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Skräddarsydda arbetsplattformar.
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Ullevivägen 4 • 197 40 Bro • 08-24 24 24 • www.allaccess.se
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18 Teleskop  lastare

EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Årets teleskoplastartema berättar om nyheterna på marknaden. Men den här gången
dominerar Manitou och det stort.

34 Rentaldag
hos SRA

10 Uppl(i)ftande nyheter
Liftbranschen är enastående på att lansera nya modeller hela tiden. Och varje modell bli
alltmera skräddarsydd för olika specifika applikationer.
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I november arrangerad branschorganisationen Swedish Rental Association sin årliga
Rentaldag. Programmet var som vanligt
späckat med en rad intressanta föreläsare.

Vår cirkulära framtid

Vid SRAs senaste Rentaldag i slutet av november föreläste
bland andra Felix Ockborn från företaget Sustema. Ämnet var Cirkulär Ekonomi. En intressant föreläsning i ett
högst aktuellt ämne. Men vad är cirkulär
ekonomi och hur kan vi koppla det till
hur vi lever och arbetar idag? En inte
helt enkel uppgift. EU har satt i verket
en handlingsplan för hur man tänker
att växla över från linjärt levnadssätt till
cirkulärt. För det handlar ju inte bara om
ekonomi, eller det beror på vad man
lägger i ordet ekonomi och hur brett
man gör det. Men cirkulärt tänkande
omfattar i princip allt för att göra vårt
samhälle och våra liv mera hållbara.
Omväxlingen till cirkulär ekonomi bottnar naturligtvis i
att vi måste göra något åt det faktum att vi är på väg åt
lite fel håll. Vi håller på att tömma vår planet på resurser.
Det hävdar i alla fall de flesta forskare. Medan några
tycker att andra forskare överdriver och att det inte alls
är så allvarligt. Jorden har gått igenom liknande saker
förut och har kapacitet till självläkning. En som håller på
den ståndpunkten är exempelvis Donald Trump, som
tycker att klimatfrågan är överdriven. Jag är nog mera av
den ståndpunkten att jag hellre tar åt mig av de många
varningssignalerna och hellre tar det säkra före det osäkra
istället för att bara gasa på.

Cirkulär ekonomi är i grunden ett uttryck för ekonomiska modeller i ett företag, samhälle eller en organisation, som lyfter fram affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp används snarare än linjära processer
som hittills har varit dominerande.
Cirkulär ekonomi är inspirerat av
industriell ekologi, Performance Economy och Cradle-to-cradle-rörelsen,
eller Vagga till vagga på svenska.
Cirkulär ekonomi är inspirerat
av naturens kretslopp. Strävan är att
avfall inte ska existera utan ses som
en råvara eller resurs. Därför designas
produkterna så att de är lätta att återvinna. Biologiskt material ska kunna
komposteras och övrigt material designas så att det går
att återanvändas, materialåtervinnas och energiutvinnas.
Men att börja tänka i dessa banor ställer allt på
ända. Vi måste hitta ett helt nytt tankemönster och i
en värld som snurrar allt snabbare är det lätt att välja
den invanda och snabbaste vägen för att slippa tänka
hållbart och mera långsiktigt. Men om detta ställs emot
vår framtid, våra barns framtid och världens framtid blir
det annorlunda. Man vill ju inte att ens barnbarn eller
barnbarnsbarn ska minnas vår generation som de som
brände slut på alla jordens resurser. Ibland svär jag över
att jag måste stå och källsortera kökssopor, förpackning,

plastflaskor, plåtburkar och annat. Berget av förpackningar bara växer och att hantera detta tar sin tid varje
vecka. Sedan räcker det att man snudd på bara åker till
en annan kommun så har man en helt annan syn på
källsortering och sortera betydligt mindre. Men det vi
gör vid våra källsorteringsstationer varje vecka är början
på ett cirkulärt och hållbart tänkande. Det kanske är
tidsödande, smutsigt och jobbigt för stunden när man
står där och huttrar och det blåser och regnar på tvären.
Men det finns en tanke med detta. Nästa steg är kanske
att vi tar med oss våra egna kärl när vi går och handlar så
vi kan minska på förpackningshögen. Kanske kommer
mjölkflaskorna tillbaka och så vidare. Vårt samhälle håller
på och måste danas om tror jag.
En utmaning är kanske att fundera över hur vi kan
bli mera cirkulära till jul? Behöver vi slå in alla julklappar
på traditionellt vis med allt papper och band hit och dit.
Det här är inte lätt. Utmaningen är att träna oss i att
tänka i andra banor. Att tänka bort att skapa avfall och
istället skapa restprodukter som istället blir en resurs.
Något att fundera på över ledigheten kanske.
Till sist vill jag passa på att tacka våra läsare, annonsörer och andra samarbetspartners för 2016 och
tillönska er alla en riktigt God jul och ett Gott Nytt År.

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se

www.SvenskRental.se • November - December 2016 • Svensk Rental Tidning

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
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HTC Akademien 2017

– Boka in din utbildning redan nu!
Håll dig uppdaterad om det senaste inom:
• Professionella golvslipmaskiner
• Verktygsval
• Stoftavskiljare och dammhantering
• Slipteknik och golvkunskap
Besök www.htc-floorsystems.com för
mer information samt anmälan till våra akademier.

Planerade
datum för 2017
1-2 februari
29-30 mars
17-18 maj
6-7 september
29-30 november
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MÄSSKALENDER
WORLD OF CONCRETE 2017
17-20 januari, 2017
Las Vegas, USA
www.worldofconcrete.com

Är nya svenska städer lösningen på
ett fortsatt stark svensk byggmarknad?
Så här i slutet av året kan vi bara konstatera
att året har varit bra för byggbranschen.
Det har varit bra tryck i den svenska
byggbranschen under flera år och det har
givetvis också varit positivt för de flesta
maskinuthyrningsföretagen i landet. Nu när
det närmar sig jul och ett nytt år är på gång
brukar man ju ställa sig frågan om hur länge
det ska hålla i sig och hur det bli 2017.
De flesta tecken visar på att den gynnsamma konjunkturen kommer att hålla i sig
ett tag till. Och man tvivlar inte på detta nu
när regeringen tillsatt en samordnare som
ska utreda om det finns någon eller några
kommuner i landet som är lämpliga att
etablera nya städer i. Detta skulle kunna
vara längst med nya järnvägssträckningar
och större trafikleder. Om den här planen
blir verklighet skulle det gynna landet i stor
utsträckning och framförallt råda bot på den
stora bristen av bostäder som är det främsta
syftet med satsningen. Det skulle dessutom
sysselsätta en stor mängd människor och
företag i de regioner i landet som det gäller.
Först och främst skulle nya bostäder och
skolor skapas. I förlängningen skulle detta
även leda till utbyggnad av infrastrukturen
med allt vad det drar med sig i byggnation av nya trafikleder, shoppingcenter,
kontorskomplex, parkeringar med mera.
Detta skulle i så fall sysselsätta många
inom bygg- och anläggningsbranschen och
givetvis även påverka uthyrningsbranschen
positivt och säkert resultera i flera uthyrare
och flera nya depåer. Satsningen på nya
städer tycker jag är ett intressant initiativ
och jag hoppas den nye samordnaren kommer fram till ett positivt resultat som kan
utmynna i flera nya städer. Uppdraget som
nya samordnare har getts till Johan Edstav
och han har ett halvår på sig att redovisa
ett förslag, närmare bestämt 30 juni, 2017.

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

www.hyrex.org
Thomas Truedsson
Ordförande Hyrex-Kedjan

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

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

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

ENTREPRENADLIVE 2017
24-26 augusti, 2017
Arlandastad, Airport City Stockholm
www.entreprenadlive.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

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

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

SAMOTER 2017

Med bland annat detta i sikte ser jag
ljust på branschen och vill med detta önska
alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Layout ansvarig: Markus Leo,
markus.leo@svenskrental.se

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

LOAD UP NORTH 2017
31 augusti till 2 september, 2017
Boden Arena, Boden
www.loadupnorth.se

KORRESPONDENTER
David Ehrenstråle, Jan Olofsson, Staffan Ringskog,
Andrei Bushmarin, Jim Parsons.

Besöksadress
Sjöängsvägen 7, 192 72 Sollentuna
info@pdworld.com, www.svenskrental.se

Omslagsfoto:

Utges av: SCOP AB
REDAKTION
Jan Hermansson Chefredaktör och utgivare,
jan.hermansson@pdworld.com
Anita do Rocio Hermansson, Mikael Karlsson

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

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

WORLD OF CONCRETE 2018
22-26 januari 2018
Las Vegas, USA
www.worldofconcrete.com
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DEWALT sponsrar
Skidskyttelandslaget

IRE-mässan
nästan slutsåld

DEWALT Sverige meddelar att
ett nytt och mer omfattande avtal slutits med Svenska Skidskytteförbundet om ett samarbete
säsongen 2016-2017. Stanley Black
& Decker vill genom det förnyade
samarbetet stärka varumärket DEWALT i Sverige och Europa och
samtidigt visa sitt engagemang för
det Svenska Skidskyttelandslaget.
”Målsättningen med samarbetet för DEWALT är att skapa
möjligheter till event och aktiviteter för att stärka relationen
med våra kunder, leverantörer,
medarbetare och allmänhet. Vidare ska samarbetet möjliggöra
ökad marknadskommunikation
och därigenom främja företagets
aﬀärer på kort och lång sikt.”

Mer än 55 företag har bekräftat
att de kommer att ställa ut vid
nästa års internationella Rental
Exhibition (IRE), vilket innebär
att mässan nästan är slutsåld sex
månader i förväg. Det finns bara
två utrymmen fortfarande tillgängliga för bokning.
Företag som har bekräftat
sitt deltagande inkluderar stora
tillverkare
entreprenadmaskiner som JCB, Hitachi, Ammann,
Case Construction, Atlas Copco
Portable Energy, Volvo Construction Equipment, Wacker Neuson
och Yanmar Construction Equipment Europa.
Det finns så många som 18
förstagångs utställare, inklusive
AEM SL, Beton murslev, Case
Construction, Elentek, Euro Towers, Gölz, Inmesol, Kärcher, Legend Brands Europe, MASE Generatorer, MCS (Master Climate
Control), Mtools (Makinex) , NJ
Fromont, Perkins, Tobrocco (Giant minilastare), Trime Spa, och
TSR-Lighting.
Utställningen, som äger rum
på RAI-mässan den 2-4 maj 2017
i Amsterdam, kommer att hållas
tillsammans med APEX-mässan
och European Rental Associations (ERA) årliga kongress. Den
europeiska Rental Awards galamiddag kommer att äga rum på
kvällen den 3 maj.
På tisdag 2 maj och onsdag
den 3 maj är mässan öppen från
09:30 till 18:00. På den sista dagen, den 4 maj kommer dörrarna
stänga kl 17.00.
Besökare kan registrera för
IRE på webbplatsen www.ireshow.com

Slangakuten
tillsätter ny operativ
chef i Stockholm
I början av nästa år tillträder Peter Ullenius som operativ chef
för Slangakuten i Stockholm. Peter har en lång och gedigen bakgrund från olika chefsbefattningar inom renhållningsbranschen
och kommer närmast från IL
Recycling. Slangakuten organiserar sig för att stå rustade inför
sin fortsatta expansion i Stockholmsregionen.
”Slangakuten är ett spännande tillväxtföretag. Jag ser fram
emot att bli en del av teamet och
att försöka bidra till en fortsatt
framgångssaga. Efter mina 26
år inom renhållningsbranschen
känns det uppfriskande med ett
branschbyte. Jag är väl insatt i
vikten av att arbeta med förebyggande underhåll vilket är en de
tjänster Slangakuten erbjuder
som jag har mycket erfarenhet
utav. Här ser jag en stor utvecklingspotential”, säger Peter Ullenius och fortsätter:
”I början av nästa år ska vi gå
igång med förebyggande underhåll utav RenoNordens samtliga
renhållningsfordon.”

