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ERA-MÖTE I
STOCKHOLM
”The next 10 years”

DEMCON

Drar fulla hus igen!

SVENSKA
MASKINMÄSSAN
Arrangeras 2018

SCANMASKIN
En resa som bara börjat

DEWALT SLÄPPER

VÄRLDSNYHET

NYA REVOLUTIONERANDE BATTERIET XR FLEXVOLT

BOSCH UTÖKAR CONNECTIVITY SYSTEMET - SJU NYA UPPKOPPLADE MÄT- OCH ELVERKTYG

Allt om demolering, håltagning,
golvslipning, återvinning, sanering
med mera hittar du på DEMCON:
29-30 september 2016 InfraCity, Stockholm
VÄLKOMMEN
Missa inte att nominera ditt eller någon annans
företag till Det Svenska Demoleringspriset för
förtjänstfulla insatser
Det Svenska Demoleringspriset arrangeras i samarbete med
Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier

Exklusiv Platinum-sponsor DEMCON 2016

Guldsponsorer DEMCON 2016

Skriv ut din kostnadsfria entrebiljett på:

www.demcon.se
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EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

verktyg

18 DEMCON 2016
DEMCON, den verkliga mötesplatsen och festen för demoleringsbranschen närmar sig.
29-30 september är det dags igen när proffsen möts. Du är väl med?

INNEHÅLL

Med start nu på hösten 2016 kommer
Bosch att presentera sju nya uppkopplade
verktyg i sitt ”Connectivity” system.

Rentalbranschen tutar vidare
Det går bra för svenska maskinuthyrare, något som
hänger ihop med att byggindustrin går mycket bra
fortsatt. Under juli backade svensk ekonomi något
främst beroende på minskad export men byggindustrin visade inga tecken på
minskning, snarare motsatsen.
Orsaken till att byggföretagen
har svårt att ta åt sig mer
arbete beror på personalbrist.
Det är svårt att få tag i arbetskraft och behovet av bostäder
fortsätter att öka. Så totalt
sett ser det ljust ut för svensk
byggnäring vilket är ett läge
som tros hålla i sig en bra bit
framöver. Och går det bra för
byggföretagen så går det också bra för maskinuthyrningsföretagen. Den svenska
utvecklingen för byggindustrin och rentalbranschen
är också allmänt känt ute i Europa. Just nu trappas ställningarna upp i USA inför det amerikanska
presidentvalet. Ställningarna är i nuläget ganska
jämnt mellan de båda kombatanterna Clinton och
Trump. Clinton leder om än knappt. Men i nuläget
känns som att vad som helst kan hända. Vinner

Trump kan vi nog räkna med en kraftig reaktion
på världens börser och marknaderna i allmänhet.
I det snabba informationssamhälle vi lever i idag
brukar liknande händelser göra snabbt avtryck.
Allas blickar just nu är
vända mot Sverige och inte
minst Stockholm. Stockholm
är också den europeiska
miljonstad som expanderar
starkast just nu med en rad
omfattande byggprojekt och
ombyggnader. Detta kanske
inte var anledning till att den
Europeiska paraplyorganisationen European Rental
Association valde att lägga
sitt årsmöte just i Stockholm
i juni men valet kom mycket lägligt ändå. Längre
fram i tidningen publicerar vi ett reportage om
ERAs möte och det faktum att organisationen
även firar 10-årsjubileum i år. SRT var också med
och bevakade när Swedish Rental Association hade
sin årsstämma innan semestern. Johan Svedlund
lämnade över stafettpinnen som ordförande i SRA
under många år till Mikael Öberg, som dock inte

är någon nykomling i branschen. Vi vill passa
på att tacka Johan för fint samarbete under de
gångna åren och hälsa Mikael välkommen som
ny ledarskribent för SRA i SRT.
I det här numret hittar du också en rad annat
läsnyttigt i form av pressreleaser om ny produkter, arbetsplatsreportage, företagsreportage och
mycket annat. Jag vill också passa på att slå
ett slag för mässan DEMCON som arrangeras
den 29-30 september på Inframässan i Infracity,
Upplands Väsby. DEMCON är en så kallad demoleirngsmässa men med många inslag av annan
byggutrustning som återfinns bland uthyrningsföretagen. Ett besök på mässan rekommenderas.
Mer information om DEMCON hittar du på www.
demcon.se där du också kan skriva ut entrébiljett
så du går in gratis på mässan.

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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IMAGINE WHAT’S NEXT.
Get the ultimate view of where construction is going.
Join us at CONEXPO-CON/AGG 2017 for a never-before-seen look at
where your industry, your career, and your business are headed.
The show is advancing to a new level and there is a buzz already
starting. You can be a part of it.

Find out first at www.conexpoconagg.com/future

IF IT’S NEW,
IT’S HERE.

March 7-11, 2017 | Las Vegas Convention Center | Las Vegas, USA
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with
®
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DEMCON 2016
29-30 september 2016
Scandic Infra City, InfraMässan
www.demcon.se

Givande program på
Hyrex höstmöte att
se fram emot
Nu borde sommaren vara över men idag
den tretton september blev det ett dopp i
havet. Så den verkar hålla i sig. En sommar
som vi säkert har olika uppfattningar om
hur bra den har varit.
Själv är jag nöjd med både väder och
vad jag har kunnat aktivera mig med. Nu är
de flesta semestrar slut och det låter som att
de flesta av medlemmarna i Hyrex har bra
fart på verksamheten. I Hyrex styrelse hade
vi i början på september våra strategidagar.
Då vi fick tillfälle att under några dagar
träffas och diskutera många olika frågor
inom Hyrex och branschen. Bland annat
planerade vi vårt höstmöte 2016 men även
vår och höstmöte 2017.
Vår ambition är att fortsätta att vara
en förening som bland annat ska informera våra medlemmar om olika lagar och
regler. Vi har tidigare nämnt problemet
för småföretagare att hinna med att hålla
sig uppdaterad inom detta område. I det
arbetet har vi bjudit in olika verk och myndigheter för att komma och informera våra
medlemmar on deras olika regler och lagar.
De har dessvärre meddelat oss att de för
tillfället inte har resurser för att ställa upp
med detta. Vi hoppas detta är en tillfällighet
och hoppas att vi framöver kommer att ha
ett fortsatt bra samarbete med berörda
myndigheter och verk.
På höstmötet som inte är långt borta
har vi trots detta fått ihop ett intressant och
givande program. I skrivande stund är det
några dagar kvar till sista anmälningsdag
och jag hoppas att det ska komma in en
del anmälningar till så att så många som
möjligt får vara med och ta det av vårt
program. Jag vill också passa på att önska

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

er en framgångsrik höst och jag hoppas få
träffa många av er i Örebro.

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

www.hyrex.org
Thomas Truedsson
Ordförande Hyrex-Kedjan

CONEXPO CON-AGG 2017

EN LITE NÄRMARE
SLANGSERVICE.

7-11 mars, 2017
Las Vegas, USA
www.conexpoconagg.com

SAMOTER 2017
22-25 februari, 2017
Verona Exhibition Centre
Verona, Italien
www.samoter.it

WORLD OF CONCRETE
EUROPE 2017
22-23 februari, 2017
Palais de Congres de Paris, Frankrike
www.intermat.fr

MASKINEXPO 2017
18-20 maj, 2017
STOXA, Arlanda
www.maskinexpo.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

hydroscand.se

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

BYGGRENTAL - EN TIDNING
FÖR OCH OM DEN SVENSKA
MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

BAUMA CHINA

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

ENTREPRENADEXPO 2017
7-9 september, 2017
Borgeby
www.entreprenadexpo.se

ENTREPRENADLIVE 2017
SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

Layout ansvarig: Markus Leo,
markus.leo@svenskrental.se
KORRESPONDENTER
David Ehrenstråle, Jan Olofsson, Staffan Ringskog,
Andrei Bushmarin, Jim Parsons.
Omslagsfoto:
ANNONSER
Kontakta Johan Hedman på telefon 08-621 16 90,
070-312 88 34, johan.hedman@pdworld.com eller
Svensk Rental Tidnings redaktion på telefon 08-585
700 46 alt. maila sales@pdworld.com

Svensk Rental Tidning distribureas i drygt 9.000 ex till läsare i Sverige. För beställning av tidning kontakta redaktionen eller vår annonschef. Prenumeration: Om du vill försäkra dig om att
alltid få ditt exemplar kostar en helårsprenumeration 420 kr. Prenumerationsavgiften sätter du in på bankgiro 5435-9443 eller postgiro 636 76 69-6, SCOP AB. Svensk Rental Tidning
produceras av SCOP AB, Box 786, SE-191 27 Sollentuna. Copyright 2001-2011 innehas av SCOP AB. Uppgifterna i denna tidning lämnas med reservation för ändringar som skett under
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24-26 augusti, 2017
Arlandastad, Airport City Stockholm
www.entreprenadlive.se

DEMCON 2017
September, 2017
Inframässan, Infracity, Stockholm
www.demcon.se

LOAD UP NORTH 2017
31 augusti till 2 september, 2017
Boden Arena, Boden
www.loadupnorth.se
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Framgång för
GEDA Multiliftfamilj i Sverige

Ramirent möjliggör
för säker hantering
av kvartsdamm

Tre år efter lanseringen på Bauma 2013, har den yngsta medlemmen i GEDA Multi-familjen
framgångsrikt etablerat sig på
marknaden.
Efterfrågan
på
GEDA Multilift P22 har visat sig
vara särskilt hög i Skandinavien.
Den bayerska tillverkaren GEDA
från Asbach-Bäumenheim har
redan levererat många enheter
till skandinaviska byggarbetsplatser i Danmark, Sverige och
Finland. Hisslösningarna från
GEDA kommer med många fördelar som visat sig optimala för
utmaningar i de norra delarna av
Europa.
Många är byggarbetsplatserna
i Sverige som pryds av en hiss från
GEDA Multilift-serien och ett
bra exempel är Göteborgs kända
landmärke med många namn
som Läppstiftet, Guldet, Vattenståndet med mera. Med hjälp av
en GEDA Multilift P12 kunde den
omfattande renoveringens logistik upp och ner hållas igång utan
avbrott trots kraftigt växlande
väderlek, årstidernas skiftningar
och inte minst vindens påverkan. Storebror GEDA Multilift
P22 används också på olika byggoch renoveringsarbeten av historiska- och offentliga byggnader
samt i bostadsbyggandet.
Ett lägenhetskomplex är under uppbyggnad i Göteborg som
kommer att slutföras i två byggfaser. Ramirent tog in en GEDA
Multilift P22 till byggföretaget
Calles Bygg som är ansvariga för
lägenhetsprojektet. GEDA Multilift P22 svarade upp mot alla
krav på bygget och den var enkel
att etablera för att inte tala om
den säkerhet i arbetet som hissen erbjuder. Just den här hissen
har intelligent Anropstyrning
installerad och så kallad C-dörr
på över 2,9 meter bred med ett
integrerat rack som säkerställer
att dörren öppnar och stänger
smidigt. Monteringshöjden för
den här GEDA Multilift P22 är
24 meter. Säkerheten vid de olika
ingångs- och utgångspunkterna
har säkerställs med GEDA ”Basic”
stannplansgrindar.

Varje år exponeras över 80 000
personer för kvartsdamm på
byggarbetsplatser. I november
förra året trädde Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kvartsdamm i kraft. Företag som inte
implementerar säker hantering
av dammet riskerar sanktionsavgifter, framför allt då personal som hanterar det kan drabbas av dödliga sjukdomar som
KOL, Silikos och lungcancer.
Ramirent har både kunskapen
och utrustningen som möjliggör för byggarbetsplatser att
undvika 99 procent av kvartsdammet.
”Vi har vad som krävs för att
skapa en säker arbetsmiljö utan
exponering av kvartsdamm.
På våra kundcenter finns både
skyddsutrustning och anpassade produkter i kombination
med kunnig personal som gärna
svarar på frågor gällande säker
hantering av kvartsdamm”, säger Jonas Söderkvist vd Ramirent.
På Ramirents kundcenter
runt om i landet har personalen utbildats i de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket
gällande kvartsdamm. Föreskrifterna, som trädde i kraft
den 2 november 2015, syftar
till att fler företag ska arbeta
förebyggande för att undvika
kvartsexponering.
Utrustningen som krävs är
bland annat luftrenare, skyddsmasker, stoftavskiljare och
dammstos. Alla större maskiner för håltagning och kapning
kan utrustas med tillbehör som
suger upp dammet eller binder
det med vatten.
”Kvarts finns i våra vanligaste
bergarter och du exponeras för
kvartsdamm vid bilning, borrning, slipning och sågning i
sten eller berg. Men även vid
dammande grusvägar och sopning av gator.”
Ramirent AB ingår i Ramirentkoncernen, som har verksamhet i 10 länder och är ett av
Europas ledande företag inom
maskinuthyrningsbranschen.

Förändring i Cramos koncernledning
Peter Bäckström har utsetts till
Executive Vice President, VD
Cramo AB (Cramos svenska maskinuthyrningsverksamhet) och
en del av koncernledningen. Peter Bäckström efterträder Göran
Carlson och tillträder sin befattning den 1 januari 2017.

NY VD I CRAMO SVERIGE
Peter Bäckström har utsetts till EVP
och VD Cramo AB (Cramos svenska
maskinuthyrnings drift). Inom Region Skandinavien kommer Cramo
Danmark att rapportera till Peter
Bäckström, medan Cramo Norge
kommer att rapportera till koncernchefen Leif Gustafsson.
Peter Bäckström kommer från
Global Workplace Solutions (GWS)
som är en del av CBRE, en världsledande koncern inom service och
förvaltning av kommersiella fastigheter. Inom CBRE GWS är Peter
Bäckström chef för Service Delivery
Nordic, med ansvar för ”Enterprise
Facilities Management” (integrerade lösningar för drift och underhåll, arbetsplatsservice och andra
stödtjänster till kommersiella fastighetsägare), med 500 anställda, cirka
femton hundra leverantörer och 135
MUSD intäkter i fyra länder. Dessförinnan har Peter Bäckström haft
olika operativa och ledande, globala
och europeiska, befattningar inom
Johnson Controls.
”Peter Bäckström är en beprövad chef och ledare med en stark
meritlista inom serviceutveckling och tjänsteförsäljning. Hans
erfarenhet från olika ledande
positioner inom olika internationella och kulturella sammanhang

kommer att vara en stor tillgång
för Cramo. Hans meritlista från
tjänsteutveckling och tillväxt
passar perfekt i Cramos strategi”,
säger koncernchefen Leif Gustafsson.

GÖRAN CARLSON
Efter att ha lämnat företaget i
början av 2013 återvände Göran
Carlson till Cramo i juni 2015
som VD för Cramo AB, maskinuthyrningsverksamheten i
Sverige, chef för Region Skandinavien, samt medlem i koncernledningen.
”Cramo är ett mycket inspirerande företag att arbeta för”,
säger Göran Carlson. ””Men när
jag återvände till företaget förra
året var det med en ömsesidig
avsikt att underlätta en smidig
övergång till en mer permanent
lösning i Skandinavien på grund
av VD-bytet i Sverige och det
kommande bytet av koncernchef. Nu är det en bra tidpunkt
för att göra en förändring; vi
går in i en ny strategisk fas på
koncernnivå och vi har en efterträdare med ett mer långsiktigt
perspektiv på VD-rollen i Sverige och Region Skandinavien.
”Göran Carlson bidrag till Cramo utveckling har varit betydande. Både i sin tidigare position
som vice koncernchef och när
han återvände till företaget som
VD för den svenska verksamheten och chef för Region Skandinavien”, säger Cramos koncernchef Leif Gustafsson. ”Jag önskar
honom all lycka i hans fortsatta
inriktning ”.
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Mikael Öbeg
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Ring Stefan Larsson
på 070-516 96 36
kaeser.se

Det byggs som aldrig förr och
konjunkturen ser ut att hålla i sig
en bra tid framöver. I grunden är
det mycket positivt för oss som
är beroende av byggbranschen.
Just nu och de närmaste åren
framåt är bostadsbyggandet
den främsta anledningen bakom
tillväxten. Ökad tillväxt ställer
också krav på att vi orkar prioritera och fokusera på säkerheten
på alla byggarbetsplatser. Det
gäller inte bara de som planerar
och utför själva bygguppdragen
utan det gäller även de företag
som dagligen levererar produkter
och tjänster till arbetsplatserna.
Arbetsmiljö och säkerhetsfrågorna kommer alltmer i fokus i
vår bransch. Företag inom byggbranschen ”stora som små” får
allt högre krav på sig att sörja
för en säker arbetsplats och att
garantera att de som utför arbetet har erforderliga tillstånd,
utbildningar och att rätt maskinresurser används.
SRA har därför satt arbetsmiljön högt på sin dagordning och
sedan några år tillbaka har vi
arbetat för att hitta branschgemensamma lösningar på frågor
som uthyrare mer eller mindre
brottas med i sin vardag. De
flesta känner idag till arbetet
som gjorts inom området PSI
(Personlig Säkerhetsintroduktion)
vilket är ett stort steg framåt
i syfte att tydliggöra de mest
centrala säkerhetsfrågorna i användandet av främst handburna

maskiner med hög riskprofil.
Strax före semestern sjösatte SRA
en arbetsmiljögrupp som aktivt
kommer att arbeta i syfte att ytterligare visa vårt engagemang
och intresse inom arbetsmiljöoch säkerhetsområdet. Jag är
oerhört glad över att se den uppslutning och det engagemang
som medlemsföretagen och våra
leverantörspartners visar för att
vi skall kunna tillhandahålla lösningar för säkrare arbetsplatser.
Vi vill genom detta arbete stärka
förtroendet hos byggbranschen
att uthyrning är ett bra alternativ
som innebär att man erbjuds
säkra produkter, relevant kundinformation, bra servicetjänster
och råd gällande relevanta utbildningar för användare.
Det är mycket sannolikt att
vi kommer se en utveckling där
användare av maskiner måste
ha körkort för att få använda
maskinen liksom att det kommer
att vara naturligt med påbyggnadsutbildningar. I grunden är
detta fullt logiskt. Maskinparken blir mer tekniskt avancerad
och kapaciteten i varje maskin
höjs vilket ställer ökade krav på
användaren. Maskinhyresbranschen är och skall vara en trygg
kanal att vända sig till när det
gäller allt som rör byggarbetsplatsens maskinförsörjning.
Mikael Öberg

Ordförande, Swedish Rental
Association

www.SvenskRental.se • Augusti - September 2016 • Svensk Rental Tidning
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KONJUNKTURBAROMETERN
Augusti 2016

Industriföretagen
rapporterar om
minskade exportorder
Barometerindikatorn föll från 102,3 i juli till 100,0 i augusti.
Nivån pekar på ett normalläge i ekonomin. Det är främst ett
minskat förtroende bland industriföretagen som bidrar till
nedgången, men även indikatorerna för detaljhandel och
hushåll föll i augusti. Byggindustrin däremot, redovisar ett
ännu starkare läge och tjänsteindikatorn steg för tredje
månaden i rad.
Industriföretagen rapporterar om relativt god ordertillväxt på hemmamarknaden de senaste månaderna medan orderingången från exportmarknaden uppges ha minskat, främst på grund av en svagare utveckling
inom elektronik- och motorfordonsindustri. Industrins produktionsplaner
på tre månaders sikt är fortsatt något mer pessimistiska än normalt.
Byggföretagen rapporterar om växande orderstockar. Byggandet uppges ha varit i stort sett oförändrat inom husbyggande, medan företagen
inom anläggningsverksamhet rapporterar om ökat byggande. Sex av tio
byggföretag anger arbetskraftsbrist som det främsta hindret för ökat
byggande, vilket är en betydligt högre andel än normalt.
Detaljhandeln rapporterar att försäljningsvolymen ökat i ungefär
normal omfattning de senaste månaderna. Omdömet om den nuvarande
försäljningssituationen är fortsatt positivt och företagen är optimistiska
om försäljningen framöver.
Tjänsteföretagen redovisar god efterfrågetillväxt de senaste månaderna och omdömet om uppdragsvolymen har förbättrats till att betydligt
överstiga det historiska genomsnittet. Senast ett ljusare omdöme uppmättes var i juni 2008. Förväntningarna på efterfrågeutvecklingen framöver
är fortsatt optimistiska och anställningsplanerna har justerats upp något.

