Haulott lanserar nya HT28 intervall i Las Vegas
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HÅLLER HOV I BERLIN – NYA PRODUKTER FÖR DEN EUROPEISKA MARKNADEN

SCANTRUCK FÅR AGENTUREN PÅ DE STÖRSTA SAXLIFTARNA

SLIPMASKINER HELT I STÅL
RIV - SLIPA - POLERA

Scanmaskin 18 och ScanCombiflex 330RS är två robusta, allsidiga och
effektiva maskiner för alla sorters golv och ytor. På ett enkelt sätt byter du
bara verktyg eller sandpapper efter ändamål. Båda maskinerna har
justerbar hastighet och är lätta att transportera då de enkelt kan delas i två
delar. Med ett enkelt handgrepp kan du även göra om 330RS till en kantslip.
WWW.SCANMASKIN.SE

SCAN
COMBIFLEX 330RS

SCANMASKIN 18

Spänning: 220-240 V1 ~
Motoreffekt: 1,5 kW
Ström: 10 Amp
Frekvens: 50/60 Hz
Varvtal: 250-750/min
Slipskivor: 1 x 330 mm
Slipyta: 330 mm
Vikt: 65 kg
Övrigt: Justerbar hastighet, kantslip

Spänning: 220-240 V1 ~
Motoreffekt: 2,2 kW
Ström: 12 Amp
Frekvens: 50/60 Hz
Varvtal: 300-750 /min
Slipskivor: 3 x 150 mm
Slipyta: 450 mm
Vikt: 95 kg
Övrigt: Justerbar hastighet

SWEDISH QUALITY AND KNOW-HOW SINCE 1975
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30 Elverktyg
  

EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Utvecklingen av nya elverktyg med kraftfulla
batterier går snabbt. DEWALT, Milwaukee
och Ryobi presenterar nu nya elverktyg
med kraftfull batteriteknik, som ger samma
prestanda som nätmaskiner.

36 Milwaukee
håller hov i Berlin

17 Arbetsplattformar
Överallt där fasad- och underhållsarbeten skall utföras på större byggnader behöver man
arbetsplattformar för att placera materiel och arbetskraft utmed fasaden under projekttiden.

Elverktygsföretaget Milwaukee håller varje
år en utställning med nya produkter för sin
europeiska marknad.
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Och den svenska byggbranschen

dundrar vidare…

Sverige har flyt, det får man säga. Sista kvartalet förra
året blev ett rekord för byggbranschen i Sverige och
inget tyder på avmattning under årets första del.
Med all säkerhet håller den här utvecklingen i sig
hela året och en bra bit in på 2018 också. Sedan
kanske vi kan se lite av en vikande trend. Men när
bostadsbehovet blir mättat kan
vi nog räkna med ett bakslag i
konjunkturerna. Det har hänt
förut flera gånger. Då kanske
de beryktade bostadsbubblan
som det talas så mycket om
kommer att spricka. På det sätt
som vi arbetar i dag är det inte
en fråga om, om den spricker
utan när? Och som ett brev på
posten kommer priserna att
rasa. Först på stora exklusiva
lägenheter som ligger centralt,
sedan mindre och så sprider
sig farsoten till villorna. Sedan
kommer det att dröja ett antal
år innan priserna åter igen börjar klättra uppåt
för att göra samma resa igenom över en 20 till 30
årsperiod. Det är brist på boende idag framförallt

hyresrätter. Och det är främst synd om unga och
äldre som har svårt att hitta vettiga boenden till rätt
pris. Att fortsätta bygga bostäder i rasande fart när
efterfrågan är extremt hög är naturligtvis rätt. Men
det är inte helt enkelt att veta vad som är bäst. En
modell är att både gasa och bromsa bostadsbyggandet. En del byggherrar får
kritik för att hålla på med just
detta förfarande och anses
kunna bygga mycket mer än
man gör. Istället försöker man
sprida ut byggandet under
längre tid och bromsar ner
takten. På så vis flyttar man
det eventuella sprickande
av bostadsbubblan framåt
i tid. Kanske inte helt fel
tänkt men samtidigt drabbas
många bostadssökande på
grund av brist på lägenheter.
En annan effekt av medveten
bromsning av byggandet är att
priserna skjuter i höjden snabbare vilket kan skapa
en skrev prisbild. Få objekt med astronomiska priser.
Heller ingen bra lösning som kommer att slå än

hårdare på marknaden då den omtalade bubblan
spricker. Även om många skördar frukterna av
högkonjunktur och ordentlig fart i byggandet är
det inte alltid lätt att veta vilka beslut man ska ta.
Fart i byggandet har sedan ett bra tag tillbaka
även gynnat maskinuthyrarna även om det är lite
olika beroende på i vilken del av landet man är verksam. Storstädernas maskinuthyrare has full beläggning och det är ganska tomt på maskiner på lagret
hos många uthyrare. Märkligt nog är ojämnheten
större hos leverantörerna. Många vi pratat med är
nöjda men tycker samtidigt att efterfrågan på nya
maskiner borde vara högre med en såg hög grad av
uthyrning som vi upplever just nu. Det är svårt att
sia om vad detta beror på. Kanske många nyförvärv
gjordes under 2015 och 2016. Vi får se vad 2017
för med sig vad gäller maskinförsäljningen. Vi är än
så länge bara i slutet av det första kvartalet. Men i
år finns ingen mässa i början av året som sätter fart
på försäljningen. Vi får vänta fram till Maskinexpo
i maj på det.

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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NYA MODELLER

1,5 – 8 TONS MINIGRÄVARE.
MYCKET HÖG KOMFORT OCH KVALITE.

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

WWW.BOBCAT.SE

STOCKHOLM 08-564 899 60 | KRISTIANSTAD 044-24 40 10
MALMÖ 040-22 22 04 | GÖTEBORG 031-24 40 05
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MÄSSKALENDER
WORLD OF CONCRETE 2017
17-20 januari, 2017
Las Vegas, USA
www.worldofconcrete.com

Hyrex fyller 40 år
och det ska vi fira!
Tiden går. För 40 år sedan, närmare bestämt
1977, var det ett gäng uthyrare i stockholmstrakten och södra norrland som fick
den briljanta iden att starta en förening för
maskinuthyrare. Hyrexkedjan kom till vid ett
möte på Järva krog i Stockholm.
Tanken var att maskinuthyrare från
olika delar av vårt avlånga land skulle bli
medlemmar. Till en början var det bara ett
företag från en ort som fick vara medlem.
Detta har under tiden ändrats och nu är
det flera företag som är medlemmar från
samma ort.
En idé var bland annat att hjälpa varandra med inköp. Men också hålla reda på
lagar och paragrafer från olika myndigheter,
statliga verk och institutioner.
Föreningen drevs från början av ett
gäng eldsjälar som fick lägga mycket tid
och pengar på att få föreningen att fungera.
Idag består Hyrex styrelsen av åtta
medlemmar som representerar hela landet
från Skåne till Norrland.
På Hyrexkedjans årsmöte den 27:e
april i Stockholm där föreningen startade,
kommer vi naturligtvis att uppmärksamma
vårt 40 årsjubileum. Sista anmälningsdag
till Årsmötet är 17 mars.
Jag hoppas att ni som inte anmält er
tar tillfället och gör detta.
Passar också på att påminna om vårt
höstmöte som vi efter mångas önskemål har
förlagts utomlands. Vi fastnade för Italien
och Turin. Sista anmälningsdag för detta
möte är redan den 24 mars.

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

För mer information se hemsidan hyrx.
org. Hoppas vi ses på våra planerade möten.

WORLD OF CONCRETE
EUROPE 2017

www.hyrex.org
Thomas Truedsson
Ordförande Hyrex-Kedjan

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

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

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

BYGGRENTAL - EN TIDNING
FÖR OCH OM DEN SVENSKA
MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

SAMOTER 2017

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

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

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

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

WORLD OF CONCRETE 2018
22-26 januari 2018
Las Vegas, USA
www.worldofconcrete.com
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Affärer till ett värde av
cirka SEK 80 miljoner

ERA-konventet arrangeras 2-4 maj i Amsterdam

Alimak Group, marknadsledande
inom vertikala transportlösningar,
har tagit affärer gällande bygghissar
samt service till projekt i Canary
Wharf, i centrala London. Merparten av utrustningen kommer att levereras under andra kvartalet 2017.
Affärerna omfattar högeffektiva bygghissar, tillhörande
infrastruktur samt service och
support för transportlösningarna
under tiden projekten fortlöper.
“Vi är mycket glada att notera
ett fortsatt starkt intresse för och
erkännande av Alimaks premiumprodukter som är utvecklade för
att möjliggöra tillförlitlig, säker
och effektiv vertikal transport.
Med vår breda marknadsledande
produktportfölj och tillhörande
erbjudande av service och support har vi kunnat möta höga krav
på prestanda och effektivitet som
ställts från kunderna”, säger Fredrik Betts, global affärsområdeschef för Construction Equipment.
Alimaks bygghissar är modulära
vilket ger flexibilitet både gällande
storlek samt prestanda och det möjliggör användning inom en mängd
olika tillämpningar, såsom byggoch renoveringsprojekt av skyskrapor, broar, skorstenar och fasader.
Den modulära designen medger
även effektiv upp- och nedmontering av utrustningen samt reducerar kundens driftskostnad.

Åter igen arrangerar ERA, European Rental Association, sitt
årliga konvent på RAIs mäs�sanläggning i Amsterdam. Temat
kommer att vara ”Säkra talangen
för framtiden”. Ämnet, som är
ett bekymmer för många företag inom uthyrningsbranschen,
kommer att behandlas under
ledning av en panel den 2 maj
och många föredrag kommer att
ägnas åt det ämnet under resten
av konventet. ERA uppmuntrar
alla företag som önskar delta i
konventionen att tänka på att
registrera sina HR-direktör eller
HR representanter.
Det kommer att bli för dem
också en möjlighet att träffas och
utbyta med sina kolleger. Och
alla konventets deltagare kommer nytta av att ha HR-experter
bland dem. Hela programmet
för evenemanget finns på ERAs
hemsida och registreringen har
redan öppnat.
Prisutdelning i ERA Rental
Awards med tillhörande middag
kommer att äga rum på kvällen
den 3 maj. Som vanligt kommer
ERAs konvent arrangeras tillsammans med IRE, International
Rental Exhibition och mässan
APEX.

Ny säljare på
Brubakken AB
Brubakken har nu anställt Håkan
Lorén som säljare. Håkan kommer från Kalmar, där han arbetat
i 17 år som bl.a. teamleader för
den svenska säljorganisationen.
Håkan kommer att utgå från huvudkontoret i Göteborg, men kommer att arbeta i hela södra Sverige.

Scantruck och Söderberg & Haak i
gemensamma nya lokaler i Stockholm
Manitou-importören får Söderberg & Haak med Komatsu entreprenadmaskiner som hyresgäst på det nya huvudkontoret i
Rosersberg.
Bara två år efter att Scantruck
övertog importen och agenturen
av Manitou teleskoplastare på
den svenska marknaden, förbereder verksamheten nu sig på att
bygga nytt svenskt huvudkontor i
Stockholm. Scantruck förväntar
att flytta in i de nya byggnaderna
hösten 2017.
Scantrucks nya svenska huvudkontor kommer att ligga i det
attraktiva industriområdet Rosersberg mellan Stockholm och
Arlanda flygplats. På den 13.000
kvadratmeter stora tomten bygger man stort nog för att Söderberg & Haak, som har importen
av Komatsu-entreprenadmaskiner i Sverige, ska kunna flytta in
som hyresgäst 1 januari 2018.
”Vi ser givetvis mycket fram
emot att flytta in i eget hus, men
också att komma under samma
tak som Söderberg & Haak. Det
blir helt klart en stor fördel för
båda verksamheterna att vi är i
samma byggnad. Det ger en positiv synergieffekt för både Scantruck och Söderberg & Haak. Vi
har olika produktprogram och vi
kan attrahera många fler kunder
till huset när det är flera produkter att titta på”, säger Business
Manager Anker B. Lemvig hos
Scantruck.
Hans Ripa, VD på Söderberg
& Haak Maskin AB kommenterar: ”Det har varit extremt viktigt för oss att hitta bra lokaler
med modern verkstad i Sveriges
viktigaste entreprenadområde.
Fördelen med att dela lokal med
en annan professionell aktör på
marknaden är uppenbar!”

MED TVÅ AV ALLT
Första spadtaget görs i Rosersberg
i början av 2017. Till hösten 2017
kommer den 3.000 kvadratmeter
stora byggnaden att vara färdig
så att Scantruck själv kan flytta in
med försäljning av maskiner och
reservdelar samt service av Manitou teleskoplastare och Mustang
minilastare. Vid årsskiftet 2018
flyttar Söderberg & Haak in med
Komatsu entreprenadmaskinerna. ”Vi delar byggnaden nästan
lika med Söderberg & Haak. Båda
bolagen får verkstad, reservdelslager, maskinutställning, kontor och personalutrymmen. Det
byggs nästan två av allt i byggnaden, och samtidigt får vi gemensam utställning och show-room
samt en stor gemensam spolhall”,
berättar Anker B. Lemvig.

STABILT FOTFÄSTE
”Det är en fantastisk positiv
utveckling för Scantruck som
svensk importör av Manitou och
Mustang, som nu leder till byggandet av det nya huvudkontoret. Vi övertog importen och
agenturen av Manitou i Sverige
den 1 december 2014, och det
har varit full fart sedan dess. Vi
har fått ett stabilt fotfäste på den
svenska marknaden med världens ledande märke inom teleskoplastare, och jag är säker på,
att vårt nya huvudkontor i Rosersberg kommer att bidra till att
förstärka positionen”, säger Business Manager Anker B. Lemvig.
Scantruck tar förresten ut
glädjen i förskott i Rosersberg.
Redan från 1 februari 2017 har
alla Scantruck-aktiviteter i Sverige utgått från en grannbyggnad
till det nya huvudkontoret. Här
hyr Scantruck in sig tills det nya
huvudkontoret är klart.
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Förändrade villkor
i Ramirents
hyresförsäkring
Premien på Ramirents hyresförsäkring, för hyrda maskiner
och material, höjdes från 5 till 6
procent av bruttopriset per den 1
februari 2017. Självrisken på 3000
kronor förändras inte utan kommer vara den samma även under
2017.
Försäkringen är av allrisktyp
och täcker plötsliga och oförutsedda händelser såsom brand,
vattenskada, skadegörelse eller
stöld. Försäkringen är framtagen
i samarbete med försäkringsbolag. Med Ramirents hyresförsäkring får man kontroll på skade- och stöldrisken för de hyrda
maskinerna och materialet och
försäkrar sig mot oförutsedda
utgifter som annars kan äventyra
ekonomin i projektet.
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Ring Stefan Larsson
på 070-516 96 36
kaeser.se

Kärt barn har många namn
En av de bästa konjunkturmätarna i byggbranschen är tillgången på byggbodar. I
sämre tider står dessa produkter travade
på höjden, bredden och längden hos alla
maskinuthyrare. Det räcker att göra ett
svep förbi några maskinuthyrare för att
avgöra hur det står till i byggbranschen.
Märkligt men så har det alltid varit.
Hur det ser ut just nu är det inte svårt
att gissa sig till. Det finns inte en enda
ledig byggbod att uppbringa och det är
bokningsköer hos alla uthyrare som har
tillgång till dessa produkter. Hos de stora
fabrikerna i Norden, för det är framförallt i
Norden vi har modultillverkare som satsat
på att producera trä baserade moduler,
råder det full produktion dygnet runt och
trots det räcker inte kapaciteten till. Det
finns ingen annan uthyrningsprodukt
som det svänger så mycket om som just
dessa byggbodar. I goda tider ska alla ha
dem samtidigt och i dåliga tider står de
travade på varandra likt spökstäder om
natten. Vad är det då för speciellt med
just byggbodar och förresten varför har
de så många olika namn?
När Sverige 1965-1975 genomförde
det sk. miljonprogrammet för bostäder
skapades ett stort behov för alla byggarbetare som behövde någonstans att
ta vägen under matrasterna och att
ta skydd vid dåligt väder. Detta lade
grunden till det som kom att kallas
byggfuttar eller byggbaracker. Orden
var synonymt med skjul och tillfälligt
skydd. I sak stämde detta mycket väl
med det behov de fyllde. Det dröjde
inte länge förrän byggarbetarna skulle
kunna göra toabesök, byta om och duscha på sin arbetsplats vilket medförde
att vi fick fler varianter av byggboden
där även vatten, avlopp skulle anslutas
och sedermera också el. Till slut kom
även byggtjänstemän som också skulle
sitta ute på arbetsplatserna. I och med
detta föddes kontors boden.

