigt innebär förändrade klimatför-
hållanden att dagvattenflödena i ån och vat-
tenståndet i Mälaren sannolikt kommer att 
öka, vilket medför ökad översvämningsrisk. 
En fortsatt exploatering av området förutsät-
ter att dagvatten kan avledas till ån, och de 
involverade parterna måste därför ta hänsyn 
till riskerna för översvämning och utreda vilka 
åtgärder som krävs för att minska dessa.

GAMLA KULVERTAR
 BLIR NYA LEDNINGAR
En annan viktig del av projektet handlar om 
att ersätta gamla, läckande kulvertar, som 
delvis slammats igen på grund av områdets 
mark- och jordförhållanden. Det arbetet på-
går just nu för fullt och utförs av Peab som 
en del av projekt Mälarbanan, där Trafikver-
ket och Järfälla kommun gått samman om en 
omläggning av befintlig åfåra. 

Arbetet utförs i två etapper, där totalt 60m 
gammal stålkulvert och 40m gammal betong-

kulvert ersätts med en 188m lång plastledning 
(varav 123m med utökad dimension). Det an-
läggs även två helt nya dagvattendammar för 
ökad trevnad samt sänkt flödeshastighet. 

För att säkerställa att arbetet utförs korrekt 
behöver arbetsområdet torrläggas, något som 
kräver en pump med hög flödeskapacitet då det 
förekommer höga vattenstånd med stora flö-
den i ån. Detta åstadkommes med hjälp av Atlas 
Copco PAS6, en kraftfull dieselpump som man 
har hyrt in från Mark & Byggmaskiner i Järfälla. 

Pumpens höga kapacitet håller undan flö-
det och dess låga decibelnivå ser till att detta 
kan göras med minimala störningsmoment 

för tredjeman. Med hjälp av förbipumpning-
en kan arbetsplatsen alltså göras tillräckligt 
torr för att ta upp de gamla kulvertarna, rensa 
ån från sediment samt sätta in och övertäcka 
nya kulvertar.

Arbetet med att ersätta kulvertarna utgör 
en viktig del i ett stort projekt som kommer 
att pågå under lång tid framöver. När projek-
tet så småningom summeras ska åns vatten-
kvalitet ha förbättrats avsevärt samtidigt som 
områdets förutsättningar för såväl befintlig 
bebyggelse som nyexploatering ska vara bätt-
re. Men de första stegen har alltså redan tagits 
och ån rinner nu sakta på väg mot målet.

Pumpens höga kapacitet håller undan flödet och dess 
låga decibelnivå ser till att detta kan göras med mini-
mala störningsmoment för tredjeman.
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MINDRE KRÅNGEL 
  - mer pengar med Hilti

Under hösten förra året hade Svensk Rental Tidning återigen möjligheten att 
besöka Hiltis huvudkontor i Schaan, Liechtenstein. En hel del har hänt sedan 

förra besöket. SRTs chefredaktör Jan Hermansson rapporterar.

Från vänster till höger 
Hans-Jörg Rieger, Vida 

Gabor och Martin Gödick-
emeier från Hilti i Schaan.

De nya Hilti verkställande 
ledning kvartalen i Schaan.

Mycket har hänt sedan sist. I princip 
har hela Hiltis anläggning i Schaan 
genomgått en ordentlig utbyggnad 

och renovering och arbetena pågår fortsatt. 
Den största nyheten är kanske att man byggt 
ett så kallat Innovationscentrum på motsatt 
sida av vägen som löper framför själva huvud-
kontoret som invigdes så sent som i maj förra 
året. Innovationscentrumet är av senaste skri-
ket och mäter hela 30000 m2. Ett unikt bygge 
med tanke på vad det inrymmer. Större delen 
av den nya fastigheten inrymmer nya moderna 

lokaler med avancerad utrustning för forsk-
ning och utveckling. Bland annat kan jordbäv-
ningar simuleras för att kunna mäta vad som 
händer med Hiltis olika typer av infästningar. 
Innovationscentrumet innehåller även gym, 
vilorum, rum för bön och meditation, ett antal 
samlingsrum och en stor kafeteria. Totalt arbe-
tar 400 personer i Innovationscentrumet. Ett 
stenkast därifrån finns Hiltis eget Child Care 
Center som är ett nytt dagis för barn till de 
anställda. De övriga kontorsfastigheterna och 
tillverkningsenheterna renoveras också. Dess-

utom har en ny fastighet uppförts där Hiltis 
direktion numera sitter.