Flexator anställer chef
över produktionsteknik
Flexator förstärker och instiftar
samtidigt en ny tjänst. I september börjar Mats Ekegren som ny
chef över produktionsteknik.
”Det här är en investering för
framtiden”, säger Ola Adolfsson,
vd på Flexator.
Under 2016 firar Flexator 60
år. Men pensioneringen är långt
borta. I stället siktar man framåt
mot nya framgångar. Bland annat
vill Flexator fortsätta sin satsning
på lean – och i samband med

detta har företaget anställt Mats
Ekegren. Han kommer att vara
produktionsteknisk chef över
samtliga Flexators anläggningar;
Anneberg, Eslöv och Gråbo.
Mats Ekegren kommer närmast HAGS Aneby där han har
haft samma tjänst som nu väntar
honom på Flexator. Mats har stor
produktteknisk erfarenhet och
har tidigare arbetat på såväl EFG
Furniture Group som Volvo Cars
Body Components i olika roller.

Stavdal lyser upp Midnattsloppet
För tredje året i rad samarbetar
Stavdal med Midnattsloppet i
Göteborg och Malmö. Företaget
levererar samtliga maskiner, all
betong och elen till eventen.
”Eventet bygger på ljus, mörker och kontrasterna mellan
dessa och det hade inte fungerat
utan el”, berättar Lars Eriksson,
projektledare på Midnattsloppet.
På lördag är det dags för eventet
i Göteborg.
I kulisserna till Midnattsloppet i Göteborg jobbar elektrikerna 72-timmarsjour för att koppla
in, stärka upp och efter loppet
plocka ner allt igen. Det dras ungefär 1980 meter elkabel längs
banan och det behövs 25 elcentraler och 12 portabla elverk för
strömförsörjningen. Längs banan
finns 15 belysningsmaster som lyser upp.
”Elen är jätteviktig, den behövs
till allt. Utan el hade det inte blivit
något lopp. Den ger ljus så att löparna hittar till starten och kan se
skyltar, sjukvårdstält, scener och
toaletter”, berättar Lars Eriksson.

Midnattsloppet arrangeras i
tre städer – Stockholm, Göteborg
och Malmö - under augusti månad. Loppet särskiljer sig genom
att det springs nattetid, i mörker.
Längs den 10 km långa banan
finns bland annat ljusinstallationer och artisteri, funktioner som
alla kräver el.
”Elen fyller alltid en viktig
funktion. Den är grunden till
många andra funktioner, både
här och på andra event och byggarbetsplatser”, säger Thomas
Haag, elektriker på Stavdal.
Under loppet möts löparna
dessutom av en extra upplyst
sträcka på 60 meter. Här arrangerar Stavdal en spurtsträcka
där löparna får några sekunder i
strålkastarljuset!
Även om det krävs mycket
förberedelser och planering inför
tävlingen uppstår även situationer som måste lösas på plats.
”Vi har alltid med extra utrustning för att kunna täcka de behov
som uppkommer efterhand”, säger Thomas Haag.

Ramirent utökar och förlänger sitt samarbetsavtal för maskinuthyrning med Skanska Maskin
Genom ett utökat samarbetsavtal
säkerställer Ramirent och Skanska
Maskin att kunderna alltid har
tillgång till maskiner och utrustning. Avtalet innebär att parterna
kan erbjuda till sina respektive
kunder ytterligare maskiner och
utrustning som inte finns i det
egna sortimentet. Avtalet gäller
över fem år med möjlighet till förlängning. I samband med förnyelsen av samarbetsavtalet säljer Ramirent även sitt bestånd av större
tornkranar till Skanska Maskin.
”Med det här utökade samarbetsavtalet kan vi erbjuda våra
kunder en ännu högre servicegrad. Vi är samtidigt väldigt
glada att Skanska Maskin valt att
förlänga sitt avtal med oss. Sam-
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arbetet, som inleddes 2014, har
nu fördjupats ytterligare. Vårt
mål är att alltid kunna möta våra
kunders behov utan att behöva
kompromissa om vare sig kvalitet
eller säkerhet”, säger Jonas Söderkvist, vd på Ramirent.
”Med samarbetet vill vi trygga
smidig tillgång till utrustning och
höja eﬀektiviteten i våra byggprojekt”, säger Henrik Johansson,
vd på Skanska Maskin.
I samband med utvidgningen
av avtalet köper dessutom Skanska Maskin Ramirents bestånd
av större tornkranar och införlivar dessa i sin egen park. Kranar
som även Ramirents kunder får
tillgång till på marknadsmässiga
villkor.
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Brubakkenkoncernen
växer genom nytt
företagsförvärv
Gigantic Maskin erbjuder ett
stort urval av både nya och begagnade truckar, hjullastare
samt övrig utrustning och tillbehör. Som ett komplement till
köp, kan Gigantic liksom Brubakken erbjuda leasingavtal eller
Rentalavtal, ett hyr- och serviceavtal där man tar hela ansvaret
för maskinen, något som efterfrågas mer och mer på marknaden.
”Det är med spänning och
förväntan jag ser fram emot
denna förändring. Jag har känt
till Brubakken i många år och
vet att personalen är både kunnig och engagerad. Denna affär
skapar nu nya möjligheter för
vår framtida tillväxt”, säger Gigantics VD Hans Funk.
”Genom förvärvet av Gigantic
maskin stärker Brubakken ytterligare sin position och hyresflotta. En kombination av företagsförvärv och organisk tillväxt
gör att vi nu utvecklats till en
rikstäckande aktör i maskinbranschen”, säger Brubakkens
VD Markus Åberg.
Efter förvärvet beräknas
Brubakken AB omsätta ca 340
MSEK.
Brubakkenkoncernen är en
av nordens största och mest
flexibla maskinpartner som är
specialiserade på försäljning,
rental och service av maskiner i
lift- och truckbranschen.
www.brubakken.se

NY ORDFÖRANDE
I SWEDISH RENTAL
På försommaren håll uthyrningsorganisationen Swedish Rental sitt
årsmöte i samband med European
Rental organsiations 10-års jubileum i Stockholm.
SRA har i dagsläget 20 medlemsföretag och ytterligare drygt
40 leverantörsmedlemmar. Enligt
egen uppskattning representerar
hyresmedlemmarna ca 80% av hyresmarknaden i Sverige.
Under 2015 har SRA bl a arbetat
med att fastställa en branschpraxis
för säker bodetablering. Tendensen att bygglovskrav börjar smyga
sig in i vissa kommuner är något
man kommer att bevaka framöver.
Till ny ordförande valdes Mikael Öberg, HLL Hyreslandslaget.
Avgående ordförande Johan Svedlund avtackades liksom Benny
Andersson av kanslichefen Leena
Haabma Hintze. Både Johan och
Benny har varit engagerade i SRAs
styrelse under många år.

Fortsatt underskott
på bostäder

Tyrolit får ny vd för
de nordiska länderna
Den 15:e augusti började Marie
Lantz, 42 år, som ny VD på Tyrolit. Hon blir ansvarig för Sverige,
Norge, Danmark och Finland
samt även för ekonomi och
administration i Estland. Marie
efterträder Niklas Andersson.
Marie är civilekonom och har
arbetat som Ekonomichef och
CFO på flera internationella företag i olika branscher. Hon har erfarenhet från tjänste- och IT-sektorn, men även från tillverkande
företag inom medicinteknologi
på Silex Microsystems AB och
läkemedel på Swedish Orphan
Biovitrum AB.
Marie kommer senast från Intertrust, ett stort internationellt
konsultföretag med huvudkontor
i Holland, där hon var CFO och
ansvarig för ekonomi och finans i
de nordiska länderna.
”Jag är mycket glad över att ha
fått förtroendet att leda Tyrolit
på den nordiska marknaden och

ser fram emot att få stärka bolaget ytterligare. Jag kommer att
lägga fokus på lönsamheten, men
också på att varumärket ska bli
synligare ute på marknaderna”,
säger Marie.
Tyrolit är som en av världens
största tillverkare av verktyg för
slipning, kapning, sågning, borrning och dressing samt som en leverantör av verktyg och maskiner,
synonymt med hög kvalitet, innovativa lösningar och lång erfarenhet. ”Vi investerar kontinuerligt i
utvecklingen av ny teknik anpassad till behoven hos våra kunder
och omvärlden, med fokus på miljöanpassade teknologier. Företaget har 29 produktionsenheter i 12
länder och är verksamt på mer än
65 marknader. Vi var 2014 ca 4600
anställda med en omsättning runt
600M Euro och ingår i Swarovski-koncernen med huvudsäte i
Schwaz, Österrike.”
www.tyrolit.com

Av landets 290 kommuner bedömer 240 att det råder underskott
på bostäder på marknaden. Det är
57 kommuner fler än i 2015 års bostadsmarknadsenkät.
Situationen är särskilt ansträngd för grupper som är nya på
bostadsmarknaden, så som unga
och nyanlända, men även för äldre
som vill flytta till en mer tillgänglig
bostad. Det allmännyttiga bostadsbeståndet ökar igen för andra året i
rad efter en längre tids minskning.
Under år 2015 ombildades endast
168 allmännyttiga lägenheter till
bostadsrätter.
272, eller 94 procent, av landets
kommuner bedömer att det finns
underskott på bostäder för nyanlända. Kommunerna återfinns i
alla kommungrupper, såväl storstadsregioner som i grupper med
mindre folkmängd. Ungdomars
svårigheter på bostadsmarknaden
har förvärrats ytterligare, med 245
kommuner som uppger att det råder underskott på bostäder jämfört
med 219 i förra årets enkät. Cirka
50 procent av kommunerna har
antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen under gångna eller nuvarande mandatperioden.
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ERA-möte i Stockholm
European Rental Association, ERA, höll i juni sin kongress i Stockholm
och firade bl.a. sitt 10-årsjubileum. Temat för kongressen var ”The
next 10 years” och man hade flera talare med ett framtidsperspektiv
bl. a. NCCs Christina Linbäck.

E

RA har i dagsläget ca 5000 hyresföretag
som direkta eller indirekta medlemmar
i Europa. Man bevakar bl. a på ett övergripande plan arbetsmiljö, hållbarhetsfrågor,
EU-direktiv och EU-standarder.

ÖVER 280 DELTAGARE FRÅN 17 LÄNDER
Till kongressen för ERA samlades deltagare
från hela Europa, både hyresföretag och leverantörer. Totalt var över 280 deltagare anmälda från 17 olika länder, framför allt europeiska länder men även med deltagare från t
ex Australien.
På kongressen talade flera kända profiler i
branschen, bl.a. Gerard Depray som varit på
Loxan i över 25 år.
”För tio år sedan fanns ingen egentlig hyresindustri – även om det fanns hyresbolag”,
menade Depray. Att hyra var fortfarande ett
relativt nytt begrepp. Pga. olika regelverk, t ex

på säkerhetsområdet, var uthyrning en lokal
företeelse med få riktigt europeiska hyresbolag. ”Rental är local”. Depray avslutade med
att konstatera att även om uthyrning som sådant möter stagnation och att det finns hinder så expanderar hyresmarknaden över hela
Europa. Fler och fler produkttyper hyrs ut.

LÄGESRAPPORT AV PETITJEAN
Temat om marknadsandelar och framtida utveckling följdes upp av ERA:s Generalsekreterare Michel Petitjean.
”År 2015 vände uppgången och planade ut,
t ex för Spanien och Italien. Samma tendens
kan man se globalt. USA har t.ex. haft en negativ utveckling sedan 2011.”
”Utvecklingen i de olika Europeiska länderna ser helt olika ut”, sammanfattade Michel Petitjean prognoserna.
De största hyresmarknaderna, Storbritan-
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nien och Frankrike ser en lägre expansionstakt än tidigare år, 2,3 resp. 3 %. Ännu lägre
expansion förutses for Norge resp. Danmark,
med 1,3 resp. 1,2 % ökning. Finland förutses
öka under 2016 med 3,6 %.
Tyskland går mot ett bättre år, med en
projicerad ökning på 8 % och för Sverige så
tolkar ERA det som att ökningen kommer att
bli 1,9 % för 2016.
Sveriges hyresmarknad är ledande på flera
områden, menade Petitjean. Tillsammans
med Storbritannien, Norge och Finland så
har man den högsta omsättning i relation till
byggbranschen. Sverige är också det 4:e största landet när det gäller uthyrning. Sverige och
Storbritannien skiljer sig även genom att ha
höga marknadsandelar. Detta beror enligt Petitjean på att det är mogna marknader och att
hyresindustrin är selektiv när det gäller produktval kopplat till väl fungerande processer.

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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Michel Petitjean tog tillfället i akt under pauserna att tala
med deltagarna.

BYGGBRANSCHENS FÖRVÄNTNINGAR PÅ HYRESMARKNADEN
Ytterligare en i raden av talare var Christina
Lindbäck, Vice President of corporate sustainability på NCC, som bland annat talade om
byggbranschens förväntningar på hyresmarknaden.
”Inom NCC ser vi fem megatrendar”, berättade Christina Lindbäck; ”urbanisering,
hållbarhet, globalisering, kamp om kompetent personal och ny teknologi.”

”Hållbarhet finns helt klart på dagordningen i dagens samhälle. Klimatförändringar är
en faktor som utmanar. Miljöbeslutet i Paris
att vi ska vara Co2 neutrala år 2050 är en viktig målsättning då vi idag förbrukar resurser i
en takt som vår glob inte kan leverera.”
Med det perspektivet så efterlyste Lindbäck att både producenter och konsumenter
måste bidra.
NCC har själva satt upp interna mål inom
olika områden, t ex har man som ett mål att

reducera Co2 utsläppen med 50 % redan om
5 år. Hyresföretagens agerande är viktiga för
att NCC ska kunna möta dessa mål. Bl. a kan
transporter göras mer effektiva.
Ett annat exempel är att uthyrningsmoduler måste bli könsneutrala för att underlätta
rekrytering av kompetenta medarbetare, men
detta får inte vara kostnadsdrivande.
Hållbarhet är abstrakt; ekonomiskt, miljömässigt och socialt, erkände Lindbäck men
poängterade att hållbarhet kan vara lönsam,

ann
lex liftar från Ruthm
Nyhet! 4 nya High-F avancerad korgrotation,

d,
ete
51-75 m arbetshöj
r för underhållsarb
perfekta egenskape
korgvrid 440°, jib,

Billiftar, lätta lastbilar
Billiftar, tunga lastbilar
Billiftar för belysningsunderhåll
Brubakken AB 010-722 30 00 www.brubakken.se
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www.swedishrental.se

HYR UT MER
VÄX MER
PRESTERA MER
med MCS Uthyrningslösning
och våra integrerade mobila appar
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
MCS Svensk Rental Mobile App 186x90 v2.indd 1

14/03/2016 14:58
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Christina Linbäck, NCC, talade
över ämnet ”Rental expectations
in construction”

inte bara kostnadsdrivande och avslutade
med: ”Hyresbranschen och byggbranschen
måste pusha varandra. Vi har båda varit lite
konservativa.”

FRÅN LINJÄRT TILL CIRKULÄRT
Ytterligare en talare som tog upp detta tema
var Eggert Dejong från finansbolaget DLL.

Han visade på att utvecklingen går från en
linjär ekonomi med producent – nyttjare –
skrotning, till en cirkulär ekonomi med inslag
av begagnade, hyrda eller lånade produkter.
Den cirkulära affärsmodellen finns redan i
angränsande industrier. Som exempel pekade
Eggert DeJong på fullservice-hyra av kopieringsmaskiner. Man betalar per kopia och leverantö-

ren sköter allt. Det innebär t.ex. att det inte behöver vara nya delar under skalet på maskinen
utan det kan vara utbyteskomponenter. Som
kund får man det man vill ha - kopior.
Han rekommenderade hyresbranchen att
man börjar med en enstaka produkt och mot
motiverade kunder som är ”early adopters” av
nya trender och nyheter.

r!

Två nya vertikallifta

-L
JLG 8E-L / JLG 10E
rubakken.se
läs mer på www.b

®

Pelarliftar
Vertikalliftar
Saxliftar, el och diesel

Bomliftar med vikarm
Bomliftar med rak arm
Larvbandsliftar
Brubakken AB 010-722 30 00 www.brubakken.se
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träffa oss på demcon
i upplands väsby
^29–30 september.
monter 47/48.

alla våra stoftavskiljare
har h13-filter som Standard.

