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Ett intressant 2018 ligger framför oss
Bäste kollega
Sedan förra utgåvan av Professionell Demolering, vilken kom ut i september, har livet i
demoleringsbranschen rullat på men inte som
vanligt. Det är fortfarande full fart i branschen
och klart över genomsnittet vad gäller arbetstillgång. I nuläget finns inga direkta tecken på
avmattning inom demoleringsbranschen. En
uppbromsning på bostadsmarknaden, beroende
på en för kraftig prisökning, har dock skett och
kan naturligtvis ge en viss avmattning. Men just
nu finns som sagt inga tecken på att mängden
byggprojekt som är igång eller som planeras
att starta under det närmaste året minskar.
Dock kommer nästan dagligen signaler på att
prisutvecklingen bromsat upp rejält och både
bostadsrätter och villor i storstadsområdena
börjat gå ner. Detta kommer med all säkerhet
på sikt även påverka tillgången på nya projekt.
Visst ställer man sig frågan vilken framtid vi
står inför? Men fortsatt är det en skriande
brist på bostäder runt om i landet. Men det
blir lite av Moment 22 när Riksbanken skärper
utlåningen genom krav på amortering och på
sikt höjda räntor. Med priser som slagit i taket
är det många som varken kan eller vågar ta lån
för nytt boende. Det kommer att slå hårt mot
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framförallt unga. Under nästa år kommer därför
att bli ganska intressant att följa utvecklingen
på bostadsmarknaden och hur den kommer att
påverka oss.
I den här utgåvan av PD publicerar vi vår
årliga Håltagningsspecial vilken ger en viss
måttstock om hur marknaden kommer att
utvecklas under de närmaste åren. Här är det
flesta som tillfrågats övervägande positiva och
de flesta tror att högkonjunkturen kommer
att hålla i sig i alla fall under hela 2018. Men
förutom temat Håltagningsspecialen publicerar
vi även teman om nya skrotsaxar och nyheter
inom slipning och polering av betonggolv. Vi
langar också några intressanta och ingående
reportage om La Bounty-återförsäljare IPE Göteborg, Jerneviken Maskin som blivit återförsäljare
för amerikanska tillverkaren av maskin och
verktyg för golvbehandling, SASE Company och
en intressant projekt som Destroy Rebuilding
Company på Kungsholmen i Stockholm. Du
hittar också en rad intressanta nyhetsartiklar
samt en artikel om stundande mässan World
of Concrete i Las Vegas.
När du läser det här är det bara dagar kvar
till dopparedan 2017 och ett nytt intressant år
är i antågande. Under nästa år, som är ett jämnt
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år, arrangerar vi som vanligt mässan DEMCON
på Infracity. Startfältet har redan börjat ta form
och intresset för mässan är redan nu större än
det brukar vara. Vi har en rad starka sponsorer
av mässan vilket glädjer oss mycket. Huvudsponsor på nivån Diamantsponsor är företaget
Swedish Diamondtool Consulting. Ruby-sponsor
är Pentruder, Platinum-sponsor Husqvarna,
Gold-sponsor Tyrolit. Dessa sponsorer är också
sponsorer för det Svenska Demoleringspriset
2018. Silversponsorer är Midhage och den
relativt nya aktören Drome.
Slutligen vill jag passa på att tacka alla våra
läsare, annonsörer och övriga samarbetspartner
för ert stöd och ett fantastiskt 2017. Professionell Demolering önskar er alla en riktigt fin
jul och en bra start på det nya året. Vi ses och
hörs i januari. Har ni vägarna förbi World of
Concrete i januari är ni välkomna att besöka PDs
systertidningar, PDi och PDas monter i Central
Hall i monter C4222.

Jan Hermansson,
jan.hermansson@pdworld.com
Chefredaktör

KOMATSU EUROPE 50 ÅR

Hilti ingår utbildningsavtal med NIMAB
Entreprenad AB
Hilti ingår treårigt utbildningsavtal med NIMAB Entreprenad AB,
för att säkerställa att NIMAB bibehåller en hög kunskapsnivå inom
arbetsmiljöområdet i takt med att
organisationen växer.
NIMAB har valt att utbilda
samtlig personal under en koncentrerad tidsperiod för att försäkra sig om att utbildningsinsatsen skapar en gemensam
kunskapsnivå bland deras medarbetare.
”I dagsläget stoltserar NIMAB
med ett av de lägsta sjukskrivningstalen i branschen, vilket
beror på ett systematiskt arbetsmiljöarbete där friskvårdsinsatser,
daglig uppvärmning och utbildning är obligatoriska inslag i verksamheten”, säger Bengt Tykesson,
Personalchef på NIMAB.
NIMAB har under 2017, via
två större utbildningsinsatser
valt att utbilda samtlig personal
inom ämnena Kvartsdamm och
Vibrationer via Hilti. ”Ytterligare
utbildningsinsatser under 2017 är
planerade, men vad som är glädjande med det treåriga avtalet är
den kvalitetsstämpel det tillskriver våra utbildningar”, säger Anna
Kittel, Produktchef Hälsa & Säkerhet på Hilti.
Hilti tar utbildningen från
klassrum till arbetsplats och erbjuder en interaktiv och upplevelsebaserad utbildning, som ställer krav på ett aktivt deltagande.
Under 2016 utbildade Hilti drygt
4000 yrkesarbetare, platschefer
och arbetsledare inom arbetsmiljöområdet. I dagsläget innefattar
utbildningsportföljen sex stycken
branschanpassade
arbetsmiljöutbildningar med fokus på b.la
Kvartsdamm, Vibrationer, och Kemiska Arbetsmiljörisker.
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Under två dagar i september (2122) firade Komatsu Europe International N.V. (KEISA) sin 50-årsdag tillsammans med såväl nya
som pensionerade medarbetare
samt europeiska återförsäljar- och
leverantörsdelegater. En formell
ceremoni hölls på Komatsus huvudkontor i Vilvoorde, följt av ett
event på Castle Ter Block i Overijse nära Bryssel.
Bland de över 300 gästerna fanns bland annat Tetsuji
Ohashi - VD och Koncernchef,
Peter Howe - Styrelseordförande
KEISA , Mas Morishita - VD för
KEISA, Lodewijk De Witte - Provinsguvernör i Flemish Brabant,
Hans Bonte - Borgmästare i
Vilvoorde och hans excellens Hajime Hayashi - Japans ambassadör i Belgien. Efter tal och rundtur på lagret i Vilvoorde, flyttade
festen till Castle Ter Block för en
avslutande bankett där priser delades ut till Komatsu återförsäljare. Bland annat fick Söderberg
& Haak motta en utmärkelse
för försäljningsframgångarna i
Sverige. Vid stora högtider som
denna arrangeras ofta en japansk
”kagami biraki”-ceremoni med
ögonmålning av ”Daruma” lyckodocka.

