Power Tower – JLG’s nya enkla och lätthanterliga liftserie
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DON AHERN
på Hyresmötet

Säsong för

VIBROPLATTOR

SVERIGE

Föregångare inom hantering av damm och slam

Wacker Neuson

”MADE IN
GERMANY”

FRISK
LUFT
på arbetsplatsen
gynnar alla

MASKINEXPO 2017

GRATTIS

till 40 år i uthyrningens tecken

Banbrytande integrerat säljstöd för uthyrningsbranschen - MCS CRM
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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

3

34 “Made in

Germany”

EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Den tyska tillverkaren av entreprenadmaskiner och verktyg, Wacker Neuson, satsar på
ett nytt forsknings- och utvecklingscentrum
och mer tillverkning i hemstaden Reichertshofen, strax utanför München.

42 Frisk luft

26 Damm och slam

Då var det dags för Svensk Rental Tidnings årliga temaartikel om ny utrustning för hantering
av byggdamm och betongslam. Svenska produkter har sedan länge varit föregångare inom
den här sektorn. Vår lagstiftning, som inom så många andra produktsektorer, har alltjämt
varit mycket hårdare än i de flesta andra länder.

Den snabbt växande entreprenören Nårsab
och tillverkaren SILA har funnit varandra.
När Nårsab går som tåget på det ena rivnings- och saneringsjobbet efter det andra
ser SILA till att luften hålls ren och hälsosam
så jobben kan rulla vidare utan störningar.
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Förändring med blandade känslor

Vi lever i en ständigt föränderlig värld. Oftast kan det
vara ganska positivt om det leder till att vi utvecklas
som människor. Förändring är något som utvecklar,
stimulerar och driver oss framåt. Men den förändring
som under ett antal år inneburit hot och terror är inte
något positivt. Det inskränker oss som människor. Inte
bara de som utför terrorattackerna är inskränkta och
fega människor utan det inskränker de som drabbas
och alla andra av oss och begränsar utvecklingen av vårt
globala samhälle som vi är så beroende av.
En annan förändring är de
vindar av begränsning som
blåser i Europa just nu. Den omfattande invandringen från Mellanöstern har gjort att många
länder väljer att skärpa sina lagar
ifråga om invandring. I princip
är det inte något positivt och
verkar inte för att vi som länder
i Europa utvecklas. Men samtidigt har den explosionsartade
utvandringen från Mellanöstern
till bland annat Europa tagit
många länder, inklusive Sverige,
på sängen så att säga. Vi hade
eller har helt enkelt inte resurser
att ta emot så många flyktingar under en relativt kort
period. Detta faktum var också en av orsakerna till att
Storbritannien röstade ja till ett utträde ur EU, en så

kallad Brexit. Där kan man tala om förändring. Storbritannien som var en av grundarna till den europeiska
gemenskapen väljer att lämna den, delvis. Samtidigt
visar Frankrike upp en helt annan sida. Frankrike som
alltid varit ett land med mycket temperament och som
många trodde, före Storbritannien, skulle verka för att
lämna EU-samarbetet. Istället gör man raka motsatsen.
Man röstar fram ett ungt parti med en ung ledare som
är en stark förkämpe för ett nära samarbete mellan de
europeiska länderna. Högervindarna med avgränsning
och isolering är som bortblåsta
och Frankrike vill vara med
och leda Europa in i framtiden.
Återigen förändring som leder
till något positivt.
Nu till en helt annan förändring här på hemmaplan.
För en tid sedan höll HyrexKedjan, numera Hyreskedjan,
sitt årsmöte och passade samtidigt på att fira 40-årsjubileum.
Man samlades på Scandic
Hotel Victoria Tower, bara ett
stenkast från där föreningen
grundades för 40 år sedan, på
Scandic Hotel Järva Krog. Även
på årsstämman blåste förändringens vindar. Till det här
mötet hade Sveriges andra branschförening av uthyrare, Swedish Rental Association, bjudits in. Avsikten var

att hitta former för hur de båda branschföreningarna
ska kunna öka sitt samarbete i framtiden. En positiv
förändring då de båda verkar för samma sak även om
medlemmarna i de båda föreningarna ser lite olika
ut. Hyreskedjans medlemmar är till största privatägda
små- eller medelstora uthyrare medan Swedish Rentals
medlemmar är stora företags- eller aktieägda bolag.
Men alla verkar för samma mål. Denna första strävan
att återigen närma sig varandra efter ett antal år av
avskildhet från varandra är en positiv förändring för
branschen. Slutligen, en annan förändring är att det
snart är dags för en välbehövlig semester för många
av oss. Vintern har varit lång och utdragen om än inte
så bister. Men nu behöver vi lite värme och vila för att
kunna ladda batterierna.
Konjunkturerna ser fortsatt mycket goda ut.
Landet skriker efter fler bostäder samtidigt som det
varnas för en uppseglande bostadsbubbla på grund
av skyhöga priser på både bostadsrätter och villor. Det
återstår att se om det ligger någon sanning i pratet
om en priskollaps på bostadsmarknaden. Men den lär
inte komma innan semestern i alla fall. Så under några
veckor stänger Svensk Rental Tidning butiken och tar
lite semester. Vi vill med det tacka alla våra samarbetspartners och läsare för årets sex första månaderna
och önska er alla en riktigt fin sommar och semester.

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se

www.SvenskRental.se • Maj - Juni 2017 • Svensk Rental Tidning

maskiner för alla typer av
damm- och slammhantering!

Det är enkelt.
Välj rätt maskin.
På Pullman Ermator har vi en rad kraftfulla luftrenare, stoftavskiljare och våtsugar som
effektivt tar hand om dammet och slammet – samtidigt som de är snälla mot din kropp.
Har du fortfarande inte provkört någon av dem tycker vi att det är dags.
Vi låter 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 – för att
spara din rygg.
Det är inte mycket att fundera på. Vill du få jobbet gjort och samtidigt vara rädd om kroppen
– investera i rätt maskin.

pullman-ermator.se

5

Branschföreningar

I SAMVERKAN
Hyreskedjan och SRA, Swedish Rental
Association inleder ett samarbete i syfte
att utveckla maskinuthyrningsbranschen
och skapa bättre förutsättningar för medlemmar inom maskinuthyrning. Närmare
100 företag inom maskinuthyrning omfattas av detta i Sverige.

Alla kanske inte känner till att
det finns två branschföreningar
på den svenska marknaden.
Hyreskedjan heter den ena där
medlemmarna i första hand
återfinns bland lokala ägarledda
uthyrningsföretag. SRA, Swedish
Rental Association är namnet
på den andra där medlemmarna
framförallt utgörs av större uthyrningsbolag och maskinuthyrningsverksamheter ägda av
större entreprenadföretag.
I och med denna samverkan

kan Hyreskedjan och SRA tillsammans:
• Nå näst intill alla uthyrningsbolag i Sverige som riktar sig till
proffsmarknaden med råd, anvisningar och branschpraxis.
• Bli en starkare part i relationen gentemot myndigheter, verk
och andra organisationer som
på olika sätt påverkar maskinuthyrningsbranschen. Det innebär
förbättrade möjligheter att föreRedaktionsadress
Box 786, SE-191 27 Sollentuna
Tel. 08 585 700 46, Fax: 08 585 700 47
Besöksadress
Sjöängsvägen 7, 192 72 Sollentuna
info@pdworld.com, www.svenskrental.se

BYGGRENTAL - EN TIDNING
FÖR OCH OM DEN SVENSKA
MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

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

Thomas Truedssson,
styrelseordförande Hyreskedjan.

Mikael Öberg, styrelseordförande
Swedish Rental Association.

träda hyresbranschens intressen
vad gäller t.ex. tillämpning av lagar, regler och föreskrifter.

sker förstärker SRA sin informationsfunktion med Isabelle Iglesias Lindberg, som kommer att
arbeta som kommunikatör på
deltid med att utveckla hemsida,
nyhetsbrev och andra typer av informationsmaterial.
”Detta är lite av en historisk
händelse i och med att maskinuthyrningsbranschen nu hittat en
modell för att samverka mellan
alltifrån börsnoterade större uthyrningskedjor till lokala ägarledda företag. Målet är givetvis
att den arbetsform som vi valt för
samarbetet skall leda skall medlemsnytta för alla”, säger Mikael
Öberg, Styrelseordförande i SRA
“Kraven på att vara en maskinuthyrare har de senaste åren
bara ökat och det har inneburit
att det blivit allt svårare för mindre lokala företag att hinna med
att både hålla reda på allt som
man måste och hitta arbetssätt
och rutiner för att klara kraven.
Tillsammans med SRA kan vi
lättare klara detta och ge bättre
service till våra medlemmar”, säger Thomas Truedsson, Styrelseordförande Hyreskedjan.
Det händer således en hel del
inom
maskinuthyrningsbranschen och vi vill med ovanstående åtgärder fortsätta att utveckla
RENTAL som det bästa alternativet för företag som behöver våra
produkter och tjänster.

• Skapa bättre förutsättningar för
att vidareutveckla maskinuthyrningsbranschen inom nyckelområden som; arbetsmiljö, säkerhet,
service, cirkulär ekonomi med
mera.
Inom SRA bildas nu ett arbetsutskott som kommer att heta
SME (Small, Medium Enterprises). I SME utskottet är tanken
att driva frågor för uthyrningsföretag med en omsättningsstorlek
upp till 60 MSEK. Här får således majoriteten av Hyreskedjans
medlemmar sin naturliga service
och stöttning.
SME utskottet sjösätts under
hösten och vi räknar med att det
kommer att kunna fungera fullt
ut runt årsskiftet när allt ”trimmats in”. Samtidigt som detta
Layout ansvarig: Markus Leo,
markus.leo@svenskrental.se
KORRESPONDENTER
David Ehrenstråle, Jan Olofsson, Staffan Ringskog,
Andrei Bushmarin, Jim Parsons.
Omslagsfoto:
ANNONSER
Kontakta Johan Hedman på telefon 08-621 16 90,
070-312 88 34, johan.hedman@pdworld.com eller
Svensk Rental Tidnings redaktion på telefon 08-585
700 46 alt. maila sales@pdworld.com

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

DEMCON 2018
27-28 september, 2018
Infracity, Bredden, Stockholm
www.demcon.se

BAUMA CHINA 2018
27-30 november, 2018
Shanghai Exhibition Centre
Shanghai, Kina
www.bauma-china.com

Ny fullskalig skola på ett
halvår mitt i Eskilstuna
Lagom till höstens skolstart kommer nya Fristadsskolan vara på
plats mitt i Eskilstuna. Med ny
rektor och personal kommer skolans 150 högstadieelever få ta del
av ny pedagogik och ett nytt arbetssätt. Skolan kommer rymma
fem olika klasser det första året,
för att redan till nästa år utökas
till tre parallellklasser av årskurs
7–9 med totalt 270 elever. Den
tillfälliga skolan rymmer både
matsal, skolsköterska mottagning, laboratorier och ateljésalar
för kreativt skapande.
Liksom många andra svenska
kommuner ställdes Eskilstuna
kommun och skolledningen inför stora utmaningar med den
omfattande tillströmningen av
nyanlända förra hösten. För Eskilstuna kommun gällde det
framför allt högstadiet och gymnasiet där det snabbt blev ont om
plats. Kommunen hade redan
långsiktiga byggplaner för en ny
högstadieskola, men nu blev behovet akut.
“Från september 2015 till mars
2016 kom det 823 nyanlända mellan 13 och 19 år till vår kommun.
Detta i kombination med redan
befintlig elevtillväxt och förändrade upptagningsområden i
kommunen gjorde att vi behövde
en modullösning för att kunna
få plats med alla. Vi ville ha en
snabb lösning utan att rucka på
våra kvalitetskrav. Den sammanhängande lösningen gör att det
känns som om man går in i en
helt vanlig
Den nytillträdda rektorn Lisa
Edholm var projektledare under
hela uppbyggnadsprocessen vilket

Svensk Rental Tidning • Maj - Juni 2017 • www.SvenskRental.se

innebar att hon kunde påverka
hur skolan utformades. Detta är
också något som Parmaco uppmuntrar eftersom slutresultatet
blir bäst och mest funktionellt då.
“Jag hade en tydlig bild av
hur jag ville ha det och det var
skönt att kunna få vara med och
påverka på detaljnivå och under processens gång. Jag vill att
skolbyggnaden ska vara anpassad
efter hur jag vill utveckla undervisningen. Huset ska inte bestämma undervisningen utan det
är undervisningen som ska styra
hur byggnaden utformas”, säger
Lisa Edholm.
Som exempel nämner Lisa att
slöjdsalarna och bildsalen är inhysta bredvid varandra med öppen planlösning, som en ateljé.
Detta för att öka kreativiteten
och att eleverna ska inspirera
varandra.
Med den nya skolan kommer
tio nyanställda pedagoger och två
mentorer. Mentorerna ska enbart ägna sig åt mentorstid och
utvecklingsplaner, medan pedagogerna till fullo kan fokusera på
själva lärarrollen utan att också
behöva vara den traditionella
klassföreståndaren.
“Läraryrket behöver renodlas
för att göra det mer attraktivt
och för att skapa mer effektiva
klassrum. Lärarrollen kräver ett
teamarbete och vi behöver öka
förutsättningarna för gemensamma samtal och planering.
Jag kommer därför att utveckla
teamarbetet lärare emellan.
Mina tre ledord är kunskaper,
digitalisering och internationellt.
Dessa tre fokusområden kommer

prägla vår nya skola”, säger Lisa
Edholm.
Eftersom skolan ligger mitt i
Eskilstuna var det avgörande för
valet av skola att det var en familjär och sammanhållen skola.
Den nya skolan har fyra byggnadskroppar som hänger ihop
och med en innergård i mitten,
vilket ger en stor trygghetskänsla.
De omslutande skolbyggnaderna
har full insyn till innergården och
skolan utgör en egen enhet från
den närliggande gymnasieskolan.
“Såvitt vi vet finns det ännu inga
flyttbara hyreslokaler med motsvarande utformning. Det är härligt
att få vara en pionjär inom kvalitet
och arkitektur för anpassningsbara
hyreslokaler. Vi designar alltid våra
byggnader utifrån skolans behov
och förutsättningar. För oss är det
viktigt att det blir en funktionell
skola och inte en färdigproducerad
lokal”, säger Parmacos Sverigechef
Thomas Jansson.
Fristadskolans högstadieskola
har en yta på 2 630 m2 i två plan
och rymmer max 270 elever.
Byggnaden omfattar alla skolutrymmen, från matsal och sköterska expedition till specialämnessalar och ateljéer. Skolan kommer
ha nio klassrum, flera grupprum
och café samt en innergård, vilket gör den unik. Första året beräknas det bli 150 elever i årskurs
7 och 8, fördelat på tre klasser i
årskurs 7 och två eller tre klasser i årskurs 8. Skolan är under
uppbyggnad för att stå färdig till
höstterminen 2017. Skolan kommer att vara placerad i anslutning
till S:t Eskils gymnasium och hyrs
under minst fem år.
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Svante Hagman ny ordförande
för Sveriges Byggindustrier
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I samband med årets Byggstämma valdes Svante Hagman, NCC
AB, till ny förbundsordförande
för Sveriges Byggindustrier.
Svante Hagman är aﬀärsområdeschef för NCC Infrastructure
och har suttit i Sveriges Byggindustriers styrelse sedan 2013.
“Det ska bli mycket spännande
att leda Sveriges Byggindustrier
in i framtiden. Två viktiga framtidsfrågor för oss som bransch är
hur vi skapar en sund konkurrens
och en hållbar samhällsutveckling. Det är inte minst viktigt eftersom byggbransch idag utvecklas mycket snabbt och samhällets
behov av nya bostäder, vägar och
järnvägar är större än på länge”,
säger Svante Hagman.
Kompetensförsörjningen är
en annan viktig fråga: “Många
av våra medlemsföretag har idag
svårt att rekrytera personal. Därför måste branschen bli mer attraktiv för fler. Jag har själv verkat i
byggbranschen i så många år och

vet att det finns så mycket spännande och roliga saker att jobba
med. Jag vill att flera ska få upptäcka det”, säger Svante Hagman.
Till ny vice ordförande valdes Carin Stoeckmann, Vd för
Byggmästar´n i Skåne.
Den tidigare ordföranden Tore
Nilsson från Peab AB lämnade i
samband med Byggstämman förbundsstyrelsen. Nilsson avtackades för sina insatser i förbundsstyrelsen, som han varit en del
av sedan 2012 och ordförande för
sedan 2013. Även vice ordförande
Jan Henriksson, Q-gruppen AB,
avtackades för sina insatser i förbundsstyrelsen.

