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Vi ses på

MARKNADSLEDARE

med sikte på Rental

MASKINEXPO
2017

Nya pumpar från

ATLAS COPCO

DROME

Nytt Premium
Brand i Sverige

LAS
VEGAS

gånger 2

Få jobbet gjort med
läns- och slampumpar från

GOD KONJUNKTUR FÖR

GRINDEX

TRANSPORTBILAR
En ny generation av joniseringsaggregat för luftrensning
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Zip-Up
Lättmetallställningar
med kvalitet och styrka
du kan lita på!

Nu med invändiga clip-in
stegar för säkrare klättring.
I över 60 år har Instant UpRight tillverkat
rullställningar för professionellt bruk.
Systemet har under åren utvecklats för att
tillgodose proffsanvändarnas och rentalbranschens önskemål.
I varje detalj har vi lagt mycket energi på att
förena styrka med lång livslängd samt att
göra detta med lägsta möjliga vikt.
Det unika ribgrip systemet ger våra
ställningar upp till 3 gånger extra styrka
jämfört med svetsade ställningar.

I vårt sortiment finner du:

• Hantverkarställningar
• Rullställningar
• Fasadställningar
• Specialställningar designade
efter dina egna önskemål

Ellen Keys Gata 22, 129 52 HÄGERSTEN. Telefon 08-97 04 80. Telefax 08-97 80 62
Järnmalmsgatan 1, 417 07 GÖTEBORG. Telefon 031-23 07 20. Telefax 031-23 27 10
www.zipup.se
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16 Pumpar
  

EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Atlas Copco fortsätter att satsar på pumpverksamheten. Under andra kvartalet 2017
lanserar företaget två nya dränkbara dräneringspumpar, WEDA50+ och WEDA60+.

34 Las Vegas
gånger 2

12 Med sikte på Rental

Hüllert Maskin AB i Vara äger den svenska teleskoplastarbranschen nästan till 50 procent.
Sedan 1995 har man med framgång marknadsfört och sålt italienska tillverkaren Merlos
produkter på den svenska marknaden och nu satsar man stenhårt på uthyrningsmarknaden.

I Europa är det förhållandevis få mässor i
år men i USA har man gått ut hårt i början
av året. Först arrangerades mässan World
of Concrete i januari och i början av mars
Conexpo-Con/Agg. Båda mässorna arrangerades i Las Vegas, Nevada.
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Sverige har hårdnat efter Drottninggatan

Det är med blandade känslor jag skriver den här ledaren några dagar efter det fruktansvärda terrordådet
på Drottninggatan i Stockholm hänt. Jag tror inte det
finns inte ord som kan uttrycka vad vi känner. Det är
en blandning av sorg, uppgivenhet, ilska och tankar
på de som dödats och skadats samt dess anhöriga, på
grund av en fullständig galnings handling.
Visst ska vi stå starka och samlade mot den ökade
terrorn och inte låta oss böjas av den här typen av terroraktioner. Men det är också svårt att vara stark när
ett land är i sorg. Det enda som
den här typen av vansinnesdåd
leder till är ökade konflikter
mellan folkgrupper och mindre
förståelse för oliktänkande. Det
som det också leder till, och
det kommer vi snart att märka,
är att det tidigare så öppna
Sverige kommer att stängas
allt mer och klimatet kommer
att bli hårdare. Det är ett direkt
resultat av sådan här händelser
och samtliga riksdagspartier
kommer nog att stå ganska
enade med en betydligt tuffare
hållning, tror jag. Vi svenskar
kommer allt mer vara på vår vakt som många andra
länder som upplevt terrorattentat. Samma känsla
som den ödesdigra fredagen på Drottninggatan i år

upplevde jag i New York den 11 september, 2001.
Jag var på väg till flygplatsen JFK men skulle på
morgonen göra ett stopp vid en byggarbetsplats intill
tvillingtornen på Manhattan när det hände. Som tur
var hann jag inte fram innan planen kraschade in i
byggnaderna men jag kommer aldrig att glömma den
mörka, förtvivlade och overkliga känsla som spred sig
i New York och hela landet efter attentatet.
Med tiden kommer känslorna runt händelserna
på Drottninggatan att blekna något för oss som inte
blev direkt påverkade av det
som hände. Men det kommer
att ta tid innan såren läker.
Sverige har varit förskonade
från liknande händelser men
något hände med landet redan när vår statsminister Olof
Palme mördades på öppen
gata i Stockholm. Den verklighet som många andra länder i
världen levt med sedan länge
har tyvärr även nått Sverige.
Men livet går vidare, det måste
gå vidare även om vi aldrig
kommer att glömma.
Våren har så sakta börjat
uppenbara sig i de mest sydliga delarna av landet. Men
under påskhelgen fick större delen av landet ett riktigt
bakslag då det kändes som om vintern kom tillbaka

över hela landet. Trots detta kan vi ändå konstatera
att vintern har varit förhållandevis mild och många
jobb har kunnat hållas igång. Viktigt nu när vi är inne
i en högkonjunktur för byggindustrin och många
små och stora projekt rullar för fullt över hela landet
med tyngdpunkt på storstadsregionerna. Detta gör
också att många uthyrare har fullt upp och en stor
del av flottan är uthyrd. I nuläget syns inga direkta
tecken på åtstramning heller, i alla fall inte under
2017 och utsikterna är god även för 2018. Dock har
prisökningen på bostäder bromsats en aning på den
privata sidan och på sikt kommer nog även räntan
att höjas vilket kan bromsa upp utvecklingen något.
2017 är ett något lugnare år ifråga om mässor.
I USA har två större mässor arrangerats i början av
året och så hade vi Samoter i Italien. Men i Sverige är
det lite lugnare än exempelvis förra året. Under våren
arrangeras endast Maskinexpo i maj där bland annat
den här utgåvan delas ut. I september arrangeras
Entreprenad Live i Ring Kuntstorp. Den här utgåvan
av Svensk Rental Tidning innehåller en hel del matnyttigt som exempelvis ett intressant reportage om
Hüllert Maskin AB i Vara, temaartiklar om pumpar
och transportbilar och mycket annat. Jag vill passa på
att tillönska alla en fin och framgångsrik vår.

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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vad ska du göra pa jobbet idag?
vi har rätt maskin för jobbet
– och för kroppen.

Fyra smarta val.
Och det finns fler!
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 slammet och dammet – samtidigt som de är snälla mot din kropp.
På Pullman Ermator låter vi nämligen din arbetsmiljö styra vår produktutveckling. Därför
sitter det H13-filter i alla våra stoftavskiljare och luftrenare – för att skona dina lungor. Vi kan
också erbjuda Longopac® till alla våra stoftasvkiljare, för helt dammfria påsbyten. På våtsugarna
sitter en utkastarpump som underlättar tömning av det som sugits upp. Sist men inte minst
har maskinerna ergonomiska handtag, en låg vikt och hjul som gör dem lätta att flytta
– allt för att spara din rygg.
I den här annonsen ser du fyra smarta val. På vår hemsida finns betydligt fler.

pullman-ermator.se
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Det upprepar sig!
Bästa medlemmar och läsare!
Vintern börjar ge med sig och våren
börjar ge sig till känna. Klockan har ställts
om till sommartid och kvällarna blir ljusare
och ljusare. Detta upprepar sig varje år. Jag
tänkte också upprepa mig och påminna er
om vad jag skrev för snart två år sedan.
Det är helt ok att man som medlem inte
kan vara med varje gång. Många uthyrare
och även leverantörer är inte så många
anställda och det kan vara svårt att avsätta
folk att närvara på Hyreskedjans möten
varje gång. Det är också en kostnad att
närvara och vi har full respekt för att man
ibland måste välja bort att delta. Men det
är inte ok att aldrig vara med. Som medlem
betalar man inte bara för att kunna ha
Hyreskedjans logga på sina brevpapper eller
hemsidor. Det är tillsammans i möten och
annat som vi kan förändra saker och göra
villkoren och marknaden bättre för uthyrarna, leverantörerna och våra slutkunder.
Tänk på det ni som aldrig närvarar inför
nästa Hyreskedjan-möte.
Jag som ordförande och resten av
styrelsen har tänkt en del på vad som
krävs för att fler uthyrarmedlemmar ska
komma till mötena. Om ni har synpunkter
och idéer på hur vi kan locka fler medlemmar till mötena så hör av er till mig eller
någon annan i styrelsen. Vårt mål är att
skapa en ännu mera dynamisk och levande
branschförening än vi redan är där idéerna
och aktiviteterna formligen svämmar över.
Tänk om vi till och med skulle nå så långt
att våra möten näst intill blir fullbokade av
uthyrarmedlemmar. Att vi skulle behöva
begränsa antalet deltagare per medlemsföretag. Det skulle naturligtvis bli lite problem
men angenäma sådana som vi skulle lösa
med konferensanläggningar som skulle
kunna sluka mer deltagare.
Höstmötet har vi förlagt till Turin i
Italien. Sista datum för anmälan har pas-

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

serat men det finns fortfarande möjlighet
att boka sig. Annars hoppas jag vi ses på
vårmötet som kommer att bli någon gång
april-maj 2018.
Så redan nu, se till att boka in Hyreskedjans årsmöte nästa vår och håll dig
uppdaterad genom att besöka vår hemsida.
Observera att hemsidesadressen numera är
www.hyreskedjan.se.
www.hyreskedjan.se
Thomas Truedsson
Ordförande Hyrex-Kedjan

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

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

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

BAUMA CONEXPO
SOUTH AFRICA 2018
13-16 mars, 2018
Johannesburg Exhibition Centre, Sydafrika
www.bcafrica.com

NORDBYGG 2018
10-13 apri 2018l
Stockholmsmässan, Stockholm
www.nordbygg.se

INTERMAT 2018
23-28 april 2018
Ville Pint Exhibition Centre, Paris Nord,
Paris, Frankrike
www.nordbygg.se

hydroscand.se
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info@pdworld.com, www.svenskrental.se
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27-28 september, 2018
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Svensk Rental Tidning distribureas i drygt 9.000 ex till läsare i Sverige. För beställning av tidning kontakta redaktionen eller vår annonschef. Prenumeration: Om du vill försäkra dig om att
alltid få ditt exemplar kostar en helårsprenumeration 420 kr. Prenumerationsavgiften sätter du in på bankgiro 5435-9443 eller postgiro 636 76 69-6, SCOP AB. Svensk Rental Tidning
produceras av SCOP AB, Box 786, SE-191 27 Sollentuna. Copyright 2001-2011 innehas av SCOP AB. Uppgifterna i denna tidning lämnas med reservation för ändringar som skett under
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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.

BAUMA CHINA 2018
27-30 november, 2018
Shanghai Exhibition Centre
Shanghai, Kina
www.bauma-china.com
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Slangakuten expanderar
i Stockholm & Göteborg

Dumpar Dynapac
Tidningen Dagens Industri var
först ut med uppgifterna att Atlas Copco planerar en försäljning
av en mångmiljardförsäljning av
dotterbolaget Dynapac. Koncernchefen Ronnie Leten ska ha tröttnat på svag lönsamhet i Dynapac,
enligt DIs källor. Och nyligen bekräftas försäljningsplanerna i ett
pressmeddelande från företaget.
“Styrelsen för Atlas Copco AB
har beslutat att avyttra divisionen
Road Construction Equipment.
Orsaken till den planerade avyttringen är att divisionen saknar de
stordriftsfördelar som behövs för
att bli nummer ett eller två inom
marknadssegmentet”, skriver bolaget om beslutet.
Verksamheten omfattar försäljnings- och serviceverksamhet
i 37 länder och produktionsenheter i fem länder; Sverige, Tyskland, Brasilien, Indien och Kina.
Verksamheten har 1 265 anställda
och intäkter på cirka 2.900 miljoner kronor för 2016.
En viktig produktionsort för
Dynapac i Sverige är Karlskrona,
med cirka 740 anställda, där bolaget tillverkar vibrerande vägvältar
från 2 till 27 ton.

Ytterligare investering
Gothenburg RORO Terminal är
ett roro-nav specialiserat på biloch rorohantering, och en viktig
del av den svenska import- och
exportkedjan. Allt gods som kan
rullas av eller på ett fartyg hanteras i terminalen.
Brubakken har glädjen att leverera ytterligare en reachstacker
till Gothenburg RORO Terminal. Denna gången Konecranes
Reachstacker SMV 4537 TC5.

Hilti får ännu en topplacering
För femte året i rad placeras Hilti
på podiet bland Sveriges tre bästa
arbetsplatser i arbetsplatsstudien
av Great Place to Work®.
”Emotionellt sett var det helt
klart störst att få gå upp på scenen som etta år 2014, men rent
rationellt så har insatsen för att
ligga i toppen för femte året i rad
varit större”, berättar Aksel Ringvold, VD för Hilti.
Hilti avslutade precis sitt fjärde år i rad med tvåsiﬀrig tillväxt
och har anställt över 70 personer
det senaste året.
”Ifjol hade omkring en tredjedel av våra medarbetare nya roller
på jobbet, antingen genom att ha
bytt position inom bolaget eller
genom att vara helt nya på Hilti.

Att behålla företagets kultur blir
såklart svårare när vi växer, men
minst lika viktigt”.
För Hilti är ett aktivt arbete
med kultur och värderingar ett
strategiskt val.
”Vi ser ett tydligt samband
mellan nöjda medarbetare och
resultat. Om du inte känner dig
trygg på din arbetsplats kommer
du inte våga säga vad du tycker
och driva bolaget framåt”, säger
Aksel.
Att behålla närheten och se
individen snarare än rollen menar Aksel är en av anledningarna
till att medarbetare trivs och utvecklas. Trots att företaget växer
vill man bevara små team om
omkring 7-8 medarbetare.

iF Designutmärkelse för
stavvibratorer från Wacker Neuson
Wacker Neuson är känd för sin
unika produktdesign.
Nu utmärks stavvibratorer
i IEC-serien från Wacker Neuson med det ansedda iF Design
Award. Stavvibratorerna med
integrerad omformare förenar
kapacitet, robusthet och användarvänlighet genom ett särskilt
bra pris-prestanda-förhållande.
1937 uppfann Wacker Neuson
stavvibratorn för professionell betongkomprimering. Idag är företagets olika modeller av stavvibratorer de mest sålda i hela världen.