Produktutvecklingen av det som vi
i hyresbranschen kallar rentalmoduler
har varit mycket imponerande. Från
att en gång i tiden har varit likvärdiga
med skjul till dagens moderna lokaler
som i allt väsentligt är helt likställiga
med vilket kontor, matsal eller dusch
& omklädningsrum som helst. Den
stora skillnaden i sak är just att de är
tillverkade för att fungera som tillfälliga
lokaler under kortare och längre tid
dvs. för alla de som arbetar under den
tid som byggprojektet pågår. Begreppet modul är ett allmänt vedertaget
begrepp i byggbranschen som står för
industriellt tillverkade lokaler med hög
kvalitet. Ordet rental ger en association
till att det är fråga om moduler som
hyrs in och således inte utgör delar till
bostäder eller kontor.
Dagens rentalmoduler finns i en
mängd utföranden. Hyresmarknaden
erbjuder idag utöver byggbranschens
behov även tillfälliga lokaler till skolor,
förskolor, korttidsboende, butiker,
industrilokaler och kontor.
Synonymt för alla är att de är byggda för att klara omflyttningar genom
självbärande konstruktion. De har standardiserade mått och kan på så vis fogas
samman på höjden bredden o längden
för att skapa just det lokalbehov kunden
eftersöker. Tillverkningen sker i enlighet
med Boverkets regelverk (BBR). Varje
uthyrare följer också plan o bygglagen
(PBL) i samband med etablering och av
etablering. Själva etableringen utförs i
enlighet med Arbetsmiljöverkets riktlinjer och SRAs branschpraxis.
Nästa gång du behöver en tillfällig
lokal vänd dej till någon av SRAs medlemsföretag då får du en rentalmodul
som uppfyller alla krav från produkt till
färdig etablering.
Mikael Öberg
Ordförande, Swedish Rental Association
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KONJUNKTURBAROMETERN

Februari 2017

Detaljhandeln stärktes
i en fortsatt ljus
Konjunkturbarometer
Barometerindikatorn ändrades endast marginellt i februari,
från 111,9 i januari till 111,6. Den fortsätter därmed att
visa på ett mycket ljust stämningsläge i ekonomin. Samtliga
ingående företagssektorer rapporterar om ett starkt eller
mycket starkt läge. Även detaljhandelns förtroende har
återhämtat sig från förra månadens nedgång och ligger nu
åter något över det historiska genomsnittet. Hushållens syn
på ekonomin är fortsatt optimistisk.
Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin föll 1 enhet i februari, men
fortsätter visa på ett betydligt starkare läge än normalt. Såväl företagens syn
på orderstockar och färdigvarulager i nuläget som deras produktionsplaner
för de närmaste månaderna bidrar till den starka bilden.
Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg ytterligare 1 enhet i februari och visar på ett fortsatt mycket starkt läge.
Byggföretagen är nöjda med orderstockarnas storlek i nuläget och anställningsplanerna på tre månaders sikt är klart mer optimistiska än normalt.
Detaljhandelns (inkluderar internethandel) konfidensindikator steg 3,7
enheter och överstiger därmed åter det historiska genomsnittet. Trots att tidigare höga förväntningar inte realiserats, rapporterar företagen återigen att
de förväntar sig en stark försäljningstillväxt de kommande tre månaderna.
Tjänsteindikatorn ändrades endast marginellt i februari och ligger kvar
en bit över det historiska genomsnittet. Efterfrågan på företagens tjänster
uppges ha utvecklats väl de senaste månaderna och förväntningarna
på efterfrågan och sysselsättning de närmaste månaderna är fortsatt
optimistiska.

77 procent bokat - rekordstort intresse
Intresset för att boka en plats på
Nordbygg är större än någonsin.
Hela 77 procent av uthyrningsbara yta är uppbokad redan i januari 2017 då mässan är först våren 2018. En del utställare väljer
att satsa gemensamt, i koncerner

eller nätverk, för att visa styrka
och bredd. Läs om Hultafors och
Bemsiq, utställare som insett
vikten av att finnas på plats och
skapa möten och affärer på Nordbygg 2018.
www.nordbygg.se

NYTT ALL TIME HIGH HOS BECK
Nytt all time high hos Beck med
över 200 nya Kobelco maskiner
sålda under 2016 i Beck gruppen.
Det betyder att långt över 500
nya Kobelco bandgrävare nu är
sålda sedan åter- introduktionen.
Enligt Beck själva närmar man
sig 10 procent marknadsandel
på bandgrävare. Resultatet blev
så bra under 2016 att Beck delar
ut runt en halv miljon kronor i
bonus till duktiga anställda som
har bidragit till detta. 2017 kommer att bli ett ännu bättre år för
Beck Sverige och Beck Gruppen
som sådan, då tros passerar 300
miljoner SEK i omsättning.
I Beck Sverige är det nu närmare 30 anställda, med en stark
serviceorganisation som är under
vidare utveckling i såväl Göteborg
som i Stockholm. Därutöver knyter bolaget till sig servicepartners
och försäljningspartners över
hela Sverige. Men Beck-gruppen
är inte bara Kobelco, också Hitachi-producerade Airman är en
populär minigrävare, BM dumpern från Messersi blir det levererat flera och flera av, BM Hammaren, en premiumhammare
från Korea, har blivit populär och
inte minst må nämnas att för första gången levererade Beck BM
Track gummilarver med garanti,
för över 10 miljoner kronor.
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Största nyheten är introduktionen av Gehl 5 tons hjullastare, en
amerikansk-producerad hjullastare med all utrustning inkluderat,
till ett bra pris. Gehl AL750 smälter fint in i sortimentet av Gehl
mindre hjullastare som Beck sålde
ett stort antal av också under 2016.
Tillsammans med Beck Norge har
gruppen köpt in ett betydligt antal
hjullastare som skall introduceras
i såväl Sverige som Norge under
våren 2017. BMHyra utvecklas vidare med depåer i Haninge, Göteborg, Norra Stockholm och Oslo.
Gruppen satsar mer på uthyrning
av stora (Kobelco) bandgrävare
under året.

FRAMTIDSUTSIKTER
Framtiden ser ljus ut. Kobelco, Airman, Gehl och företagets andra
leverantörer utvecklar stadigt nya
intressanta produkter, man bygger ut sina serviceställen, sin eftermarknadsservice och så vidare och
tror att 2017 blir ett bra år för såväl
många kunder som för Beck själva.
Under året 2016 stöttade
Beck-gruppen Prek Sway skolan
i Kambodja med 300.000 kr och
med Becks hjälp kommer cirka
175 barn gå i skola och få sin utbildning. “Det glädjer oss att kunna hjälpa och det skall vi fortsätta
med”,säger Owe Beck.

’KÄNN KRAFTEN’

DC Tromb 400 är vår kraftfullaste enfas
stoftavskiljare. Den är konstruerad för
att möta dagens arbetsmiljökrav och
bearbetningsmaskiner som har blivit
effektivare och därför producerar mer
damm än tidigare. Luftflödet är som
mest hela 400 m3/h och har t ex kapacitet för golvslipsmaskiner 500 mm
och stora elkapmaskiner.

Läs mer på dustcontrol.se
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Merlo expanderar ytterligare i norr

Husqvarna förvärvar Pullman Ermator
I början av 2017 meddelade tillverkaren Husqvarna Construction Products att man förvärvade
Pullman Ermator som tillverkar
bygg- och industridammsugare,
luftrenare med mer. Pullman
Ermator är ett starkt varumärke
både här hemma och internationellt. Man har framförallt
etablerat sig kraftfullt på den
amerikanska marknaden under
de senaste fem åren. Pullman Ermators kunnande och sortiment
inom området passar perfekt tillsammans med Husqvarnas egna
sortiment av byggmaskiner. Förvärvet var därför inte helt oväntat.
Förvärvet innebär inte att
Pullman Ermators produkter
helt sugs upp i Husqvarna produktsortiment. De både företagen kommer att arbeta vidare
som tidigare i alla fall under en
överskådlig tid, tror tidningen.
På World of Concrete visade
Husqvarna en rad nya modeller i
sitt sortiment som förstås har sitt
ursprung i Pullman Ermator.
Husqvarna har alltid varit engagerad i att utveckla produkter
som uppfyller kundernas behov
och är effektiva, ergonomiska
och användarvänliga. Det är därför Husqvarna nyligen förvär-

vade Pullman Ermator, en världsledande tillverkare av utrustning
för att hantera damm och slam
för byggindustrin.
”Genom att integrera Pullman
Ermators marknadsledande teknik med vårt produktsortiment,
kan vi erbjuda ännu effektivare,
helhetslösningar”, säger Henric
Andersson, VD för Husqvarna
Construction Products.
Under World of Concrete,
lanserades 13 nya dammsugare
och luftrenare för byggindustrin
på den amerikanska marknaden.
Dessa inkluderar trefas HEPA
dammsugare och föravskiljare
för tunga arbeten, våtsugar, enfas
HEPA dammsugare och bärbara
HEPA luftrenare.

PÅ SAMTLIGA MARKNADER
Husqvarnas nya produkter för
damm- och slamhantering kommer att integreras stegvis på
samtliga marknader under 2017.
”Med dessa nya produkter
kommer vi att kunna erbjuda våra
kunder ännu effektivare systemlösningar och ett bredare, mer
komplett utbud av produkter och
tjänster”, förklarar Joakim LeffHallstein, Global Product Manager - golvslipning och polering.
www.husqvarnacp.com

Alimak Groups förvärv slutfört
Alimak Group har slutfört förvärvet av Avanti Wind Systems,
marknadsledare inom vertikala
transportlösningar för vindkraftverkstorn. Förvärvet breddar och
diversifierar Alimak Groups produktportfölj och möjliggör expansion till ett växande område
inom förnybar energi. Avanti
grundades 1885 och har idag fler

än 30 000 servicehissar installerade globalt. Avantis omsättning
för 2016 förväntas, som tidigare
meddelats, uppgå till 98 MEUR
och bolaget är verksamt globalt
med sex stycken produktionsanläggningar i Danmark, Spanien,
Kina, USA och Brasilien.
Affären konsoliderades från 1
februari 2017.

Merlos generalagent i Sverige,
AB Hüllert Maskin expanderar
ytterligare i norra Sverige tack
vare ett samarbete med X-Maskiner AB.
X-Maskiner AB med anläggningar på fyra orter är från och
med januari återförsäljare och
servicelämnare för Merlo teleskoplastare i Hälsingland, Jämtland/Härjedalen och Västernorrlands län.
X-Maskiner har försäljning
och verkstäder i Hudiksvall,
Sundsvall, Östersund och Örnsköldsvik.
Det nya samarbetet ska ses
som en av AB Hüllert Maskins
senaste satsningar på att ytterligare stärka försäljnings- och
servicenätet för Merlo i hela
Sverige. Tack vare X-Maskiners
starka ställning i södra och mellersta Norrland utökas Merlos
representation kraftfullt i ett
enda steg. Sedan tidigare är även
Norrmaskiner i Norrbotten och
Västerbotten samarbetspartners
och nu täcks alltså hela Norrland
in på den svenska Merlo-kartan.

Under våren planerar XMaskiner visningar av Merlo
teleskoplastare vid samtliga XMaskiners anläggningar. Hittills
är datumen 7-8 april bestämt för
visningen i Östersund, men visningarna sker på samtliga orter.
Datum för de övriga meddelas
senare.
”Merlo är ett av de finaste teleskoplastarmärkena på marknaden. För X-Maskiner betyder
samarbetet att vi som leverantör
av maskiner till entreprenad och
jordbruk kan erbjuda ett komplett utbud av maskiner. Många
av våra kunder efterfrågar just
teleskoplastare och Merlo har bra
lösningar för båda branscherna”,
säger X-Maskiner AB:s vd Björn
Jönsson i en kommentar.
X-Maskiner är sedan tidigare
återförsäljare av John Deere,
Terex och Avant.
X-Maskiner säljer nu hela Merlos modellutbud, utom de runtomsvängande ROTO-maskinerna. De
säljs av LGL Maskin AB i Gnarp,
som samarbetar med AB Hüllert
Maskin sedan lång tid tillbaka.

Världens högsta trähus
Arthur och Anders Buchardt på
AB Invest AS och entreprenören
HENT AS har ingått totalentreprenadkontrakt för bygget av
Mjöstornet i Brumunddal. Det
blir världens högsta trähus.
Samtidigt har HENT AS tecknat avtal med Moelven Limtre
AS. Företaget i Moelven blir totalunderentreprenör och ska leverera limträ, kerto- och massivträkonstruktioner för bygget av
tornet och simhallen i projektet.
Marknads- och utvecklingschef Knut Alstad på HENT AS
säger att projektet är ett resultat
av ett utvecklingssamarbete mellan AB Invest AS som byggherre,
HENT AS som projektutvecklare
och totalentreprenör, Voll Arkitekter AS och Moelven Limtre AS.

18 VÅNINGAR
Mjöstornet omfattar totalt ca
15 000 kvm, sträcker sig över 18
våningar och innehåller bland
annat lägenheter, hotell, kontor, restaurang och tillhörande
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gemensamma utrymmen. Totalhöjden är på över 80 meter. Kontraktssumman för HENT AS är
värd omkring NOK 500 miljoner
exkl. moms. För Moelven Limtre är avtalet med HENT AS värt
NOK 47 miljoner exkl. moms.
Projekteringen är redan igång
och start på byggplatsen är beräknad till den 1 april 2017.
Enligt byggherren och investeraren Arthur Buchardt innehåller projektet även en modern
sim- och badanläggning på cirka 4
000 kvm – med ett fint läge med
Mjösa som närmaste granne och
Ringsaker kommun som operatör.

Slyklippare

Minidumper S100
med lastare

Minidumper S160
med lastare

Kvalitetsmaskiner
• Lastkapacitet 700 kg, 1 ton,
1,6 ton och 2,5 ton
• Lastare och svängbart flak

Minidumper SC75
med lastare

Minidumper SC25A
med lastare

031-25 10 55
Se mer på vår hemsida www.bbm.se
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Delvator förstärker med säljare och specialist
Delvator AB anställer ytterligare
en säljare och förstärker samtidigt säljorganisationen med en
Product Manager.
Den nya säljaren är Per-Olof
Nilsson, som i januari 2017 gick
in som Delvators säljare av Hitachis entreprenadmaskiner i
säljområdet Skåne.
P-O Nilsson är skåning men
uppväxt i Göteborg och har lång
erfarenhet av säljarbete och av
entreprenadmaskiner. Han började redan 1978 i en kombinerad roll som lärling på verkstad,
demoförare och juniorsäljare.
Kunnande och erfarenhet från
fältservice och teknisk support är
också starka punkter på meritlistan.
Han arbetade dessutom under en period med Hitachi redan innan Delvator blev svensk
generalagent. På senare tid har
hans karriär fokuserats mot säljarrollen. Senast har P-O Nilsson
sålt minimaskiner hos Maskino i
Höganäs.
”Nu inleder jag mitt nya arbete med att successivt presentera
mig för Delvators Hitachikunder
i Skåne”, säger han.
P-O Nilsson tar därmed över
säljarbetet i Skåne från Magnus
Hansson som byter roll och blir
Delvators Product Manager.