På armlängds
avstånd.
I vårt sortiment finns en maskin för varje tänkbart användningsområde inom bygg, sanering,
rivning och håltagning. Kraftfulla luftrenare, stoftavskiljare och våtsugar som effektivt tar hand
om dammet och slammet, samtidigt som de är snälla mot din kropp. (Vi låter nämligen din
arbetsmiljö styra vår produktutveckling.)
På bilden ser du tre av våra stoftavskiljare. De är utrustade med H13-filter och Longopac®
– för att skona dina lungor. De har också ergonomiska handtag, en låg vikt och hjul som
gör dem lätta att flytta – för att spara din rygg.
För att ännu fler ska få en riktigt bra arbetsmiljö finns våra maskiner hos både stora
rikstäckande uthyrare och hos mindre kedjor och enskilda uthyrningsföretag. Alltid på
armlängds avstånd så att säga! Kontakta oss för en adress nära dig.

pullman-ermator.se
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Bosch utökar Connectivity systemet sju nya uppkopplade mät- och elverktyg
Bosch utökar hela tiden sin expertis inom
uppkopplade mät- och elverktyg för yrkesverksamma. Från och med hösten 2016 kommer totalt tio uppkopplade verktyg finnas
tillgängliga för hantverkare, sju nya och tre
existerande. Allt från lasermätare med integrerad Bluetooth-modul till vinkelslipar.
Verktygen är kompatibla med det molnbaserade systemet ”TrackMyTools” för enklare inventering, utformad för att hjälpa företag att
hantera och lokalisera arbetsutrustning. Med
dessa verktyg möter Bosch digitaliseringstrenden i branschen och erbjuder yrkesverksamma ett komplett system från produkt till

hantering. Dessa kan användas för att optimera rutiner och gör det möjligt för alla hantverkare att arbeta mer produktivt. Användare
av uppkopplade verktyg från Bosch kan göra
sina verktyg personliga via en app, ställa in
en anpassad konfiguration och spara inställningarna för framtida arbete. Användarna får
också information om verktygets status samt
tips för felsökning, till exempel om ett verktyg
stängs på grund av överhettning. Dessutom
ger appen information om när och hur länge
varje verktyg har använts. I vissa fall fungerar
appen även som en fjärrkontroll, så hantverkare kan spara tid och onödiga promenader.

Ruthmann utökar HIGHT performance serien med fyra nya liftar
Tyska Ruthmann fortsätter utveckla den
framgångsrika serien HIGHT Performance
med fyra nya HF, HighFlex-liftar med arbetshöjder mellan 51 – 75 meter.
Ruthmann fortsätter sitt utvecklingsarbete och presenterar nu fyra helt nya liftar
i den framgångsrika HIGHT performance
serien HF, High Flex. Serien har bl.a. en
mer avancerad och utvecklad korgrotation
som ger användaren en högre grad av flexibilitet och rörelsefrihet med ett korgvrid på

hela 440˚. Liftarna har även en jibarm med
220˚ svängning så möjligheterna att arbeta
bakom, under och över hinder är enastående. Perfekta egenskaper för underhållsarbete samt i uthyrningsbranschen. Ruthmanns liftar kännetecknas också av smarta
specialfunktioner för t.ex. ihop-packning
samt servicevänliga bomsystem. Gemensamt för liftarna är också generösa 600 kg
korglast och med hydrauliskt utskjut på 1,4
meter i korgen.
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DV18DBL2 - kraftfull
nyhet i Hitachis
breda 18V sortiment
Den nya slagborrmaskinen är en förbättrad mobil enhet som ersätter tidigare
modeller DV18DBL och DS18DSDL. Maskinen är utrustad med reaktiv kraft kontroll (RFC) vilket är ny säkerhetsfunktion
som stannar motorn vid oavsiktlig fastkörning för att förhindra ”kick-back”.
Genom en låg vikt och ergonomisk
maskinkropp med smalt gummerat
grepp, blir manövreringen smidig och
med 136 Nm får verktyget prestanda i
toppklass. Den kolborstfria motorn ger
ökad kraft, prestanda, hållbarhet och
längre eﬀektiv gångtid per laddning för
att klara högre arbetsbelastning och färre
driftsstopp.
DV18DBL2 har snabbchuck, hög-/
lågväxel, steglös höger-/vänstergång med
konstant kraft, elektronisk ”Feed back”
kraftkontroll och motorbroms. Maskinen har elektronisk brytare, vilket också
resulterar i längre livslängd för batteri
och verktyg. Integrerat LED ljus med vidvinkel lyser upp arbetsområdet. Vidare är
slagborrmaskinen utrustad med överbelastningsskydd HPS (Hitachi Protection
System), bälteskrok, handledsrem och
batteriindikatior med information om
batterinivå.
Maskinen levereras med 2 stycken
5,0Ah Li-ion batterier, snabbladdare med
kylfläkt, stödhandtag och stapelbar förvaringsväska. DV18DBL2 finns även tillgänglig som Tool only och levereras då
utan batterier, laddare, förvaringsväska
och andra tillbehör och är ett bra och
ekonomiskt alternativ för användare som
redan har ett Hitachiverktyg med kompatibla batterier och laddare.
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PACKNING I VÄRLDSKLASS
Återförsäljare STAFFANS MASKIN, OFFES TRADING, MECRA, SEMAB

www.stigmachine.se

% 0171-544 00

TJÄNA PENGAR PÅ
DIN GAMLA MASKINPARK!
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SÅLD FÖR 44 000kr

SONALBOD

SÅLD FÖR 42 500kr

PICKUP

SÅLD FÖR 62 000kr

Vi är specialister på att sälja begagnade hyrmaskiner!
Med över 100 000 besökare varje månad och köpare i över 60 länder.

www.klaravik.se

Kontakta oss på 054 - 15 13 04 eller info@klaravik.se
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DEMCON

drar fullt hus igen
DEMCON, den verkliga mötesplatsen och festen för
demoleringsbranschen närmar sig. 29-30 september är
det dags igen när proffsen möts. Du är väl med?

N

u är det dags igen. Den 29-30 september öppnar portarna för årets upplaga
av DEMCON, mässan för hela demoleringsbranschen. Det vill säga betonghåltagning, rivning i alla dess former, sanering, återvinning, slipning och polering av betonggolv,
hantering av byggdamm och betongslam,
vattenbilning, utlastning och transport och
mycket mera.

BRANSCHMÄSSA SEDAN 1998
DEMCON är världens enda renodlade mässa
av sin typ vilket gör att den inte bara lockar
utställare och besökare från Sverige utan från
hela Europa. Trots att mässan spänner över
många olika sektorer så är det en mycket smal
och nischad mässa för de verkliga proffsen
inom de områden mässan omfattar. “DEMCONs signum har sedan starten varit en smal
och ganska liten mässa. Och det är precis det
jag tycker är det fina med den. Det är inga hög
besökarsiffror och har aldrig varit. Men det är
mycket hög kvalitet besökarna genom att det
är de verkliga proffsanvändarna som kommer
till mässan. DEMCON är en verklig branschfest där snudd på alla känner varandra”, berättar mässans projektledare Jan Hermansson.

DEMCON arrangerades för första gången
redan 1998 men på den tiden hette mässan
Demotech. Men platsen för eventet, Infracity
i Bredden norr om Stockholm, har alltid varit
detsamma.

DEMCON. Lite längre fram i den hör artikeln
hittar du en förteckning över alla utställare på
mässan med företagsnamn, hemsidesadress
och var du hittar dom på mässan. Helt nya utställare på DEMCON i år är Hultins System,
CEJN, DROME, Rotar, JR Trading med flera.

ÅRETS STARTFÄLT
I år ställer dryga 30 företag ut på mässan.
De flesta av utställarna är mycket välkända i
branschen, i vissa fall både i Sverige och utomlands. Ingen som är aktivt i bygg- och anläggningsbranschen har väl missat det stora
utbudet av mässor i landet. Det här ställer
till lite problem både för arrangörerna och
besökarna. När DEMCON arrangerades 2014
krockade mässan med en bygg- och anläggningsmässa i Västsverige. Efter som DEMCON är en smal mässa drog man kortaste
strået den gången och några utställare valde
den andra större mässan. Det är svårt för en
leverantör att vara med på två mässor som
infaller på samma datum. Resultatet blev att
DEMCON beslutade att senarelägga årets
mässa till i slutet av september månad, det vill
säga 29-30 september. Resultatet blev att utställare som Amas Svenska AB, Lifa med Rammer, PG Export med flera ställer ut på årets
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DET SVENSKA
DEMOLERINGSPRISET 2016
Sedan 2010 delas branschutmärkelsen Det
Svenska Demoleringspriset ut i samband
med DEMCON. Priset ges ut i samarbete
med Håltagningsentreprenörerna och Rivoch Saneringsentreprenörerna inom Sveriges
Byggindustrier. “Priset har blivit mycket uppskattat och som det verkar ett värdefullt mått
på våra entreprenörers och tillverkares kunnande och kvalitet. Många använder priset i
sin marknadsföring. Däremot tycker jag att
många fler skulle nomineras inför priset. Det
finns så många duktiga entreprenörer, tillverkare och leverantörer i Sverige som är värda
att uppmärksammas. Det är bara att gå in på
www.professionelldemolering.se och anmäla
sig”, säger Jan Hermansson.
Det Svenska Demoleringspriset omfattas
av en rad olika kategorier såsom Årets Hål-
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tagare, Årets Demoleringsentreprenör, Årets
Sanerare, Årets Håltagningsprojekt, Årets
Rivningsprojekt, Årets Tillverkare, Årets
Innovation, o s v. Mer information finns på
hemsidan.
Utmärkelserna delas som sagt ut i samband
med DEMCON-kalaset som är en middag
som arrangeras på kvällen den första mässdagen den 29 september. “DEMCON-kalaset är
en festlig tillställning som brukar locka en hel
del folk från branschen. Det brukar alltid bli
fullt i Ballroom på Infracity som tar dryga 300
personer. Det blir god mat, fin stämning, en
del branschtal, prisutdelning och musikunderhållning med till och med dans för de som
önskar”, säger Jan Hermansson.

MÅNGA NYHETER PÅ MÄSSAN
Även i år är det påställt ordentligt med mässor
i branschen. I runda slängar arrangeras omkring åtta bygg- och anläggningsmässor bara i
Sverige och till det skall lägga internationella
mässor som World of Concrete och Bauma.
För DEMCONs del brukar det inte vara en
belastning att mässan arrangeras på samma
år som World of Concrete och Bauma. På
dessa stora internationella mässor introducerades en rad nya produkter som nu kommer
att visas på DEMCON och för första gången
i Sverige. Många av utställarna ställer endast ut på DEMCON bland svenska mässor.
Ett bra exempel är Husqvarna Construction
Products som lanserade en rad nyheter både
på World of Concrete och Bauma och dessa
nyheter kan alltså nu beskådas och testas på
DEMCON. Men det är inte bara Husqvarna
som visar nyheter många intressanta nyheter
finns bland annat i montrar som HTC, Pentruder, Bobcat, Jack Midhage, Tyrolit, SDC,
Hilti, Amas, Scanmaskin med flera.
Årets utgåva av DEMCON innehåller
också en hel del aktivitet utomhus. Ett antal
utställare kommer att demonstrera eller visa
sina produkter utomhus såsom Husqvarna,
Tyrolit, Hilti, Bobcat, Thovo, HTC, Scanmaskin med flera

MÄSSANS SPONSORER
Årets sponsorer av DEMCON är flera välkända namn i branschen. Exclusive Platinum
Sponsor är Husqvarna Construction Products
som även sponsrar Det Svenska Demoleringspriset. Gold Sponsors är Bobcat Svenska AB
och Pentruder AB och Bronze Sponsors är Jack
Midhage AB och Tyrolit Sverige AB. Mässans
sponsorer kommer att vara väl synliga med
sina logotyper på skyltar och banderoller på
mässan samt på annan dokumentation.

TYROLIT CONCRETE
CUTTING COMPETITION
Sedan närmare sju år tillbaka arrangerar österrikiska tillverkaren Tyrolit något man kallar

Utställare på Demcon 2016
AMAS Svenska AB
Monter nr: 22, 23, 24, 25
www.amas.se

Kvickaccess
Monter: U06A
www.kvickaccess.se

Andersen Contractor AB
Monter nr: 42, 43
www.andersen-contractor.se

LIFA AB
Monter nr: 38B
www.lifa.se

Au Tour du Beton
Monter: 42
www.autourdubeton.com

Tyrolit Concrete Cutting Competition. Tävlingen är en internationell tävling där håltagare från olika länder ställs mot varandra i tre
olika tävlingsmoment, väggsågning, kärnborrning och kapning med handhållen klingkap.
Allt sker på tid och bäste man vinner. Den
stora finalen kommer att hållas i Innsbruck,
Österrike i början av 2017 men innan dess genomförs en rad deltävlingar runt om i Europa.
I Norden har deltävlingar genomförts i samtliga nordiska länder och den nordiska finalen
kommer att hållas på DEMCON på torsdag
den 29 september i Tyrolits utomhusmonter.
Det här brukar vara ett uppskattat inslag på
mässan med tävlande och supporters från hela
Norden. Den som besöker mässan bör inte
missa finalen i Tyrolits stora tält utomhus.

EN MÖTESPLATS FÖR BRANSCHEN
OCH BRANSCHFÖRENINGARNA
DEMCON 2016 har föregåtts av en massiv
marknadsföring både nationellt och internationellt. Man väntar också en del internationella
gäster främst från Europa. Den internationella
branschorganisationen IACDS (International Association of Concrete Drillers & Sawers)
kommer att närvara vid mässan och likaså representanter från EDA (European Demolition
Association). Båda organisationerna är supporters av mässan. Under mässan kommer även de
svenska branschorganisationerna Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna hålla föreningsmöten i anslutning
till mässan. Faktum är att de båda föreningarna
planerar att gå samman och det första instiftande mötet för den nya sammanslagna föreningen kommer att hållas på DEMCON. Det
finns mycket att säga om DEMCON 2016 på
Infracity. Men den bästa lösningen för branschfolk är att vara med under de två dagarna. Att gå
in på mässan är gratis men man måste registrera
sig på www.demcon.se och skriva ut sin biljett
som sedan lämnas i entrén till mässan. Önskar
man bo på Scandic Infracity intill mässhallen
erbjuder arrangören av mässan specialpris på
rummen. Bokningskod för specialpriset hittar
man på DEMCONs hemsida under rubriken
Infracity och Hotell.

Bobcat Svenska AB
Monter nr: 18, 19, 20,
21, UO3B
www.bobcat.se
Brokk AB
Monter nr: 30
www.brokk.com
CEJN AB
Monter nr: 13A
www.cejn.se
DROME AB
Monter nr: 35C
www.drome.se
Dr Schulze GmbH
Monter nr: 38A
www.dr-schulze.de/en
Dustcontrol AB
Monter nr: 35A, 39A
www.dustcontrol.se
EPOX Maskin AB
Monter: 35B
www.epox.se
Hamatic / Swediatec /
Bentonikoneet Oy
Monter nr: 15
www.hamatic.se
Hilti Svenska AB
Monter nr: U04A, U05A
www.hilti.se
HTC Sweden AB
Monter nr: 17, U05B
www.htc-floorsystems.se
Hydroscand AB
Monter nr: 36
www.hydroscand.se
Husqvarna Construction
Products
Monter nr: 44, 45, U04B
www.husqvarnacp.se

Nordfarm AB
Monter nr: 31
www.nordfarm.se
OP System AB
Monter nr: 27
www.opsystem.se
Pentruder AB
Monter nr: 50
www.pentruder.se
PDa Magazine
Monter nr: 10
www.pdamericas.com
PDi Magazine
Monter nr: 10
www.pdworld.com
PG Export AB
Monter nr: 36B
www.pg-export.se
Pullman Ermator AB
Monter nr: 47, 48
www.pullman-ermator.se
Professionell
Demolering
Monter nr: 10
www.professionelldemolering.se
ROTAR
Monter nr: 13B
www.rotar.com/en
Scanmaskin Svenska AB
Monter nr: 36C, U05C
www.scanmaskin.se
Skandinaviska Entreprenadmaskiner, SEMAB AB
Monter 32
www.semab.org
SDC, Swedish Diamondtool Consulting AB
Monter nr: 49
www.sdcab.se
SILA AB
Monter nr: 12
www.silproducts.se

Hultdins System AB
Monter nr:
www.hultdins.se

SMC AB
Monter nr: 14
www.demolering.se

Jack Midhage AB
Monter nr: 33
www.midhage.se

Svensk Rental Tidning
Monter nr: 10
www.svenskrental.se

Jerneviken Maskin AB
Monter nr: 41
www.jerneviken.se

Thovo AB
Monter nr: U03A
www.thovo.se

JR Trading
Monter nr: 38C
www.jrtrading.se

Tyrolit AB
Monter nr: 34, 40, U01A,
UO1B, UO2A, UO2B
www.tyrolitdiamant.se
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Två-falls laser som
sätter ny standard
med sin enkelhet
och som även kan
användas vertikalt.

Nyhe

t!

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

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

Planlaser som är helt självnivellerande
och även utrustad med lutningsfunktion.

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

Karlstad
054 - 21 60 60

Göteborg
031 - 20 40 10

Stockholm
08 - 754 31 30

Helsingborg
040 - 49 03 40

www.blinken.eu
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Milwaukee M18 fuel™ super hawg®
med kraft för 152 mm hål
Milwaukee lanserar en ny batteridriven vinkelborrmaskin som inte bara har kraften att
klara håldiametrar upp till 152 mm, utan även
upp till 75st hål med 65 mm träspiralborr per
laddning. M18 FUEL™ SUPER HAWG är det
första batteridrivna verktyget av sitt slag och
specifikt optimerat för VVS applikationer. En
enormt förbättrad produktivitet för hantverkare som borrar hål upp till 117 mm med selfeed borr och upp till 152 mm med hålsåg.
Precis som resterande M18 FUEL™produkter
har SUPER HAWG utvecklats för extremt
krävande arbetsuppgifter. M18 FUEL erbjuder oslagbar prestanda med Milwaukees
dominerande innovationer, kolborstfri POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM-ION™
batteri och REDLINK PLUS™ elektronik som
tillsammans ger förstklassig prestanda, hållbarhet och driftstid.

Den kolborstfria POWERSTATE™ motorn
ger mer kraft, längre livslängd och mer prestanda. Allt detta ger SUPER HAWG® kraften
som krävs för borrning i stora diametrar. Motorn är utvecklad och konstruerad av Milwaukee för underhållsfri drift och har inga komponenter som slits ut, ingen prestandaförlust
från vibrationer och låg värmeutveckling.
REDLINK PLUS™ elektroniken är marknadens mest avancerade. Elektroniken skyddar
motorn och växelhuset mot skador genom att
automatiskt stanna motorn vid plötsligt motstånd vid borrning eller i mycket hårda material.
Elektroniken sköter kommunikationen mellan
verktyg, batteri och laddare för att säkerställa
att verktyget och batteriet inte utsätts för överbelastning, överhettning eller total urladdning.
Den avancerade elektroniken bidrar även till
optimala förhållanden för maximal prestanda.