Svensk Rental Tidning • Mars - April 2017 • www.SvenskRental.se

Att de också övertygar med sin
design, visar utmärkelsen med iF
Design Award 2017. ”Funktionen
är första prioritet för oss. Den
stöds via designen”, förklarar Gerald Krenn, produktdesigner på
Wacker Neuson Group.
Stavvibratorer i IEC-serien
består av tre väsentliga huvudbeståndsdelar: Frekvensomformaren med sin strömlinjeformade
design är placerad linjärt mellan
anslutningskabeln och skyddsslangen och sörjer för strömmens
frekvensökning. Genom att göra
formen smidigare och anpassa
den till kabelns mått förhindras
risken för att fastna och haka
upp sig i exempelvis armeringen.
För användarkomforten sörjer
höljets ergonomiska och greppvänliga profil. De högt stående
ribborna ger styvhet, skyddar
nätkontakten och underlättar arbetsförfarandet.

Slangakuten utökar sin verksamhet med ytterligare två servicebussar. Från mitten av april finns
sju kompletta servicebussar till
förfogande i Stockholmsregionen och fem i Göteborg. Detta
innebär att Slangakuten har totalt 17 fullutrustade slangbussar till förfogande fördelade på
Stockholm, Göteborg, Skåne och
Östergötland.

Lämnar Sveriges
Byggindustrier
Ola Månsson lämnar Sveriges
Byggindustrier efter sex år som
vd. Under det senaste året har
Sveriges Byggindustrier bedrivit
ett stort förändringsarbete för
att göra organisationen än mer
relevant i en föränderlig omvärld.
Under arbetets gång har det blivit tydligt att styrelsen och vd har
olika syn på förändringsarbetet.
Därför har Ola Månsson valt att
lämna som vd för Sveriges Byggindustrier.
“Ola Månsson har flyttat fram
positionerna för Sveriges Byggindustrier. Han har framgångsrikt
lett arbetet med branschorganisationens fokusområden, som
exempelvis en sund byggbransch
och en säker arbetsplats. Idag
har Sveriges Byggindustrier fler
medlemmar än någonsin. På
styrelsens vägnar vill jag rikta ett
varmt tack till Ola för hans stora
och värdefulla bidrag under alla
dessa år”, säger Tore Nilsson,
förbundsordförande för Sveriges
Byggindustrier.
En rekryteringsprocess för att
finna en ny vd kommer att inledas så snart som möjligt. Tills vidare går Mats Åkerlind, idag vice
vd, in som tillförordnad vd.
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Ring Stefan Larsson
på 070-516 96 36
kaeser.se

Tryggheten med att hyra
I tider som dessa när byggandet går
på full fart finns det klara fördelar att
hyra. Som de flesta vet så råder det
idag allt längre och längre leveranstider
för att köpa nya maskiner. Skulle alla
välja alternativet att köpa och äga sina
egna maskiner skulle leveranstiderna bli
extremt mycket längre än vad som är
fallet idag och sannolikt skulle många
byggprojekt inte få tag i de maskiner
de behöver vid rätt tidpunkt.
En annan bidragande orsak till
ett bättre nyttjande med hjälp av
hyresbranschen är att det finns ett
sorts ”gentlemans agreement” ibland
maskinuthyrarna som innebär att uthyrningsfirmor hyr in av varandra när
de inte har egna maskiner för att hjälpa
sina kunder. Trots att uthyrningsföretagen i grund och botten konkurrerar
med varandra så finns denna mycket
sunda inställning. Hyresalternativet
bidrar således till ett bättre resursutnyttjande så att många fler faktiskt får
tillgång till sin maskinpark.
Genom att vända sig till någon av de
professionella uthyrare som finns runt
om i vårt land så ökar möjligheten att
kunden får tag i rätt typ av maskiner och
tillbehör. Våra uthyrare vet vilka maskiner som passar bäst för olika ändamål.
Uthyrarna investerar kontinuerligt i nya
maskiner vilket också ökar chansen
att kunden erbjuds nya eller nästintill
nya maskiner. Väljer man att hyra så
är det också lika med en garanti att
varje maskin man hyr har genomgått
service och underhåll. De är säkra och
funktionsdugliga. Tillbehören som erbjuds till maskinerna är utvalda för att

passa de maskiner som hyrs ut, då det
finns stor erfarenhet av hård och tuff
användning i byggmiljö. Vidare så kan
du som användare få råd från uthyrarna
gällande din arbetsmiljö och säkerhet.
Till många av de maskiner som du hyr
finns tips och information vad gäller
t.ex., buller, damm, vibrationer, hur du
skall förebygga olika typer av risker,
m.m. Sist men inte minst så erbjuder
de allra flesta uthyrningsföretagen
flertalet utbildningar i maskinanvändning alltifrån, ställningskurser, liftkort
till körkort för motorsåg.
Givetvis återanvänds maskiner som
tjänat ut sin livslängd i vårt ”kretslopp”.
Det sker antingen genom att de går in i
en ny hyreskedja på en annan marknad
där begagnat är ”good enough” eller
så återtas delar från maskinerna för att
fungera som reservdelar. Ett annat sätt
att uttrycka detta är det som ibland
kallas cirkulär ekonomi eller delningsekonomi.
Under våren kommer många företag inom hyresbranschen att hålla öppet
hus dagar där du som kund bland annat
informeras om kvartsdamm och hur du
som användare kan skydda dej och välja
rätt utrustning när du jobbar i sådana
miljöer. Vi vill med andra ord ge våra
användare av maskiner rätt kunskaper
så passa på att besök något av våra
medlemsföretag.
Det finns med andra ord många
skäl till att hävda att hyra maskiner är
att välja trygghet.
Mikael Öberg
Ordförande, Swedish Rental Association
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Scantruck slår alla andra
Manitou-återförsäljare

KONJUNKTURBAROMETERN
Mars 2017

Företagen ser ljust på
den närmaste framtiden
Barometerindikatorn föll i mars för tredje månaden i rad, från
110,8 i februari till 109,2. Nedgången drivs av tillverkningsindustrin och hushållen. Barometerindikatorn visar dock på ett
klart ljusare stämningsläge än normalt i ekonomin och samtliga ingående sektorers konfidensindikatorer ligger över eller
till och med betydligt över sina historiska genomsnitt.
Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri föll 3,3 enheter i mars, men ligger kvar på en betydligt högre nivå än normalt. Nedgången förklaras främst
av mindre optimistiska produktionsplaner för de närmaste månaderna.
Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg istället
3,5 enheter till följd av en ännu ljusare syn på orderstockarna och rejält
uppjusterade anställningsplaner.
Indikatorn för detaljhandel ändrades inte nämnvärt i mars utan ligger
kvar något över normalnivå. Företagen rapporterar dock fortsatt om svagare
försäljningstillväxt än normalt trots upprepade förväntningar om motsatsen.
Även tjänsteindikatorn är i stort sett oförändrad och visar på ett starkt
läge och optimistiska förväntningar i tjänstesektorn.
Hushållens konfidensindikator föll 1,7 enheter i mars. Nedgången beror
främst på att synen på den egna ekonomin dämpats något jämfört med
förra månaden. Hushållens syn på svensk ekonomin är i stort sett oförändrad
och fortsatt i nivå med det historiska genomsnittet.

Husqvarna i Täby Centrum
Husqvarnas nya pop-up store i
Täby Centrum, drygt 2 mil norr
om Stockholm, vänder sig till villaägare och erbjuder ett komplett
sortiment av robotgräsklippare
och ett brett sortiment av användarvänliga batteriprodukter.
Tanken med en pop-up store
och den centrala placeringen i
Täby Centrum är att göra det lätt
för villaägaren att upptäcka och
bli inspirerad av Husqvarnas nya
smarta lösningar för ett enklare
trägårdsliv. Till hjälp finns Husqvarnas specialutbildade personal som ger personlig rådgivning
och delar med sig av sin passion
och kunskap. Att vara Husqvarna-användare ska dessutom vara
enkelt och bekvämt. Därför kommer butiken att erbjuda både
hemkörning och installation av
Husqvarna Automover®.

Franska Manitou är världsledande när det gäller teleskoplastare,
och fransmännens förhandlare,
Scantruck, är överst i hierarkiet
när det gäller att hiva maskiner
ut från fabriken. Den danska
importören och återförsäljaren,
som också har återförsäljarrätten
på den svenska marknaden, har
precis hedrat för att ha köpt mera
än 700 maskiner i 2016.
”Det gör oss till den Manitouåterförsäljare i världen som har
köpt flest maskiner. Förutom att
den fina plaketten så ger det oss
en helt unik placering i Manitous
återförsäljarnätverk med möjlighet för att påverka utvecklingen
av maskinerna och dessutom
säkra förnuftiga inköpspriser som
naturligtvis gagnar våra kunder”,
säger direktör Bo Sundroos.
”1.450 Manitou-maskiner har
sålts i Norden och baltstaterna
under 2016, och här står Scantruck altså själv för nästan halvdelen. Det är huvudsakligen fråga om teleskoplastare men och
några liftar och truckar”, säger
produktchef Claus Bjerregaard.

Satsar på expanderande Ny säljare på Staffare AB
Hüllert Maskin
Staffare AB i med huvudkontor
Andreas Tagesson är sedan mars
i år operativ chef hos AB Hüllert Maskin i Vara. Han tillträder
tjänsten samtidigt som Hüllerts
försäljning av teleskoplastare
ökar och företagets representation förstärks över hela landet.
AB Hüllert Maskin är generalagent för Merlo teleskoplastare
och marknadsledare i Sverige för
maskintypen.
I rollen som operativ chef tar
Andreas Tagesson hand om den
dagliga driften och är taggad inför ansvaret att nå de expansiva
mål som företaget har.
“Teleskoplastarna är på stark
frammarsch. Hüllert Maskin
representerar det ledande alternativet med den starkaste serviceorganisationen. Den givna
uppgiften för oss är att möta
marknadens starka efterfrågan
på bästa sätt”, säger han.

i Hudiksvall har anställt Roger
Olsson som ansvarig säljare för
Huddig på distrikt Stockholm.
Roger kommer närmast från
BVM, ByggVärmeMaskiner AB
där Rogers uppgift har varit att
utveckla försäljningen i Mellansverige då främst med inriktning
bygghissar av märket Geda. Dessförinnan arbetade Roger på Grindex under många år.
“Vi välkomnar Roger till ett
inarbetat gäng där jag tror att
han med sitt trevliga sätt och sin
breda kompetens kommer att
uppskattas av både kollegor och
kunder. Vi är glada att få med en
sådan förstärkning till vårt stabila
och framgångsrika företag”, säger
Lars Staffare, VD för Staffare AB.
Roger är lokaliserad hos Staffares auktoriserade serviceverkstad Hylast på Traversvägen 16 i
Jordbro söder om Stockholm.
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Red Dot Award tilldelas Atlas Copcos
Atlas Copco har tillkännagett
att två produkter från Portable
Energy-divisionen, 8-serien med
portabla kompressorer och LEDljustorn HiLight H5+, har tilldelats det prestigefyllda Red Dot
Design Awards 2017.
Peter Lauwers, vd för Atlas
Copcos Portable Energy-division: ”Vi är stolta över att återigen uppmärksammas med detta
framstående pris för enastående
design. 8-serien och HiLight
H5+ är produkter som vi själva
har designat och är mycket stolta

över. Som alltid har vår produktdesign fokuserat på att erbjuda
verkliga fördelar för kunden
såsom ökad prestanda och operatörskomfort samt att minska
bränsleförbrukningen och servicebehovet. Båda produkterna är
väldigt lyckade när det gäller alla
tre aspekterna.”
Atlas Copcos andra Red Dot
Design Award 2017 tilldelades
LED-ljustornet HiLight H5+,
med riktade LED-linser som
maximerar ljustäckningen och
minimerar de mörka fläckarna.

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

Dustcontrol Sverige

Dustcontrol_se
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HYDROSCAND

öppnar slangservicebutik i Upplands Väsby
Hydroscand flyttar sin verksamhet från Sollentuna till nya lokaler i Upplands Väsby.
Den nya slangservicebutiken är belägen på
Stockholmsvägen 26 och slog upp portarna tisdagen den 21 mars. Flytten från Sollentuna till
Upplands Väsby innebär att butiken blir större
och att Hydroscand kommer att kunna erbjuda ett större och bättre sortiment av slangar
och ledningskomponenter, anpassat till den
lokala marknaden. Slangservicebutiken i Upplands Väsby kommer att ha goda parkeringsmöjligheter och är väl synlig och lättillgänglig
från E4:an.
Sollentunafilialen hade öppet sin sista dag
torsdagen den 16 mars. Den kunniga och erfarna personalen från Sollentuna- butiken
kommer att jobba vidare på den nya filialen i
Upplands Väsby.

“Med denna nya slangservicebutik förstärker Hydroscand sin servicegrad betydligt för
norra Stockholm. Tillsammans med våra butiker i Spånga i Västerort, Högdalen i Söderort, samt vår mobila slangjour-tjänst SlangExpress, har kunderna i regionen alltid tillgång
till en lite närmare slangservice”, säger Pontus
Nygren, marknadschef på Hydroscand i Sverige.
Hydroscand är ett familjeföretag som
grundades 1969 i Stockholm. Sedan dess har
företaget expanderat och är idag marknadsledande inom slang och ledningskomponenter
i Skandinavien. Idag har Hydroscand närmare
60 butiker i Sverige och finns representerade
i ytterligare 18 länder i Europa, Asien och
Afrika.
www.hydroscand.se

MIDHAGE SATSAR

ännu mer på service och bygger
stort showroom Göteborg
Som en del i Jack Midhage ABs strävan att bli en
fullserviceaktör har man valt att anställa Fredrik
Foghammar som kundsupport/reparatör.
Fredrik kommer närmast från Jerneviken
Maskin AB, där han hade en liknande befattning. Han kommer att finnas på plats hos oss
from 8 maj och börjar sin anställning med att
bygga upp en serviceverkstaden för maskinreparationer.
“Vi har redan idag en duktig servicetekniker i Solna, tillika Platsansvarig, och med ytterligare en reparationsverkstad i Göteborg
kan vi erbjuda våra kunder en ännu snabbare
och bättre service”, säger Peter Pettersson,
ansvarig för verksamheten i Göteborg.