Miljardsatsning på Arlanda
I början av November sattes
spaden i marken för Arlandas
nya driftområde. Som en del
av Stockholm Arlanda Airports
utvecklingsplaner byggs nu ett
modernt, funktionellt och miljöanpassat driftområde för flygplatsens fordon. Nu skapas det plats
för den nya piren som behövs
byggas i för att möta de ökande
resenärssiﬀrorna och ett viktigt
steg för Sveriges tillgänglighet.
Det nya driftområdet med
fokus på modernitet, funktionalitet och miljöanpassning som
byggs på Arlanda består av cirka
15 nya byggnader och ombyggnation av en byggnad, hus 898, som
tillhandahåller plats för fordon
så som bussar, marktjänstfordon
samt plog-, sop- och blåsmaskiner – med garage, tvätt, verkstäder, kontor och övernattningsbostäder för jourpersonal till
driften.
Driftområdet behöver byggas då ytan på flygplatsområdet
behöver frigöras för att det ska
vara möjligt att bygga en ny pir i
terminal 5 som är dimensionerad
för att hantera större flygplan för
långdistansdestinationer. Total
investeras cirka 1,1 miljarder kronor i projektet. Den nuvarande
anläggningen saknar dessutom
anpassning till dagens krav på
inre och yttre miljö vilket nu
kan skapas. Driftområdet byggs
där SAS tekniska bas tidigare
låg, mellan den nya piren, som
ska byggas i terminal 5, och den
tredje start- och ledningsbanan
vid Halmsjön. Uppdraget att bygga Arlandas nya driftområde har
gått till JM Entreprenad.
”Vi är mycket glada över förtroendet att få vara en part i denna första stora del av Arlandas
omvandling. Vårt samarbete med

Swedavia sträcker sig så långt
som 17 år tillbaka i tiden, och detta är ett i raden av många projekt
i samverkan. Genom utvecklingen av det nya driftområdet bidrar
vi dessutom till Swedavias vision
att tillsammans föra världen närmare”, säger Peter Neuberg, VD
för JM Entreprenad.
I driftområdet byggs också ett
nytt teknikhus med försörjning
av fjärrvärme, fjärrkyla och el.
Entreprenaden omfattar en ombyggnad på 20 000 kvadratmeter
samt nybyggnad om 26 000 kvadratmeter. Entreprenadområdets
yta uppgår till 125 000 kvadratmeter där omfattande markberedning kommer att ske.
”Det känns väldigt spännande
att påbörja arbetet med det nya
driftområdet då det är en viktig
del av Arlandas utveckling. I och
med att vi bygger ut och bygger
om kan vi stärka tillgängligheten
och möta de kapacitetsutmaningar som väntar. Vi ser fram
emot samarbetet med JM Entreprenad”, säger Kjell-Åke Westin,
flygplatsdirektör på Stockholm
Arlanda Airport.
Arlandas utvecklingsplaner,
utöver ett helt nytt miljöanpassat driftområde, omfattar bland
annat en ny pir i Terminal 5,
utbyggd säkerhetskontroll liksom kommersiella ytor i samma
terminal och terminalnära parkeringsplatser. Totalt under
perioden 2014-2043 uppskattas
investeringsvolymen för terminalutvecklingen till drygt 13 miljarder kronor. Driftområdet är en
av många delar i den utvecklingsplan för Stockholm Arlanda Airport som ska säkra möjligheten
för Sveriges största flygplats att
växa i takt med Sveriges behov av
flygtillgänglighet.
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Mikael Öbeg

Det personliga mötet
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Ring Stefan Larsson
på 070-516 96 36
kaeser.se

I tider som dessa med allt större
inslag av IT, web shoppar, appar, e-attester, skype möten, FB,
Twitter med mera är det skönt
att konstatera att trots alla dessa
förträffliga verktyg så finns det
ett stort behov av den personliga
sociala kontakten i de allra flesta
affärer som görs i vår bransch.
Det finns en röd tråd som
löper genom alla maskinuthyrningsbolag i Sverige, våra ambassadörer, uthyrarna.
Varje ”bygg dag” året runt är
de uppe mitt i ottan och öppnar
grinden. De tar emot chaffisar
och morgontrötta byggare. De
svarar i telefon. De ger råd till
kunden för att finna vilken maskin som passar bäst. De hoppar
raskt in i trucken och hjälper till
att lasta eller lossa. De bokar
maskiner i systemet. De tar emot
återlämnade maskiner vid disken,
alltid med ett leende på läpparna
och en känsla av att stortrivas i
sitt jobb. De verkar leva efter tesen ” Klockan slår aldrig stängt”.
De ser givetvis till att det finns
fika eller en varm korv med bröd
till kunder som väntar på sin tur
att få hjälp och finns inte den maskin kunden önskar så ger de inte
upp för det. De jobbar frenetiskt
för att hyra in från någon annan
uthyrare som har just det kunden
önskar. Ja de bygger nätverk med
varandra oavsett vilket bolag de
jobbar i med en klok insikt om
att hjälper jag en annan uthyrare
så får jag hjälp tillbaka när jag
behöver det. På så vis bidrar de

till nöjda kunder och i ett större
perspektiv hjälper de faktiskt till
att ”cirkulera” maskinparken
bättre och därmed skona vår
värld mot överkapacitet.
Tro det eller ej men mitt i vår
stressiga vardag så spelar det
personliga mötet en mycket
stor roll. Ett telefonsamtal eller
ett besök på en maskindepå är
för många byggkunder guld
värt. Datorer och telefon appar
är extremt bra på just det som
de är bra på nämligen snabba,
enkla, tydliga ärenden. Vet man
inte riktigt vad man behöver eller behöver man fråga om något
som kräver lite utförligare svar,
då är den personliga kontakten
oersättlig. Det är just den rollen
som våra maskinuthyrare spelar
och de gör det utan konkurrens.
Ja denna ledare är en hyllning
till alla våra maskinuthyrare. Om
det nu är någon som tvivlar och
fortfarande har bilden av att
uthyrare det är säkert detsamma
som profilen som spelar huvudpersonen i filmen ”En man som
heter Ove” dvs. en surmulen förrådsman från 1970 talet. Till alla
som hyser sådana farhågor ber
jag; Åk till närmaste maskindepå
en tidig morgon i mörkaste december. Stig in där, känn värmen
och låt Er inspireras en stund av
dessa ambassadörer.
Tack för att Ni finns !!
Mikael Öberg

Ordförande, Swedish Rental
Association

www.SvenskRental.se • November - December 2016 • Svensk Rental Tidning
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KONJUNKTURBAROMETERN
November 2016

Detaljhandeln är den
enda sektorn som
backar i november
Barometerindikatorn steg för tredje månaden i rad i november, till 107,9 från 106,2 månaden innan. Nivån visar på ett
ljust stämningsläge i ekonomin. I näringslivet bidrog tillverkningsindustri, bygg- och anläggningsverksamhet samt
privata tjänstenäringar till uppgången. Detaljhandeln är den
enda företagssektor med fallande konfidensindikator. Hushållens förtroende för ekonomin steg ytterligare i november
och synen på den egna ekonomin är nu mer optimistisk än på
över nio år.
Industriföretagens produktionsplaner har justerats upp och indikerar en
betydligt starkare produktionstillväxt än normalt de närmaste månaderna.
Högre förväntningar på produktionsvolymen har inte uppmätts sedan
maj 2011.
Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet rapporterar om
stark sysselsättningstillväxt de senaste månaderna, även om den mattats
av en aning jämfört med tidigare. Samtidigt säger fortsatt en stor andel
byggföretag att arbetskraftsbrist är det främsta hindret för ökat byggande.
Detaljhandelsföretagen rapporterar om en försäljningstillväxt som
är något svagare än normalt, men är förhållandevis positiva om nuvarande försäljningssituation. Förväntningarna på försäljningen framöver
är fortsatt optimistiska.
Tjänsteföretagen rapporterar om en ökad efterfrågan på sina tjänster
de senaste månaderna och bedömningen av uppdragsvolymens storlek
har förbättrats ytterligare. Förväntningarna på efterfrågeutvecklingen på
tre månaders sikt är optimistiska och anställningsplanerna indikerar en
ökad sysselsättning.

Uppgång för husbyggnad och
underhåll 2016, men broms 2017
”Den totala volymen av påbörjade
husbyggnadsinvesteringar och löpande byggnadsunderhåll visar en
ökning med nästan 20 procent i
årstakt enligt Industrifaktas kommande konjunkturrapport, som
presenteras i december. Vi ser en
bred uppgång för både ny- och
ombyggnadsinvesteringar inom
såväl bostäder som lokaler”, säger
Jens Linderoth, analysansvarig
på Industrifakta. Undantaget är

industrins husbyggande, som ser
ut att falla tillbaka något i år. Industrifakta, som är i full gång med
att färdigställa årets sista konjunkturrapport, väntar sig en 10-procentig uppgång för volymen husbyggnad och underhåll i år. ”Nästa
år tror vi att uppgången gör halt,
men tillväxten kan mycket väl
komma igång igen under 2018,
men då i avsevärt lägre takt än i
år”, säger Jens Linderoth.

IPAF utnämner Nordisk representant
Kent Boström har utnämnts till
Nordisk Representant för IPAF
och tillträdde den 1 november.
”Vi ser en snabbt växande efterfrågan på våra tjänster i Norden”, säger Tim Whiteman, VD på
IPAF. ”Jag är glad att Kent kommer
att hjälpa oss att ytterligare främja
en säker och effektiv användning
av motordriven utrustning för
personlyft här. Hans erfarenhet
av internationell marknadsföring
och kommunikation tillsammans
med hans djupgående kunskaper
om industri- och byggsektorn
gör honom väl lämpad för denna
spännande roll.”
Kent Boström har en lång
erfarenhet av marknadsföring
och kommunikation från sitt
arbete med tillverkande företag
i Sverige. Detta inkluderar ett
decennium att utveckla marknadsförings- och kommunika-

tionsstrategin för pumptillverkaren Grindex 2000-2010. Kent
Boström kommer att rapportera
till Romina Vanzi, chef för regional utveckling.
På senare tid har Kent arbetat
med kommunikation på LKAB
Wassara (specialisterna på vattendriven borrning), på sitt eget
företag KB Communications och
på ITT W&W.

Alimak Group förvärvar Avanti Wind Systems
Avanti Wind Systems A/S (Avanti)
är marknadsledande inom vertikala transportlösningar för vindkraftverkstorn och har stark global marknadsposition. Förvärvet
breddar och diversifierar Alimak
Groups produktportfölj och möjliggör expansion till ett växande
område inom förnybar energi.
Företagsvärdet (Enterprise value)
uppgår till 91 MEUR, vilket motsvarar ett normaliserat EV/EBIT
på 9,5x (proforma 2016). Förvärvet
kommer att finansieras genom ett
överbryggningslån avsett att återbetalas genom intäkterna från en
föreslagen nyemission av aktier
med företrädesrätt för befintliga
aktieägare i Alimak Group AB på
upp till 800 MSEK.
Avanti tillhandahåller permanent installerad vertikal access för
vindkraftsindustrin, har lång livslängd och uppfyller höga säkerhetskrav. Avanti grundades 1885 och har
idag fler än 30 000 servicehissar installerade globalt. Avantis nettoomsättning för 2016 förväntas uppgå
till 98 MEUR och bolaget är verksamt globalt med sex produktionsanläggningar i Danmark, Spanien,
Kina, USA och Brasilien.
”Behovet av servicehissar för
vindkraftverkstorn förväntas öka
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de närmaste åren på grund av
tornens högre höjder och ökade
säkerhetskrav. Förvärvet utökar
och breddar vad vi kan erbjuda
våra industrikunder globalt inom
vertikala transportlösningar. Det
möjliggör korsförsäljning och att
adderar möjligheten att utveckla
eftermarknadsaffären väl i linje
med Alimaks strategi och affärsmodell”, säger Tormod Gunleiksrud, CEO på Alimak Group.
”Att bli en del av Alimak Group gör att Avanti kan fortsätta utvecklingen av förstklassiga säkerhetsprodukter och lösningar för
våra kunder inom vindkraftsindustrin. Förvärvet passar Avanti
perfekt strategiskt och vi ser fram
emot att bli en del av världens
ledande företag inom vertikala
transportlösningar”, säger Erik
Laursen, CEO på Avanti Group.
Genom förvärvet tar Alimak
Group ytterligare ett steg framåt
inom den globala vertikala transportindustrin och den årliga nettoomsättningen för koncernen
kommer att öka från cirka 3 200
MSEK till 4 200 MSEK. Antalet
anställda kommer att öka från 1
900 till 2 300. Den globalt installerade basen ökar från ca 36 000
till 66 000 enheter.

DET FARLIGA ÄR DET DU INTE SER
Vissa faror är lätta att upptäcka, en del faror ser man inte ens. De allra minsta
partiklarna som är osynliga för dig, tar sig längst in i lungan, och stannar där.
Den bästa lösningen är därför att suga upp osynligt och synligt damm direkt
vid källan. En ren arbetsmiljö leder dessutom till en friskare arbetsplats, färre
driftstopp och högre produktkvalitet. Något som vi kallar för Healthy Business.

Gå in på dustcontrol.se och läs mer om hur vi tar hand om det du inte ser.

Webbshop

Dustcontrol Sverige

Dustcontrol_se
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(i)

UPPL
FTANDE
nyheter 2016

ning av intresset för just släpvagnsliftar och
lastbilsliftar.

MÅNGA NYHETER
FRÅN BRUBAKKEN UNDER ÅRET

I

årets sista utgåva publicerar vi som
traditionen en sammanfattning
om vad som hänt inom liftsektorn,
främst ifråga om nya produkter. Och
som vanligt har det hänt en hel del
som är brukligt när det handlar
om olika typer av liftar. Behovet är stort bland användarna
även om det ibland känns
som om behovet är än
större bland tillverkarna att utveckla nya.
Under året har vi
registrerat en ök-

Liftbranschen är enastående på att
lansera nya modeller hela tiden. Och varje
modell bli alltmera skräddarsydd för olika
specifika applikationer. Jan Hermansson
rapporterar.
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Brubakken som har ett brett sortiment av
liftar har lanserat en rad nyheter under året.
Den kanske färskaste nyheten är att Brubakkens tyska leverantör Ruthmann utökar
än en gång sitt produktutbud, denna gång
med världens högsta billift – RUTHMANN
TB 290. Med en sensationell arbetshöjd på
29 meter är den ett resultat av stort utvecklingsarbete, nytänkande och innovation med
helt ny design på flera komponenter. RUTHMANN TB 290 som hade sin världspremiär i
slutet av oktober, är världens högsta fordonsmonterade lift på 3,5 tons chassi och är en vidareutveckling av den tidigare toppmodellen
TB 270+. TB 290 har även den kompakta mått
och är optimerad för fordon med Euro 6.
Brubakken erbjuder arbetsplattformar till
uthyrningsföretag och slutanvändare och
Ruthmann TB 290 är ett bra alternativ för
trädgårdsskötsel, landskapsarkitekter, underhåll och reparationer av byggnader. Tack
vare TB 290 kan man nå arbetsytor som tidigare bara kunde nås med liftar monterade på
större chassin. 230 kg korg last och ytterligare
fast solid konstruktion kvalificerar TB 290 för
daglig robust användning. Monteras med fördel på MB Sprinter eller Nissan Cabstar.