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

hydroscand.se

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
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KONJUNKTURBAROMETERN
Maj 2017

Hushållen ser ljusare
på svensk ekonomi
Barometerindikatorn sjönk från 112,6 i april till
111,0 i maj, men pekar fortsatt på ett mycket starkt
läge i ekonomin. Den marginella nedgången förklaras av tillverkningsindustrin vars konfidensindikator
föll tillbaka efter förra månadens kraftiga uppgång.
Hushållens konfidensindikator steg däremot för andra månaden i rad, framför allt till följd av en ljusare
syn på utvecklingen för den svenska ekonomin det
närmaste året.
Tillverkningsindustrins konfidensindikator föll tillbaka igen i maj efter förra
månadens kraftiga uppgång till en historiskt hög nivå. Indikatorn landar
dock på fortsatt höga 117,0, det vill säga betydligt över det historiska
genomsnittet. Industriföretagen rapporterar om god ordertillväxt de senaste
månaderna och produktions- och anställningsplanerna för kommande tre
månader är fortsatt mycket optimistiska.
Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg ytterligare i maj och signalerar fortsatt om ett mycket starkt läge.
Detaljhandelns konfidensindikator steg 1,1 enheter och ligger nu på
det historiska genomsnittet. Företagen rapporterar om något svagare
försäljningstillväxt än normalt de senaste månaderna men har fortsatt
optimistiska förväntningar på utvecklingen framöver.
Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna steg 1,0 enheter
i maj och visar på ett starkare läge än normalt. Något höjda förväntningar
på efterfrågan på tre månaders sikt förklarar uppgången.

Hitachi Power Tools värvar
Jörgen Falck som Produktchef för Skruv
Hitachi Power Tools är inne i en
stark tillväxtfas och förstärker nu
med Jörgen Falck som nordisk
Produktchef för produktområdet
skruv.
”Vi kan nu lägga ytterligare ett
mycket framgångsrikt år bakom
oss där det ingått en satsning på att
kraftfullt växa inom produktområdet Skruv med det egna varumärket MFT. Därför är det extra roligt
att få välkomna Jörgen till Hitachiteamet” säger Magnus Nilsson, VD
för Hitachi Sweden AB.
MFT är Hitachi Power Tools
varumärke och erbjudande inom
Skruv och innehåller närmare
2000 st. artikelnummer av kvalitativ infästning riktat till hantverkaren och medvetna konsumenten. Under 2017 lanseras ett
helt nytt förpackningskoncept
med plastförpackningar i ett modulsystem med förvaringsväska
kallat Systeiner systemet, vilket
gör väskan kompatibel med alla

marknaden och Hitachis egen
HSC väska som många Hitachi
elverktyg levereras i.
”När jag för ca två år sedan
valde att lämna ESSVE och rollen som Produktchef, var det just
denna tillväxtstrategi som lockade”, säger Jörgen Falck. ”Nu är vår
strategi att växa och då är Jörgen
en mycket viktig pusselbit, med
sin långa erfaren Produktchef för
skruv på ESSVE där han byggt
upp ESSVEs skruverbjudande”
tillägger Magnus Nilsson.
”Jag är glad att ha fått denna
möjlighet som Nordisk Produktchef för MFT och det är mycket
motiverande att får vara delaktig
i Hitachi Power Tools tillväxtresa
där skruv kommer att vara en
signifikant del av den framtida
försäljningen och lönsamheten.
Det är kommer att göra att vi kan
kraftigt växa och ta marknadsandelar under kommande år”, avslutar Magnus Nilsson.

Björn Ingemanson ny
ledamot i Wangeskog Hyrcenter
Björn Ingemanson, som är vd för
Volvo Penta, har valts in i styrelsen för Wangeskog Hyrcenter
i samband med bolagsstämman
2017. “Vi är givetvis oerhört glada över att Björn har accepterat
frågan om att vara med i Wangeskogs styrelse. Hans nätverk i
näringslivet och erfarenhet av
industrin kommer att vara till
stor nytta i vårt bolag. Att Björn
dessutom är en mycket behaglig
person gör rekryteringen ytterligare bättre”, säger Ulf Ragnarsson, ordförande för Wangeskog
Hyrcenter.
Björn Ingemanson har tidigare
bland annat varit chef för Volvo
Lastvagnars International Division, CFO på Volvo Lastvagnar
och Europachef för koncernens

kundfinansieringsbolag, Volvo Financial Services. Han är idag vd för
Volvo Penta. “Det ska bli mycket
spännande att få följa Wangeskog
i framtiden. Företaget har gjort en
fantastiska resa med fin expansion
och goda resultat. Jag hoppas kunna tillföra både kontakter och dela
med mig av erfarenheter”, säger
Björn Ingemanson.
I samband med bolagsstämman har också Marcus Kjellén
valts in i styrelsen. Marcus har
flera års erfarenhet av produkt
och marknad inom Business 2
Business. Han har de senaste 15
åren jobbat med att paketera och
ta fram nya produkter för ett antal telekomleverantörer. Marcus
driver sedan fyra år ett eget konsultbolag.
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Ny säljare för Hitachi
Delvator AB, som är Hitachis generalagent i Sverige, arbetar aktivt
för att stärka representationen i
och omkring Gävle och Västerås.
Avsikten är att Hitachis entreprenadmaskiner ska komma närmare
maskinentreprenörerna i denna
del av Sverige. Nu finns säljaren
Stefan Asp tillgänglig i området.
Stefan har lång erfarenhet av
maskinförsäljning och bred kunskap om maskinentreprenörers
företagande. Han kommer närmast från John Deere där han arbetat med försäljning av skogsmaskiner. Under årens lopp har han
även etablerat nära kontakt med
anläggningsmaskiner.

Från i vår är han alltså Delvators säljare av Hitachis grävare
och hjullastare samt att Stefan
står till maskinentreprenörernas
förfogande i Västmanland, Dalarna, Gästrikland och delar av
Södermanland samt Hälsingland.
”Jag har arbetat med maskinförsäljning i mer än 35 år. Med
den bakgrunden är det jättespännande att få komma till Delvator
och få representera Hitachis starka varumärke. Alla vet att Hitachi
står för hög kvalitet och driftsäkerhet”, säger Asp, som under
den närmaste tiden kommer att
presentera sig för maskinägare i
området.

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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Ramirent - officiell
partner till Nordea
Masters
Ramirent har det stora nöjet att
vara den officiella partnern till
Nordea Masters och även finnas
på plats som service- och tjänsteleverantör av maskiner och tillbehör. Nordea Masters spelades
för första gången 1991 och har
snabbt etablerat sig som en av
de mest prestiefyllda tävlingarna
under uppmärksammade PGA
European Tour.
Idag är Nordea Masters en av
de publikmässigt största av golfturnéns drygt 50 tävlingar.
Årets Nordea Masters gick av
stapeln den 1 juni och avgjordes
den 4 juni.

Pressmeddelande
från OilQuick AB
Under en presskonferens i Sollentuna den 26 april 2017 och
pressrelease från samma datum
så har den svenska tiltrotatoroch redskapstillverkaren Steelwrist AB meddelat att de under
året kommer att lansera produktkopior av OilQuicks fullhydrauliska snabbfästessystem. “Vi är
mycket förvånande att höra att
ett svenskt företag, som vill vara
seriösa, ägnar sig åt produktkopiering, renommé- och varumärkessnyltning. Det är så vi uppfattar situationen”, säger OilQuick
VD Henrik Sonerud.
I sitt pressmeddelande ger
Steelwrist läsaren uppfattningen
att detta produktframtagande
har skett i fullt samförstånd med
OilQuick. “Detta är på inget
sätt fallet, utan vi ser Steelwrists
handlande som fientligt”, säger
Sonerud i ett pressmeddelande.
“Vår policy är att vår garanti endast gäller om original OilQuickdelar används tillsammans med
våra OilQuick-system. Denna
policy gäller självklart även i detta
fall”, avslutar Sonerud.

Husqvarna tar häcksaxar
och motorsågar in i
delningsekonomin

Swecon ny titelsponsor
för rallycross-VM i Höljes
Förra året kom en rekordstor
publik, drygt 44 000 åskådare,
till värmländska Höljes med 200
bofasta invånare. Nu laddar tävlingsgeneralen Morgan Östlund
om inför sommarens VM i rallycross – och den här gången med
Swecon
Anläggningsmaskiner
som huvudsponsor.
“Det är väldigt viktigt för oss.
Vi har tidigare samarbetat med
Swecon och vet att deras maskiner ger bra förutsättningar för ett
lyckat arrangemang.”
”Swecon World RX of Sweden” är det nya officiella namnet
på VM-deltävlingen i lilla Höljes
i månadsskiftet juni-juli. Annars
är det samma lyckade koncept
som placerat Höljes på motorsportkartan: musik, dans, fest och
världens bästa rallycrossförare i
en skön mix några sommardygn
i den värmländska landsbygdsidyllen.
“Jag såg premiären i Barcelona på plats. Det är en fin stad
och ett bra arrangemang. Men en
sak lovar jag, Höljes kommer att
slå Barcelona i publikmatchen”,
skrattar Morgan.
Nytt för i år är ett nybyggt domartorn i miljonklassen. Samt
Swecon som huvudsponsor som
ger arrangerande lilla Finnskoga
Motorklubb tillgång till ett antal
maskiner under hela verksamhetsåret samt rejäl uppbackning
under själva tävlingsveckan.
“Det behövs verkligen. Ett bra
arrangemang kräver tillgång till
många effektiva arbetsmaskiner”,
konstaterar Morgan Östlund.
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FÖRRA ÅRETS SNACKIS
Premiären för RX-serien i Barcelona vanns nyligen av Mattias
Ekström som också stod som total slutsegrare förra året. Det är
ingen vild gissning att han slåss
om slutsegern även i år, men
konkurrensen är hårdare än någonsin med namn som Petter
Solberg, Sebastien Loeb, Timo
Scheider, Johan Kristoffersson
och Timmy Hansen på startlinjen.
Just Timmy Hansen blev förra årets snackis i Höljes då han
körde in som trea – med ena axeln slagen ur led.
Det är bland annat sådana
saker som gör att sporten växer och publiken breddas. I år
direktsändes dessutom VMtävlingen i Höljes av SVT, ändå
räknar arrangörerna med nytt
publikrekord – igen.
Swecon sponsrade det svenska vinterrallyt Rally Sweden
(WRC-serien) i februari och är
nu huvudsponsor för den svenska deltävlingen i VM i rallycross.
Det är ingen slump, enligt Fredrik Rigö, ansvarig för marknadskommunikation på Swecon.
“Rallypubliken
och
våra
kunder är i mångt och mycket
samma människor. Dessutom
är rallycross-VM i Höljes väldigt
krävande. Där får vi visa upp
hela vår förmåga och kompetens
– allt från effektiva maskiner
och anpassad utrustning till våra
duktiga medarbetare som ser till
att allt i och omkring maskinerna fungerar.”

Från den 1 maj har villägare fått
tillgång till en ny tjänst i västra
Stockholm – Husqvarna Battery
Box – en verktygsbod fylld med
batteridrivna trädgårdsredskap
som tack vare IoT (Internet of
Things) blir tillgängliga för en hel
stadsdel. Projektet, som är det
första i sitt slag, är en pilot inom
Husqvarnas satsning på innovativa och hållbara lösningar för park
och trädgård.
Husqvarna Battery Box är en
8x3 meter obemannad och uppkopplad verktygsbod som rymmer
30 elektroniska förvaringsskåp. I
varje skåp finns ett batteridrivet
trädgårdsredskap (häcksax, motorsåg, blåsare, trimmer) som bokas via en mobilapp för 350 kr per
dag. Samma mobilapp används
för betalning, manualer samt för
att öppna och stänga förvaringsskåpet vid hämtning och lämning
av produkter.
Den solcellsdrivna verktygsboden är placerad vid shoppingcentret Bromma Blocks, 15 min
väster om Stockholm city.
“Bilar och hem är redan en etablerad del av delningsekonomin.
Att dela produkter som man bara
behöver ibland, som en häcksax,
ligger i tiden för många villaägare.
Husqvarna Battery Box är ett bra
exempel på vårt intresse för att utveckla nya innovativa och hållbara
lösningar som är bra både för omvärlden och våra återförsäljare”,
säger Pavel Hajman, President,
Husqvarna divisionen.
Pilotprojektet är en del av Husqvarnas hållbarhetsarbete, där
målet är att öka andelen tysta och
batteridrivna produkter i tätbebyggda områden. Syftet är dessutom att trycktesta tekniken och
lära sig mer om kundbeteenden,
intäktsmöjligheter för återförsäljare samt avgöra om marknaden
är redo för den här typen av tjänst.

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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Markvibratorer

Säsong för
VIBROPLATTOR
Bygg- och anläggningsbranschen har högkonjunktur så
det skriker om det. Inte nog med att det är högkonjunktur det är också högsäsong för alla typer av utomhusjobb
tack vare vår- och sommarmånaderna. När marken är
mjuk är vibroplattorna ett populärt uthyrningsobjekt.

I

den här temaartikeln tittar vi lite närmare
på vad som är nytt på marknaden. Tillverkarna och leverantörerna är många men
det är förvånansvärt få nyheter trots allt. I
Sverige finns några starka märken som exempelvis Atlas Copco, Swepac, Bomag som säljs
av Stig Machine, Chicago Pneumatics som
säljs av Matek, Mikasa som säljs av Epox Maskin, Jeonil från Becks Maskin med flera.
I samband med Bauma förra året släpptes
en del nyheter som vi berättat om tidigare.
Atlas Copco lanserade både vibroplattor och
stampar som exempelvis LV500. Bomag lanserade sin lättaste vibroplatta BVP 10/30.

FAKTA SWEPAC F 50B
• Vikt: 54 kg

F 50B – DEN BATTERIDRIVNA
MARKVIBRATORN FRÅN SWEPAC
Men den senast rykande nyheten kommer från
Swepac. “Framtiden är både tyst och emissionsfri. Det har på Swepac tagit fasta på i vår nya
unika batteridrivna markvibrator F 50B som har
en drifttid på mer än en timme och bygger på
ett eget patent”, berättar företagets försäljningsoch marknadschef Glenn Ericsson.
Först ut att se den var rentalbranschens
medlemmar på European Rental Association
konferens i Amsterdam i våras och någon månad senare på MaskinExpo på Stoxa. Intresset
och nyfikenheten var stor bland monterbesökarna. ”Äntligen händer det något”, som en av
besökarna uttryckte det. Batteridrivna produkter är en tydlig trend och blir allt populärare
och kraftfullare. Både batterier och motorer
har utvecklats oerhört mycket. Handhållna

• Bredd bottenplatta: 300 mm

verktyg har gått i bräschen, men nu kommer
andra produkter som lastmaskiner, stampar
och markvibratorer i batteriutförande.
“Batteridrivna markvibratorn F 50B har en
effektiv arbetstid på mer än en timme, vilket
i praktiken är normal användningstid för en
vanlig arbetsdag. Den här typen av mindre
vibratorer är en servicemaskin och utnyttjas inte kontinuerligt under en arbetsdag
till skillnad från tunga markvibratorer som
kanske körs 3-4 timmar per dag. En fördel är
att den stängs av så snart den inte används
till skillnad från en förbränningsmaskin som
oftast lämnas på tomgång. Den här maskinen stannar helt och övergår i viloläge, vilket
innebär att energiförbrukningen upphör”,
förklarar Glenn.
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• Centrifugalkraft: 9 kN
• Frekvens: 112 Hz
• Gånghastighet: 25 m/min
• Batterityp: Panasonic Litium-Ion
• Drifttid: 1-1,5 tim beroende klimat och
effektuttag
• Laddningstid: 2 tim

Batterierna som är av högkvalitativ Litium-Ion typ från Panasonic är särskilt anpassade för att klara vibrationer och erbjuda
möjlighet till snabb uppladdning. Att ladda
batteriet tar bara två timmar. Batteriet kan
laddas monterad på markvibratorn eller enkelt lyftas ut för laddning på annan plats. Det

Ny utökar vi vårt sortiment
med en stor minikran!
Nya Maeda MC815 är en klass för sig själv.
Gå in och läs mer på
www.krankungen.com

Specialist på Minikranar
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Markvibratorer

FAKTA VIBROPLATTOR FRÅN BECK MASKIN
Modell
Vikt, kg
Dia platta, mm
Fram & Back
Vattentank
Hastighet, m/min

är således enkelt att ha ett eller två batterier
i reserv om utnyttjandet är stort, precis som
för handverktyg.
Maskinen har ett slags dödmansgrepp och
stannar om man släpper handtaget, en trygghet om användaren är mindre van. Den typiske kunden tror man är en entreprenör som
måste ha en buller- och emissionsfri maskin
för arbete inomhus eller i tysta miljöer. Det
sistnämnda något vi säkert kommer att höra
mer av när behovet att tysta zoner i stadsmiljö
blir tydligare.
Tester pågår hos olika företag och syftet är
att gå från förserie till serieproduktion under
senare delen av 2017. ”Det är tydligt att batteriprodukter hör framtiden till. Vi har haft
patentet länge, men nu vill vi gå från tanke till

JPC-60
60
516x375
Nej
Nej
20-25

JPC-80
86
540x420
Nej
Nej
20-25

handling och visa att vi tänker framåt och på
miljön”, avslutar Glenn Ericsson.

KRAFTFULLA
VIBROPLATTOR FRÅN BECK MASKIN
Beck Maskin lanserade också nyheter på Maskinexpo i Hög centrifugalkraft, som ger en
kraftfull packningsprestanda. Det utmärker
BM Vibro, tillverkade av koreanska Jeonil
Machinery. Beck Maskin visade det nu utökade sortimentet av vibroplattor på årets MaskinExpo, den 18-20 maj. Snart 40-årsjubilerande
Jeonil Machinery är välkänt för att kombinera
driftsäkerhet och prestanda, så det är med
glädje som Beck Maskin nu lagerför fem modeller från 60 till 150 kg. Några av modellerna
är reversibla. JPC-940WT har vattentank.