NYTT SHOWROOM I GÖTEBORG
Anläggningen i Göteborg håller som bäst på
att byggas ut och man kommer bland annat

att få en mycket trevlig mötesplats för våra
kunder i närområdet.
Midhages tanke är att ha en bra plats där
man kan visa upp sina produkter och där
kunderna kan sitta ner och ta en fika i väntan
på att exempelvis få sina borr omsatta eller
sin maskin servad.
Showroomet kommer att visa upp större
delen av Midhages sortiment för både betonghåltagning och rental. Inredningen kommer att bli kul och annorlunda.
“Midhages produktsortiment kommer att
utökas kraftigt under året och vi behöver en
bra plats för att visa upp detta och vi är övertygade om att våra kunder verkligen kommer
att gilla den nya lokalen. Invigningen av vårt
showroom kommer att bli under sommaren”,
avslutar Peter Pettersson.
www.midhage.se
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NYA MB 1650

“Atlas Copco har alltid som mål att hjälpa
sina kunder få ner driftskostnaderna.
Vår nya hydraulhammare MB 1650 är ett
typiskt exempel på det. Den ersätter MB
1700 och har samma höga prestanda trots
att den är både lättare och mer kompakt.
Den nya konstruktionen ger bättre driftsäkerhet, lägre reparationskostnader och
lättare åtkomst för underhåll.”
Nya MB 1650 hydraulhammare väger
1 650 kg och passar bärare i viktklassen
19–32 ton. En nyhet är servicefönstret
som förenklar underhållet genom enklare
åtkomst. Eftersom MB 1650 saknar högtrycksackumulator blir underhålls- och reparationskostnaderna lägre. Hammarens
prestanda optimeras med AutoControl,
ett automatiskt system för slaglängdsbyte
som anpassar effektbalansen mellan slagenergi och frekvens under drift.
Atlas Copcos EnergyRecovery-funktion använder automatiskt kolvens rekylenergi för att dels öka prestandan utan
ytterligare hydraulisk ineffekt, dels ge
mindre vibrationer.
Med den integrerade StartSelect-ventilen kan operatören med några få enkla
steg anpassa hydraulhammarens funktion
efter driftsförhållandena. MB 1650 har
ContiLube™ II, ett självsugande automatiskt smörjsystem som ger optimerad fettförbrukning och kontinuerlig smörjning.
Buller- och vibrationsnivåerna hos
MB 1650 minimeras med VibroSilenced
Plus-systemet som har upphängning i
icke-metallmaterial för att isolera hammarkroppen och försegla alla öppningar.
Ett patentskyddat dammskyddssystem,
DustProtector II, finns som tillval. Det förlänger komponenternas livslängd och minskar fettförbrukningen. Den inbyggda backventilen minskar mängden damm som sugs
in runt verktyget och i slagkammaren.
www.atlascopco.com

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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Marknadsledare med

SIKTE PÅ RENT
Hüllert Maskin AB i Vara äger den svenska teleskoplastarbranschen nästan till 50 procent. Sedan 1995
har man med framgång marknadsfört och sålt
italienska tillverkaren Merlos produkter på den
svenska marknaden och nu satsar man stenhårt på
uthyrningsmarknaden.
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TAL
H

üllert Maskin AB i Vara är ett bolag
med anor. Sedan 1995 känner branschen bolaget som importör av Merlos breda sortiment av teleskoplastare. Men
Hüllert har en historia långt mycket längre
än det.

ÖVER 70 ÅR PÅ MARKNADEN

Nils-Gunnar Burge har drivit
Hüllert Maskin AB i egen regi
sedan 1995.

Bolaget grundades redan 1945 av Lars Hüllert. Fokus i verksamheten låg på den tiden på
försäljning av Allis Chalmers traktorer. Första
året i verksamheten såldes inte mindre än 126
stycken. Under 1950-talet upptogs flera andra
fabrikat i verksamheten och 1960 började man
tillverka egna traktorgrävaren Warras. I början av 1970-talet blir man importör för JCBs
maskiner i västra Sverige som pågick fram till
1995. Den egna tillverkningen av traktorgrävare avslutas 1972 och 1979 säljer man troligtvis
landets första teleskoplastare från JCB.
Nils-Gunnar Burge som idag, med sin familj, är ägare till verksamheten började arbeta för Hüllert Maskin redan som 19-åring
och året var 1974. “Jag har alltid trivts i det
här bolaget. Stämningen är genuin och har
alltid varit så långt jag kan komma ihåg. Som
ägare har jag dels sett till att förvalta det som
Lars Hüllert en gång skapade och dels sätta
min egen prägel på verksamheten. Centralt
för mig är att kunden är i centrum och att
det ska vara kul att arbeta på Hüllerts”, säger
Nils-Gunnar Burge när SRT träffar honom på
anläggningen i Vara.
Nils-Gunnar övertog verksamheten 1995
och samma år blev man importör för italienska tillverkaren av teleskoplastare, Merlo.
Från 1995 fram till så sent som 2012 sålde
Hüllert en rad olika varumärken men från
2012 renodlades verksamheten till att endast
handla om försäljning och service av Merlos
produktsortiment. “Vi insåg att vi hade en utmärkt agenturprodukt i Merlo och ville därmed renodla oss och ha spjutspetskompetens

inom Merlos teleskoplastare och det bedömer
jag att vi lyckats med. Vår övergripande affärsidé i bolaget är att förbättra landets materialhantering i alla tänkbara branscher”, säger
Nils-Gunnar.
Att satsa på Merlo är ett beslut Nils-Gunnar inte ångrar. Han märkte ganska snabbt,
efter att blivit importör för Merlo, att det här
var ett varumärke att räkna med. Dessutom är
produktsortimentet mycket brett och spänner över så många olika branscher.

NÄSTAN 50 PROCENT
AV MARKNADEN
Hüllert och Merlo har faktiskt många likheter.
Båda bolagen är familjeägda och har alltid varit. Dock är Merlo betydligt äldre än Hüllert.
Merlo grundades 1911, och ligger i staden Cuneo i nordvästra Italien, tillverkade till en början diverse smidesarbeten men 1964 började
nuvarande ägare Amilcare Merlo att tillverka
dumprar, självlastande betongblandare med
mera. Den första teleskoplastaren lanserades
1981. Idag tillverkar Merlo nära ca 6 000 st teleskoplastare per år. Ungefär 100 av dessa säljs
i genomsnitt på den svenska marknaden årligen. Hüllert har korats till bästa återförsäljare
flera gånger. Merlo-fabriken har drygt 1000
anställda och 93 procent av alla komponenter
tillverkar Merlo själva. Resterande 7 procent
kommer från underleverantörer i närheten.
Merlos produkter säljs endast under det egna
varumärket vilket innebär att Merlo inte har
någon licens- eller OEM-tillverkning för andra varumärken. Detta är en styrka.
Förra året var ett bra år för maskinmarknaden i Sverige. Enligt Maskinleverantörerna
statistik såldes cirka 1000 hjullastare och
174 teleskoplastare. 85 stycken av teleskoplastarna var Merlo och hade sålts av Hüllert
vilket innebär 49 procent av marknaden på
teleskoplastare. Sedan 1995 när Hüllert började sälja Merlo har man sålt över 1 100 st
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En gammal hederlig Allis
Charlmers.

Hüllerts reparationsverkstad i Vara.

teleskoplastare och den stora ökningen har
kommit de senaste åren.
Men vad är nu så speciellt med teleskoplastare och i synnerhet Merlos produkter? NilsGunnar framhåller först och främst mångsidigheten. “Kunden kan göra så mycket mer
med en teleskoplastare än andra typer av anläggningsfordon. Teleskoplastaren är oslagbar
i materialhantering med en rad olika verktyg.
Den är smidig att arbeta med i sin konstruktion och kommer åt i trånga utrymmen. Den
kan till och med användas som personlift
och kan förses med personkorg”, säger NilsGunnar. En fördel med de svenska Merlomaskinerna är att de flesta som standard är
försedda med Volvo BM redskapsfäste,
som är CE-märkt av Merlo och
man slipper adaptrar vilket
gör att den är säker att
arbeta med och
förbättrar arbetsmil-

jön. De mest sålda teleskoplastarna i Sverige
från Merlo ligger i viktspannet 5 till 10 ton och
storsäljaren just nu är P 27.6. En maskin som
passar perfekt för uthyrningsbranschen. Den
väger 4,9 ton och har en lyftkapacitet på 2,7
ton, en lyfthöjd på 6,1 meter och en räckvidd
på 3,5 meter. “Det här är en verklig allroundmaskin som vi fått mycket beröm för från
många olika branscher”, säger Nils-Gunnar.
Förutom storsäljaren finns 50 andra modeller
av teleskoplastare i Merlos sortiment i vikter
från 3,9 till dryga 16 ton med lyfthöjder från 5,9
till 30 meter. Modellerna är indelade i sex olika
produktfamiljer. I Sverige är det teleskoplastare för bygg- och anläggningsbranschen som
dominerar med cirka 80 procent. Men Hüllert
säljer också maskiner till andra verksamheter
såsom jordbruk, skogsbruk, olika typer av processindustrier, varvsnäring med mera.
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VARFÖR HAR HÜLLERT LYCKATS DEN
HÅRDA KONKURRENSEN TILL TROTS?
Teleskoplastarkonceptet brakade lös ordentligt på marknaden för ett tiotal år sedan och
idag finns en uppsjö av varumärken. Så vad
har gjort att Hüllert kan ha nästan halva den
svenska marknaden? Nils-Gunnar tvekar inte
på svaret: “Det beror på att vi målmedvetet
sätter kunden i centrum och har alltid gjort.
Det låter kanske som en klyscha men det är
en självklarhet och är en inställning som genomsyrar hela bolaget samt byggt en mycket
stark serviceorganisation i hela Sveriges avlånga land”, säger Nils-Gunnar. Kanske har
detta med att göra med, som Nils-Gunnar säger, att försäljningsarbetet börjar efter att en
maskin levererats. Andra kan ha inställningen
att med leveransen har försäljningsarbetet i
praktiken tagit slut. Men det tycker Nils-Gun-
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En oljemålning på grundaren
Lars Hüllert hänger i utställningshallen i Vara.

nar är helt fel inställning. Han upprepar också
vad han sagt tidigare och framhåller att det
ska vara kul för kunden att göra affärer med
Hüllert på samma sätt som det ska vara kul
för de anställda att jobba på bolaget. På så sätt
blir det en vinn-vinn-situation för alla parter.
Detta är faktorer som skapat Hüllerts starka
ställning inom teleskoplastarsegmentet.
Hüllert Maskin AB i Vara sysselsätter idag
28 personer och omsatte senaste verksamhetsåret 2015/2016 155 Mkr. Man har brutet
verksamhetsår och för 2016/2017 räknar man
att nå upp i 175 Mkr. Nils-Gunnar bedömer,
trots 49 procent av marknaden, att det finns
stor potential att växa ytterligare och det är
också målet. “Vi ser en mycket god potential
inom uthyrningsmarknaden och många av
våra modeller är anpassade just för uthyrning.
Här kan vi växa ytterligare och det är en av

orsakerna varför vi är medlemmar i branschorganisationen Hyrex-kedjan”, berättar NilsGunnar. Till hösten kommer Hyrex-kedjans
höstmöte att förläggas i Italien och man kommer att besöka Merlo-fabriken.
Förutom anläggningen i Vara på dryga
5000 kvm har Hüllert egna försäljningskontor i Göteborg och Stockholm. Båda regionerna, Göteborg och Stockholm med hela
Mälardalen, är mycket heta just nu. Här händer mycket. I Stockholm heter bolaget HVL
Maskin som Hüllert blev delägare i för några
år sedan. “Just nu går marknaden som tåget.
Stockholm och Göteborg är som hetast men
i princip i alla universitetsstäder är det bra
tryck”, säger Nils-Gunnar. I Vara, Göteborg
och Stockholm har Hüllert egna service och
reparationsverkstäder men i övriga landet
från Gällivare till Lilla Jordberga i Skåne står

ca 40 st serviceverkstäder till kundernas förfogande.
Trots att Nils-Gunnar stortrivs med sitt arbete som vd för Hüllert Maskin så inser han att
det är viktigt att planera för framtiden. Han har
passerat 60 år men ämnar inte lägga av än på ett
bra tag. Till hans stora glädje har hans dotter Lina
och sonen Jakob valt att arbeta i familjeföretaget.
Lina arbetar som vice vd i bolaget och Jakob med
försäljning vid dotterbolaget i Göteborg. Dottern
Kajsa och hustrun Marie arbetar dock inte i bolaget utan är lärare. “Vi är noga med att planera
framtiden och för ett tag sedan beslutade vi inom
familjen att anställa en extern operativ ledare för
bolaget. Vi har hittat den som vi tror kan vara
med och leda bolaget mot dess uppsatta mål och
han heter Andreas Tagesson och startade i mars
månad”, avslutar Nils-Gunnar.
www.hullert.se
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PUMPAR

Nya pumpar från

ATLAS COPCO
Atlas Copco fortsätter att satsar på pumpverksamheten. Under andra kvartalet 2017 lanserar företaget två nya dränkbara dräneringspumpar, WEDA50+ och WEDA60+.

I

SRTs utgåva nummer två varje år publicerar tidningen alltid sitt pumptema. Ifråga
om nya produkter har inte så mycket hänt
frånsett att Atlas Copco lanserat nya pumpar
i sin WEDA-serie som är nog så intressant.
SRTs reporter Mikael Karlsson rapporter.