50 ÅR I EUROPA
1967 grundades ”N.V. Komatsu Europe S.A ” i Belgien och
Komatsu Europe är en av de första Komatsu-anläggningarna som
är etablerade utanför Japan. Det
världsberömda företaget Komatsu Ltd., är baserat i Tokyo. Den
europeiska anläggningen låg ursprungligen i Antwerpen, men
flyttade till och in i ett nytt europeiskt koordinationscenter med
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ett separat reservdelslager i Vilvoorde nära Bryssels flygplats.
I december 1989 ändrades
företagsnamnet oﬃciellt till
”Komatsu Europe International
N.V.” vars mål var att samordna
och utöka Komatsus verksamhet
i Europa. Under 2005 lanserades
”Komatsu Financial Europe” som
ger kunderna skräddarsydda finansieringslösningar och lägre
ägandekostnader. År 2006 byggdes nya byggnader där nuvarande
kontor ligger.
Idag sysselsätter Komatsu Europe över 300 personer. Tekniker,
säljare, marknadsförings- och juridiska experter arbetar tillsammans med administrativ personal
och med ett omfattande nätverk
av över 40 distributörer och fem
Komatsu-anläggningar. Komatsu
Europe utvecklar, tillverkar och
importerar högkvalitativa maskiner inom bygg-, entreprenad- och
gruvindustrin för de europeiska
och Nordafrikanska marknaderna. De är specialiserade på schaktmaskiner som integreras med
Komatsus exklusiva hybrid- och
intelligenta maskinstyrningsteknologi.
Komatsu Europe är också
centrum för Komatsu Europe Parts
Operations (KEPO). Ett 60 000
kvadratmeter stort reservdelslager
som rymmer över 200 000 olika
reservdelsartiklar vilka snabbt kan
skickas till distributörer i Europa,
Mellanöstern och Afrika.
”Komatsu Europe är här för att
stanna, som det mest innovativa
varumärket i branschen”, säger
Dirk Stukkens, administrativ chef.
”Vi finns alltid för våra kunder; vi
arbetar som team och växer med
våra distributörer”.

Hyundai öppnar sitt
Europeiska huvudkontor
HCEE (Hyundai Construction
Equipment Europe) höll nyligen
en öppningsceremoni för sitt nya
huvudkontor i Tessenderlo, Belgien. Ledningen från det sydkoreanska huvudkontoret, nationella
och lokala politiker, det europeiska
återförsäljarnätverket, internationell och nationell media samt Hyundais medarbetare var på plats för
öppningsceremonin.
Öppningsceremonins budskap
var solklart: ”Nytt företag, nytt
huvudkontor, ny vision”. Hyundai
Construction Equipment blev den
1 april 2017 en egen affärsenhet.
Öppningen av det nya europeiska huvudkontoret i Tessenderlo
är också en milstolpe i företagets
väg mot det gemensamma målet
att vara en av de fem främsta tillverkarna av anläggningsmaskiner
senast 2023.
Det nya huvudkontoret är 3
våningar högt och består av 5 400
kvadratmeter kontorsyta, 13 000
kvadratmeter lagerlokal, ett Hyundai Training Academy, en eventhall och ett showroom. Det är en
investering på 30 miljoner euro.
På den 81 000 kvadratmeter nya
anläggningen finns det dubbelt så
stor kapacitet att förvara och hantera maskindelar. Kunderna är välkomna till den nya anläggningen
och Hyundais återförsäljarnätverk
kommer kunna dra nytta av den
nya högkvalitativa kommersiella
och tekniska utbildningen.
Infrabo, en välkänd belgisk arkitekt- och designfirma med stor
erfarenhet av b2b-branschen, har
ritat den nya anläggningen. Byggentreprenören Cordeel har byggt
hela byggnaden.
Alain Worp, Managing Director på Hyundai Construction Equipment Europe berättar:
”Den nya anläggningen är ett steg
framåt för vår europeiska avdelning. Efter att den blev en oberoende affärsenhet tidigare i år,
omprofileringen av företaget och
definitionen av våra globala vision
för 2023, är det här nya europeiska
huvudkontoret en klar indikation
på att saker händer snabbt inom
Hyundai Construction Equipment. Det är även en tydlig signal
till marknaden att vi är här och att
vi är här för att stanna. För mig är
det här bara början på vår framgångsrika väg mot framtiden.”
www.hyundai.eu
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VERKTYG FÖR ÅTERVINNARE
REMU- Skopa
13 storlekar
480-4500 kg

Sikt- &
krosskopor.

Vi lagerför
skär till
många
saxar!

För rörgrävningsprojekt,
siktning av matjord,
kolgruvor och avfallshantering.

MDP - 4 storlekar
2000-5850 kg

Med över 30 års erfarenhet av skrotsaxar vet vi vad som
är viktigt! Vi står för kvalité. Inriktar oss på trovärdighet och
långvariga kundrelationer. Vi erbjuder service genom
samverkan med regionala verkstäder i Sverige och Norge.

MSD - 12 storlekar
250-19100 kg

Tel 0303-79 94 24
www.ipegbg.com
post@ipegbg.com

Skrotbranschens

NYA VÄRSTINGAR
Som traditionen bjuder publicerar PD alltid en sammanfattning över nya skrotsaxar i årets sista utgåva. De brukar normalt sett inte hagla nyheter runt tillverkarna av skrotsaxar
men under 2017 har faktiskt en del nyheter lanserats.

SABER MSD800R XT
FRÅN LABOUNTY

Först ut är varumärket LaBounty som knappast behöver
någon närmare presentation då man fortsätter att
hålla ledningen vad gäller kvalitet och prestanda på sina
skrotsaxar. Sortimentet är också marknadens bredaste
och LaBounty är också det äldsta beprövade märket. I
Sverige säljs LaBounty av företaget IPE Göteborg sedan
över 30 år tillbaka.
Några nyheter från LaBounty är att deras lilla
skrotsax MSD800R har fått en andra version som har
en SABER näbbkniv (vändbar näbbkniv) likt LaBountys
större skrotsaxar.
Den nya modellen heter LaBounty SABER MSD800R
XT och är en mycket kraftfull liten skrotsax. Saxen är
avsedd för bärare mellan 7 till 15 ton och väger 1300 kg.
Käftöppningen är 38 cm och djupet 43 cm. Anders Sjögren
på IPE Göteborg berättar att man levererat den nya saxen
för Off Shore-arbete och den används för klippning på en
oljerigg i Nordsjön. Bilderna här intill visar saxen. “Saxen
har konstruerats så att underhållet är enkelt och till exempel kan man göra service på både svivel och hydraulmotor
utan stora ingrepp. Därtill sitter alla knivarna med samma
storlek på bultarna. Som vanligt kan man använda alla
fyra sidor på knivarna, exkluderat näbbkniven som går
att använda två sidor på”, berättar Anders.
Saxen väger som sagt 1300kg och den på bilden har
ett OilQuick OQ60 fäste installerat.
Bilden ovan på den svarta LaBounty-saxen är större
med sina 11600 kg och är speciellt anpassad för bearbetning av Off Shore-skrot. “Med en maximal klippkraft
på cirka 1700 ton är den en riktig best”, säger Anders.
Som man kan se sitter den på en specialanpassad Hitachi
ZX530 via ett snabbfäste.
Förutom sin skrotsaxar har LaBounty idag också ett
sortiment av hydrauliska demoleringsverktyg. För en tid
sedan lanserade man pulveriseraren MHP200.