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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Andra nyheter från Brubakken som sett
dagens ljus under året är TB 290s lillebror
Ruthmann TB 270+, nya hybridliften JLGH34OAJ från JLG, saxliften JLG530LRT som
har en lyftkapacitet på hela 680 kg som kom
runt Bauma i april. Brubakken är som bekant
återförsäljare av JLG och man har också lanserat två nya vertikalliftar med modellbeteckningarna JLG 8E-L och JLG 10E-L. Men
inte nog med detta varumärket Omme ingår
också i Brubakkens sortiment och tidigare i år
lanserades Omme 1300E och 1700E. Den nya
1300E modellen ersätter tidigare 1250E och
har förbättrats på en rad punkter, bl. a genom
att en kortare transportlängd med 0,75 m till
6,35 m. Detta kommer att göra det lättare att

manövrera i trånga utrymmen. Liften har
också fått 30 cm högre arbetshöjd till 12,80
meter och en förbättrad räckvidd med 50 cm
till hela 9 m i sidled. Ruthmann har också
byggt ut sin High Flex serie med fyra nya liftar
i räckvidder från 51 till 75 meter. Liftarna har
avancerad korgrotation, korgvridning på hela
440°, jibarm och sammantaget ger detta perfekta egenskaper för exempelvis underhållsarbete. Det var några exempel på liftnyheter
från Brubakken under 2016.

VAD KOMMER UNDER 2017?
2017 släpper Brubakken nya JLG 1500SJ, världens högsta vikarmslift som visades första
gången i Europa på Bauma i april 2016. Första
leveranserna i Norden kommer nu till sommaren 2017. En mycket snabb lift, från botten
till toppen på bara tre minuter! Arbetshöjden
är på 47,7 meter och den tar upp till 454 kg i
korgen. JLG gör för övrigt stora satsningar för
både miljön och säkerheten. Sedan ett halvår
tillbaka har alla JLGs bomliftar Sky Guard installerat som standard. Ett säkerhetssystem
som slår av alla liftens rörelser om du skulle
komma i kläm i korgen.
Omme har dessutom precis kommit med
en ny larvbandslift, modellen heter 18.40, den
har ett saxparti som har upp-och-över för
maximal räckvidd. Liften har kompakta mått
och som ger dig tillgång till områden som annars kan vara svåra att nå, både ute och inne.

NYHET! RUTHMANN TB

Världens högsta billift på

290

3,5 tons chassi!

kvidd
29 m arb.höjd - 16.20 m räc

Billiftar, lätta lastbilar
Billiftar, tunga lastbilar
Billiftar för belysningsunderhåll
Brubakken AB 010-722 30 00 www.brubakken.se
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Hybriddriften, med förbränningsmotor och
batteridrift (med inbyggd laddare) ger användaren stora möjligheter för många olika
typer av jobb.
www.brubakken.se

ZIP UP ÖPPNAR SHOWROOM
FÖR KUNDERNAS BÄSTA
En annan stark aktör inom den svenska
liftsektorn är Zip Up Svenska AB. Som bekant säljer företaget sedan länge märkena
Dinolift, Snorkel och lastbilsliftarna GSR.
Senaste nytt från Dino Lift är att man lanserar en innovativ, mångsidig bomlift, DINO
220XSE, med imponerande 350kg korgkapacitet och teleskoplastarfunktion. Nu även

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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med stödben och radiostyrning har den 22m
arbetshöjd och extrastor 350kg korgkapacitet
för fler personer och mera material på hela arbetsdiagrammet.
Förutom perfekta bomliftegenskaper erbjuder DINO 220XSE en tilläggsfunktion som

®

teleskoplastare med 500kg kapacitet. Korgen
monteras på gafflar, och kan med några enkla
handgrepp lyftas av för att använda gafflarna
för materialhantering.
Den nya 22m bommen kommer med en
extrastor korg med måtten 1,3m x 2,4m. Den

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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rymmer enkelt tre personer samtidigt, eller
två personer och en lastpall.
Detta medför fördelar i form av produktivitet tillsammans med god arbetsergonomi och
bekvämlighet. Korgen har två portar, en för
operatören och en bred port för en lastpall, vilket tillför smidighet i det dagliga arbetet.
Bomrotationen är kontinuerlig och korgen
roterar hydrauliskt 180⁰. Viktiga säkerhetsegenskaper är bland annat det intelligenta
styrsystemet som gör att liften alltid kör
framåt då joysticken förs framåt, trots att sviveln har svängt sig 180°.
Detta är en viktig säkerhetsaspekt både
för operatören och liftens arbetsomgivning.
Dessutom är liften utrustad med DINO SafeGuard (overhead protection device), som tillför extra säkerhet för operatören vid körning
nära takkonstruktioner.
Andra nyheter från återförsäljaren Zip Up
är att man sedan i våras även säljer franska
märket ATN som offentliggjordes på Nordbygg. På Nordbygg visade man ATNs Piaf
1000R. från Snorkel har det dessutom kommit en ny pelarlift Snorkel TM12 med utskjutbar korg samt saxliften Snorkel S3219E. Ny är
också Dino 120TB som Dinolift även visade
på Bauma. Det har också kommit en ny lastbilslift från GSR under året.
Andra nyheter från Zip Up är att man
kommer att öppna ett nytt showroom på
Skarprättarvägen 7 i Järfälla i västra Stock-

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

Co-located
with
®
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holm efter nyår. Något som vi kommer att
berätta mer om i SRT 1-2917. “Avsikten med
ett showroom är att våra kunder ska kunna
prova på våra “härligheter” innan de beställer
dem”, berättar företagets vd Rickard Holmlund. Men innan man öppnar portarna till sitt
nya showroom kommer man att lansera en
helt ny hemsida. Adressen, www.zipup.se, är
densamma men innehållet helt nytt. “Ja kan
lova att den nya hemsidan kommer att bli intressant och kommer dessutom att innehålla
en hel del nytt. Så håll utkik runt årsskiftet”,
säger Rickard.
www.zipup.se

INTRESSET ÖKAR
FÖR LEGUANS NYA 165:A
Leguan Lifts Oy, den första tillverkaren att införa självgående arbetsplattformar, har under
året stärkt sitt sortiment med en ny modell.
Modellen, Leguan 165, introducerades på
Bauma. Utformningen av Leguan 165 är baserad på Leguan 160 och finns med fyrhjulsdrift. Leguan är den enda tillverkaren som

kan leverera självgående spindelhissar med
fyrhjulsdrift. 4WD ger en smidig och snabb
körning och körbarhet. Leguanenheter med
fyrhjulsdrift är utmärkt även i tuffa och svåra
förhållanden. Leguan 165 finns också med
larvband för yttersta tuffa och svåra körförhållanden. Det finns idag fyra olika Leguan
modeller i sortimentet; Leguan 125, Leguan
135, Leguan 160 och nya Leguan 165. Leguan
135 lanserades för drygt ett och ett halvt år
sedan. Leguan koncentrerar i den aktiva produktutvecklingen och har redan planer på att
introducera nästa ny modell i början av 2017.
I Sverige säljs Leguan av JR Trading. Johan
Roth på JR Trading meddelar att intresset är
stort för nya 165:an och strax innan pressläggning såldes ytterligare en modell i Sverige.
www.jrtrading.se

NYHETER FRÅN
MANITOU VIA SCANTRUCK
Manitou har lanserat ett alternativ till den
mest kända bomliften – till ett alternativt
pris. Det ska inte vara stort till varje pris.
Tvärtom, anser den franska maskingiganten
Manitou som är världens förande producent
av teleskoplastare, och som också markant
skjuter upp med liftar. Manitou har precis
lanserat det senaste skottet på lift-stammen
och bryter här med den gängse uppfattningen
om hur en lift ska vara.
”Manitou har döpt liften Man’Go 12. Vi
tvivlar inte på att den i dagligt tal kommer
att heta ”mango” – som den exotiska frukten.
Den har blivit en succé redan innan vi har fått
de första maskinerna till Danmark. Vi har sålt
de första Man’Go bara på broschyren”, berät-
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tar produktchef Claus Bjerregaard hos den
danska Manitou-importör och –förhandlare,
Scantruck A/S.
”Manitou bygger terränggående, dieseldrivna knäckarmsliftar i området från 16 till
20 meter. Manitous 18-meterslift är marknadens stora succé. Men i väldigt många fall är
det mera än nog med 12 meter”, säger Claus
Bjerregaard.
Det är inte bara arbetshöjden som är reducerad på Man’Go 12. Maskinen är mindre, lättare och mera kompakt än de kända modellerna
och priset har följt med ner ordentligt.
”Maskinen är verkligen billig i förhållande
till större bomliftar. Det gör att den är ett riktigt
bra alternativ för många av våra kunder som i
verkligheten inte har behov för den stora räckvidden”, säger produktchef Claus Bjerregaard.
Man’Go 12 kan bära 230 kg i personkorgen
och kan därmed lyfta två personer med verktyg upp till 12 meters höjd. Själv är den kompakt - bara 1,8 meter bred, 2 meter hög och
väger bara 4 ton.
www.scantruck.se

Fler nyheter
och reportage
hittar du på:

Tyska kvalitetsprodukter inom
Värme / Kyla / Avfukting / Luftrening
För uthyrningsindustrin

www.svenskrental.se
Luftrenare

Mobila värmecentraler
fr 200-500 KW

Avfuktare fr 30-120 L/h

Mobila varmluftspannor fr 25-250 KW
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Manitou har nyligen lanserat Manitou MT 625HA,
en liten och kompakt teleskoplastare med
fjärrkontrollerad korg.
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Årets teleskoplastartema
berättar om nyheterna på
marknaden. Men den här
gången dominerar Manitou
och det stort.

T

eleskoplastarna har blivit ett mångsidigt verktyg för en mängd olika uppgifter inte bara inom bygg- och anläggningsbranschen. Inom sektorn finns det en
uppsjö av tillverkare. Men till årets tema är
det främst Manitou som sticker ut med nyheter. I Sverige säljs Manitous teleskoplastare
av Scantruck.

MINSTINGAR FRÅN MANITOU
Manitou har nyligen lanserat en liten och
kompakt teleskoplastare med fjärrkontrollerad korg: Manitou MT 625HA. Det är den
franska producentens minsta maskin, men
med lite extra.
”H är tillsammans med 625 en del av modellbeteckningen. A står för ”access” och markerar att Manitou MT 625HA just är skapad
för att ge byggfolk lättare tillgång när de ska
upp i höjden”, berättar Anker Lemvig, Business Manager Sweden hos Scantruck, som är
officiell svensk Manitou-importör.
”Korgen är fabriksmonterad och lastaren
är utrustad med fjärrkontroll. Det är första
gången på många år som vi ser en teleskoplastare under 11m med fjärrkontroll”, tillägger
han.

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 2m bred och
med kapacitet till tre personer, max 365kg,
eller med en mindre korg på 1,20m med kapacitet till två personer, max 200kg.
Arbetshöjden med den stora korgen är upp till 7,6m.
Om man kan klara sig
med den mindre korgen kan man lägga
ytterligare 35cm till

arbetshöjden som
därmed når upp på
7,95m.

EN LILLEBROR PÅ VÄG

ren, MT625, får också en lillebror strax efter
nyår. Det avslöjade Manitou på Bauma-mässan i München tidigare i år.
”Det är alltså en Manitou 625 i mindre utgåva. MT420H byggs helt enkelt upp som en
ännu mer kompakt version, men med samma
plats och komfort till föraren. Kabinen på den
mindre maskinen är nämligen den
samma som på 625:an”, säger
Anker Lemvig.
Den lilla teleskoplastaren är bara 1,49m
bred. Det är hela
32cm smalare än

Manitou MT 625H.

storebror, och det
kan visa sig vara ett
riktigt bra argument
både hos uthyrningsfirmor och på byggplatserna.

Den hittills minsta teleskoplastawww.SvenskRental.se • November - December 2016 • Svensk Rental Tidning
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redskap, som kan lyfta fönster som väger upp
till 400 kg till montering i höghus. Det pågår
renoveringar av höghus på många ställen, och
i väldigt många fall inkluderar det också byte
av gamla fönster. När de nya fönstren ska
monteras krävs stor precision. Det säkrar Sky
Lifter SL 400 eftersom den inte är kopplad på
maskinens hydraulik men drivs elektriskt.