MYCKET NYTT FRÅN WEDA
WEDA50+ kan köras på 16A handske och vikten är låg, 50 kg. WEDA60+ väger 55 kg. Pumparna har fasföljdsvakt och rotationskontroll

med egenskapen att de inte kan köras baklänges. Hydrauldelen är ny, med förbättrade
prestanda.
När det gäller användandet av dränkbara
elektriska länspumpar så är enkelhet och smidighet tunga parametrar. Pumparna skall vara
enkla att installera och att ta med sig till och
från arbetsplatsen.
Hålls pumparna rena och de vardagliga
servicerutinerna följs så håller de vanligtvis
länge. Pumparna tycker mycket om vatten
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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

iP - små bärbara generatorer
iP - generatorerna är framtiden när det gäller storlek,
bränsleeffektivitet och bullernivå. Variabel hastighet och
möjligheten att parallellkoppla ger effektiv kraft med
lägsta möjliga bränsleförbrukning. Passar utmärkt med
våra pumpar WEDA 04-10.
Enkelt, smidigt och lätt att bära med sig!
www.atlascopco.se

TJÄNA PENGAR PÅ
DIN GAMLA MASKINPARK!
10

Ä NS P U M P
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ST L

PER

SÅLD FÖR 44 000kr

SONALBOD

SÅLD FÖR 42 500kr

PICKUP

SÅLD FÖR 62 000kr

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

www.klaravik.se

Kontakta oss på 054 - 15 13 04 eller info@klaravik.se
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PUMPAR
och har de bara genomflöde och motorn kyls
med hjälp av vattnet, så fungerar de väl utan
närmare tillsyn.
Om pumpen däremot inte får tillräckligt med vatten så sörplar de och går varma.
Pumparna har ett termiskt skydd så pumpen
stängs av, men går igång igen när den svalnat.
För att få en av/på funktion så kan man använda en nivåvippa som automatiskt känner
av vattennivån.
En annan viktig sak är att fästa ett rep i
handtaget på pumpens hölje. Repet används
för att dra upp pumpen ur pumphålet (då
handkraft används). Ett vanligt förekommande misstag är att man drar i sladdstället och
får så problem med kontakteringen i pumpen
och att kabelgenomföringen blir otät.
Atlas Copco har med sitt WEDA -program
vunnit användarnas gillande. De är driftsäkra,
har bra kapacitet, är servicevänliga och framförallt lätta.
Under året kommer Atlas Copco ersätta det
populära WEDA-sortimentet med WEDA+.
Den nya serien innehåller alla de egenskaper
kunderna kan förvänta sig av befintliga WEDApumpar. Men med tillägg av nya funktioner
som har utvecklats för att ta prestandan till en
ny nivå. Fördelarna är bland annat högre effektivitet, förenklat underhåll och ökad kapacitet.
Nyligen lanserade också Atlas Copco tre
nya dieselpumpar i PAS-serien på CONEXPO

i Las Vegas. Med ett utlopp på 11,7 eller 20,3
cm har de nya pumparna hög kapacitet och
ett pumphuvud på upp till 54,86 meter. De
har ett flöde på upp till 13800 l/m och är konstruerade för att maximera effektiviteten och
minimera bränsleförbrukningen.
www.atlascopco.se

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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Få jobbet gjort med läns- och slampumpar

FRÅN GRINDEX
Vilka är fördelarna med att välja Grindex pumpar?
Oavsett applikation så kan man med säkerhet använda
Grindex pumpar utan oplanerade driftstopp.

M

ed ett gediget kundorienterat pumpsortiment för kontinuerlig, obevakad
pumpning fungerar Grindexs produkter i de tuffaste miljöerna. “Ett exempel
på Grindex väl sammansatta produktfamilj är
att allt är inbyggt i pumpen och vi erbjuder
både läns- och slamalternativ inom samma
motorstorlek, t.ex. Mini och Solid, Minette
och Salvador, Major och Sandy”, säger Håkan
Lundin, försäljningschef Sverige.
“Visste du att Grindex luftventil kyler
pumpen vid torrkörning? Grindex uppfann
och tog patent på världens första luftventil
1960. Tack vare det inbyggda motorskyddet
och luftventilen kan våra pumpar köras oövervakade under längre perioder”, fortsätter
Lundin.
Grindex dräneringspumpar klarar tuff industriell användning, är lätta och anpassade
för mobila applikationer. Grindex slampumpar bevisar sin tillförlitlighet genom att arbeta
non-stop i krävande miljöer på otaliga platser.

SMÅ PUMPAR
Milli, Micro, Mini och Solid är namnen på
Grindex små, enfas dränerings- och slampumpar.
Pumparna är kompakta, lätta och mycket
hanterbara och avsedda för byggarbetsplatser,
tunnelbyggen, gruvor och rengöringsjobb.
Micro är med sin låga effektförbrukning perfekt för drift med generator. Milli påminner
om Micro men möjliggör pumpning ner till
några få millimeter – tack vare en unik backventil. Mini är tillsammans med Solid ett konkurrenskraftigt alternativ där kunden enkelt
kan välja funktionalitet för applikationen.

MEDELSTORA PUMPAR
Minex, Minette, Minor, Major, Master, Matador, Salvador, Senior och Sandy är namnen
på Grindex medelstora dränerings- och slampumpar och används vid tunnelbyggen, gruvor och byggarbetsplatser.
“Tack vare exceptionell slitstyrka bidrar
våra slitdelar och hydrauliska delar till att
förlänga livslängden hos Grindex pumpar
samtidigt som de säkerställer hög verkningsgrad. Den inbyggda startenheten, SMART
motorskydd och nivåvippor som tillval ger
fullständigt automatiskt skydd och kontroll
utan behov av externa startskåp – s.k. plugand-pump.”
Salvador, Senior, Sandy är Grindex mellanstora slampumpar och bygger på samma
konstruktion som dräneringspumparna, men
används i applikationer där pumpvätskan
är mer nedsmutsad och inte kan pumpas av
vanliga dräneringspumpar. Konstruktionen
gör att det går att växla mellan dränerings och
slampumpar, vilket gör det möjligt att anpassa pumpen efter varierande förhållanden. Alla
slampumpar kommer verkligen till sin rätt i
applikationer där tillförlitlighet och enkel
hantering är av yttersta vikt. Även för slampumparna gäller Inbyggd startenhet, SMART
motorskydd och nivåvippor som tillval, som
ger fullständigt automatiskt skydd och kontroll utan behov av externa startskåp – s.k.
plug-and-pump.
Alla pumpar är perfekta i applikationer där
tillförlitlighet och hanterbarhet är av yttersta
vikt, och de är byggda för att hantera förorenat vatten, pH-värden från 5 till 8 och vatten
som innehåller relativt slitande partiklar.
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“Vad som också är viktigt att nämna är att
det är väldigt lätt att serva pumparna, kan
du serva en kan du serva alla. Alla pumpar är
uppbyggda på samma sätt vilket gör det otroligt smidigt då det är dags för service.
Vill du veta mer om Grindex pumpar kan
du se våra kundfördelar i vår nya AR-app.
Ladda ner enkelt till din mobil eller surfplatta.
Som ”target” kan du använda Grindex skurna
pumpar i artikeln.”
www.grindex.com

luftrensare

NYH

ET!

En ny generation av joniseringsaggregat
Jonex luftrensare är en utveckling av tidigare joniseringsaggregat på marknaden. De nya aggregaten har utökade
funktioner och bättre joniseringskapacitet än sina föregångare. Den mikroprocesstyrda och programmerbara
manöverpanelen har bl.a. timerfunktioner och dioder

som indikerar när det är dags för byte av filter eller
joniseringsrör.
De nya Jonexaggregaten finns i tre modeller, alla
med möjlighet att välja olika nivåer på jonisering och
luftflöde.

Lyftöglor på ovansidan

Manöverpanel med utökade funktioner
Digitala displayer - inga känsliga vred
Indikator för igensatt filter
Indikator för byte av partikelfilter och joniseringsrör
Varning för kortslutning av rör
Varning för fel på fläkt
Timerfunktion
Lagrar driftsdata och gångtid
Fack i plåt för användarinstruktioner
Utrymme på plåten för kundens egen
id-märkning, QR-kod m.m.
Bättre joniseringsrör med längre livslängd
och högre joniseringseffekt över tid
Bättre luftflöde

Kraftfull förbättrare av arbetsmiljön

Vill du veta mer?
Scanna QR-koden

Jonexaggregaten renar luften från olika föroreningar som all slags damm, kvartsdamm, sporer och liknande partiklar.
Positiva och negativa joner klumpar ihop mikropartiklar som faller till marken, bryter ned lättflyktiga organiska ämnen och
tar bort statisk elektricitet ur luften. Joniseringen tar även bort brandlukt, mögeldofter, rök och lukt m.m. Dessutom reduceras
mängden av gasmolekyler, virus och bakteriebärande partiklar. Återjoniserad luft - lika hälsosam som ren och frisk uteluft.

Tre modeller
SRT 0417

Jonex1000 - för ex. ROT-renovering av badrum och andra mindre utrymmen mellan 60 - 400 m3
Jonex2000 - för ex. rivning, bilning och håltagning på ytor mellan 100 - 1000 m3
Jonex4000 - för stora rivningsjobb och liknande på ytor mellan 200 - 1500 m3

T E L : 0 4 3 1 - 7 1 0 0 0 • H A L L A N D S VÄ G E N 2 7 • B Å S TA D
T E L : 0 3 1 - 1 9 8 8 8 0 • M A R I E H O L M S G ATA N 1 0 • G Ö T E B O R G
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Uppgraderade modeller

Thaler minilastare förenar styrka och
smidighet. Närlant visar uppgraderade
modeller på årets MaskinExpo och lanserar uppgraderade modeller av Thaler
minilastare. Med omgjord framvagn erbjuds nu tre olika lyfthöjder.
Uppgraderingarna i Thalers modellprogram innebär att 21-serien blivit en
22-serie. På motsvarande sätt har 2748A
blivit 2848. Nu erbjuds tre olika lyfthöjder, betecknade L, S och H: L = Lågt torn
och starkare lyft förmåga. S = Standardmodellen, i likhet med tidigare utförande. H = Högre lyft med lång lyftarm,
samma torn som S-modellen.
Thaler 22-serien finns i fyra modeller, från 19 till 38 hk, samtliga med vattenkyld 3-cylindrig Yanmar-diesel och
hydrostattransmission. Thaler 2848 är
utrustad med en 48 hk, 4-cylindrig
Yanmar-diesel. För båda modellserierna
är styrvinkeln 55 grader. Tillsammans
med kompakta mått gör det maskinerna
mycket smidiga i trånga utrymmen. Alla
modeller har FOPS/ROPS skyddsbåge. I
Thaler-familjen av minilastare ingår även
de båda större modellerna 3248 och 3348.
www.narlant.se

®

Merlo med el räcker långt
Vid Slussenprojektet i Stockholm och vid
testhallsbygget hos forskningsinstitutet RISE
i Borås används Merlo Roto Duo-Power med
eldrift – för miljöns skull. Tack vare DuoPowers möjlighet att skifta från dieseldrift
till eldrift, vinner byggherrarna Skanska och
Frankonia miljöfördelar.
Miljömaskiner är ett krav när Skanska
bygger om Slussen på uppdrag av Stockholms
stad. En Merlo 40.30 Duo-Power uppfyller
kraven och möjligheten att köra maskinen på
enbart el har blivit en uppskattad förebild på
den centralt belägna byggarbetsplatsen.
Drottningholms Entreprenad AB, DEAB,
med maskinföraren Leﬀe Eriksson kör åt
Skanska med en helt ny Merlo 40.30MCSS.
“Jag gör allt med den här maskinen, som
att lossa material med gaﬄar, köra grus med
skopa, sköta materialhantering och lyfta material på plats där det behövs. När jag flyttar maskinen mycket använder jag dieseldriften. Men
vid allt stationärt arbete är det eldriften som
gäller”, berättar Leﬀe Eriksson. Miljökraven

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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är högt ställda på alla maskiner som används
vid det stora Slussenprojektet. Bland annat har
alla maskiner miljögodkända oljor, och när det
gäller driften har Merlos förmåga att köra på el
uppmärksammats som ett stort plus.
I Borås är samma Merlo-modell den perfekta lösningen när RISE Research Institutes
of Sweden AB (tidigare SP) bygger en ny stor
EMC provningshall i Borås. Alla lyft inomhus
görs med eldrift. Testhallen Awitar har en inre
takhöjd på 12 meter och är avsedd för utprovning av fordonselektronik, med speciellt sikte
mot självkörande fordon. Awitar blir en världsledande test- och utvecklingsanläggning för
trådlösa kommunikationssystem för autonoma
fordon och för andra aktiva säkerhetssystem.
Själva bygget av anläggningen ställer stora krav.
Ett inre avskärmningsskal inne i byggnaden
monteras på stålbalkar för att ge ett fullständigt
elektroniskt strålningsskydd mot omgivningen. Monteringen sköts av det tyska företaget
Frankonia Gmbh, med en Merlo 40.30 DuoPower från AB Hüllert Maskin i Vara.

105TL
120T/TB
135T/TB
150T/TB
160XT/XTB II
180T/TB
180XT/XTB II
210XT/XTB II
230T
260XTD

DINO Släpvagnsliftar finns med arbetshöjder från 10,5 till 26 m.
Med Nät- Batteri- Bensin- eller Dieseldrift.
Samtliga DINO-liftar har svivel för kontinuerlig rotation!

www.zipup.se
Stockholm 08-97 04 80 • Göteborg 031-23 07 20
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God konjunktur för

Transportbilar
Bilförsäljningen är en konjunkturspegel. 2016 nyregistrerades
ovanligt många nya fordon av alla kategorier. På lätta lastbilssidan med totalvikter upp till 3,5 t registrerades drygt 58 000
fordon. Om man i begreppet transportbilar också inkluderar
fordon med totalvikter upp till 5,5 t (som Daimler gör) och 7,2 t
(som Iveco gör) blir talet större.

Svensk Rental Tidning • Mars - April 2017 • www.SvenskRental.se
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O

m inte annat speglar försäljningen
dels ett behov av nyinvesteringar
men framför allt att många hantverkare och andra företag har god ekonomi och
stor framtidstro. En glädjande högkonjunktur
med andra ord!
Ren tekniskt finns det en del nyheter att berätta om från Isuzu, Mercedes-Benz,
Peugeot och Volkswagen. Till detta kommer
informationen om att PSA, moderbolag för
Peugeot och Citroën, förvärvar GM:s europeiska fordonsdel med Opel och Vauxhall.