NY SKROTSAXSERIE
FRÅN RAMMER

NY RÄLSKLIPP FRÅN GENESIS

Sandvik, som tagit tillbaka sitt gamla beprövade varumärke
Rammer har lanserat en rad nyheter under året vad gäller
demoleringsutrustning. I PD 1-2018 presenterar vi alla nyheterna men nu inriktar vi oss på den nya skrotsaxserien RSS.
Rammers RSS-serie omfattar nio modeller som är lämpliga
för bärare från 2 till 60 ton. De delar samma hydrauliska rotation, rotationsskydd, värmebehandlade stift, bussningar och
svetsfria cylinderstavar som finns i nya RCC-sortimentet. Alla
nya modeller har en hastighetsventil för förbättrade cykeltider
och en käftdesign som gör att materialet kan falla bort från
skärområdet. En dubbelguide hjälper käftlinjen för bättre
klippning. Ett centralt stiftjusteringssystem hjälper också till
att förhindra käftavvikelse. Systemet minskar driftskostnaderna genom att minimera mängden material som fastnar
mellan käftarna. Varje enhet har blad med fyra användbara
sidor som kan vändas och spetsarna kan bytas ut utan svetsning. I Sverige säljs Rammers produkter av företaget Lifa AB.

www.lifa.se

Genesis Attachments har lanserat sin nya rälssax GRB
30, med en innovativ design med fyra blad som minskar
käftslitage och underhåll. Med skärblad på vardera sidan
av övre och nedre käften minimerar GRB 30 förslitning
av materialet, förlänger käftens livslängd och minskar
behovet av uppbyggnad. En djupare käftdesign ger ett
ökad livslängd och minskar svängspänningen genom att
hålla skärområdet i bladets mitt.
GRBs cylinder är konstruerad för att ge upp till 5000
psi, vilket ger mer kraft för förbättrad skärning. Inbyggda
ackumulatorer minskar hydraulisk chockbelastning och
ökar cylinderns livslängd. Dubbla direktdrivna motorer
med inbyggt avloppssystem ger överlägsen rotationsstyrning och hållbarhet. Genesis GRB 30 är konstruerad för att
fungera kontinuerligt och har en kraftig huvudaxelsvänggrupp som är konstruerad för att motstå kontinuerlig
skärning och den stora 9,75-tums käftöppningen och
13,25-tums käftdjup möjliggör bearbetning av en mängd
olika materialstorlekar.
Genesis är som LaBounty ett amerikanskt fabrikat.
Men Genesis har ingen representation i Sverige i nuläget.

www.genesis-europe.com

www.ipegbg.se

NYA SKROTSAXAR FRÅN CAT WORK TOOLS
Även Caterpillar kom under hösten med nyheter. Den nya Cat
S2000 / S3000 mobila skrotsaxserie är konstruerade för hydrauliska grävmaskiner som arbetar i skrot- och rivningsapplikationer.
Saxarna har optimala viktförhållanden som ger snabbare
cykeltider och fler klipp per timme jämfört med föregångarmodellerna S340B, S365C och S385C . De nya modellerna är byggda
med extra styrka och käftskydd, de kan monteras på bommen
eller stickan och finns i både fasta (S2050, S2070, S2090) och
360-graders roterande (S3050, S3070, S3090) konfigurationer.
Den roterande funktionen gör att verktyget kan placeras i
optimala skärlägen utan att förflytta bäraren.

8

Branschtidningen Professionell Demolering • 4-2017

Konstruktionen av dessa robusta nya saxar har en dubbel
offset-käftdesign som resulterar i ökad skärprestanda och
effektivitet. Det nya patenterade Cat-spetsen på övre käften
ökar produktiviteten ytterligare när punktering krävs, samtidigt som man skyddar den rörliga käften och från slitage när
den rörliga käften färdas genom underkäken. Den kraftfulla
backcylindern är helt skyddad och möjliggör en låg profil
som förbättrar synligheten och manövrerbarheten i trånga
utrymmen. Knivarna och styrbladen har fyra skärytor som
kan roteras innan byte behövs.

www.pon-cat.com

ETT PAKET
GER KRAFT TILL ALLT

Nya Husqvarna PP 490 högfrekvens-kraftaggregat har en unik fördel: Nu kan du ansluta
Husqvarna PRIME™ handhållna kapmaskiner, borrmotor och stora vägg- och wiresågar till ett
och samma kraftaggregat. Du kan även ansluta den nya kedjetillsatsen för väggsåg WSC 40
för att såga små öppningar och hörn utan överkapning.
Hör av dig idag så bokar vi en demo! Telefonnumret är 036-570 60 00.

Husqvarna PP 490
Uteffekt (kW)
Spänning (V)
Märkström (A)
Vikt (kg)

www.husqvarnacp.se
Copyright © 2017 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)
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BFBs halvårsmöte hölls hos Hilti

Branschorganisationen för Byggnadsberedning
(fd HiB och Riv och Saner) hölls sitt halvsårsmöte hos Hilti i Svenska AB i Arlöv. Totalt hade
cirka 40 medlemmar samlats och dagen började
09:00 med fika och välkomnande av Marcus
Mohlin, säljchef för håltagning och rivning i
Sverige samt Dennis Sjögren, säljare för södra
Sverige. Hiltis VD Aksel Ringvold informerade
om verksamheten globalt och lokalt. Därefter
fick de närvarande en genomgång av de olika
avdelningarna kundservice, lager och verkstad.
Kundtjänstavdelningen med Anna Nordgren
som chef har en målsättning att de skall svara
på inkommande samtal inom 10 sek. Detta testades av gruppen och svaret tog endast tre sek.
Ett imponerande resultat tyckte deltagarna.

Dennis Sjögren, Försäljningsansvarig syd (Diamant),
Marcus Mohlin, Försäljningsansvarig Sverige (Diamant), Aksel Ringvold, VD för Hilti Svenska AB och
Maria Magnehägg, Marknadsansvarig Sverige.

Gruppen visades vidare runt på lager och
logistik. Det kommer leveranser av gods varje
dag och alla order som kommer in under dagen skickas till kund samma dag.
Därefter fortsatte man till den helt nya reparations- och serviceverkstaden där men fick
en ordentlig genomgång av Per Björstrand hur
reparation och service hanteras av Hilti. Hiltis
inställning är att en maskin som kommer in för
reparation eller service sänds tillbaka till kund
samma dag. Om du som kund inte har fått retur efter tre dagar bjuder Hilti på reparationen,
dock beroende på vilken produkt det är.
Klockan 13:00 startade BFBs halvårsmöte
då även leverantörerna var välkomna vilket
blev cirka 50 deltagare. Rapport från mötet
kommer i ett separat inlägg. På kvällen hölls
Hiltis Boulemästerskap i Malmö. Men vem var
det egentligen som vann? BFB tackar Hilti med
personal för ett mycket trevligt arrangemang.

Vinnar av BFB-Golfen 2017 blev
Robert Jonasson från Drome AB.