®

Magnus Hansson har arbetat
i drygt tio år hos Delvator. Först
med teknisk support, därefter
som säljare i Skåne och nu avancerar han alltså till en ny funktion inom företaget som produktansvarig och Delvators tekniska
produktspecialist.
”Det här är riktigt roligt, inte
minst gäller det att få fortsätta
utveckla vårt nära samarbete med
Hitachi. Jag har ett stort tekniskt
intresse och god kunskap om Hitachis maskiner. Nu ska jag stötta
Delvators säljare med utbildning,
expertis och att förmedla tekniska
nyheter till säljare och kunder.”
Delvators nytillträdda vd
Lotta Lundquist är glad att presentera nye säljaren P-O Nilsson,

samt Magnus Hanssons nya roll:
”P-O:s långa erfarenhet gör
att vi kan täcka upp med en bra
säljrepresentation i Skåne. Samtidigt är det mycket glädjande
att vi kan ta vara på och vidareutveckla Magnus Hanssons gedigna kunnande om Hitachi i en
nyinrättad funktion som produktansvarig. Hans kompetens om
Hitachis maskiner är välkänd. Nu
blir hans kunnande en resurs för
både våra egna säljare, våra kunder och även ut mot våra underleverantörer av redskap och utrusningar till Hitachis maskiner.
Sammantaget kommer det att
utveckla vårt produktutbud och
därmed stärka vår marknadsposition”, säger Lotta Lundquist.

PO Nillson, Delvator.

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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Ny Regionchef på
STRABAG Sverige AB
STRABAG Sverige tar ytterligare
ett steg i koncernens tillväxtsstrategi i Skandinavien och har delat
upp verksamheten i två affärsområden, Building Construction och
Civil Engineering. Respektive affärsområde leds av Regionchefer,
två roller som nyrekryteras. Cecilia Pettersson blir ny Regionchef
för Building Construction.
Cecilia Pettersson kommer närmast från JM där hon arbetat som
Avdelningschef på Projektutveckling Region Öst och har dessförinnan en lång karriär inom NCC,
senast i rollen som Avdelningschef
i Uppsala för NCC Boende.
”Jag är mycket nöjd med rekryteringen av Cecilia. Cecilia har stor
erfarenhet från flera delar av vår
bransch, och en gedigen förståelse
för vår affär och kundrelationens
betydelse”, säger Niclas Melander
VD STRABAG Sverige AB.

A WIRTGEN GROUP COMPANY

Vältar från HAMM.
STARKA LÖSNINGAR FÖR VÄG –
OCH MARKBYGGNATION

CLOSE TO OUR CUSTOMERS. Hög packningskapacitet, smart framdrivningsteknik, användarvänligt nyttjande och perfekt sikt – vältarna från
HAMM övertygar. I hela världen. Det är allt våra kunder behöver. Det är vad CLOSE TO OUR CUSTOMER betyder för HAMM.
www.wirtgen-group.com/sweden

Wirtgen Sweden · Alvesta 0472 – 100 91 · Göteborg 031 – 748 31 31 · Nora 0581 – 804 00

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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Scantruck får agenturen
på de största saxliftarna

Ny ägare till
Hitachi Power Tools
Den 13/1-2017 inkom ett bud på
samtliga aktier i Hitachi Koki Co.
Ltd, verktygsdivisionen i Hitachikoncernen och modersällskap till
Hitachi Power Tools Sweden AB.
Styrelsen i Hitachi Koki har rekommenderat aktieägarna att acceptera budet. Budgivare är Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR).
KKR etablerades 1976 och är
ett av världens ledande ”private
equity” bolag som också är noterat på New York börsen. Bolagets
strategi är att göra långsiktiga investeringar i olika verksamheter
och med sikte att stimulera för
vidare tillväxt.
Köpet möjliggör en kraftfull
satsning på teknologi, fortsatt
produktutveckling och samtidigt
bidra till ytterligare eﬀektivare produktion, logistik och försäljning.
”Vi ser fram emot att få en ny
ägare som önskar stärka vår marknadsposition ytterligare och inte
minst bidra till att vi i framtiden
kan fortsätta erbjuda våra kunder
nya och innovativa produkter.
Det är bra både för dem och för
oss”, säger Magnus Nilsson, VD
Hitachi Power Tools Sweden AB.
Hitachi Power Tools Sweden
AB är en ledande leverantör av
ergonomiska elverktyg, trädgårdsmaskiner och tillhörande
kringprodukter på den svenska
proﬀsmarknaden.
Huvudsakliga distributionskanaler är fackhandel och kedjor inom bygg,
industri och trädgård. Produktportföljen innefattar varumärken
som Hitachi, Bendof, Kongsberg,
Niko, MFT, Basso och Olfa. Företaget är ett helägt dotterbolag till
Hitachi Power Tools Norway AS
med verksamhet i Norge, Sverige,
Danmark, Finland och Polen. Företaget ingår i den globala Hitachi Koki-koncernen.

Avtalet med tyska PB Platforms
tar liftar med en plattform på nästan 20 kvm och lyfthöjd på 27,25
meter till Sverige och Danmark.
En mindre balsal 27 meter
högt upp i luften. Det kan Scantruck bjuda på, efter att firman
har kommit överens med den
tyska lift-producenten PB Platforms om att få agenturen på
saxliftarna både på den danska
och svenska marknaden.
PB-liftarna blir Scantrucks
tredje stora agentur i Sverige för
ledande märken vad gäller maskiner till byggeri, anläggningar och
lantbruk. Scantruck är sedan tidigare svensk importör och återförsäljare av Manitou och Mustang.
Tyska PB Platform nordväst om
München är en av bara tre producenter på världsplan som tillverkar
de största saxliftarna. Det ingår
fyra serier i produktpaletten, där
Top-12 går från 10,20 till 22,50 meter i arbetshöjd. Top-16 består av
liftar från 13 till 17,10 meter, medan
Top-19 går från 13,25 till 17,80 meter. Bortsett från olika arbetshöjder och lyftkapaciteter är serierna
också olika när det gäller storleken
på själva maskinen.

1.000 KG
De helt överväldigande storlekarna
ligger i serien Top-24. Här har saxliftarna lyfthöjder från 22,30 meter
och helt upp till 27,25 meter, och
det är möjligt att ha 750 till 1.000
kilo i korgen. Den har också fullständigt imponerande dimensioner, som sammanlagt ger tätt på
20 kvadratmeters arbetsyta uppe i
luften om man väljer den största
saxliften. Korgen på PB S270-24E
4x4 är 7,98 x 2,40 meter.
Den stora spännvidden i
Scantrucks nya lift-serie från PB
Platform märks i den andra ändan av spektrumet. Den minsta
saxliften som är med i återförsäljaravtalet i Sverige och Danmark
är PB S101-12E med en arbetshöjd
på 10,20 meter och lyftkapacitet
på 500 kg. Maskinen har en totalbredd på bara 1,22 meter och är
därmed något enklare att komma
runt med än de större liftarna.
Alla PB-liftarna tillverkas på

fabriken i Tyskland. Hela programmet kan fås i både i en diesel- och i en eldriven version.

MANITOU OCH PB
PB-programmet passar perfekt
med Scantrucks import av liftar
från franska Manitou. Här startar serien av saxliftar med Manitou 78 SEC med lyftkapacitet
på 227 kg i 7,8 meters höjd. Den
största Manitou-saxliften är 140
SC, med en lyfthöjd på 14,2 meter
och en lyftkapacitet på 363 kg.

STORA LIFTAR
Hos Scantruck ser Business Manager, Sweden Anker Lemvig
fram emot att få de stora PB-liftarna i sortimentet.
”PB-liftarna har så många kvaliteter och möjligheter att vi kan
ge våra kunder riktigt många bra
skäl till att köpa dem. Lagerbyggnader och hallar blir större och
större och många av dem är så
stora att vanliga liftar helt enkelt
inte räcker. Samtidigt kan man få
PB-liftarna både som eldrivna och
med dieselmotor. Utan stödben är
de terränggående eftersom konstruktionen gör att undervagnen
följer terrängen. Det ger möjlighet
för att använda samma lift både
inomhus och utomhus och också
att köra in och ut ur hallar utan
problem”, säger Anker Lemvig.
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Kärcher invigde nytt
Koncernchef Hartmut Jenner
och VD Jonas Palmgren talade
till ca 130 gäster som tillsammans
med övriga medarbetare upplevde invigningsceremonin av nya
lokaler för möten, utbildning och
fördjupade samarbeten.
Kärchers nya showroom och
akademi om 1.100 m2 har skapats
med en vision om att bli en samlingsplats för rengöring. En investering i utveckling av relation, samarbete och utveckling av innovativa
lösningar för bättre resultat inom
rengöring. Likväl konsumenter som
professionella användare hittar produkter och lösningar i utställningen
medan utbildning och träning riktar sig främst till återförsäljare och
professionella användare.
Lokalerna är en utbyggnad av
den satsning företaget inledde
i Stockholm 2011 och med sikte
på att bygga ut i egen regi även
i Malmö. I tillägg driver samarbetspartners Kärcher Stores på
fyra övriga orter och fler planeras.

Maskinia startar
egen serviceverksamhet i Stockholm
Maskinia förstärker och utökar
eftermarknaden i Stockholm genom att starta egen serviceverksamhet. Detta är ett steg i ledet
att öka konkurrenskraften och
stötta den starka tillväxten för
Doosan, Case och Atlas Copco i
Stockholmsområdet.
Fram tills nu så har Maskinia
haft företaget MBAB som samarbetspartner i Stockholm, men
MBAB har nu valt att avveckla
sin verksamhet. I samband med
detta tar nu Maskinia steget fullt
ut och tar över serviceverksamheten i egen regi.
Beslutet att starta egen service
i Stockholm ligger i linje med den
strategiska planen för Maskinia i
Sverige och har pågått under en
längre tid. ”Vi har vuxit betydligt i
Stockholmsområdet under de senaste 10 åren och vår anläggning
i Järfälla kan nu utvecklas fullt
ut. Maskinia har redan anställt
servicepersonal men kommer att
utöka verksamheten och söker
därför både fler fältservicemekaniker och utrustningsmontörer.”
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Manitous helt nya New Ag-serie på väg till Sverige
Det gick inte obemärkt förbi när
25 svenska Scantruck-kunder
korsade Öresund och Kattegatt
för att delta i den danska Scantruck-maskinmässan ScanMek
på huvudkontoret i Skive. De
svenska besökarna visade sig vara
effektiva kunder och utnyttjade
chansen att ta en handfull Manitou-teleskoplastare med hem.
”Däribland var också det allra
första exemplar av en Manitou
MLT 737-130 PS+. Den är en av
nio sprillans nya landbruksteleskoplastare i den New Ag-serien,
som Manitou presenterade i
slutet på 2016, och som med ett
antal nya funktioner sätter en ny
standard. Den nya Manitou MLT
737 blir nu klargjord för leverans
till den första svenska kunden”,
berättar Anker Lemvig, som är

Scantrucks Business Manager
Sweden.
Scantrucks egen årliga maskinmässa var återigen väldigt
populär. Speciellt lördag kryllade det av gäster i hallarna med
sprillans nya Manitouer, Komatsu-maskiner och Mustang- och
Weycorlastmaskiner, och Skandinaviens största begagnatcentrum var fyllt med begagnade
maskiner i alla former.
”Jag vill överhuvudtaget inte gissa hur många gäster vi hade under
de två ScanMek-dagarna. Men jag
kan titta på antal sålda maskiner.
De var 55 till antalet, och det var fråga om rena mässaffärer, dvs. köparen och våra säljare var inte överens
redan innan mässan. Folk kom, såg
och köpte”, berättar produktchef
Claus Bjerregaard hos Scantruck.

GARANTI GAV
FÖRSÄLJNING
”Vi sålde en del mindre maskiner
från begagnat-centret, och så var
det inte minst den imponerande
försäljningen av nya Manitouteleskoplastare, som bidrog till att
säkra de fina försäljningssiffrorna.
Under ScanMek körde vi en kampanj med gratis tre års garanti.
Den slutade i samma sekund som
ScanMek slutade, och det bidrog i
allra högsta grad till att många ville säkra sig en Manitou på mäs�san”, säger Claus Bjerregaard.
”Rent generellt upplevde vi en
helt fantastisk stämning, det blev
betonat att både byggbranschen
och lantbruket är optimistiska.
Det som också gör ScanMek till
en riktigt bra upplevelse är att
många av våra leverantörer av ut-

rustning deltar med sina montrar. Flera maskinköpare tog också
tillfället i akt att besöka leverantörmontrarna för att köpa extra
utrustning till den nya maskin
som vi nu ska leverera”, berättar
produktchef Claus Bjerregaard.

MINST GÄSTER – STÖRST
FÖRSÄLJNING
Medan lördag blev den helt stora
dag besöksmässigt, var det faktisk den något lugnare fredag,
som gav mest i Scantruck-säljarnas plånböcker. Det var tre-fyra
gånger så många gäster lördag,
men 38 av de 55 sålda maskinerna
handlades på fredagen.
Däremot var det lördag förmiddag som de svenska besökarna slog till, och skrev under på
köpekontrakten.

Släpvagnsliftar
Larvbandsliftar
Brubakken AB 010-722 30 00 www.brubakken.se
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Jack Midhage AB anställer marknadskoordinator och säljare
slutet av mars. Thomas har mycket
lång erfarenhet av håltagarbranschen och kommer även han närmast från Jerneviken Maskin AB.
Thomas har innan dess arbetat
som säljare på Levanto och Hagby.
Thomas är väl känd bland håltagare
framför allt i Göteborg och övriga
Västsverige men har även arbetat
med utvalda kunder i Stockholm
och Mälardalen. Tillsammans med
Midhages befintliga säljare i Region
Väst, Magnus Molin, som i huvudsak betjänar uthyrarbranschen men
som även har många håltagare som
kunder, i framförallt Värmland
kommer Midhage att få en mycket
stark representation i dessa delar av
landet.
www.midhage.se

Laila Kaplan, ny marknadskoordinator på Jack Midhage AB.

Thomas Johansson,
ny säljare på Jack Midhage AB.

“

“

Som ett led i strävan att möta
framtiden och bli allt effektivare i marknadskommunikationen
har Jack Midhage AB till tjänsten
som marknadskoordinator anställt Laila Kaplan.
Laila, som närmast har haft en
liknande position hos Jerneviken
Maskin AB kommer att ansvara
för alla marknadsaktiviteter såsom kataloger, mässor, hemsida,
nyhetsbrev o.s.v.
Laila har mångårig erfarenhet
av såväl marknadsföringsarbete
som branschen och dess produkter och passar väl in i företagets
kultur och långsiktiga strategi.
Utöver Laila har Thomas Johansson anställts som säljare till
håltagarmarknaden med start i

Bästa sättet att
förutspå framtiden är
att uppfinna den.
- Alan Kay

www.hullert.se

Tel: 0512-30 00 30

TJÄNA PENGAR PÅ
DIN GAMLA MASKINPARK!
10

Ä NS P U M P
AR
ST L

SÅLD FÖR 44 000kr

PER

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
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Kontakta oss på 054 - 15 13 04 eller info@klaravik.se
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ARBETSPLATTFORMAR
FAKTA
Plats		
Typ av bygge
Typ av plattform
Lyftkapacitet
Plattform storlek
Lyfthastighet
Lyfthöjd här		

Urðarhvarf, Kópavogur, Island
Nytt komplex med hotell och kontor
HEK MC 450, dubbelmast
4 500 kg
20 m
8 m/min
30 m

ARBETSPLATTFORMAR
placeras med centimeterprecision
Överallt där fasad- och underhållsarbeten skall utföras på större
byggnader behöver man arbetsplattformar för att placera materiel
och arbetskraft utmed fasaden under projekttiden.

V

isst finns också annan teknik för att
åstadkomma själva lyftet. Men den
blir ofta oekonomisk för den här typen
av insatser. Med benäget bistånd av leverantörerna kan Svensk Rental Tidning här berätta om ett projekt där klättertekniken kom
till användning och något om fördelar med
hängtekniken.

NYBYGGE MED
HOTELL/KONTOR PÅ ISLAND
Vi beskrev Alimak HEKs nya klätterplattform HEK MC450 och 650 i detalj i fjolårets artikel. Därför är det roligt att nu kunna

berätta om ett fall där MC450 kommit till
användning.
Två klätterställningar av den nya typen användes för avslutande fasad- och fönsterarbeten på ett nytt byggnadskomplex med hotell,
kontor och garage i Urðarhvarf, Kópavogur,
Island. Googlar man på de isländska orden
hittar man filmklipp som visar byggnadens
storlek.
De två plattformarna såg till att materiel
och personal rationellt lyftes till rätt positioner, varvid tiden för materialtransporter
minskades radikalt. Personalen förklarade
sig nöjd med de arbetsförhållandena och den

transportkapacitet som klätterplattformarna
bjöd på.
HEK MC 450 lyfter upp till 2 500 kg i enkelmastutförande och upp till 4 500 kg dubbelmastad. Max lyfthöjd är 200 m. Viktiga delar
är förzinkade. Plattformen kan således lyfta
materiel och personal för en hel dags arbete på
en gång, en logistisk fördel som bidrar till lägre
kostnader. Byggarbetarna uppskattar att konstruktionen ger god tillgänglighet till husväggen med endast mindre hinder i vägen. Den
nya produktserien är särskilt lämpad för lätt till
medeltung användning, enligt Alimak HEK.
alimakhek.se
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ARBETSPLATTFORMAR
HÄNGPLATTFORMAR
FÖR HÖGRE BYGGNADER
ByggVärmeMaskiner AB, BVM, representerar
välkända tillverkare av hissar, byggspel, montage- och personliftar, bl.a. Geda. Produktområde Lyft innehåller produkter för lyft av material och/eller person. Programmet från Geda
innehåller såväl häng- som klätterställningar.