Milwaukees REDLITHIUM-ION™ batterier ger upp till 2,5X längre driftstid och
2,5X fler uppladdningar jämfört med vanliga
Lithium-Ion batterier och klarar upp till 75st
hål med 65 mm träspiralborr per laddning.
REDLITHIUM-ION™ batterierna avger mindre värme och fungerar i temperaturer under
till -20°C med bibehållen eﬀektnivå. Batteriindikatorn visar kvarvarande strömnivå för
färre oplanerade avbrott i arbetet.
M18 FRADH har dessutom Milwaukees
nya QUIK-LOK™ chuck. Egenutvecklad
chuck med verktygslöst byte av träspiral
borr, hålfräsar och hålsågar med platta eller
spårade skaft på 7/16”, såväl som bits med
3-sidigt skaft. Vinkelborren är dessutom utrustat med en mekanisk slirkoppling som
skyddar verktyget vid plötsliga blockering i
låg växel.

liftar från Omme!

Två nya släpvagns

höjd 12,80 m
Omme 1300 E - arb
höjd 16,80 m
Omme 1700 EX - arb

Släpvagnsliftar
Larvbandsliftar
Brubakken AB 010-722 30 00 www.brubakken.se
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HTCs Henrik Svärd, försäljningschef, t.v. och Cathérine
Königk, marknadschef, t.h. vid en Duratiq 8, en av två nya
supermoderna golvslipmaskiner från företaget. Maskinen på
bilden är extrautrustad med LED-lampor med magnetfot.

Nya, moderna golv-								
slipmaskiner från HTC
Under varumärket Duratiq
lanserade HTC globalt sin
nya serie golvslipmaskiner i
början av september. För den
svenska marknadens VIPkunder ägde lanseringen rum
på företagets huvudkontor i
Söderköping. Vi var där.

D

et är ingen tvekan, Duratiq-seriens två
modeller är genomtänkta och användarvänliga. Ett steg i teknikutvecklingen fullt i klass med företagets lansering
av diamantteknik för golvslipning för 30 år
sedan. HTC talar om 100 nya funktioner och
54 % större effektivitet. Det nya varumärket
Duratiq skall utläsas DURable (hållbar), T
för teknik och IQ för intelligens. Maskinerna
demonstrerades för intresserade dels för inbjudna gäster vid huvudkontoret i Söderköping dels under en turné genom landet med
kulmen på Demcon.
Duratiq-maskinerna finns i två storlekar,
Duratiq 6 med 600 mm slipbredd och Duratiq
8 med 800 mm slipbredd. Till maskinerna kan
effektiva dammsugare anslutas, i princip lika
med tidigare utföranden. Utvecklingen har fo-
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kuserats på själva slipmaskinerna. De kan konfigureras och extrautrustas på en mängd sätt
för att passa och växa med användarens behov.
För att ge den önskade flexibiliteten är byggsättet modulbaserat. Man kan således enkelt i
efterhand utrusta golvslipmaskinerna i Duratiq-serien med exempelvis moduler/paket för
vatten, ljus, GPS samt med en fjärrkontroll.
Bland tillbehören märks extra vikter, elkabel,
hållare för mugg och/eller mobiltelefon, väska
och skulderbygel för fjärrkontroll.

VILKA ÄR DE VIKTIGASTE NYHETERNA?
Henrik Svärd, ansvarig för försäljningen i
Sverige på HTC, framhöll några saker: informationen för användaren i den nya kontrollpanelen och fjärrkontrollen, nytt vältätat
sliphuvud, chassikonstruktion för smidig ma-
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Sliphuvudet beskrivs som hermetiskt tillslutet för att skydda delarna inuti:
lager, hjul och trissor. Huvudet består av två gjutna aluminiumhalvor som
precisionsbearbetats. Tätningen mellan dem är en O-ring. Serviceintervallet är
nu 1000 timmar, en fördubbling jämför med tidigare.

Duratiq 6 med 600 mm
slipbredd.

								
növrering och enkla transporter, förbättrad
teknik för luftflöde och dammupptagning
samt förbättrad ergonomi med lättjusterade
vikter och minskade vibrationer. Vi väljer att
här koncentrera oss på tre saker: kontrollpanel, sliphuvud och elsystem.

KONTROLLPANELEN
Den nya manöverpanelen är avsedd för att användaren skall kunna få ordentlig kontroll över
maskinen. Där finns förstås alla reglage som
behövs för manövreringen och en grafikskärm
med information om tillgänglig och använd
effekt, slipskivornas varvtal, information om
elförsörjning och strömförbrukning, överlastskydd, ”trippmätning” med timmar/meter/
kWh, framdrivningshastighet eller vattenmat-

Den på slipmaskinen monterade manöverpanelen t.v. och fjärrkontrollen t.h.
Grafikskärmen på båda ger användaren en mängd information om maskinen.
Fjärrkontrollen är tillval.

ning, manöverspänning samt
aktiverade funktioner av typ
serviceindikering, felmeddelanden, klocka och datum.
Samma reglage och information finns såväl på den
på maskinen monterade fasta
kontrollpanelen som i den fjärrkontroll som är
tillval.

SLIPHUVUDET
Det nya sliphuvudet tillverkas av gjuten och
precisionsbearbetad aluminium. Snäva tillverkningstoleranser och en O-ring gör sliphuvudet i det närmaste hermetiskt tillslutet
och dammtätt för största möjliga driftsäkerhet. Primärremmen spänns utifrån. Sekundärremmen är elastiskt och behöver aldrig
spännas. Tätheten ökar livslängden hos de
precisionstillverkade delar som finns inuti
sliphuvudet, exempelvis lager, samtidigt som
precisionen i arbetet förbättras. Vid beställning väljer kunden tre eller fyra sliphuvuden.
Serviceintervallerna har kunnat förlängas
och nu ligger på 1000 timmar.

ELSKÅPET
Elssystemet är av CAN bus-typ, en standard,
som tillåter mikrodatorer och tillkopplad
utrustning att kommunicera med varandra
utan att signalerna behöver gå via en större
värddator. Det är ett budskapsbaserat ”protokoll” som det heter i datorvärlden, använt i
exempelvis moderna bilar.
Elskåpet är nykonstruerat, helt dammtätt
och försett med ett kylsystem som sitter utanpå skåpet. Skåpet har också en extern panel
för inkoppling av yttre enheter såsom USBminnen för programuppdateringar, HDMIanslutna enheter, mist, vatten, GPS och belysning. Skåpets insida förblir därför dammfritt
så länge det inte öppnas. Det utanpåliggande
kylsystemet bidrar också till lägre temperatur
inuti vilket medverkar till ökad livslängd hos
komponenterna.
Till lanseringen i Söderköping hade HTC
bjudit in 150 gäster och fått 100 anmälda, en
fantastisk uppslutning. Evenemanget startade kl. 9. Lunchens goda grillmeny stod stadens bästa krögare för.
www.htc-floorsystems.com
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SERVICEFOLK TILL SERVICEKONTROLL
De dyraste maskinerna är dem som står
stilla. Det är ett faktum såväl inom byggoch anläggningsbranschen som inom
lantbruket. Därför sätter sig vuxna män
regelbundet på skolbänken hos Scantruck,
dansk importör och återförsäljare av världens ledande märke av teleskoplastare,
franska Manitou.
”Våra fältmekaniker och andra servicefolk kommer regelbundet på kurser för att
säkra att de är ständigt uppdaterade på nya
maskiner, nya modeller eller bara ändringar i modellprogrammet. Vi har precis hållit
kurs med koncentrerat fokus på två modelltyper där servicefolket har varit igenom
allt”, berättar Eskild Jensen som är teknisk
chef hos Scantruck.
Scantruck har så många servicefolk som
löpande ska till servicekontroll att kurserna
därför genomförs hos Scantruck i Skive,
Danmark. Här deltager också de servicepartners Scantruck använder i Sverige, där
Scantruck också är importör och återförsäljare av Manitou. Det betyder att kursdeltagarna alltid är så många att läraren kommer
till eleverna – och inte tvärtom.

MEST UTRUSTNING
TILL FELDIAGNOSTICERING
”Vi har precis haft besök av Guillaume Jouis
från Manitou-huvudkontoret i Frankrike.
Han har själv varit med i utvecklingen av ett
antal maskiner och är nu teknisk instruktör
på högsta nivå. Han besökte oss i en vecka
och uppdaterade en grupp av våra fälttekniker i allt vad gäller de aktuella maskinerna.
Dels en massa teori i vår kurslokal, dels helt
praktiskt med avancerad utrustning till
diagnosticering på verkstan”, säger Eskild
Jensen.
”Scantruck har faktisk flest diagnosverktyg av alla ländernas återförsäljare i
förhållande till antal maskiner”, berättar
Scantrucks tekniske chef.
”Det är helt avgörande att vi är konstant
uppdaterade på den senaste teknologin och
dessutom kan göra en snabb diagnosticering av komplicerad elektronik. Vårt servicefolk ska snabbt hitta felet och reparera
det så att kunderna kan komma vidare med
sitt arbete. Vi är så bra på det att vi är helt
i framkant på service bland alla Manitouåterförsäljare”, säger Eskild Jensen.
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Bosch Pocket Assistant
– enkelt att hitta rätt produkt

Bosch Pocket Assistants motto är ”Hitta den
produkt du behöver snabbt och enkelt”. Den
är ett tillägg till gratisappen Bosch Toolbox
och hjälper hantverkare hitta rätt verktyg eller tillbehör. Allt som krävs är tre enkla steg:
bara öppna Bosch Pocket Assistant, skanna
Bosch produkten eller förpackningen med
din smartphone och nu har du tillgång till all
tillgänglig information om produkten, inklusive tekniska detaljer och instruktionsfilmer.
Den nya produktidentifieringsfunktionen
implementerad av Bosch i denna form är den
första i världen. Den kombinerar olika tekniker, såsom bild- och textigenkänning, för att
säkerhetsställa tillförlitliga resultat. Bosch
Pocket Assistant går ett steg längre: den känner inte bara igen den skannade produkten,
den ger också rekommendationer om vilka
tillbehör som är bäst lämpade till vilka produkter. Utöver detta, kan hantverkare beställa
verktyg och tillbehör direkt online via appen.

Close to our Customers

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

WIRTGEN_Schweden_CAMPAIGN_5_BRANDS_B_186x120.indd 1

02.02.16 12:51

LIFTAR ÄR I STORT SETT LIKADANA
OAVSETT VAR DU HYR DEM.
EXPERTRÅDEN OCH SÄKERHETSPLANERINGEN ÄR DET INTE.
Vi behöver alla goda råd ibland, eller hur?
Vi tillhandahåller maskiner till Sveriges största
byggprojekt, men är lika måna om att tillhandahålla goda råd, bra säkerhetsplanering och mindre
utrustning till alla som behöver bygga, renovera
eller bara få lite ordning i trädgården.
Vi är glada över att vara en partner i ditt projekt,
oavsett storlek. Vi ses på ramirent.se
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Paulo Bergstrand, Henrik Cederholm, Mattias Snive,
Thomas Vallmark, Eddie Abrahamsson, Anders Ryden,
Markus Wennberg, Felix Rohdell och Claes-Göran Bergstrand

En resa som bara börjat
I hård konkurrens med de riktigt stora tillverkarna av maskiner
och verktyg för slipning och polering av betonggolv har Lindome-företaget Scanmaskin under de senaste åren visat på en
imponerande resa både ifråga om teknik och ökad försäljning.
Man har utan tvekan tagit marknadsandelar på det internationella planet.

A

tt svenska metoder och produkter för
rivning, håltagning, golvslipning, stofthantering med mera står sig väl i den
internationella konkurrensen är ingen nyhet
och något som vi pratat om mycket i den här
tidningen. Hur vi jobbar hemma i Sverige har
faktiskt blivit lite av en standard även i andra
länder.

GYNNSAM UTVECKLING I USA
En tillverkare som haft en lysande utveckling
under de senaste åren är företaget Scanmaskin. SRT besökte tillverkaren i Lindome söder om Göteborg strax innan semestern. Bolaget har gått från en omsättning på 25 Mkr
till omkring 71 Mkr på bara några år. Man har
redan en stark ställning på den svenska och
finska marknaden och sedan drygt tre år tillbaka har man etablerat sig på den amerikanska marknaden. Det amerikanska dotterbola-

get ligger i Bellevue utanför Seattle. Ansvarig
för verksamheten i USA är Josh Headings.
Nyckeln till Scanmaskins snabba utveckling
i USA är bland annat att man hittat starka
samarbetspartners framförallt i företaget Jon
Don som är leverantörer av en rad olika maskiner, verktyg och utrustningar inom golv-,
sanerings- och underhållsindustrin i USA.
Jon Don har 11 egna försäljnings- och servicekontor utspridda över den amerikanska kontinenten. Förutom Jon Don har Scanmaskin
återförsäljaren Quest i södra Kalifornien.
Men Scanmaskins framgång beror inte
bara på försäljningsökningen i USA. Scanmaskin har främst haft en bra resa produktmässigt och företagets produkter och verktyg
är mycket uppskattade av användarna både
i Sverige och utomlands. Entreprenörerna
uppskattar den stabila konstruktionen som
gör att Scanmaskins golvslipar klarar tuffa
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miljöer och hård hantering utan att krångla.
“Vi har upplevt och upplever, ska jag til�lägga en, fantastiskt expansion som bottnar
i många olika saker. Men i grunden är det
förstås våra produkter som gått in i hjärtat på
våra kunder. Sedan har vi varit ganska innovativa under de senaste två åren. Många nya
produkter har lanserats och vi har förbättrat
oss tekniskt en hel del. Vi har exempelvis för-

Nya radiostyrda Scan Combiflex
800 RC har blivit en uppskattad
maskin framförallt i USA.
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sett flera av våra modeller med radiostyrning,
utvecklat nya smarta golvslipar med vårt unika DSP-system som underlättar för operatören, lanserat två propandrivna slipar och lanserat nya verktygssortiment är några exempel
som spelat en viktig roll i vår framgång”, säger
företagets VD Claes-Göran Bergstrand.

BRETT PRODUKTSORTIMENT
Scanmaskin började en gång i tiden att jobba
med maskiner och verktyg för att förbereda
golvytor för olika typer av golvbeläggningar
som exempelvis fogfria härdplastgolv. Man
sålde själva fillermaterialet till golvbeläggningar av typ epoxi eller akryl, något som man
fortfarande gör i systerföretaget Scanmineral.

Men med den här bakgrunden var det ganska
enkelt att bredda verksamheten till att även
börja jobba med betonggolvet som en slutprodukt. Det vill säga att utveckla maskiner
för, som man kallar det, “Floor Prep” eller bearbetning av betonggolven för att i nästa steg
polera betonggolvet. “Det här var ingen omställning för oss, utan mera en förlängning av
det som vi redan gjorde”, säger Paulo Bergstrand som är marknad- och försäljningschef
för verksamheten.
Marknaden för Scanmaskin handlar i Europa främst om att sälja maskiner och verktyg
för avverkning. Det vill säga produkter som
slipar bort limrester, jämnar till betongytor
med mera. I Europa polerar man betonggolv fortsatt i ganska liten utsträckning men
marknaden ökar en aning varje år. Det kan
tyckas lite märkligt med tanke på att det var
i här i Europa metoden startade. I USA har
slipning och polering av betonggolv slagit igenom ordentligt och det är en orsak till Scanmaskins framgång. Claes-Göran berättar att
åtta av tio maskiner som man idag levererar
till den amerikanska marknaden används för
polering av betonggolv.
Även om Scanmaskin lyckats bra i USA
och att den nordiska och övriga europeiska
marknaden börjat öka alltmer så är det den
svenska och finska marknaden som fortsatt
dominerar. “Vi har under det senaste året
fått ett bättre fäste inom uthyrningsbranschen och levererar idag både till stora och
små uthyrare. Några av de stora namnen som
köper utrustning från oss är Ramirent, Lambertsson, Hyreslandslaget, Stavdal med flera”,
berättar Claes-Göran. Han berättar också att
man fått igång ett mycket bra samarbete med
kedjan Bolist som köpt en hel del av nya golvslipen ”Scanmaskin 18” för slipning av trägolv.
Bolist hyr i sin tur ut maskinerna och har i
nuläget 198 butiker i landet. De produkter
som främst köps av uthyrare i Scanmaskins

sortiment är Scan Combiflex 330 som finns i
fyra olika modeller samt Scanmaskin 18 som
togs fram för slipning av trägolv men som
idag även används för slipning av både trägolv
och betonggolv. Men även övriga storlekar
finns hos maskinuthyrare i Sverige och i Finland som SC500i/500PD, SC650, SC700RC
och SC1000RC.
Andra modeller i Scanmaskins sortiment
är ScanCombiflex 450, ScanCombiflex 450NS,
Scan Combiflex 500PD, ScanCombiflex 500i
, Scan Combiflex 650 DSP, ScanCombiflex
650, ScanCombiflex 650 Propan, ScanCombiflex 700 RC (radiostyrd), ScanCombiflex
800, ScanCombiflex 800 Propan, ScanCombiflex 800 DSP, ScanCombiflex 800RC och
ScanCombiflex 1000RC. Propanmodellerna
säljs mer eller mindre uteslutande på den
amerikanska marknaden då man i Europa
har ganska god tillgång på ström på arbetsplatsen. DPS-systemet som lanserades i slutet
av 2015 och som erbjuder operatören en detaljerad vägledning ifråga om val av verktyg,
Scanmaskin har idag två radiostyrda maskiner,
Scan Combiflex 800 RC och Scan Combiflex
1000 RC.
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information om underlaget, felsökning med
mera finns idag på två modeller, SC650DSP
och SC800DSP. Scanmaskin erbjuder radiostyrningen på tre av sina modeller, SC700RC,
SC800RC och SC1000RC. Det nya DPSsystemet, som är datastyrd, är en egenskap
som Scanmaskin ensamma om. Förutom sitt
sortiment av slipmaskiner har man fyra egna
modeller av stoftavskiljare. Modellen Scan
Dust 2800 har nyligen uppgraderats och heter idag Scan Dust 2900.
Scanmaskin utvecklar även sina egna
verktyg och här finns en rad olika kvaliteter
indelade för olika användningsområden. Det
finns serier för rivning av betonggolv, slipning, polering, verktyg för stålytor samt impregnering för härdning och ytskydd. Strax
innan sommaren uppgraderade man flera av
sina verktygsserier och lanserade nya Bauta,
Single Roudon Crush och Single Roundon
Tiger samt två nya PCD-verktyg. Scanmaskin
har sitt eget system för slipning och polering
av betonggolv till en högglansig slutprodukt
kallat ScanCombifloor.
Under de senaste åren har Scanmaskin
lanserat en hel del nytt och man tänker inte
slå av på takten. De nya DSP-sliparna kommer att lanseras med radiostyrning men kanske inte i år. Sedan har man ytterligare två eller tre nya slipmaskiner i pipeline.