Vinnarna i BFB-golfen
BFB-Golfen 2017 (fd HiB-Golfen) genomfördes
på Hooks fina bana. Tyvärr var vädergudarna
inte på gott humör. Det småregnade och var
lite kallt, det vill säga typisk svenskt höstväder.
Totalt tävlade 11 tappra golfare. Vinnare blev
Robert Jonasson från Drome AB i Ulricehamn
på fina 34 poäng. På andra plats kom Birger Wilhjamsson, PROAB på 33 poäng och på tredje
plats Markus Dahlberg, Jerneviken AB på 29 poäng. På samma resultat men med något sämre
HCP spelade Sonny Pettersson, Tyrolit AB.
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Durable Performance
Utöka ert företags möjligheter inom håltagning. Använd samma drivsystem
med Pentpak, fjärrkontroll, HF-motor och kablar till din väggsåg, vajersåg
och heavy duty borrmaskin.
Alla precisionsdelar tillverkas i vår egen verkstad i Borlänge, i moderna
produktionsmaskiner och av de bästa europeiska, högvärdigamaterialen.
Med mer än 35 års erfarenhet av att utveckla och bygga transmissioner
och betonghåltagningsutrustning vet vi vad som krävs för att
skapa högpresterande maskiner med lång livslängd.
För mer information besök gärna vår hemsida
www.pentruder.com Ni hittar även oss på
facebook: www.facebook.com/pentruder
samt Instagram: pentruder_official

Designed and manufactured by:
Tractive AB I Gjutargatan 54 I 78170 Borlänge I Sweden
Tel: +46 (0)243 221155 I E-mail: info@tractive.se
www.pentruder.com
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HÅLTAGNINGSSPECIALEN

2017

Sedan 1995 har tidningen Professionell Demolering publicerat temaartikeln Håltagningsspecialen i sista utgåvan varje år. Håltagningsspecialen är en summering av den svenska håltagningsbranschen
under det gångna året. Här kommer den för 2017.

D

å var det dags för Professionell
Demolerings årliga summering
av den svenska håltagningsmarknaden. Som vanligt är det ganska svårt
att klämma fram uppgifter från branschens aktörer. Vi har tillfrågat ett stort
antal men, som vanligt, bara ett fåtal
har svarat. Orsakerna till detta kan vara
många men mest troligt är att man inte
har tid och att detta inte prioriteras. Andra kanske inte vill röja vad man håller
på med och på vilka projekt man jobbar.
Som bekant slogs de båda branschföreningarna Håltagningsentreprenörerna
och Riv & Saneringsentreprenörerna
samman i branschorganisationen för
Byggnadsberedning tidigare i år. Idag
finns 145 medlemsföretag varav mellan 20
till 25 medlemmar arbetar renodlat med
rivning och sanering. Resterande jobbar
antingen enbart med håltagning eller erbjuder rivnings- och håltagningstjänster.
Sverige representerar en stor håltagningsnation och är näst störst i Europa efter
Tyskland som har över 700 medlemmar.
Att uppskatta ett värde eller omsättning på håltagningsverksamheten i Sverige har alltid varit ett huvudbry. Kanske
inte så viktigt i sig men en bransch i
den här digniteten bör ändå har någon
form av statistik tycker vi som branschtidning. Kanske en uppgift för BFB att
titta på i framtiden. En grupp som själva
regenbundet gör denna beräkning är leverantörerna men det är heller inte enkelt för dem att plocka fram de korrekta
siffrorna. Genom PDs internationella
systertidning PDi och medlemskapet i
den internationella paraplyorganisatio-

nen IACDS för håltagare hade man tidigare tillgång till offentliga siffror. Tyvärr
har dessa inte uppdaterats på många år.
Orsaken är antagligen att det är svårt att
få in aktuella siffor från de nationella
medlemsorganisationerna. Men inför
den här temaartikeln har PD själva tagit
fram en studie för att få ett hum om hur
stor branschen är idag. Så här har vi resonerat.
Det finns som sagt cirka 120 professionella håltagningsföretag som är medlemmar i Håltagningsentreprenörerna.
Om man sedan söker på ordet betongborrning på eniro.se får man 497 träffar.
Många av dessa träffar är dock dubbletter av samma företag. Men sanningen
torde ligga någonstans runt 380 företag
totalt som sysslar med håltagning i landet varav cirka 120 är medlemmar i HiB
eller numera BFB. De 120 medlemmarna
omsatte 2016 1,9 miljarder svenska kronor. Det vet vi med säkerhet. Det är en
ökning med cirka 200 miljoner från 2015
då omsättningen hamnade på 1,7 miljarder. Dessa 120 medlemsföretag sysselsatte nära 1300 fast anställda. Räknar
man även säsongs- eller projektanställda
kan nog denna siffra i det närmast fördubblas. Den genomsnittliga omsättningen för en svensk håltagare hamnar
bland medlemsföretagen på cirka 16 miljoner kronor per år. Om vi då skulle våga
oss på en uppskattning av hur mycket
de övriga 260 bolagen, som inte är med
i BFB men som anger att de jobbar med
håltagning, omsätter har vi tänkt så här.
Mer parten av de 260 bolagen arbetar
med all säkerhet inte renodlat med hål-

tagning och är nog till största delen ganska små bolag men en till fem anställda
där bara en del av verksamheten avser
håltagning. Det handlar långt ifrån de
genomsnittliga 16 miljonerna som BFBmedlemmarna omsätter. Låt säga att
cirka 50 procent av dessa bolags verksamhet avser håltagning men att den
genomsnittliga omsättningssiffran för
bolagen kanske ligger runt 8 miljoner.
Hälften av 8 miljoner blir 4 miljoner.
Denna summa gånger 260 företag blir
drygt en miljard svenska kronor. Det totala värdet för Sveriges håltagningsverksamhet skulle således hamna på cirka 3
miljarder. Detta är faktiskt en halv miljard lägre än de totala siffror som uppgetts för Sverige i IACDS-sammanhang.
Men 3 miljarder lär vara mera korrekt
enligt PDs beräkningar. Den intressanta
siffran är snarare att 120 professionella
medlemsföretag tillsammans omsätter
nästa 2 miljarder. Vad gäller antalet håltagare så är trenden ökande vilket gäller
detsamma för rivningsentreprenörer.
Som sagt har responsen inför vårt
utskick till årets Håltagningsspecial varit knapphänt. Det vi brukar fråga branschens håltagare är bland annat hur konjunkturerna ser ut just nu och vad deras
bedömningar är för framtiden. Vi frågar
också om genomförda och pågående
projekt, nyinvesteringar, konkurrens,
omsättning och antal anställda. Orsaken
är att få en känsla för hur marknaden ligger just nu och vart vi är på väg. Men vi
har fått en del svar vilka kanske kan ge
en känsla av hur marknadsläget är och
hur framtiden ser ut.
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Pentruder med stark försäljningsoch serviceorganisation i Sverige
Tractive AB i Borlänge utvecklar och tillverkar Pentruder betonghåltagningsmaskiner.
Det helägda svenska dotterbolaget Pentruder AB har med försäljningschefen Björn
Engström i spetsen sedan 2009 etablerat
samarbete med flera företag i branschen
för försäljning och service av Pentruderprodukter. Detta för att kunna erbjuda håltagarna en så lokal kontakt som möjligt.
I Malmö sköter Borrmaskinservice i
Sverige ABs servicen och i Göteborg är det
RibasMaskinservice AB som är servicepartner.
För försäljning av väggsågar med mera
kan kunderna i södra Sverige kontakta Johan Nilsson på Levanto som gärna kommer
ut och demonstrerar en Pentruder. Levanto
har även Janne Nordqvist på försäljning i
norra Sverige.
SDC AB och Harry Eklund AB i Stockholm tar hand om både service och försäljning i Stockholms och Mälardalsområdet.
Sist men inte minst fungerar Tractive
AB i Borlänge som serviceverkstad i Mellansverige och Norrland.
“Självklart går det fint att kontakta Björn
på Pentruder AB för både försäljning och
support. Kunderna uppskattar servicen och
den lokala närvaron och försäljningen har
stadigt gått uppåt. Sverige är en mycket
stark marknad för Pentruder betonghåltagningsmaskiner och den trenden verkar
hålla i sig även i kommande år”, säger Elin
Skantz som arbetar med marknadskommunikation på Tractive AB.
“Hög prestanda och användarvänlighet
är någon som Pentruder gjort sig kända för.
En maskin är dock aldrig bättre än servicen
och tillsammans med våra försäljnings- och
servicepartner kan även denna viktiga del
tillgodoses”, avslutar Björn Engström.
www.pentruder.se
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BETONGHÅLTAGNING NBT AB
Betonghåltagning NBT AB har sitt säte i Bromma med filial i Jokkmokk. Året har varit gynnsamt, berättar företagets grundare och ägare
Thomas Mickelsson. Thomas upplever att just
nu är det ganska lite konkurrens om jobben
då alla har fullt upp just nu. Senaste verksamhetsåret hamnade omsättningen på cirka 12
miljoner och man sysselsatte åtta anställda.
Exempel på genomförda projekt är Danderyds
nya sjukhus och projekt vid Sveriges Riksdag.
Under året har man investerat i nya sågar från
Pentruder. Thomas tror att högkonjunkturen
kommer att hålla i sig ett tag till men räknar
med att den mattas av i slutet av 2018. Bolaget
är medlemmar i BFB, Sveriges Byggindustrier
och Stockholms Byggmästareförening.
www.betonghaltagningnbt.se