Vid arbete med riktigt höga byggnader
är hängställningar ett svårslaget alternativ.
Världens högsta byggnad, exempelvis, är 828
meter hög och har 164 våningar. Denna och
några andra byggnader är så höga att arbetsplattformar som klättrar inte klarar så stora
höjder men hängplattformar finns ju. Sådana
hängplattformar används ofta med fördel

också vid arbeten i kyltorn & silos, schakt &
fabriksbyggnader. För att ge arbetskraften en
god arbetsställning utan alltför böjda eller
vridna ryggar kan plattformarna precisionsplaceras.
En byggarbetsplats är en tuff och krävande miljö för all utrustning, arbetsplattformar är inget undantag. Helförzinkning
och pulverlackering av alla komponenter
som inte är i aluminium gör Gedas robusta
hängplattformar motståndskraftiga mot
väder och vind. För maximal anpassbarhet
kan takutläggarna erhållas i 3- eller 4-bensutförande. ”Den hängplattform som Geda
lanserade på Bauma 2016 kallad Standard är
konstruerad för insatser i utvecklingsländer
och blir knappast aktuell för Sverige”, säger
Peter Schmidt på BVM.
bvm.se

Exempel på applikation där
hängplattformar kommer till
sin fördel. Foto: Geda.
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MILWAUKEE® lanserar en ny
m18 fuel™ gipsskruvdragare
M18 FUEL™ gipsskruvdragaren arbetar snabbare och har tre gånger längre
drifttid än ledande batteridrivna modeller. Den är dessutom den första batteridrivna lösningen på marknaden som
erbjuder en optimerad kombination av
hastighet, drifttid och ergonomi.
”Batteridrivna gipsskruvdragare är
knappast någon nyhet inom branschen,
men de flesta modellerna har inte rätt
kombination av prestanda och ergonomi
som yrkesproﬀs behöver under långa arbetspass”, säger Thomas Møller, Trade
Product Manager för Milwaukee Tool.
”Vi har aldrig nöjt oss med medelmåttiga prestanda. Vi har tillbringat
otaliga timmar på olika arbetsplatser
för att undersöka vilka funktionskombinationer som är mest efterfrågade. En
bra exempel på detta är funktionen AUTO-START™. När funktionen AUTOSTART™ är aktiverad och avtryckaren
är intryckt startar motorn endast när
skruven får kontakt med gipsskivan.
Det innebär att motorn endast är igång
under själva skruvdragningen, vilket ger
tre gånger längre drifttid. I slutänden
innebär detta att automatskruvdragaren kan användas på exakt samma sätt
som nätdrivna maskiner, fast med fördelarna av vara en del av ett helt batterisystem”, säger Thomas Møller.
”Genom en kombination av tre exklusiva innovationer – en borstlös POWERSTATE™ motor, REDLITHIUMION™ batterier och REDLINK PLUS™
elektronik – erbjuder vår nya M18
FUEL™ gipsskruvdragare banbrytande
prestanda och drar skruv snabbare än
jämförbara nätdrivna maskiner vid 4
500 varv per minut.”
Magasinet kan fästas och tas loss
utan verktyg så att verktyget snabbt kan
anpassas till önskad arbetsuppgift. Magasinet kan användas med skruvar från
25 till 55 mm. När verktyget är utrustat
med ett M18 REDLITHIUM-ION™ 2,0
Ah batteri har det kapacitet för montering av upp till 27 gipsskivor (120 x
240 cm) på en laddning. Med batteri är
vikten endast 2,0 kg. Eftersom verktyg i
denna kategori används under långa arbetspass har Milwaukee® tillbringat otaliga timmar på att utveckla M18 FUEL™
gipsskruvdragaren så att den erbjuder
bästa möjliga balans mellan prestanda
och vikt.

HAULOTT LANSERAR
nya HT28 intervall i Las Vegas
Nya HT28 är en blandning av precision och
hållbarhet. Den är utformad för alla applikationer med sin mångsidighet. Perfekt för
byggnadsarbeten, ytbehandling, underhåll
och besiktning, renovering av byggnader,
rivning, varvskonstruktion, gruvdrift, landskapsarkitektur och trädkirurgi.

NYA ACTIV LIGHTING SYSTEM
För att förenkla lastning och lossning och
samtidigt förbättra användarsäkerheten har
Haulotte utvecklat ett innovativt och extremt högpresterande belysningssystem,
ACTIV’Lighting System-Safe Load. HT28
sortimentet är den första att presentera detta
system. Belysning finns på flera ställen runt
maskinen och belyser effektivt särskilt området kring bommen. Användare kan således
säkert utföra sina manövrar.

NY GENERATION
Den nya generationen av det sekundära bevakningsystemet Haulotte Activ’Shield Bar
2,0 är perfekt integrerat i den övre styrlådan
och ger extra skydd, avskärmning för användare att utsättas för klämrisk utan att kompromissa produktiviteten.

HÖGRE PRODUKTIVITET
För att göra livet lättare har Haulotte Group
utformat en teleskopisk bom som håller sina
löften sägs det. Med en maximal räckvidd
på nästan 24 meter, kan användare nå även
de mest svåråtkomliga arbetsområden. Tack
vare perfekta rörelser samtidigt, förlängs teleskoparmen snabbt till full höjd, vilket sparar
mycket tid för att nå arbetsområdet.

TILLVAL
HT28 kan fördubbla sin lastkapacitet. Detta
är ett alternativ för modellen 230/kg/350kg. I
350 kg-läge, kan plattformen utökas med 40%
extra kapacitet.

TERRÄNG KAPACITET
HT28-sortimentet har utformats för att vara
enkel att förflytta även i svår terräng och svårtillgängliga områden. Det ger följande fördelar
som en oscillerande axel för överlägsen mark
vidhäftning samt hydraulisk differentialhjullåsning för att effektivt fördela kraften till hjulen. Maskinen har en hög markfrigång för att
komma över hinder. Max lutning upp till 45%.
www.haulotte.se

RAMIRENT

stolt sponsor till Stafettvasan
”Ramirent har sedan år 2008 sponsrat Stafettvasan. För oss på Ramirent är lagandan
en central del i det dagliga arbetet och något som vi konstant arbetar med. Vi värnar
om att bygga långsiktiga relationer med våra
kunder och medarbetare,därför är Stafettvasanett utmärkt evenemang att vara värd för
och som samtidigt uppmuntrar till god hälsa. I år tävlar 39Ramirent-lag bestående av
medarbetare och kunder till företaget. Som
vanligt bokades platserna upp snabbt när de

släpptes i september. Det ser vi som ett positivt tecken på att vi stödjer rätt ändamål”,
säger Saiva Zalkalns, kommunikationschef
på Ramirent.
Ramirent har samarbetat med svensk
idrott sedan 2004 och bygger på kontinuitet oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur. För närvarande sponsrar Ramirent även
idrottssatsningarna Svenska Rallyt, Nordea
Masters och Stafettvasan.
www.ramirent.se
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Lås dina milwaukee one-key verktyg via din MOBILTELEFON
Tack vare den nya digitala tekniken har
alla ägare av Milwaukees ONE- KEY verktyg smidig tillgång till alla uppgraderingar.
Integrerad verktygssäkerhet ger användaren full kontroll över vem som har tillgång
till och får använda verktygen. För första
gången har det blivit möjligt att uppgradera verktyg direkt med nya funktioner, bara
genom att ladda ner den senaste versionen
av appen!
När integrerad verktygssäkerhet används tillsammans med INTEGRERAD
verktygsspårning, erbjuder den ett extremt
eﬀektivt stöldskydd. Med denna funktion
kan användaren skydda sin investering genom att låsa eller dölja verktyg från andra

ONE-KEY™ användare. Om ett verktyg
tappas bort eller blir stulet kan användaren spärra verktyget genom att skicka ett
fjärrkommando till det så att det stängs av
nästa gång det kommer inom räckhåll från
en ONE- KEY™ app.
Integrerad verktygssäkerhet ger ägaren möjlighet att dölja verktyg från andra
ONE-KEY™ användare så att verktygen
inte syns i listan över ”Närliggande produkter ” i appen. Användaren kan även låsa
verktyget, då låses strömbrytaren och verktygets reglage för att förhindra att verktyget används och att inställningarna ändras
när verktyget befinner sig utom räckhåll
från ägaren.

IRE Rental
Exhibition
utsåld

Nästan 60 tillverkare och leverantörer till uthyrningsbranschen har anmält sig till den 4: e
internationella Rental Exhibition (IRE) i Amsterdam den 2-4 maj är 2017. Utställningsytorna är helt utsålda och totalt kommer 65 varumärken att vara representerade vid utställning.
IRE äger rum vid Amsterdam RAI center
tillsammans med mässan APEX och European Rental Association årliga konvent med
ERA Rental Awards.
www.ireshow.com
www.erarental.org

NYHETER FRÅN GEDA
På mässan Bau in München i januari presenterade tillverkaren GEDA BatteryLadderLIFT.
Prototype visades på Bauma men är nu alltså
färdig för leverans.
”The GEDA BatteryLadderLIFT är ett perfekt komplement till vårt befintliga sortiment
för små hängande laster”, förklarar GEDA VD,
Johann Sailer. Produkten är en kompakt och lätt
enhet som med hög kapacitet 24 V / 10 Ah LiIon-batteri som är en smidig hjälpreda vid tunga
lyft på arbetsplatsen. Den kan också drivas helt
trådlöst genom en praktisk radiostyrning med
en räckvidd på ca 10 meter. ”Men det är inte allt
eftersom den kompakta hissen även kan styras
via en mobilapp. Liften har en enkel hantering
och extremt kort monteringstid på endast omkring fem minuter. GEDA BatteryLadder Lift är
en världspremiär som kan användas omedelbart.”

GEDA SBL 2000
Den nya GEDA SBL 2000 lanserades på Bauma

förra året. Några månader har gått sedan lanseringen, men den nya liften används nu för
första gången på en byggarbetsplats i Indien.
En bostadskomplex byggs för närvarande i
Mumbais Bhayandar östra distrikt och kommer
att innehålla exklusiva lägenheter. Totalt fyra
matchande, sammankopplade skyskrapor, var
och en med 20 våningar och tre parkeringshus,
kommer att byggas på ett område som omfattar cirka 15 hektar. Stora trädgårdar på taken i
hyreshus, en pool, ett gym, lekplatser och en
amfiteater är bara några av faciliteterna som
invånarna kan se fram emot när byggnadsarbetena är klara. Familjer med barn kommer att
känna sig särskilt hemma i denna första klass
bostadsområde.
Byggarbetet pågår för fullt och GEDA SBL
2000 erbjuder en pålitliga transporttjänster
för en av de fyra skyskrapor. Mumbai-baserade företaget ISPAT infrastruktur har arbetat med GEDA i många år och har installerat
GEDA SBL 2000 vi bolaget Larsen & Toubro.
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LYCKAD PREMIÄR
Liften mäter 3.20 x 1.45 x 2.10 meter, och har
en standardlastkapacitet på 2000 kg och 23
personer, samt en hastighet av 55 m / min.
”Vi vill också erbjuda våra kunder utanför
Europa bra accesslösningar som är särskilt
anpassade till deras behov. Vi har uppnått
detta med GEDA SBL 2000 ”, säger VD Johann Sailer.
Och naturligtvis, GEDA SBL 2000 släpar
inte på något sätt efter andra lyftlösningar
från den GEDA övriga breda sortiment. Titeln ”Made in Germany” står även för kvalitet
utanför Europa. Enligt Sailer, är det viktigt att
betona i detta sammanhang att med GEDA
SBL 2000 en produkt optimalt anpassade för
att möta behoven hos målmarknader utanför
EU har utvecklats och tillverkas helt i Tyskland. I framtiden kommer GEDA SBL 2000
vara tillgänglig både som en enda och en dubbel hytt.
www.geda.de
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Webshop
heri.se

Från små saxliftar till stora bomliftar.
Banvägen 9, 973 46 Luleå | www.heri.se | Tel 0920-151 20 | Öppet: Måndag - Fredag 07:00-16:00
MaxMove saxliftar och materialliftar är oslagbara då de rör sig i 360 grader.

Våra maskiner är kända för att vara ergonomiska och bidra till en tidsbesparing som inte går att jämföra.
Vi är specialiserade på glaslyft och fönsterrobotar och har det marknadsledande sortimentet.
Piteå: 0706-90 45 22

Umeå: 090-13 16 70

www.3dhyrliftar.se

Stockholm: 08-627 57 77

Göteborg: 031-58 20 00

Båstad: 0431-744 00

Malmö: 040-29 12 80
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Nu lanseras Husqvarna K 1270

HÖG EFFEKT OCH LÅGA UTSLÄPP
Nya Husqvarna K 1270 med patenterad X-Torq®motor tillför lägre utsläpp och bränslekonsumtion utan att kompromissa effekt och kraft.
Samtidigt lanseras även Husqvarna K 1270 Rail
med exakt samma fördelar. Husqvarna K 1270
och K 1270 Rail kommer så småningom ersätta
kapmaskinen Husqvarna K 1260.
Den patenterade motorn X-Torq® tillför
mycket effekt trots att den har låga nivåer av
utsläpp och bränslekonsumtion. När K 1270
lanseras med X-Torq®-motorn innebär det att

samtliga bensindrivna motorkapar har denna
patenterade motorn som använder luft för att
spola ur cylindern istället för att använda en
mix av bränslen, som i t.ex. en vanlig tvåtaktsmotor. Utöver denna motor som tillför låga
utsläpp och bränslekonsumtion och samtidigt upprätthåller hög effekt, levereras K 1270
med ett nytt magnesiumklingskydd som bidrar till minskad vikt och således en förbättrad effekt/vikt-ratio. Den steglösa justeringen
klingskyddet gör att användaren smidigt kan

MANN
NYHETER FRÅN RUTH
m räckvidd
0

TB 290 29 m arb.höjd - 16.2
- 16.50 m räckvidd
TBR 250 24,50 m arb.höjd

Billiftar, lätta lastbilar
Billiftar, tunga lastbilar
Billiftar för belysningsunderhåll
Brubakken AB 010-722 30 00 www.brubakken.se
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korrigera sin arbetsposition och således bidrar till utmärkt ergonomi.
”Sammansättningen av dessa funktioner
tillför förbättrad ergonomi, vilket är en stor
fördel för användaren”, säger Johan Simonsson.
Denna mycket kraftfulla kapmaskin har en
digital tändning, något som redan existerar
på Husqvarna K 970 och Husqvarna K 760.
Digital möjliggör förbättrad startkapacitet,
acceleration och gensvar.
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IPAF höjer säkerheten för
mobila arbetsplattformar
IPAF (International Powered
Access Federation) har sedan
starten på 80-talet vuxit i takt
med att branschen med mobila
arbetsplattformar har utvecklats. Den globala branschorganisationen tillhandahåller bl.a.
utbildning, tekniskt och säkerhetsmässigt stöd i 62 länder runt
om i världen. I Norden och de
baltiska länderna representeras
IPAF av Kent Boström.

en säker och effektiv användning av den här
typen av utrustning genom utbildning, stöd
och teknisk rådgivning till industrin.
Organisationen började med 11 brittiska
medlemmar vid starten 1983. Idag är organisationen global med över 1200 medlemmar
runt om i världen. Varje år utbildas mer än
100 000 operatörer genom ett världsomspännande nätverk av över 600 utbildningscenter.
Utbildningen varar i allmänhet en dag med
både teori och praktik. Efter godkända teoretiska och praktiska prov i olika kategorier
av liftar utfärdas ett PAL-kort (Powered Access License). Det är en erkänd branschackrediteringsstandard för operatörer över hela
världen. Idag finns det mer än 600 000 giltiga
PAL-kort runt om i världen.