Svensk Rental Tidning • Maj - Juni 2017 • www.SvenskRental.se

JPC-940WT
87
592x400
Nej
Ja
22-25

JPC-940R
95
685x400
Ja
Nej
25

JPC-1545R
150
685x430
Ja
Nej
23
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Swepac F 50B,
den batteridrivna
markvibratorn

NY

Swepac F 50B är vår senaste markvibrator. En smidig och miljövänlig 50 kg
maskin med över 1 timmes drifttid. En
unik produkt baserad på vårt eget patent.
Vi fokuserar på en sak, att utveckla och
leverera robusta maskiner till de mest
krävande kunderna - uthyrningsbranschen.
Läs mer på www.swepac.se

HIGH

Välkommen att prata maskiner med oss!
Glenn Eriksson: 070-635 38 14
Mattias Ohlsson: 070-598 06 02
Thomas Ekstrand: 070-598 06 11
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www.swedishrental.se

HYR UT MER
VÄX MER
PRESTERA MER
med MCS Uthyrningslösning
och våra integrerade mobila appar
Med vår innovativa teknologi kan ni effektivisera era uthyrningsprocesser
och uppnå och prestera mer. Kontakta oss på tel: : +46 (0)8 578 770 93 eller
www.mcs-software.se
MCS Svensk Rental Mobile App 186x90 v2.indd 1

04/04/2017 16:02
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HUSQVARNA AXLAR
LEDANDE ROLL

inom säkerhetsutbildning för motorkapar, diamantverktyg och dammhantering

Under snart ett års tid har Husqvarna Construction kontinuerligt arbetat intensivt med
att genomföra upprepade utbildningstillfällen hos ett flertal kunder, däribland Veidekke
och NCC.
“Vi på Husqvarna har alltid användaren i
fokus. Vi tycker att det är extremt viktigt att
belysa frågeställningar kopplade till säker arbetsmiljö. Ett av våra huvudsakliga mål är att
göra allt vi kan för att minimera olyckor kopplade till användande av våra produkter. Med
den inställningen känner vi oss stolta över att
ha tagit en ledande roll inom utvecklandet av
utbildningsprogram för att främja säkerhet
inom vår bransch. Vi kommer göra allt vi kan
för att skapa en säkrare arbetsmiljö för våra
användare”, säger Hans Lück Säljbolagschef
Husqvarna Construction Products.
Utbildningen som under året beräknas
examinera runt 3000 användare är sanktionerad av Swedish Rental, en organisation
för svenska uthyrningsföretag, och BFB,
Branschorganisationen för Byggnadsberedningar (Sveriges Byggindustrier).
”Efter olyckorna med motorkapar agerade
Husqvarna föredömligt. Information och utbildningsunderlag togs fram snabbt och transparent”, säger Lena Haabma på Swedish Rental.

KUNDERNA
UPPSKATTAR UTBILDNINGEN
Utbildningen har visat sig vara mycket uppskattad bland ett flertal av Husqvarnas kun-

der och samarbetspartners.
”Utbildningen har givit vår personal en
djupare förståelse av motorkapen och dess
användningsområde då utbildningen var
både teoretisk och praktiskt samt att det även
ingick en genomgång om risker med kvartsdamm”, säger Franco Montebovi, Verksamhetsutvecklare på Veidekke.
”Motorkapsutbildningen ser vi som ett led
i arbetet mot färre olyckor med denna maskin.
NCC beslutade för flera år sedan att torrkapning inte är tillåtet pga av den dammspridning som då uppstår. Idag ser vi att vi tänkte
rätt i och med kraven i den ”nya” kvartsföreskriften. Att kapa utan vatten är idag inte bara
dumt, utan oförsvarbart för seriösa företag”,
Säger Rolf Tengner på NCC.
”Utbildningen är ett bra initiativ för att öka
kunskapen och minska olyckorna med motorkapar. Det är bra att utbildningen lägger stor
vikt på kapteknik med praktiska moment, men
även att den belyser vikten av att använda rätt
diamantverktyg till respektive arbetsmoment”,
säger Johan Ehk Produktchef på Stavdal.
“Vi på Husqvarna är stolta över att lagt
grunden för det utbildningsprogram som
nu utvecklats till den mån att det behärskar
möta det stora behov av specialutbildning för
användande av motorkap, diamantklinga och
dammhantering.”

OMFATTANDE UTBILDNING
Utbildningen innehåller praktiska övningar

för att applicera korrekt kapteknik. Utbildningen medför dels ökad kompetens, men
främst bidrar den till att skapa säkrare arbetsmiljöer genom att minimera olyckor relaterade
till felaktigt användande av motorkapar, diamantverktyg och dammhanteringsutrustning.

TEORETISKA MOMENT
25 % av utbildningen består av teoretiska inslag i arbetet med motorkapar, diamantverktyg och dammhantering.

PRAKTISKT
SLUTPROV FÖR CERTIFIKAT
Efter genomförd utbildning genomgår samtliga deltagare ett praktiskt slutprov där deltagarna vid ett godkänt resultat tilldelas certifikat.

Nitås pålitliga kabeltester förhindrar allvarliga olyckor
Företaget Nitås i Rönninge lanserar nu ett effektivt kabeltest som kan förhindra allvarliga
elolyckor och bränder som sker årligen inom
bland annat byggindustrin. Tack vare testutrustningen Boel kan detta förebyggas. Boel
är en komplett stationär testutrustning som
hanterar och testar kablar från 10-63A. Med
Boel kan man utföra Belastningstest, Isolationstest, Kabelkonfiguration (Fasföljdstest).
De typiska kunderna för Nitås är uthyrare inom byggbranschen, elfirmor, arena
och eventbolag och alla som hanterar
mycket skarvkablar.

BELASTNINGSTEST
Testet avslöjar fel i anslutna apparaters
funktion och kondition. Till exempel
märkström upp till 32A) och felaktiga lindningar.

ISOLATIONSTEST
Testet avslöjar isolationsfel mellan ledarna
och indikerar vilken eller vilka ledare som
är felaktiga. Test kan utföras med 1K, 2K eller 3kV testspänning.
Resultatet påvisar exempelvis om det
finns skadad isolering.
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KABELKONFIGURATION
OCH FASFÖLJDSTEST
Testet avslöjar fel till följd av skiftade eller
kortslutna ledare. Resultatet påvisar exempelvis fel i skarvkablar och anslutningsdon.
www.nitas.a.se

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
T E L : 0 8 - 2 3 2 9 0 0 • S : T A N S G A R S VÄ G 6 • S O L N A
W W W. M I D H A G E . S E • I N F O @ M I D H A G E . S E

Midhage Annons SRT Jonex Maj 2017.indd 1

2017-04-21 10:22:38

Packning i
världsklass
Enastående dragkraft,
särskilt på vått underlag,
är bara en av många
fördelar med nya LG504.
www.atlascopco.se

TJÄNA PENGAR PÅ
DIN GAMLA MASKINPARK!
10
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SÅLD FÖR 44 000kr

SONALBOD

SÅLD FÖR 42 500kr

PICKUP

SÅLD FÖR 62 000kr

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

www.klaravik.se

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

med ännu längre gångtid
Nu lanserar DEWALT ännu en banbrytande
nyhet i det världsunika batterisystemet XR
FLEXVOLT. Det handlar om ytterligare ett
54V batteri med ännu längre gångtid. Perfekt
för maskiner som behöver kunna köras extra
länge på en laddning.
När DEWALT lanserade sin världsnyhet
XR FLEXVOLT förra året var det början på en
helt nya era inom elverktygsbranschen. Med
ett nytt supereffektivt verktygsbatteri på 54V
blev det plötsligt möjligt att erbjuda batteridrivna maskiner som är lika kraftfulla som
nätanslutna. Dessutom med exceptionell uthållighet. Något som revolutionerat vardagen
för många professionella hantverkare.
Utvecklingen av det unika batterisystemet
har fortsatt och utökas nu med ytterligare ett
54V batteri, 54V 3 Ah, med ännu längre gångtid. Det nya batteriet är speciellt framtaget
för maskiner som behöver kunna köras extra
länge på en enda laddning för att användaren
ska kunna slutföra den aktuella arbetsuppgif-

ten eller applikationen. Det gäller till exempel
DEWALTs nya trädgårdsmaskiner för sladdlös grönyteskötsel; grästrimmer, lövblås och
elkedjesåg samt batteridrivna borrhammare,
SDS Max och Plus, som också lanserades nyligen. 54V batteriet är dessutom helt kompatibelt med alla DEWALT XR 18 V maskiner
vilket innebär att när användaren sätter batteriet på någon av dem får man en oslagbart
lång gångtid på hela 9 Ah.

Samtidigt finns det nu också en helt ny
snabbladdare på 8A som klarar att ladda batteriet på mindre än timme. Det innebär att man
aldrig behöver stå utan laddade batterier under
arbetsdagen. Det unika med hela FLEXVOLTserien är kombinationen av kraften i 54V batteriet, den långa driftstiden, de nyutvecklade
maskinerna och de kolborstlösa motorerna.
Det ger en sladdlös frihet som många hantverkare tidigare bara kunnat drömma om.

KAMPANJ!

Hantverkarställning
• Smal ställning
• Kan ingå i större system
• Vikbar och kompakt
• 2 mm gods i ramar och stag
• Glasﬁberplattform

6495 sek ex moms

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

Erbjudandet gäller
t.o.m. 31:a Oktober

– det är vi som marknadsför
& säljer Altrex i Sverige

www.SvenskRental.se • Maj - Juni 2017 • Svensk Rental Tidning
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HILTI LANSERAR MOTORKAPSUTBILDNING

Under 2016 utbildade Hilti drygt 3900 personer i arbetsmiljö. Nu kompletterar Hilti
sitt utbud av arbetsmiljöutbildningar med en
motorkapsutbildning.
”Vi ser det som vårt ansvar som tillverkare
att utbilda användarna i de verktyg som utgör
störst risk kopplat till arbetsmiljö ute på byggarbetsplatserna”, säger Sara Olofsson, hållbarhetschef på Hilti.
”Vi arbetar hårt med att utveckla säkra
produkter som med teknik minskar arbetsmiljörisker för användaren. Samtidigt hjälper
vi våra kunder att välja de arbetsmetoder och
verktyg som ger en förbättrad arbetsmiljö för
alla på byggarbetsplatsen och vi delar med oss
av vår kunskap kring hur arbetsmiljörisker
minimeras”, säger Sara Olofsson.
Under 2016 utbildade Hilti drygt 3900
personer i arbetsmiljö, såsom damm- och
kemiska arbetsmiljörisker. I maj utökar Hilti
sitt utbud av arbetsmiljöutbildningar med en
motorkapsutbildning.
”Motorkapen är ett kraftfullt verktyg som,
utan korrekt handhavande, kan innebära höga
risker för användaren. Samtidigt är motorkapen
det enda alternativet för många applikationer”,
säger Johannes Ahlgren, produktchef på Hilti.
”Vid handhavande av motorkap är det
inte bara tekniken då man utför själva kapningen som påverkar säkerheten, utan även
många andra faktorer så som kapskivans
skick”, berättar Johannes Ahlgren.
”För att säkerställa att våra kunder har rätt
kunskap att kunna undvika riskerna med mo-

torkap ger vår motorkapsutbildning teoretisk
och praktisk kunskap kring förberedelse, användning, transport och förvaring av motorkapar”, berättar Johannes Ahlgren.
”Motorkapsutbildningen är utformad
utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift om användning av arbetsutrustning, AFS 2006:4,
och är, liksom alla våra utbildningar, utvecklad tillsammans med våra kunder”, säger Johannes Ahlgren.
”Alla våra utbildningar hålls ute på arbetsplatsen för att ge minsta möjliga avbrott i arbetsdagen”, säger Johannes Ahlgren.
Hiltis motorkapsutbildning vänder sig till yrkesarbetare, platschefer, arbetsledare och KMA.
Utbildningen är två timmar lång och hålls ute
på arbetsplatsen eller i en Hilti-butik. Motorkapsutbildningen går att boka sedan 1 maj.

POWER TOWER

– JLG’s nya enkla och lätthanterliga liftserie

Brubakkens kan nu presentera JLG’s nya liftserie bestående av nio enklare och lätthanterliga
liftmodeller. Liftarna finns med arbetshöjd
upp till fem meter och är ett perfekt komplement och säkert alternativ till vanliga stegar.
Power Tower serien består av både helt
manuella liftar, push around till självgående
modeller med batteridriven höj- och sänkfunktion. Liftarna är driftsäkra, miljövänliga
och lätta att flytta och manövrera. Eco-modellerna har ett patenterat manuellt lyftsys-

tem som gör de så gott som underhållsfria då
de varken kräver batterier, el eller hydraulolja.
Manövreringen och driften är enkel, tyst
och miljövänlig vilket gör den speciellt lämplig till miljöer som skolor, sjukhus och andra
institutioner. Liftarnas kompakta mått och
låga vikt gör att du enkelt kan manövrera
genom dörröppningar och i hissar. Liftarna
finns med arbetshöjd upp till 5,10 meter och
på plattformen finns avlastningsyta med plats
för exempelvis verktyg eller varor.
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Giganten fyller tio
Vilken tioåring slår med en kraft som
motsvarar tio elefanters, eller landningstrycket för en Airbus 380? Svaret är Atlas Copco HB 10000, världens störst
serietillverkade hydraulhammare. Ända
sedan den lanserades 2007 har jättemaskinen HB 10000 varit en framgångssaga som har hjälpt bergbrytare över hela
världen bli exceptionellt produktiva.
Lanseringen av HB 10000 var en
viktig anpassning till ett framväxande
marknadssegment – användning av hydraulhammare som kostnadseffektiva
produktionsmaskiner för primärbrytning och ett verkligt ekonomiskt alternativ när möjligheterna till borrning och
sprängning är begränsade.
HB 10000 har en brytkraft som har
blivit legendarisk. Den kraft som genereras vid en enda träff mellan kolv och
arbetsverktyg motsvarar en massa på
ungefär 760 ton, och slagfrekvensen är
upp till 380 slag per minut. En entreprenör som hade fått i uppgift att hantera
massbrytning av 34 000 kubikmeter berg
i New York: ”HB 10000 träffar som ett
godståg. Det är nästan otroligt vad den
kan klara!”
Jim Dupuis, vd och ägare till Earthmoving Contractors Pty Ltd (EMC) i
Brisbane i Australien, tillägger: “HB
10000 bryter mer än dubbelt så mycket
som vår vanliga sjutons hammare. Om
man räknar på det per timme, dag, vecka,
månad och år blir det en väldig produktionsökning”.
Torsten Ahr, Vice President Marketing Hydraulic Attachment Tools, ser
tillbaka: ”Redan i prototypfasen stod det
klart att HB 10000 skulle bli en fullträff.
Vi fick flera seriösa förfrågningar från
företag där våra prototyper hade testas
redan innan produktionsmodellen började säljas.”