ISUZU
I vår lanseras en ny generation Isuzu pickup.
Förutom ny exteriör och interiör begåvas den
nya generationen med en ny och mer bränsleeffektiv drivlina, en turboladdad Diesel på 1,9
l. 360 Nm utvecklas vid mellan 2 000 och 2
500 rpm. Motorns toppeffekt är 164 hk. Isuzu
erbjuds nu med tre olika karossalternativ,
flaklängd på upp till 2,3 meter och fem års
garanti.
Isuzu ökade sin försäljning i fjol med drygt
30 procent i Sverige. Målsättningen är att sälja

minst 1 000 pickuper i Sverige och fördubbla
märkets marknadsandel.
“Med tio nya modeller i programmet, kraftfulla marknadssatsningar, ett brett tillbehörssortiment och 50-talet laddade återförsäljare,
är vi redo att revolutionera pickup-Sverige”,
säger Gustav Freij, varumärkesdirektör på
Isuzu Sverige.
Modellprogrammet innefattar allt från basutrustad enkelhytt till Isuzu AT35 − de isländska
glaciärernas betvingare. Naturligtvis kommer
4-hjulsdrivning, hög lastkapacitet och dragvikt på
3 500 kg att vara standard även i fortsättningen.
“Vi vänder oss till alla som behöver en
pickup. Förmåga är inget tillval. Våra ”livsstilsmodeller” är lika kompetenta som våra
”arbetsmodeller”, säger Gustav Freij.
Priserna startar vid 214 900 kr, exkl. moms.
Idag tillverkar Isuzu nästan 700 000 lastbilar, bussar och pickuper per år. Företagets
erfarenheter och forskning inom den tunga
sidan ligger till grund för utvecklingen av den
nya pickupserien. Isuzu har en klassledande
dragvikt på hela 3 500 kg samt en motor med
ett koldioxid-utsläpp på endast 183 g/km.

Isuzus nya pickup har en turbodiesel som utvecklar
360 Nm mellan 2 000 och 2 500 rpm.

www.SvenskRental.se • Mars - April 2017 • Svensk Rental Tidning

26

TRANSPORTBILAR
MERCEDES-BENZ
Mercedes-Benz X-klass (pickup) lanseras i
Sverige under senare delen av 2017. Modellen
sägs kombinera de traditionella egenskaperna
hos en pickup: stryktålighet, god funktion
och terrängkapacitet med de egenskaper man
förknippar med Mercedes: design, komfort,
vägegenskaper och säkerhet. Tillverkaren tror
att den nya serien väl matchar användarnas
krav över hela världen oavsett om behovet är
fritids- eller familjerelaterat.
Mercedes-Benz Sprinter, både chassi och
skåp, har uppgraderats så att den numera går
att få med 5 500 kg totalvikt. Sidvindsassistent
är standard på alla Mercedes-Benz Sprinter
5-tons modeller.

Den nya X-klassen från Mercedes-Benz kombinerar
personbilsegenskaper med transportbilsegenskaper,
enligt tillverkaren

Ombonad och påkostad kupé i den nya X-klassen
från Mercedes-Benz

PEUGEOT
“Tuff terräng eller snödrivor får inte hindra våra kunder från att göra sitt jobb på ett
professionellt vis – nu finns fyrhjulsdrift till
samtliga transportbilar från Peugeot”, säger
Martin Persson, produktchef för transportbilar vid Peugeot Sverige. “Vi vill förenkla transportbilsägarnas vardag. Genom att erbjuda
våra kunder fyrhjulsdrift tar vi ett stort kliv på
transportbilsmarknaden”, förklarar Persson.
Fyrhjulsdriften bygger på ett samarbete
mellan Peugeot och franska Dangel, experter
på fyrhjulsdrift med 36 års erfarenhet.

Släpvagnsliftar
Larvbandsliftar
Brubakken AB 010-722 30 00 www.brubakken.se
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SPECIALPRODUKTER

THE BEST LASERS
TOPCON
GUARANTEE

RL-SV2S
Två-falls laser som
sätter ny standard
med sin enkelhet
och som även kan
användas vertikalt.

LS-100D
KRANFÖRARHISS GEDA 2 PK

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

GEDA 2 PK kranförarhiss kännetecknas
av dess effektivitet, säkerhet och enkla
handhavande. Kranföraren transporteras
snabbt och säkert till sin arbetsplats högt
uppe i skyn - upp till max. 150 m höjd.

RL-200 2S

Det flexibla systemet som GEDA 2 PK
utgör passar till alla typer av tornkranar
och till alla kranfabrikat.

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

RL-H4C
Planlaser som är helt självnivellerande
och även utrustad med lutningsfunktion.

TP-L5G
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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Högre markfrigång och möjlighet att välja 4-hjulsdrift
kännetecknar transportbilarna från Peugeot

“Att erbjuda fyrhjulsdrift är ett steg i arbetet med att ge våra kunder valmöjligheter.
Tidigare har vi lanserat Peugeot Expert sedan
har vi öppnat för HVO-diesel i våra transportbilar. Allt för att matcha alla behov”, säger
Martin Persson.
Systemet som Dangel har tagit fram för
Peugeot har två funktionslägen. Föraren kan
stänga av fyrhjulsdriften när den inte behövs.
Då blir transportbilen istället tvåhjulsdriven,
vilket bland annat sänker bränsleförbruk-

ningen. På så vis minskar bränslekostnaderna
samtidigt som miljön gynnas.
“Vi ser ett mervärde i att erbjuda fyrhjulsdrift
i transportbilar när det faktiskt behövs. Vanligtvis
klarar sig transportbilsägaren med tvåhjulsdrift
och då finns det inte heller någon anledning att
dra på sig onödiga bränslekostnader. Men när det
blir tuff terräng eller halka ska vi underlätta för
våra kunder”, säger Martin Persson.
Fyrhjulsdrift erbjuds till Peugeot Partner,
Peugeot Expert och Peugeot Boxer. Mark-

frigången ökas för att bilarna skall klara tuffare terräng. På Partner med 7 cm, vilket ger
en total markfrigång på 20 cm. Motsvarande
värden för Expert är 2 respektive 17 cm. Och
för Boxer 2 respektive 16,3 cm. Förbrukning
och CO2 utsläpp vid blandad körning är för
Partner 4,6 l/100km respektive 119 g/km, för
Expert 6,6 l/100km och 176 g/km samt för
Boxer 6,7 l/100km respektive 175 g/km. Garantin gäller 3 år eller 100 000 km, beroende
på vad som inträffar först.

www.SvenskRental.se • Mars - April 2017 • Svensk Rental Tidning

30

TRANSPORTBILAR

Ett aerodynamiskt yttre och en saklig interiör kännetecknar Volkswagens nya Crafter.

VOLKSWAGEN
Volkswagen noterar ökade försäljningssiffror,
trots den senaste tidens besvärande avslöjanden. Köparna verkar ta bilarna till sitt hjärta
och vill ogärna släppa märket. Resultatet av
decennier av ett i övrigt seriöst agerande.
Den stora nyheten är helt nya Crafter som
tillverkas i en helt ny fabrik i Polen. Den lanseras i vår. Här är vad som är nytt i all korthet: 4 olika modeller; 3 längder och 3 höjder;
framhjulsdrift, bakhjulsdrift eller 4MOTION
fyrhjulsdrift; manuell eller automatisk växellåda. Utrustade med nya EU6-motorer, utvecklade speciellt för Crafter. Ett stort utbud
av assistans- och säkerhetssystem som hjälper
föraren.
Samtliga motorer i nya Crafter är nyutvecklade EU6-motorer. Tillsammans med en
karossutformning med lågt luftmotstånd får
Crafter klassens lägsta förbrukning och emissionsnivåer, enligt tillverkaren. Ägaren kan
tillsammans med låga underhålls- och servi-

cekostnader glädja sig åt en låg totalkostnad
sett över bilens hela livscykel, enligt Volkswagen.
Lastutrymmets längd och kapacitet är
bättre i nya Crafter jämfört med föregående
generation. Likt den idealiska damskon kombinerar Crafter innerutrymme med kompakta dimensioner, detta för smidighet och
stabila köregenskaper.
För första gången kommer nya Crafter
också med en generös uppsättning drivlinor
och konfigurationer. En nyutvecklad 2,0-liters TDI-motor speciellt utvecklad för nya
Crafter utgör grunden. Motorn finns i fyra
olika effektversioner. Kunder kan välja mellan 102, 122 och 140 hästkrafter samt en TDI
biturbo-motor med 177 hästkrafter. Aktuell
effektversion beror på drivlina och om kunden har valt framhjulsdrift, bakhjulsdrift eller
4MOTION samt manuell eller automatisk
växellåda. Volkswagen lovar en oöverträffad
bredd i klassen.

Nya Crafter sätter dessutom en ny standard i klassen för system för förarassistans
och säkerhet. Nya Crafter har elektromekanisk styrning för maximal stabilitet samtidigt
som det finns ett stort antal förarassistanssystem tillgängliga, till exempel ACC adaptiv
farthållare.
ESP med släpvagnsstabilisator, och multikollisionsbroms är standard och som tillval
finns bland annat ett system som kompenserar för sidovind och ett annat som underlättar
vid backning med släpvagn.
Sido- och huvudkrockkuddar kompletterar de främre krockkuddarna och står för
den passiva säkerheten samtidigt som system som backkamera, parkeringsassistent
och Rear Traffic Alert underlättar i vardagen.
Bilen har LED-kurvljus och helljusassistent
för att maximera belysningen under dygnets
mörka timmar. Crafter kommer också med
internettjänster, skräddarsydda efter kundens behov.

PSA FÖRVÄRVAR OPEL, VAUXHALL

och delar av GM:s finansieringsverksamhet i Europa

F

ransmännen är duktiga och har vanan inne att köpa verksamhet av
amerikaner. 1978 köptes exempelvis
Chryslers europeiska del. PSA förvärvar
nu inte bara Opel och Vauxhall utan också
(tillsammans med BNP Paribas) GM:s finansieringsverksamhet i Europa.
Köpet inkluderar sex monteringsfabriker, fem fabriker för komponenttillverkning, teknikcentret i Rüsselsheim och omkring 40 000 anställda.
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Kalaset kostar PSA 1,3 miljarder Euro
för bildelen och 0,9 miljarder Euro för finansieringsdelen. Det blir spännande att
se vad som kommer ut av detta. Man kan
gissa på bland annat gemensam utveckling av nya plattformar med motorer och
växellådor samt samordnade inköp från
underleverantörer i större volymer än hittills. En mycket stor del av priset för en bil
lär nämligen bestå av inköp från underleverantörer.

A WIRTGEN GROUP COMPANY

Kompakt
och Flexibel
H-SERIEN COMPACTLINE
ALLROUND MASKINEN FÖR JORDPACKNING

CLOSE TO OUR CUSTOMERS. Kompakta mått, innovativ drivlina, intuitiv att handha med perfekt runtomsikt – detta är några av de fördelaktiga
egenskaperna hos H-seriens Compactline. Exakt det som våra kunder efterfrågat. Det är innebörden i mottot Close to our Customers för HAMM.
www.wirtgen-group.com/sweden

Wirtgen Sweden · Försäljning 0472 – 100 91 · Service 0472 – 162 48 · Reservdelar 0472 – 139 39 · info.sweden@wirtgen-group.com

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)8 578 770 93 eller
www.mcs-software.se
MCS Svensk Rental Mobile App 186x90 v2.indd 1

04/04/2017 16:02
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ETT BYGGE AV TIO

klarade inte asbestkraven
Nya batterigräsklippare
När våren spricker ut och gräset börjar gro
är många ivriga att ta ut gräsklipparen. Med
EGO Power+ batterigräsklippare kan man
klippa gräset lika bra som med en bensindriven gräsklippare fast betydligt tystare och
nollutsläpp under användning vilket passar
utmärkt när man klipper hemma, i stugan eller i oﬀentliga miljöer som t.ex. i parker. Detta
innebär att batterimaskinen gör användaren,
grannarna och miljön en stor tjänst! Dessutom har batterigräsklipparen betydligt lägre
drift- och servicekostnader än en bensindriven gräsklippare.

STÖRRE EFFEKTIVITET
Två nya gräsklippare gör entré i EGO Power+
sortimentet till våren. Gräsklippare med en
klippbredd på 50cm och en uppsamlingssäck på 60L vilket gör dem idealiska för större
trädgårdar. Med 3-i-1 funktionen kan man
välja bioklippning, uppsamlare eller köra med
sidoutkast. Utrustade med LED-strålkastare
gör att användaren kan arbeta längre om
mörkret kommer i kapp.
Gräsklipparna levereras med en borstlös
motor för ökad eﬀektivitet och kraft. Automatiskt variabelt varvtal ger optimal drivningshastighet för att maximera batteriets
drifttid samtidigt som den optimerar gräsklippningen. Det ergonomiska handtaget kan
ställas in i tre olika höjder och gräsklipparen
har 6-positioner för klipphöjdsjustering, 2595mm.

SMART FÖRVARING
Med en knapptryckning startar gräsklipparna
snabbt och med nästan inga vibrationer är
dem oerhört behagliga att använda. Gräsklipparna finns som med och utan självdrift. På
en enda laddning ger batteriet upp till 60 minuter användningstid. När man är klar, med
några enkla handgrepp, viks gräsklipparen enkelt ihop för kompakt och praktisk förvaring
samt rengöring till nästa gång gräset behöver
klippas. Användaren kan med gott samvete
sätta sig och luta sig tillbaka i trädgården och
njuta! Gå in på www.gronaverktyg.se för att
läsa mer om företagets produkter.