M

arknaden för mobila arbetsplattformar, eller liftar som de även kal�las, växer kraftigt då allt fler företag
inom bygg, underhåll, gruvdrift, skogsbruk,
transport och logistik ser fördelarna med att
arbeta säkert och effektivt på hög höjd. IPAF
ser ett ökande behov av utbildning och erbjuder ett mycket högt kunnande inom arbetssäkerhet och rådgivning till medlemmar i fler
länder. Idag finns medlemmar i 62 länder.

MÅLET ÄR ATT FRÄMJA EN SÄKER
OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING
IPAF (International Powered Access Federation) är en icke-vinstdrivande organisation
som ägs av sina medlemmar. Medlemmarna
består av tillverkare, distributörer, uthyrningsfirmor, utbildningscentra och operatörer av mobila arbetsplattformar och klätterplattformar. Målet för IPAF är att främja

Manövrering
av en saxlift
inomhus.

Utbildningen håller samma nivå som den
svenska Liftläroplanen, LLP. Liftutbildningsrådet (LUR) rekommenderar företag att acceptera utbildningsbevis från IPAF som underlag
för att utfärda körtillstånd till arbetstagare att
få använda liftar på arbetsplatser Sverige.
Efter genomgången kurs kommer deltagarna att vara medvetna om hälsa och säkerhet, olycksförebyggande och kontroll samt de
krav som ställs på personskydd. De praktiska
delarna inkluderar inspektion före användning och att manövrera maskinen till rätt position på ett korrekt och säkert sätt.
Teorin erbjuds även som e-Learning i vissa
länder. PAL-kortet använder också smart teknik så att innehavaren kan få en digital logg
över sin användning av liftutrustningen (om
liften har stöd för den funktionen). Detta underlag kan användas för att intyga erfarenheten av olika typer av liftar, något som kan bidra
till att minska den tid det tar för operatören att
förnya sitt kort. Ett PAL-kort är giltigt i fem år.

IPAF ARBETAR BÅDE NATIONELLT
OCH INTERNATIONELLT
IPAF samarbetar med flera standardiseringskommittéer och branschorganisationer och
bedriver även lobbyarbete och företräder sina
medlemmars intressen på nationell och internationell nivå. Man har bl.a. en egen kommitté
för tillverkare som håller sig à jour med de senaste tekniska framstegen. IPAF syns också i
stor utsträckning på mässor runt om i världen
och organiserar flera egna event varje år.
Den årliga ’IPAF Summit’ och ’International
Powered access Awards’ (IAPAs) är en höjdpunkt
i den internationella evenemangskalendern.
Evenemanget samlar mer än 300 personer,
med företagsledare från uthyrare och tillverkare
från hela världen. Toppmötet och tillhörande
evenemang äger rum i Wembley, London 3–5
april. Mötet är öppet för alla och kostnadsfritt
att delta i, mer information finns på www.iapasummit.info. I Norden och de baltiska länderna
representeras IPAF av Kent Boström.
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Tiden går fort när man jobbar hårt, gör det man vill och är bland goda
vänner. Det är lite så det funkar och alltid har funkat inom Hyrex-Kedjan.
Föreningen för maskinuthyrare grundades 1977 på Järva Krog i Stockholm
av några maskinuthyrare. Stämningen var god redan från början och det
har hållit i sig med råge under åren. Syftet med Hyrex har sedan starten
varit att samverka med varandra och erbjuda sina kunder en bred maskinpark med hög kompetens och service. Till en början var det inte så många
medlemmar i föreningen. Dessutom fanns en regel att varje ort i landet
bara fick representeras av ett uthyrande företag. Men den regeln togs bort
ganska snart och idag finns inga sådana begränsningar. Medlemsantalet
steg snabbt och snart fick även leverantörer vara medlemmar i föreningen.
Idag finns totalt 145 i Hyrex fördelat på 95 uthyrare och 50 leverantörer.
Medlemsföretagen är spridda från Kiruna i norr till Malmö i söder.
Svensk Rental Tidning startade 2002 och innan tidningen drogs igång
var det självklara valet att kontakta Hyrex för att diskutera intresset för ett
samarbete. Vid det första mötet träffades dåvarande ordförande i Hyrex,
Henry Grönberg från Falköping, Sune Almqvist som var kanslist och sekreterare och tidningens redaktör Jan Hermansson. Mötet ägde rum på Tidermans
kontor i Hising-Backa. Sedan dess har Hyrex och Svensk Rental Tidning haft
ett nära samarbete och SRT har bevakat alla Hyrex sammankomster under
åren. Därmed finns ett omfattande arkiv med både text och bild om Hyrex
förehavanden och utveckling under åren. Året 2002 då samarbetet startade
och Hyrex firade 25 år hade man totalt 70 medlemmar. Det var 15 år sedan
och nu fuller man alltså 40 år.

Som branschtidning vill vi rikta ett stort tack för ett fint samarbete
under åren med förhoppning om många fler år av samarbete. Vi vill också
passa på att tillönska 40-åringen ett rungande GRATTIS. Den som känner
Hyrex vet också att man trivs som bäst vid sina sammankomster. Jubileumet
kommer naturligtvis att firas ordentligt i samband med Hyrex Årsmöte 2017
den 27 april på hotell Scandic Viktoria Tower i Kista, bara några stenkast
från Scandic Järva Krog där föreningen grundades för 40 år sedan.
Både årsstämma, boende och den gemensamma middagen kommer
denna gång att avhållas på hotellet. Ett visst antal hotellrum är förbokade på
hotellet vilket innebär att tilldelning av rum kommer att ske efter anmälan.
Både bokning och eventuell avbokning och/eller andra förändringar
skall alltid meddelas till Hyrex kansli.
Datum är för årsstämman är alltså 2017-04-27 (med ankomst för en
del den 26/4) och avresa på morgonen den 28/4. Hyrex-middagen med
jubileumsfirande arrangeras på kvällen den 27 april. Men redan på kvällen
den 26 april planeras för en gemensam middag.
Årsstämman den 27 april börjar som vanligt kl 09.00 med en sluten
del som endast är öppen för uthyrarmedlemmar.
Men nu är det brådis för den som inte bokat event att anmäla sig.
Sista anmälningsdag är 2017-03-17.

Dagordning:
SRA
kl 09:00-10:30
Grupparbete Grupparbete SRA SME-utskottet branschfrågor
kl 11:00-12:30
Arbetsmiljö, Utbildningar, Bodar, Branschpraxis

Lunch
Årstämma
Hemsidan
Minimässa

kl 12:30-13:30
kl 13:30-15:00
kl 15:00-15:30
Fika inkl mingel med l
kl 15:30-17:00
Fördrink och middag kl 19:00

leverantörerna

www.hyrex.org
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Hiltis nya radioladdare vill att

ni rockar loss – utan sladd
Hilti har lanserat sin första radioladdare, som
låter kunderna utnyttja hela kraften i Hiltis litiumbatterier samtidigt som de lyssnar på sin
favoritmusik eller radio.
När radion är ansluten till elnätet fungerar
den som laddare för Hiltis 12 V-, 22 V- och
36 V- batteriplattformar, och när den inte är
ansluten drivs den av Hiltis avancerade batteriteknik.
Hiltis radioladdare går att ansluta med
Bluetooth och NFC och har en AUX-ingång,
vilket gör att användarna kan ansluta sina
mobiler och surfplattor eller streama musik,
samtidigt som USB- kontakten gör att det går
att ladda alla typer av mobila enheter. Radio-

laddaren kan ta emot digitala radiostationer
samt FM- och AM-stationer.
Radion har en kompakt och robust konstruktion med termoplastiska stötfångare
som skyddar hela enheten och ett metallnät
som skyddar de båda 20 W-stereohögtalarna
med utmärkt ljudkvalitet. Konstruktionen
gör det snabbt och smidigt att hantera sladden när radioladdaren inte är ansluten till
elnätet.
Maria Nylén, Product Manager, säger: ”Radioladdaren har länge varit en av de mest efterfrågade tillskotten i vårt batteridrivna sortiment och den kommer inte att göra någon
besviken. Den har imponerande klart ljud
med 102 dB och är 100 % kompatibel med alla
Hiltis batterier. Kunderna kan verkligen höja
volymen rejält och komplettera sin batteridrivna utrustning.”
Radioladdaren kan köpas med Hiltis Fleet
Management-program, där en fast månadsavgift täcker alla service- och reparationskostnader under tre år.
För kunder som vill äga sin radioladdare
ger Hilti Verktygsservice en helt kostnadsfri
period på två år, där samma höga servicenivå
erbjuds. Efter den kostnadsfria perioden sätts
ett fast kostnadstak för reparationer. Hilti utlovar en reparationstid på tre dagar, annars
görs reparationen utan kostnad.

Husqvarna lanserar nya kapmaskinen Husqvarna K 6500
Husqvarna K 6500 lanseras med ett klingskydd av magnesium, förbättrat vattensystem
och ökat sågdjup.
”Med denna uppdaterade versionen av
den mycket populära Husqvarna K 6500
fortsätter vi traditionen att leverera toppklassig prestanda till
våra kunder”, säger Johan Simonssson, Global Product
Manager Power Cutters,
Husqvarna Construction
Products.
Ett förbättrat vattensystem med klingskyddsmunstycke, förstorat vattenhölje och
mässingkontakt för inkommande vatten tillför
pålitlighet och effektivitet
till kapmaskinen.
Klingskyddet av magnesium tillför låg vikt som förbättrar
effekt/vikt-förhållandet och sågdju-

pet som nu är upp till 155 mm. Ny steglös justering gör det lättare att skifta arbetsposition.
Hög uteffekt som opererar på både 3-fas
(5,5 kW) och 1-fas (3 kW) vid 220-240 V/180480 V.
”Allt handlar om att ha rätt diamantverktyg. Premiummärkta diamantverktygen Vari-Cut är utformade för att hantera
alla tänkbara material
på en vanlig arbetsplats.
Vi har samlat all vår kunskap inom håltagning för
att ge användaren maximalt
med klinga
för pengarna.”
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Nu lanserar Essve
minivariant av

ESSBOXVÄSKAN
Nu lanseras Essbox Mini. Den nya väskan tar tillvara på alla de egenskaper som
gjort Essbox Original till en succé, men
mäter endast 60 procent av storleken.
Bakgrunden är att nio av tio byggare som
använt en Essbox Original även efterfrågat en mindre väska. Essbox Minis storlek gör den lämplig inte bara för byggare
utan även för nya målgrupper, exempelvis elektriker, rörmokare, målare och
fastighetsskötare.
Essves förpackningslösning Essbox
System lanserades i februari 2012 och
blev snabbt en dundersuccé bland nordiska byggare. Lösningen togs fram för att
underlätta byggarens förvaring av skruv
och infästningsprodukter. En slitstark
väska försedd med ett oktagonmönster
i botten håller transparenta skruvboxar
i hårdplast på plats, även då väskan inte
är fullpackad. Samtidigt formar sig den
med skumplast vadderade insidan av
väsklocket efter boxarna och säkerställer
att innehållet inte åker ur under transport. Essbox-väskans smidiga hantering,
med minskat skruvsvinn och ordning
och reda, visade sig bli ett framgångskoncept. I dag har över 200 000 exemplar av väskan Essbox Original sålts på
den nordiska marknaden.
Nya Essbox Mini har ett lock som är
ställbart i två olika lägen, vilket underlättar i- och urpackning, samtidigt som ett
integrerat och gummerat handtag gör
det bekvämt att bära väskan till och från
arbetsplatsen.
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Ny trådlös slipmaskin
FÖR PROFESSIONELLA

Batteridriven borrhammare med topprestanda
DEWALT fortsätter att utöka sitt FLEXVOLT sortiment med proffsverktyg utrustade med det nya kraftiga 54-volts batteriet.
DEWALTs nya borrhammare har försetts
med en kraftfull borstlös motor som i kombination med det nya batteriet ger en slagkraft och prestanda som helt kan matcha
nätdrivna maskiner. Prestandan ligger på
topp vid borrning av hål upp till 40 mm.
Uteffekten av batteriet ger dessutom en
oslagbart lång gångtid och hastighet per
laddning. De nya SDS-Plus och SDS-Max
hammarna ingår i DEWALTs Perform &
Protect sortiment. ”Där har vi tagit in säkerhets- funktioner såsom antirotationskontroll, dvs att maskinen slutar arbeta
direkt i händelse av att den kör fast i materialet. De låga vibrationerna möjliggör ett
konstant arbete på 2h 46min utan att vara
skadlig för användaren.”
DCH333X2 och DCH334X2 med SDSPlus fästen är slagkraftiga med en energi på
3,5 joule i slagen vilket ger en snabbhet som
är i särklass när det gäller att borra hål på
upp till 30 mm. DCH334X2 har dessutom

utrustats med en praktisk snabbchuck för
byte till vanlig standard chuck. Med DEWALT XR FLEXVOLT 54-volts 9,0Ah batteri slutför man de mest krävande applikationerna på en enda laddning. Upp till 137
hål i 10mm x 80mm, kan avverkas per laddning. SDS-Plus borrhammaren har ett lågt
vibrationsvärde på 9,4 m/s2.
DEWALTS nya borrhammare har försetts med en kraftfull borstlös motor som
i kombination med det nya batteriet ger en
slagkraft och energi som kan matcha nätanslutna maskiner.
40 mm i diameter. Mer än 6,0 joule
energi i kombination med DEWALT XR
FLEXVOLT 54- volts 9,0Ah batteri innebär
mer än 15 minuter mejsling per laddning.
Maskinen är utvecklad för tyngre applikationer och klarar att borra hål i betong
från 18-40 mm i diameter. På en laddning
kan 16 hål med en dimension på 25mm x
150mm avverkas tack vare XR FLEXVOLT
54V 9,0Ah batteri. Även SDS-Max borrhammaren har ett lågt vibrationsvärde på
9,4 m/s2.

”Med GSS 18 V-LI Professional är Bosch den
första tillverkaren på marknaden att lansera en
trådlös 18 V slipmaskin. Slipmaskinen ger hantverkare och målare ökad flexibilitet vid slipning
jämfört med liknande modeller från Boschs
konkurrenter.”
Grundskiktet har tre olika plattor, varav en
kvadratisk, en rektangulär och en trekantig som
hantverkare kan använda för att snabbt och enkelt ställa in sina slipmaskiner inför varje uppgift. Sandpappret fästs med hjälp av ett Easy Fitklämsystem eller ett mikromonteringssystem
(velcro). Med en vikt på endast 1,5 kg är vektyget
lätt, och tack vare de mjuka och ergonomiska
handtagen kan det enkelt flyttas i olika riktningar med endast en hand.
Med den trådlösa slipmaskinen GSS 18 V-10
Professional kan hantverkare arbeta över huvudhöjd och på platser som annars är svåra att nå.
Verktyget gör det även enklare att slipa på känsliga material eftersom den inte har några sladdar
som kan skada den polerade ytan. Den trådlösa
slipmaskinen kan köpas med en fyrkantig slipplatta eller med alla tre olika slipplattor.
Slipmaskinen har ett effektivt vakuumsystem som skyddar både hälsa och verktyg under
arbetet då dammet sugs upp av mikrofiltret i
den tillhörande dammlådan.
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500 kvadratmeter plan
gräsmatta eller drygt 2 000
kvadratmeter park- liknande
trädgård? Kultmärket Klippo
har en gräsklippare för alla,
det gäller bara att fundera
över vilka behov man har. Här
är tipsen för att hitta den
perfekta gräsklipparen!

choke och förinställt varvtal som ger bästa effekt är standard men putta på, det får du göra
själv.
Vill du ha en självgående maskin till en
gräsmatta av denna storlek finns t.ex. Excellent SH (8 250 kr) som även den är miljömärkt. Utöver de finesser som man finner
på Excellent H så har den här maskinen även
en unik framhjulsdrift, något som ytterligare
underlättare hanteringen när man kör.