Made by
Ljungby
Vi fokuserar på en sak, att utveckla och
leverera robusta maskiner till de mest
krävande kunderna - uthyrningsbranschen.
Swepac har lång erfarenhet av konstruktion
och tillverkning av markvibratorer som bara
går och går. Och du vet väl om att vi har ett
komplett program av maskiner för betongbehandling? Läs mer på www.swepac.se

HIGH

Välkommen att prata maskiner med oss!
Glenn Eriksson: 070-635 38 14
Mattias Ohlsson: 070-598 06 02
Thomas Ekstrand: 070-598 06 11
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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
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Svenska Maskinmässan arrangeras den 31 maj till 2 juni 2018

Kompakta Merlo och
nyheter i fokus på MaskinExpo
När AB Hüllert Maskin öppnade sin monter
på årets MaskinExpo på Stoxa i maj stod Merlos kompaktmodeller i fokus. Men även bredden i Merlos modellutbud exponerades med
visning av allt från den minsta till den största
teleskoplastaren.
Merlo P27.6 väger knappt fem ton, är kompaktbyggd och har lyftkapacitet på 2700 kilo
och en lyfthöjd på 6,1 meter. Merlo 27.6 är en
av Merlos storsäljare i Sverige, känd under
benämningen Allfixaren. Maskinen vinner på
sitt kompakta format, bredden av redskap och
att maskinen är godkänd för personkorg.
Den kraftfulla Merlo Roto 40.30MCSS DuoPower är runtomsvängande och väger 19,2
ton. Den lyfter 4000 kilo och har en lyfthöjd
på 30 meter. Dessutom har den kombinerad
diesel- och eldrift vilket gör att den kan köras på el under allt arbete, utom vid förflyttning. Merlo Roto med DuoPower har blivit
en framgång. På drygt ett år har tio maskiner
sålts.
Merlo P30.10 är en annan av maskinerna
som visades. Merlo 30.10 är en nyhet bland
de kompakta modellerna och den enda i
kompaktserien som har stödben. Det ger hög
stabilitet och därmed en lyfthöjd på 9,6 meter
och en lyftkapacitet på 3000 kilo, vilket gör
den perfekt för exempelvis byggbranschen.
Maskinen väger 7,1 ton och har kompakta yttermått med en bredd på 210 cm och en höjd
på 212 cm. Både 30.10 och systermodellen
30.9 är kraftfulla efterföljare till den tidigare
Merlo P28.8.
Merlo TF38.10 är ytterligare en nyhet som
visades på MaskinExpo. Det är senaste modellen av 38.10, nu med Tier IV Final-motor
på 140 hk.
De övriga modeller som visades under MaskinExpo var Merlo P40.17, Merlo TF45.11 och
Merlo Roto 40.18.
www.hullert.se

Svenska Maskinmässan arrangerades för första gången 2016 och MaskinLeverantörernas
satsning på en egen mässa visade sig bli den
framgång man hoppats på, med 11 740 besökare.
“Svenska Maskinmässan blev en riktig
fullträff och nu satsar vi på samma upplägg
2018. Vi öppnar nu för utställare att boka
montrar och fokuserar på att få med så
många som möjligt av våra befintliga medlemmar”, säger Christer Södertierg, ordförande MaskinLeverantörerna.
“När vi planerade vår första branschmässa i Sverige så var vårt fokus att ge besökarna bästa möjliga upplevelse. 86 % av
besökarna var så nöjda med mässan att de
inte vill ändra någonting och mot den bakgrunden kommer vi självklart att arbeta vidare på inslagen väg”, menar Christer.
Maskinentreprenörerna (ME), landets
ledande bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer, ställer sig
bakom Svenska Maskinmässan även 2018.
“Att alla utställare är medlemmar i MaskinLeverantörerna ger mötesplatsen en kvalitetsstämpel. Det är också en garanti för våra

medlemmar att göra trygga aﬀärer, något som
vi självklart stödjer”, säger Magnus Persson,
ordförande Maskinentreprenörerna ME.
Från Svenska Mässan är man stolt över att
återigen fått förtroendet att vara arrangör.
“Vi ser fram emot att ta oss an uppdraget
igen. Vi hade aldrig tidigare mött ett så stort
intresse, tiåde från utställare och besökare
och intresset kommer nog inte minska inför mässan 2018. Detta är en bra grund att
stå på och som gör så att vi kan sätta fokus
på att ge besökarna en fantastisk upplevelse
2018”, säger Gatiriel Börjesson, mässansvarig för Svenska Maskinmässan.
Svenska Maskinmässan, Sveriges tyngsta
mässa väljer att komma tillbaka tIll Solvalla.
“Det är otroligt kul att MaskinLeverantörerna uppskattade Solvalla som mässpartner och att de 2018 återigen väljer att
lägga Maskinmässan på Solvalla. Solvallas
stora innerplan om 50 000 kvm och vår infrastruktur med ljud, ljus, wifi, parkering,
restauranger, toaletter etc. gör oss till en
unik plats för större utomhusmässor”, säger
Mats Rosén, VD på Solvalla.
www.svenskamaskinmassan.se

NYHETER
FRÅN MESSERSI
Carlsson & Co AB i Falkenberg har sålt de italienska minidumper och minigrävarna ifrån
Italienska Messersi i Sverige sedan 1995. Nu
lanserar man nya Messersi TCH 2300 med väl
beprövad teknik från övriga modeller ifrån
Europas marknadsledande minidumpertillverkare - Messersi i Italien. För enkel i och
urstigning är sittplatsen utrustad med uppfällbara joystickar på båda sidor, joystickarna
ger en bekväm och ergonomisk körställning.
Minidumpern är utrustad med svängbar
lastbehållare och kan med fördel utrustas
med hydrauluttag för till exempel drift av
jordborr, hammare eller liknande hydraulisk
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utrustning. Larvchassit är av samma konstruktion som den större 2,5 tons modellens
boggieupphängning vilket ger en mjuk och
fin körning över hinder såsom trottoarkanter, stenar och andra hinder på marken samt
breda och långa larver vilket ger en bekväm
körning även i högre hastigheter.
Minidumpern med tjänstevikt på 2200 kg
har en lastkapacitet på 2300 kg och lastvolym på
1170 liter. Maskinens totalbredd är endast 130
cm vilket ger en maskin i den här storleksklassen väldigt kompakta mått och blir därför mycket lättmanövrerad även i trånga utrymmen.
www.carlsson-co.se

Tungviktsmästare
Tungviktsmästare för ultimat komprimering av ytor och underlag.
Våra vibratorplattor har alltid varit enastående. Övertyga dig själv
med den senaste generationen!

www.wackerneuson.com/dpu

Easy Lift,
Larvliftar
Från
12,2
till 36 m

Oktanvägen 15B • 311 32 Falkenberg • Tel 0346-845 30

info@carlsson-co.se • www.carlsson-co.se

“

Värdet av en idé
ligger i hur man
använder den

“

NYHET

- Thomas A. Edison

#gröntärskönt
www.hullert.se

Tel: 0512-30 00 30
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Hitachi lanserar
ny slagskruvdragare
Hitachi WH18DBDL2, en ny kolborstfri
och stark 18V slagskruvdragare.
Den nya slagskruvdragaren är ett litet, snabbt och effektivt kraftpaket med
åtdragningsmoment på 207 Nm. ”Triple
hammer” teknologin innebär att slaghammaren har tre städ mot normalt två
och gör verktyget snabbt, starkt och med
låga vibrationer som resulterar i bättre
komfort och färre ”cam-out”. WH18DBDL2 även är utmärkt för åtdragning av
korta och tunna skruvar.
Nytt förbättrat luftflödessystem säkerställer optimal och effektiv kylning
av motor och slagenhet vilket medverkar till längre hållbarhet och livslängd av
verktyg och motor. Med fyra inställbara
varvtal/slagtal (lägesväljare); finläge,
normalläge, kraftläge och självborrande
skruvläge, är WH18DBDL2 passande för
otaliga varierande applikationer.
WH18DBL2 är damm- och vattentålig med IP-56 klassificering för att klara
lite tuffare miljöer och den professionella användarens krav.
Slagskruvdragaren har en välbalanserad design, med centrerad tyngdpunkt
och kompakt maskinkropp med Hitachis välkända ergonomiska grepp.
Verktyget levereras med 2 stycken
5,0Ah Li-ion batterier, snabbladdare med
kylfläkt och stapelbar förvaringsväska.

Ny slipmaskin ökar
produktiviteten med upp till 20 %

Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara
produktivitetslösningar, presenterar LSV39serien – och med den tre sätt att få en snabbare produktionsprocess.
LSV 39-serien tillgodoser branschens efterfrågan på driftsäkra kvalitetsverktyg i
grovslipning, avgradning och putsning i svåråtkomliga, trånga utrymmen.
”Vi har konstruerat marknadens mest
kraftfulla lamellslipmaskin i sin storlek”, säger Fredric Gatu, Product Manager Grinders.
”Med imponerande 1,8 kW i en kompakt storlek bryter vi ny mark och hjälper våra kunder
att bli ännu mer produktiva. Vår nya kraftfulla LSV39 kommer att sätta ny standard i
branschen!”

2 500 TIMMARS SERVICEINTERVALL
Den nya, extra slitstarka vinkelväxeln är
nästintill underhållsfri. Den har ett garante-

rat serviceintervall på 2 500 timmar och allt
som behöver göras är byta fett efter 1 000
timmars användning. Alla vinkelslipar och
putsmaskiner i 39-serien har förseglade vinkelhuvuden som garanterar långa serviceintervaller.
”Med mer än 50 % högre effekt än andra
slipmaskiner på marknaden är LSV39 den
mest kraftfulla slipmaskinen i sin storlek.
Detta beror på att den har en helt ny luftmotor”, säger Magnus Brunn, Business Manager
Metal Fabrication. ”Den ökade effekten leder
direkt till högre grad av materialavverkning,
tester som genomförts visar på en produktivitetsökning med upp till 20 %.”
Verktygen i LSV39-serien är ergonomiskt
utformade vilket minskar trötthet och påverkan på operatören. Alla modeller har greppvänliga handtag som gör dem bekväma att
hålla i.

POWER TOWER
NY SERIE JLG LIFTAR

r
Driftsäkra, miljövänliga lifta
perfekt komplement
ar.
och säkert alterntiv till steg

®

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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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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Damm och slam

SVERIGE
FÖREGÅNGARE
inom hantering av damm och slam
Då var det dags för Svensk
Rental Tidnings årliga temaartikel om ny utrustning för
hantering av byggdamm
och betongslam. Svenska
produkter har sedan länge
varit föregångare inom den
här sektorn. Vår lagstiftning,
som inom så många andra
produktsektorer, har alltjämt varit mycket hårdare
än i de flesta andra länder.
Det här har gjort att svenska
tillverkare tvingats utveckla
högkvalitativa produkter
som svarar upp mot tuffa
miljökrav. Det här är något
som pågått länge.
Text: Jan Hermansson

J

ag kommer ihåg på 1990-talet då jag
genomförde en projektstudie i USA
för tillverkaren Ermator. En rivare och
håltagare strax norr om New York skulle riva
ett bankvalv på Manhattan. Den här typen av
jobb dammar ofta oerhört. Jag ställde frågan
hur man brukar ta hand om allt damm som
bildas. Jag fick svaret att man brukar investera
i en ny byggdammsugare som man köpt på
något lågprisvaruhus inför jobbet. När jobbet
är klart är dammsugaren uttjänt och kastas.
En billig lösning på den tiden och ingen hade
någon tanke på att allt skadligt damm som
byggnadsarbetarna exponerades. Jag föreslog
då att entreprenören skulle testa den metod
som man använde i Sverige genom att använda en luftrenare från Ermator, plasta i den
del av utrymmet där rivningen genomfördes
och skapa ett undertryck och leda ut dammet
via luftrenaren och ut ur byggnaden. Entreprenören testade metoden och överraskades storligen hur ren luften på arbetsplatsen
blev plus att det fina byggdammet i princip
eliminerades i intilliggande utrymmen. Men
när frågan ställdes ifall han kunde tänka sig
att investera i den här utrustningen för kommande jobb så var han tveksam. Entreprenören ansåg då att marginalerna på jobbet var
för små och att det inte fanns någon lagstift-
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ning som förbjöd honom att använda den
billiga dammsugaren. Det här var slutet på
1990-talet och redan då var det här tänkandet
en självklarhet i Sverige.

KRAFTIGT SKÄRPTA KRAV I USA
I år blir det också en självklarhet i USA då
man, från juni förra året, införde helt nya och
hårdare arbetsmiljöföreskrifter i USA genom
branschorganisationen OSHA. Från och med
i september i år måste såväl tillverkare och
entreprenörer leva upp till de nya bestämmelserna. Det är Obama-administrationen
som ligger bakom det nya regelverket om nu
inte Trump lyckas komma med ändringar.
Svenska och även tyska tillverkare pumpar
redan ut sina produkter på den amerikanska
marknaden. Pullman Ermator och Dustcontrol har sedan många år tillbaka utvecklat
och tillverkat utrustningar som med råge
klarar av att leva upp till de nya amerikanska
kraven medan amerikanska tillverkare nu
får det hett om öronen att hänga med och
utveckla utrustning som håller måttet. Här
har svenska tillverkare en mycket god chans
att ta marknadsandelar på den amerikanska
marknaden under 2017 och framgent. Kanske
det var en orsak till att Husqvarna i slutet av
förra året förvärvade Pullman Ermator? Här
i Sverige har vi som sagt sedan länge haft ett
betydligt tuffare lagstiftning vad gäller damm
och i synnerhet kvartsdamm vilket fått framförallt våra tillverkare att anpassa sina produkter sedan långt tillbaka. Sedan kanske det
varit lite si och så ute på arbetsplatserna att
leva upp till våra regler om hantering men
svenska entreprenörer har trots detta ändå
legat långt före. För att sätta en extra press på
användarna införde Arbetsmiljöverket sanktionsavgift om entreprenörerna inte efterlever reglerna kring hantering av kvartdamm.
Enligt Lennart Österwald, som jobbar med
de här frågorna inom Branschföreningen för
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Byggnadsberedning (tidigare Håltagningsentreprenörerna) så har utdömda sanktioner
från Arbetsmiljöverket ökat under de senaste
två åren. Idag finns totalt 3000 fall som lett
till sanktionsavgifter för entreprenörer och
fallen fortsätter att öka. Detta är naturligtvis oroväckande när vi i Sverige har en stark
lagstiftning sedan länge och tillverkare som
lever upp till att leverera utrustning som följer regelverket. De verkar hittills inte som att
sanktionsavgifterna avskräckt en del entreprenörer från att inte följa reglerna.
Men vad har hänt bland utbudet av utrustning för hantering av byggdamm och
betongslam sedan vi publicerade temat i
Professionell Demolering förra året? Hur har
vi i Sverige ytterligare lyckats stärka vårt försprång? Och vad har andra tillverkare gjort på
den här fronten?

PULLMAN ERMATOR OCH HUSQVARNA
Den stora nyheten som kanske inte är så
stor i sig, efter att Husqvarna förvärvat Pullman Ermator, är att större delen av Pullman
Ermators proffssortiment även nu finns i
Husqvarnas produktsortiment fast anpassat
till Husqvarnas design och produkter och
målade i orange naturligtvis. Lanseringen
skedde på mässan World of Concrete i Las
Vegas i januari i år. Vad gäller nya modeller
så kom luftrenaren A4000 för en tid sedan

som är avsedd för stora jobb. Med en kapacitet på 4000m3 / h kan den hantera arbetsytor
upp till 250m2. Maskinen har en centralt uttag baktill där avloppsslangen kan anslutas.
Den är utrustad med disponibel förfilter och
fyra H13 filter. HEPA-filter är av samma slag
som för A1000. Filterramen är monterad med
gångjärn och spännen för att göra filterbyten
enkel och snabb. Det är också lätt att flytta
när de är utrustade med låsbara hjul. Den är
utrustad med en varningslampa när det är
dags att byta filter. På Nordbygg förra året
lyfte Pullman Ermator särskilt fram sina nya
saneringsskåp. Det skadliga dammet vid arbeten såsom byggnation, sanering, rivning eller håltagning får mycket fokus. Men vad som
också är viktigt att komma ihåg, men som tyvärr allt för ofta glöms bort, är att även skydda
sig mot det skadliga dammet vid rengöring
av verktyg och maskiner efter avslutat jobb.
I Pullman Ermators sortiment finns
två storlekar av saneringsskåp, CC800 och
CC1600.
Saneringsskåpen är utvecklade
för att användaren enkelt ska kunna rengöra
verktyg och maskiner
utan att utsättas för
skadligt damm. Med
en stor dörr längs ena
kortsidan är det enkelt att ställa in verk-

Släpvagnsliftar
Larvbandsliftar
Brubakken AB 010-722 30 00 www.brubakken.se
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tygen i skåpet. Skåpen har stora fönster, ljus
insida och smidiga handskar för att förenkla
rengöringen. Det är enkelt att ansluta en
bottensug såväl som detaljsug till skåpet och
vid behov kan det även utrustas med autostart.
pullman-ermator.se

DUSTCONTROL
Dustcontrol har ett brett produktsortiment
som inte bara omfattar byggindustrin utan
bolaget spänner över en rad andra branscher
som flyg- och fordonsindustrin, processindustri, tryckerier, kompositindustri och livsmedelsindsutri för att nämna några. På byggsidan är sortimentet omfattande och spänner
över minst ett 20-tal basmodeller av föravskiljare, stofthanterare, luftrenare och våtsugar.
På mässan DEMCON i höstas visade man ett
antal produkter och bland annat den senaste
serien kallad Tromb. Tromb består idag av tre
modeller DC Tromb 400a, DC Tromp 400c
och DC Tromp 400L. Tromb utnyttjar luftens kraft maximalt till sin fördel. Luftflödet
är som mest hela 400 m3/h* och har t.ex.
kapacitet för golvslipsmaskiner 500 mm och
stora elkapmaskiner.

DC Tromb 400 kan användas vid alla typer
av findamm såsom gips-, asbest-, trä-, betong(kvarts) och spackeldamm. Tromb är förståss
försedd med ett H13-filter som klarar kraven
för asbestsanering. Operatören bestämmer
själv när filtret skall rensas - automatiskt under drift eller efter slutfört arbete. 400 µ m3/h
flöde max öppet inlopp och 420 µ m3/h flöde
max fläkt. En annan nyhet från Dustcontrol
är att man skapat en mobilanpassade hemsida som gör det enklare och tydligare att
snabbt hitta information om företagets produkter och tillbehör.

RONDA
Över sundet till Danmark hittar vi den närmaste tillverkaren utanför Sverige. Ronda har
utökat sitt sortiment av tunga dammsugare
med Ronda 2800H. Modellen lanserades på
Bauma förra året. Den nya dammsugare finns
med Longopac uppsamlingssystem, med en
40 liter behållare för betongdamm, en 65 liter
behållare för lätt damm och även en kombination med Longopac påsar i en behållare.
En valfri klaffventilenhet över insamlingssystemet ger nästan dammfri tömning, där det
är nödvändigt. Det kommer att vara möjligt
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att konfigurera maskinen för tömning under
drift. Om stora mängder fint betongdamm
från en golvslipmaskin samlas, kommer det
att vara möjligt för en operatör att tömma
dammsugaren medan en annan operatör
fortsätter att arbeta med golvslipmaskin.
Ronda 2800H har utformats för att hantera stora mängder fint damm, och är utrustad
med den flerrörsfiltersystem, som används i
andra Ronda maskiner. Samtidigt kommer
filterbelastningen att minskas med hjälp av
cykloneffekten. Maskinen är också utrustad
med Ronda filterrengöringssystem.
Maskinen har tre “Green Tech” motorer,
som kan kopplas till separat och är tillgänglig för 230V och 380V. Den har utformats för
byggbranschen och har en metallram och är
utrustad med stora hjul, vilket gör maskinen
lämpad för transport mellan och på arbetsplatser. I Sverige säljs Ronda av Cdust AB i
Vallentuna.