lever konjunkturen som god men tror att tillgången på jobb kommer att minska under de
kommande åren. Bolaget är certifierade inom
enligt POVEL och medlemmar i BFB.
www.relita.se

GUJA RIV & HÅLTAGNING AB
NUMERA RELITA RIV & HÅLTAGNING AB
Peter Jansson känner branschen väl från GUJA
AB. Sedan början av januari ingår dock företaget i Relita Industri och Skadeservice. Relita
grundades 1996 och är ett fullserviceföretag
inom sanering, fastighets- och skadeservice.
Huvudkontor för verksamheten ligger i Uppsala och man har regionskontor i Stockholm,
Gävle, Västerås, Örebro och Göteborg. Gruppen omsatte 2016, 650 Mkr och sysselsatte 500
personer. Peter Jansson är regionschef i Örebro men startade GUJA redan 1995 men sålde
verksamheten som sagt till Relita i början av
2017. Omsättningen hamnade 2016 på cirka 74
Mkr och för innevarande år beräknar man att
hamna på cirka 78 Mkr. Man har idag 74 anställda. Exempel på genomförda projekt under
året är Risbergska skolan åt Futurum Fastigheter, gamla skofabriken åt Byggtema i Örebro,
Gumaeliusskolan åt OBK med flera. Peter upp-
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HÅLTAGARNA BORRTEKNIK AB
Bolaget är en av de äldre i branschen och
grundades av Richard Danielsson 1987. För
ett antal år sedan förvärvades Södertälje Borrteknik som är ett välkänt namn sedan länge.
Bolaget har huvudkontor i Södertälje med
filial i Växjö. VD för verksamheten är Peter
Danielsson. Det geografiska arbetsområdet är
Stockholm, Mälardalen och Växjö-regionen
och man samarbetar en hel del med företagen
Uppsala Betonghål och PP Såg & Borr. Under
2016 landade omsättningen på cirka 60 Mkr

Arbeta smartare och
undvik slitageskador

Med fler än 60 slangservicebutiker runt om i Sverige kommer vi
nära. Med vår tjänst SlangExpress kommer vi ännu närmare.
Vi erbjuder effektiv slangservice dygnet runt, eftersom en stillastående maskin är lika kostsam oavsett vad klockan är.
Ring SlangExpress på 020-46 46 00

hydroscand.se

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

Generalagent i Sverige för Rammer & Bretec

- Ökad flexibilitet och bättre prestanda
- Underlättar och eliminerar tunga lyft
- Precisionstillverkade i Sverige

Kontakta oss för mer info
www.lifa.se 023-790 560 info@lifa.se

Falun

Stockholm

Landvetter

Norsjö

och man sysselsatte 50-talet anställda. Richard
Danielsson bedömer konjunkturerna som relativt god och man har under året genomfört
en stor mängd projekt vara många är pågående
i de regioner man jobbar. Richard vill inte säga
så mycket om framtiden men tycker att det
ser lovande och är optimistisk. Konkurrenssituationen bedömer han inte annorlunda. “Vi
är och har alltid varit utsatta för konkurrens”,
säger han. Under året har inga större investeringar gjorts mer än de vanliga uppdateringarna av maskiner och utrustningar. Bolaget
är certifierade enligt Bf9K och är medlemmar
i BFB, Sveriges Byggindustrier och Stockholm
Byggmästareförening.
www.haltagarna.se

HÄRNÖSANDS BYGGRETURER AB
AF Härnösands Byggreturer är ett bolag som
vi känner som rivningsentreprenör men man
arbetar i samma utsträckning även med håltagning. Företaget har sitt säte i Härnösand
men har sin största marknad i Stockholm
där man även har kontor. Man är också verksamma längs hela norrlandskusten och i Göteborg. Bolaget förvärvades för några år sedan
av norska AF Gruppen AS. Omsättningen 2016
hamnade på hela 126 miljoner och man sysselsätter 50 anställda. Genomförda projekt i
stockholmsområdet är Kv Kartan, Storholmen,
Danderyds sjukhus byggnad 38 och 17, Södersjukhuset byggnad 4 och 60, ambulanshallen
vid St Görans Sjukhus, Sollentuna Sjukhus
med flera. Exempel på pågående projekt är
The Brick, St Görans Sjukhus plus ytterligare
ett 20-tal projekt. Information om kommande
och pågående projekt publiceras löpande på
företagets hemsida och Facebook-sida. Under
året har man gjort löpande investeringar som
vanligt men har också förvärvat en ny Brokk
160, fem nya Bobcat samt en grävare, Cat 308E
årsmodell 2017. Nicklas Kingberg som arbetar
med anbudsförfrågningar inom bolaget berättar att man upplever konjunkturerna som

mycket gynnsamma. “Det är verkligen drag i
marknaden och vi har mycket jobb nu och även
framgent. Vi räknar med att det kommer att
fortsätta så här ett bra tag”, säger Nicklas. Om
konkurrenssituationen säger Nicklas att den
är fortsatt hård. “Priset är fortsatt avgörande
men vi märker att vi får många jobb tack vare
att vi har ett väldigt väl utvecklat kvalitetsledningssystem”, säger han. Bolaget är medlemmar i BFB och Sveriges Byggindustrier. Övriga
certifieringar, utbildningar och tillstånd som
bolaget besitter är Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U, Miljöansvarigutbildning,
Asbestsanering, PCB-sanering, Säkra lyft, Heta
arbeten, Mobila arbetsplattformar, Brandskydd
på byggarbetsplatser, Ställningscertifikat, Arbetsledarutbildning, Hjärt- och lungräddning.
Asbestsaneringstillstånd och transporttillstånd.
www.byggreturer.se