Storleken på gräsmattan, mulching eller
utkast och putta på eller självgående – ja
det finns ett antal saker man bör tänka igenom innan man köper en gräsklippare. Låt
oss börja där de flesta börjar – storleken på
gräsmattan.
Har du en gräsmatta som är mindre än
600 m2, går det snabbt att klippa och många
nöjer sig med en ”handjagare” där du själv får
agera motor. Klippo Free är en gräsklippare av
s.k. friklippartyp där klipphöjden kan ställas
in i fyra nivåer. Enkel, bra och prisvärd (1 450
kr) och med gratis motion på köpet.
Vill du ha en bensindriven maskin med
mulchingsystem, dvs. att det klippta gräset
finhackas och förs tillbaka till gräsmattan
som näring, då ska du ta dig en titt på Klippo
Triumph(4 600 kr). Klippos minsta bensindrivna maskin som ändå är utrustad med alla
klassiska Klippodetaljer. Finns en lite större
gräsmatta, upp mot 1 700 m2 och du fortfarande vill att gräsklippningen ska innebära
gratismotion, samtidigt som du vill värna
miljön väljer du Klippo Excellent H (6
500 kr). En av marknadens absolut
tystaste och renaste maskin i sin
storlek och dessutom miljömärkt
med Svanen. Mulching, auto

Så väljer du rätt

När man klipper de riktigt stora gräsmattorna på över 2 000 m2 vill man inte att det
ska ta hela dagen och då blir klippbredden
inte helt oväsentlig. På Comet S är klippbredden hela 53 cm samtidigt som maskinen
självklart är självgående och dessutom har en
slitstark framhjulsdrift. För 8 800 kronor får
man väldigt mycket gräsklippare för pengarna.
För dig som vill klippa som proffsen finns
värstingmaskinen Klippo Pro 21 SH. En
framhjulsdriven gräsklippare med unikt
klippaggregat som klipper perfekt även
när gräset är fuktigt. Optimal ergonomi,
system som underlättar rengöring och
underhåll och utrustad med en lättstartad Honda OHC-motor är detta gräsklipparen för dig med mycket höga krav.
Cirkapris 10 100 kronor.
Det här med att välja mellan mulching,
utkast eller uppsamling beror lite på omständigheterna och hur man vill ha det. Samlar
man upp gräset så får man en ”rent” resultat,
och gillar man golfgreener så är uppsamling
en självklarhet. Tänk bara på att det blir en
hel del gräs som samlas upp så du måste ha
en kompost eller något annat lämpligt ställe
där du kan tömma uppsamlaren.
Med mulching återförs som sagt gräsklippet till gräsmattan och detta är en fördel inte
minst varma och torra somrar då det återförda klippta gräset motverkar uttorkning av
gräsmattan.
Vill du inte klippa gräset så ofta kanske du
ska välja något annat än mulching eftersom
funktionen fungerar bäst när gräset inte
är jättelångt. Är det helt ok att gräset
ligger kvar som det är, väljer man en
maskin med utkast. Utkast är även
bra när gräset är vildvuxet och
vått. Tänk bara på att låter du för
mycket gräs ligga kvar så finns
risken att gräsmattan därunder
kvävs.

GRÄSKLIPPARE
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Nyhet!
230 V
10 A

”Död-mans-grepp”

Skaft som enkelt
kopplas loss
Slang till dammsugare

Ø 400 mm
230 V
Hjulställ som kan
fällas upp

”Low Vibration System”

Lätthanterlig golvslip
för många arbeten
Barracuda
S4
Bärhandtag

■ Lätt att lyfta och transportera. Motordelen väger
endast 24 kg
■ Mångsidig - Flexibel med löstagbara vikter
■ Stort urval av verktyg för olika typer av arbeten
■ Låg vibrationsnivå (Low Vibration System)
■ Enkelt handgrepp för att montera bort skaftet

Lätt att
flytta

Stort urval av verktyg

Löstagbara extra
vikter
Löstagbar
dammkåpa

Kantband i gummi
med kardborrefäste

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

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

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

www.midhage.se
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ELVERKTYG

NYA OCH KRAFTFULLA

ELVERKTYG
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ELVERKTYG

Utvecklingen av nya elverktyg med kraftfulla batterier går snabbt.
DEWALT, Milwaukee och Ryobi presenterar nu nya elverktyg med
kraftfull batteriteknik, som ger samma prestanda som nätmaskiner.

D

EWALT börjar nu lansera nya batteridrivna borrhammare med samma
slagkraft och energi som sladdmaskiner. Nästa generations borrhammare har blivit verklighet tack var det världsunika 54-volts
batterisystemet, XR FLEXVOLT.
DEWALT fortsätter att utöka sitt FLEXVOLT sortiment med proffsverktyg utrustade
med det nya kraftiga 54-volts batteriet. DEWALTs nya borrhammare har försetts med
en kraftfull borstlös motor som i kombination med det nya batteriet ger en slagkraft
och prestanda som helt kan matcha nätdrivna
maskiner.
Prestandan ligger på topp vid borrning av
hål upp till 40 millimeter. Uteffekten av batteriet ger dessutom en oslagbart lång gångtid
och hastighet per laddning. De nya SDS-Plus
och SDS-Max hammarna ingår i DEWALTs
Perform & Protect sortiment.
Där har DEWALT tagit in säkerhetsfunktioner såsom antirotationskontroll, det vill
säga att maskinen slutar arbeta direkt i händelse av att den kör fast i materialet. De låga
vibrationerna möjliggör ett konstant arbete
på två timmar och 46 minuter utan att vara
skadlig för användaren.
DCH333X2 och DCH334X2 med SDS-Plus
fästen är slagkraftiga med en energi på 3,5
joule i slagen vilket ger en snabbhet som är i
särklass när det gäller att borra hål på upp till
30 millimeter.
DCH334X2 har dessutom utrustats med
en praktisk snabbchuck för byte till vanlig
standard chuck. Med DEWALT XR FLEXVOLT 54-volts 9,0Ah batteri slutför man de
mest krävande applikationerna på en enda
laddning. Upp till 137 hål i 10 millimeter x 80
millimeter, kan avverkas per laddning. SDSPlus borrhammaren har ett lågt vibrationsvärde på 9,4 m/s².

Med en kapacitet som tidigare endast har
varit möjlig med sladdrivna borrhammare,
lanserar DEWALT också en SDS-Max borrhammare i 54-volts sortimentet. DCH481X2
garanterar en extremt snabb och effektiv
borrning av hål upp till 40 millimeter i diameter.
Mer än 6,0 joule energi i kombination med
DEWALT XR FLEXVOLT 54-volts 9,0 Ah batteri innebär mer än 15 minuter mejsling per
laddning. Maskinen är utvecklad för tyngre
applikationer och klarar att borra hål i betong
från 18-40 millimeter i diameter.
På en laddning kan 16 hål med en dimension på 25 millimeter x 150 millimeter avverkas
tack vare XR FLEXVOLT 54V 9,0Ah batteri.

Även SDS-Max borrhammaren har ett lågt vibrationsvärde på 9,4 m/s².
DEWALT presenterade sin världsnyhet
XR FLEXVOLT 2016. Det är ett revolutionerande batterisystem som hanterar och slutför
arbetsuppgifter som tidigare bara har varit
möjliga med sladdrivna maskiner.
Det nya 18/54-voltsbatteriet är är kompatibelt med alla existerande DEWALT 18 volts
XR batteridrivna verktyg. Man kan alltså använda det nya FLEXVOLT batteriet även till
de maskiner som man redan har.
Förutom till borrhammare har det nya
batterisystemet även introducerats för DEWALTs tigersågar, vinkelslipar, kap- och gersågar, bordsågar och cirkelsågar.

DEWALT DCH334X2 med SDS-Plus fästen är slagkraftig med en energi på 3,5 joule
i slagen, vilket ger en snabbhet som är i särklass när det gäller att borra hål på
upp till 30 millimeter.
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ELVERKTYG
MILWAUKEE
Milwaukee lanserar nu en ny tystgående M18
FUEL hydraulisk slagskruvdragare.
Den nya slagskruvdragaren är utrustad
med SURGE. Det bygger på en teknik som
kallas Fluid-Drive, en hydraulisk mekanism
som minskar slagskruvdragarens ljudnivå
med 50 procent och ger tre gånger mindre vibrationer samt ett längre kontinuerligt vridmoment jämfört med andra slagskruvdragare.
Genom kombinationen av M18 FUEL
batteriteknik och hydraulslagverket FLUIDDRIVE avlastar SURGE användaren tack vare
tystare drift och minskade vibrationer i ett
verktyg som drar små till medelstora skruvar
minst lika snabbt som vanliga slagskruvdragare.
Med upp till tre gånger mindre vibrationer, gör SURGE verktyget lättare och mindre
krävande att hantera. Den exklusiva hydraulmekanismen FLUID-DRIVE ersätter i princip
den traditionella slagmekanismen som finns
i vanliga slagskruvdragare för att generera
kraften för vridmomentet.
Eftersom det inte finns några metalldelar
som slår mot varandra blir resultatet jämnare
gång, med lägre ljud- och vibrationsnivå samt
längre kontinuerligt vridmoment.

Milwaukees nya tystgående M18
FUEL hydraulisk slagskruvdragare.

Det nya verktyget erbjuder oslagbar prestanda, med högre åtdragningshastighet än
vanliga slagskruvdragare för en del tillämpningar och ett kontinuerligt vridmoment på
50 Nm.
Milwaukee har också nyligen introducerat
den nya M18 FUEL kap- och geringssåg. Sågen drivs av ett M18 REDLITHIUM-ION-batteri som är kompatibelt med samtliga verktyg
i M18 systemet.

Enligt Milwaukee är den nya M18 FUEL kap- och geringssågen
marknadens första 254 millimeter 18V kap- och geringssåg
med dubbel lutning, som matchar prestandan hos nätdrivna
maskiner i ett bärbart och batteridrivet utförande.
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Enligt Milwaukee är detta marknadens
första 254 millimeter 18V kap- och geringssåg
med dubbel lutning, som matchar prestandan
hos nätdrivna maskiner i ett bärbart och batteridrivet utförande.
Den nya kap- och geringssågen M18
FMS254 har kapacitet för många olika användningsområden, bland annat 146 millimeter vertikal kapacitet för kapning av grovt
virke mot anhållet och 91 millimeter x 281
millimeter 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 nio 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/minut 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. Batteriet behöver
därför inte bytas under arbetets gång, vilket
betyder att kapaciteten överträffar andra batteridrivna sågar utrustade med flera batterier.
Tack vare den låga vikten på endast 20 kg
och de inbyggda bärhandtagen är sågen lätt
att transporteras till och från arbetsplatsen.
Den kan snabbt ställas upp och användas där
det saknas strömuttag och sedan förflyttas,
vilket ger ökad produktivitet.
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ELVERKTYG

Enligt tillverkaren är
Ryobis kapar
R18RS snabbare än
nätdrivna tigersågar.

Ryobis nya, batteridrivna
18-volts tigersåg, R18RS.

RYOBI
Ryobi har nyligen lanserat en ny batteridriven, 18-volts tigersåg, R18RS, som enligt tillverkaren kapar snabbare än nätdrivna tigersågar.
Med R18RS sågar man lätt genom de flesta
material, vare sig man installerar nya fönster,
sågar genom spik eller kapar trädgrenar. Den
är dessutom snabbare än en nätdriven tigersåg.

Renoveringar kan vara stökiga, men är
idag inte begränsade av trassliga sladdar och
förlängningskablar. Batteridriven ONE+ tigersåg ger frihet. Och bäst av allt: samma batteri passar till över 50 verktyg i ONE+ serien.
Sedan 1996 har den innovativa verktygsserien ONE+ varit en del av Ryobi. Idag är
ONE+ den marknadsledande batteridrivna
plattformen för elverktyg med miljontals
nöjda kunder.
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CHICAGO PNEUMATICS

belysningstorn CPLT H6LED ökar effektiviteten
Chicago Pneumatic har lanserat sitt sjunde
belysningstorn. Nya släpvagnsmonterade
CPLT H6LED har högeffektiva LED-lampor
med specialdesignad optik som maximerar
ljustäckning och belysningsstyrka. Den förbättrade ljusstyrkan och transportmöjligheten bidrar till lägre totala driftkostnader.
De nya modellerna är tillräckligt effektiva,
robusta och transportabla för att klarar kraven inom många olika användningsområden
– bygg- och anläggning, evenemang, uthyrningsverksamhet och olje- och gasindustrin.
Det nya belysningstornet följer i spåren av
den framgångsrika lanseringen av den tidigare modellen CPLB2LED på BAUMA 2016.
CPLT H6LED är det fjärde LED-belysningstornet i sortimentet och kompletterar Chicago Pneumatics utbud under 2016. De tre övriga LED-modellerna är eldrivna CPLB2LED,
dieseldrivna CPLT V15LED, med Red Rockkåpa för extra hållbarhet och slitagetålighet,
samt dieseldrivna CPLB6 i box utförande.
CPLT H6LED har fyra högeffektiva
LED-lampor på 350W, vilket motsvarar fyra
1 000W metallhalidlampor och ger en maximerad ljustäckning på 5 000 kvadratmeter
samtidigt som bränsleförbrukningen minskar
med upp till 70 procent. Tankningsintervallen blir längre med bränsletanken på 130 liter
som räcker för upp till 185 timmars drift.

Slipnätsrondell som
ger bättre ARBETSMILJÖ
OCH JÄMN SLIPNING
Slipnätsrondellen Sianet är speciellt framtagen för oscillerande maskiner vid slipning av lack, trä, färg, gelcoat, grundfärg
och glasfiber. Rondellen har hög livslängd,
får minimal igensättning och avger i stort
sett inget damm. Dessutom är den väldigt
lätt att montera då den passar alla hålbilder.
”Den här rondellen är uppbyggd av ett
speciellt slipnät som gör att den håller tre
gånger längre jämfört med pappersrondeller. Dessutom är utsugningsförmågan 10
gånger bättre, vilket ger en bättre arbetsmiljö”, berättar Göran Nyberg, Produktchef på Tyrolit.

Sianet ger en snabb och jämn slipning och
passar de användare som håller på med möbeltillverkning, fönsterrenovering, omlackering av dörrar och köksluckor, billackering,
pulverlackering, båttillverkning samt företag
som arbetar med formgjutning i glasfiber.
Sianet finns i två varianter, Sianet 7900
med aluminiumoxidkorn, är den vanligaste
kvaliteten för slipning av trä, färg och lack.
Sianet 7500 med keramiska korn, ger en
mer aggressiv slipning och bättre livslängd.
Detta är framförallt en fördel vid slipning
av hårdare material.
Slipnätet finns även både som rondell
och som lösa ark för handslipning.
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LED-lamporna har IP67-skydd som ger extra lång livslängd på upp till 30 000 timmar
innan de behöver bytas.
Den digitala Lc1003-enheten som finns
som tillval för styrning av torn och fotoceller
kan spara både drifts- och underhållkostnader genom att ställas in för att varna för lågt
oljetryck, hög temperatur och motorproblem.
CPLT H6LED har en sju meter hög galvaniserad hydraulisk mast plus fyra kraftiga
stabilisatorer för både drift- och operatörssäkerhet. Båda är viktiga under de hårda förhållanden belysningsmaster måste klara.
Nya CPLT H6LED är konstruerad för enkel transport och service, med kompakt ram
och enkla åtkomstpunkter för underhåll.
Ignacio Picatoste, talesperson för belysningsmaster hos Chicago Pneumatic: ”Belysningstorn ger det stöd som behövs för dem
som arbetar under dygnets mörka timmar
och ökar både deras produktivitet och deras
säkerhet. Därför är det viktigt att operatörerna kan lita på utrustningen. Den nya serien
belysningsmaster från Chicago Pneumatic
har LED-teknik för längre drifttid och livslängd och minskade driftskostnader. Det senaste tillskottet CPLT H6LED är tillräckligt
robust, effektiv och kraftfull även för de mest
krävande jobb.”

Smart och extremt
snabb batteriladdare
Hitachis nya batteriladdare är anpassad för
Li-ion batterier med voltstyrka 14,4V eller
18V och med slidefäste. Laddaren har luftkylningssystem, vilket medför lång livslängd för
batteriet och med bibehållen kapacitet.
UC 18YSL3 har också en USB-port, så att
man även kan ladda sin smartphone mm.
Den är dessutom supersnabb! Laddar 1,5Ah
på 15 minuter och 6,0Ah på 38 minuter.
Laddaren omfattas av Hitachis 3-årsgaranti. Denna gäller direkt från inköpsdatum och
utan krav på registrering. Produkten finns för
omgående leverans.