NYA MODELLER FRÅN MAGNI
Maskinens längd minskar från 3,90m, som
Manitou MT625H är, till enbart 3,64m. Höjden på de två maskinerna är nästan den samma - med 1,90m är MT420H två centimeter
mindre än storebror.
Maskinellt och kapacitetsmässigt är det
naturligtvis också lite skillnad, även om
det mesta ligger i de yttre måtten. Manitou
MT420H får en Kubota-motor på 49 hk. Lyftkapaciteten är upp till 2t och lyfthöjden upp
till 4m.
Scantruck AB satsar på att kunna sätta den
kompakta teleskoplastaren på försäljningslistan i början av 2017.
En annan nyhet är Manitou MVT929 som
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.
På mässan Svenska Maskinmässan i år visade
Scantruck den nya 25 meter höga teleskoplastaren Manitou MRT2540 P+. 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.
Scantruck använde också Svenska Maskinmässan till att introducera det nya Safe MAN
System, som Manitou har utvecklat till optimering av säkerheten vid arbete i personkorgar.
Scantruck är nu redo att skicka byggfolket
i höjden för millimeterprecis montering av
fönster. Fabriken Smartlift har till Manitouteleskoplastare utvecklat ett elektriskt drivet
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Sedan 2015 säljs Magnis teleskoplastare av Vänermaskiner i Lidköping. Och den italienska
tillverkaren har nu släppt tre nya modeller av
runtomsvängande teleskoplastare:
RTH 5.21 Smart S max lyfthöjd 21m och
max lyftkapacitet 5t; RTH 5.23 Smart S med
max lyfthöjd 23m och max lyftkapacitet 5t
samt RTH 5.25 Smart S med max lyfthöjd 25m
och max lyftkapacitet 5t.
Trots sina kompakta mått har Magni
Smart S serien marknadsledande lyftkapacitet. Givetvis har dessa maskiner precis som
övriga maskiner i sortimentet bland annat
steg IV motorer, 24V elsystem och den rymliga helglasade hytten.
Magni har också nyligen visat upp den första modellen av Magni teleskoplastare med
stel bom. Maskinen har max lyfthöjd på 20m
och otroliga 6t max lyftkapacitet. Den har en
patenterad lösning på bomsvängning, vilket
gör det möjligt att vid full bomlängd justera
bommen så mycket som 1,5m i sidled från
centrum, alltså totalt 3m.
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MÅNGSIDIG MEDHJÄLPARE

i vinterunderhållet

HeatWork
säkrar kvaliteten

Se den spektakulära utsikten när HeatWorkmaskinen tas till toppen av Hålogalandsbron i Narvik. Bron är under
uppförande och kommer att vara 1533
meter lång med en spännvidd på 1145.
Maskinen hissades upp 180 meter upp,
här säkrar den kvaliteten och utvecklingen av betongarbeten för den kinesiska
entreprenören SRBGHeatWorks. Systemer hjälper många entreprenörer både
för, under och efter gjutning av betong.
Samma utrustning tinar tjälen, härdar
betongen och ger HMS-vänlig byggvärme, nu också fossilfritt! Den höga
effekten med 100 grader i systemet, stor
pumpkapacitet, enkel användbarhet och
extremtlåga vikten ger HeatWorks kunder unika möjligheter. Titta på videon
här: https://youtu.be/NM_i_smkhAI

Under lång tid användes hjul- och teleskoplastarna främst för att transportera material
som sand, grus eller stenar, såväl som för lyft.
Men tack vare ett brett utbud av redskap och
en övertygande teknik har de blivit mångsidiga medhjälpare i olika branscher.
Under årens lopp har användningsområdena för lastarna förändrats i grunden: Om
de tidigare användes endast för lastning och
förflyttning av varor, så är de idag mycket mer
än enkla transportanordningar. Tack vare
olika hydrauliska alternativ förvandlas de till
genuina redskapsbärare och kan således användas mycket ekonomiskt. Sedan många år
tillbaka är Wacker Neuson en pålitlig partner
för sina kunder inom detta område. Det omfattande sortimentet av hjul- och teleskoplastare är skräddarsytt för kundernas behov
och kan vidare anpassas individuellt med
många tillval. Med hjälp av den hydrauliska
snabbväxlingsutrustningen kan olika påbyggnadsredskap enkelt bytas från förarstolen.
Teleskoplastarna är dessutom utrustade med
förarassistanssystemet Vertical Lift System
(VLS). Systemet förhindrar att maskinen tippar över framåt på grund av överlast, utan att
därmed påverka arbetshastigheten.
För användning av hjul- och teleskoplastare i vinterunderhåll erbjuder Wacker Neuson en mängd olika tillbehör såsom snöplog,
V-snöplog, snöslungor och vägspridare i två
storlekar. Den klassiska snöplogen kan ställas
in steglöst i höjd och har en mekaniskt justerbar vridvinkel. Tack vare två dubbelverkande

hydraulcylindrar kan användaren välja mellan
fyra olika inställningar för V-snöplogen. Vägspridaren för salt eller grus kan enkelt manövreras från förarstolen. En speciell agitatorteknik säkerställer att materialet är jämnt
fördelat vid spridning på vägen. Snöslungorna kan även manövreras från förarstolen. För
dem kan inte bara positionen på utstötningstornet ändras, utan också slungavståndet, så
att snön landar säkert vid vägkanten.
Tillsammans erbjuder Wacker Neuson tolv
hjullastare med skopvolym från 0,2 till 1,3 kubikmeter och en tipplast på mellan 1 215 och
4 760 kg. Teleskoplastarsegmentet omfattar
fyra modeller med stapelhöjder på mellan 4
och 6 meter.

Släpvagnsliftar
Larvbandsliftar
Brubakken AB 010-722 30 00 www.brubakken.se
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Japan är ett fantastiskt land. Det är så mycket annorlunda, men ändå så lätt att förälska sig i dess kultur,
människor och natur. SRTs redaktör Jan Hermansson,
rapporterar om sin resa i landet som inkluderade ett
besök hos tillverkaren Shibuya i Hiroshima.

REN PERFEKTION

FRÅN JAPAN
J

apan kan beskrivas med ett ord: Rent.
Gatorna är rena, infrastrukturen i allmänhet välorganiserad och allt verkar
fungera smidigt och framför kommer allt och
går i tid. Japansk mat är också ren och serveras oftas på ett konstnärligt sätt. Utseende på
maten är lika viktigt som smaken. Och det japanska folket har ett rent utseende, är vänliga
och öppna med stor gästfrihet.

SHIBUYA COMPANY, EN AV DE
STÖRSTA INOM SITT OMRÅDE I JAPAN
Shibuya är ett välorganiserat företag med ett
omfattande produktsortiment och hög kompetens inom utveckling och tillverkning av
diamantverktyg och maskiner för sågning och
borrning i betong och andra byggmaterial.
Företaget är beläget i samhället Hatsukaichi
som är en förort till Hiroshima i den sydvästra
regionen av Japan. Hiroshima som stad har en
befolkningsmängd på cirka 1 miljon, medan
prefekturen Hiroshima har circa 3 miljoner,

inklusive 120.000 som bor i Hatsukaichi. Det
är lätt att nå Hiroshima med flyg eller höghastighetståget Shinkansen. Hiroshima ligger
cirka 800 km från Tokyo och tar ca 4 timmar
av Shinkansen.
Hatsukaichi ligger på sluttningarna av
ett berg direkt vid stranden av ett innanhav
till Stilla havet. Shibuyas fabrik ligger intill
hamnområdet och mitt emot den välkända
och heliga ön Mayajima med Itsukushima
Shrine och det den flytande Thorii-porten.
Shibuya är en av Japans ledande tillverkare
inom håltagningsindustrin. Internationellt är
Shibuya mest känt för sitt breda utbud av elmotorer och kompletta kärnborrsystem med
olika typer av borrstativ. För närvarande är
det främst kärnborrsystem som exporteras,
medan diamantverktyg och andra maskiner
säljs på hemmamarknaden. Företaget har
160 anställda, 100 på huvudkontoret och fabriken i Hatsukaichi och resten fördelade på
sju kundcenter över hela landet. Varje kund-
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center har en försäljningsavdelning, serviceverkstad och eftermarknadsavdelning. Mer
komplicerade reparationer och underhållsarbeten utförs på det centrala servicecentret
på fabriken i Hatsukaichi. Leveranstiden på
standardreparationer är tre dagar, två dagar
leverans och en dag reparation.

NÄSTAN 90 OCH
FORTFARANDE I ARBETE
Namnet Shibuya är välkänt i Japan och går
så långt tillbaka som till 700-talet. Japaner
som bär namnet Shibuya härstammar normalt till samma familj. Grundare av Shibuya
Company Katsuji Shibuya är 89 år gammal
och fortfarande aktiv i bolaget. Han har dessutom skrivit en bok om familjenamnet och
om företaget. “Det tog mig 13 år att skriva boken och den publicerades 2003. Den berättar
historien om namnet Shibuya och historien
om hur jag startade företaget”, säger Katsuji
Shibuya.
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Shibuyas vd Norikazu Shibuya.

Det var hans fru Masako som härrörde
från Shibuya-familjen och han bytte sitt efternamn till hennes. Katsuji Shibuya är ursprungligen tekniklärare och arbetade inom
högstadiet. I början av 1950-talet lämnade
han undervisningen och började sälja jordbruksredskap och maskiner. Efter ett tag blev
han en distributör av Kubota lantbruksmaskiner. Han var mycket framgångsrik i sin verksamhet och utsågs till landets bästa återförsäljare för Kubota jordbruksmaskiner under
några år.
På 1950-talet dominerade livsmedelsindustrin i sydöstra Japan där Hiroshima ligger,
men under det följande decenniet skulle staden och hela regionen omvandlas. Nya typer
av tillverkningsindustrin etablerade sig i området och betong blev ett allt vanligare byggmaterial. “På 1950-talet var de flesta av husen
här byggda av trä, men när betong blev det
byggnadsmaterial man föredrog insåg jag att
detta är framtiden. Användningen av betong
ökade snabbt och med det behovet av nya typer av maskiner att bearbeta betongen”, säger
Katsuji Shibuya.
Han ville vara en del av denna utveckling
och ville starta sin egen produktion för att
vara mindre beroende av andra tillverkare.
Han såg en möjlighet efter att ha sålt US Rigid och Milwaukees maskiner i många år. År
1969 startade han sin första produktion av
borrmotorer. Den första borrmotorn kallades
TS-1. Efter ett par år byggdes TS-1 om vilket
gav försäljningen ett uppsving. Efterfrågan på
utrustning för att såga och borra i betong ökat
dramatiskt. Tillsammans med framgångsrik
produktion och försäljning växte företaget
snabbt. Under företagets två första decennier
sålde Shibuya sina produkter huvudsakligen
på den inhemska men när exportverksamheten började 1978 växte också verksamheten.
Utvecklingen av maskiner för håltagning
ökade och idag har Shibuya 15 olika basmodeller av borrmotorer, ett antal olika tillbehör,

Majoriteten av Shibuya anställda i
Hatsukaichi.

Itsukushima Shrine på Mayajima Island strax
över från Shibuya fabriken.

som automatisk matningssystem, vakuumdynor, borrstativ, vattenuppsamlingutrustning
med mera. Shibuya tillverkar också vägg- och
vajersågar och har ett stort utbud av olika typer av diamantverktyg. Cirka 50% av produktionen är borrsystem, andra maskiner och
tillbehör medan resterande 50% är diamantverktyg. I Japan är Shibuya mycket stark på diamantverktyg och en av de största leverantörerna till den japanska marknaden. Företaget
har gjort kärnborr i över två decennier och är
den ledande leverantören av i synnerhet diamantborrkronor i Japan. Företaget startade
sin tillverkning av diamantklingor 2004.

EXPORTEN KOM MED NORIKAZU
Katsuji Shibuya son Norikazu, som kom till
företaget efter sina studier vid University of
Pennsylvania, USA, började arbeta med att
bygga upp företagets exportverksamhet. Under 1978 började man exportera sina produkter till olika asiatiska länder såsom Sydkorea,

Företagets grundare Katsuji Shibuya i hans
kontor med sin bok om Shibuya-familjen
framför sig.

Hongkong och Singapore. Idag säljs framförallt Shibuyas borrsystem över hela världen.
Europa är en starkt växande marknad, men
den största exportmarknaden är USA. Distributör för USA och Kanada är företaget DITEQ Diamond Tools & Equipment. Företaget
ansvarar också för den sydamerikanska marknaden.
Shibuyas högsta prioritet på försäljningssidan är att öka exporten från nuvarande 10%.
De återstående 90% av produktionen säljs på
hemmamarknaden. Cirka 50% av exportandelen går till den amerikanska marknaden.
“Vi vill växa på alla utländska marknader, men
särskilt i Europa och USA och vi vill bygga
upp en stadig fotfäste, särskilt i Tyskland och
Skandinavien”, säger Norikazu Shibuya.
För närvarande har företaget cirka 30
distributörer runt om i världen. Den ryska
marknaden är också stor och under 2015 var
marknaden nummer två efter USA. Norikazu
berättar att man är särskilt intresserade av att
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Shibuyas ledningsgrupp. Främre raden från vänster: Akinori Shibuya,
Norikazu Shibuya, Haruyoshi Arita. Bakre raden från vänster: Hirotaka Nasu,
Toshihiko Suganuma, Yoshihiro Uotani och Akira Honma.

En borrkvalitet testas i labbet.

Teppanyaki, Hiroshima style.

etablera sin produkter på den svenska marknaden. Idag har man återförsäljare i alla de
nordiska länderna men ingen i Sverige. “Jag
tror att våra produkter skulle passa utmärkt
på den svenska marknaden. Dom är smidiga,
lätta att arbeta med och serva samt framförallt
kraftfulla. Jag ser också många likheter mellan
Japan och Sverige både vad gäller utveckling
och tillverkning samt hur håltagarna jobbar”,
säger Norikazu. “Vi är väldigt intresserade att
komma i kontakt med en lämplig distributör
i Sverige”, tillägger Norikazu. En viktig anledning till att Shibuya vill öka exporten har att
göra med den nuvarande situationen i Japan.
“Befolkningen i landet minskar ganska dramatiskt. Japanernas genomsnittsålder är hög
och det föds för få barn. Vi kan inte bara förlita oss på vår hemmamarknad av denna anledning “, säger Norikazu. För närvarande har

Från vänster Hisashi Okino som är chef för
utvecklingsavdelningen av diamantverktyg
och Hideo Kawashima som ansvarar för
utvecklingsarbetet av maskinerna.