HILTI FÖRSÄKRAR ENTREPRENÖREN
“Hiltis ökade satsning på forskning och ut-
veckling av sina produkter borgar för bättre 
säkerhet och ökad effektivitet för våra kunder”, 
säger Martin Gödickemeier som är chef för 
avdelningen Diamond Market Development. 
“Våra kunder ska alltid vara nöjda med våra 
produkter. Dom ska veta att om de väljer Hilti 
tjänar de mer pengar och har mindre problem”, 
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Diamantverktygstillverkning på Hilti.

Hans-Jörg Rieger och Martin Gödickemeier. Hiltis nya experimentlaboratorium.

fortsätter han. Men Hiltis framgångar hos sina 
kunder bygger inte bara på säkra och effektiva 
produkter. En annan viktig ingrediens, som 
man har haft stor framgång med på många 
marknader i Europa, är något man kallar Hilti 
Fleet Management Program. 

Hilti gav sig in i den professionella håltag-
ningsbranschen 1982. Tio år senare förvärva-
des svenska bolaget Gearmec som grundades 
av Anders Johnsen. Under 2005 introduce-
rade man Hilti Fleet Management. Ett Fleet 
Management-kontrakt löper upp till fem el-
ler sex år. Genom att förnya kontraktet kan 
entreprenörer alltid arbeta med den senaste 
utrustningen och verktyg från Hilti vilket sä-
kerställer produktiviteten. I Sverige har Fleet 
Management blivit allt vanligare bland hålta-
gare och det uppskattas cirka 60 procent av 
Hiltis kunder i Sverige använder Fleet Ma-
nagement. I Schweiz är det nära 100 procent 
och i Tyskland ligger siffran på 70. Under året 
kommer Hilti Fleet Management även att 
lanseras i USA. ”De flesta av våra kunder ser 
Hilti Fleet Management som en försäkring”, 
säger Hans-Jörg Rieger som är Segment Ma-
nager Diamond Sawing på Hilti.

HILTI VILL FRIGÖRA HÅLTAGAREN
Under det senaste decenniet har Hilti lanse-
rat en rad nya system för betonghåltagning 
såsom väggsågar, vajersågare och borrsystem. 
Under de senaste fem åren och sedan hög-
frekvenstekniken slog igenom har man blivit 
särskilt uppmärksammade för sina smarta 
och kompakta borrsystem, de effektiva vajer-
sågarna och inte minst för sin lilla väggsåg där 
kraftenheten, eller E-boxen som Hilti själva 
säger, integrerats i själva såghuvudet. Integre-
rad E-box är något som man kan beteckna att 
Hilti fortsatt är ensamma om. Även de större 
HF-sågarna, dock med separat kraftpaket, har 
fått många goda omdömen bland användar-
na. En nyhet som kom 2013 är konceptet Cut 
Assist som innebär att väggsågen i stort sett 
sköter sig själv under själva sågningssekven-
sen, vilket ger operatören tid att göra något 
annat som att förbereda inför nästa snitt eller 
varför inte ta en paus. 

En av Hiltis senaste nyheter som släpptes 
under 2015 är kärnborrsystem Hilti DD 350-
CA med den nya automatiska mataranord-
ningen DD AF-CA. Detta är det första kärn-
borrsystem som lanseras med Cut Assist. Efter 
att kärnborret har monterats sköter systemet 
själv borrningen. Systemet löser alla moment. 
Först initieras hålstartsfunktion, vattnet sätts 
igång, borrningen startar med järndetektion 
och systemoptimerad borrning genom arme-
ring och hålrum. Därefter känner systemet av 
när borret går genom bjälklaget eller väggen, 
stannar och stänger av vattnet. Med alla funk-
tioner så optimeras borrningen och slitaget 
på utrustningen minskas. Eftersom systemet 

är helt vattentätt finns inget behov av luftkyl-
ning till borrmotorn.