Vill du hyra
världens bästa
kompressorer?
Då är nya Serie 8 är något
för dig - hög prestanda och
enastående tillförlitlighet i
kompakt design!
www.atlascopco.se

Vi säljer och marknadsför Altrex i Sverige.
Skräddarsydda arbetsplattformar.

Ullevivägen 4 • 197 40 Bro • 08-24 24 24 • www.allaccess.se

– det är vi som marknadsför
& säljer Altrex i Sverige
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MILWAUKEE

håller hov i Berlin

Elverktygsföretaget Milwaukee håller varje år en utställning
med nya produkter för sin europeiska marknad. Denna gång
bjuds kunder och presskår in till Europas största mässkomplex Estrel i ett karaktäristiskt gråmulet Berlin.
Text och foto: Vitor Hermansson

E

venemanget inleds med en guidad
busstur i den tyska huvudstaden och
ett svindlande besök i det 368 m höga
TV-tornet Fernsehturm. Jag imponeras av
den inledande middagen i mässhallen, där en
presentationsfilm spelas på en 360° duk runt
hela salen. När konferensen väl drar igång är
det ett stort utbud av nyheter som presenteras, men under ett besök i en av de mer avancerade montrarna är det tydligt vad som är
huvudnumret.
ONE-KEY kan enklast beskrivas som en
digital plattform som ger dig full kontroll över
Milwaukees sladdlösa M18-verktyg, såsom
borrskruvdragare, slagskruvdragare, mutterdragare och tigersåg. Direkt på webben,

i mobilen eller i surfplattan kan du reglera
verktygets hastighet och vridmoment, spara
dina inställningar i verktygets profilminne
och skifta mellan flera sparade profiler.
”Vi blir mer och mer ett digitalt samhälle. Det
vill man uppleva i denna bransch också”, säger
Magda Hofer, marknadskoordinator Milwaukee Sverige. Vi kommer att fortsätta att utveckla
ONE-KEY tills vi fått med alla bra funktioner.
Med ONE-KEY kan du även lokalisera ditt
verktyg inom en radie av 30 m. Om du glömt
att ta med ditt verktyg till arbetsplatsen, kan
du lätt se vart verktyget låg senast det var i
din närhet. För att förebygga stöld och oönskad användning går det att låsa eller dölja
verktyget för andra användare. Du kan även
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rapportera ditt verktyg som stulet, vilket automatiskt låser det nästa gång det kommer i
kontakt med en ONE-KEY-app.
”Om man har flera anställda så kan man ha
koll på alla verktyg”, säger Magnus Karlsson,
Trade Marketing Manager Milwaukee Norden. Om något skulle hända så underlättar
det för försäkringsbolaget då allt som ligger
dokumenterat i ONE-KEY systemet går att
lasta ner som en rapport.
Under andra kvartalet lanseras även en
större version av ONE-KEY pressverktyg och
kabelsaxar. Maskiner som inte ingår i ONEKEY-serien kan använda funktionen ”produktöversikt”, det vill säga lägga in sin verktygspark för full koll på hela sitt sortiment.
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Dessutom presenteras ONE-KEY-tillbehöret TICK, ett litet, cirkelformat spårningsverktyg som kan fästat på vilket verktyg som
helst (oavsett märke) och tillåter dig hålla koll
på dina verktyg var de än befinner sig. TICK
lanserar i mitten av april.

TIGERSÅGEN
– MILWAUKEES FLAGGSKEPP
Det kommer nog inte som en chock att det
93 år gamla Milwaukee har mycket att erbjuda utöver det digitala. Den som är bekant
med företaget har knappast missat tigersågen
SAWZALL. Med sin portabilitet banade den
ny väg när den först lanserades år 1951. I november kom den senaste versionen, nu som
www.SvenskRental.se • Januari - Februari 2017 • Svensk Rental Tidning
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en del i M18 FUEL-systemet och integrerad i
ONE-KEY. Verktyget har 40 % längre driftstid och fem gånger längre livstid än tidigare,
och drivs liksom övriga M18 FUEL-produkter
med 18 v. M18-systemet erbjuder över 100
verktyg med samma batteri och utmärker sig
för sin borstlösa POWERSTATE-motor, sitt
REDLITHIUM-ION 5,0 Ah-batteri och sin
REDLINK PLUS-elektronik. Andra M18 FUEL-nyheter som presenteras är ¼’’ Hex-slagskruvdragaren, som är 50 % tystare jämfört
med standardslagskruvdragare, och världens
första 18V 9,0 Ah-batteri, M18 REDLITHIUM-ION HIGH DEMAND.

STORT UTBUD AV
HANDVERKTYG OCH TILLBEHÖR
En av de mest imponerande demonstrationerna är den för mätinstrumentens stryktålighet. Vattenpassets libell får utstå smällar
på 2,7 kg och måttbanden 5 kg. Dessutom får
vattenpassets kärna bära upp hela 120 kg. Alla
dessa demonstrationer resulterar i näst intill

inga skråmor eller förvanskningar. Stryktålighet utmärker även de sex nya M12-värmejackorna, vilket undertecknad får uppleva när jag
blir ombedd att försöka hugga sönder jacktyget med en lång skruv. Tyget, som består av
ToughShell-stretchpolyester, får bara några
enstaka hål i sig och är nästan omöjlig att slita
upp, och då tycker jag väl ändå att jag är hyfsat
stark.
Vi får även kika på Milwaukees TRUEVIEW-lampor. Denna egenutformade LEDteknik använder sig av anpassningsbar ljusintensitet och strävar efter att skapa ett ljus som
liknar dagsljus, och därmed är mer behagligt
för ögonen. ROVER är en lampa med riktat,
högintensivt ljus som går att fästa, klämma eller hänga på de flesta applikationer. RADIUS
är en smidig, liten kloss med 360° belysning
som exempelvis går att ställa på marken eller
hänga i taket. Den smidiga ROCKET är en
lampa på stativ med tre justerbara lamphuvuden som kan rotera 180° vertikalt och 240°
horisontellt med hållbar lins.

Svensk Rental Tidning • Januari - Februari 2017 • www.SvenskRental.se

NÄRA SAMARBETE MED KUNDERNA
Ljusutrustningen ger, liksom Milwaukees övriga produkter, ett intryck av väl beprövad praktisk användning. Jag frågar hur utvecklingen av
Milwaukees produkter brukar se ut.
”När man släpper en produkt är det viktigt
att den passar för alla marknader. Om något
funkar i USA, så testar vi det i Europa med”,
säger Magnus Karlsson. En viktig aspekt är vad
slutkunden säger. När vi har en prototyp åker vi
ut och lyssnar med slutkunden, frågar dem vad
de tror om produkten. Sedan tar vi beslut. Vi
genomför marknadsundersökningar i alla delar
av produktionen och har en nära kontakt med
kunder även innan lansering. I dag samarbetar
Milwaukee med 550 st butiker i Sverige och något över 2000 st butiker i hela Norden. Milwaukee ägs av Techtronic Industries, TTI, och har
sitt nordiska huvudkontor i Köpenhamn, Danmark, med produktutveckling och forskning i
Asien, Europa och USA. Självaste basen ligger,
föga förvånande, på platsen där allt började –
Milwaukee, “Bryggeristaden”, i Wisconsin, USA.

TEMPORÄRA ANLÄGGNINGAR

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

Nyhe

t!

GEDA LIFTAR OCH BYGGSPEL

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

Dagens GEDA Lift och GEDA Mini/Maxi
är av enastående kvalitet och är
resultatet av över åtta årtionden KnowHow och ständig vidareutveckling.
Flertalet innovativa lösningar möjliggör
effektiva materialtransporter av upp till
250 kg per lastning.

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

Robusta och enkla att hantera.

Planlaser som är helt självnivellerande
och även utrustad med lutningsfunktion.

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

Karlstad
054 - 21 60 60

Göteborg
031 - 20 40 10

Stockholm
08 - 754 31 30

Helsingborg
040 - 49 03 40

www.blinken.eu

info@bvm.se
www.bvm.se
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Bygghissar

Arbetsplattformar

Kranhissar

FLEX utsugskåpa

Nya hissar och
arbetsplattformar
Alimak Heks nya arbetsplattformar, bygghissar och
kranförarhissar erbjuder enkel installation och hög
driftsäkerhet till mycket konkurrenskraftiga priser.
•
De nya arbetsplattformarna MC 650 & 450 erbjuder hög prestanda, kvalitet och effektivitet vid
alla typer av fasadarbeten.
•
De senaste bygghissarna ALIMAK SCANDO 65/32
& 45/30 förbättrar bygglogistiken även vid de mest
utmanande byggprojekten.
•
Den nya kranförarhissen ALIMAK TCL maximerar
krananvändning genom tillförlitlig och smidig
tillgång till kranhytten.

www.alimakhek.se

Vid kapning i sten och betong är
det viktigt att beakta arbetsmiljön d.v.s. förhindra inandning av
bl.a. det hälsovådliga kvartsdammet.
FLEX introducerar nu en unik
nyhet, ett utsugskit som monteras med enkelhet på befintligt

sprängskydd. Utsuget består av
ett utsug med styrhjul samt aluminiumkåpa. Styrhjulet hjälper
till att vägleda kapningen.
Utsugskåpan passar samtliga
FLEX vinkelslipar, även äldre,
med en kapskiva på Ø 125 mm
och 230 mm.

HTC DURATIQ

vinner Innovationspris (MIP) i
samband med World of Concrete 2017
HTC senaste maskinserie DURATIQ™ har vunnit priset “Most
Innovative Product” i kategorin
”Industry choice”, som baseras
på användarnas egna röster. ”Att
DURATIQ™ fick flest röster är
ännu ett bevis på att maskinerna
motsvarar kundernas verkliga
behov inom golvslipningsbranschen.”
Tävlingen som arrangeras av
Hanley Wood utlystes i samband
med World of Concrete 2017
mässan i Las Vegas, har som syfte
att lyfta fram de mest innovativa
och banbrytande produkterna
för betongbranschen i 9 olika kategorier. DURATIQ maskinerna
och dess innovativa lösningar
blev en succé på mässan kunde
upplevas av besökarna i HTC’s
inomhus- och utomhusmonter.
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Bill Palmer, Chefredaktör
för Hanley Wood’s Commercial
Construction Group säger angående de vinnande produkterna:
”Dessa innovativa produkter
kommer att öka säkerheten och
produktiviteten i alla aspekter av
betong- och murindustrin.”
”Vi på HTC är överväldigade
av den fantastiska respons maskinserien har resulterat i på
marknaden. Hösten 2016 tilldelades DURATIQ stora Innovationspriset på DEMCON mäs�san i Stockholm och detta nya
pris är ännu ett bevis på att vi
lyckats att skapa en produkt
som motsvarar det branschen
efterfrågar, och med en mycket
hög innovationsnivå”, berättar
Cathérine Königk, Marknadschef på HTC.
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Midhage återförsäljare
för koreanska AGP
Jack Midhage AB släpper nu en stor nyhet
på marknaden att man blivit återförsäljare för koreanska tillverkaren Lee Yeong
Industrial Co., Ltd. Företaget är välkända
för sitt breda sortiment av elhandmaskiner för diamantverktyg. AGPs sortiment
är utrustning i toppklass och uppskattat
bland entreprenörer över hela världen. I
sortimentet ingår exempelvis en eldriven
motorkap för våtsågning i betong med
ett skärdjup på 15 cm och slätsågningsfläns, treväxlad borrmaskin för torr/ våtborrning, effektiv betongslip med dubbelgrepp och en effektstark spårfräs för
150 mm diamantklingor.

CHICAGO PNEUMATIC

breddar sitt utbud av LED-belysningstorn
Chicago Pneumatic har lanserat sin nya serie med eldrivna belysningstorn. CPLB2-belysningstornen finns i både metallhalid- och
LED-versioner. De är konstruerade med ett
urval av lampor för bättre sikt, är hjulförsedda
för att vara lätta att transportera och har en
robust kåpa. Det är bara att ansluta dem till
strömkällan, till exempel ett nätuttag eller en
generator, för omedelbar belysning.
CPLB2 LED är det fjärde LED-belysningstornet i Chicago Pneumatics sortiment. Tillsammans med de tre övriga modellerna, CPLT
V15 LED, CPLB6 LED och CPLT H6 LED, ger
de användarna marknadens bredaste urval av
de säkraste och effektivaste belysningstornen
för många applikationer och branscher.
Belysningstornet CPLB2 LED är idealiskt för
anläggning, gruvdrift och evenemang, för att
bara nämna några exempel. Det har en robust
uppbyggnad och ett högt skyddsindex (IP 67) och
dess fyra högeffekt-LED-lampor ger en genomsnittlig täckning på 3 000 kvadratmeter med en
diameter på 61 meter - vilket tillåter 10 lux.

”Det senaste tillskottet till i Chicago Pneumatics sortiment av belysningstorn erbjuder
en ännu bättre ljusstyrka och transporterbarhet, och båda egenskaperna är viktiga för operatörer som arbetar när det inte är dagsljus.
Vi har ett åtagande gentemot kundens val när
det gäller belysningstorn och ska säkerställa
effekt som räcker till många applikationer.
Våra belysningstorn är tillräckligt robusta,
effektiva och kraftfulla även för de mest krävande jobben”, säger Ignacio Picatoste, talesperson för belysningstorn hos Chicago Pneumatics.
Även enkel service och transporterbarhet
har varit viktiga faktorer vid konstruktionen
av det nya belysningstornet. Den kompakta
ramen med upp till 32 enheter kan transporteras på en enda lastbil och har lättåtkomliga
åtkomstpunkter för underhåll.
Upp till fyra CPLB2 LED-belysningstorn
kan kopplas ihop och drivas med en enda av
Chicago Pneumatics nya bärbara inverter elverk.
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Varannan byggherre
ovetande om det
solidariska ansvaret
Mer än varannan byggherre är ovetande
om att det råder ett solidariskt ansvar
för miljöskador i samband med ett byggprojekt. Det visar en undersökning som
Bergsäker har gjort.
Enligt Boverket ska det byggas 700
000 bostäder fram till 2025. En stor del
av dessa bostäder kommer att byggas i
städerna vilket innebär ökad förtätning
när allt ﬂer ska samsas på samma yta.
Detta ställer stora krav på byggföretagen
som tvingas hantera omgivningen för att
minimera skador på människa och miljö.
”Viljan är stor men dessvärre visar vår
undersökning att arbetet med att minimerar riskerna vid byggprojekt riskerar
att falla lite mellan stolarna eftersom
ingen riktigt känner ansvaret”, säger Johan Lundh som är vd på Bergsäker AB.
Under hösten har Bergsäker AB gjort en
undersökning bland byggherrar i landet.
Cirka 300 beslutsfattare på företag och organisationer har deltagit och svarat på frågor om hur de tänker och hanterar de risker
som uppstår i samband med ett byggprojekt.
Undersökningen visar tydligt att ﬂer verkar
ta arbetet med att hantera omgivningen på
ett allt större allvar. Nästan samtliga (95%)
instämmer i påståendet att det blir allt viktigare för byggföretagen att hantera frågor
som rör omgivningspåverkan och sju av tio
(67%) instämmer också i att riskerna för omgivningen sannolikt kommer att öka i takt
med ett ökat byggande.
Men undersökningen pekar också på
en stor osäkerhet om vem som ska göra
vad och vem som har ansvaret. Mer än
varannan (54%) uppgav att de inte kände
till att ansvaret för miljöskador är solidariskt bland alla inblandande aktörer –
byggherre såväl som entreprenörer.
”Det är viktigt att känna till att miljölagstiftningen angår alla i ett byggprojekt. Det
solidariska ansvaret för miljöskador innebär
ju att tredje man fritt kan välja vem som ska
betala ut skadestånd”, säger Johan Lundh.
Undersökningen visar också att de
ﬂesta upplever att klagomål från tredje
man ökar i samband med byggprojekt
och att bättre information anses vara lösningen. Nästan åtta av tio (75%) instämde helt i påståendet att det blir allt viktigare för byggföretagen att arbeta med att
informera boende och omkringliggande
företag i samband med byggprojekten.