Japan har en befolkning på cirka 120 miljoner
och om populationsutvecklingen inte förändras kommer den japanska befolkningen att
minska med 40% under de närmaste 80 åren.
Trots en minskande befolkning i Japan ser
håltagningsmarknaden mycket lovande ut de
närmaste åren. Det finns cirka 1800 håltagningsentreprenörer och cirka 5500 rivningsföretag i Japan för närvarande och genomsnittet använder ganska gammal utrustning
som behöver bytas ut under de kommande
tre till fem åren. Tokyo, en stad med 13 miljoner invånare, är också värd för de olympiska
spelen år 2020, vilket kommer att kräva insatser inom infrastruktur, ny arenor ska byggas och en rad ny fastighetskomplex. Spelen
kommer också att locka utländska besökare
och öka turismen. Förutom detta så upplever
byggbranschen i Japan rent generellt ett upp-
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sving med många nya projekt utspridda över
hela landet.
Hittills är Shibuya främst kända för sina
borrsystem men man siktar på att öka sin export av andra produkter i sortimentet också.
I takt med att deras produkter CE-godkänns
kommer exportintervallet ökas. “Vi kommer
att arbeta hårt för att öka utbudet av produkter är CE-märkta”, tillägger Norikazu.
Han nämner också att man planerar att
även börja exportera sina diamantverktyg.
Diamantverktyg är en tuff marknad med så
många lågprismärken. Men Norikazu är övertygad om att Shibuyas diamantverktyg erbjuder bättre livlängd, prestanda och har högre
avverkning än många andra märken. “Vi säljer
inte våra diamantverktyg på pris utan kvalitet
vilket gäller för allt som vi producerar,” säger
Norikazu.
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Shibuyas exportavdelning: Främre raden från vänster: Kosuke
Omori, Yuki Nakao och Toshihiko Suganuma. Bakre raden från
vänster: Akinori Shibuya, Koji Sawamoto och Takashi Aritome.

Den centrala serviceavdelningen i
Hatsukaichi tar hand om de större och
mera omfattande reparationerna medan det mesta kan fixas på Shibuyas
servicecenter som finns på sju platser
runt om i Japan.

TS-403 är
en populär
produkt
för export
tillsammans
med TS-252.

Omfattande håltagning med Shibuyas borrsystem på ett järnvägsprojekt i Malaysia.

Shibuya byggde sitt huvudkontor och
fabrik i Hatsukaichi för cirka 15 år sedan.
Kontor, produktionsområde, lager och servicecenter uppgår till cirka 10.000 m2. Innan
nuvarande anläggning byggdes var verksamheten uppdalad på tre ställen i närheten. “Att
ha allt tillsammans på ett ställe och även nära
hamnen har hjälpt en hel del för att öka effektiviteten och hantering”, säger Norikazu.
Bolaget har en hög grad av egen tillverkning. Några komponenter köps från främst
japanska legotillverkare i närområdet men en
hel del komponeter tillverkas och maskinbearbetas i den egna fabriken. Alla diamantverktyg tillverkar man själva. Standardverktygen
dominerar men en hel del diamantverktyg är
skräddarsydda för vissa större japanska håltagare och deras projekt. Tillverkningsmaskiner
är moderna och till större delen CNC-styrda.
www.SvenskRental.se • November - December 2016 • Svensk Rental Tidning
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Borrkronor som packas
för leverans till kund.

Byte av segment på borrkrona.

Håltagningsprojekt i USA med
Shibuyas stora borrsystem.

Bild från Shibuyas utvecklingsavdelning
vid anläggningen i Hatsukaichi.

En kärnborrserie från Shibuya.
Den populära
TS-092.

Montering av borrmotorer.

Den minsta borrmotor TS-092 är mycket populär på den japanska marknaden medan de
mellanklassens TS-252 och den stora borrmotorn TS-403 främst går på export.

NYA PRODUKTER
Norikazu berättar att borrmotorprogrammet
ständigt uppdateras och några nya modeller
kommer att lanseras inom en snar framtid. Företaget har också väggsågar i sortimentet och arbetar med att utöka även det sortimentet. “Numera
handlar det mest om eldrivna maskiner och att
hydraulstyrt är på klar nedgång som i många andra länder. Vi säljer dock fortfarande lite hydraul-

styrt men främst för använding i väldigt speciella
projekt. Eldrivet är det som dominerar”, säger
Norikazu. Norikazu berättar också att man arbetar med att ta fram en ny typ av diamantsegment
med ökad prestanda och livslängd.
Shibuya är fortfarande ett familjeägt och
grundare Katsuji Shibuya kommer, trots sin
ålder, till jobbet vaje dag. “Jag vill att min pappa ska vara aktiv trots sin ålder och jag vet att
han älskar sitt arbete”, sade Norikazu. Förutom Norikazu och hans far innehar Norikazu
två söner, Kazuyoshi och Akinori chefspositioner på företaget. Norikazu har också två
svågrar som arbetar i företaget.
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I år förväntas omsättningen för Shibuya
Company att hamna över 290 MSEK och målet är att öka exportandelen upp till 20% under de kommande fem åren. “Jag vet att vi har
mycket bra produkter byggda med japansk
expertis och perfektion i alla aspekter. Våra
kunder är nöjda eftersom alla våra produkter
fungerar bra, är tillförlitliga, lätta att använda och underhålla samt reparera. Just därför
skulle de passa bra även för den svenska marknaden. Vi strävar efter att bygga ännu bättre
verktyg och maskiner, bredda sortimentet
och öka vår närvaro i både utvecklingsländer
och industriländer“, säger Norikazu Shibuya.

Fler nyheter
och reportage
hittar du på:

Följer ni med?

www.svenskrental.se

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

www.hullert.se

Tel: 0512-30 00 30

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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Tack för allt Owe!
En av den svenska håltagningsbranschens riktigt stora har gått
ur tiden. Owe Persson avled den 29 september i år och en hel
bransch, både i Sverige och utomlands känner stor saknad.
Text: Jan Hermansson

D

et var med stor sorg som branschen
möttes av dödsbudet att Owe Persson
lämnat jordelivet den 29 september.
Budet kom mitt under brinnande DEMCONmässa och bestörtningen var total. Under
de senaste åren har flera av de personer som
utgjorde den svenska håltagningsbranschens
grundstenar gått ur tiden. Vi är alla unika som
människor oavsett vilka vi är eller vad vi gjort
oss kända för. Men med Owe var det något
speciellt. Det finns mycket att berätta om honom och många känner Owe bättre än mig.
Men jag fick förmånen att lära känna Owe och
har under ganska många år följt hans arbete.

SOM EN VÄGGBONAD FRÅN DALARNA
Ibland ringde telefonen och på andra sidan
telefonen möttes man av en mjuk lite lågmäld
stämma på klingande dalmål. Det var Owe
och samtalen brukade bli långa. Det kunde
man räkna med. När han ringde ville han alltid berätta om någon ny intressant upptäckt,
uppfinning eller ett hjälpmedel som skulle
göra entreprenörens vardag så mycket lättare. Owe var en mästare när det gällande att
utveckla nya produkter, nya hjälpmedel eller
lansera nya produkter från andra länder genom sina många internationella kontakter.
Owe var som en hemvävd väggbonad från
Dalarna kanske med texten “Det är en konst
som få förstå att vara stark men mild ändå”

men var samtidigt världsvan och satte respekt
oavsett i vilket sammanhang han befann sig
i. Owe var med i princip när det begav sig för
den svenska håltagningsbranschen, den allra
första början. Han var dalmasen från Söderbärke som sedermera blev göteborgare, som
blev entreprenör, tillverkare och leverantör.
Allting började med att Owe flyttade från
Söderbärke i Dalarna till Stockholm för en
anställning på Terra Test AB som var ett dotterbolag till Atlas Copco. Året var 1967. På den
tiden hade Owe ingen erfarenhet i borrningsgebitet utan skickades på praktik hos norrmannen Alf Beck Jensen i Helsingborg. Owe
var som en svamp och sög åt sig all kunskap
han kunde få av Alf. Han var så duktig att när
Terra Test öppna ett kontor i Göteborg blev
Owe platschef och var enligt egen utsaga första håltagaren i Göteborg och bland de första
renodlade i Sverige. På den tiden fanns ingen
riktig håltagningsutrustning att tillgå utan för
att kärnborra använde man en Pixie-motor
från Black & Decker. Elmotorn var lämplig och
hade en Pixie-gänga som innebar att man kunde gänga fast ett diamantbestyckat bergborr på
maskinen. Enligt Owe ska det första betonghålet i Sverige ha borrats redan 1958 med en
pixiemotor och ett diamantbestyckat bergborr. Håltagare var Ove Mårten från Dalarna.
Owe Persson blev inte så långvarig på Terra Test. När håltagningsbranschen växte såg
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Owe stora möjligheter och startade eget 1969,
det vill säga Såg- och Betongborrning AB. Maskinerna utvecklade han till en början själv med
hjälp av sin pappa Reinhold. Under 1970-talet
kom Owe i kontakt med Helge Andersson på
HRA vilket ledde honom vidare till Curt Sundqvist. Mötet dem emellan ledde till att Owe och
Curt 1971 startade Dimas AB. Inom Dimas skulle man börja utveckla och tillverka olika typer
av håltagningsutrustning och diamantverktyg.
Parallellt med Dimas fortsatte Owe att utveckla
entreprenadverksamheten och som mest hade
han fyra håltagningsföretag i Mellansverige.
Alla är fortsatt aktiva än idag. I takt med håltagningsbranschens utveckling började större
aktörer att få upp ögonen för industrisektorn
och 1987 såldes Dimas till Electrolux.

SATSADE PÅ JERNEVIKEN MASKIN
Owe arbetade då vidare i sina entreprenadföretag och med tiden utvecklades verksamheten i
Jerneviken Maskin. Under de sista två decennierna har Owe fokuserat det mesta av sin tid
på Jerneviken Maskin AB. Man har etablerat
en omfattande tillverkning av alla typer av nya
diamantverktyg för både håltagning, slipning
och fräsning i betong. Man sätter även om begagnade borr och klingor för entreprenörer
som vill spara pengar. På slipsegmentsidan tillverkar man tre olika hårdheter, just för att anpassa verktygen utefter de bergarter som lokalt
används i betongens ballast. Man har lanserat
ett egenproducerat program av borrstativ och
stämp som idag både säljs direkt till entreprenör
och till andra leverantörer i branschen. Man tillverkar dessutom en lång räcka med hjälpmedel
för byggbranschen. Med sina goda internationella- och nationella kontakter i branschen har
Owe startat upp en rad olika samarbetsprojekt
med andra utvecklare av utrustning och maskiner för betonghåltagning. Ett exempel på samarbete är Dr. Bender (där Jerneviken är delägare)
och deras högfrekvensprogram med 4-modulsystem. Enkelt men genialt har många gånger
varit typiskt för Owes produktidéer.
Oavsett om man är håltagare eller leverantör i Sverige, konkurrent som kollega så håller
nog de flesta med om att Owe Persson är en
legend inom svensk betonghåltagningsindustri. Han var med när branschen var i sin linda
och hade ända in i det sista ett till synes outtröttligt intresse för att utveckla och förbättra
metoderna och håltagarens vardag. Det kommer att bli tomt efter Owe, eller rättare sagt
det är tomt. Han som var en så viktig krydda
i den här unika branschen. Vi saknar dig Owe
och vi kommer aldrig att glömma dig. Tack
för allt! Våra tankar går särskilt till Owes familj och hans närmaste medarbetare.
www.jerneviken.se
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Scantruck redo med nyheter
INOM ALLA MASKINMÄRKEN

Swecon bygger dramatisk arena för Svenska Rallyt
Under fyra dagar i februari riktar alla rallyintresserade blickarna mot Värmland och
det klassiska Svenska Rallyt – det enda vinterrallyt i FIA World Rally Championship
(WRC). Swecon förlänger samarbetet med
arrangören och nyheten ”Swecon Road to
Rock Arena” kommer att bjuda på spektakulära scener i Torsby.
Som partner till årets Rally Sweden anlägger Swecon, tillsammans med elever
från Södra Vikens gymnasieskola, den nya
arenan i ett stenbrott i Torsby. Swecon förser även arrangören med Volvomaskiner på
serviceplatsen samt för preparering av specialsträckor.
Publikmagneten ”Colin’s Crest”, döpt
efter Colin McRae, fick ett nytt rekord förra
året då norrmannen Eyvind Brynildsen
hoppade 45 meter med sin Ford Fiesta. Nya
”Swecon Road to Rock Arena” på bjuder
också på hopp – två stycken – precis vid ingången till själva stenbrottet i Torsby.
”Vi tycker förstås att det är fantastiskt
att få vara med och utveckla en sträcka
i Rally Sweden i och med flytten upp till
Torsby. Den nya arenan tar WRC-bilarna
på ett besök i ett stenbrott, en naturlig miljö för Swecons maskiner från Volvo Con-

struction Equipment. Det kommer att bli
ett dramatiskt och spektakulärt inslag på
den nya sträckan som vi är glada över att
få vara med att anlägga. Belöningen kommer förstås när de första bilarna flyger över
hoppet in i ”Swecon Road To Rock Arena” i
februari”, säger Fredrik Rigö, chef för Marknadskommunikation hos Swecon.
Bilarna passerar arenan både på fredagen på SS 8 Torsby 1 och på den avslutande
Power Stage SS 18 Torsby 2, som avslutas
med målgång vid den intilliggande serviceplatsen. Något helt unikt för WRC. Nu
kommer alla i teamen och publiken kunna
vara med och fira vinnaren direkt vid målgång på söndagen.
”Att Swecon kliver in som arenapartner i vår nya satsning kring serviceplatsen i Torsby möjliggör för oss att skapa
rally-VM:s mest spektakulära avslutande
sträcka. Upplägget med ”Power Stage” och
målgång med prisutdelning på serviceplatsen är en stor nyhet i VM och med ”Swecon
Road to Rock Arena” kommer vi ge fantastisk bra exponering för Volvos anläggningsmaskiner ut till våra 100 miljoner tv-tittare
världen över”, säger Glenn Olsson vd på
Svenska Rallyt AB.