LOKALER ATT VÄXA I
När SRT besökte Scanmaskin i Lindome
fick man också möjlighet att titta in i produktionen. I Lindome arbetar 23 personer.
Merparten av dessa arbetar i Scanmaskins
verksamheten medan en handfull personer
arbetar med mineraldelen som heter Scanmineral. Scanmineral har sin verksamhet i
samma huskropp som Scanmaskin. Utöver

de anställda i Sverige har Scanmaskin tre man
i Finland och två anställda i USA.
I Lindome byggs idag cirka 1500 maskiner per år. “Bara från i maj i år har vi ökat
med hela 20%”, berättar Paulo. De största
volymerna ligger på de mellanstora maskinerna såsom Scan Combiflex 650. “Vi har
märkt en tydlig ökning även på de lite större
maskinerna såsom Scan Combiflex 700 RC
och 800 RC med radiostyrning. Det är särskilt amerikanarna som efterfrågar de här
800-modellerna”, tillägger Paulo. Ansvarig för produktionen är Henrik Cederholm
som visar runt i lokalerna. På frågan om det
finns utrymme nog för Scanmaskin i de nuvarande lokalerna svara Henrik: “Vi jobbar
med lite olika lösningar för att kunna växa i
de nuvarande lokalerna. Idag är det inga problem men fortsätter vi öka i den takt vi gör
nu kommer vi att behöva mera utrymme”,
säger Henrik. “Mineraldelen som ligger i en
annan del av den här byggnaden är ganska
statiskt. Vi räknar med att kunna göra den
tillverkningen lite kompaktare för att vinna
utrymme för Scanmaskins tillverkning. Så vi
har definitivt lokaler att växa i”, säger ClaesGöran.
Idag omsätter hela gruppen 114 Mkr varav
Scanmaskin cirka 71 Mkr. Med den utveckling
man haft så här långt i år räknar man med att
kunna omsätta upp emot 80-85 Mkr under
2016. “Planen är att inom två år nå 100 Mkrstrecket. Detta kan jämföras med 2009 då vi
omsatte 25 Mkr. Det har hänt en hel del”, säger Claes-Göran.

USA LIKA STORT SOM
EUROPA NORDEN UNDANTAGET
Som sagt har återförsäljarkedjan Jon Don
i USA stor betydelse för den ökade försälj-
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ningen. Men Scanmaskin har en stark hemmamarknad och då räknas även Danmark,
Finland och Norge in. Man har också bra
befintliga återförsäljare i en rad europeiska
länder. I år slöt man avtal med tyska tillverkaren av diamantverktyg, Heger Diamond
Tools, som man tror mycket på. Heger har
bland annat en stark ställning på den tyska
marknaden. Vidare har man bra återförsäljare i Benelux-länderna, Storbritannien,
UAE, Sydafrika samt i Polen där man har en
ny distributör. “Men vi söker aktivt efter flera
återförsäljare i Europa och även andra delar
av världen. Exempelvis Mellanöstern har visat
sig bli en allt intressantare marknad”, säger
Paulo. Idag har man totalt 30 återförsäljare i
lika många länder.
Både Claes-Göran och Paulo är ganska
återhållsamma när SRTs utsände frågar hur
försäljningsvolymerna är fördelade. Men
sammanfattningsvis så exporterar man ungefär lika mycket till de europeiska marknaderna, borträknat Norden, som till USA. Men
USA ökar hela tiden liksom samarbetet med
Jon Don, så det lär inte dröja länge innan
USA-exporten har gått om Europa. Om man
räknar in Norden i Europa är försäljningen
på den här sidan Atlanten ungefär dubbelt så
stor. I övriga världen är volymerna små så det
är Europa och USA som helt och hållet dominerar idag.
Man kan inte annat än imponeras av den
resa som Scanmaskin gjort så här långt. Och
det känns som den bara har börjat för Bergstrands. Från att ha varit en ganska oansenlig
leverantör på i huvudsak den Skandinaviska
marknaden till dagens företag med egen utveckling och tillverkning och med hela världen som arbetsfält.
www.scanmaskin.se

Arbetsplatsbelysning framtagen för
och med användaren
General 7m

Säker Smidig Energieffektiv

Kapten 5m
Magnum 230V

Prins 230V & 48V

w w w. a m i g a a b . s e
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Nya Nationalmuseum växer
Nya Nationalmuseum börjar
att ta form och det är nu
cirka ett år kvar tills att det
skall stå klart. Statens Fastighetsverk har publicerat
en lägesrapport om arbetet.
Svensk Rental Tidning vill
lyfta fram betydelsen av
effektiv stofthantering vid
omfattande renoveringar
och selektiva rivningsarbeten som exempelvis detta.
Luftrenaren Oxysan från
Mpirum har haft stor betydelse för att hålla luften
dammfri vid renovering av
Nationalmuseum.

S

edan 2008 har Statens fastighetsverk arbetat med renoveringen av
Nationalmuseum på Blasieholmen i
Stockholm. Först med förstudiearbete och
projektering och därefter, sedan sommaren
2014, på plats i byggnaden. Två år in i renoveringen av Nationalmuseum pågår arbetet
för fullt med att åter göra Friedrich August
Stülers byggnad till Sveriges modernaste
museum. Nu börjar arbetet övergå i en återställningsfas och på sina håll kan man börja
ana slutresultatet.

HÅLL DAMMET BORTA
Att det händer mycket i byggnaden är tydligt
- med 180 personer arbetandes på plats är det
full aktivitet både innanför och utanför Nationalmuseums väggar. Under det första året efter
byggstarten 2014 låg fokus på rivning och att
göra plats för allt det nya som varsamt ska adderas. Efter 22 månader har över 1 000 sprängningar genomförts med stor försiktighet både
inomhus och utomhus. Det har sedan krävts
cirka 20 000 vändor med minidumprar inne i
Nationalmuseum för att transportera schaktmassorna ut ur byggnaden.
De flesta rivningsarbeten är nu avslutade,
stora delar av teknikinstallationerna är på
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plats och Statens fastighetsverk arbetar istället med uppbyggnaden.
Vid den här typen av omfattande rivningsoch renoveringsarbeten brukar dammspridningen vara en viktig faktor att ta hänsyn till.
Dammspridning i lokalerna kan ofta innebära
stora problem för det dagliga arbetet. Att hitta
en effektiv dammhanteringslösning är a och
o för det totala arbetet. Det var också Statens Fastighetsverk väl medvetna om och det

En Oxysan-burk mitt i
rummet ser till att dammet
hålls på golvet så det kan
enkelt avlägsnas.
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Följer ni med?

fram
var därför man valt att fortsätta arbeta med
Oxysan luftrenare som tillverkas av bolaget
Mpirum och sälj av Jack Midhage AB. Statens
Fastighetsverk har sedan länge använt sig av
Oxysan i sina arbeten. Vid Nationalmuseum
användes ett antal luftrenare från Oxysan.
Burkarna hanterar, som bekant, luftens damm
genom en joniseringsprocess. Detta innebär
att damm i luften klumpar ihop sig och faller
ner till golvet eller marken och kan därefter

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

www.hullert.se

Tel: 0512-30 00 30

enkelt elimineras. Inget störande damm blir
kvar i luften. Arbetet vid Nationalmuseum har
därför kunnat fortskrida friktionsfritt utan irriterande damm i luften.

LJUSGÅRDARNA
BYGGS UPP OCH ÅTERUPPSTÅR
Renoveringen av Nationalmusem är ett
mycket omfattande projekt och en hel del arbete återstår. Men man jobbar målmedvetet
med att effektivisera byggprocessen.
”För att effektivisera byggprocessen och
minimera byggtiden arbetar vi omlott och
därför befinner sig olika delar av huset i olika
byggstadier. Ett par av rummen är så pass färdiga att vi har provmålat dem medan vi fortfarande slutför rivningsarbeten i andra delar på
samma våningsplan. Arbetet går bra och det
är fascinerande att ta del av förändringen”,
säger Harald Pleijel, utvecklingsdirektör vid
Statens fastighetsverk.
I ljusgårdarna, som har sprängts djupare för
att rymma de omfattande klimatinstallationerna under det synliga golvet, har bjälklagen gjutits. Här pågår renovering och komplettering av
väggar samt byggnation av nya hisschakt.
”I den norra ljusgården pågår förberedelse
för putsarbete medan vi i södra ljusgården

- som tidigare varit igensatt för att rymma
museets hörsal - förbereder för att montera
en specialdesignad hiss. Hissen, stor nog att
rymma en hel busslast med besökare, kommer att göra mycket för logistiken i byggnaden. Hissen blir också vacker för ögat då den
ska kläs i flätad, patinerad mässing”, säger Cecilia Brännvall, projektchef vid Statens fastighetsverk.
Om allt går enligt plan ska Statens fastighetsverk lämna över den färdigrenoverade
byggnaden till Nationalmuseum november
2017. Efter sommaren 2018 kommer du som
besökare att få ta del av resultatet, då öppnar
museet.
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BUTTI STÄDMAGNET
Löst liggande spikar, skruvar och skrotpartiklar av stål och järn kan snabbt orsaka punkteringar och ge dryga merkostnader i reparation
och stillestånd. Den helt mekaniska städmagneten från Butti samlar enkelt och effektivt
upp sådana föremål. Magneten lanserades av
Nordicc på årets MaskinExpo.
Butti städmagnet är lika enkel som genial.
Under redskapet sitter en stålplåt, som är ledad i bakkant. Under användning hålls plåten
uppe av magneten. När redskapet ska rensas
från sin fångst av stål- och järnföremål trycks
plattan manuellt nedåt, varpå den magnetis-

ka kraften upphör och skrotet faller till marken på därför avsedd plats.
Städmagneten koppas enkelt på pallgafflar
och är genom användning av permanentmagneter klar för användning helt utan elanslutning.
”Vår erfarenhet är att om något är enkelt
att använda så blir det också använt”, säger
Ruben Klingenberg på Nordicc.
Användningsområdena är flera, exempelvis byggarbetsplatser, demoleringsföretag och
återvinningsstationer. Magneten är 1 500 millimeter bred.

TRINOXFLEX - En maskin som kunden vinner på
FLEX levererar ett brett sortiment av specialprodukter inom bl.a. ytbearbetning av metall. I juni nylanseras Trinoxflex, BME 14-3
L, ett nytt och mångsidigt ytbearbetningssystem som är betydligt enklare och billigare
– en maskin som kunden vinner på!

MULTIMASKIN
Trinoxflex är unik i och med att den med
ett klick kan förvandlas från rörbandslipmaskin till satineringsmaskin. Den innovativa snabbkopplingen, en patenterad
klokoppling, gör att tillsatserna för rörslipning och satinering snabbt skiftas helt utan
behov av verktyg.

eﬀektivt metalldamm från att tränga in
i maskinen, vilket förlänger maskinens
livslängd. För grovslipning, satinering och
polering av rostfritt stål och andra material upp till en spegelblank yta. Med bandslipstillsatsen kan man tack vare den 270°
stora omslutningsvinkeln göra ett rör klart
med enbart två arbetsmoment. Genom den
steglöst reglerbara hastigheten är det möjligt att optimera bandhastigheten efter materialkraven.

KRAFTFULL
1400 Watt-motorn med högt vridmoment
har steglöst reglerbar hastighet, vilket gör
Trinoxflex med satinertillsatsen till den
idealiska maskinen för slipning, polering, borstning och spegelfinishpolering.
Det trefaldiga dammskyddet förhindrar
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WIMAG vakuumlyftar– nu i Sverige
Nu kan du som arbetar med stenläggning
hitta allt ifrån lyftutrustning till markvibratorer och stensågar på ett och samma
ställe. EPOX Maskin AB introducerar WIMAG vakuumlyftar på den svenska marknaden och är därmed ensamma om att
erbjuda ett komplett maskinsortiment för
markstensarbete och stenläggning.
Tunga lyft och böjda ryggar tillhör
tyvärr vardagen för många som jobbar
med stensättning. Genom att använda
vakuumlyft minskas risken för belastnings- och förslitningsskador samtidigt
som läggningstiden reduceras.
Som generalagent i Sverige erbjuder
EPOX ett antal högkvalitativa vakuumlyftar från tyska WIMAG. Sortimentet
innefattar både stenmagneter för maskinella lyft och manuella lyftredskap med
olika sorters vakuumteknik.
Ur WIMAGs breda sortiment av högkvalitativa vakuumlyftar har EPOX valt
ut ett antal sten- och plattlyftar som
underlättar alla typer av markstens- och
stenläggningsarbeten.
WIMAG Turbo M är en vakuumlyft
med turbofläkt. Modellen är speciellt utvecklad för manuella lyft och så stark att
den klarar mycket porös natursten och
betong, även skrovliga och ojämna stenar.
WIMAG Turbo H är en vakuumlyft
med turbofläkt, så stark att den klarar
mycket porös natursten och betong, även
skrovliga och ojämna stenar.
WIMAG Alpha är ett praktiskt vakuumhandtag som klarar de flesta kakeloch klinkerplattor samt lufttät natursten.
WIMAG Beta är en smidig batteridriven vakuumlyft för manuella tvåmanslyft. Den klarar de flesta täta naturstenar
och betongprodukter.
WIMAG Gamma är en så kallad stenmagnet, en smidig batteridriven vakuumlyft för maskinella lyft. Den klarar de flesta
täta naturstenar och betongprodukter.
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NY EXKLUSIV

Bernard Podlinski

Oscar Löfroth

Thomas Vissgården

återförsäljare för
Böcker i Sverige
För några år sedan beslöt tyska bygghisstillverkaren Böcker att säga upp sin svenska
återförsäljare sedan många år, ByggVärmeMaskiner. Återförsäljarskapet överläts till
ställningstillverkaren Haki. Böckers beslut att
byta återförsäljare förvånade en del då Haki i
sig är en stor aktör med många egna produkter och risken förelåg att Böckers produkter
lätt skulle drunkna i Hakis utbud. Kort därefter utsågs ByggVärmeMaskiner till ny GEDA-återförsäjare i Sverige och har under de
senaste två åren stärk GEDAs position på den
svenska marknaden med BVMs starka fäste
på den svenska hissmarknaden.
Det är därmed kanske inte helt förvånande
att Böcker nu meddelar att man byter återförsäljare i Sverige. Ut med Haki alltså och in med
återförsäljaren TBO Sweden AB som är en helt
ny aktör på marknaden. Däremot är namnen
bakom TBO Sweden AB inga nykomlingar. Bolagets ägande delas mellan Bernard Podlinski,

Thomas Vissgården och Oscar Löfroth. Vare
sig Bernard Podlinski eller Thomas Vissgården
behöver någon närmare presentation utan är
välkända bland kunder och leverantörer inom
bygg- och anläggningsbranschen. Bernard har
under många år haft en nyckelposition inom
Haki och Thomas Vissgården var tidigare vd
på Malmqvist. Oscar Löfroth har däremot inte
arbetat i branschen tidigare.

BÖCKER ETT STARKT VARUMÄRKE
I skrivande stund är alltså TBO Sweden AB
exklusiv återförsäljare av produkter från
Böcker Maschinwerke GmbH i Sverige. Böcker är ett starkt varumärke och inget obekant
namn i Sverige. Bolaget är sedan 50 år tillbaka

en av de ledande tillverkarna inom kran- och
lyftteknik. Böckers produkter är kända för
stor tillförlitlighet och hög kvalitet. Man har
ett unikt säkerhetstänkande och en absolut
kundnöjdhet har alltid haft en framträdande
plats hos Böckers produkter. Böcker erbjuder
ett komplett sortiment med allt från lätta vinschar upp till kuggstångsdrivna hissar med
lyfthöjder upp till 400 m. Den nya återförsäljarkonstellationen bådar gott för att Böcker
återigen ska kunna stärka sitt varumärke på
den svenska marknaden. I nuläget finns ingen svensk hemsida för Böckers produkter då
TBO Sweden AB är ett helt nybildat bolag.
Däremot hänvisas till Böckers egna hemsida
www.boecker-group.com.

SIMPLY RELIABLE BOOMS
Imponerande lastkapacitet i korgen.
28.5
27
25.5
24
22.5
21

Skyjack´s SJ86T Bom
har en imponerande
lastkapacitet 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.
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750 kg
341
lbs

10.5

500 kg
227
lbs
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6

Från den höga lastkapaciteten på SJ 86T till vår unika
SJ 63AJ bom erbjuder vi maskiner med unika lösningar
som kännetecknas av uthyrningsbranschens bästa
livscykelkostnad. Detta fås genom en robust
konstruktion, låga underhållskostnader
och enkel service.
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SJ46/51 AJ
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SJ63 AJ
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Kontakt Skandinavien:
Robert Páldeák 070-671 73 30
Stefan Lindström 072-971 73 33

86 T
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FLEX nylansering
av TRINOXFLEX
FLEX levererar ett brett sortiment av specialprodukter inom bl.a. ytbearbetning
av metall. I juni nylanserades Trinoxflex,
BME14-3 L, ett nytt och mångsidigt ytbearbetningssystem som är betydligt enklare och dessutom prisvärt – en maskin
som kunden vinner på, enligt Flex.

MULTIMASKIN

Ny teleskoplastare blev stjärnan
på Svenska Maskinmässan
En ny Manitou-teleskoplastare säkrade sig
stjärnstatus på Svenska Maskinmässan på
Solvalla. Alla tre mässdagarna konstaterade
folken hos den svenska Manitou-importören, Scantruck, massivt intresse för den nya
Manitou MVT929. Business Manager Anker
B. Lemvig hos Scantruck kunde notera fyra
sålda exemplar av den redan innan den första
maskinen satte sina däck på svensk jord.
– Den första var just den MVT929 som vi
hade med på Maskinmässan. Den nya teleskoplastaren byggs på Manitous fabrik i Italien, och vi kunde visa den första utanför Italien. Vi har också varit snabba med att lägga in
de första beställningarna så att vi kan leverera
de maskiner som redan är sålda innan maskinen kommer till Nordeuropa, säger Anker B.
Lemvig.

TVÅ METER HÖG
– RÄCKVIDD NIO METER
Manitou MVT929 har en totalhöjd på bara
två meter, men når nio meter upp. Därmed
är den en upplagd möjlighet för många byggfirmor som får en kompakt, högt räckande
maskin som också kan köras ner i garaget under nybyggnationen under natten. MVT929
kommer för många entreprenörer vara ett
välkommet supplement till den ytterst populära Manitou MT625, som också bara är två

meter hög men som har en maximal räckvidd
på sex meter.
I Scantruck-montern blev också den nya
25 meter teleskoplastaren Manitou MRT2540
P+ närstuderad av de många besökarna. Beteckningen MRT visar att det är fråga om en
rotationsteleskoplastare, som kan arbeta 360
grader runt. Den nya versionen levereras med
Stage IV-motor, och Manitou har utrustat
maskinen med 24V mot normala 12V.