Enligt Hans-Jörg Rieger ökar Cut Assist-
systemet effektiviteten genom frigöra ope-
ratörens arbetstid med upp till 40 % jämfört 
med manuell borrning. Det vill säga att ope-
ratören kan göra något annat än att mata 
fram borret. Vad som är unikt med den nya 
automatiska borrmataren är att det finns få 
knappar på den. I Sverige har vi varit vana att 
de är ganska svåra att ställa in. Hiltis matare 
sköter sig själv. En annan fördel är att E-box-
en integrerats i borrmotorn och bara en kort 
kabel behövs mellan den automatiska mat-
ningsenheten och borrmotorn. ”Det finns för 
närvarande en hel del snack i branschen om 
att öka skärhastighet och effektivitet. Men 
med dagens snabba diamantverktyg finns 
det väldigt lite tid att vinna i själva borrmo-
mentet. Därför tycker vi på Hilti att tid och 
effektivitet kan vinnas på andra saker runt om 
själva borrningen eller sågningen och det är 
just här som Cut Assist-systemet är så revo-
lutionerande och tillåter operatören att jobba 
med andra saker under själva borrningen eller 
sågningen”, säger Rieger.

HILTI UTBYTESMODUL 
FÖR BORRKRONOR
Hilti har också lanserat en annan nyhet med 
en lösning som förenklar det så kallade om-
sättning- förfarandet och som sparar hante-
ringen av tunga borrkronor. Denna lösning 
utvecklades först för små borrkronor men är 
nu tillgänglig för borrkronor upp till 202 mm 
i diameter.

Den ände av borrkronan där diamantseg-
ment sitter kan nu enkelt lossas och ersättas. 

Det handlar egentligen om en liten ring där 
segmenten sitter som lossas och en ny med 
fräscha diamantsegment sätts dit med en 
slag bajonettfattning. Resultatet blir att ope-
ratören enkelt kan byta till en ny borrkrona 
utan att byta själva stommen. Han behöver 
därmed betydligt färre borrkronor i sin servi-
cebil. Egentligen behövs bara en stomme per 
borrdiameter och sedan ringar med färska di-
amantsegment. En hel del vikt och hantering 
sparas som sagt på det här sättet.

En av drivkrafterna i Hiltis produktutveck-
ling av nya maskiner och verktyg är att skapa 
enkelhet och smidighet för operatörerna. Ett 
bra exempel är Hiltis högfrekvensutrustning 
som har få komponenter. Jämfört med andra 
tillverkare är man som sagt först med att in-
tegrera den elektriska omvandlaren, eller E-
boxen, i sina såghuvuden eller borrmaskiner i 
stället för att ha en låda stående på golvet nå-
gonstans som är ansluten med en kabel. Här 
ryktas det att även Hiltis stora väggsåg kom-
mer att lanseras med integrerad HF-omvand-
lare i år. Men det är än så länge obekräftade 
uppgifter. Den som besöker Bauma lär få svar 
på om det stämmer.

STARK TILLVÄXT SEDAN 2011
Under SRTs besök i Schaan berättade Martin 
Gödickemeier att cirka 50 procent av Hiltis 
tillverkning avser fästanordningar. Den an-
dra hälften delas mellan elektriska verktyg, 
håltagningsutrustning och diamantverktyg. 
Cirka 50 procent av Hiltis marknad återfinns 
i Europa. Man sysselsätter cirka 20000 perso-
ner och är aktiva i 120 länder där hela 15000 
personer arbetar i direktförsäljning via dotter-
bolag som till största delen ägs av Hilti. Hilti 
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Vid SRTs besök i Schaan fick Jan Hermansson även möjlighet att träffa Johannes 
Wilfred Huber som är högste chef för Hilti Business Unit Diamond Systems. 
Huber delade sina tankar och funderingar om den rådande marknadssituationen 
och framtiden för Hilti inom området betonghåltagning.