Världens ledande producent av teleskoplastare,
franska Manitou kommer nu med en storsäljare
i ny och uppdaterad version, nämligen Manitou
MLT840-137 PS Elite. MLT840-modellen är
redan välkänd, men i den nya lyxversionen har
maskinen fått en rad nya funktioner.
”Stage IV-motor, reducerad ljudnivå och
breda däck är bara några nya kännetecken på
den nya MLT840 i PS Elite-versionen”, berättar business manager Anker Lemvig hos Scantruck, som är svensk Manitou-återförsäljare.
Det har också kommit en ny ledarhingst i
Mustang-familjen. Till och med en maskin med
en helt speciell Scantruck-historia. Mustang
AL708 hade officiellt världspremiär på Bauma i
München tidigare i år. Men dessförinnan hade
den haft smygpremiär hos Scantruck i Skive, i
samband med Scantrucks traditionella ScanMek-mässa som gick av stapeln i januari.
”Att vi var de första som fick lov att visa
maskinen för kunderna har naturligtvis gett
oss ett speciellt förhållande till AL708:an.
Den gången i form av den enda prototypen
som fanns. Nu är serieproduktionen igång
och nu kan vi också sälja den”, berättar business manager Anker Lemvig hos Scantruck.
Den knäckstyrda Mustang AL708 är en 4,5
tons maskin med en 75 hk motor från Deutz.
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Nytt om BYGGN
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BYGGSTÄLLNINGAR

NADSSTÄLLNINGAR
LAY

HER

Efter fjolårets mer djupgående genomlysning av situationen gällande byggställningar
släpper vi denna gång fram några rykande färska nyheter på området.

K

ristina Tilvemo, presstalesperson,
hävdar att gänserna nu tänjs med
Layhers nya fackverkssystem blir
företagets Allround-system ännu mer
mångsidigt och flexibelt. Hösten 2016
lanserades systemet på Magnentus Tower, ett kaxigt tiovåningsprojekt mitt i
centrala Norrköping.
Huset är en färgmässig flört med tidigare kvarter och fasad i utskuren rostfri plåt som monteras dit i efterhand.
Nya kontorshuset Magnentus Tower
byggs mitt i ett av Norrköpings mest
attraktiva affärslägen. Bland de första
hyresgästerna finns Sweco, konsultföretaget inom teknik och arkitektur, och
fler spännande etableringar är på gång
med starka varumärken och restauranger i inspirerande miljö.
Xervongruppen kom in tidigt i projektet via Erlandsson Bygg i Mitt. Det
centrala läget innebar bland annat begränsad markyta. Dels fick de inte störa
pågående handel i gatuplan dels fick de
inte belasta taket på bostadsrättsföreningen intill.
Lösningen blev att som först i världen använda Layhers nya Fackverkssystem Medium; ett modulärt fackverkssystem som helt och hållet integrerats
i Allroundsystemet. Strukturen kräver bara tre grundläggande Allround
FW-komponenter: en stolpe, ett fyrkantshorisontalstag och en justerbar
gängstång som fungerar som ett slags
diagonalstag, där alla tre kan lyftas för
hand och anslutas med bara bult och
sprint. Stagning i sidled görs som tidigare med Allround-komponenter, och
den högre bärförmågan fås genom att

komponenterna består av höghållfast
stål och har dimensionerats speciellt
med stora laster i åtanke.
Dessutom ger den justerbara vantskruven på dragstången stora fördelar
när man bygger högre strukturer. Dels
undviker man ogynnsam nedböjning,
dels kan gängstänger monteras korsvis
för att tillåta både tryck- och dragkrafter.
”För oss låg det helt rätt i tid och vi
blev först i världen med materialet”, berättar Christian Andersson som är projektledare på Xervon. Layher tog fram
en lösning med en 14,5 meter överbryggning, och monterade sju bomlag
Allround fasadställning med konsol
ovan. Allt har fungerat strålande och
det var väldigt enkelt att bygga med.
Fackverkssystemet monterades på
marken och kranades upp. Väl på plats
förankrades det mot väggen och dockades ihop med stämptorn och ställning
som Xervon hade förberett på andra sidan huset. Totalt tog det en timme för
fyra montörer, en arbetsledare samt en
projektledare att bygga ihop systemet,
ytterligare en halvtimme att ställa allting på plats. Byggkostnaden motsvarande 120 Mkr med en bruttoyta på
drygt 7 000 kvm.
”Det som överraskade var mångsidigheten och att brosystemet var så
integrerat i det vanliga ställningssystemet. För oss innebar det att vi knappt
behövt tillföra något extra, med undantag för några specialspiror och diagonaler. Det gör systemet väldigt användbart, och kostnadseffektivt eftersom
man kan använda det i andra uppdrag

efteråt. Vet man att Fackverkssystem
Medium finns och hur det fungerar så
tänker man annorlunda och kan presentera nya lösningar för sina kunder”,
konstaterar Christian Andersson.
Det nya fackverkssystemet är ett
mångsidigt system för exempelvis arbetsplattformar med hög spännvidd,
som stödbalk, i broar, som utkragning
i fasad- eller arbetsställningar och som
hängställning under broar. Systemet
kan även användas som takstolar till
väderskyddstak med höga spännvidder.

Hösten 2016 lanserades Layhers Fackverkssystem Medium vid arbete på
Magnentus Tower, ett tiovåningsprojekt
i Norrköping. Det centrala läget innebar
bland annat begränsad markyta. Layhers
Fackverkssystem Medium är ett modulärt
fackverkssystem som helt och hållet
integrerats i Allroundsystemet. Foto:
Christian Johansson, Crelle Photography
AB.
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Ställningsgrossisten lanserade under året en
ny lättviktsplattform från Alufase. Den är
gjord i en sandwichkonstruktion och väger
inte mer än 14,4 kg för en 2 500 mm lång
plattform.
Uppbyggnaden gör den betydligt lättare
än en traditionell plywoodbaserad plattform.
Sandwichskivan består av glasfiberarmerad
polyester på överoch undersida med ett distansmaterial av PVC-skum. Totala tjockleken
är 9 mm.

Den nya Alufase
kompositplattformen väger bara
14,4 kg.

”Den nya skivan är lika stark som en traditionell plywoodvariant”, säger Marcus Parbrand från Ställningsgrossisten i Linköping.
”Sedan vi lanserade den här har den blivit en
favorit både bland uthyrare och byggföretag
tack vare den låga vikten”, berättar han.
Skivorna uppfyller med god marginal kraven på bärförmåga för en plattformsbredd av
0,60 m och lastklass 3 motsvarande en utbredd last av 2,0 kN/m2 och koncentrerade
laster enligt SS-EN 12811-1.
Ställningssgrossisten har på bara några år
etablerat sig som en stark aktör bland leverantörerna av byggnadsställningar. ”Vi har
vuxit i en snabb men kontrollerad takt”, berättar Marcus. ”Utan att ta några finansiella
risker har vi tack vare en bra omsättning och
uppskattning från våra kunder lyckats bygga upp en solid verksamhet. Vi har nu ett
mycket välsorterat varulager som gör att
vi kan leverera det mesta följande dag.”
”En bra produkt med ett djupt kunnande inom området har även lett till
att vi idag levererar specialdesignade
lösningar till industrin. Senast en
stor mobil serviceplattform till flygindustrin”, avslutar Marcus.

En mobil serviceplattform uppbyggd efter kundens krav på funktionalitet och säkerhet.
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T-Rex ny vinkelslip från Flex

Banbrytande

TIGERSÅG!

Byggarbetsplatser med extrema förhållanden och tuffa rivningsmiljöer, det
är där tigersågen brukar användas som
mest. Men hittills är det bara tigersågar
med sladd som klarat de svåraste jobben.
Därför har behovet av en stark, smidig
och batteridriven tigersåg länge varit
stort, menar DEWALT som nu äntligen
kan lansera den första tigersågen med
ett kraftfullt 54 volts batteri. Tack vare
det världsunika FLEXVOLT-batteriet är
DCS388 den enda batteridrivna tigersågen på marknaden som kan matcha
prestandan hos en nätansluten. Den är
också oslagbar i sin klass både när det
gäller körhastighet och batteritid. Med
den nya batteritekniken blir mångsidigheten betydligt större och öppnar för
nya användningsområden. Nu kan en
rörmokare till exempel vara säker på att
klara alla tänkbara moment under en
arbetsdag utan nätanslutning: Från att
skära genom brädor för åtkomst i trånga
utrymmen till att såga rör och pvc-slang
eller kapa metallreglar och järnstänger.
Nya DCS388 är också konstruerad
och testkörd för att vara extremt tålig och lättmanövrerad. Handtagen är
formgjutna vilket ger ett mycket stabilt
grepp. Dessutom dämpar materialet vibrationer och stötar effektivt vilket ger
ett mycket lågt vibrationsvärde på 12,5m/
s². Andra prestandahöjande funktioner
är inbyggd LED- belysning och verktygsfritt sågbladsbyte. Sammantaget gör det
nya DCS388 till en optimal tigersåg för
den professionella hantverkaren. För att
ytterligare öka effektiviteten lanserar
DEWALT också en serie tigersågsblad.
Som namnet Extreme Runtime avslöjar
är de optimerade för att ge fler snitt per
laddning än vanliga standardblad. Sågbladen fungerar även tillsammans med
vanliga 230V maskiner.

Nya vinkelslipen L 26-6 230, T-Rex, är den
starkaste vinkelslipen i Flex utbud. Med 2600
Watt- och högt vridmoment, har motorn
fortfarande eﬀekt kvar även för de största
utmaningarna för kapning och slipning.
Uteﬀekt 1800W!
T-Rex har ett elektroniskt omstartsskydd,
mjukstart för säkrare start och mindre risk
för överbelastning av nätet, överbelastningsskydd, konstant varvtal (CDC), kickbackstopp som stänger motorn när skivan låst fast.
SoftVib sidohandtaget på T-Rex minskar
eﬀektivt vibrationer. Området på bakre handtaget är separerat, ett anti-vibrationselement,
från motorhuset vilket minskar vibrationer
för båda händerna. Soft-vib sidohandtaget
kan monteras i tre positioner, höger, vänster
och ovanpå maskinen. Det bakre handtaget

kan vridas +/-90. Vilket alltid leder till en perfekt ergonomi.
T-Rex har en klar ökning av kolens livslängd och kolbyte görs enkelt via sidoöppningen på motorhuset. Nyckelfritt för justering av sprängskyddet och snabbspännmutter
för snabbt byte av verktyg ingår. Med en vikt
på 6.2kg så är T-Rex en av dem lättare vinkelsliparna i 2600W- klassen som finns på
marknaden.

Milwaukee® lanserar en 18v 254 mm kap- och geringssåg
Milwaukee® lanserar nästa stora genombrott
i branschen – nya M18 FUEL™ kap- och geringssåg. Sågen drivs av ett M18 REDLITHIUM-ION™ batteri som är kompatibelt med
samtliga verktyg i M18™ systemet.
Tack vare den extrema prestandan hos M18
FUEL™ i kombination med kraften och driftstiden av det nya M18™ REDLITHIUM-ION™
HIGH DEMAND™ 9.0 ah batteriet, kan Milwaukee® lansera marknadens första 254 mm 18V kapoch geringssåg med DUBBEL LUTNING som
matchar prestandan hos nätdrivna maskiner i ett
bärbart och batteridrivet utförande.
”Nätdrivna kap- och geringssågar har störst
marknadsandel eftersom det fram tills nu
inte har funnits något batteridrivet alternativ
som matchar kraften och kapaciteten hos de
nätdrivna maskinerna”, säger Thomas Møller,
Trade Product Manager på Milwaukee Tool.
”Genom att kombinera vår avancerade bas
av motorer och elektronik med det nya M18
REDLITHIUM-ION™ HIGH DEMAND™ 9,0
Ah batteriet har vi byggt på vår FUEL™ teknik
och utvecklat en fullstor kap- och geringssåg
som erbjuder full kapacitet med endast ett
batteri – en verklig innovation som ändrar
spelreglerna. Vi åstadkommer allt detta med
ett verktyg som bygger på samma M18™ plattform som våra kunder förlitar sig på, vilket
betyder att produktiviteten bibehålls. Fram
till nu har det inte funnits någon batteridriven kap- och geringssåg som erbjuder denna
kombination av kraft, kapacitet, prestanda
och batteritid i ett kombinerat och bärbart
paket”, säger Thomas Møller.
Den nya kap- och geringssågen M18
FMS254 har kapacitet för många olika användningsområden, bland annat 146 mm vertikal

kapacitet för kapning av grovt virke mot anhållet och 91 mm x 281 mm horisontell kapacitet
för kapning av trappsteg och grova brädor.
Med den lättåtkomliga övre lutningsinställningen kan klingan lutas steglöst 48° åt vänster
och höger eller med 9 olika fasta inställningar.
En justerbar rostfri geringsskala med 11 fasta
stopp möjliggör gering upp till 50° åt vänster
och 60° åt höger. Vinkeln kan även låsas i valfri vinkel för kapning i mindre vanliga vinklar.
M18 FMS254 kap- och geringssågen erbjuder
klassledande eﬀekt med ett varvtal på 4 000
varv/min för snabb och smidig kapning.
Maskinen är utrustad med en borstlös Milwaukee® POWERSTATE™ motor och med Milwaukee® M18 REDLITHIUM-ION™ HIGH DEMAND™ 9,0 Ah batteri klarar den upp till 400
kapningar på en laddning.
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LYCKAD
RENTALDAG HOS SRA

I november arrangerad branschorganisationen Swedish
Rental Association sin årliga Rentaldag. Programmet var
som vanligt späckat med en rad intressanta föreläsare.
Fokus låg på säkrare arbetsplatser och hur rentalbranschen
kan anpassa sig till övergången från linjär till cirkulär ekonomi. Antropologen Moon utlöste sedan många och lång
skrattsalvor när han beskrev varför vi svenska är som vi är.
Jan Hermansson rapporterar.