KING CONCRETE AB
I Göteborgsområdet huserar bolaget King
Concrete AB som grundades 2007 av Janne
Månsson. Bolaget startades i Jönköping men
idag ligger huvudkontoret i Göteborg och
man har idag verksamhet både i Göteborg
och Jönköping. Rent geografiskt arbetar man
också i Borås-regionen. Bolaget omsatte nära
sju miljoner 2016 och sysselsatte sju anställda.
Året omsättning beräknas hamna på ungefär
detsamma. Exempel på genomförda projekt
under året är vajersågning av bro i centrala
Ulricehamn och vajersågning av kantbalkar
på Möndals Bro. Pågående projekt just nu är
mestadels olika typer av byggservice. Janne
upplever att det är bra fart i verksamheten.
I Göteborgsområdet finns gott om jobb och
Janne tror att det kommer att hålla i sig och
även öka. Han hoppas även på samma utveckling i Jönköpingsområdet. Vad gäller konkurrenssituationen så är den ganska tuff med
många nystartade företag som är med och tävlar om uppdragen. King Concrete är medlemmar i BFB samt certifierad vajersågningsentre-

prenör och certifierad av Balkongföreningen
som godkänd balkongdemontör. Dessutom
satsar man kraftfullt på att utbilda sin personal i kvartsdammhantering och man erbjuder
tjänster inom vajersågning även till kollegor i
branschen vad gäller både betong- och stålsågning.
www.kingconcrete.se

MARK OCH HUS I STRÄNGNÄS AB
Markus Niburg driver företaget Mark och Hus
sedan 2003 då han grundade det. Fem år senare ombildades företaget till aktiebolag. Under
2016 omsatte företaget 3,3 Mkr. Bolaget arbetar i hela Mälardalen och Stockholm. Markus
berättar att det är full fart i verksamheten och
det är ständigt brist på personal. Orderboken
är enligt Markus hyfsat full men han säger att
man få aldrig nog. Projekt som genomförts
är exempelvis renovering och ombyggnad av
Mekonomens huvudkontor i Stockholm som
byggts om till ett försäljningskontor av Fordbilar. Man har sågat perronger på Flemingsbergs pendeltågsstation där man avlägsnat
300 meter perronger. Jobbet utfördes med
väggsågar och borrsystem och tidsmässigt ett
tufft jobb. Vidare har man borrat två meter
djupa och 150 mm breda hål för pålning av
fundament i Sundbyberg. Man har byggt om
ett cykelrum och förråd till lägenheter i Eskilstuna. Totalt rörde det sig om att 38 lägenheter
skapades och mängder av hål och öppningar
utfördes under tre månader. Vid ett annat jobb
sågade man av kantbalkarna på Hälleforsnäsbron under totalt sju dagar. Ett komplicerat
arbete med tuffa förhållande som löpande
tågtrafik under hela arbetet. Vidare har man
utfört renoveringsarbete vid Volvo i Eskilstuna
samt att man gjort en rad andra småprojekt.
Vad gäller nyinvesteringar så har man köpt
två nya handkapar från Dr Schulze, en golvsåg
och mer tillbehör till sina Pentruder-maskiner.
Man har också förvärvat en firmabil och en ny
grävare.
Markus säger som flera andra att konkurrenssituationen är lite bättre nu när landet
upplever en högkonjunktur. Alla verkar ha
jobb och man krigar inte lika mycket om dem.
Markus tillägger också att det pågår ett ganska
kraftigt generationsskifte i branschen med
många av de äldre som lämnar och ersätts
med yngre. “Detta faktum ger mera plats för
oss som är lite yngre att axla det som de äldre
skapat. Jag har jobbat i den här branschen i 17
år varav 14 har varit som egen företagare så jag
märker skillnaden”, säger Markus.
Mark och Hus i Strängnäs AB är medlemmar i BFB och Sveriges Byggindustrier. Bolaget
är certifierade för Heta Arbeten, arbete med
skylift, Arbete på Väg och maskinförarbevis.
www.markochhus.se

WETTERSTADENS
BETONGBORRNING AB
Bolaget grundades 1997 av Jonas Nors, Kenneth Almquist, Bernt West och Bengt Vandrén
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VOID SATSAR I STOCKHOLM

och drivs fortsatt av de som grundade bolaget.
Kontor och verkstad är beläget i Jönköping.
Det geografiska arbetsområdet är Jönköping
med tio mils omkrets. Omsättningen 2016
hamnade på 11,2 Mkr och 2017 på 14,2 Mkr.
Man sysselsätter idag 11 anställda.
Exempel på genomförda arbeten är ett
större stambytesprojekt samt ett antal stärre
ombyggnadsprojekt för lägenheter som pågått
under hela 2017. Just nu jobbar man med en
hel del mindre projekt med korta puckar. Jonas Nors berättar att det ofta är ganska kort
framförhållning och ibland har man fullt ena
veckan men vet inte vad som ska hända nästa
vecka. “Vi har en hel del att räkna på och så
väntar vi svar på jobb. Det brukar alltid trilla in
uppdrag så vi är inte oroliga”, säger Jonas.
Under året har man investerat i en del nya
borrutrustningar och en Sprinterbuss från Mercedes. Wetterstaden tycker att konjunkturerna
är lite svårbedömda just nu men det finns en
viss risk för lägre tillgång på jobb framöver.
Konkurrensen är som tidigare och det viktigaste
för att behålla jobben är att alltid göra ett bra
jobb, tycker Jonas. Wetterstaden är medlemmar i BFB och man har genomgått en uppsjö av
utbildningar som säkerhetskurser av alla sorter,
SSG, truckutbildningar, Heta Arbeten, Lift med
mera. Jonas tycker att det är viktigt med säkerhetsutbildningar men tycker att samordningen
av kurserna är lite spretig över landet. Alla entreprenörer verkar sitta med lite olika typer av
utbildningar. Borde samordnas bättre.
www.wbborr.se

VOID AB
Det händer mycket inom Borlänge-företaget
VOID som du kan läsa om i en separat artikel
här intill. VOID ägs och drivs av Anders Andersson som äger bolaget till 80 procent. Resterande 20 procent delas lika mellan Henrik
Månsson och Magnus Jansson. Det geografiska arbetsområdet har varit Dalarna och hela
Sverige på olika specialprojekt. Men sedan i
december satsar man även på Stockholm och
Mälardalen. Omsättningen under 2016 landade på nästan 27 Mkr och uppskattad omsättning 2017 är cirka 22 Mkr. I nuläget sysselsätter man 20 anställda. Exempel på genomförda
projekt är rivning av ugn vid Ovako Steel i
Smedjebacken. Ett jobb som landade på dryga
2,4 Mkr och pågick i fyra intensiva veckor. Ett
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VOID i Borlänge har ett starkt fäste i Dalarna
med omnejd men jobbar på projekt i andra
delar av landet också. Stockholm har blivit
en växande marknad för bolaget och man har
nu beslutat att göra en seriös satsning på eget
kontor och verkstad i Stockholm. “Att arbeta
på distans från Borlänge funkar inte i längden och innebär en hel del onödiga kostnader. Dessutom har jobben ökat i Stockholmsområdet och vi vet att vi har kompetens och
kunnande samt den utrustning som krävs för
att vara med och konkurrera i Stockholm”,
säger Johan Brandt som är platsansvarig för
VOIDs nyöppnade filial i Stockholm.
Johan berättar att från och med måndagen den 4 december öppnade VOID Stockholm på Galoppgatan 88 i Upplands Väsby
norr om Stockholm. Här har man numera
kontor och komplett verkstad. Johan Brandt
har anställts som platsansvarig samt att man
anställt ytterligare fem håltagare. Man har
också investerat i fem nya servicebilar, stripade med VOID, komplett utrustade med
håltagningsutrustning avsett för betongborrning. På depån i Upplands Väsby finns
tillgång till övrig utrustning som väggsågar,
golvsågar med mera.
“Det känns helt rätt att starta upp i Stockholm. Vi har haft en del jobb i området under
längre tid men det är krångligt att administrera från Borlänge. Stockholm har stor potential för oss och vi vill växa där. Därför sat-