Under Byggnads årliga arbetsmiljövecka
genomfördes 128 skyddsronder med fokus
på asbest. 16 stycken arbetsplatser, 13 procent, uppvisade brister.
“Det arbete som Byggnads skyddsombud utför är oerhört viktigt. Asbest dödar
över hundra personer årligen i Sverige”,
säger Ulf Kvarnström, arbetsmiljöansvarig
på Byggnads.
Bristerna kunde vara att det saknades
skyltar eller slussar, att medicinska kontroller hoppats över eller att tillstånd saknades.
“Alla dessa brister är allvarliga. Föreskrifterna finns där för att skydda människors liv och hälsa och ska följas”, säger Ulf
Kvarnström som är ansvarig för arbetsmiljöfrågor på fackförbundet Byggnads.
En byggnadsarbetare som andas in asbest kan drabbas av mesoteliom, en obotlig
cancer i lungsäckarna som i princip bara
drabbar personer som varit i kontakt med
asbest genom arbete. 2015 dog 147 personer i mesoteliom i Sverige, att jämföra med

de 5 stycken som miste livet på byggarbetsplatser genom fall-, kläm- och rasolyckor.
“Det är livsviktigt att arbetsmiljöplaner
upprättas och följs på alla byggarbetsplatser. Men trots detta slarvas det en del”, säger Ulf Kvarnström.
Många menar att cancerfallen kopplade
till asbest kommer att minska nu eftersom
det nu är 35 år sedan ämnet totalförbjöds.
Men istället så ökar de.
“En del av ökningen beror på att man
arbetar på fel sätt, och utan skyddsutrustning, vid renoveringar av bostadshus”, säger Ulf Kvarnström.
Lösningen menar han är att få in Byggnads skyddsombud tidigt när en renovering
planeras.
“Om våra skyddsombud får vara med
och riskbedöma tidigt i processen finns
mycket att vinna. Sedan måste också
skyddsombudet kontrollera och vaka över
att reglerna följs under arbetets gång”, säger Ulf Kvarnström.
www.byggnads.se

SCANTRUCK

redo med nyheter inom alla maskinmärken
Franska Manitou kommer nu med en storsäljare i ny och uppdaterad version, nämligen Manitou MLT840-137 PS Elite. MLT840-modellen är
redan välkänd, men i den nya lyxversionen har
maskinen fått en rad nya funktioner.
”Stage IV-motor, reducerad ljudnivå och
breda däck är bara några nya kännetecken på
den nya MLT840 i PS Elite-versionen”, berättar business manager Anker Lemvig hos Scantruck, som är svensk Manitou-återförsäljare.

NY MUSTANG I FAMILJEN
Det har också kommit en ny ledarhingst i
Mustang-familjen. Till och med en maskin
med en helt speciell Scantruck-historia. Mus-
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tang AL708 hade officiellt världspremiär på
Bauma i München tidigare i år. Men dessförinnan hade den haft smygpremiär hos
Scantruck i Skive, i samband med Scantrucks
traditionella ScanMek-mässa som gick av stapeln i januari.
”Att vi var de första som fick lov att visa
maskinen för kunderna har naturligtvis gett
oss ett speciellt förhållande till AL708:an.
Den gången i form av den enda prototypen
som fanns. Nu är serieproduktionen igång
och nu kan vi också sälja den”, berättar business manager Anker Lemvig hos Scantruck.
Den knäckstyrda Mustang AL708 är en 4,5
tons maskin med en 75 hk motor från Deutz.
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Wacker Neuson

ARBETAR LÄNGRE
Driftstiden för de batteridrivna stamparna
AS50e och AS30e från Wacker Neuson kan förlängas med 50 %. Batterierna som används hör
till den nyaste generationen. Men den praktiska användningen av stampen förändras dock
inte: Kunderna kan alltid byta upp sig till det
nya uppladdningsbara batteriet och fortsatta
att använda sina befintliga stampar AS30e och
AS50e.
De batteridrivna stamparna finns i två
versioner: Den mindre modellen AS30e är en
specialstamp för komprimering av rörgravar.
Den batteridrivna stampen AS50e används
för klassiska stamparbeten. Båda maskinernas uppladdningsbara batterier går att byta
utan redskap, användaren kan med några få
handgrepp byta ut det tomma batteriet mot
ett nytt fulladdat. Den förlängda driftstiden
för batteristampen erhålls genom att batteriets energiinnehåll har höjts från 600 Wh till
1 000 Wh. Därigenom utökas driftstiden med
50 %, för den större modellen AS50e med 30

minuter och för den mindre modellen AS30e
med 45 minuter. Kunder som redan har en
batteristamp kan utan problem byta till det
nya uppladdningsbara batteriet. Konstruktionen, anslutningarna och handhavandet
förblir oförändrade. Och laddaren kan också
användas i fortsättningen.
Wacker Neuson utvecklade detta robusta,
uppladdningsbara batteri speciellt för användning i vibrerande maskiner vilket utmärker sig via en synnerligen hög driftstid.
Det uppladdningsbara litiumjon-batteriet
är utformat för en tuff arbetsdag på byggarbetsplatsen och erbjuder samma effekt under
hela urladdningsprocessen, det resulterar i
konstant komprimeringskapacitet från första
till sista arbetsminuten. Genom aktiv kylning
vid såväl arbete som uppladdning kan föråldringseffekterna minimiseras. Det robusta,
uppladdningsbara batteriet kan används under extrema temperaturer från -10 till +50 °C.
www.wackerneuson.se
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I Europa är det förhållandevis få mässor i år men i USA har man gått ut
hårt i början av året. Först arrangerades mässan World of Concrete
i januari och i början av mars Conexpo-Con/Agg. Båda mässorna
arrangerades i Las Vegas, Nevada. Svensk Rental Tidnings
systertidningar PDi och PDa bevakade mässorna.

W

orld of Concrete är en uppskattad mässa för betongbranschen
och arrangeras varje år. Besökarna kommer från hela världen tillika
utställarna. Ett stort antal svenska tillverkare ställer ut varje år med främst sikte på
att nå ut på den amerikanska marknaden.
Conexpo-Con/Agg är lite av USAs svar på
Bauma och arrangeras vart tredje år av
branschföreningen American Equipment
Manufacturers Association. Mässan blev i
år mycket lyckad och många nordiska tillverkare var representerade på mässan. Den
amerikanska bygg- och anläggningsbranschen ångar på riktigt bra nu och många
större infrastrukturella projekt väntas dra
igång under året.

FOKUS PÅ
HANTERING AV BYGGDAMM
Lite av ett tema på årets upplaga av World
of Concrete var faktiskt utrustning för
hantering av byggdamm. Men World of
Concrete 2017 backade något både vad
gäller besökare och utställare i jämförelse
med 2016. Orsaken är troligen det faktum
att bara två månader senare arrangerades
Conexpo-Con/Agg på samma arena, Las
Vegas Convention Center.

Antalet besökare minskade med 15
procent till 50 770 personer och utställarantalet med fem procent till 1466. En
av de stora nyheterna på World of Concrete var förstås det faktum att Husqvarna förvärvat Pullman-Ermator. Och
i Husqvarnas monter fanns naturligtvis
en lång rad Pullman-Ermator-produkter
i Husqvarnas apelsinfärger. Det lämnades
dock ingen information om hur produktlanseringen och utvecklingen kommer att
se ut i framtiden och vad som händer med
Pullman Ermators anläggning i Tampa,
Florida.
Hiltis nya nordamerikanska vd Avi
Kahn meddelade på mässan att tillverkaren under 2017 kommer att lansera inte
mindre än 75 nya produkter. Bland nyheterna är nya borrsystemet DD250 för kärnborrdiametrar mellan 12,7 och 457 mm.
Den nya motorn har fyra växlar för att öka
borrhastigheten och effektiviteten. Rotationshastigheterna sträcker sig från 240
varv/m till 2,220 varv/m. Hilti visade också
en självsugande pump för våtkapning med
väggsågarna DSH 700 och 900 samt en
ny linje av 22 volts sladdlösa verktyg, som
drivs av batterier som enligt företagets
löften ger 20% mer arbete per laddning än

18V enheter och är kompatibla med Hiltis
äldre verktyg.
Som vanligt ställde också Pentruder ut
och visade sina högverkande och högfrekvensdrivna håltagningsutrustningar. I USA
säljs Pentruders produkter av bolaget ICS
Blount som fanns med på mässan med en
väl tilltagen monter på utomhusområdet.
Besökarna hade också möjlighet att testa
maskinerna.
Dammkontroll och bättre effekt var ett
av samtalsämnena i Boschs monter som
visade flera universella vakuumsugar utformade för att enkelt ansluta bolagets bilnings-, borr- och slipmaskiner. Bosch Core
18V batterier lockade också en hel del uppmärksamhet, eftersom de nya batterierna
lovar att leverera 80% mer effekt än bolagets tidigare generationer, men med bara
en minimal storleksökning.
Dewalts besökare kunde prova dammutsugssystemet D25303DH som utformats för borstlösa 20V DCH273P2 25mm
borrhammare. Systemet har en avstängningsfördröjning som säkerställer att utsug fortsätter efter borren är avstängd. Utöver sin dammfiltreringsprodukter, rullade
Dewalt ut 15 nya slipmaskiner och nio nya
roterande och slaghammare, rubricerade
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med SDS 60V MAX * 40mm kombination
hammare.

DAMMSUGARNYHETER
FRÅN GOLVSLIPARNA
Det fanns många andra dammkontrolllösningar inom mässhallarna, tillsammans med
maskiner för att generera allt detta material.
Superabrasive med fabriker i Bulgarien och
USA introducerade sin nya serie stoftavsklijare till Lavina-X-serien som omfattar både propan- och eldrivna modeller i flera storlekar för
att koppla ihop med någon Lavina eller andra
slipmaskiner på marknaden. Serien omfattar
14.2kW V32G-X propan modell, som kommer

att följas av en mindre motsvarighet senare i
år, och flera elektriska modeller som sträcker
sig från 2.4kW till 7,5 kW.
Superabrasive lanserade också två nya propandrivna golvslipar, en 814mm enhet och
den större L38GR-X, en 965mm som är en
fjärrstyrd maskin.
I Blastrac och Diamatics monter, återfanns
nya Blastrac BDC 122 med stor dammsamlare
med ett H-klass HEPA-filter. Man lanserade
också flera propandrivna Diamatic slipmaskiner
med Briggs och Stratton-motorer. Bland dem
var 26kW, 711mm BMG 735P, och BG 300 kantslip med ett vridbart huvud som kramar väggarna närmare och mer konsekvent än tidigare.

Vi ger dig bra vibrationer
Från det minsta till det största betongvibreringsjobbet, välj ett
smart alternativ med den bästa kombinationen.
Elektriska, tryckluftsdrivna eller mekaniska stavvibratorer
från Altas Copco - alltid effektiva, pålitliga och högkvalitativa
produkter med lång livslängd.
www.atlascopco.se
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I HTCs monter hade man fullt upp med
att visa och demonstrera nya Duratiq-serien
som man lanserade kraftfullt under hösten
och där World of Concrete fortsatt var en del
av lanseringen. Intresset är stor för den nya
serien och efterfrågan på de nya maskinerna
är stor.
Även Scanmaskin fanns naturligtvis med
på mässan och visade sitt breda sortiment
där man lanserat flera nyheter under de senaste två åren. Bolaget har fått ett starkt fäste
på den amerikanska marknaden bland annat
tack vare distributörskedjan Jon Don. Som
bekant ägs Scanmaskin sedan förra sommaren av svenska investmentbolaget Indutrade.
Andra nya produkter var Atlas Copco Cobra PROi, den första med en egen elektronisk
bränsleinsprutning system som använder
upp till 2.75bar mindre än standardsystem.
Väger bara 24kg, har en 2-takts, 90cc motor
levererar upp till 60J bilningskraft.
Nästa World of Concrete kommer att arrangeras de 23-26 januari, 2018 och enligt
arrangören har 73 procent av årets utställare
redan boka monter. Med all säkerhet kommer
nästa års WOC öka i storlek igenom när konkurrensen från Conexpo-Con/Agg uteblir.
www.worldofconcrete.com
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CONEXPO ÖKADE
MED 16 PROCENT INHEMSKT
Och så en kort sammanfattning av den betydligt större mässan Conexpo-Con/Agg som arrangerades 7-11 mars. Totalt ställde cirka 2400
företag ut och mässan besöktes av totalt nästan 128 000 vilket är en ökning med hela 16
procent gällande amerikanska besökare och 8
procent avseende utländska besökare jämfört
med mässan 2014. Att antalet amerikanska
besökare ökat så kraftigt tyder på ett uppdämt
behov att nyinvesteringar. Mässans storlek i
år börjar faktiskt också närma sig Bauma i alla
fall ifråga om utställare. På senaste Bauma
ställde cirka 3400 företag ut, 1000 fler än på
Conexpo. Men ifråga om besökare har Conexpo långt kvar. Till senaste Bauma kom cirka
525 000 besökare. Till Conexpo kom det totalt 26 000 besökare från 150 andra länder än

USA. Man hade tur med vädret som var strålande hela veckan och nådde toppar på dryga
30 grader. Under WOC i januari var det betydligt kyligare och temperaturen låg mellan
15 till 18 grader och under nollan på nätterna.

MÅNGA KÄNDA MÄRKEN
På Conexpo-Con/Agg fanns samtliga av de
stora aktörerna inom bygg- och anläggningsindustrin representerade. Förvånansvärt
många nordiska tillverkare var på plats under
den här upplagan av mässan. Tidigare har
också färre europeiska tillverkare av rivningsoch återvinningsutrustning ställt ut på mäs�san men den här gången fanns ett stort antal
representerade. Några exempel på välkända
tillverkare från Norden och andra delar av
världen var Brokk, ICS, Allu, OilQuick, Motocut, Rotar, Atlas Copco, Rubble Master, VTN

Europe, Indeco, Rammer, Sandvik, Volvo, Caterpillar, Bobcat, Case, NPK, Keestrack, Trevi
Benne, La Bounty, Genesis, Avant Tecno,
Furukawa, D and A, Hilti, Hycon, Mantovanibenne och många flera. En del kanske också
hade väntat sig att även Husqvarna Construction Products skulle ställa ut. Men inte denna
gång i alla fall. Många nya produkter såg dagens ljus under veckan i Las Vegas. Men vi
har faktiskt valt att bara berätta om en. Brokk
lanserade ytterligare en demoleringsrobot
med beteckningen Brokk 500. I Brokks monter fanns också numera dotterbolaget Aquajet System representerade. Man höll också en
presskonferens där man berättade om uppköpet av Aquajet System, vad det innebär och
något om produkterna. Den nya Brokk 500
presenterades naturligtvis också.
www.conexpoconagg.com
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Vi ses på

MASKINEXPO
Det är full fart i byggbranschen runt om i Sverige.
Behovet av maskiner är
stort, både för köp och uthyrning. På Maskinexpo,
som arrangeras den 18-20
maj, hittar du de senaste nyheterna ifråga om maskiner
och verktyg.

D

å var det snart dags för Maskinexpo
ute på Stoxa norr om Arlanda. Datumet är 18 till 20 maj. Mässan arrangeras för 34 gången och grundades därmed
redan 1983 av Kurt Virenholt. När den här
artikeln skrivs i mitten av april hade 261 utställare bokat.