T

orsdagen den 24 november arrangerade Swedish Rental Association sin
årliga Rentaldag som oftast brukar infalla på hösten. Mötet hölls på Clarion Hotel
Amaranten på Kungsholmen i Stockholm.
Mötet hade samlat ett nära 70-tal deltagare
fördelat på dryga 20-talet representanter från
uthyrare som Ramirent, Cramo, Skanska Maskin, Lambertsson, Hyreslandslaget, Sund
Maskinuthyrning, Stavdal och Perssons Hyrmaskiner.

TÖRNER OM HUR VI SKAPAR SÄKERHET
Leverantörerna representerades av idel kända
namn såsom Dustcontrol, Eurosafe Security Solutions, Starke Arvid, Inomec, Klaravik
Nätauktion, Temporent, Atlas Copco, Midhage, Stig Machine, Grindex, Amiga, EPOX,
Bengt Bergs Maskinservice, Hitachi Power
Tools, Garo Elflex, Blinken Tools, Wacker
Neuson, Kranlyft, Zip Up, Pullman Ermator,
Kaeser och Bona. Bona AB som säljer olika
typer av städutrustning och maskiner för
golvbehandling närvarade för första gången.
Programmet var späckat för dagen och Ren-

taldagen inleddes av branschföreningens
ordförande Mikael Öberg från uthyraren
HHL Hyreslandslaget. SRAs kanslist och koordinator Leena Habma Hintze presenterade
dagens program och hälsade första talaren
välkommen som var Marianne Törner. Marianne Törner är professor och forskare vid
Göteborgs Universitet och föreläste i ämnet
säkerhet, organisation och ledarskap. Törner
berättade om sina egna erfarenheter från
byggindustrin och talade särskilt utifrån att
bra rutiner och korrekta arbetsprocedurer
skapar en säkrare arbetsplats. Hon gav ett antal exempel på hur vi kan nå våra mål med en
säkrare arbetsplats. Felaktiga mönster kan ge
effekter som skadar en hel bransch och tvärt
om. Genom att sätta ner foten och tala om var
skåpet kan stå i rätt ögonblick, för att tala i
bilder, kan en hel bransch påverkas på ett positivt sätt ifråga om exempelvis säkerhetsaspekter. Törner gav också en del exempel och
berättade att vid bygget av Öresundsbron,
som var ett samarbetsprojekt mellan svenska
och danska byggföretag, visade det sig i undersökningar att danskarna hade betydligt
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fler arbetsplatsolyckor än svenskarna. Törner
beskrev vad detta berodde på. Hon framhöll
också att Skanska är en föregångare ifråga om
säkerhet på sina arbetsplatser runt om i världen och ett bra exempel är bygget av Karolinska Sjukhuset i Stockholm.

LEVERANTÖRSPRESENTATIONER
Efter ett intressesant föredrag från Marianne
Törner fortsatte dagen med en kort lunch
samt tid för deltagarna att besöka leverantörernas utställning i anslutning till konferenslokalen. Efter lunch fortsatte dagen med ett
antal produktpresentationer från leverantörerna. Josefin Silverfur från Epox Maskin presenterade företaget och pratade särskilt om
Schwamborns ytfräsar och Wimags vacuumlyftar. Rickard Holmlund från Zip Up berättade om ett nytt fasadställningsprojekt där
man gjort en hel del förändringar. Idag bygger
man med en så kallad kransteknik som gör att
man klämmer ihop ställningarna istället för
att svetsa som man gjorde tidigare. Resultatet
gör att man kan öka arbetsbelastningen avsevärt. Materialet är aluminium och det är en
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enorm skillnad i vikt mellan de gamla och nya
spirorna. Man har också uppdaterat en rad
komponenter såsom nya aluminiumplankor,
nya fotlister, aluminiumräcke, nya stag m m.
Dessutom kan ställningssystemet ny målas i
slutkundens färger. Måtten för ställningssystemet har också gjort enklare och är nu upp-

delat i hela och halva metrar. Sedan var det
dags för Joel Sjögren från Grindex att berätta
lite om företagets nya pumpar Milli, den nya
pumpfamiljen Primo och nya Maxi H-Lite.
Låt oss stanna till lite vid Milli. Milli möjliggör pumpning ner till några få millimeter och
backventilen förhindrar att vattnet återflödar.

Backventilen rör sig i ett begränsat utrymme,
vilket innebär att när pumpen startas, öppnas
ventilen och låter vattnet passera tills vattnet
är borta eller tills man stänger av pumpen.
Milli bygger på den redan väl etablerade och
kvalitativa pumpen Micro. Millis huvudkomponenter är oförändrade från Micro och
pumparna har samma slitdelar. Grindex Milli
löser ett stort kundproblem med oönskat
vatten när man exempelvis behöver tömma
en källare på vatten så ”torrt” som möjligt.
Pumpen förväntas bli en stor framgång inom
byggbranschen, brandkåren och andra användare där det behövs en pump som pumpar
så ”torrt” som möjligt.
Nästa presentatör var Richard Beiron från
Kranlyft. Beiron gav en kort allmän presentation om Kranlyft som företag och att man har
bolag i Sverige och Storbritannien som säljer
Maedas kranar över hela Europa. Beiron underströk också att man även är återförsäljare
av tyska Böckers kranar i aluminium. Beiron
påminde om att med de nya reglerna får en
byggnadsarbetare faktiskt inte lyfta särskilt
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mycket, faktiskt bara 12 kg. Långt många fler
lyft än tidigare görs idag med olika typer av
kranar och kranarna betydelse i framtiden
kommer att öka kraftigt.

BYGGMARKNADENS UTVECKLING
Efter en kort kaffepaus och en chans för leverantörerna att presentera sina produkter fortsatte dagen med att Mikael Öberg pratade över
den rådande marknadssituationen för rental
både i Sverige och hela Europa. Han presenterade bland annat officiella siffror från den europeiska rentalorganisationen ERA, European
Rental Association. Enligt siffror från ERA låg
den europeiska rentalbranschens omsättning
på 23559 md euro under 2015. Storbritannien
är den klart största marknaden. Värdet på
omsättningen har legat ganska stilla under
de senaste åren och pendlat mellan 22 till 24
miljarder euro. Enligt ERAs beräkning ligger
omsättningen av den svenska rentalmarkna-

den på drygt 1,3 md SEK. Ökningstrenden ligger på 1,9% men upplevdes högre bland deltagarna på mötet. Den svenska byggmarknadens
värde under 2015 uppmättes till 13,6 md SEK
och fortsätter att öka i år och med all säkerhet
med viss ökning nästa år också. Medianen för
svenska byggföretag är en omsättning på cirka
15Mkr och trenden är att mindre och medelstora byggföretag ökar i antal. Dessutom finns
det 224 rentalföretag i landet idag. Öberg pratade också om den gällande situationen inom
den svenska byggsektorn. Anläggningssidan
ser fortsatt mycket stark ut och att det kommer att hålla i sig under 2017. Han framhöll att
boendesektorn kommer att vara motorblocket
i tillväxten typ som på 1980-talet. Vi får bara
hoppas att vi slipper uppleva fortsättningen, d
v s det som hände på 1990-talet då bostadspriserna kollapsade. Öberg fortsatte och berättade att i framtiden kommer vi se, både i Sverige
och övriga Europa, att så kallade subcentra och

Försäljning av Alufase rullställningar
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supercentra kommer att växa upp som kommer att generera många nya byggprojekt. Man
tror att det kommer att byggas den här typen
av supercentrum i omkring 600 europeiska
städer. Öberg sammanfattade med att säga
att det ser ljust ut men dock med en något
begränsad efterfrågan med fler nyanlända och
fler ungdomar som väljer att bo kvar hemma.
Tuffare lönekrav och amorteringskrav kommer också bromsa byggandet något. Ett annat
faktum är den minskade rörligheten på bostadsmarknaden. Folk flyttar inte lika mycket
nu och säljer och köper därmed mindre. Öberg
framhöll dock att vi kan känna oss trygga med
utveckling i byggbranschen de närmaste två
till tre åren. Det kommer att hålla sig på ungefär samma nivå som nu.

ATT VÄXLA OM
FRÅN LINJÄRT TILL CIRKULÄRT
Nästa föreläsare Felix Ockborn från företa-

• Specialister på rullställningar
• Lång branscherfarenhet
• Kompatibel med annat fabrikat
• Finns i modellerna 300 och 400
Tel: 013-101030
www.stallningsgrossisten.se

God Jul & Gott Nytt år!
Vi på Hyresmaskiner
tackar er för ett underbart
år och ser fram emot ett
fantastiskt 2017 med nya
och gamla kunder!

Adress: Fjärdingsvägen 1,
802 93 Gävle
Telefon: 026-14 08 00
www.hyrmaskiner.se

n
pe ntil
m
u
ve
gsp back
u
s
Låg med
lli
Mi
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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get Sustema. Ockborn pratade över det heta
ämnet att vi är på våg från linjär ekonomi till
istället cirkulär ekonomi något som även var
en “Hot Topic” på ERAs årsmöte som hölls i
Stockholm tidigare i år. Kortfattat kan man
säga att linjärt bygger på att blanda som i
sin tur skapar avfall som vi inte har någon
nytta. Cirkulärt är att sluta blanda och skapa
resurser istället för avfall. Resurserna går att
återanvända. Idag blandas biologiskt med
tekniskt ifråga om material och det skapar
avfall. I en cirkulär ekonomi strävar man efter
att sluta att blanda ihop dessa material utan
istället hantera dessa material separat. På sikt
kommer inte någon form av avfall att existera
i en fullt ut fungerande cirkulär ekonomi och
fråga som ställdes på SRAs möte var hur och
varför är detta relevant för rentalbranschen. I
sin föreläsning förklarade Ockborn vad detta
kan innebära. Hur kan en cirkulär affärsmodell sett ut i rentalbranschen. Mötesdeltagarna kom med flera förslag men det är ett svårt
ämne och ställer stora krav på att ändra sitt
tänkande. Att växla om till cirkulär ekonomi
är en stor utmaning men en förutsättning för
att världen ska ta sitt ansvar och utvecklas i
rätt riktning och börja skapa resurser istället för att ta resurser från vår miljö. EU har
en särskild handlingsplan för att växla om
till cirkulär ekonomi som har särskild fokus
på framförallt byggnation och rivning. Det

cirkulära tänkande genomsyrar allt och ska
genomsyra allt och kan kopplas till det som vi
idag kallar delningsekonomi. Bra exempel på
detta är taxitjänster Uber eller logikonceptet
AirBnB som är på starkt framväxt över hela
världen. Cirkulärt tänkande är något som helt
klart kommer att växa i omfattning under de
närmaste åren.

MOON BERÄTTADE
VARFÖR VI SVENSKAR ÄR SOM VI ÄR
Rentaldagens föreläsningsdel avslutades med
en hemlig gäst som är brukligt på SRAs Rentaldag. Den hemliga gästen var en verklig
friskt fläkt som skapade den ena skrattsalvan
efter den andra. Han heter Colin Moon, från
Colin Moon Communications, och är expert
på så kallad Cross-Boarder Teamwork. Moon

utsågs till Årets Affärstalare i Sverige 2012.
Moon är ursprungligen från England men
pratar god svenska efter många år här. Han
är i grunden utbildad antropolog och beskrev
av antropologi handlar om. Kort sagt handlar
antropologi att beskriva och klarlägga varför
vi är som vi är. Hans presentation innehöll
exempel på många dråpligheter hur man gör
i Sverige och hur det är att vara av en annan
nationalitet och kultur men leva i Sverige.
Han beskrev på det mest underhållande sätt
varför vi svenska är just som vi är och varför
vi gör saker på olika vis. En mycket bra avslutning på en för övrigt mycket givande och lärorik dag. Kvällen avslutades med middag på
Boule Bar som låg in närheten där deltagarna
dessutom delades in i lag och tävlade i Boule
mot varandra.

För
säkerhetens
skull
Våra asfaltklingor är försedda med speciella segment som
minskar risken för olyckor med segmentsläpp. Fyra stycken
“wedge-segment” - kilformade specialsegment - går ner
en bit på stambladet på varje klinga och skyddar det mot
alltför högt slitage.

Wedge-segment

Minimera risken för olyckor - Följ säkerhetsinstruktionerna Använd bra diamantverktyg!

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

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

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

kallt väder stoppa bygget

SIMPLY RELIABLE BOOMS

ROTERANDE JIBB!

NYHET!