Anpassning och mångfald är nyckeln 
Intervju med Johannes Wilfred Huber:

Hilti tros vara den största globala tillverkare av håltag-
ningsutrustning och diamantverktyg med direktförsäljning. 
På vissa marknader som exempelvis Norge sker dock 
försäljningen genom en fristående återförsäljare men det 
är ganska ovanligt. “Vi lägger ner mycket möda på att 
hitta den bästa och rätta säljkanalen i varje region som 
är till gagn för våra kunder. Därför är mångfald följt av 
anpassning av största vikt”, säger Huber. “Med betoning 
på mångfald anser jag att vi kan hantera vårt arbete bättre. 
Detta är också anledningen till att vi mycket gärna se fler 
kvinnor på olika befattningar inom vår organisation “.

Hilti har vid upprepade tillfällen vunnit priser under 
de senaste åren för att vara ett av de bästa företagen att 
arbeta för i flera länder. “Om våra anställda är nöjda med 
vad de gör och gillar sitt jobb ger de också våra kunder 
en bra service”, säger Huber.

FOKUSERA PÅ ÖKAT ANTAL MARK-
NADSANDELAR GLOBALT
Hilti har ett starkt fotfäste på de flesta av de stora markna-
derna i Europa. Även södra Europa börjar resa sig så sakte-
liga efter år av recession. Huber menar att även om Hilti har 
en mycket stark position på flera av de europeiska länderna 
finns fortfarande utrymme för att öka sin marknadsandel. 
“Enkelhet, effektivitet och ökad vinst för användarna är våra 
nyckelord. Och vi har arbetat och arbetar hårt för att utveckla 
produkter och arbetssituationer som ska åstadkomma det. 
Det är lite som ett missionsarbete att göra användarna 
medvetna om fördelarna med våra produkter och kompletta 
paket som exempelvis Fleet Management Program och Cut 
Assist System “, berättar Huber.

Huber framhåller också att USA-marknaden prioriteras 
och där kan Hilti växa mycket mer framförallt inom håltag-
ningssektorn. Ett exempel är att man nu startar produk-

tion av Equidist-verktygen även i USA. Samma sak med 
produktion av Equidist i Indien med fokus på den asiatiska 
marknaden. Huber har också stora förhoppningar om 
tillväxt i Asien. Det enda område som bekymrar honom är 
Sydamerika och särskilt Brasilien och Argentina. “Brasilien 
har både ekonomiska och politiska problem. Länderna var 
starka när råvarupriserna var höga. Men när priserna föll 
dramatiskt följde ländernas ekonomi med i raset “, säger 
Huber. “Det är helt annorlunda med Mexiko, som är en 
marknad med stor potential”.

ORGANISK TILLVÄXT 
MED STARKA ÄGARE ÄR RECEPTET
Hiltis organiska tillväxt är ett prioriterat område och man 
tänker inte växa genom förvärv utan är starkt fokuserade 
på anpassning och mångfald. Dessa värden byggs mest 
effektivt upp genom organisk tillväxt än genom uppköp. 
Huber menar att de tillverkare som har gjort sin hemläxa väl 
kommer att lyckas i framtiden. Framtiden kommer att vara 
mer krävande ifråga om nya applikationer kundrelationer, 
produkter, diamantverktyg och service. Hiltis servicepro-
gram är en nyckelfråga. Ingen reparation bör ta mer än tre 
dagar i genomsnitt. “En dag för transport till en serviceverk-
stad, en dag för reparation och en dag transport tillbaka 
till kunden. En annan sak som vi som tillverkare måste bli 
bättre på, och som inte har med relationer med kunden 
att göra, är volatiliteten i växelkurserna. Detta blir en allt 
viktigare nyckelfråga för vår verksamhet, säger Huber”.

Huber betonar också värdet av att Hilti är ett familjeägt 
företag. Hilti ägs idag av familjen Hilti som inrättat bolaget 
som en stiftelse med familjemedlemmar som har en 
mycket stark inverkan på bolaget. Martin Hilti grundade 
bolaget 1941 och i år firar man alltså 75 år. Ordföranden 
för Hilti är idag Martin Hiltis son Michael Hilti.