stort pågående projekt är Nacka Strand, kvarteret Färjaren, dock inte i Stockholm utan i Falun. Under året har en del löpande investeringar gjorts men den enskilt största är satsningen
på den nya depå i Stockholm och Mälardalen
där man i nuläget lagt cirka 3,5 Mkr. Anders
Andersson tycker att konjunkturerna är goda
eller rättare sagt heta. Han befarar däremot
att marknaden på sikt kommer att krascha
genom att priserna kommer att dumpas, men
att det fortsatt kommer att finnas jobb. Han
tror att det på sikt blir mera krigande. “Jag tror
att marknaden fortsatt kommer att vara bra i
storstadsregionerna när det vänder. Den här
allmänna inbromsningen tror jag vi kommer
att få se redan nästa år och den kommer att
öka under 2019. Efter det kommer vi in i en
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sar vi nu på egen depå”, berättar VOIDs VD
Anders Andersson i en kommentar.
Men kontoret i Upplands Väsby kommer
inte bara serva Stockholmsområdet. Man har
för avsikt att täcka in hela Mälardalen och
Uppsala. Man startar dock i blygsam skala
med sex man men avser att öka styrkan om
behov finns.
Johan Brandt berättar att i nuläget finns
möjlighet att vid större jobb ta in folk från
Borlänge-kontoret. Han bedömer att det
finns mycket god potential för VOID i Stockholm och mycket att räkna på. Johan har själv
lång erfarenhet från håltagning och rivning
och har arbetat i branschen i hela 32 år. Nu
senast kommer han från Corvara/Borrkompaniet och dessförinnan arbetade han för PP
Såg & Borr i Falun i tio år. De fem håltagarna
som anställts har handplockats.
Johan understryker att man vill bygga upp
depån i Stockholm i lugn och ro och inte
stressa. “Vi ska jobba långsiktigt och hållbart
även i Stockholm och erbjuda högkvalitativa
tjänster och produkter på samma sätt som på
VOID i Borlänge”, säger Johan.
I Stockholm kommer man övervägande
att sats på byggindustrin då det finns ganska
lite industrijobb i området och byggjobben
är de som starkt dominerar. VOIDs kontor i
Stockholm nås bäst på mobilnumret 072-742
93 50.
www.voidab.se

ekonomisk svacka 2020 som kommer att hålla
i sig till 2023. Det är min uppfattning”, säger
Anders. Han fortsätter: “Sverige är ett väldigt
avlångt land och konkurrensen från oseriösa
aktörer kommer att öka och jag tror att marknaden kommer att delas upp i två läger. Ett
lägret kommer att vara oseriösa aktörer med
skitpriser där låga priser och en massa juridik
tynger ner den sidan. Den andra seriösa sidan
tar kvalitet och leveranssäkerhet till sina kunder”, säger Anders. Då gäller det att slutkunderna väljer rätt sida. VOID är medlem i BFB
och Sveriges Byggindustrier och man är certifierade enligt POVEL. VOIDs personal har
genomgått de flesta förekommande branschutbildningar för håltagare och rivare.
www.voidab.se

HILTI tar avancerad
diamantborrning till

EN NY NIVÅ

Hilti förstärker sin position som världsledande
inom diamantborrning genom att förnya hela
företagets sortiment av diamantborrkronor.
Företaget har utvecklat sitt sortiment av
SP- och SPX-diamantborrkronor ytterligare,
så att de har blivit ännu effektivare och lättare
att använda med hjälp av Hilti Equidist (EQD)teknik. Det innebär att borrhastigheten ökar
med upp till 50% jämfört med tidigare modeller av diamantborrkronor.
Under tillverkningsprocessen placeras industriklassade diamanter av hög kvalitet jämnt
fördelade och i bästa möjliga position för att
uppnå ännu högre borrhastighet och längre
livslängd.
Hilti Equidist (EQD) säkerställer att maximalt antal diamanter på skärytan ständigt är
i kontakt med basmaterialet för att optimera
effektiviteten under diamantsegmentets hela
livstid.
Eftersom olika material kräver olika segmentspecifikationer har Hilti gett diamantborrkronorna olika färger så att man lättare
kan skilja på dem. De som har grå märkning
ska användas i betong, grönt är för abrasiv/
slitande/färsk betong och orange för murverk.
Det nya sortimentet kan utnyttjas med den
innovativa utbytesmodulen Hilti X-Change
Module (X-CM), som gör att man snabbt och
enkelt kan byta ringen med segmenten på
borrkronan direkt på arbetsplatsen.
Diamantborrkronan brukar traditionellt
bestå av en enda enhet, vilket innebär att när
diamantsegmentet har slitits ut måste hela enheten skickas iväg för omsättning. X-CM-modulen består av en avtagbar ring som monteras
på X-changeröret. Denna kan man snabbt ta
bort med hjälp av en skruvmejsel och ersätta
med en ny som enkelt trycks, vrids och klickas
på plats.
Om en betongborrkärna fastnar inne i röret
eller borret fastnar i hålet kan det bli problem
att få loss den. Det kan leda till stillestånd och
att utrustningen skadas. Tack vare den geometriska konstruktionen av utbytesmodulen Hilti
X-CM kan användaren enkelt lossa ringen och
föra ut X-changeröret ur hålet. En enkel lösning som gör att man slipper utsättas för situationer som tidigare var både kostsamma
och tidskrävande.
Utbytesmodulen Hilti X-CM med den avtagbara ringen innebär att man kan packa ner
ett X-changerör och flera ringar för olika basmaterial - alltihop i en liten väska.

PENTRUDERFAMILJEN

samlades för information och erfarenhetsutbyte
Representanter från 85 procent av Pentruders
återförsäljare världen över samlades på den
årliga träffen Pentruder Distributor Council i
Borlänge i slutet av november för att ta del av
produktutvecklingsnyheter och utbyta erfarenheter. För Pentruder är både återförsäljare
och deras kunder som medlemmar i en stor
familj och därför är det viktigt att samlas regelbundet.
“Totalt finns nu Pentruder representerat
i ett 40-tal länder världen över och vi ser en
stark tillväxt på flera marknader. Pentruders
återförsäljare har sina territorier där de har
ensamrätt att sälja Pentruder-produkter. Men
det finns givetvis vissa regioner som fler har
rätt att verka i. Det viktiga dock är att återförsäljarna inte ser varandra som konkurrenter

utan samarbetspartner, där alla verkar mot
ett gemensamt mål – Att ge våra kunder bästa
möjliga service”, säger Marie Peil, Marknadschef på Pentruder.
Under träffen var det givetvis mycket som
fokuserades på det nya Hfi-systemet, dess finesser och utveckling. Att frångå konceptet
med en helintegrerad lösning som både skulle
varit känsligt och inneburit högre vikt på såghuvudet fortsätter att visa sig som ett klokt val.
“Flera av våra återförsäljare som har nära
kontakt med våra slutkunder har mötts av positiva reaktioner och det är framförallt fördelen med Pentruders modularitet och att man
inte behöver köpa elektroniken flera gånger
som det blir i ett helintegrerat system som
kunderna uppskattar”, fortsätter Marie Peil.