NYTT SÄKERHETSSYSTEM
Scantruck använde Svenska Maskinmässan
till att introducera det nya Safe MAN System,
som Manitou har utvecklat till optimering av
säkerheten vid arbete i personkorgar.
På mässan kunde Safe MAN System upplevas på en Manitou 180 ATJ bomlift. En säkerhetsbjälke i personkorgens kontrollpanel
säkrar att all rörelse ögonblickligen stoppar
om folk i korgen håller på att komma i kläm.
Manitou har lanserat säkerhetssystemet som
en option, men Scantruck har valt att göra det
till standard på alla nya Manitou-liftar från 8
till 28 meter, eftersom det aldrig ska råda tvivel om säkerheten.
Scantruck är också svensk importör och
återförsäljare av de amerikanska Mustangminilastarna som naturligtvis också kunde
upplevas på Solvalla.
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Trinoxflex, BME 14-3 L, är unik i och med
att den med ett klick kan förvandlas från
rörbandslipmaskin till satineringsmaskin.
Den innovativa snabbkopplingen, en patenterad klokoppling, gör att tillsatserna för rörslipning och satinering snabbt
skiftas helt utan behov av verktyg. Detta
gör att användaren kan arbeta snabbt, effektivt och ekonomiskt.

BSE 14-3 100
1400 Watt-motorn med högt vridmoment har steglöst reglerbar hastighet,
vilket gör Trinoxflex med satinertillsatsen
till den idealiska maskinen för slipning,
polering, borstning och spegelfinishpolering. Det trefaldiga dammskyddet förhindrar effektivt metalldamm från att tränga
in i maskinen, vilket förlänger maskinens
livslängd.

BRE 14-3 125
Med bandslipstillsatsen kan man tack
vare den 270° stora omslutningsvinkeln
göra ett rör klart med enbart två arbetsmoment.
Genom den steglöst reglerbara hastigheten är det möjligt att optimera bandhastigheten efter materialkraven. Exakt
styrning av slipbandet ger ett likformigt
ytmönster och det ergonomiska och justerbara handtaget möjliggör optimal och
komfortabel hantering av Trinoxflex.
Basmotorn BME 14-3L finns i flera set.
För satinering, BSE 14-3 100 set, och rörbandsslipning, BRE 14-3 125 set. För både
satinerings och bandslipstillsats, BSE 14-3
INOX Set.
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Nytt knäskydd med
Cordura® förstärkning
Med Cordura-förstärkning som ger ett fullgott skydd och som klarar punkteringstester
enligt prestandanivå 1 (upp till 100 Newton),
i enlighet med EN-14404+A1:2010. Så oavsett
vilken byxa den används med – så ger Exelar
PRO Cordura ett fullgott skydd.
• Knäskydd för placering i knäskyddsficka,
mått: 240x148x17mm.
• Tillverkat av cellgummi-skum, innehåller
varken tungmetaller eller bromin-		
produkter enligt EN340.
• Förstärkt med yttre yta av robust Cordura
1000D-tyg, nylon 6,6.
• Knäskyddet kan tvättas tillsammans med
byxorna.
• Temperaturbeständighet -30°C - +80°C.
• Exelar PRO med Cordura – tillverkas och
överensstämmer med Europa direktivets
EN14404+A1:2010:s officiella tester.
www.big-gruppen.com

Cerabond - framtidens skivor
Namnet Cerabond kommer av att Tyrolit
har ett keramiskt slipkorn (Cera) som vid
användning bryts ner i bitar och är vasst under hela slipkornets livslängd. Tyrolits unika
bindemedel (bond) som håller fast kornen
mycket längre än vad konkurrenternas bindemedel gör, enligt tillverkaren, och släpper
först när kornet inte slipar längre. Denna
optimala kombination gör att alla Tyrolits
Cerabond-skivor håller en avverkningskapacitet och livslängd på allra högsta nivå.
Tyrloit har nu rejält breddat sortimentet
med sitt Premium Cerabond System för stål
och rostfritt i navrondeller, lamellrondeller
och kapskivor i alla diametrar och bredder.

Fyra nya borrhammare från Bosch i två kilos klassen
Bosch kraftfullaste hammare i två kilosklassen har blivit ännu kraftfullare. Bosch
ersätter modellerna GBH-2-28 DFV Professional och GBH 2-28 DV Professional med
en ny generation av professionella borrhammare: GBH 2-28 F Professional och
GBH 2-28 Professional. Med en effekt på
880 watt erbjuder de en högre prestanda än
tidigare. Även modellen GBH 2-24 Professional kommer att genomgå en förbättring
till följd av lansering av GBH 2-26 F Professional och GBH 2-26 Professional. De kommer att vara utrustade med en borrdiameter på upp till 26 millimeter vid borrning
av betong samt ha en effekt 830 watt. Man
kommer kunna välja mellan en modell med
fast eller utbytbar borrchuck, där den utbytbara modellen är kompatibel med nyckellös chuck för bits med runda skaft.

BÄTTRE KONTROLL MED
”KICKBACK CONTROL” OCH
VIBRATIONSDÄMPNING
GBH 2-28 F Professional och GBH 2-28
Professional är de första borrhammarna i
sin produktklass som utrustats med ”KickBack Control”. Funktionen erbjuder en
bättre kontroll vid tunga arbeten och är
igenkännbar med ”KickBack”-logotyp på
sidan av verktyget. Vid plötsliga och oförutsägbara rotationer av borraxeln, exempelvis

vid arbete på armerad betong, stänger den
inbyggda sensorn omedelbart av motorn.
Detta motverkar häftiga rekyler eller vibrationer av verktyget samt förebygger skador
för både användare och verktyg. I tillägg till
det har borrhammarna ett avvibreringssystemen motsatt placerad oscillator i verktygens växelhus som motverkar luft och
rörelseenergin vid användning. Avvibreringssystemet bidrar därmed med en vibrationssänkning till en nivå på 11 m/s2. Detta
resulterar i att arbetet med verktygen blir
mer arbetsvänligt.
Alla fyra modeller har ett antal beprövade produktfördelar; en justerbar hastighetskontroll för träffsäkra borrningar, en
roterande borstplatta för ett jämnhögt vridmoment – i såväl framåt som bakåt rotationer. Vidare har samtliga modeller också ett
roteringsstopp vid mejsling, en SDS-plus
verktygshållare och kulringar för att förebygga kabelbrott.

NY FÖRVARING: L-CASE
I tillägg till den existerande L-Boxxen lanseras den robusta L-Case lådan. Lådan går
att stapla på en L-Boxx och ersätter den tidigare plastversionen. Inuti lådan finns det
gott om plats till att förvara verktyg, sladdar
och tillbehör samt att lådan flexibelt går att
konfigurera.
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WORKLITE, ny arbetsbelysning för proffs i Sverige
JR Trading, även kända som återförsäljare
av liften Avant Leguan i Sverige, lanserar nu
arbetsbelysningen Worklite på den svenska
marknaden. Själva introduktionen kommer
att ske på mässan DEMCON där man kommer att ha en kampanj på lampan i sin monter.
“En fantastisk arbetslampa för proffs som vi är
glada att kunna lansera på den svenska marknaden”, säger Johan Roth, vd för JR Trading.
Worklite tillverkas i Finland och sortimentet
är avsett för professionellt bruk. Lampan Worklite är uppgraderad från en tidigare modell och
är baserad på en LED- lösning. Worklite designade en lampa som är mycket effektiv, hållbar
och lätt att använda. Produkten är designad i
Finland och tillverkas självklart även i Finland.

UPP TILL 10 ÅR
UTAN ATT BYTA LJUSKÄLLA
Föreställ dig ett byggprojekt som tar flera år,
där du inte alls behöver byta ljuskälla. Hur
mycket arbete kan man spara då ingen tid går
åt till att byta lamporna?

STÖT- OCH VIBRATIONSTÅLIG
Det är viktigt att de små apparaterna på byggarbetsplatsen är hållbara. Omständigheterna
är utmanande och lamporna ska hålla även
för tuff hantering. Worklite skapade en lampa
som inte går sönder bara på grund av ett litet
fall. Den håller väl för stötar och vibrationer.
Ingen arbetstid går därmed åt för att byta trasiga lampor eller ljuskällor.
Ljuseffekt av högsta klass och enligt Worklite är lampan upp till 160 procent effektivare
än liknande lampor. COB LED-elementet
som använts i lampan ger upp till 166 lm/W.
Ofta använder man lampor med lysrör som
bara ger 50 lm/W.

SPARAR ENERGI OCH PENGAR
Worklite ger besparingar enligt tillverkaren.
Man förklarar det med att exemplifiera med
ett 18 månaders byggnadsprojekt. På projektet använder 250 lampor. I dylika fall sänker
Worklite energikostnaderna från dryga 70
000 till cirka 32 000 kr, jämfört med traditionella belysningslösningar. På Worklites hemsida visar man en kalkyl.

MONTERAS UTAN ELEKTRIKER
Worklite-lampan finns även med en säker 48
volts klenspänning. Tack vare klenspänningen kan byggnadsarbetaren utföra all montering och gruppbyten, utan att ha en elektrikers behörighet.
Arbetsplatslampor och säkerhetslampor
för alla typer av spänning Worklite-lamporna
finns att få för 48 V och 110-230 V spänning. 48
V-versionen fungerar inte utan transformator.

SPECIFIKATIONER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effekt: 12W-25 W Ljusstyrka: 2000-3600 lm
Anslutningsenhet: konstant ström
Effektfaktor: 0,98
Driftsspänningsområde: 40-50 V eller 		
110-230 V
Driftstemperaturområde: -40 °C - +50 °C
Färgtemperatur: 5000 K
Färgåtergivning: > 80 Ra
Ljusstyrka: 70 % efter 50 000 h användning
Skyddsklass: IP54
Vikt: 1,2–2,5 kg
Säkerhetslampans batteri: 4 x 30 min eller 		
2 x 60 min

www.tsr-tukku.fi
www.jrtrading.se
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NY LUFTRENARE
LR5300 FRÅN KROLL
Kroll Svenska AB lanserar nu en ny revolutionerande luftrenare för byggindustrin. Luftrenaren passar utmärkt till alla
typer av bygg- och renoveringsarbeten
eller vid industriarbeten. Lagstiftningen
blir allt tydligare att lättflyktiga partiklar i
luften kan allvarligt skada våra andningsorgan. Krolls högpresterande luftrenare
LR5300 kan effektivt fånga in de skadliga
ämnena på ett tillförlitligt sätt och absorbera dem fullständigt.

EFFEKTIV, KRAFTFULL
OCH KOMPAKT - DEN LR5300
Tack vare en väl definierad design och
ett konstant kontakttryck av luftrenarens filter kan läckage uteslutas helt.
Den unika geometrin av filtret gör
hanteringen och byte av filter mycket
enkelt. Tack vare luftrenarens många
olika typer av tillbehör, det finns många
möjligheter att utöka enheten för olika applikationer. Krolls patenterade
dammskydddörr är den enda delbara
dammskydddörren på marknaden. Genom ett speciellt utvecklat anslutningssystem, det kan delas upp i två delar för
en optimal transport.
Kroll är ett tyskt företag som utvecklar och tillverkar utrustning för bland
annat värmeteknik och har funnits på
den svenska marknaden sedan 1979.
Tyska Kroll ingår sedan 2014 i den internationella koncernen Riva Group.

Nya generationen BALL är redan här!
En bra bygglampa har blivit ännu bättre:
• 30 % lägre energiförbrukning än tidigare
• 2 x 60 minuters backup på alla nödmodeller
• smartare funktionskontroll för uthyrarens underhållsavdelning
• 25 % bättre ljusspridning i sidled
• Färgtemperatur 5000K vilket ger vitare ljus
GARO Elflex AB • info@garo.se • Tel 0370 33 28 10 • www.garo.se
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www.malarlift.se

Vi utökar
liftparken!
• Två stycken 59 meters bomliftar. JLG 1850
• 20 st JLG 1230 Pelarliftar
• 7 st Bomliftar JLG 450
• 1 st Bomlift JLG 1250JP

Uthyrning • Utbildning • Transporter
Västerås

021-81 07 00

Stockholm
08-19 40 00

Gävle

026-14 08 00

Uppsala

070-377 06 50
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Avsaknad av
standard försvårar
för konsumenten
Skruvdragare är det mest köpta elverktyget på marknaden och det finns många
modeller att välja mellan. När konsumenten tittar på olika skruvdragare finns
det flera saker man kan jämföra mellan,
exempelvis maskinens amperetimmar
(Ah), volt (V), växlar och newtonmeter
(Nm). Det finns standarder för hur man
mäter alla värdena, utom newtonmeter.
Många konsumenter väljer att titta på
newtonmeter när de väljer verktyg, eftersom värdet ofta varierar mellan maskinerna, detta trots att kunskapen om mätningen är väldigt låg och få vet hur många
newtonmeter man faktiskt behöver.
”För hög newtonmeter kan vara skadligt för användaren. Om man skulle möta
på motstånd kan maskinen sättas i spinn,
vilket kan skada både arm och handled.
80 procent av vad en hantverkare gör
klarar man på under 40 newtonmeter”,
menar Henrik Fabricius, produktchef på
BLACK+DECKER.
Men mätningen i newtonmeter kan
vara missvisande. För när det kommer till
newtonmeter finns det ingen standard för
hur enheten mäts, utan alla tillverkar mäter på sitt eget sett. Därför är det svårt att
kontrollera siﬀrorna stämmer eftersom
tillverkare ofta anpassar sina maskiner till
sina individuella testmetoder. Det svårt
för konsumenterna att jämföra maskiner.
”Att marknaden inte har en standard
för hur man mäter newtonmeter förvirrar både branschen och vilseleder konsumenterna”, menar Henrik.
Det vanligaste sättet att mäta kallas
”hårt moment” och ”mjukt moment”. Hårt
momentet mäter vridmomentets styrka
när det slår i ett hårt material. Detta sätt
att mäta skapar höga newtonmeter siﬀror
och används därför av många tillverkare.
Mjukt moment beräknar verktygets uthållighet, hur länge maskinen orkar arbeta i
motstånd. Detta är dock mindre vanligt eftersom det resulterar ger ett lägre newtontal.
The Power Tool Institute har föreslagit
en standardmätning som utgår från att mäta
uthållighet, men det är långt ifrån alla tillverkare som använder denna mätstandard.
”Vi ser att verktygens newtonmeter
hela tiden ökar. Men det är som att jämföra äpplen och päron så länge konsumenterna inte kan jämföra de olika maskinerna på ett korrekt sätt”, säger Henrik.

NYA PUMPAR FRÅN GRINDEX
Grindex som är ett världsledande företag
inom elektriska dränkbara pumpar, lanserar
nu Grindex Maxi SH. Med en 37 kW (50 Hz)
eller 58 Hp (60 Hz) motor är det en robust,
pålitlig och perfekt pump för användning i
dräneringsapplikationer med krav hög tryckhöjd. Pumpens hydraulik, med ett pumphjul
som är en utveckling av Master SH, innebär
att Grindex kan garantera tryckhöjder upp till
140 meter. Med denna unika produktutveckling stärker Grindex sin ledande marknadsposition inom dränkbara länspumpar och pumputrustning med krav på höga tryckhöjder.
I många applikationer som kräver hög
tryckhöjd, tillämpar många pumpanvändare
pumplösningar med pumpar kopplade i serie
eller överdimensionerade lösningar för att nå
önskad prestanda. Ingen av dessa lösningar
fungerar utan komplikationer. “Lanseringen
av Maxi SH kommer resultera i att många av
våra kunder kommer att erbjudas kostnadseffektiva och optimalt dimensionerade pumplösningar”, säger produktansvarig Fredrik
Sylvander.
Maxi H och Maxi H-Lite uppdateras med
Grindex Octaline hydraulik, ett slitstarkt slutet system med pumphjul tillverkad i hårdjärn. Detta är ett väl beprövat koncept från
Grindex befintliga serie av länspumpar från
1 till 18 kW. ”Sedan introduktionen, 2008
har detta koncept överträffat sig själv många
gånger om, i tuffa avvattningsapplikationer
över hela världen ”, säger Fredrik.
”Genom att addera 30 kilo till den redan
lätta Maxi H (240 kg) har vi kunnat nå uppfodringshöjder på upp till 140 meter, imponerande prestanda för en pump med låg vikt
som tar liten plats och är lätt att flytta ”, til�lägger Fredrik.
Pumpen har naturligtvis också den smarta
justerhylsan för pumphjulet, (ingår i Minex
till Matador-serien), som på ett enkelt och
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kostnadseffektivt sätt justera pumphjulet efter slitage så att pumpen återfår grundprestanda.
Den första leveransen är planerad till september.

GRINDEX LANSERAR MEGA INOX
Grindex lanserar nu också Grindex Mega
Inox, en 90 kW pump (50 Hz) och 134 hk (60
Hz) tillverkad helt i rostfritt stål. Pumpen är
byggd på den väl etablerade hydrauliken från
Mega pumpen och är samtidigt en utökning
av Grindex pumpserie Inox, tillverkade helt i
rostfritt stål. Med detta utvecklingssteg förstärker Grindex sin ledande marknadsposition inom dränkbara länspumpar och pumputrustning.
Grindex största utmaning inom dräneringsapplikationer är kombinationen av en
korrosiv miljö och förorenat vatten med slitande partiklar. Med en skyddande beläggning
på standardpumpar skyddas pumpen endast
under en kort tid. Grindex Inox-pumpar, som
etablerades år 2008, löser detta problem med
länspumpar tillverkade helt i rostfritt stål. Med
lanseringen av en 90 kW- pump, Mega Inox
breddar Grindex avsevärt det nuvarande utbudet av Inox- pumpar ( 2-8 kW).
Mega Inox klarar avvattningsapplikationer
med pH 2-10. Pumpens hydrauldel i rostfritt
stål, som även kan adderas som ett alternativ
till standardpumpen Mega, har visat sig vara
ett framgångsrikt koncept. Med den nya uppdateringen lanseras Mega även med statorhus
i rostfritt stål.
”Många av våra kunder har fått göra mindre bra lösningar med pumpar som endast
har en skyddande beläggning. Med nya Mega
Inox kan vi erbjuda kunderna ett bättre alternativ för tuffa applikationer, såsom korrosiva
miljöer”, säger Håkan Lundin, försäljningschef Sverige.

UPPLEV EN NY ERA
INOM GOLVSLIPNING.

SKAPAD FÖR ATT GÖRA SKILLNAD
FÖR DIG SOM UTHYRARE

Driftsäkerhet
Flexibilitet
Enkelhet för operatören

Ny digital kontrollpanel
& fjärrkontroll
DURATIQs nyutvecklade HMI gör också
maskinen mycket enkel att styra, ställa in och
hantera, även för operatörer som är i början
av sin yrkesbana.