BLASTRAC
Det nya sortimentet av BLASTRAC stoftavskiljare är utrustad med ett högeffektivt partikelluftfilter, vilket garanterar en utsugning
av 99,995% för partiklar större än 0,18µm för

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

RL-200 2S
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
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en total säkerhet när de används på farliga
ämnen som asbest eller blyfärg. Blastrac har
utvecklat en komplett uppsättning av stoftavskiljare utrustade med HEPA-filter, utformade för jobb, inklusive sanering, sanering,
asbest och blyfärg flyttningar. Dessutom har
Blastrac också en Longopac-system tillgängligt som kastar alla dammpartiklar rakt in i en
säcksystem. Detta garanterar inget damm eller farliga partiklar ut i miljön.
Den nya linjen av BLASTRAC stoftavskiljare är helt HEPA certifierad. För att bli ännu
effektivare och säkrare, har Blastrac också
utvecklat splitversioner, som består av tre
enheter, filter och säkerhetsfilterenheten och
uppsamling, båda utrustade med HEPA-filter
och sugenhet.
Motorn är utanför det kontaminerade området. Den industriella dammuppsamlaren
kan installeras på bottenvåningen i en byggnad medan en BGS-250 och en BHG-1800
arbetar på våningarna ovan.
Utbudet av Blastrac stoftavskiljare HEPA
certifierad består av:
BDC-138HLP-UD, motoreffekt på 3 kW
BDC-138H SPLIT, motoreffekt på 3 kW
BDC-3160H, motoreffekt på 5.5kW
BDC-3160H SPLIT, motoreffekt på 5.5kW
BDC-15KW SPLIT, motoreffekt på 15 kW
Blastrac har också utvecklat cyklonsystem,
som kompletterar den ursprungliga stoftavskiljare. De har utformats för arbeten med
mycket damm. De har bättre damm fånga och
öka livslängden av dammsamlar filter.
BLASTRACs cyklonföravskiljare finns i
två olika storlekar. De tillåter att fånga upp
mellan 80% och 90% av dammet, vilket ökar
livslängden av filteren. På den största cyklonföravskiljare, är det möjligt att ansluta flera
maskiner. Blastracs produkter säljs direkt på
den svenska marknaden från huvudkontoret
i Nederländerna.

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 kontors-

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.
Svensk Rental Tidning • Maj - Juni 2017 • www.SvenskRental.se

och butiksmiljöer kan vissa arbeten få förödande konsekvenser om kringliggande ytor
förorenas av byggdammet. Som en extra bonus får man dessutom en hälsosammare luft

Sollentuna 08-754 03 00
Duktiga på lite ovanligare saker
Släpvagnslift 12-29m
Lastmaskiner 1-6 ton
Grävmaskiner 0,8 - 8 Ton
Ett urval av våra Avant-tillbehör:
Kedje
Kedjegrävaraggregat
Jordfräs
Jordborr
Stubbfräs
Planeringsverktyg

www.hyreshuset.se
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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

SILA MED I GAMET
Tillverkaren SILA startade runt 2012 upp
sin tillverkning av luftrenare. Bolagets ägare
har rötterna i bolaget Ermator som förvärvades av Pullman ett antal år tillbaka. SILA
har fyra storlekar av luftrenare, SILA600A2,
SILA1000A2, SILA2000A2 och SILA5000A2.
Under den senaste tiden har kanske inga direkta nya modeller tillkommit men däremot
en del uppdateringar. En nyhet är en lucka
för att enkelt byta grovfilter under arbetets
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gång. Något som man är ensamma om att
kunna erbjuda. Finessen finns på SILA600A2,
SILA1000A2 och SILA2000A2. Ett populärt
tillbehör till SILAs produkter är saneringsramen som gör arbetet enklare vi renovering av
exempelvis badrum där man behöver skapa
ett undertryck. Tidigare var man tvungen att
tejpa fast skyddsplasten i luftrenaren vilket
var ganska komplicerat. Med saneringsramen
spänner man enkelt fast plasten i ramen. Andreas Lundin som är ansvarig för försäljning
och marknadsföring avslöjade för SRT att det
är mycket på gång från SILA under hösten.
Stofthanterare har alltid varit familjen Lundins specialområde och i höst släpper man
sina första modeller av stofthanterare. Värt
att tilläggas är att SILA 600A2 blev utvald till
bästa luftrenaren i tidningen Byggarbetarens
stora luftrenartest tidigare i år. Mer om testet
kan läsas på tidningen Byggarbetarens hemsida eller på SILAs egen hemsida.
www.silaproducts.se
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SCANMASKIN SVERIGE AB
Rykande färska nyheter kommer nu under
juni från Scanmaskin då tillverkaren lanserar
nya ScanDust 8000 och ScanDust 3600, två
maskiner med mycket hög driftsäkerhet och
kapacitet som blir ett välkommet komplement till Scanmaskins övriga produktutbud.
”Vårt fokus har varit att öka antalet arbetstimmar utan avbrott med en bibehållen hög
driftsäkerhet.” säger Martin Persson, produktchef på Scanmaskin Sverige AB.
De två nya tillskotten i ScanDust serien
är två mycket funktionella dammsugare där
mycket tanke bakom framtagandet har lagts
på användaren av maskinen. ScanDust 8000

och Scandust 3600 är säker för användaren
och är enkel i drift.
Maskinerna är utrustade med Hepa-filter
som tar hand om de ohälsosamma partiklarna.
För att underlätta är dammsugarna utrustade
med en filtervakt som upplyser användaren
om att det är dags att rengöra filtret. För att
hålla filtren så rena som möjligt används rengöringssystemt Jet-Pulse som pulserar filtren.
Här har vi även utrustat maskinerna med ett
grovfilterpaket i polyester med hög separeringsgrad. Dessa filter ger användaren en säker
miljö och fler arbetstimmar utan avbrott.
Designen och filterarean på dessa två nyförvärv i ScanDust serien är också utformade

så att man får ut mesta möjliga sugkapacitet.
ScanDust 3600 och ScanDust 8000 är
helt byggda i stål och har kraftiga, slitstarka
& punkteringsfria däck som inte lämnar märken efter sig. Vi har rustat dammsugarna med
låsbart framhjul för att förenkla vid transporterande av maskinen och även underlätta vid
arbeten på ojämnt underlag. För uppsamling
av avfall används Longopac. Longopac är ett
säcksystem som består av 20 meter vecklad
slang, vilket ger cirka 25 stycken dammfria
säckbyten. Både ScanDust 8000 & ScanDust
3600 lanseras över hela världen under juni
månad 2017.
www.scanmaskin.se
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Den eldrivna hjullastaren, WL20e, har vidareutvecklats
och utrustats med så kallat AGM-batteri.

Wacker Neuson satsar på utveckling och

”MADE IN
GERMANY”
Den tyska tillverkaren av entreprenadmaskiner och verktyg, Wacker Neuson, satsar på ett
nytt forsknings- och utvecklingscentrum och
mer tillverkning i hemstaden Reichertshofen,
strax utanför München.
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I

januari inrättade Wacker Neuson här ett
nytt forsknings- och utvecklingscentrum
för entreprenadmaskiner. För närvarande
utökas också produktionen på anläggningen:
Från och med i år gäller ”Made in Germany”
för alla stampmodeller. Och det är fler än 30
vibratorplattor, som nu utvecklas och färdigställs i Reichertshofen.
”Genom att vi integrerar utveckling och
produktion på den här anläggningen så förfogar vi över ett centralt kompetenscentrum
för byggutrustning, med ett globalt ansvar. Vi
är exempelvis huvudfabrik för vår systeranläggning i Manila och den under utbyggnad
befintliga fabriken i Kina”, berättade Helmut

35
“Wacker Neuson Academy“, företagets utbildningscentrum i Reichertshofen.

Bauer, VD för Wacker Neuson Produktion
GmbH & Co. KG.
I samband med presentationen av satsningarna i Reichertshofen i maj, visade
Wacker Neuson också upp några nya uppdateringar för inbjudna kunder, återförsäljare
och pressen.

ÖKAD BATTERITID
Bland annat har driftstiden för de batteridrivna stamparna, AS50e och AS30e, förlängts
med 50%. Därigenom utökas driftstiden med
30 minuter för AS50e och för den mindre
AS30e-modellen med 45 minuter. Den förlängda driftstiden för batteristampen erhålls

info@hyreskedjan.se • www.hyreskedjan.se
www.SvenskRental.se • Maj - Juni 2017 • Svensk Rental Tidning

36

Från och med i år gäller ”Made in Germany” för alla
Wacker Neusons stampmodeller. Det är ﬂer än 30
vibratorplattor, som nu utvecklas och färdigställs i
Reichertshofen utanför München.

”Genom att vi integrerar utveckling och produktion här
i Reichertshofen så förfogar vi över ett centralt kompetenscentrum för byggutrustning, med ett globalt ansvar”,
berättade Helmut Bauer, VD för Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG.

Med de nya motorerna kan
skadliga avgaser reduceras
ytterligare i WL60 och WL70.

De båda största hjullastarmodellerna från Wacker Neuson, WL60 och WL70 med
arbetsvikt på sex och sju ton, ﬁnns nu tillgängliga med nya Perkins-motorer.

genom att batteriets energi-innehåll har höjts
från 600 Wh till 1 000 Wh.
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.

AGM-BATTERI
Den eldrivna hjullastaren, WL20e, har vidareutvecklats och utrustats med så kallat AGM-batteri.
AGM står för ”Absorbent Glass Mat”. I denna typ
av batteri är elektrolyten förbunden med glasfiber-fleece vilket ger ett läckagesäkert system.
Förutom denna aspekt erbjuder den nya
teknologin ytterligare positiva egenskaper:

Den är mindre temperaturkänslig och utvecklar mindre värme vid laddning och drift,
vilket resulterar i en förhöjd elektrisk uteffekt.

NYA MOTORER
De båda största hjullastarmodellerna från
Wacker Neuson, WL60 och WL70 med arbetsvikt på sex och sju ton, finns nu tillgängliga med nya motorer.
Det är tre nya Perkins-motorer som står
till hjullastarnas förfogande: 55 kW-varianten
uppfyller utsläppsnorm IIIB, medan 75- och
90-kW-varianterna uppfyller utsläppsnorm
IV. På 55 kW-varianten används det välkända
dieselpartikelfiltret (DPF).
De två största motorvarianterna utför avgasreningen genom dieseloxidationskataly-
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Driftstiden för de batteridrivna stamparna, AS50e och AS30e, har förlängts
med hela 50%.

sator (DOC) i kombination med SCR-katalys
(selektiv katalytisk reduktion). Urealösning
(också benämnd dieselavgasvätska) sprutas in
efter DOC, blandas med avgaserna och reagerar i SCR-katalysen.
Med de nya motorerna kan skadliga avgaser reduceras ytterligare. Därigenom kan
entreprenörer också arbeta i stadsmiljö utan
problem. Förtjänsten ligger även i en sparsammare bränsleförbrukning.
Luftgenomströmningen i motorrummet
har också förändrats: Luften sugs in bakifrån
vilket supportas av motorhuvens nya design.
Luftfilter med cyklonavskiljare skonar motorn och reducerar servicebehovet genom att
rengöra insugsluften från grova smutspartiklar.

September 27-28, 2018
InfraCity, Stockholm
Med utdelning av Det Svenska Demoleringspriset 2018.
Håll utkik efter anmälningshandlingarna.

www.demcon.se
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DON AHERN

på Hyresmötet

Hyreskedjans årsstämma i april fick finbesök. Don Ahern
Snorkel Lifts nye ägare sedan 2013, Don Ahern och hans
kollegor kom från Las Vegas direkt till Stockholm för att
föreläsa vid Hyresmötet.

P

å Hyreskedjans årsstämma och 40 års
jubileumsfirande i april överraskades
deltagarna ordentligt då de fick besök
av Ahern Rentals högste chef och ägare. Don
Ahern kom för att träffa dess svenska återförsäljare Zip-Up Svenska AB.
Rickard Holmlund såg chansen att låta
flera inspireras av denna ytterst trevliga och
initiativrika person.
“Jag bad Don prata inför mötesdeltagarna om sina erfarenheter i ett växande
hyresföretag. Jag hade själv hört historien

om starten i hans fars bensinstation och
sett resultatet av många års slit på några av
depåerna ”over there” samt sett siffrorna
som talar sitt eget språk med en omsättning
inom hyresdelen 2016 på lite drygt 600 miljoner dollar.”

INTRESSANT INSLAG PÅ STÄMMAN
“Jag blev lite förvånad själv när Don ringde
och sa att han var på väg till Stockholm och
att han gärna ville närvara vid Hyresmötet”,
säger Rickard Holmlund på Zip-Up.
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Don Ahern presenterade med lätthet sin
verksamhet i både text och bilder och lyckades hålla Hyreskedjans medlemmar intresserade under den dryga timmen som han
föreläste.
Ahern Rentals kanske inte är så välkända
i Sverige men de är den störta privatägda hyresaktören på den amerikanska marknaden
med huvudkontor i Las Vegas. Ett mera välbekant namn i Sverige är däremot Snorkel Lifts
som numera ägs av Don Ahern.
Ahern Rentals grundades 1953 av Dons
far och sedan tog Don över verksamheten
som han har lyckats att förvalta bra. Idag har
man 85 uthyrningsdepåer i USA och nio internationella. Omsättningen inom Aherns
koncern ligger idag på cirka 900 miljoner dollar inkluderat ca 300 miljoner i den tillverkningsindustri som Snorkellift ingår i.
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“Allt började på en bensinmack i Las Vegas.
Min pappa drev bensinmacken och vid sidan
om tillverkade han utrustning till olika typer
av fordon. Utrustningen såldes eller hyrdes
ut. Det var så vi kom in i uthyrningsbranschen”, berättar Don Ahern.
Med en växande uthyrningsflotta köptes
naturligtvis mängder av produkter och utrustningar in. Bland annat har Ahern Rentals
förvärvat stora mängder Snorkel-lifter under
åren. Don berättar att man hade vid en tidpunkt 3000 snorkelliftar och Snorkel Lifts
var dessutom till försäljning. “Snorkel hade
finansiella problem, det kände vi till. Vi hade
dessutom svårt att få delar till våra liftar från
dem så vi började tillverka egna snorkeldelar.
Jag gillade verkligen Snorkels produkter som
höll en mycket hög kvalitet. Jag tänkte att eftersom vi var så stora kunder och dessutom
redan tillverkade reservdelar till Snorkel, borde vi kanske förvärva hela bolaget. Sagt och
gjort, i slutet av 2013 förvärvade vi Snorkel
Lifts”, säger Don.

TUFFT INNAN VÄNDNING
Don berättar att det var tufft under de första

åren med Snorkel. Bolaget var på många sätt
kört i botten och mycket arbete behövdes
för att återupprätta bolagets status. Under
åren sedan bolaget bildades av Art Moore
1959 har det haft sju olika ägare. “Snorkel
ansågs länge vara mycket innovativa, den
delen ville vi återskapa så snart det bara var
möjligt. Vi ville med våra erfarenheter göra
liftar ”för uthyrare av uthyrare. Det tog tre
och ett halvt år att vända de röda siffrorna
till ett marginellt plus. Men nu har det vänt.
Vi har lanserat en helt ny serie av saxliftar för
inomhusbruk och bomliften Snorkel 660SJ.
Snorkel kommer att omsätta 150 miljoner
dollar i år tror vi. Vi ser också ett uppsving
för bygg- och anläggningsindustrin i USA
som ser ut att hålla i sig. Kina har också vänt
uppåt efter några tröga år och likaså delar av
Europa. OEM-tillverkning är också en viktig
del i vår verksamhet och här har vi sett en hel
del ökning också”, säger Don.
Koncernen har idag fem fabriker fördelat
på tre länder, USA, Australien och Storbritannien. USA är såklart hemmamarknad
och den starkaste. Man är framförallt starka
i de västra delarna av USA och är represen-

terade i 27 stater. Don Ahern framhåller att
det är genom organiskt tillväxt man väljer
att växa, inte genom uppköp. Där är Snorkel
ett undantag. Förutom Snorkel och Ahern
Rentals äger man bolaget Xtreme som tillverkar teleskoplastare, lastbilar och Xtreme
Cubes som är ett modulsystem liknande
våra byggbodar, men Xtreme kuberna är
gjorda av stål.
Don Ahern är ganska okonventionell
i sitt sätt. Han är dock en typisk ”jänkare”
men samtidigt inte. Han går sin egen väg
och vill vara självständig. Han har fått en
del kritik i USA för att han både är uthyrare
och tillverkare och vissa tycker att han konkurrerar med sina kunder. Sådan kritik bekommer inte Don Ahern. “It is a free market
and everyone can do what he or she thinks
is right”.
När Don Ahern är färdig med sin presentation på Hyreskedjans årsstämma säger han i
sann amerikansk anda till åhörarna: “I hope
God pours his blessings over the Swedish rental industry”.
www.snorkellifts.com
www.zipup.se
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FRISK LUFT
på arbetsplatsen gynnar alla
Den snabbt växande entreprenören Nårsab och tillverkaren
SILA har funnit varandra. När Nårsab går som tåget på det
ena rivnings- och saneringsjobbet efter det andra ser SILA
till att luften hålls ren och hälsosam så jobben kan rulla
vidare utan störningar.