Johannes Wilfried Huber.

använder i mycket liten utsträckning fristående 
återförsäljare. Hilti är verkligen ett internatio-
nellt företag med mer än 60 olika nationaliteter 
som arbetar på huvudkontoret i Schaan. Vid hu-
vudkontoret arbetar för övrigt cirka 2000 perso-
ner. I USA, som blivit en expansiv marknad för 
Hilti, arbetar idag 2500 personer. Det svenska 
dotterbolaget sysselsätter 320 personer.

2011 var ett ganska svårt år för Hilti. Men 
sedan dess har tillväxten ökat och förra året 
ökade man med 3,6 procent för att nå en 
omsättning på € 4,1 miljarder. Hilti hade en 
avkastning på försäljningen av 11,9 procent år 
2014. Omkring 18 procent av vinsten återin-
vesteras i forsknings- och utvecklingsarbete.

Hilti har idag produktion i Liechtenstein, 
Schweiz, Österrike och USA och i en ny fabrik i 
Indien med över 500 anställda. Men kärntekno-
login kommer alltid stanna i Liechtenstein och 
Schweiz. Årligen produceras cirka fyra miljoner 
diamantsegment i Schaan. De flesta av dessa 
med Equidist-diamantsystem, som är Hiltis 
eget system av så kallade positionerade dia-
manter, som radikalt förbättrar skärprestanda 
och livslängd, enligt Gödickemeier. Equidist-
systemet lanserades 2009. Equidist-segmenten 
tillverkas idag redan i Indien och tillverkning 
kommer att startas upp i USA under 2016. 

Tillverkning av diamantverktyg i Schaan 
kommer att flyttas till Thüringen i Österrike 
under första kvartalet av 2016. Produktionen 
av högfrekvensstyrd håltagningsutrustning 
är idag dominerande hos Hilti men fortsatt 
tillverkar man även till viss del hydraulisk 
utrustning som främst säljs till tillväxtmark-
nader som Indien och andra liknande mark-
nader. ”Det är otroligt hur saker och ting har 
förändrats med den högfrekvenstekniken”, 
säger Gödickemeyer. ”Innan brukade vi främst 
nyanställa maskiningenjörer. Idag anställer vi 
främst elingenjörer vilka dominerar vår FoU-
avdelning. Vi ser en stark efterfrågan på HF-
utrustning. Sedan vi lanserade vår nya 10kW 
fjärrstyrd DST 10 CA väggsåg med Cut Assist 
2014 har vi upplevt en 60 procentig försälj-
ningsökning i väggsågar”, säger Gödickemeier.

DST 10 var den första väggsågen från Hilti 
med inbyggd E-box. ”Det var en oerhört svår 
uppgift för vår FoU-avdelning att placera E-
boxen inne i såghuset. Vi började faktiskt denna 
utveckling redan under 1999 och det tog oss 11 
år att slutföra. En annan svår nöt att knäcka var 
att integrera E-box i vårt borrsystem DD350. 
Men det fungerade och vi är mycket stolta över 
denna unika lösning ”, säger Gödickemeier. ”Vi 
har löst många problem i hela håltagningspro-
cessen med den integrerade E-boxen. Oftast är 
det i kabeln mellan en separat E-box och vägg-
sågen där de flesta fel inträffar. Dessutom blir 
allt så mycket smidigare och lättare med en in-
tegrerad E-box”. Målet är att som sagt att inte-
grera E-boxen i Hiltis största väggsåg DS TS20E.

www.hilti.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
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www.hydroscand.se
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Vi beräknar, monterar, drift-
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pumpar som tillbehör – och 
vi är snabbt på plats när du 
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Service och reservdelar!
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www.blinken.eu

Personalbodar • Kontorsbodar • Evakueringsbodar • Bostadsmoduler
WC/Duschbodar • Specialbodar • Lågenergibodar • Modulhus