Nytt sliphuvud
Den helt dammtäta, hermetiskt tillslutna
designen ökar livslängden på alla
komponenter, samtidigt som den ökar
precisionen i arbetet.
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Med start nu på hösten 2016
kommer Bosch att presentera sju nya uppkopplade
verktyg i sitt ”Connectivity”
system. En kombilaser,
två skruvdragare, två borr/
skruvdragare, en vinkelslip
och en arbetsplatsbelysning. Sedan tidigare finns
två lasermätare och en termodetektor med denna funktion i sortimentet.

Bosch satsar på
uppkopplade verktyg
B

osch hävdar att hantverkare bara utför
”faktiskt arbete” under 30 % av sin tid.
Övrig tid går åt till planering, uppföljning, administration, lasta verktyg i bilar etc.
Boschs sätt att möta detta är deras ‘TrackMyTools’ – ett molnbaserat lagerhanteringssystem som lanserades i Tyskland 2015.

HÅLL KOLL MED MOBILEN
Genom det kan man i sin smartphone se
var det uppkopplade verktyget befinner sig i
närområdet. För att det ska fungera krävs att
verktyget är utrustat med en Bluetooth kommunikationsmodul. Den finns på flera nya
verktyg men kan även eftermonteras.
”Genom att koppla en smartphone via
Bluetooth så kan man optimera arbetsprocessen och t ex undvika manuella fel vid över-

föring av mätvärden”, säger Ralph Dammertz
från Bosch Power.
Bosch har för dagen inga planer på att
kunna koppla sin egen molnlösning till de hyressystem som används av hyresbolagen.
Bosch erbjuder redan uppkopplade mätlösningar med GLM 50 C Professional och
GLM 100 C Professional lasermätare och GIS
1000 C Professional termodetektor som kan
paras med mobila enheter för att sköta dokumentation. Det här utbudet expanderas nu
till att inkludera en kombilaser med ett roterande ministativ som kan fjärrstyras med en
smartphone: GCL 2-50 C Professional.
Även den nya sladdlösa vinkelslipen GWS
18V-125 ISC Professional har denna funktion.
Utöver den information och de inställningar
som kan nås via smartphone, är detta verktyg
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utrustat med en färgskärm ovanpå verktyget
där man t ex kan se återstående batteritid.
Ljusstyrkan i Bosch nya GLI 18 V-1900 C
Professional arbetsstrålkastare kan justeras
med en smartphone. Värdena för ljusstyrkan,
upp till 1900 lumen, kan anpassas och sedan
sparas för att åter användas nästa dag, vilket
sparar tid som annars skulle spenderas på att
justera det igen.
All mät- och elverktyg i Bosch Connectivity systemet kan konfigureras och kontrolleras med hjälp av en enda app: Bosch Toolbox.
Appen ger även tillgång till ”TrackMyTools”,
”Measuring master Appen” för att dokumentera mätvärden, samt de befintliga funktionerna i Toolbox Appen t ex mätkamera, byggnadsdokumentation, och enhetsomvandlare.
De nya uppkopplade verktygen kommer
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GB 18 VE-EC professional lanseras som en
del av Boschs nya connectivity-modeller med
integrerad bluetooth-modul i Sverige. Den
finns tillgänglig från hösten 2016.

FYRA NYA BORRHAMMARE MED
KICKBACK CONTROL I TVÅKILOS
KLASSEN

GBH 2-26 F Professional och GBH 2-26 Professional kommer att vara utrustade med en borrdiameter på upp till
26 millimeter vid borrning av betong samt ha en effekt
830 watt. Man kommer kunna välja mellan en modell
med fast eller utbytbar borrchuck, där den utbytbara
modellen är kompatibel med nyckellös chuck för bits
med runda skaft.

att finnas tillgängliga från hösten 2016 och
framåt. Kombilasern, borr/skruvdragaren och
kombiborren i Dynamic serien kommer i januari 2017.

NYA SLADDLÖSA SKRUVDRAGARE
Bosch kommer nu med en ny generation 18
V sladdlösa skruvdragare . Bosch hävdar att
de är mer hållbara och effektivare än tidigare
modeller. GSR 18 V-EG Professional sladdlösa
skruvdragare och GSB 14,4 V-EC Professional
och GSB 18 V-EC Professional sladdlösa kombiborrar är nytillskott till Dynamic serien.
GSR 18 VE-EC Professional och GSB 18 VE-EC
Professional modellerna har lagts till Robust
serien. Dessa är de första sladdlösa skruvdragare eller kombiborrarna från Bosch i denna
klass som har borstlös motorteknik. Alla fyra

modeller har ett nytt elektroniskt styrsystem
som känner av belastningen och stannar motorn för att undvika för hårda åtdragningar.
Man har även förbättrat ergonomin.
Handtaget har en räfflad struktur, vilket
innebär att det är lättare att hålla, speciellt
när man arbetar i trånga, svåråtkomliga utrymmen. Den beprövade ”KickBack Control”
funktionen (tidigare känd som ”elektronisk
rotationskontroll”), i Dynamic serien, känner
av plötsliga blockeringar av verktyget t ex armeringsjärn, trä eller murverk och stänger av
motorn inom bråkdelen av en sekund.
Alla modeller är utrustade med en borstlös
EC-motor och påstås vara underhållsfria.
Alla verktyg kommer att levereras i L-Boxxen med två 4,0 eller 5,0 Ah batterier och en
snabbladdare.

Bosch lanserar en ny generation av borrhammare: GBH 2-28 F Professional och GBH 2-28
Professional. Med en effekt på 880 watt erbjuder de en högre prestanda än de tidigare
GBH-2-28 DFV Professional och GBH 2-28
DV Professional. Även modellen GBH 2-24
Professional kommer att genomgå en förbättring till följd av lansering av GBH 2-26 F Professional och GBH 2-26 Professional.
GBH 2-28 F Professional och GBH 2-28
Professional är de första borrhammarna i sin
produktklass som utrustats med ”KickBack
Control”. Denna motverkar häftiga rekyler
eller vibrationer av verktyget samt förebygger skador för både användare och verktyg. I
tillägg till det har borrhammarna ett avvibreringssystem - en motsatt placerad oscillator i
verktygens växelhus som motverkar luft och
rörelseenergin vid användning. Verktygen
kommer att vara tillgängliga under hösten
2016.

OSCILLERANDE VERKTYG
– VANLIGA PÅ KONTINENTEN
Bosch utökar sitt sortiment av Multi-Cutters
med fem nya maskiner: sladdmodellerna
GOP 55-36 Professional, GOP 40-30 Professional och GOP 30-28 Professional och de tradlösa modellerna GOP 18V-28 Professional och
GOP 12V-28 Professional. Alla modeller är utrustade med ett nytt verktygsfäste, Starlock,
som utvecklats i samarbete med Fein. Bosch
siktar på att detta fäste ska bli en ny världsstandard. Alla Starlock tillbehör är även bakåtkompatibla med de oscillerande elektriska
verktyg som funnits på marknaden fram till
idag.
Bosch erbjuder Multi-Cutters i tre olika
prestandaklasser: Starlock, StarlockPlus och
StarlockMax. Sammanlagt finns det 48 nyframtagna verktyg som även är bakåtkompatibla med tidigare verktyg.
Den nya Multi-Cuttern GOP 55-36 Professional är i StarlockMax prestandaklass som
med en effekt på 550 watt. GOP 40-30 Professional har en effekt på 400 watt och är i
StarlockPlus-klassen. Den har en mindre oscillationsvinkel som gör det möjligt att arbeta
mer exakt. Med en integrerad LED-lampa är
den även lämpad för arbeten i mörka utrymmen. GOP 30-28 Professional har en effekt på
drygt 300 watt.
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Bosch presenterade säkerhetsfunktionen på
sitt kommande sågbord genom att låta en
korv föreställa ett finger. När fingret (korven)
kommer i kontakt med sågklingan utlöses
en gaspatron under bordet och slår ner hela
sågdelen.

Skadan som uppstår på fingret
(korven) är minimalt.

Nyheter från Bosch
Bosch Power Tools presenterade precis före semestern sina nyheter för
2016 på en internationell pressdag i Tyskland. Svensk Rental var där för
att sammanställa nyheterna.

S

ammantaget kan man säga att det
var många produkter, med fokus
på förbättringar och expansion av
befintliga produktlinjer, snarare än revolutionerande nyheter. Den största nyheten kommer inte att lanseras förrän 2017.

Den batteridrivna modellen GOP 18V-28
Professional, ett StarlockPlus verktyg, erbjuder nästan samma prestanda som GOP
40-30 Professional – men utan någon sladd.
Den andra sladdlösa modellen GOOP 12V-28
Professional är i Starlock-klassen. De trådlösa
Multi-Cutter-verktygen är utrustade med en
borstlös EC-motor som både är robust och
påstås vara underhållsfri.
Multi-Cutter verktygen GOP 55-36 Professional, GOP 40-30 Professional och GOP 30-

Bosch lättade nämligen under pressdagen
på täcket och visade en nyhet - ett sågbord
som automatiskt stänger av om man kommer år klingan med ett finger. Principen
är baserad på konduktiviteten (ledningsförmågan) i huden. Har man en handske

28 Professional lanserades i maj, medan den
sladdlösa version GOP 18V-28 Professional
och GOP 12V-28 Professional lanseras under
hösten 2016.

DET INDUKTIVA
LADDNINGSSYSTEMET VÄXER
Bosch ”Wireless Charging System” är nu
kompatibel med 10,8 V verktyg. Den nya
GBA 10,8 V 2,5 Ah OW-B Professional gör
det möjligt att för första gången utnyttja

på sig skär klingan igenom handsken men
inte fingret. Tekniken finns på marknaden
i USA idag och kommer efter anpassningar till europeiska förhållande och standarder att lanseras någon gång under första
halvåret 2107.

fördelarna med trådlös induktionsladdning.
Jämfört med konventionella batteriladdare är induktionsladdaren robustare då de
inte har några kontaktpunkter och är tåliga
mot vatten, damm och smuts. I tillägg till den
stationära lösningen med en ram som kan
monteras på arbetsbänkar, hyllor eller andra
arbetsytor kan den nya laddaren även användas mobilt i bil genom lösningar som ”Wireless Charging L-Boxx Bay”.

Boschs nya batteridrivna multicutter GOP
18V-28.
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Tyska kvalitetsprodukter inom
Värme / Kyla / Avfukting / Luftrening
För uthyrningsindustrin

Nya Husqvarna K 970 - pålitlig, effektiv och
ANVÄNDARVÄNLIG MED SMARTTENSION
Husqvarna introducerar nu den
nya Husqvarna K 970 med det
semiautomatiska remspänningssystemet SmartTension och
klingskydd av magnesium. Utöver K 970 Standard så har även
uppdateringar gjorts på K 970
Rescue, Ring och Chain.
”Vi fortsätter vår tradition att
erbjuda våra användare förstklassig prestanda. Nya K 970 är en
motorkap för alla sorters tillämpningar och dess uppdaterade
egenskaper tillför ökad effektivitet på arbetsplatsen”, säger Johan
Simonsson, Global Product Manager Power Cutters, Husqvarna
Construction Products.
Husqvarnas unika sortiment
av motorkapar har alltid erbjudit
maskiner med olika energikällor;
bensin, el, luft och hydraulik. Vad
alla har gemensamt är att de fokuserar på användaren, det höga
effekt/vikt-förhållandet och flera
andra egenskaper underlättar arbetet för användaren.

SMARTTENSION OCH
KLINGSKYDDET AV MAGNESIUM
Nu lanserar vi SmartTension, ett
system som optimerar remspänning.
”Hemligheten med SmartTension är att du minimerar risken för
under- och överspänning. När du
spänner remmen hittar SmartTension rätt nivå genom sin patentsökta fjäderbelastade mekanism.
Utöver detta är det lätt att byta
remmen och vända klingskyddet.
Detta ökar pålitligheten i vår K
970”, säger Johan Simonsson.

Ytterligare en viktig ny
egenskap på alla K 970 är
klingskyddet av magnesium.
Magnesiumet
tillför
lägre
vikt, vilket vidare ger ökat effekt/vikt-förhållande. Det nya
klingskyddet tillför även till
ökat sågdjup - nu hela 155 mm
på 16”-versionen. Den steglösa
justeringen av klingskyddet
gör det även enklare att byta
position vilket vidare underlättar all kapning.

PÅLITLIGHET I FOKUS
Förutom de uppdaterade egenskaperna erbjuder K 970 fortfarande de ursprungliga fördelarna
hos föregående versioner av K
970. Exempelvis Active Air Filtration™, ett av de mest effektiva
filtreringssystemen på marknaden, också motorn X-Torq™ som
producerar mindre utsläpp och
har en förhållandevis låg bränsleförbrukning.

UPPDATERINGAR PÅ
HUSQVARNA K 970 RESCUE
Husqvarna lanserar även en
uppdaterad version av K 970
Rescue. Denna version av kapmaskinen har nya semiautomatiska SmartTension och klingskyddet av magnesium. För att
upprätthålla synligheten av
klingskyddet i exempelvis rök
som uppstår, levereras klingskyddet med reflektionstejp.
Även bärselen på K 970 Rescue
är uppdaterad, likaså greppen
vilket medför att motorkapen är
enklare att hantera med handskar på.

Luftrenare

Mobila värmecentraler
fr 200-500 KW

Avfuktare fr 30-120 L/h

Mobila varmluftspannor fr 25-250 KW
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MINSTA MANITOUN NU MED FJÄRRKONTROLLERAD KORG
”En liten och kompakt teleskoplastare med
fjärrkontrollerad korg har saknats i sortimentet i många år. Nu har den rullat in i
Manitou-serien i form av den franska producentens minsta maskin, men med lite extra. Det gör att den kan kalla sig HA, men
absolut med positiv mening och helt utan
ryggmärke.”
”H” er tillsammans med 625 en del av modellbeteckningen. ”A” står för ”access” och
markerar, att Manitou MT625HA just är skapad för att ge byggfolk lättare tillgång, när de
ska upp i höjden. Korgen är fabriksmonterad
och lastaren är utrustad med fjärrkontroll.
Det är första gången på många år som vi ser
en teleskoplastare under 11 meter med fjärrkontroll”, berättar Anker Lemvig, Business
Manager Sweden hos Scantruck, som är officiell svensk Manitou- och Mustang importöroch förhandlare.

GODKÄND UTRUSTNING
En personkorg ska vara godkänd tillsammans
med teleskoplastaren för att vara laglig, och
därmed säkra att försäkringen också täcker
om olyckan är framme. Samma sak gäller för
fjärrkontrollen, och just nu är det stort fokus
på att maskinen och utrustningen är godkända till att fungera tillsammans.
”Maskinen är densamma som vi känner
som Manitou MT625H, alltså med godkänd,
fabriksmonterad personkorg. Den levereras
antingen med en korg som är två meter bred
och med kapacitet till tre personer, max 365
kg, eller med en mindre korg på 1,20 meter
med kapacitet till två personer, max 200 kg.
Arbetshöjden med den stora korgen är upp
till 7,6 meter. Om man kan klara sig med den
mindre korgen kan man lägga ytterligare 35
centimeter till arbetshöjden som därmed når
upp på 7,95 meter”, förklarar Anker Lemvig.

Skyab klarar maxvikten 3500 kg med lift från Dinolift
Liftleverantörern Zip Up Svenska AB meddelar att man sålt en Dino 185XTC med tillhörande specialtrailer till företaget Skyab i
Södertälje. Hela upplägget med lift och specialtrailer innebär att man kommer under totalvikten 3500 kg. Liften är normalt utrustad
med en dieselmotor men Skyab har valt att ex-

trautrusta sin maskin med 230 volts drift och
kabelstyrning med autolevel dessutom. Liften
är målad i en specialkulör. Hela upplägget gör
att liften kan användas såväl ute som inne.
Värt att notera är även att liftens nya korg är
försedd med en riktig grind som är standard
på alla tvåpersonskorgar från Dinolift.
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Nya vibroplattor från
Chicago Pneumatics
Matek AB är återförsäljare för Chicago
Pneumatics vibroplattor i Sverige. Vibroplattorna är byggda för att klara vardagsslitaget på uthyrnings- och entreprenadföretag. De passar för packning
av lera, grus, jord, asfalt med mera. På
Maskinexpo visade man upp den nya
vibroplattan MV58 asfalt samt vibroplattan MV100 samt den runda KMR11.
Maskinerna är slitstarka och lättmanövrerade, bottenplattan är tillverkad
av Hardex 400 stål för extra lång livslängd.
Vibroplattorna från Chicago Pneumatics, ett varumärke inom Atlas Copco
gruppen, tillverkas i Belgien. Matek AB
säljer även CP:s övriga sortiment av hydraulhammare.
De framåtgående vibroplattorna
finns i modellerna MV52-MV140 och är
perfekta för att packa grus, jord och bärlager. Med en stark ram är de konstruerade för lång livslängd och hög hastighet.
De större vibroplattorna MV165MV480 är fram- och bakåtgående. De
sköts enkelt med en styrspak. Vibroplattorna MV165-MV480 är väl balanserade
och handtagen är vibrationsdämpade.
Vibroplattorna MV165-MV480 är byggda för tuff behandling och motorerna är
väl skyddade av en stabil ram.
De bensindrivna vibroplattorna är
utrustade med Honda-motorer och de
dieseldrivna är utrustade med Hatzmotorer.
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DeWalt

SLÄPPER VÄRLDSNYHET
Det är inte varje dag man som branschtidning får möjligheten att vara
med när en världsnyhet släpps på marknaden. I juni bjöd DeWalt in
pressen till sina lokaler i Göteborg och visade sitt nya revolutionerand
batteri XR Flexvolt som är en en världsnyhet enligt tillverkaren.

A

merikanska DeWalt har lanserat en
rad nya produkter och i juni hölls
pressträff på DeWalts kontor i Göteborg. SRTs utsände var på plats och här följer en kortfattad sammanställning över nyheterna. Men den riktigt stora nyheten var
lanseringen av DeWalts nya batteriteknik XR
Flexvolt. Andra nyheter var en batteridriven
kap- och gersåg, DCS365M2, en ny 18V borr/
skruvdragare DSD791P2, en ny 18V slagskruvdragare i modellen DCF887P2, en ny borrhamamre med dammutsug och den nya dyckertpistolen DSN660D2 och nya uppdaterade
kap- och gersågar med sladd för att nämna
några nyheter.