A

tt byggbranschen går på högvarv just
nu finns det många bevis för. Men bara
för att det är gott om jobb för entreprenörerna har inte kraven från beställarna minskat utan snarare tvärt om. Som entreprenör är
det viktigt att vårda och slå fast om sin professionalism. Något som gäller entreprenörens
kompetens och kunnande samt val av utrustning. Ett bra exempel är rivnings-, saneringsoch håltagningsentreprenören Nårsab i Norrköping.

SNABB TILLVÄXT
Bolaget, som drivs av bröderna Christian Jubrink och Tobias Gustavsson, har fått en fly-

gande start sedan det bildades 2010. Från att
ha börjat i blygsam skala växer nu uppdragen
i snabb takt tillika antalet anställda. Verksamhetens tyngdpunkt låg under de första åren
helt och hållet i Stockholm och Uppsala där de
flesta uppdragen fanns. “Under de senaste två
till tre åren har vi dock sett en tydlig ökning i
våra hemtrakter, det vill säga Norrköping och
Linköping med omnejd. Idag har vi faktiskt
merparten av jobben på hemmaplan medan
cirka 30 procent ligger kvar i Stockholm- och
Uppsala-regionen”, säger Christian. Han tilllägger att det faktiskt är ganska skönt då det
blev extremt mycket resande förut då man
hela tiden utgått från Norrköping.
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Verksamheten består av rivning, sanering
och håltagning. Man utför också en rad sidoarbeten såsom betonggolvslipning, miljöinventering, maskinuthyrning och renodlad
byggservice med mera. “Idag är det mycket
viktigt att vara mångsidig och det är närmast
ett krav från våra beställare”, säger Christian.
Arbetsstyrkan ligger idag på drygt 40 personer och den har ökat kraftfullt under de
senaste åren. Christian berättar att med nuvarande arbetsstyrka är man redan idag nästintill fulltecknade med uppdrag de närmaste
tre till fyra åren. “Det är därför vi nu söker
folk för att kunna ta åt oss fler förfrågningar.
Under de närmaste två åren tror jag vi kommer att öka till mellan 60 till 70 man”, säger
Christian.
Ägarna till Nårsab är mycket målmedvetna
om hur de vill driva sitt företag. Dels är de lagstadgade reglerna runt rivning, sanering och
håltagning högt satta rent generellt i Sverige
och dels är kraven på kvalitet, effektivitet och
säkerhet också höga från beställarna. “Vi ska
leva upp till dessa krav, vi ska vara bäst. Det är
vårt mål, alltid”, säger Tobias.

EGEN UTBILDNINGSAKADEMI
Det märks också att bolaget har högt satta
krav och goda intentioner när man besöker
Nårsab både på deras projekt och huvudkontoret på Risängsgatan i den sydöstra delen av
Norrköping. Personalen utbildas kontinuerligt i metod och handhavande av maskiner
och utrustning genom den egna akademien
som man kallar Nårsabakademien. “Genom
våra egna internutbildningar kan vi effektivt
hålla personalen uppdaterad om olika säkerhetsföreskrifter, handhavande av maskiner
och hur vi ska leverera de mest effektiva, säkraste samt kvalitativa tjänsterna i branschen”,
säger Christian. “Vi lägger ner mycket tid på
att utveckla vår akademi”, tillägger Tobias.
En annan viktig del i arbetet för Nårsab är
att jobba med rätt utrustning och verktyg.
“Vi har under de senaste åren gjort en stor
inventering av vår maskinpark och slängt ut
produkter som vi tycker inte håller måttet”,
säger Tobias.
En stor del av Nårsabs uppdrag består i vad
vi i SRT brukar kalla “utrivningar”. Med utrivningar menas total eller partiella ROT-arbeten
där bland annat lägenhetskomplex renoveras.
Den här typen av jobb slukar ofta mycket personal och ställer höga krav på både anställda
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och utrustning samt hantering av rivningsrester. De gemensamma nämnarna för den här
typen av jobb är att de oftast innehåller mycket
saneringsarbete och dammar mycket.

TVÅ KLOCKRENA UTRIVNINGSJOBB
“Utrivningsarbeten är ofta tuffa jobb för våra
anställda och nästan alltid i trånga miljöer.
Det kan handla om ROT-arbeten i hundratals
lägenheter där badrum och kök ska renoveras eller hela lägenheterna. Byte av stammar
är dessutom en regel mer än ett undantag”,
säger Tobias.
“För att den här typen av jobb skall flyta
smidigt och uppfylla ofta mycket tajt satta
tidsplaner måste arbetet funka 100-procentigt. Personalen måste vara erfaren och veta
sin uppgift. Maskiner och utrustningar ska
fungera klanderfritt. Arbetsmiljön är A och
O annars orkar man inte med.” Just nu rulllar flera stora ROT-rivningsjobb för Nårsab
och SRT fick nyligen möjlighet att besöka
ett i Norrköping och ett annat i Linköping.
Jobbet i Norrköping ligger i Åby strax utanför
staden där fastigheten heter Åbyhus 1. Här
jobbar man sedan drygt 10 månader tillbaka
med att riva badrum och hall i cirka 90 lägenheter fördelat på sex huskroppar. “Det här är
ganska kniviga jobb då vi går in och gör endast delar av lägenheterna. Allt måste plastas
in mycket noga så att inte damm och hälsovådliga partiklar sprider sig till angränsande
rum i lägenheterna som inte ska renoveras”,
berättar Carin Jubrink som ansvarar för saneringen av asbest i badrummen. “I badrummen finns asbest bakom kakel och badrumsmatta och det måste vi hantera mycket noga.
Full skyddsutrustning för de som jobbar och
inplastning i zoner samt luftslussar med
mycket effektivt luftrening och utsug är ett
måste”, säger Carin. “Vill man inte skydda sig
och angränsande ytor effektivt och inte följa
regelverket ska man inte jobba med sanering.
Så enkelt är det”, tillägger Carin. Carin berättar också att när man färdigställer så dammsuger man av ytorna noga. Sedan får utrymmet vila ett dygn så allt damm och partiklar
fallit till golvet innan man dammsuger av allt
en sista gång. “Det måste närmast vara kliniskt rent innan vi släpper in byggjobbarna
som tar hand om den nya påbyggnaden. Hyresgästerna slussas ut successivt till angränsande baracker under byggtiden. Förutom
rivning av badrum och hall byter man i Åby

Luftsluss in till asbestsanering.

Här slipper inget damm igenom
med SILAs saneringsram.

även alla stammar. På varje huskropp byts
fyra stammar så det blir en hel del håltagningsarbete också. När Nårsab är klara med
rivning, sanering och håltagning tar byggherren Sefab vid vad gäller byte av material
och renovering. Nårsab är i slutfasen av detta
nära årslånga projekt och i genomsnitt har
man varit 4 till 6 man på jobbet heltid.
I Linköping några mil bort längs E4:an är
Nårsab i full gång med ett annat projekt som
liknar det i Norrköping fast här river man mer
av lägenheterna. På fastigheten Eskadern, som
ägs av fastighetsbolaget Stångåstaden, rivs allt i
lägenheterna utom vardagsrummen. Det handlar om drygt 160 lägenheter fördelat på nio huskroppar. Även här utför man stambyten samt
att man uppgraderar värmesystemet. Allt blir
nytt, värme, vatten och avlopp. Bolaget Sefab
är byggherre och sköter själva renoveringen av
lägenheterna efter att Nårsab är färdiga med
rivning, sanering och håltagning. Projektet
drog igång i början av januari i år och beräknas
pågå till april 2018. Hyresgästerna flyttas ut allt

SILA 600A2 som blev bäst i test.

eftersom man jobbar med lägenheterna. I ungefär fem veckor bor hyresgästerna i tillfälliga
evakueringsbostäder. I det här projektet byter
man också alla dörrar vilket innebär att Nårsab
måste såga upp för de nya dörrarna. Nårsab har
i genomsnitt 14 man på jobbet heltid och man
gör i snitt sex lägenheter per vecka. Man kommer också göra arbeten på vindar och i källare.

EN OPTIMAL
DAMMHANTERINGSLÖSNING
Återigen så är en av de gemensamma nämnarna på den här typen av jobb hur man hanterar dammet och framförallt de skadliga partiklarna. Här har Nårsab hittat den optimala
lösningen. “För oss är luftrenarna och dammsugarna oerhört viktiga på arbetsplatsen och
används i stor utsträckning vid alla moment
som rivning, sanering och håltagning”, säger
Christian. För själva rivningen används till stor
del handhållna bilningsmaskiner från Hilti.
Borrsystemen och väggsågarna kommer från
Tyrolit men vad gäller väggsågarna håller man
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på att svänga över till Pentruder. Det mesta på
håltagningssidan köper man från Bosse Lamm
i Stockholm. Men vad gäller utrustningen för
att hantera stoftet har man svängt om en hel
del under den senaste tiden. “Vi har gått ifrån
några fabrikat som vi ansåg inte höll måttet
både kapacitets- och kvalitetsmässigt och det
gäller både dammsugare och luftrenare. Våra
sugare och luftrenare används hela tiden. Vi
lyfter och flyttar på dem upp och ner mellan
våningarna och maskinerna måste hålla. Vi
har nu hittat en optimal lösning för framförallt
luftreningen på våra arbetsplatser i fabrikatet
SILA”, säger Tobias.
Det var på mässan DEMCON som Nårsab
först kom i kontakt med SILA. “Med den omfattning av dammiga miljöer som vi arbetar
i är lufthanteringen ytterst viktig. Vi måste
arbeta med utrustning som först och främst
är kapacitetsstark, som är lätt att flytta mellan
jobben och etablera på plats. Dom ska också
vara lätta att rengöra och byta filter på. Utrustningen måste klara stora påfrestningar
och tuffa och gå dag ut och dag in”, säger
Christian. “På luftrenarsidan har vi hittat det
sortimentet i SILA”, tillägger han. Carin som
arbetar med sanering av asbest framhåller att
SILAs produkter aldrig gör henne besviken.
“De är enkla att flytta och etablera tack vare
de stora hjulen i bakkant på exempelvis SILA
2000A2. Nya SILA 600A2 är liten och enkel
att lyfta och fyller inte upp en dörröppning
utan man kan enkelt passera vid sidan av
luftrenaren. Det är en stor fördel”, säger hon.
Carin, Christian och Tobias framhåller också
SILAs saneringsram som en oerhört smart
och enkel lösning. Den sparar tid och en massa jobb genom att dels skapa en tät och inkapslad undertryckslösning när de renoverar
ett badrum och dels så slipper de allt krångel

Andreas Lundin, delägare och ansvarig för
marknadsföring och försäljning vid SILA AB.

med att tejpa fast plasten runt luftrenaren.
“Saneringsramen håller plasten på plats och
det blir alltid tätt och effektivt”, säger Carin.
SILAs saneringsram är patenterad sedan 2012.
En annan bra egenskap med SILAs luftrenare är att det finns en lättåtkomlig lucka på
framsidan av luftrenaren som man enkelt kan
fälla fram och komma åt att byta grovfiltret.
Den här luckan skyddar dessutom maskinens
HEPA-filter. “Det här ser jag som en väldigt

Innan badrumsrivning.

Enkelt byte av grovﬁlter.

grönt och silver medan rivburkarna är svarta.
På det här viset riskerar vi inte att använda
kontaminerade luftrenare i rivningssammanhang”, säger Christian.
Luftrenarna spelar en nyckelroll i Nårsabs
arbete för att skapa en hälsosam arbetsmiljö
som möjliggör ett effektivt arbete som alla
på arbetsplatsen har nytta av. Men vad gäller
dammsugarna så har Nårsab valt att enbart
jobba med sugare från HTC som de tycker
klarar kraven bäst.

SILA LANSERAR STOFTAVSKILJARE

Efter badrumsrivning.

stor fördel då man kan byta grovfiltret direkt
i zonen medan maskinen går. Jag tror inte att
den här lösningen finns på något annat fabrikat utan där är grovfilterbyte ganska komplicerat. Jobbar man med asbest måste bytet
ske i en skyddad zon och som då måste byggas upp. Med SILA görs det här på plats och
jobbet rullar vidare under tiden”, säger Carin.
Luckan finns på SILA 1000A2, SILA 2000A2
och SILA 600A2.
Nårsab har idag närmare 60 SILA-maskiner varav 28 är SILA 2000A2, 31 SILA 600A2
och en SILA 5000A2. Unikt är också att Nårsab valt att beställa sina SILA-maskiner som
används i rivning i färgen svart. “Orsaken är
att vi vill hålla isär produkterna. De som används i sanering har SILAs standardfärger

Mannarna vid Nårsabs rivning i Linköping.
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SILA AB från Gällö har vi berättat om tidigare
i SRT och tillverkningen av produktlinjen
drog igång 2012. Med vid besöket hos Nårsab
är SILAs delägare och ansvarige för marknadsföring och försäljning, Andreas Lundin.
Andreas är lyrisk när han pratar om Nårsab
och hur de upptäckte fördelarna med SILAs
produkter. “Sedan vi drog igång så har det
viktigaste för oss varit att utveckla produkter
som sätter användaren i centrum. Luftrenarna måste alltid funka utan problem och de
ska vara lätta att jobba med, vara kapacitetsstarka och enkla att serva”, säger Andreas.
SILAs personal har även lång erfarenhet av
konstruktion och tillverkning av stoftavskiljare, föravskiljare och cykloner från ett tidigare
sammanhang. Det är inom detta produktområde som man bedömer ha de största kunskaperna så varför har man inte satsat på det?
“När vi startade upp SILA valde vi att fokusera
på luftrenare eftersom vi upplevde det som
en produktgrupp med stor utvecklingspotential. Detta fokus har lagt en stabil grund att
stå på vad gäller våra luftrenare och vi känner
oss nu redo att satsa på även andra produkter.
Faktum är att vi redan under hösten släpper
våra första stoftavskiljare”, avslöjar Andreas.
Värt att tillägga är att SILA 600A2 blev
utvald till bästa luftrenaren i tidningen Byggnadsarbetarens stora luftrenartest tidigare
i år. Mer om testet kan läsas på tidningen
Byggnadsarbetarens hemsida eller på SILAs
egen hemsida.
www.narsab.se
www.silaproducts.se
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KARBIDBLAD FÖR DE
mest krävande applikationerna
Milwaukee® fortsätter att leverera revolutionerande tigersågsblad – denna gången med
lanseringen av AX™ CARBIDE med tänder
helt i karbid. Dessa nya blad har konstruerats
för en lång livslängd i de mest krävande applikationerna och håller 30 gånger längre än
standardblad av Bi-Metall samt skär dubbelt
så snabbt.
När det gäller extrema kapningsapplikationer och mångsidighet i ett brett utbud av
material, är karbid en teknik som ger längre
livslängd för tillbehöret.
Precis som originalbladen AX™ är de nya
AX™ CARBIDE - med karbidtänder utrustade
med patenterade innovationer som tandkonstruktionen Nail Guard™ som skyddar tänderna vid kontakt med spik och en aggressiv
5TPI-design som ger snabba kapningar. När
vanliga konstruktioner med instickständer
studsar eller glider längs arbetsytan greppar
Fang Tip™-konstruktionen tag i materialet
vid första kontakt vilket gör kapningen helt
problemfri. Ett par unika ”huggtänder” och
ett extra djupt spår ger branschens snabbaste
instickskapning.
Nya AX™CARBIDE med karbidtänder kapar snabbare, håller längre och ger fler kapningar per batteri- laddning.
Tänderna på Milwaukees nya AX™ CARBIDE är unika och tillverkade av högsta kvalité
för att uppnå den bästa hållbarheten.