Timmervägen 68, 921 33 Lycksele
Tel växel 0950-138 88 Fax 0950-101 14

www.maxmoduler.se

På maxmoduler.se kan du bygga din egen etablering, läsa mer om  
standardsortimentet samt vår nya lågenergibod

Gå gärna in och läs 
fler nyheter och reportage på:
www.svenskrental.se

  Huvudkontor Båstad:     Göteborg:    Solna:
     Hallandsv. 27  0431-710 00        Marieholmsg. 10B 031-19 88 80      S:t Ansgars väg 6    08-23 29 00 
269 36  Båstad     info@midhage.se  415 02  Göteborg      info.gbg@midhage.se  169 51  Solna       solna@midhage.se www.midhage.se

D i a m a n t v e r k t y g ,  h å r d m e t a l l v e r k t y g  o c h  m a s k i n e r  f ö r  b y g g i n d u s t r i n

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.

Ny diamant 
på väg

Diamant fullt
exponerad

Förbrukad diamant lämnar plats
              för nästa att exponeras

Alternerande lager ger plats för optimal “svans” som 
ger stöd samtidigt som det skapas kanaler för kaxet

-  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.

3D positionering

PATENTERAD
Nyhet!

Unik kombination av livslängd och skärförmåga  -  Ger en överlägsen totalekonomi !

     Diamantsegment från ovan                 Diamantsegment från sidan

   Allt fler upptäcker...
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Matek är återförsäljare för Chicago Pneuma-
tics (CP) RX-hydrauhammarserie i Sverige. 
Chicago Pneumatic är ett världsomfattande 
varumärke inom Atlas Copco gruppen. De 
mindre RX-hammarna tillverkas i Sverige på 
Atlas Copcos fabrik i Kalmar. De medelstora 
och stora hydraulhammarna tillverkas i Essen, 
Tyskland. Matek säljer även CP:s övriga sorti-
ment av markvibratorer och stampar mm.

Ingående i sortimentet till hammarna 
finns även markhåldon, pål- och spontdon. 

Konstruktionen på nya RX-serien är enkel 
och har endast ett fåtal rörliga delar. Detta gör 
RX-hammaren mycket servicevänlig och lätt-
skött. Den enkla konstruktionen innebär också 
att RX-serien är extremt tystgående och uppfyl-
ler EU direktiv nr 200/14/EU. Hammaren är 
försedd med stötdämpande material av polyu-
retan som minskar vibrationerna och därmed 
påfrestningen på både operatör och bärare. 

  Kolvfunktionen i hammaren drivs med 70 
% gas och 30 % olja och bygger på hybridtekni-
ken. En kombination som gör att det inte finns 
något behov av en högtrycksackumulator. 
Detta ger en effektiv hammare som ger maxi-
mal slagenergi i varje slag. RX hammaren har 
mycket hög slagenergi i förhållande till sin vikt. 

Nya RX-serien är utrustad med:

Kraftförstärkare (Power Booster) - ökar 
slagkolvens slagenergi genom att man tar till-
vara returoljan.

Aktiv ventilationsport – förhindrar och eli-
minerar att damm sugs in i hammarhöljet. 

Intern reglerventil – sitter skyddat monte-
rad inne i hammarkroppen och styr kolvens 
rörelse upp och ned.

CP-Lube – automatsmörjning (tillval) går att 
erhålla till RX14-RX54.
Power Stop – tillåter operatören att välja hö-
gre slagenergi vid normal slagfrekvens. Vid 
denna inställning startar hammaren endast 
då arbetsverktyget/mejsel belastas. 

Easy Power – tillåter operatören att välja 
ökad slagfrekvens vid konstant slagenergi vil-
ket leder till högre slagprestanda. Vid denna 
inställning startar hammaren även när ar-
betsverktyget/mejsel inte belastas.  

www.matek.se

Nya RX-hammare FRÅN MATEK AB

Bra belysning är en förutsättning på alla arbets-
platser. Thorsman LED- arbetslampor har ett 
sortiment som täcker de flesta användnings- 
områden. Lamporna har hög energieffektivitet, 
förstklassig ljuskvalitet och lång livslängd, precis 
det man kan kräva av en bra arbetsbelysning.