YTTERLIGARE RÄTTELSE

Gällande återförsäljarskapet av Böckers produkter i Sverige
När vi höstas skrev om nya återförsäljaren i
Sverige av Böckers bygghissar, TBO Sweden,
utelämnades lite olyckligt en del information.
Artikeln gav lite intrycket att TBO Sweden är
exklusiv återförsäljare för alla Böckers produkter i Sverige. Och det stämmer inte. Vi har
redan rättat till en del av misstaget genom att
publicera informationen om att Kranlyft säljer Böckers kranar. Men ett annat viktigt för-

tydligande är att företaget BVM, ByggVärme
Maskiner i Göteborg sedan länge är exklusiv
återförsäljare av Böckers Alp-liftar i Sverige.
Ingen förändring har skett på den här fronten
och vi beklagar om vi bidragit till en viss förvirring i branschen. Information om Böckers
Alp-liftar finns på BVMs hemsida med adressen http://bvm.se/lyftutrustning/alp-lift/.
www.bvm.se

NU FLYTTAR HUSQVARNA
sitt kundcenter i Malmö
Husqvarna informera att man just nu flyttar
sin depå på Kopparbergsgatan till Jägerhillsgatan 20 i Malmö. Fortsättningsvis kommer
man dela lokaler med Liljekvist Motor vilket
bland annat medför större möjlighet att erbjuda lokal service av fler produkter i Husqvarnas sortiment. Från och med den 13 mars
finns man alltså i samma lokaler som Liljekvist Motor.

UNDERLÄTTA FÖR KUNDERNA
Då Liljekvist Motor även är en betydande
återförsäljare av produkter från Husqvarna
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Skog & Trädgård hoppas man kunna underlätta verksamheten för de kunder som brukar
maskiner och verktyg från både Husqvarna
Construction och Skog & Trädgård. Omlokaliseringen av Servicecentret ger också ett
bättre geografiskt läge samt bättre ytor för
parkering och av/pålastning. Bytet av lokal
medför inga personaländringar, alltså är det
precis som tidigare Fredrik Jönsson och Göran Pripp som representerar Husqvarna i
Malmö. Däremot utökas teamet i den mån att
även Liljekvists anställda kan erbjuda hjälp på
plats i butiken.

IMAGINE WHAT’S NEXT.
Register today to get the ultimate view of where construction is going.
Imagine less downtime. Imagine being more efficient. Imagine
seeing what’s next from over 2,500 exhibitors spread out over
2,500,000 square feet.
Imagination becomes reality in Las Vegas on March 7–11, 2017—
and if you make your reservation right now, you can ensure your
spot at this huge event... and save!

Get the special $149 rate (and save up to $100)
by registering early at www.conexpoconagg.com.

March 7–11, 2017 | Las Vegas Convention Center | Las Vegas, USA

IF IT’S NEW,
IT’S HERE.

Co-located
with

®
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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

Falkenberg • O346-12345
www.autokrancentret.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

45

Byggmaterialhandelns
försäljning minskade i december

GODKÄND RENTALMODUL
Medlemsföretagen i branschorganisationen
Swedish Rental Association (SRA) har en
mångårig och bred erfarenhet av ständig utveckling, tillverkning och uthyrning av - flyttbara lokaler för tillfälliga och flexibla behov.
Medlemmar med enheter som uppfyller
SRA:s krav får använda begreppet ”Godkänd
rentalmodul” som en kvalitetssäkring av
branschens grundkrav.
Kriterierna för Godkänd rentalmodul är
följande:
1. Hyrda lokaler för tillfälliga behov
1.1 Rentalmoduler är avsedda för att skapa
lokaler för tillfälliga behov under begränsade
hyresperioder.
2. Flexibel användning
2.1 Rentalmoduler har standardiserade mått
och kan liknas vid byggklossar med självbärande konstruktion. De kan byggas samman
till valfri lokal och verksamhet.
2.2 Rentalmodulens flexibilitet gör det möjligt att skapa en tillfällig byggnad med anpassad storlek och form i flera våningar.
3. Byggda för att flyttas
3.1 Genom den självbärande konstruktionen
kan rentalmoduler enkelt transporteras och
ställas upp på tillgänglig mark.
3.2 Rentalmoduler är konstruerade för att kunna flyttas ett stort antal gånger under sin livstid, för ny användning på annan plats.
4. Helhetsåtagande och trygghet
4.1 Genom SRA:s hyresvillkor erbjuds och
regleras en trygg lösning med ett helhetsåtagande under hela hyresperioden.
4.2 SRA:s branschstandard med Godkända
rentalmoduler ska fungera som ett beställarstöd vid upphandling av en tillfällig lokallösning med god verksamhetsmiljö.
5. God byggkvalitet
5.1 Tillverkning av rentalmoduler sker i enlighet med Boverkets aktuella byggregler (BBR)
med dokumenterad egenkontroll, verifiering

och kontinuerliga kvalitetsförbättringar för
att de som en uppförd byggnad ska hålla överenskommen kvalitet.
5.2 Plan- och bygglag, PBL tillämpas inför och
vid varje etablering av rentalmoduler.
6. Säker etablering
6.1 Arbetsberedning och etablering sker i
samverkan med våra partners och leverantörer. En säker etablering utförs i enlighet med
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och SRA:s
branschpraxis.
6.2 Vid varje etablering finns en strävan efter
arbetsprocesser där transporter och energi
används effektivt. Avfall ska omhändertas och
återvinnas där möjlighet finns.
7. God arbetsmiljö
7.1 Branschen arbetar fortlöpande för en bättre miljö genom att bearbeta miljörisker och
följa de miljödirektiv som gäller för lokaluthyrning.
7.2 De färdiga lokalerna blir den dagliga arbetsmiljön för många skilda verksamheter,
ofta för barn och vuxna i olika åldrar. Rentalmodulerna utvecklas ständigt avseende
material, design och funktion för att skapa
goda inre miljöer. En Godkänd rentalmodul
uppfyller ofta en högre nivå än permanenta
lokaler och tillhandahåller på ett resurssnålt
sätt god luftkvalitet, ljudkomfort, ljusförhållanden och ett bra inomhusklimat.
8. Hållbar uthyrning
8.1 Uthyrning är i grunden baserad på ett miljövänligt kretslopp. Naturresurser och råvaror återanvänds genom att rentalmodulerna
tillverkas och används cirkulärt och kan anpassas för nästa beställares behov.
8.2 Våra medlemmar följer internationella
överenskommelser för mänskliga rättigheter.
8.3 I verksamheten ska alla anställda ges samma förutsättningar och möjligheter. Vid rekrytering efterfrågas mångfald för att uppnå
hög kompetens, bred erfarenhet och utveckla
goda kundrelationer.

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med 1,2 procent i december.
Försäljningstillväxten i byggmaterialhandeln var negativ under december månad.
Tillväxten landade på minus 1,2 procent mätt
på jämförbara enheter och i löpande priser.
Byggmaterialhandelns försäljningstillväxt har
sjunkit så sakteliga under året då branschen
inte längre har kunnat mäta sig mot föregående års raketmånader. Kombinationen av
sänkt ROT-avdrag och införandet av amorteringskrav under ett och samma år hade en
avkylande effekt på försäljningen. Ett positivt
inslag för branschens försäljning 2016 var att
nybyggnationen av bostäder närmade sig rekordnivåer. Den enormt starka nybyggnationen räddade sannolikt byggmaterialhandeln
från ett svagare helårsresultat. Helårsförsäljningen år 2016 landade på en ökningstakt om
4,4 procent (jämfört med helåret 2015).

STARKT JOBBAT BRANSCHEN!
”Att möta och även överträffa rekordsiffrorna
från 2015 är riktigt bra jobbat”, tycker Ulf S.
Gustafsson, VD för branschorganisationen
Byggmaterialhandlarna.
”2015 fick extra skjuts av den aviserade
sänkningen av ROT-avdraget från och med
årsskiftet 2015/2016. Under 2016 har vi fått
se dramatiska siffror om nedgången av ROTtjänster via statistik från Skatteverket. Antalet
företag som utför ROT-arbeten har minskat
med 6 000 stycken. Antalet köpare av ROTtjänster har minskat med 180 000 personer
och utbetalt avdrag har minskat från 19,7 miljarder till 11,2. Så nedgången är större än den
matematiska effekten genom sänkningen av
avdragsnivån.
Ändå kan vi se att utvecklingen under 2016
var mycket positiv ända fram till sommaren,
vilket jag tror hänger ihop med det då införda
amorteringskravet”, menar Ulf. ”Så under
2016 har politiken gett oss tunga smällar från
två håll. Vi kallar det ”Dubbelstöten”, som
också är namnet på en konsekvensutredning
vi tog fram efter sommaren.
Att vi trots dessa motgångar ändå står starka
har bland annat sin förklaring i ökningen av
antalet byggprojekt. Nyproduktion är inte vårt
stora område men självklart gynnas också vi av
den pågående haussen vad gäller nyproduktion
av bostäder och lokaler. Nybyggandet innebär
också att de hantverkare som skulle ha kunnat
vara tillgängliga för ROT-arbete nu istället har
knutits upp till dessa byggen, vilket gör att det
kan vara svårt att hitta hantverkare till ROT.”
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Ljusning i världsekonomin
trots osäker omvärld

Sex boendetrender för 2017

Nu är dags att summera inredningsåret 2016
och blicka framåt. Frågan är: Hur kommer
våra hem att utvecklas nästa år? En färsk rapport visar att 2017 kan bli året då vår uppkopplade livsstil på allvar slår igenom i hemmens planlösningar.
Hustillverkaren Movehome driver utvecklingslabbet Movehome Lab, tilllsammans
med kända arkitekter, forskare och kreatörer.
Syftet är att utveckla och utforska framtidens
boende. Movehome har nu studerat vanliga
människor i deras hemmiljö – med hjälp av
etnografiska metoder, i en studie utförd av
antropologen Katarina Graffman
Resultat blev sex trendspaningar om framtidens boende:

1. VARDAGSRUMMET PÅ VÄG UT
När köket blivit hemmets hjärta och mediekonsumtionen förändrats i grunden, minskar
behovet av vardagsrummet. Istället för ett
stort rum ökar behovet av små, flexibla ytor,
där var och en kan hitta sin egen plats för att
använda läsplattor, smarta telefoner eller datorer. Den stora TV-soffan konkurreras ut.

2. GAMERKULTUREN TAR PLATS
Många unga beskriver sig som gamers idag.
Ändå saknas en naturlig plats för spelande i
många hem. Spelandet kan störa andra, vilket
föräldrar i studien berör. Spelandet kan skapa
konflikter eftersom de unga vill ha utrymme
för sitt intresse i hemmet. Dags för ljudisolerade rum?

3. DUBBELT SÅ
MÅNGA DISKMASKINER?
Köket är kanske den mest dynamiska platsen

i våra hem som sambandscentral och emotionellt centra. Det har blivit ett naturligt rum
för umgänge med familj och vänner, arbete
och studier – utöver matlagningen. I studien
efterfrågas smartare förvaring och funktionella lösningar som dubbla diskmaskiner och
digitala skärmar för receptvisning.

4. UNDERHÅLLSFRITT, TACK!
Känslan av frihet är central i ett hem. Studien
visar att många efterfrågar en kombination av
villans och lägenhetens frihet. I lägenheten
slipper vi ansvar för underhåll och det känns
lättare att sälja och flytta vidare. Villalivet erbjuder ett friare boende avseende ljudnivåer
och umgänge samt tillgång till en trädgård.
Framtidens boende bör kombinera människors behov av frihet på flera plan.

5. ÖVERSVÄMMADE AV PRYLAR
I stort sett alla som intervjuats och observerats i studien klagar över att de har för lite
förvaringsmöjligheter. Skåp, garderober och
lådor räcker helt enkelt inte till. Det behövs
mer flexibla förvaringssystem.

6. ENKLARE
KÄLLSORTERING SOM FUNKAR
I takt med att kraven på källsortering ökar
behöver människor smarta lösningar. Studien
visar att det krävs enkla system för att vi skaändra våra vanor. Enkelhet är en självklarhet
för beteendeförändringar.
Studien är baserad på fältstudier med fyra
familjer och djupintervjuer som genomförts
med totalt sex familjer, tillsammans med resultat och slutsatser från andra etnografiska
studier Inculture genomfört.
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Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden, har presenterat en ny Marknadsinsikt,
som ger en översiktlig bild av utvecklingen i
världsekonomin. Rapporten visar att tillväxten i världsekonomin växlar upp trots osäkerhet i omvärlden. Men händelser som Brexit,
Trumps tillträde och flera val i Europa skapar
risk för turbulens framöver.
Världsekonomin fortsätter att kämpa i
motvind, men tillväxttakten ökar ändå till
knappt 3,5 procent per år 2017-18, från 3 procent i år. Svensk ekonomi går på högvarv, men
brist på bostäder och kvalificerad arbetskraft i
flertalet sektorer håller tillbaka tillväxttakten.
Svensk ekonomi går mot en avmattning i tillväxten jämfört med fjolårets 3,9 procent. I år
väntas tillväxten öka med 3,1 procent för att
minska till omkring 2 procent per år under
prognosperioden. I takt med att den globala
konjunkturen stärks ökar världshandeln och
det ljusnar för svensk export.
”Nästa år kommer i stort sett samtliga ekonomier i världen att ha en positiv tillväxt”,
konstaterar Lena Sellgren.
I år väntas tillväxten i Europa öka med 1,9
procent för att därefter dämpas till 1,7 procent
per år 2017-18. Tillväxten i den nordamerikanska ekonomin väntas sammantaget öka med
omkring 2 procent per år 2017-18, från svaga
1,6 procent i år. Osäkerheten i prognosen har
ökat påtagligt till följd av ovisshet kring vilken
politik Donald Trump kommer att föra. Tillväxten kan bli både högre och lägre.
Tillväxten i Asien har ökat något snabbare
än väntat i år och den väntas fortsätta växa
med drygt 5 procent per år 2017-18.
”Osäkerheten i Europa och USA tycks inte
ha spritt sig till ekonomierna i Asien”, säger
Lena Sellgren
Syftet med Marknadsinsikt är att skapa
ökad förståelse för drivkrafter för svensk export samt för hur den ekonomiska utvecklingen i världen påverkar svenska exportföretag. Analysen baseras i huvudsak på data från
Oxford Economics, Statistiska centralbyrån
och Macrobond, samt Business Swedens egen
omvärldsbevakning.

alla våra stoftavskiljare
har h13-filter som Standard.

Vi täcker ditt
dagsbehov.
Vitaminer och mineraler i all ära. Men under en helt vanlig arbetsdag är det framför allt en
sak som kroppen behöver: Riktigt bra maskiner som är snälla mot både rygg och lungor.
I vårt sortiment finns en maskin för varje tänkbart användningsområde inom bygg, sanering,
rivning och håltagning. Kraftfulla luftrenare, stoftavskiljare och våtsugar som effektivt tar hand
om dammet och slammet. Maskinerna är självklart anpassade för bästa möjliga arbetsmiljö.
Till exempel har alla våra stoftavskiljare H13-filter, låsbara hjul och ergonomiska handtag.
Flera av dem är dessutom utrustade Longopac® – för helt dammfria påsbyten.
Ge din kropp vad den behöver. Skaffa en maskin som täcker ditt dagsbehov.

pullman-ermator.se

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

en Läs
låg me
su r o
gs m
pu G
mp rin
me dex
d b Mi
ac lli,
kv
en
til

Länspumpar

Slampumpar

Rostfria pumpar

En bra investering märks i det långa loppet.
Det är det våra pumpar är gjorda för.
En bra investering avgörs inte av priset, utan av driftkostnaden.
Det är därför vi tillverkar pumpar avsedda för det som verkligen
räknas: Lång driftstid, mindre behov av övervakning och
minimerade kostnader för underhåll och reservdelar. Grindex
produkter uppfyller de högsta kraven på prestanda, kvalitet och
kostnadseffektivitet.
För att kvalitet lönar sig i det långa loppet.
Box 7025 • 174 07 Sundbyberg • Tel: 08-606 66 00 • marketing@grindex.com • www.grindex.se

Slurrypumpar

Små Primo-pumpar