Professionella användare, såsom hantverkare, rivningsarbetare, rörmokare och elektriker kommer att kunna dra nytta av dessa
bladen när de arbetar med tuffa applikationer
såsom rivning av bostadshus eller tak, träarbeten, fönsterutskärning, – utan att offra bladets livslängd eller behöva byta blad för ofta.
Enkelt uttryckt: nya AX™ CARBIDE skär
snabbare, håller längre och ger fler kapningar
per batteriladdning.
När bladen testades med hårda material
utklassade AX™ CARBIDE konkurrenterna.
Vid arbete i trä med härdade spik, takpapp,
plywood och beslag gav de exempelvis 30

DRIFTSÄKRA BILLIFTAR

gånger längre livslängd än standard Bi-Metall
blad.
Som marknadsledare inom den batteridrivna tekniken har Milwaukee® konstruerat dessa
tillbehör med batteridriven effektivitet i åtanke. Genom att optimera geometrin i varje karbidtand kan Milwaukee® leverera ett blad som
ger upp till 25 % fler kapningar per laddning.
I och med lanseringen av AX™CARBIDE
demonstrerar Milwaukee® ett fortsatt åtagande att leverera innovativa tillbehörslösningar
som sparar tid och ökar produktiviteten på
arbetsplatsen.
milwaukeetool.se

FRÅN RUTHMANN
vidd

0 m räck
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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Maskinexpo 2017 blev en

BRANSCH- OCH FOLKFEST
SOM VANLIGT

I mitten av maj hölls återigen Maskinexpo ute på STOXA
nordöst om Arlanda. Nära 300 företag ställde ut och mässsan besöktes av nära 17500 personer. Mässans nya layout
blev mycket lyckad i en trevlig och omväxlande miljö.
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K

anske inte det svindlande antalet utställare som för några år sedan men
fortsatt en stor mässa. Och alla de 272
företag som ställde ut verkade nöjda tillika
besökarna. Dock kan vi som branschtidning
inom maskinuthyrning önska flera utställare
inom just vår nisch. Maskinexpo håller på
att svänga över till att få allt fler utställare
med relation till maskiner och utrustningar
för grönytor och är kanske inte längre den
renodlade maskinmässan för anläggningsmaskiner som man var tidigare.
Men trots detta finns fortsatt ett stort
antal utställare med just den här typen av
maskiner på mässan. I år besöktes mässan av
totalt 17479 personer under den tre dagarna mellan 18-20 maj. Till årets mässa hade
man jobbat om layouten på mässan ganska
ordentligt. Utfallet blev mycket bra med en
mycket varierad och omväxlande mässlay-
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out i lagom kuperad terräng. Bland de bästa
mässorna också ifråga om layout med hög
trevnadsgrad. Trots att STOXA-anläggningen fått lite kritik för att ligga något avsides så
är det svårt att ha den här typen av mässa i
nära anslutning till en stadsmiljö. Med arbetande maskiner tvingas man ta sig lite längre
ut på landet om mässan ska få trovärdighet.
Att med egen bil ta sig till Maskinexpo är
absolut inga problem och heller inte särskilt
tidsödande. Faktum är att det även ganska
enkelt går att ta sig dit även kommunalt.
Det kunde Svensk Rentals redaktör bekräfta
när han tog pendeln till Märsta och därefter
buss ut till mässan. Mässvärdar fanns också
på plats som hjälpte besökare att hitta rätt.
Allt som allt ett gott betyd för Maskinexpo
även detta år. Nästa års utgåva av Maskinexpo hålls den 24-26 maj på STOXA.
www.maskinexpo.se
www.SvenskRental.se • Maj - Juni 2017 • Svensk Rental Tidning

Pålitlig kraft - Där du behöver den
QES-serien innehåller mångsidiga och praktiska generatorer från 9-200kVA
som erbjuder pålitlig transportabel kraft, även för de mest krävande
arbetsplatser. Enkelhet och tillgänglighet, ett klokt val helt enkelt!
www.atlascopco.se
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MCS har utvecklat ett banbrytande integrerat
säljstöd för uthyrningsbranschen - MCS CRM
MCS är ett specialistföretag som utvecklar
marknadsledande uthyrningsprogram. De
har integrerat ett banbrytande säljstöd, MCS
CRM, för hantering av kundrelationer i uthyrningssystemet MCS-rm.
MCS-rm har specialutformats för att uppfylla uthyrningsbranschens specifika behov
och nu kombineras hantering av kundrelationer och uthyrning i en enda lättanvänt
system. Det hjälper uthyrningsföretagen att
vårda sina värdefulla kundrelationer samtidigt som alla försäljningsmöjligheter tillvaratas och maximeras.
MCS-rm överbryggar klyftor mellan olika
avdelningar genom att relevant information
lätt blir tillgänglig för alla medarbetare, så att
de kan uppfylla kundlöften och vinna deras
förtroende. Ett lättanvänt system för att nå
viktig kund, uthyrning och marknadsinformation gör det enklare för er personal att
tillgodose era kunders specifika behov, säkerställer att problem löses snabbt och ger därför
en förstklassig kundservice. Säljare och andra
mobila medarbetare kan komma åt kunddata
vart de än är genom att använda den mobila
versionen, MCS CRM Mobil.
Nick Thomson, försäljningschef på MCS,
beskriver hur uthyrningsföretag kan dra nytta

av MCS integrerade CRM: ”Ett
samtal, en avtalad tid, åtgärd
eller aktivitet kan schemaläggas för alla som använder MCSrm, oavsett om de arbetar med
försäljning, ekonomi, jobbar i
verkstaden, på lagret eller med
uthyrning. En försäljare kan
skapa åtgärder som uthyrare
sedan ska följa upp. Möten,
samtal och åtgärder kan även
synkroniseras och sparas i respektive användares Outlook-kalender, och
mobila medarbetare kan få en iCal-feed så att
de kan spara den senaste informationen om
sina avtalade tider på mobilen och inte missar något.”
MCS CRM kan dessutom integreras i Microsoft Office och populära e-postverktyg
för marknadsföring t.ex. MailChimp. Integrationen i MailChimp gör det möjligt att ta
fram tidsenliga, kundanpassade marknadsföringskampanjer baserade på fördefinierade
kundsegment för potentiella och existerande
som skapats och sparas i MCS-rm. Eventuell
begäran av avregistrering hanteras också automatiskt i MCS-rm efter varje utskick, så att
er kunddata hålls uppdaterad samtidigt som

ni får en översikt över de senaste e-postkampanjerna.
MCS CRM ger insikt i hur framgångsrika
er försäljningsaktiviteter varit. Nick förklarar:
”Era säljare kan fokusera på att omvandla offerter till beställningar och potentiella kunder
till nya kunder och boka in arbetsuppgifter
för uppföljning. Försäljningschefen kan analysera offerter man vunnit eller förlorat, se
sina egna och teamets aktiviteter samt få en
överblick av den aktuella försäljningsprognosen som hjälp för att uppskatta framtida
intäkter.”

Pålitliga kabeltester
förhindrar allvarliga olyckor
Boel - En komplett testutrustning

Varje år sker det allvarliga elolyckor och bränder
orsakade av dåligt underhållna kablar. Detta kan
enkelt förebyggas genom testutrustningar från
Nitås. Boel är en komplett stationär testutrustning
som hanterar och testar kablar från 10-63A.

Nitås HB

Högbackavägen 19 • 144 63 Rönninge
www.nitas.a.se • Peter Thid, peter.thid@nitas.a.se
Mobil: 070-721 33 54

Med Boel utför du enkelt Belastningstest,
Isolationstest och Kabelkonfiguration
(Fasföljdstest). En billig lösning för att
förhindra elolyckor och bränder. Kontakta
Nitås för mer information
www.SvenskRental.se • Maj - Juni 2017 • Svensk Rental Tidning
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Fyra ordförande för Hyreskedjan.
Från vänster Gunnar Lund som
en gång grundade Hyreskedjan och var föreningens första
ordförande, Roger Sturesson,
Sune Almqvist och nuvarande
ordförande Thomas Truedsson.

s
i
t
t
Gra

till 40 år i uthyrningens tecken

Hyrexkedjan, numera Hyreskedjan, höll sin årsstämma i april och passade
samtidigt på att fira att man fyller 40 år. En händelserik dag med intressanta
föreläsningar och diskussioner, bland annat om ett ökat samarbete med
Swedish Rental Association.

D

et blev ett hejdundrande årsmöte när
Hyrexkedjan, numera Hyreskedjan,
samlades och dessutom firade 40-årsjubileum. Årstämma och jubileumsmiddag
hölls på Scandic Hotel Victoria Tower i Kista
strax norr om Stockholm, torsdagen den 27
april. Totalt samlade årsmötet den här gången
drygt 100 deltagare fördelat på uthyrare och
leverantörer. Många kom redan på kvällen den
26 april för att vara redo när konferensen drog
igång på torsdagsmorgonen. Även på torsdagskvällen hade man en gemensam middag.
För er som inte känner till så heter alltså
uthyrarföreningen numera Hyreskedjan då
rätten till namnet Hyrex ägs av en byggställ-

ningsuthyrare. I samband med årsstämman
lanserades också föreningens nya hemsida
med nya namnet www.hyreskedjan.se.

ÖKAT SAMARBETE MED
SWEDISH RENTAL ASSOCIATION
Torsdagens möte började klockan 09.00 med
att föreningens ordförande Thomas Truedsson
hälsade alla välkomna. Årsmötet hölls på hotellets nästan översta våning med en magnifik
utsikt över Stockholm med omnejd. Härifrån
kunde man se ända till Globen söder om Stockholm. Hade hotellet bara varit några våningar
högre hade man till och med kunnat se spirorna
på domkyrkan i Uppsala. Intill konferensrum-
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met hade en utställning ordnats där leverantörerna Altrex, Alimak-Hek, Epox Maskin, Midhage, Ergofast, HeatWork, Infobric med flera
passade på att informera om sina produkter.
Efter årsmötets inledning av Trudesson
var det dags för den första punkten på agendan, samarbete med SRA, Swedish Rental
Association. För några år sedan diskuterades
frågan om ett samarbete intensivt och det var
mycket nära att de både föreningarna, SRA
och Hyreskedjan blev en organisation. Men
den gången strandade förhandlingarna. Nu
har det gått några år och frågan om ett ökat
samarbete är återigen aktuellt. SRAs ordförande, Mikael Öberg och SRAs kanslichef
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Uppslutningen till årsmötet och jubileumsfesten var mycket god.

Hyrexkedjan heter numera Hyreskedjan och så här ser logotypen ut.

Leena Habma Hintze samt kanslist Jenny
Forsell närvarade vid mötet och berättade om
SRAs verksamhet. Som konstaterats tidigare
finns en rad gemensamma nämnare mellan
de både branschföreningarna och ett närmare samarbete skulle stärka maskinuthyrningsbranschen totalt sett. En förnyad diskussion om ökat samarbete mottogs positivt
bland mötets deltagare. Kollegorna från SRA
närvarade under hela årsmötet och på jubileumsfesten på kvällen. Resterande tid fram
till lunch ägnades till grupparbeten där man
diskuterade samarbete med SRA och en rad
specifika branschfrågor såsom arbetsmiljö,
utbildningar, bodar och branschpraxis.

MINIMÄSSA OCH JÄNKARE
Efter lunch och tid på minimässan fortsatte
dagen med den sedvanliga årsstämman för
Hyreskedjans medlemmar. På agendan stod
naturligtvis diskussionspunkten “SRA - Hyreskedjan i samarbete”. Vad är medlemsnyttan med ett samarbete med utgångspunkt
från bland annat SRA-koderna, PSI, arbetsutskottens arbete med mera? Man diskuterade
också nya medlemstariffer, planering och
hantering av vår- och höstmöten, nya medlemmar och mycket mera. En mycket intressant och överraskande programpunkt var när
amerikanaren Don Ahern, VD för bland annat
Ahern Rental och Snorkel, Lifts dök upp med

sitt team. Don Ahern är ett välkänt namn på
den amerikanska rentalmarknaden och det
var ganska överraskande när man valde att
förvärva Snorkel Lifts för en tid sedan. Det
var Rickard Holmlund från Zip Up Svenska
AB som hade ordnat föreläsningen. Mer om
Don Ahern och Ahern Rental kan läsas i en
separat artikel på sidorna 37-41. Senare på eftermiddagen presenterade Henrik Dahl, från
webbföretaget Dreamscape, Hyreskedjans
nya hemsida. Efter lite frågor runt nya hemsidan fortsatte eftermiddagen med fika och
mingel på minimässan.
Efter någon timmes vila var det dags
för kvällens begivenhet att fira fyrtiåringen
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Inga sura miner här inte. Från vänster Sune Almqvist, kanslist och sekreterare vid Hyreskedjan, Thomas Truedsson, ordförande för Hyreskedjan
och Mikael Öberg, ordförande för Swedish Rental Association.

Hyreskedjan. Först bjöds på fördrink samt
underhållning från Johan Wennerstrand.
Sedan var det dags för kvällens middag och
jubileumsfirande. Stämningen var som alltid
på topp och på tre stora TV-skärmar visades
bilder från olika kedjans möten under nära
30 år tillbaka. Naturligtvis fanns Hyreskedjans verklige grundare och första ordförande,
Gunnar Lund, på plats. Gunnar Lund driver
uthyrningsfirman Hyrlund i Uppsala som
han grundade redan 1961. Det var Gunnar
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NYA MODELLER

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

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

WWW.BOBCAT.SE

STOCKHOLM 08-564 899 60 | KRISTIANSTAD 044-24 40 10
MALMÖ 040-22 22 04 | GÖTEBORG 031-24 40 05
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som kom på den genialiska idén att bilda en
branschförening. Han samlade då uthyrare i
stockholmstrakten och det första mötet hölls
inte alls långt från Scandic Hotel Victoria Tower, nämligen på Scandic Hotel Järva Krog
bara några stenkast från Kista. Gunnar berättar att föreningen växte snabbt över landet
men från början fick bara en uthyrare från
respektive stad vara med i föreningen. Några
ordföranden i Hyreskedjan under åren var
med på 40-årsfesten och som avtackades av
sittande ordförande Thomas Truedsson. För-

utom Gunnar Lund fanns naturligtvis Roger
Sturesson och Sune Almqvist med. Den ordförande och nyckelperson som troligtvis dragit
det tyngsta lasset i föreningen under många år
är Sune Almqvist som tackades på ett alldeles
speciellt sätt för hans utomordentligt stora och
helhjärtade insats i föreningen. Sune är fortsatt
en viktig hörnsten i verksamheten som föreningens kanslist. Med på festen var också Åke
Wernås som också tackades för sina insatser.
Åke har också lagt ner ett stort arbete i föreningen under många år.
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I sann Hyreskedjeanda avlöste den ena historien efter den andra till långt fram på småtimmarna. Nästa sammankomst i Hyreskedjan
kommer att bli i september då man för första
gången någonsin vald att resa utomlands. Man
reser då till Turin i Italien för att besöka tillverkaren Merlo som ligger i Cuneo cirka 10 mil
söder om Turin. Turin är för övrigt känt för att
man här tillverkar Fiat, att staden är hemmaarena för fotbollslaget Juventus och att man här
2006 arrangerade de olympiska vinterspelen.
www.hyreskedjan.se
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Protan lanserar ny taklösning för att förebygga översvämningar
Det finns en trend av ökad nederbörd i Sverige och när skyfallen kommer i stadsbebyggelse med mycket gator och asfalt har vattnet ingenstans att ta vägen. Så många som
49 procent av ägare, förvaltare och utvecklare inom bygg har blivit utsatta för översvämningsskador de senaste tre åren, enligt en undersökning som Protan har gjort
tillsammans med Byggfakta. Idag lanserar
Protan det nya blågröna taket BlueProof, en
vattenfördröjande lösning som kan inkorporeras på såväl befintliga som nya tak.
Dagvattenledningar och avloppsnät
måste vara väl dimensionerade och enligt undersökningen finns en uppfattning
av att avloppsnätet inte ensamt klarar att
hantera allt dagvatten.
“Traditionellt sett har dagvatten hanterats i rörledningar, men man kommer
alltid till en punkt när dessa går fulla. Och
var tar vattnet vägen då? Man måste börja
planera mer vad som ska hända på markeller takytan innan det kommer ner i ledningssystemet. Man måste tänka på att
minska mängden hårdgjorda ytor och öka
mjuka som kan ta hand om regnet”, säger
Mathias von Scherling, utredningsingenjör
på Stockholm Vatten och Avlopp.

För att hitta en långsiktig lösning på
dagvattenproblematiken behöver det arbetas på flera fronter. En del av lösningen
är att på ett bättre sätt utnyttja takytorna,
framförallt i storstadsmiljöer. Detta är något som undersökningsresultaten bekräftar, endast 11 procent av fastighetsägare,
utvecklare och förvaltare utnyttjar idag sin
existerande takyta.
BlueProof är framtaget för att gradvis
dränera vatten från tak. Istället för att vattnet som på ett vanligt tak dräneras bort
omedelbart, hålls det tillbaka tillfälligt för
att gradvis tömmas ut i avloppssystemet.
Detta reducerar belastningen av avloppssystemet avsevärt och minskar risken för
översvämning och översvämningsskador.
“Att för en stadsmiljö hantera ett regn
på 100 mm över flera dagar, är en sak. Men
när samma mängd faller under 24 timmar,
som i Malmö 2014, ställer det mycket högre krav på infrastrukturen. Det handlar
om att kombinera olika lösningar då avloppsnätet idag inte ensamt kan klara av
extrema skyfall. BlueProof kan här spela
en viktig roll i att verka proaktivt och förebygga översvämningsskador”, säger Jens
Holmlund, VD på Protan Sverige.