Thorsman LED-arbetslampor är en se-
rie som kan användas såväl inomhus som 
utomhus, garanterat pålitliga oavsett väder 
och vind, temperatur och om du är till sjöss 
eller på land. Arbetslamporna är försedda 
med den allra senaste LED-tekniken. Detta 
innebär att du får en mycket lång livslängd 
på upp till 50 000 timmar, vilket motsvarar 
20–25 år. Samtidigt är energiförbrukningen 
väldigt låg. Ljusdioderna, som i vissa av 
lamporna har en energieffekt på upp till 
100 lumen/watt, blir till skillnad mot halo-
genlampor aldrig varma och detta minime-
rar risken för brand. Dioderna är även ut-
formade för att ha ett ljus som ligger så nära 
dagsljuset som möjligt, vilket återspeglar 
miljön på ett naturligt sätt.

En stötdämpande ram gör de ergono-
miskt utformade lamporna robusta och tåli-
ga och beroende på modell hittar du smarta 
funktioner som exempelvis magnet, juster-
bart fäste, rörelsesensor och en patenterad 
bärlina för enkel uppfästning av lampan på 
en vägg eller att hålla kabeln i position vid 
transport. Som tillbehör finns ett stativ som 
passar fyra av arbetslamporna.

I serien ingår de sex lamporna Thors-
man arbetslampor 18-, 25-, 30- och 50 LED, 

Thorsman Mini 1.3 LED och pannlampa 
Thorsman Top-view 2.0 LED. Den minsta 
i serien är Thorsman Mini 1,3– en kraftfull 
lampa i fickstorlek som bara väger 112 gram 
och som tack vare sin smidiga storlek alltid 
går att ha med sig. Lampan, med ett ergo-
nomiskt handtag, har en inbyggd magnet, 
ett fäste som är justerbart upp till 180° samt 
ett clip för bältet eller fickan. Den har även 
USB- laddningsmöjlighet där en LED-indi-
kator visar batteristatusen.

Lamporna täcker helt enkelt alla an-
vändningsområden, oavsett om du dagli-
gen arbetar med service och inspektion el-
ler är en aktiv hemmafixare. Cirkapris från 
500 kr.

Bästa arbetsbelysningen till alla tillfällen!

CJ160VA - en kraftfull sticksåg med låga 
ljud- och vibrationsnivåer.

Auto mode genererar automatisk has-
tighetsreglering mellan 1.400 – 2.800 varv/
min. Varvtal i läge standard är justerbart i 
5 steg mellan 800 – 2.800/min. Elektroni-
ken håller hastigheten konstant även när 
belastningen varierar, vilket möjliggör för 
smidiga skär. Pendelrörelsen är justerbar i 4 
steg för anpassande av arbetsmoment samt 
material och bladbytet sker verktygslöst.

Sågbordet är Teflonbelagt för minimal 
friktion mot underlaget och ger snabbare 
glid och kap. Basen är utbytbar för enklare fi-
gursågning. Integrerat LED ljus, transparant 
splitterskydd och blåsfunktion i framkant 
och ett effektivt spånblås säkerställer att kap-
linjen hålls ren från partiklar och blir upplyst.

CJ160VA levereras med sticksågblad, 
splitterskydd, utsugsadapter och förvarings-
väska.

Produkten omfattas av Hitachis 3-års-
garanti. Denna gäller direkt från inköps-
datum och utan krav på registrering. För 
batterimaskiner ingår även batterier och 
laddare i garantin. Sticksågen finns för om-
gående leverans.

Hitachi lanserar ytterligare ett nätdrivet verktyg



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

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

En bra investering märks i det långa loppet. 
Det är det våra pumpar är gjorda för.

Länspumpar

Slurrypumpar

Små Primo-pumpar
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1 9 4 0  -  2 0 1 5   

GRINDEX

Box 7025 • 174 07 Sundbyberg • Tel: 08-606 66 00 • marketing@grindex.com • www.grindex.se

Slampumpar

Rostfria pumpar
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