NORDENS STÖRSTA FORTSATT
Det är några år sedan mässan flyttade från
Barkarby till den egna anläggningen Stoxa
cirka 10 minuter norr om Arlanda flygplats.
Maskinexpo har alltid varit en uppskattad
branschmässa för bygg, anläggning, park- och
trädgård, jordbruk med mera men både ut-
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ställare- och besöksantalet har gått upp och
ner under de senaste åren. Orsaken är bland
annat en kraftigt hårdnande konkurrens från
andra mässor både i stockholmsregionen och
övriga landet. Maskinexpo är dock mässan
med den största uthålligheten och den mässa
som både utställare och besökare återvänder
till i takt med att mässmarknaden går upp
och ner och nya aktörer kommer till och faller
ifrån. Räknat över åren sedan mässan grundades har dess popularitet växt kraftfullt och
bör ses som nordens största bygg- och anläggningsmässa fortsatt.
Under de senaste åren har dock antalet
leverantörer inom park- och trädgård samt
jordbruk ökat vilket kanske gjort mässan
något mindre attraktiv för bygg- och anläggningsbranschen än den varit tidigare.
En orsak till detta är att branschföreningen
Maskinleverantörerna sedan 2016 arrangerar
sin egen mässa på Solvalla i Stockholm vilket
gjort att en del medlemmar valt att endast
ställa ut på föreningens egen mässa. Tidigare
under några år hade branschföreningen ett
samarbete med Maskinexpo och medlemmarna ställde ut på mässan.
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2017
RIKSTÄCKANDE MÄSSA
Startfältet för årets upplaga av Maskinexpo
ser bra ut trots att en del av de stora namnen
inte finns med på årets mässa. Men den som
besöker mässan kommer ändå att få valuta
för pengarna. Här finns många nyheter som
kommer att se dagens ljus på mässan. Sedan

håller vi tummarna för att vädret blir toppen,
vilket det brukar vara när Maskinexpo arrangeras. Maskinexpo är den enda riktigt stora
rikstäckande bygg- och anläggningsmässa
som arrangeras i Sverige i år. Andra mässor
som arrangeras i Sverige under sensommaren är EntreprenadLive och Load Up North.

Svensk Rental Tidning ställer ut på Maskinexpo och ni hittar tidningen vid mässans
huvudentré. På följande sidor hittar du även
en lista på årest utställare som det såg ut när
artikeln skrevs.
www.maskinexpo.se
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3M Svenska AB/Peltor
2509
www.3M.se

Utställare Maskinexpo 2017
BestGrip/EcoKraft
1741
www.best-grip.se

Drivex AB 		
1938B
www.drivex.se

Fuchs Lubricants Sweden
1764
www.fuchs.com/se

HULTDIN SYSTEM AB
1629
www.hultdins.se

Kaeser Kompressorer
1667
www.kaeser.se

4evergreen
1729		
www.4evergreen.se

Bil & Traktorservice
1753
www.biltraktor.se

DUAB-HUSET
1974
www.duabhuset.se

Förarmiljö AB
1654
www.forarmiljo.se

Hultman AB
1703
www.hultmanmaskin.com

Kihlströms transport
1715
www.kihlstroms.se

AB Gårdscisterner
1644
www.abg.se

Biocare Svenska AB
1969
www.biocare.se

DUNLOP HIFLEX AB
1972
www.dunlophiflex.se

Hako Ground & Garden
1926
www.hako.se

Hydroscand AB
1621
www.hydroscand.se

KP Skyltfabrik AB
1605
www.kpskylt.se

AB KRANLYFT
1901
www.maedacranes.com

Biovärme Sverige AB
1759
www.biovarmesverige.se

Duztech AB
2505
www.duztech.com

HAMO Container AB
1716
www.hamo.se

Hüllert Maskin AB
1745
www.hullert.se

Kubicom 		
1985E
www.kubicom.se

AB Mähler & Söner
1940
www.mahlers.se

Blinken Tools AB
1945
www.blinken.eu

Dymatic Industri AB
1770

Haninge Industriservice
1985A
www.haningeservice.se

Häggblom Sverige
1662
www.haggblomab.se

KVD Heavy Equipment
1726
www.kvdpro.com

Abandon AB
1996
www.abandonab.se

BLYS VIP/Verktyg
2500
www.blys.se

Insemoso AB
1963
www.insemoso.com

Leica Geosystems AB
1622
leica-geosystems.com

Aebi Schmidt Sweden AB
1917
www.aebi-schmidt.se

BNS Container AB
www.bns-container.se

Engcon Sweden AB
1938A
www.engcon.com/sweden

HeatWork AB
1719
www.heatwork.com

Bra Miljöteknik Sverige
1765
www.biovac.se

Enskede Hydraul AB
1702
www.enskedehydraul.se

HillTip AB 		
1635
www.hilltip.com

Isuzu Sverige AB
1961
www.isuzu.se

Lightforce Sweden
1669C
www.lightforce.se

Brdr. Holst Sörensen AS
1914
www.giantminilastare.se

Entrack AB 		
1636
www.entrack.se

Hinnagårds Mekaniska
1990
www.hinnagard.se

Jackon AB 		
1607
www.jackon.se

Logosol AB
1964
www.logosol.se

Broson Wheels AB
2521
www.brosonwheels.se

Entreprenaddäck
1916
www.entreprenaddack.com

Hjo Bulten AB
1606
www.hjobulten.se

JB Trailer AB
1692
www.jbtrailer.se

Lundaman Instrument
1631
www.lundaman.se

Byggman i Skåne AB
1657
www.brianjames.se

EPOX Maskin AB
1637
www.epox.se

Andersen Contractor AB
1987

Bålsta-Släpet AB
1661
www.balstaslapet.se

Ergo Seat AB
1669A, 1669B
www.ergoseat.se

Annelunds Trailer AB
1659
www.annelundstrailers.se

Båt o. Trailer
1981
www.batochtrailer.se

Etebra Maskin & Vagn AB
1966
www.etebra.nu

Arom-dekor Kemi AB
1656
www.aromdekor.se

Carlsson & Co AB
1923
www.carlsson-co.se

exero AB 			
2508
www.exero.se

Atlas Copco/
Maskinia
1743
www.maskinia.se

Catrinelunds Gård
1908
catrinelundsgard.se

FANN VA-teknik AB
1737
www.fann.se

Certex Svenska AB
2502
www.certex.se

Flaket.se 		
1918
www.flaket.se

CIPAX AB 		
1608
www.cipax.se

Flakgrossisten
1615
www.flakgrossisten.se

Conclean AB
1601
www.conclean.se

Fors Industrier AB
1935
www.forsindustrier.se

Cordestam Maskin AB
1900
www.cordestam.se

Forshaga Bil & Maskin
1625
www.spridare.se

Data Växt AB
1696
www.datavaxt.se

Fredheim Maskin A/S
1624
www.fredheim-maskin.se

ALFAB/LIEBHERR
1704
www.alfab.se
Allu Sverige AB
1632
www.allu.net
Alsike Maskin
1927
www.alsike-maskin.se
AMAS SVENSKA AB
1939
amas.se

ATV Sweden AB
1932
www.atvsweden.com
Awimex International
1766
www.awimex.se
BAGA Water Technology
1727
www.baga.se
Beck Maskin Sverige AB
1602
www.beckmaskin.se
Bedsab B. Edström AB
1623
www.bedsab.se

El av Sol Nordic AB
1910
www.elavsol.se
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MaskinExpo
1757, 1998F
www.maskinexpo.se

Utställare Maskinexpo 2017
Norsecraft Geo AB
1614
www.norsecraftgeo.se

ROBOTA AB
1749
www.robota.se

Svarvén & Co. AB
1951
www.svarven.se

TrailerButiken.se
1666
www.trailerbutiken.se

Veekmas Svenska AB
1616
www.veekmas.se

Maskinkontakten
2510
www.verktygsproffsen.se

Närlant Import AB
1954
www.narlant.se

Rondellen Maskin
1982
www.rondellenmaskin.se

Sweep Sopmaskiner
1751

Trans-Auto AB
2519
www.transauto.se

Vermeer Viking AB
1986
www.vermeerviking.com

Maskino 		
1927
www.maskino.se

OilQuick AB
1933
www.OilQuick.com

Rototilt Group AB
1617
www.rototilt.com

Westbay Trailers AB
1660
www.westbaytrailers.se

Matek AB 		
1650
www.matek.se

Olofsfors AB
1640
www.olofsfors.se

RSP GmbH 		
1684
www.rsp-germany.com

Svensk Rental
Tidning
Pr14
www.svenskrental.se

TREJON AB
1911
www.trejon.se
Trendrehab i Sverige
1639
www.trendrehab.se

Wexman AB
1701
www.wexman.se

Menzi Muck AG
1676
www.menzimuck.com

Olssons i Ellös AB
1962
www.oie.se

Scantruck AB
1752
www.scantruck.se

Swepac 		
1668
www.swepac.com

Trimtec AB
1643
www.trimtec.se

Wip AB 		
1685H, 1685I, 1685J
www.wipomatic.nu

Midhage AB, Jack
1985F
www.midhage.se

Oy Norcar Ab
1902
www.norcar.com

SEDE TRADING
1722
www.sede.se

Svets.pro 		
1658
www.svets.pro

UN Mobilkranar AB
1754
www.unmobilkraner.com

Vänermaskin AB
1714
www.vanermaskin.se

Miljömaskiner
1978
www.miljomaskiner.se

P & T Verktyg AB
1613
www.p-tverktyg.se

SGA Trading AB
1682
www.sga-ab.se

Tecura AB 		
1718
www.tecura.se

Universe Group Ltd.
1647
www.u-g.lt

XACC Products AB
1685F
www.xacc.se

Moba Sweden AB
2507
www.novatron.eu

Partrex AB
1944
www.partrex.se

Shamrock Truck AB
1921
www.shamrockgroup.se

TelliQ AB 		
1685D
www.telliq.com

UNI-VÄG AB
1904
www.vikplogar.se

XYLEM 		
1725
www.xylem.com/se

Moldex AB
1669G
www.moldex.se

PlusTech AS
1685A
www.plustech.com

Sit Right AB
1702
www.sit-right.se

TIKAB AB 		
1711
www.knutssonsbil.se

UW-ELAST AB
1739B
www.uw-elast.se

Ysta-Maskiner AB
1652
www.ystamaskiner.se

Morooka Europe GmbH
2511
www.morooka.com/

Power Tools AB
2525
www.ptools.se

Slangakuten
1972
www.slangakuten.se

Trackunit AB
1743D
www.trackunit.com

Valla Vagnen AB
1953
www.vallavagnen.se

YTF Sweden AB
1653
ytfsweden.se

MOTOREX Nordic AB
1917
www.motorex.se

Pritec Maskin AB
1941
www.pritecmaskin.se

Släpcenter
1710
www.slapcenter.se

Munktellmuseet
veteran5

Professionell
Demolering
Pr14
www.pdworld.com

Släponline		
1665
www.slaponline.se/

Möckeln Svenska AB
1646
www.mockeln.com
Möre Maskiner AB
1922
www.moremaskiner.se
Nikor AB 		
1761
www.nikor.se
Nilfisk Outdoor
1751
www.outdoor.nilfisk.se
Nomirent AB
1920
Nordic Finance
1948
www.nordicfinance.com
NORDICC 		
1929
www.nordicc.se
Nordisk Fordonsspårning
1739H
www.nordtrack.se
Nordisk Greenteeth
1763
www.greenteeth.dk

Quickman Produktion
1762
www.quickman.se
Randex AB
1950
www.randex.se
Redskaparna AB
1931
www.redskaparna.se
Ren Väg AB
1956
www.renvag.se
Rensman AB
1739A
www.rensman.se
Respo Haagised AS
1973
respo.se
Rex Nordic Oy
2515
www.rexnordic.com
RF-System AB
1720
www.rf-system.se

Svensk Jordelit AB
1724
www.jordelit.se

SmartDok AB
1739D, 1739E
www.smartdok.se
SMP Parts AB
1620
www.smpparts.com
SSAB EMEA
1992
www.ssab.se
Standby AB		
1739C
www.standby.eu
Steelwrist AB
1983
www.steelwrist.se
Stockholms Bilkår
1655
www.bilkaren.se

NYHET
Easy Lift,
Larvliftar
Från
12,2
till 36 m

Sundahls Maskinaffär
1965
www.sundahls.se
SVAB Hydraulik AB
2501
www.svab.se

Oktanvägen 15B • 311 32 Falkenberg • Tel 0346-845 30
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“Från och med 2017 ska
namnet Drome vara på alla
svenska håltagares läppar.
Ett nytt “premium brand”
från Västergötland”, berättar Roger Jonasson ägare
och grundare av Drome AB i
Dalstorp.

DROME,

nytt Premium Brand i Sverige
F

öretaget Drome i Dalstorp, tre mil söder
om Ulricehamn, dök liksom upp från
ingenstans i den svenska håltagningsbranschen för några år sedan. Företaget grundades dock redan 2005 av Roger Jonasson.
När Svensk Rental Tidning träffar Roger och
hans kolleger på företaget i Dalstorp skulle
det visa sig att Roger har en gedigen industribakgrund och har gjort en resa som få i hans
ålder hunnit vara med om. Han skulle komma att ta många omvägar innan han började
handla med diamantverktyg, som är huvudnäringen idag. “Jag känner att vi hamnat rätt.
Diamantverktyg för så kallade Heavy Users
med höga krav på kvalitet, skärhastighet och
livslängd, det är där vi hör hemma. Och det
ska vi bevisa”, säger Roger.

RAKETKARRIÄR SOM
KRASCHADE I VÄGGEN
Roger är född och uppvuxen inom textilsektorn i Ulricehamn. Textilindustrin som under
många år har dominerat bygden i den här delen

av Västergötland. Rogers pappa jobbade i branschen och redan i slutet av tonåren började även
Roger att arbeta i samma bransch. Han tog anställning i företaget IRO, där hans pappa arbetade. IRO tillverkar maskiner för textiltillverkning
och har gjort sedan 1950-talet. Roger har gått
den långa vägen så att säga. Han började arbeta
på fabriksgolvet en gång i tiden. Gjorde karriär
inom bolaget, hamnade på olika chefspositioner, blev divisionschef och hamnade till sist på
den absoluta toppen inom bolagsgruppen. Man
hade dotterbolag utomlands med tillverkning
både i Sverige, Italien, Tyskland och Kina. En
verksamhet som Roger också ansvarade för. Roger levde hela tiden i hetluften och var ständigt
på resande fot någonstans i världen. Ekorrhjulet
snurrade fortare och fortare. Men sedan tog det
stopp. Pressen blev för hård och Roger gick in i
väggen, som det populärt heter, och han sjukskrevs mellan åren 2002 och 2004.