HYDRAULDRIVNA REDSKAP

Stigande bränslekostnader och tippavgifter
gör det kostsamt för företag och byggare att
transportera osorterat material och köpa in
dress- och fyllnadsmaterial.
Sorteringsskopan löser detta problem och
med den nya serien av hydraulkompaktorer
kan även kompakteringen göras mer effektivt.
Med Steelwrist OQ-grindar på toppen av redskapet görs redskapsbyte på några sekunder.
De hydrauliska kompaktorerna finns i fyra
storlekar för grävmaskiner från 2 till 30 ton.
Några av fördelarna är en förskjuten grindposition, optimerad kraftöverföring samt tryckoch flödeskontroll för överbelastningsskydd.
Samtidigt lanseras två nya gripmodeller.
Multigripen (MG-serien) är en allsidig entreprenad- och timmergrip. Användningsområderna inkluderar tyngre lyft, stenläggning
och timmerhantering. Fyra storlekar är tillgängliga, från MG20 för 3-6 tons grävmaskiner till MG55 för grävmaskiner på 18-26 ton.
Stor öppning, Hardox 500-material, hög hållfasthet och mekaniska ändstopp säkerställer
en lång livslängd.
Även Sten- och sorteringsgripen (SGserien) kommer i fyra storlekar, avsedda för
grävmaskiner från 6 till 32 ton. Nya SG-gripen

är en kraftig sorteringsgrip, byggd för tuffare
uppgifter såsom hantering av större stenar,
timmer, återvinning, skrotsortering och lättare rivningsarbete. Mycket stor öppningsvidd, hög klämkraft och vändbara skärstål i
HB500 garanterar en kostnadseffektiv drift.
Även sten- och sorteringsgripen är tillverkad
i höghållfast stål, vilket gör att den sammanlagda vikten hålls nere.
Det nya redskapssortimentet har en femgradig grindvinkel, vilket gör att arbetsytan
kommer i våg med tiltrotatorns rotationsplan. Griparna kan levereras med Steelwrist
OQ-grindar. Alla gripar har lasthållningsventiler och ackumulator som standard för
högsta säkerhet. Leveranserna av de första
griparna skett i juni 2017.

Anpassar
luftflödet och trycket

Atlas Copco lanserar en ny, kompakt
och mycket mångsidigt mobil, enaxlad
kompressor. XATS 138 ger en kombination av effektivitet och flexibilitet genom
sitt intuitiva PACE-system för tryckjustering, som gör att användaren kan anpassa luftflödet och trycket exakt efter
vad applikationen kräver.
”Vår framsynta konstruktionsstrategi
innebär att vi aldrig kompromissar när
det gäller att erbjuda våra kunder effektiva lösningar. Vår nya crossoverkompressor är ett exempel på vår kompromisslöshet. Den är inte bara otroligt effektiv
utan dessutom flexibel och kan leverera
mer tryck och flöde när det behövs”,
säger Hendrik Timmermans, Vice-President, Marketing, på Atlas Copcos Portable Energy-division. ”Med XATS 138
klarar användarna många olika jobb med
en enda kompressor. Det gör att de kan
optimera sin investering i maskinparken,
öka utnyttjandegraden och få en högre
avkastning på investeringen.”
Med PACE-systemet (Pressure Adjusted through Cognitive Electronics) går
det att justera drifttrycket sekundsnabbt
i steg om 0,1 bar med hjälp av en intuitiv
XC2003-styrenhet. Den helt inbyggda,
ergonomiskt placerade styrenheten gör
diagnostiken enkel, spårar kompressorns
användning och visar planerad service.
XATS 138 har en mycket robust kåpa
och ett kraftigt underrede för säker
transport. Karossen är skyddad med ett
treskikts korrosionsbeständigt system
med en Zincor, primer och ett pulverlacklager. Det uppfyller dessutom korrosionsskyddsklass C3 och håller kåpan
korrosionsfri i upp till 10 år, vilket förlänger kompressorutrustningens livstid
och höjer restvärdet. En spillfri ram ingår som standard och rymmer garanterat
alla kompressorns vätskor.
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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
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Lönsam uthyrning
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På maxmoduler.se kan du bygga din egen etablering, läsa mer om
standardsortimentet samt vår nya lågenergibod
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08-578 770 93
info@mcs-software.se
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Wirtgen Sweden AB
Tel.: 0470-100 91
www.wirtgen.se
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Falkenberg • O346-12345
www.autokrancentret.se

www.mcs-software.se

Timmervägen 68, 921 33 Lycksele
Tel växel 0950-138 88 Fax 0950-101 14
www.maxmoduler.se
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Svensktillverkat

0371-500 08

www.faxes.se

www.hydroscand.se

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
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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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Avmattning för lokalbyggandet
under första kvartalet

IPAF LYFTER KUNSKAPEN

vid användning av mobila arbetsplattformar
Marknaden för mobila arbetsplattformar, eller
liftar som de även kallas, växer kraftigt. Allt fler
inom bygg, underhåll, gruvdrift, skogsbruk,
transport och logistik ser fördelarna med att
arbeta säkert och effektivt på hög höjd. Säkerheten handlar om det tekniska utförandet,
men också om att ha rätt kunskap. På årets
MaskinExpo berättade IPAF om hur utbildning och säkerhet går hand i hand.
IPAF, International Powered Access Federation, har sedan starten på 80-talet vuxit
i takt med att branschen med mobila arbetsplattformar har utvecklats. Den globala
branschorganisationen tillhandahåller bland
annat utbildning, tekniskt och säkerhetsmässigt stöd i 62 länder runt om i världen. I
Norden och de baltiska länderna representeras IPAF av Kent Boström, som bemannade
organisationens monter på MaskinExpo den
18-20 maj.
“Organisationen började med 11 brittiska
medlemmar vid starten 1983. Idag är organisationen global med över 1 200 medlemmar runt
om i världen. Varje år utbildas mer än 150 tusen
operatörer genom ett världsomspännande
nätverk av över 600 utbildningscenter”, berättar Kent Boström.
Utbildningen varar i allmänhet en dag med
både teori och praktik. Efter godkända teoretiska och praktiska prov i olika kategorier av liftar
utfärdas ett PAL-kort (Powered Access License).
Det är en erkänd branschackrediteringsstandard för operatörer över hela världen. Idag finns
det mer än 600 tusen giltiga PAL-kort runt om i
världen. Ett PAL-kort är giltigt i fem år.

“Vi ser ett ökande behov av utbildning.
För oss är det viktigt att erbjuda ett högt
kunnande och rådgivning inom arbetssäkerhet till våra medlemmar”, tillägger Kent
Boström.
Utbildningen bygger på den internationella standarden ISO 18878:2013, liksom
den svenska Liftläroplanen, LLP. Liftutbildningsrådet (LUR) rekommenderar företag
att acceptera utbildningsbevis från IPAF som
underlag för att utfärda körtillstånd till arbetstagare att få använda liftar på arbetsplatser Sverige.

REKOMMENDERAT
UTBILDNINGSBEVIS
Efter genomgången kurs kommer deltagarna
att vara medvetna om hälsa och säkerhet,
olycksförebyggande och kontroll samt de krav
som ställs på personskydd.
“De praktiska delarna inkluderar inspektion före användning och att manövrera maskinen till rätt position på ett korrekt och säkert sätt”, säger Kent Boström.

E-LEARNING OCH DIGITAL LOGG
Teorin erbjuds även som e-Learning i vissa
länder. PAL-kortet använder också smart teknik så att innehavaren kan få en digital logg
över sin användning av liftutrustningen (om
liften har stöd för den funktionen). Detta
underlag kan användas för att intyga erfarenheten av olika typer av liftar, något som kan
bidra till att minska den tid det tar för operatören att förnya sitt kort.

I juni månad släpper Industrifakta sin
nästa konjunkturrapport. Den kommer bl
a att redovisa utvecklingen för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under
första kvartalet i år. Magnus Klein, som är
ansvarig för Industrifaktas konjunkturbevakning, har analyserat en stor mängd av
första kvartalets byggstatistik och menar
att utvecklingen, så här långt in på året,
följer Industrifaktas prognos för 2017.
När det gäller den samlade volymen av
påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler,
är utfallet under första kvartalet i år lägre
jämfört med samma period 2016. Enligt
Magnus indikerar utfallet en minskning
med 10 procent för helåret i år. “Detta kan
jämföras med vår senaste helårsprognos,
som visar en minskning med 5 procent.
Tendensen överensstämmer även med
vår bedömning att industrins husbyggande återhämtar sig medan kontor, handel och offentliga lokaler i år kommer att
rekylera på förra årets kraftiga uppgång.”

Sju av tio byggföretag påverkas
negativt av försämrat rot-avdrag
Sveriges Byggindustrier ser ett minskat
intresse för köp av rot-tjänster.
Enligt den årliga rot-enkäten anser
sju av tio medlemsföretag att marknaden
för renovering och tillbyggnad bromsar
in. Årsskiftet 2015/16 försämrades skattereduktionen från 50 till max 30 procent
av arbetskostnaden. Nu syns konsekvenserna av regeringens beslut.
”Hela 68 procent av företagarna tycker att kunderna blivit mer avvaktande.
Det är en varningssignal från branschen.
Majoriteten av våra medlemmar är små
och medelstora företag. Många är helt
beroende av arbeten hos privatpersoner”, menar Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier.
Den vanligaste effekten är att hushållen
väljer att vänta med rot-jobbet, eller inte
göra det alls. Men två av tio medlemsföretag uppger också att kunderna blivit mer
benägna att vilja köpa svarta tjänster.
”Rot-avdraget har gjort svarta jobb
vita. Nu riskerar vi en utveckling där den
positiva trenden vänder och vissa medlemsföretag tvingas till uppsägningar”,
konstaterar Björn Wellhagen. Rot-enkäten var genomförd i mars månad och 523
medlemsföretag har svarat på enkäten.
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Nu kan bränder från
litiumbatterier släckas
Problemet med bränder i elektroniska produkter växer lavinartat.
Hittills har det inte funnits något effektivt
sätt att släcka bränderna som orsakas av överhettning eller mekanisk skada i litiumbatterier. Förrän nu.
Lösningen kallas AVD. Ett patenterat och
testat släckmedel, utvecklat i England, som
de närmaste veckorna lanseras worldwide.
Litiumbatterier sitter i en rad produkter:
mobiltelefoner, laptops, bilar, leksaker, verktyg, hoverboards, elcyklar, e-cigaretter, m m.
I Sverige har hundratals bränder och tillbud med rökutveckling inträffat de senaste
åren. Särskilt allvarligt ser man på det ökande
antal bränder och tillbud ombord på flygplan,
såväl i kabiner som i bagageutrymmen.
När det gäller hoverboards har MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
registrerat 48 bränder sedan juli 2016. Den 16
maj stoppade Arbetsmiljöverket försäljningen
av 10 av 13 modeller.
Batterierna i sig utgör ingen fara. Men
bränder kan uppstå om de överladdas, skadas eller utsätts för hög värme. Och då hjälper inte traditionella släckningsmetoder som
brandskum, koldioxid eller vatten.
Kort sagt: ingen släckmetod har visat sig
effektiv innan AVD (Aqueous Vermiculite
Dispersion) som nu i maj lanserades i Europa
och USA.
“Vi har höga förväntningar på AVD. Vi ser
det som en helt unik produkt med en global
marknad”, säger David Stonier, business development director på Dupré Minerals Ltd i
England, som har världspatentet.
Han beskriver produkten som en vattenbaserad samling av vermikulitpartiklar.
“Vad som händer är att vattnet kyler ner
eldhärden medan vermikuliten skapar en
kvävande skorpa över den. Det har visat sig
väldigt effektivt.”
Mineralet vermikulit, den verksamma beståndsdelen i AVD, har tidigare använts som
isolationsmaterial i skorstenar och som flamskyddande beläggning på tyger och textilier.
Nu får det ett nytt användningsområde.
Att det verkligen fungerar visar framgångsrika tredjepartstester, gjorda av välrenommerade ZSW i Tyskland, som bl a
gör tester åt Volkswagen, BMW, Audi, Por-

sche, Bosch, Fein, Li-Tec, ATL och Samsung.
Göteborgsbaserade GPBM Nordic har de
nordiska rättigheterna för AVD. Man har tagit
fram två specialanpassade släckare som nu i
maj marknadsförs under varumärket Housegard i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
“Att traditionella släckningsmetoder inte
fungerar beror på att de inte har tillräckligt
kylande egenskaper vid den här typen av
brand”, säger Melker Lang, projektledare på
GPBM Nordic.
“Vad som krävs är dels att cellväggarna kyls
ned så att fortplantingen av värme till intilliggande celler avstannar. Detta gör att den s k
termiska rusningen hindras i de intilliggande
cellerna. Samtidigt måste syretillförseln strypas. Och det är exakt vad AVD gör.”
Melker Lang upplever att det finns en stor
okunskap om litiumbatteribränder, hur de
uppstår och vad man bör göra för att skydda
sig.
“Vi vill gärna bidra till att öka medvetandet”, säger han.
“I Hoverboardsfallen kan en orsak vara
överladdning, alltså att batteripaketen laddas
upp alltför mycket”, säger han.
En annan utlösande faktor kan vara om
litiumbatterierna utsätts för värme över 200
grader, t ex i närheten av en värmekälla. Den
tredje är direkt fysisk åverkan, om man exempelvis bryter sönder en iPad eller mobiltelefon.
“Vid den typen av skada kan katod och
anod komma i direkt kontakt med varandra
och skapa en intern kortslutning, vilket kan
resultera i en ”thermal runaway”, alltså termisk rusning.
Förutom bränderna i elektroniska produkter framhåller Melker Lang hela kedjan
med batteriinsamling som ett riskområde för
bränder.
“Där har inträffat ett antal bränder redan.
Det finns över 10 000 insamlingspunkter
runt om i Sverige, varav flera kommunala.
Dessutom många privata, t ex i bostadsrättsföreningars regi”, konstaterar han.
“Genom hela kedjan finns en risk: från
insamling, transporter, mellanlagring, sorteringsanläggningar till recycling och fragmentering.”
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Insatser för att få fler
i byggjobb kan minska
långtidsarbetslösheten
Nyligen presenterade arbetsförmedlingen ny statistik kring arbetsmarknadsläget. För första gången sedan 2013 stiger
antalet arbetslösa. Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit utan
arbete i 12 månader eller mer, fortsätter
att öka. På ett år har antalet långtidsarbetslösa ökat med drygt 3 000 personer
och uppgår nu till 149 000 personer.
“Vi ser med stigande oro på den tudelade arbetsmarknaden där arbetslösheten
ökar samtidigt som det råder kompetensbristen inom byggbranschen. För att
få fram de över 700 000 nya bostäder
som krävs inom tio år behövs det också
fler folk som bygger. Det är en fråga som
regeringen satt fokus på när vi från branschen fick möjlighet att diskutera frågan
med statsministern och bostadsministern”, säger Mats Åkerlind, tf vd på Sveriges Byggindustrier.
Sveriges Byggindustrier uppskattar
att rekryteringsbehovet inom byggbranschen de kommande fem åren till nästan
40 000 personer bara för att täcka åldersavgångar. Redan idag anser sex av tio
medlemsföretag att bristen på arbetskraft
utgör ett hinder för att expandera. Branschen har ett skriande underskottet på
välutbildade maskinförare, plattläggare,
montörer, ingenjörer och tekniker.
“Tudelning av arbetsmarknaden är ett
slöseri med mänskliga drivkrafter och ett
växande hot mot Sveriges tillväxt. Därför
krävs en rejäl översyn av bland annat yrkesvux”, fortsätter Mats Åkerlind.
Syftet med yrkesvux är att motverka
långtidsarbetslöshet och arbetskraftsbrist
på personer med yrkesutbildning. Det är utformat som ett statsbidrag för yrkesinriktad
gymnasial utbildning för vuxna som kommuner kan ansöka om. Fördelningen av
platser mellan olika yrkeskategorier är alltför ojämn. Antalet elever inom med inriktning mot vård och omsorg var drygt 55 000
under perioden 2014 till 2015, medan bygg
och anläggning bara stod för cirka 1000.
“Merparten av de statliga medlen till
yrkesutbildning för vuxna har alltså gått
till kommunernas egen kompetensförsörjning. När regeringen nu satsar på ett utökat ”regionalt yrkesvux” välkomnar vi det,
förutsatt att det blir en bättre spridning
på insatserna. Byggindustrins stora behov
måste tillgodoses om bostadsmålet ska
kunna uppfyllas”, avslutar Mats Åkerlind.

LÅT OSS INTRODUCERA
SCANDUST 3600 & 8000
Två nya stoftavskiljare har adderats till ScanDust familjen som fokuserar på
användaren. De är utvecklade och designade för att vara säkra och enkla att
använda utan onödiga avbrott.
LÄS MER PÅ SCANMASKIN.SE
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GRINDEX LÄNS- OCH SLAMPUMPAR BEVISAR SIN
TILLFÖRLITLIGHET GENOM ATT ARBETA NON STOP I
KRÄVANDE MILJÖER PÅ OTALIGA PLATSER
Alla våra pumpar är bra – så hur vet du vilken pump som passar din applikation bäst? Oavsett
1-fas eller 3-fas så har Grindex ett alternativ för dig. Berätta om förutsättningarna på arbetsplatsen så kan vi rekommendera det bästa alternativet. Enkelheten kommer på köpet, då vi
har allt inbyggt i pumpen, inklusive luftventilen - originalet. Sedan återstår bara att plugga in
och pumpa. Följer du bara våra enkla råd så kommer du ha en pump som håller länge.
Vill du se hur pumpen ser ut inuti?
Testa vår nya AR-app, som dig möjlighet att
interaktivt se en av Grindex pumpar i 3D.
Besök gärna www.grindex.se

Get the job done. Grindex. Få jobbet gjort. Grindex.