XR FLEXVOLT EN VÄRLDSNYHET
XR FLEXVOLT är ett revolutionerande batterisystem som hanterar och slutför arbetsuppgifter som tidigare bara har varit möjliga med
sladdrivna maskiner.
DeWalt har alltid legat i framkant vad gäller batteriteknik men nu tar man nästa steg
inom batteri-teknologin och lanserar ett helt
nytt och extremt kraftfullt batterisystem. XR
FLEXVOLT är världens första kompatibla
18/54 V batteri. Det betyder att det är det starkaste verktygsbatteriet på marknaden med
den unika förmågan att även kunna driva
riktigt tunga applikationer som tidigare krävt
nätanslutning, enligt DeWalt själva.

“XR FLEXVOLT är nästa kapitel inom batteriteknologin. För de yrkeskategorier som
dagligen använder sig av professionella elverktyg är möjligheterna tillsammans med
XR FLEXVOLT i princip obegränsade”, säger
Mats Gustafsson, Trade Marketing Manager
Nordic, DEWALT.
Detta innebär, enligt Gutafsson, äntligen
en lösning på problemet med att dra fram el
och släpa på otympliga maskiner med sladd.
Det innebär också ett slut på all frustration
över sladdlösa verktyg, som visserligen är
smidiga, men ofta för svaga. Det nya batterisystemet är en banbrytande innovation och
början på en helt ny era inom byggbranschen.
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Med sladdlösa verktyg som både är extremt
kraftfulla och lätta att flytta runt blir arbetsdagarna enklare och effektivare utan onödigt slit.

XR FLEXVOLD PÅ 14 NYA MASKINER
XR FLEXVOLT kommer till att börja med att
finnas på 14 nya kraftfulla maskiner. Det nya
batterisystemet gör dem inte bara lika starka
som om de vore nätanslutna utan genererar
också en hel dags körning på en enda laddning för de flesta applikationerna. Dessutom
lanseras flera helt nya och specialdesignade
XR-tillbehör som garanterar optimal drifttid
och prestanda så som cirkel-, alligator- och
tigersågblad samt keramiska slipskivor.
Det som också är unikt med det nya 18/54
V batteriet är att det är kompatibelt med alla
existerande DEWALT 18 V XR batteridrivna
verktyg. Man kan alltså använda det nya
FLEXVOLT batteriet även till de maskiner
som man redan har.

sågen i flera uppdaterade modeller. Behovet av att kunna såga extremt noggrant och
konstant med samma precision i vinklarna,
gång efter gång. Det är bakgrunden till de nya
proffsmodellerna som nu ersätter tidigare 216
mm kap- och gersågar.
Tre av de nya modellerna levereras numera också med det geniala XPS-systemet som
standard. Avancerad LED-teknik med integrerad belysning ovanför klingan lyser upp
arbetsområdet och visar tydligt var såglinjen
ska gå. Det ger snabba, exakta sågningar och
maximal produktivitet.
Det nya kap- och gersågsortimentet
möter även upp den nya EU-standarden när
det gäller maskinsäkerhet som bland annat
innebär krav på ökad stabilitet. Ändå har

DEWALT lyckats bibehålla sin unika design
med de integrerade glidstängerna som gör att
sågarna fortfarande är de mest kompakta på
marknaden.
Nytt är också att dammutsuget nu är helt
kompatibelt med alla dammutsugningssystem, inte bara DEWALTs eget Airlock. Cirkapris från 2 995 kr inkl. moms.

FLER NYHETER
Nya sladdlösa kap- och gersågen DCS365M2 har
en dubbelisolerad 65 mm fläktkyld DEWALTmotor med utbytbara kolborstar för maximal
kraft i hårt trä. Verktyget har försetts med nytt
system för inställning av geringsvinklar ger noggrann och jämn inställning av vinklar mellan
0-48° till höger och 0-48° till vänster. Det dubbla justerbara anslaget ger användaren maximalt
stöd vid alla materialstolekar och alla geringskombinationer.
Nya
kompakta
borr-/skruvdragaren
DCD791P2 är naturligtvis med nya XR-batteriet
och kolborstfri motorteknologi för stor effektivitet. Maskinen har en kompakt design med låg
vikt för användning i trånga utrymmen.
Ny är också sladdlösa slagskruvdragaren
DCF887P2. Den har en kraftfull och kompakt
kolborstfri motor med vridmoment upp till
205Nm gör att tunga arbetsuppgifter blir slutförda snabbt. Full kontroll uppnås med 3 olika
hastigheter och vridmomentsfunktioner, inklusive PrecisionDrive. PrecisionDrive-mode
ger extra kontroll under skruvdragning.
Nya borrhammaren DCH275P2 är försedd
med dammutsugssystem D25303DH. Maskinen har rotationsstopp för lättare mejsling i kakel och gips samt frånkoppling av
slagfunktionen för borrning i trä och metall.
SDS-Plusfäste och snabbchuck medföljer för
enkel växling mellan olika applikationermaterialskador.
DEWALT‘s nya kolbortsfria XR dyckertpistoler (1,6mm) är designade för att möta de
högsta kraven från professionella hantverkare. Den kolborstfria motorn och kraftfulla XR
Lithium-ion batterier ger lång gångtid. Kompakt och ergonomisk design gör verktyget lätt
och bekvämt att använda.
DEWALTS kap- och gersåg 216 mm är en
riktig klassiker. Nu kommer den populära

Det ska vara lätt att jobba
- och fort ska det gå!

Rulla på plats.

Veckla ut.

Det ska vara lätt att jobba.
Lätt att transportera, lätt att hantera, lätt att montera.
Alufase uppfyller alla krav du kan ställa.
Lika lätt är det att få hem fler delar från oss på
Ställnings-grossisten när dina behov ökar. Vi har i stort sett
alla detaljer på lager. Finns i modellerna 300 och 400.
Alla Alufase ställningar är typgodkända. Vid tillverkningen
används en speciellt framtagen kallpressningsmetod. Detta
medför 10 gånger längre livstid än vid svetsade ställningar.
Varje kallpressning är tre gånger starkare än en svets. Därför
kan man använda mindre rörtjocklek vilket gör den - lättare!
Och när det går lätt att jobba med grejorna - då går det fort!
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Montera stege, stödben,
sparklist mm.

Börja jobba.

För mer information, kontakta oss på Ställningsgrossisten:
Tel 013 - 101030.
E-post: marcus@stallningsgrossisten.se
web: www.stallningsgrossisten.se
Återförsäljare för Alufase i Sverige.

Utvalt sortiment för uthyrningsbranschen!

Diamantverktyg, hårdmetallverktyg och maskiner för byggindustrin
Huvudkontor Båstad:
Box 1070
0431-710 00
269 21 Båstad info@midhage.se

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

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

www.midhage.se
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En bra investering avgörs inte av priset, utan av
driftkostnaden. Därför designar och tillverkar vi
våra pumpar för att ge bästa resultat i form av
lång drifttid, minimalt behov av övervakning
och minskade kostnader i reservdelar och
underhåll.
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.

www.grindex.se • marketing@grindex.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

UTHYRNINGSSYSTEM från MCS

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

Nöjda kunder =
Lönsam uthyrning
Kontakta oss på:
08 – 50 52 10 42
info@mcs-software.se

www.mcs-software.se

I din tjänst
sedan 1910

Wirtgen Sweden AB
Tel.: 0470-100 91
www.wirtgen.se

Anz_Wirtgen Sweden_60x40mm.indd 1

Svensktillverkat

0371-500 08

www.faxes.se

www.hydroscand.se

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

30.01.14 14:55

www.brubakken.se

Hyr eller Hyrköp!
Nya Volvo grävmaskiner,
lastmaskiner och dumprar!
Service och reservdelar!
DMK Servicecenter AB
Vagnmakaregatan 1D
415 07 Göteborg
Växel: 031-156830
Björn: 0708-156877/Öyvind:0708-156830
Mail: bringeland@dmk.se
www.dmk.se
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Tudelad nordisk
byggmarknad
I juni presenterade Industrifakta AB en färsk
kvartalsrapport, som beskriver det ekonomiska läget i de nordiska länderna och situationen för respektive lands byggmarknad
med framtidsbedömningar. I rapporten pekar
prognoserna på att Danmark och Sverige får
en starkare tillväxt i år jämfört med Norge
och Finland. Norges näringsliv och hushåll
har fått sig en törn av den krisande oljeindustrin, vilket bromsade upp husbyggandet
redan under förra året. Denna negativa utveckling spås fortsätta även en bit in på 2017.
I Finland tyder första kvartalets utfall på en
svag utveckling i år när det gäller småhusbyggandet. Mer osäkert är det när det gäller
nyproduktion av flerbostadshus samt det privata lokalbyggandet. Tendensen hittills i år
indikerar emellertid ännu inte någon tydlig
återhämtning, utan sviterna av flera års ekonomisk kräftgång kommer troligen att inverka negativt på investeringsklimatet även i år.

NU KAN 10,8 V-BATTERIER
FRÅN BOSCH LADDAS TRÅDLÖST
De nya laddarna har inga kontaktpunkter och
är tåliga mot vatten, damm och smuts. I til�lägg till den stationära lösningen med en ram
som kan monteras på arbetsbänkar, hyllor
eller andra arbetsytor – kan den nya laddaren även användas mobilt genom lösningar
som ”Wireless Charging L-Boxx Bay”. Med ett
matchande inlägg kan 10,8 V-batterier laddas direkt i L-Boxx på väg till jobbet.
Att ladda verktygen mellan jobb gör det
möjligt för yrkeshantverkare att använda
sin tid mer effektivt. Det minimerar tiden
för planering och sparar avsevärt med tid
eftersom ”Wireless Charging L-Boxx Bay”
kan ladda ett 2,5 Ah batteri med upp till 80
procent under 40-70 minuters tid beroende
på energikälla och fordonstyp. Simultanladdning av två batterier möjliggör också en
längre arbetstid på plats, vilket innebär att yrkeshanterverkare kan arbeta längre utan avbrott – även när krävande uppdrag tenderar
att dra ut på tiden. Med ett fulladdat batteri
kan den professionella skruvdragaren, GSR
10,8 V-EC Professional, skruva i upp till 1000
skruvar (4x40 millimeter) i mjukt trä. Samma
sak gäller sågen GKS 10,8 V-LI Professional
som kan såga igenom 25 meter av MDF-skivor med en tjocklek på 18 millimeter, liksom
kontursågen GST 10,8 V-LI Professional som
kan såga igenom upp till 7,5 meter mjukträsbrädor med en tjocklek på 24 millimeter.

Laddningen sker genom användningen av
12 V-kontakten i fordonet. Systemet innefattar en spänningsomvandlare som ger rätt
energiöverföring till laddningsstationen. Alternativt kan den mobila laddningen också
bli kopplad direkt till ett existerande 220 Vuttag i fordonet. Yrkeshantverkare som behöver ladda induktiva batterier i sina fordon
med begränsat utrymme kan förlita sig på
”Wireless Charging Car Charger” vars storlek efterliknar den stationära laddningsstationen på 17x12 centimeter samt har en 12
V- anslutning. ”Wireless Charging System”
har imponerat på expertkåren och har vunnit flertalet priser, bland annat Plus X Award
för ”Best Product 2015/2016”. Bosch erhöll
även utmärkelsen ”Most Innovative Brand
2015” inom verktygskategorin.
Professionella hantverkare som redan
använder en GAL 1830 W Professional laddare eller en ”Wireless Charging L-Boxx Bay”
kan använda enheterna för att ladda 10,8 V
batterier direkt, då de är kompatibla med
redan existerande system. Vidare är den en
del av ”Flexible Power System” från Bosch
som innebär att laddaren är kompatibel med
alla sladdlösa verktyg inom samma volt-klass
med undantag för vissa verktyg med en annan design. 10,8 V sortimentet omfattar för
närvarande 27 enheter – från borrmaskiner
till dammskydd.

ATLAS COPCO

förvärvar Bondtech

Atlas Copco har kommit överens om att
förvärva Bondtech, en svensk leverantör
av appliceringsutrustning som används av
fordonstillverkare.
Bondtech är en division inom Teamster
AB, baserat i Göteborg, som producerar
och säljer utrustning för fordonstillverkare för eﬀektiv lim- och tätningsapplicering.Bondtech har 12 anställda och hade
intäkter under 2015 på MSEK 32.
“Limlösningar är en framtida fogningsteknologi som allt oftare används av fordonsindustrin,” säger Mats Rahmström,
chef för Atlas Copcos aﬀärsområde Industriteknik. “Bondtechs team har stor expertis och en stark närvaro på den nordiska marknaden.”
Lim används allt oftare av fordonstillverkare som vill foga samman blandade
material istället för stål för att göra fordonen bränsleeﬀektivare. Traditionell svetsning kan vara svår med de lättare materialen, vilket öppnar upp för alternativa
fogningsteknologier. Bondtechs teknologi
liknar den som används av Atlas Copco
SCA, en marknadsledare inom detta område. Förvärvet förväntas bli klart under andra kvartalet. Parterna har kommit överens
om att inte oﬀentliggöra köpeskillingen.
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dagsläget är inte alla detaljer klara men parterna är överens om att ha samma upplägg
som i år.
”Svenska Maskinmässan 2016 blev riktig
fullträff, vi har fått mycket uppskattning både
från utställare och besökare”, säger Björn
Bäckström, vd MaskinLeverantörerna ML.
MaskinLeverantörernas satsning på en
egen mässa visade sig bli den framgång man
hoppats på och det kom 11 740 besökare. Målet som sattes till 8 500 besökare slogs med
råge. Mässan blev också snabbt slutsåld på
monteryta och hade cirka 100 utställare på
45 000 kvm.
”När vi planerade vår första branschmässa
i Sverige så var vårt fokus att ge besökarna
bästa möjliga upplevelse och jag anser att vi
klarat våra mål och till och med överträffat
dem”, säger Björn Bäckström, vd MaskinLeverantörerna ML.
”86 % av besökarna var så nöjda med mäs�-

san att de inte vill ändra någonting och mot
denna bakgrund kommer vi självklart att
behålla fokus på att ge mässbesökarna bästa
möjliga upplevelse”, säger Björn Bäckström.
”Jag är mycket, mycket nöjd med resultatet av Svenska Maskinmässan 2016. Om man
skall framhålla någon speciell för detta resultat så vill jag tacka vår arrangör Svenska Mäs�san och våra utställande medlemmar som tillsammans skapat detta lyckade arrangemang”,
avslutar Björn.
Från Svenska Mässan är man också mycket nöjd.
”Vi har aldrig tidigare mött ett så stort intresse, både från utställare och besökare. Allt
har gått över förväntan”, säger Gabriel Börjesson, mässansvarig för Svenska Maskinmässan.
”Resultatet från våra utställar- och besökarundersökningar visar på mycket höga betyg: 4,4 på en 5-gradig skala. Det är mycket
bra”, menar Gabriel.
Och så här tyckte några av besökarna och
utställarna:

Svensk Rental Tidning • Augusti - September 2016 • www.SvenskRental.se

Fredrik Thygesson, Thygesson Entreprenad AB:
”Tveklöst den bästa entreprenadmässan
man varit på inom Sverige. Helt klart värt att
ta sig till från Malmö ”
Magnus Persson, ägare, VSM Entreprenad
AB, ordförande Maskinentreprenörerna:
”En fantastiskt ﬁn mässa, koncentrerat område, bra organiserat, en riktig branschmässa,
bra kvalitet på allt. Ser fram emot och hoppas
denna mässa arrangeras om två år igen.”
Fredrik Holmquist, vd Maskinia och generalagent för Doosan och Case:
”Succé för Svenska Maskinmässan 2016.
Fantastiskt område med ﬁna lokaliteter och
kommunikationer. Rätt kunder… mässbesökare från vår bransch. Perfekta möjligheter till att
visa upp våra ﬁna produkter och göra affärer.”
Niklas Wiklund, vd Wiklund Trading AB:
”Flera av våra kunder tyckte att det var bra
att betydande nymaskinsleverantörer fanns
på plats. Som utställare är vi supernöjda med
montern, samtlig personal ifrån arrangören,
alla hade en positiv och hjälpsam attityd. För
vår del tycker vi att det är den bästa mässan i
Sverige på ﬂera år, kanske någonsin?”
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FLEX NYA MXE-SERIE
AV BLANDARMASKINER
Nu presenterar Flex 4 nya blandare inför hösten, MXE 1000, MXE1002, MXE 1200 och
MXE 1202. Från 1-växlad standardblandarmaskin, MXE 1000 med 1010 Watt 1-växlad, till
den kraftfulla 2-växlade MXE 1202 1200 Watt
med tre-stegs hastighetsreglage.
Den nya MXE-serien övertygar med sin
fulländade ergonomi, maximala robusthet
och enorma dragkraft, gjorda för tu? användning på alla byggarbetsplatser. Blandarmaskinerna imponerar med sin lätthanterlighet,
tillförlitlighet och livslängd.

gare versioner är att de har låsbar strömbrytare för stationärt bruk och är utrustad med
ett gummiskydd så inte störningar, p g a av
att brytaren fastnat, uppstår och fördröjer arbetet. Dessutom har dem ett återstartsskydd
som hindrar att maskinen inte startar om
vid t.ex. strömavbrott. Därtill har blandarna
ett överbelastningsskydd och temperaturövervakning för att förhindra att motorn går
sönder.

BÄSTA BLANDNINGSRESULTAT

1:a växeln: För högviskösa byggmaterial och
för blandning vid hög e?ekt. 2:a växeln: För
medel- och lågviskösa byggmaterial, och för
blandning vid höga hastigheter. MXE 1002
och 1202-modellerna är utrustade med en
unik spindellåsning för ett verktygsfritt utbyte av blandarvisp. Alla blandarna har ett
robust växelhus i pressgjuten aluminium som
skyddar växeln och ger en enorm stabilitet
och säkerställer lång livslängd. Kragen på ø 53
mm ger utrymme för stora kullager som ökar
livslängden.

Alla maskiner i MXE-serien är utrustade med
en steglös brytare för mjuk uppstart och noggrann blandning. Detta förhindrar stänk av
flytande material såsom färger och lacker.
Blandaren MXE 1202, den kraftfulla 1200 Watt
2-stegshastighetsblandaren, är perfekt för att
blanda olika material med upp till 50kg.

LÅSBAR STRÖMBRYTARE
MED ÅTERSTARTSSKYDD
Nytt med MXE-serien i jämförelse med tidi-

2-VÄXLAD
LÄGESSTÄLLARE MED SPINDELLÅS
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Noll utsläpp och
full prestanda
Innovationerna från Wacker Neuson för
utsläppsfritt arbete står för noll utsläpp –
det betyder särskilt användar- och
miljöskydd – vid full prestanda.
www.wackerneuson.com/zeroemission
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Vi säljer och marknadsför Altrex i Sverige.
Skräddarsydda arbetsplattformar.

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