IN I STENBRANSCHEN
Efter tillfrisknandet gick inte Roger tillbaka

Svensk Rental Tidning • Mars - April 2017 • www.SvenskRental.se

till IRO. Han hade fått nog och ville sadla om.
“Att bli utbränd av sin arbetssituation är något jag inte önskar någon. Det var en hemsk
upplevelse och jag har än idag en del sviter av
det. Jag har exempelvis svårt att sätta mig i ett
flygplan igen, i alla fall inte på fönsterplats.
Numera sitter jag alltid vid gången långt fram
i planet nära dörren.
Efter IRO och sin sjukdomstid bestämde
Roger sig för att göra något nytt. Han behöll
kontakterna med tillverkarna i Kina och 2005
bildade Roger Drome AB. Verksamheten i
det egna bolaget var till en början import av
hjälpmedel och utrustning för kontoret. Året
därpå, 2006, fick Roger frågan av en vän om
han var intresserad att ge sig in i naturstensbranschen. Roger nappade på idén och man
beslutade att tillsammans börja importera
natursten. Verksamheten placerades i det nya
bolaget Stenia. En stor del av produkterna
importerades från Kina och Portugal. Roger
har aldrig varit den som legat på latsidan och
verksamheten tog snabbt fart. Som mest im-
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Från vänster Christer Jansson, Jakob
och Roger Jonasson.

porterade man 900 containers från Kina och
16 tusen ton natursten från Portugal per år.
Man förvärvade en bearbetningsfabrik i Sverige som var komplett med maskiner och
anställda. Affärerna i Stenia snurrade på riktigt bra och man tillverkade alla typer av produkter i natursten. 2010 började man även
intressera sig för svenska naturstensproduk-

ter vilket resulterade i att man förvärvade ett
gammalt nedlagt stenbrott i Bohuslän. Under
en tid var Stenia störst på naturstensprodukter i Sverige. Stenbolaget S:t Eriks började
intressera sig för verksamheten och 2013 lade
man ett bud och bolaget såldes. Fram till 2015
var dock Roger delägare i S:t Eriks och arbetade i verksamheten. Men under sin resa inom

stenbranschen hade Roger kommit i kontakt
med diamantverktygstillverkare vilket naturligtvis inte var så märkligt. Inledningsvis
handlade det om diamantverktyg för stenindustrin men senare också för bearbetning i
betong och andra byggnadsmaterial. Man importerade klingor och även lösa segment från
Kina och Korea.

SATSAR PÅ
PREMIUM LINE-VERKTYG I DROME
2015 lämnade Roger S:t Eriks och gick tillbaka
till sitt eget bolag Drome igen. Nu började
han fokusera på att utveckla och importera
diamantverktyg. “Jag hade många bra kontakter i branschen både sedan tiden på IRO och
under tiden med Stenia så det var inte så svårt
att etablera ett bra nätverk av tillverkare”, säger Roger. Sedan dess har verksamheten rul�lat på bra. Idag säljer man ungefär 60 % till
stenindustrin och resterande till bygg- och
anläggning. Man har hela Norden som sitt
arbetsfält.
www.SvenskRental.se • Mars - April 2017 • Svensk Rental Tidning
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Från vänster Jakob Jonasson, Christer
Jansson, Christina och Roger Jonasson.

Med så många år av erfarenhet har Roger
sitt eget recept på tillverkning av olika typer
av diamantverktyg. Med jämna mellanrum,
cirka fyra gånger per år, besöker han sina tillverkare i Kina och Korea för kontroller och
tester av nya modeller. Verktygen brandas i
Dromes kulörer och design. Att verktygen
rent fysiskt tillverkas i Kina eller Korea har
Roger inga problem med. “Jag har inga som
helst problem med det och det har inte mina
kunder heller efter att de provat våra verktyg.
Jag har lång erfarenhet från att ha arbetat
med asiatiska tillverkare och jag är mycket
nöjd med slutresultaten. När man som jag har
möjlighet att vara med i hela utvecklingsprocessen vet jag att slutresultatet blir som jag
vill ha det. Rätt asiatisk tillverkare är en fröjd
att arbeta med”, säger Roger som har arbetat
med Kina sedan 1996.
“Så jag är helnöjd med kvaliteten och bemötande hos våra tillverkare i Kina och Korea.
Det är sällan några problem och vi säljer enbart förstklassiga produkter både i fråga om
skärförmåga och livslängd, så kallad Premium
Line. Våra produkter är också OSA-märkta”,
tillägger Roger.
Idag har man ett sortiment av klingor från
115 till 3500 mm och borr från 18 till 650 mm.
“Vi är störst på stensidan men vi växer hela

tiden inom bygg- och anläggning och det är
vårt fokus att bli starkare här. Vi vet att vi har
bra produkter och konkurrenskraftiga priser.
Men vi håller oss inom premium-segmentet
och vi säljer bara till proffsanvändare. Våra
produkter är inga lågprisverktyg från Kina
utan produkterna är lika konkurrenskraftiga
som andra stora varumärken. Faktum är att
merparten av våra stora konkurrenter också
tillverkar sina verktyg i lågprisländer som
Kina och Indien men verktygen utvecklas i
Europa, samma som med oss”, säger Roger.
Drome har sålt till entreprenörer inom
bygg- och anläggning sedan 2012. Roger berättar att man förstås jobbar över hela landet
men att man nu börjar bli starkare i storstäderna som Stockholm, Göteborg och Malmö.
Vissa kunder köper verktyg för specifika jobb
och andra önskar ha ett K-lager. Roger fortsätter och berättar att sortimentet är brett
och att verktygen skär bra i alla typer av betong. Framförallt i hårt material har de funkat
mycket bra.
Drome har ett bra kärnteam i bolaget. Roger basar för verksamheten medan hans två
söner Jakob och Robert också arbetar i verksamheten. Christer Jansson är nyanställd och
har arbetat med håltagning under många år.
Han har exempelvis varit håltagare i Stock-
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holm under åtta år och känner marknaden
väl.
Anläggningen i Dalstorp förvärvade man
hösten 2016 och är perfekt anpassad för den
här typen av verksamhet med rymliga lokaler
och gott om plats för bearbetningsmaskiner.
Kontor och verkstad mäter hela 1300 m2.
“Jag kommer egentligen från Ulricehamn
där vi också bor men Dalstorp ligger bara
några mil söder ut och jag fastnade för den
här lokalen. Den har potential och här kan vi
smidigt utöka vår verksamhet inom försäljning, administration, utveckling, tillverkning
och service”, säger Roger.
Just nu är det diamantverktygsverksamheten som har största fokus men Roger är inte
främmande för att på sikt kanske även börja sälja maskiner för håltagning och stenbearbetning.
I nuläget säljer man faktiskt en serie hydraulhammare av det koreanska märket D and A.
Men Roger är noga med att understryka
att Drome inte är en tiokampare, som han
säger. “Med det menar jag att man är lite bra
på mycket. Istället ska vi vara jättebra på lite,
det vill säga nischade och specialister på just
våra diamantverktyg ut mot så kallade High
End-kunder. Det är bara så man blir riktigt
framgångsrik”, säger Roger.
www.drome.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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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
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EN NY
GENERATION

av joniseringsaggregat för luftrensning
Jack Midhage AB har sedan några år tillbaka
marknadsfört joniseringsaggregat anpassat
för byggindustrin. Aggregaten har fått stort
intresse hos företag som arbetar i dammiga
miljöer såsom vid rivningar, golvslipningar
samt vid andra arbeten med exempelvis vid
sågning, slipning och borrning med diamantverktyg där stora dammängder genereras. I
synnerhet vid arbete i känsliga miljöer där
man absolut inte får sprida damm har metoden fått stor betydelse.
Beställarna och myndigheterna ställer
allt högre krav på god arbetsmiljö vid sina arbetsplatser och för att tillgodose beställarnas
krav har flera entreprenörer börjat använda
sig av jonisering som komplement till vanliga dammfällor. Jonisering innebär att man
golvar dammet och tar bort statisk elektricitet. Partiklarna i luften klumpar ihop sig, blir
tunga och faller ner till golvet. Den stora fördelen är att den tar bort även det så hälsofarliga kvartsdammet. Dessutom har metoden
visat sig ge god ekonomi då man inte bara
förbättrar arbetsmiljön utan även minimerar
städningen efter utfört arbete.
Dammet blir liggande på golvet under
närmsta timmen även efter att aggregatet
stängts av. Det innebär en mycket snabbare
och effektivare uppstädning och eliminerar
skador på kringliggande ytor. Damm har som
alla vet en tendens att sprida sig långt bort
från arbetsstället och i exempelvis kontorsoch butiksmiljöer kan vissa arbeten få förö-

dande konsekvenser om kringliggande ytor
förorenas av byggdammet. Som en extra bonus får man dessutom en hälsosammare luft
än innan arbetet satte igång eftersom luften
tillförs joner så att nivån blir den samma som
är typisk för ren och frisk uteluft.
Midhage lanserar nu det tre nya joniseringsaggregat JONEX (1000+, 2000+ och
4000+) som är en förbättring och vidareutveckling av det tidigare marknadsförda joniseringsaggregatet Oxysan. JONEX har högre
kapacitet och enklare användning med en
lättöverskådlig och mikroprocesstyrd instrumentpanel och dioder som indikerar när det
är dags att rengöra filter och byta partikelfilter
och joniseringsrör. Längre livslängd på joniseringsrören gör att underhållet kan minimeras och därmed kostnaderna för service. Den

programmerbara manöverpanelen har även
en timerfunktion som gör att man bland annat kan sätta igång joniseringen i god tid före
arbetets början.
JONEX-programmet har vidareutvecklats i
samarbete med tillverkaren MPirum i Partille
AB som har överlåtit försäljningsrättigheterna i Sverige till Jack Midhage AB. “JONEX har
hittills tagits emot mycket väl av de som fått
tillfälle att prova”, säger Morgan Midhage,
produktansvarig hos Jack Midhage AB. “Det
krävs att man förstår hur det fungerar men
rätt använt är det ett mycket smart och kostnadseffektivt redskap för håltagare och rivare
och har man väl börjat använda dessa aggregat så är det i det närmaste omöjligt att vara
utan”, tillägger Morgan Midhage.
www.midhage.se
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HILTI LANSERAR HILTI
VERKTYGSSERVICE

– 3 dagar eller kostnadsfritt
Hilti Verktygsservice revolutionerar branschen
och garanterar att utrustningen repareras, servas och skickas tillbaka till kunden inom tre
arbetsdagar från upphämtning – annars blir
servicen kostnadsfri.
Utöver snabbhetslöftet på tre dagar innebär
Hilti Verktygsservice en helt kostnadsfri period
som löper i upp till två år efter verktygsköpet
och omfattar arbetskostnad, reservdelar, upphämtning och transport.
När den kostnadsfria perioden upphör får
kunden ett fast kostnadstak för reparationskostnader under verktygets hela livslängd.
Efter en betald reparation ingår tre månaders
kostnadsfri period. Dessutom gäller livstids garanti (vilket bedöms vara minst 10 år) på tillverknings- och materialfel.
Hiltis löfte om tre dagars servicetid börjar gälla när verktyget hämtas upp. Verktyget
transporteras till Hiltis servicecenter i Arlöv
för fullständig genomgång, reparation, service
och rengöring. Därefter skickas det tillbaka till
kundens arbetsplats eller kontor. Hilti kan garantera att servicen utförs på tre dagar eftersom
företaget äger och kontrollerar hela processen.
Henrik Andersson, chef för Kundservice på
Hilti, förklarar:
”Våra verktyg håller extremt hög kvalitet och
går sällan sönder men om det väl händer så vill
vi ge våra kunder snabb, trygg och enkel service.
Vi har genomfört stora investeringar i vår infrastruktur för reparation och transport, och nu
har vi kommit så långt att vi kan lova en servicetid på 3 dagar. Om vi inte håller tidslöftet tar vi
på oss kostnaden.”
”Detta innebär att våra kunder kan sköta
sin verksamhet med full kostnadskontroll och
ha sina verktyg maximalt tillgängliga, vilket ger
bättre planeringsmöjligheter och bättre lönsamhet.”
För varje produkt i sortimentet har Hilti ett
engagerat team med välutbildade servicetekniker som är experter inom sitt område. De tar
isär, analyserar, underhåller, rengör och testar
verktygen, vilket innebär att verktygen fungerar
så gott som nya när de lämnar serviceanläggningen.
”Några klick på hemsidan eller ett telefonsamtal till vår kundservice är allt som behövs för
att få tillgång till våra experter – och därefter tar
vi hand om allt”, tillägger Henrik.
”Det behövs ingen registrering när verktygen
köps och vi frågar inte efter inköpsbevis eller
kvitton, vilket gör processen snabb och enkel.”
www.hilti.se
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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

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

FÄRDIGLASTAT, SNABBMONTERAT
OCH MED SIN EGEN LAGERPLATS.
En komplett ställning för de mindre byggprojekten.

Komplett med två stabila
aluminiumtrappor för en
säker arbetsplats.

Var sak har sin plats. Två förvaringsboxar och smarta hyllor
gör det lätt att hålla ordning och
reda. Du kommer lätt åt delarna
i den ordning de skall monteras.

Släpet innehåller totalt 114 kvm ställning
och du kan bygga ställningen i flera olika
utföranden.

Släpet är registrerat för 1300 kg och det
räcker med B-körkort för de flesta bilmodeller.

Layher SpeedyScaf i aluminium är en lätt och snabbmonterad ställning. Den är perfekt för lätta arbeten i lastklass 3
som t.ex. målning, putsning, eller fasadbyten. Med Layhers breda sortiment, pålitliga leveranser och kunniga support
kan du anpassa din ställning när dina behov förändras. Layher är det tyska originalet och finns i Sverige sedan 1986.
Din framgång är vårt mål.

BESTÄLL DITT STÄLLNINGSSLÄP REDAN IDAG!
Scanna QR-koden eller gå in på
http://shop.layher.se/foretag/slapvagnmedtrappa

Läs mer på www.layher.se