12.19

10.67

SKYJACK´s nya SJ 30ARJE erbjuder en
arbetshöjd på 11m, och en sidoräckvidd på 6,25m.
Exemplarisk för användning inom bl.a höglager,
produktionslinor och industri tack vare
manövreringsmöjligheterna och den nätta
storleken.
Vill du veta mer?
Kontakta någon av våra säljare!
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Skyjack Sverige
Försäljning Göteborg: 031-21 22 45
Försäljning Stockholm: 08-410 604
46 Reservdelar: 031-21 22 45
Service: 031-21 22 45

Att vädret tvingar byggarbetsplatser att
pausa mellan senhöst och vår tillhör det förflutna. Skapa ideala arbetsförhållanden och
håll tidsramarna för arbetet även under kalla
väderförhållanden med värmare från Wacker Neuson.
IncoRent i Söderhamn, som är en del
av Hyrex-kedjan, har köpt 8 st tjältinare av
Wacker Neuson. 7 st av tinarna är av modellen HSH700 och en av enheterna är en
HSH380 inklusive generator.
IncoRent är ett ungt serviceföretag med
mycket ny energi i en traditionell uthyrningsbransch. De har ett offensivt sätt att
arbeta inom maskinuthyrning och erbjuder
nya kringtjänster och servicekoncept. I Söderhamn har de sitt hjärta och där bygger de
sin hemmamarknad, men redan från start
så utvecklar de ”export” affärer runt om i
Sverige. På den lokala marknaden har de ett
fullservicesortiment av maskiner och utrustning samt förbrukningsvaror tillgängligt i
sin depå och butik samt via utkörning.
Som ett led i deras affärsutveckling har
de inför vintersäsongen i år investerat i 8
Tjältinare från Wacker Neuson. Tjältining är
ett sätt för samhällsbyggare av olika slag att
kunna fortsätta med sina olika projekt under
vintern, trots snö och tjäle. Calle Norberg,
VD på IncoRent säger att maskinerna från
Wacker Neuson uppfyller deras krav på tillgänglighet och hållbarhet som definieras av
IncoRents värdegrund.
Lagom till att den första snön föll över
Hälsingland så levererades de första åtta
gula maskinerna till Söderhamn och radades
upp på gårdsplanen utanför IncoRent. Under hösten har IncoRent skickat personal på
utbildning hos Wacker Neuson för att förbereda sig inför vinterns tjältining och för att
kunna serva sina kunder på bästa sätt.
IncoRents Vinterexpert, Sammy Werme,
säger att det var viktigt att ha en tjältinare
i sortimentet som fyller olika funktioner
och har en bredare kundbas än bara för vintergrävning. Han ser redan ett intresse hos
kunder att t.ex. använda dem för att tina av
tak eller för att värma i samband med gjutning.
Tack vare att alla nya tjältinare hos IncoRent nu är utrustade med GPS och Mobilövervakning så kan kunder ha kontroll
på processen hela tiden utan att behöva ha
personal på plats under kvällar eller helger.
I samband med leveransen av de åtta nya
tjältinarna till IncoRents depå i Söderhamn
så arrangerades en prova på eftermiddag
för kunder och intresserade. IncoRents VD
agerade kock och lagade pyttipanna med
ägg och rödbetor till de ca 60 intresserade
som kom på vinterlunch med tjältining som
tema.
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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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Liten men
starkt tillskott

I FLEX
SKRUVDRAGARESERIE

NYA EASYDRILL 12

När man kommer tillbaka från möbelshoppingen och knappt kan bärga sig att
montera ihop skåpet, bordet eller garderoben, kan man använda nya Bosch EasyDrill 12 för att snabbt sätta ihop möbeln.
Den nya borren och skruvdragaren gör
jobbet enklare än någonsin, dessutom är
den bara 15,5 x 19 centimeter stor och väger endast 900 gram. Användaren behöver
inte hålla på med krångliga installationer
för att komma igång med EasyDrill 12, det
är bara att packa upp och sätta igång. Det
lilla lättviktsverktyget kontrollerar automatiskt hastigheten och ser till att man har
exakt rätt effekt för uppgiften.
EasyDrill 12 kan skruva i skruvar med
diameter upp till 10 millimeter helt utan
besvär. Det betyder att man kan montera ihop sin nya hallhylla på nolltid, plus
att EasyDrill 12 fortfarande kommer att
ha batteri kvar till fler projekt. En enda
laddning räcker för att skruva i upp till
150 skruvar med en diameter på 6 millimeter och längd på 60 millimeter. Inte
ens metall är ett problem för detta lilla
kraftpaket. Användaren kan t.ex. dekorera sin balkong med en ny blomlåda i
aluminium, EasyDrill 12 borrar hål i upp
till 6 millimeter i diameter tack vare vridmomentet på upp till 15 Newtonmeter.
EasyDrill 12 är drömmen för den som
precis har flyttat in ett nytt hem med
massa nya möbler att skruva ihop. Men
den smidiga designen slipper man att bli
trött i armar och händer, även om man
håller på hela dagen. Med EasyDrill 12
kan man också byta mellan olika tillbehör och projekt snabbt. Den smidiga
snabbchucken gör att man kan byta
borrar och bits blixtsnabbt, utan att behöva använda extra verktyg. En annan
användbar funktion är att EasyDrill 12
varnar i god tid innan batteriet tar slut,
genom en LED-lampa som tydligt visar
hur mycket som återstår av batteriet.
Lampan indikerar också vilket håll rotationen är inställd på.

Flex lanserar en ny batteridriven 10.8 volt
borrskruvdragare, DD2G. En maskin som har
designats med fokus på lätthet utan att kompromissa på kraften.
DD2G är en 2-växlad sladdlös borrskruvdragare som är praktiskt utrustad med högt
vridmoment samt högt varvtal vilket gör den
till en stark och driftig borrskruvdragare. Med
sin kraft kommer den även med en låg vikt
och mindre design än 18V vilket gör att den
har lättare att komma åt utrymmen som kan
vara svåråtkomliga och trånga. Som alla Flex
batteridrivna maskiner har batteriet aktiv
kylning, Keep Cool. Samt inbyggd integrerad
kretsteknologi (MCU) med programmerad
styrning. Detta ger maskinen en betydligt
förlängd driftstid mellan laddningarna samt
längre livslängd på varje batteri. Den kompakta och lätta borrskruvdragen har varvtalsreglering med låsfunktion och är försedd
med LED-belysning, för och efterbelysning
för perfekt sikt på arbetsytan. Dessutom är
DD2G utformad med ett ergonomiskt handtag med ett mjukt grepp vilket minimerar
belastningen och förebygger värk i händerna.
Maskinens maxborrkapacitet genomför 25
millimeter i trä och 10 millimeters i stål och

under arbetet bearbetar överbelastningsskyddet som i sin tur ökar maskinens hållbarhet.
DD2G levereras bl.a. med två batteripaket 4,0
Ah och laddare i en L-Boxx

Skålformad diamantkapklinga för rundade snitt
Nu finns Curve - rundad / skålformad diamantkapklinga för rundade snitt. Curveklingan gör det möjligt att skära i cirklar,
t.ex. runt avlopp, brunnar och liknande. Segmentshöjden är 7 mm. Diamantklingan säljs
av Big-gruppen.

NY MARKVIBRATOR
På Svenska Maskinmässan introducerades och
demokördes PV-seriens markvibratorer för
grävmaskiner från Simex. Markvibratorn kan
användas till pålning och andra arbeten där vibrationskraft kan hjälpa till. PV-serien är mycket
kompakt och robust. Den innehåller fem modeller för grävmaskiner från 1,5 till 40 t. Med Simex
flödesbegränsningsventil blir installationen enkel. I Sverige går Simex markvibratorer att hitta
hos Amas.
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Nu lanseras de senaste av

HITACHIS SERIE 6-MASKINER
Nu lanseras ytterligare modeller av Hitachis
grävare och hjullastare i Serie 6-version. Maskinerna lever upp till EU:s utsläppsregler enligt
Steg 4 och är förbättrade på hundratals punkter.
Det handlar om ytterligare totalt cirka
nära 20 modeller av bandgrävare, hjulgrävare
och hjullastare som finns tillgängliga för beställning och leverans i början av 2017. Alla
de nya modellerna presenterades vid Hitachi
Construction Machinery Europes, HCME:s,
anläggning utanför Amsterdam nyligen.

framträdande plats i Sverige. Den kompaktbyggda ZX225USLC-6 – eller om man går något nedåt i vikt, ZX190LC-6 kan vara intressanta alternativ för tidigare ZX210-ägare.
”Det återstår att se vad de svenska entreprenörerna tilltalas av mest. Hittills har
ZX210 dominerat, men det är spännande att
vi har flera modeller i den här viktklassen
som med sina olika egenskaper kan leva upp
till olika önskemål som entreprenörerna har”,
säger Delvators Henrik Ivansson.

BANDGRÄVARE

HJULGRÄVARE

Bandgrävarna som nu kommer i Serie 6-version är samtliga modeller från ZX130-6 upp
till den svenska storsäljaren, 24-tonnaren
ZX210LC-6. Vidare kan man nu också investera i de kompakta ZX135US-6 och ZX225USLC-6 med Serie 6-teknik.
När dessa bandgrävare nu införlivas i Serie
6-familjen innebär det att de förnyats och förbättrats på omkring 200 punkter. Det handlar
naturligtvis om ny motor- och reningsteknik
som gör att miljökraven tillgodoses. Men det
handlar också om förbättringar av prestanda,
komfort och säkerhet. De förbättrade hydraulsystemen TRIAS II, och HIOS, innebär
reducerat behov av motorkraft vilket gör att
Hitachi lovar bränslebesparingar på upp till 12
procent. ZX190LC-6 körd på ECO-läge är bäst
i det sammanhanget.

När det gäller hjulgrävarna är det storsäljande
ZX145W-6 som kanske är mest efterlängtad.
145:an visades publikt redan under Svenska
Maskinmässan på Solvalla tidigare i år. Nu
är produktionen av maskinerna igång och de
första kommer till Sverige inom kort.
Samtidigt kommer även tvillingmodellen ZX140W-6. Skillnaden mellan 145:an och
140:an är att den förstnämnda är mer kompakt och därmed har fördelar i trånga arbetsmiljöer. Men båda modellerna har nu Serie
6-teknik och även ny motor, som erbjuder
maskinerna mer styrka.
Vidare finns också de större hjulgrävarna
ZX170W-6 och ZX190W-6 tillgängliga för beställning.
Liksom bandgrävarna är hjulgrävarna utrustade med teknik för efterbehandling av avgaserna som ger mindre utsläpp. Ljudnivåerna
är också reducerade och andra uppdateringar
handlar till exempel om ökad hyttkomfort.

NYA ALTERNATIV
Av bandgrävarna som nu lanseras finns också de
betydligt större ZX690LCH-6 och ZX890LCH-6,
med arbetsvikt på 70, respektive 88 ton.
Spännande modellalternativ är också ett
par bandgrävare som hittills har en mindre

HJULLASTARNA
Beträffande Hitachis hjullastare så finns redan 25-tonnaren ZW310-6 och minsting-
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arna ZW65-6 och ZW75-6 i Sverige. Återstår
ZW180-6, ZW220-6, ZW250-6 och de riktigt
stora hjullastarna ZW370-6 och ZW550-6
som nu också är på väg i Serie 6-utförande.
Även hjullastarna är uppgraderade såväl tekniskt, miljömässigt och vad gäller komforten.
Påtagligt är den nya designen på motorhuv,
motvikt och placeringen av avgasrör och luftintag. Allt har förändrats till förmån för bättre sikt.
Backkamera är standard och Hitachis hjullastare är numera en av de tystare på marknaden.
Hitachi betonar också förstärkningarna av
lastarmar och en ökning av dragkraften på 35
procent. Transmissionen är femstegad med
lockupfunktion och maskinerna har även
farthållare. Allt bidrar till att hålla bränsleförbrukningen nere.

SVENSKT OCH
EUROPEISKT INFLYTANDE
Burkhard Janssen, chef för ”Product Management & Engineering” vid HCME, säger:
”Vi är stolta att kunna presentera den senaste fasen av Serie 6-maskiner. Dessa modeller har utvecklats till perfektion i Japan
med hjälp av marknadsledande teknologi för
att möta behoven i den europeiska anläggningsbranschen och erbjuda lägsta möjliga
ägandekostnad.”
Han är också stolt över Sverige som ett av
de europeiska länder som påverkat utvecklingen av maskinerna:
”Vår europeiska röst har stor betydelse när
de japanska ingenjörerna utvecklar maskinerna. De lyssnar och det märks på de nya
Serie 6-maskinerna, som är mycket lättkörda,
bekväma och har bra system för enkel montering av olika tillbehör.”

träffa oss på
World of Concrete
i Las Vegas
17-20 januari 2017.
monter S10915
och C4537.

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

pullman-ermator.se

AVS. Svensk Rental Tidning c/o SCOP AB • Box 786 • SE-191 27 Sollentuna, Sverige

FW FACKVERKSSYSTEM
GÖR DET OMÖJLIGA ENKELT
Mångsidig problemlösare med obegränsade tillämpningar
u Perfekt integrerat i Layher Allround-systemet
u Smidiga och lättbyggda delar
u Stora spännvidder och hög lastkapacitet

Allround FW Fackverkssystem. En praktisk problemlösare där bara
fantasin sätter gränserna. Du bygger snabbt och smidigt stödbalkar,
utkragningar, hängställningar, arbetsplattformar - eller vad du vill!
Mer möjligheter från Layher.

www.layher.se