DROME VÄXER

och öppnar filial i Mälardalen

Roger Jonasson på Drome AB i Dalstorp är nöjd
med företagets utveckling. “Tillväxten i bolaget
har varit över förväntan, från 8 till närmare 14
miljoner i år. Men så jobbar vi hårt också och
har bra produkter”, ler Roger. Drome har en
stark tilltro till sin nya positioneringsteknik av
diamanter i segmenten för golv- och väggsågar. “Testresultaten har varit bra och vi ser fram
emot en bredare lansering av konceptet på den
svenska marknaden”, säger Roger.
Roger berättar att klingmodellen PDA
PRO3 består av högre kvalitet på diamanterna, 40-procentig diamantkoncentration för
de starkaste maskinerna på 18-27kW. Den nya
segmentsblandning ger snabbare avverkning
men ger samtidigt en lång livslängd tack vare
ökad kvalitet på diamanterna. För maskiner
från 5-15kW finns det modeller med både 20
och 40 procents diamantkoncentration.
Från och med den 15 januari, 2018 öppnar
Drome filial för området Stockholm och Mälardalen. Ansvarig för stockholmsavdelningen är Stefan Alhall som kommer att leda den
dagliga verksamheten.

Stefan har gedigen erfarenhet av håltagarbranschen och kommer närmast från entreprenören Granitgrabbarna där han varit håltagare i 10 år. De sista två åren jobbade han
som arbetsledare.
Dromes filial ligger på Saldovägen 2 i Veddesta väst om Stockholm. Lokalen är rymlig
och väl anpassad för verksamheten på hela
113m2 med mycket bra parkeringsmöjligheter.
Här kommer man har service och utlämning
är öppen från Kl 06:00 vardagar. Det är enkelt att hitta till filialen som ligger nära E18.
Det kommer att finnas ett fullt sortiment av
diamantklingor och kärnborr i butiken på filialen och Stefan kommer även att ombesörja
utkörning och uppbyggnad av K lager hos
kunder som så önskar.
www.drome.se
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Nu laddar Jerneviken Maskin i Göteborg för fullt inför framtiden med
flera nya produkter. En av nyheterna är att man på allvar ger sig in i
rentalbranschen med bland annat ett för Sverige helt nytt sortiment av
amerikanska maskiner för slipning och polering av betonggolv.

F

ör drygt ett år sedan, mitt under brinnande DEMCON-mässa, möttes vi av budet att Jerneviken Maskins grundare Owe
Persson gått ur tiden efter en tids sjukdom.
Med den position som Owe haft både i branschen och i sitt företag var hans död ett hårt
slag. Owe var en av de som var med när den
svenska håltagningsbranschen startade och en
av de nyckelpersoner som haft stor betydelse
för branschens utveckling.

SAMMA RIKTNING
MEN MÅNGA FÖRÄNDRINGAR
Att allt skulle bli annorlunda efter Owes bortgång både i branschen som sådan men framförallt inom det bolag han älskade så högt, rådde
ingen tvekan om. En ofrånkomlighet när en
person som Owe försvinner från verksamheten. Under de dryga 14 månader som gått har
en hel del hänt i både branschen och på Jerneviken Maskin. Företaget har alltid haft en stark
förankring bland håltagarna och många andra
leverantörer vill naturligtvis ha en bit av den
kakan.
Under året har en hel del förändringar skett
inom Jerneviken Maskin. Förändringarna
handlar både om inriktning- och personal.
Eva Dahlberg utsågs omedelbart efter Owes
bortgång till företagets VD. Personalstyrkan
har förändrats under det senaste året. Några
har lämnat företaget medan tre nya ansikten
tillkommit. Peter Niklasson är ny övergripande
Affärsansvarig och ansvarig för Göteborgsregionen, Andrée Bergström är Affärsansvarig för
Mellansverige samt att Andreas Kihlgren har
anställts som Produkt- & Affärskoordinator.
Torsten Lindvall har varit med Jerneviken Maskin sedan länge och är Affärsansvarig för södra Sverige. Inom administration och produk-

tion är personalstyrkan i princip den samma
sedan tidigare.
När Professionell Demolering besökte Jerneviken Maskin i oktober berättar Eva Dahlberg
om bolagets nya strategi. Eva berättar att strategin är att aktivt förstärka sin ställning på håltagningsmarknaden samt inom rentalbranschen.
“Inom håltagning har vi sedan länge de rätta
produkterna och det tror jag de flesta håltagare
känner till sedan länge. Vi har ett mycket brett
sortiment av bra och prisvärda diamantverktyg
och maskiner för håltagning. En av våra styrkor
är också alla de olika typer av hjälpmedel som
finns i vårt sortiment och som gör vardagen
enklare för både håltagare och byggentreprenörer. Här har Owe Perssons och våra anställda lagt ner ett stort utvecklingsarbete sedan
många år tillbaka”, berättar Eva.
En del i Jernevikens satsning är att man vill
bredda sig på hela den svenska marknaden.
Göteborgsområdet är förstärkt av Peter
Niklasson som kommentarer: “Det känns fantastiskt spännande att arbeta på Jerneviken
Maskin och i den här branschen. För mig är
dock håltagning ganska nytt men med bra stöd
från både kollegor och kunder går det ganska
smidigt att komma in i arbetet. Jag har dock
lång erfarenhet från att ha arbetat med infästningar och annat inom byggbranschen, där jag
känner mig hemma”, säger Peter.

NY FILIAL I STOCKHOLM

I södra Sverige har man sedan länge ett starkt
fäste bland håltagare och nu vill man stärka sin
ställning i andra delar av landet.
Företagets inriktning är inte annorlunda.
Istället ökar man sin satsning och gör den mera
målmedveten. Rentalmarknaden kommer
man dock att prioritera mer än tidigare.
Jerneviken satsar på
bred front i Mellansverige och i Stockholm förstärker man
sin närvaro genom att
öppna eget kontor i
Skärholmen. Jerneviken Maskin har sedan
länge ett nära samarbete med Pelles Diamant i Skärholmen
söder om Stockholm.
“Den 18 januari nästa år kommer vi att hålla ett öppet hus
i våra nya lokaler i Stockholm
Andrée Bergström som är Affärsansvarig för Mellansverige
på Strömsätravägen 18 i Skärvisar en av de nya sliparna från Sase.
holmen”, berättar Peter.
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EXPANSION
GÄLLER FÖR JE
Jerneviken Maskins härliga gäng.

ÄR DET SOM
ERNEVIKEN NU

Andreas Kihlgren som är Produkt- & Affärskoordinator
hjälper en kund att ta ut diamantverktyg.

Enkelt att byta verktyg.

Ny liten joniseringsenhet från Oxysan.

Man har också anställt Thomas Johansson
som teknisk konsult, utbildare och säljare på
norra Sverige. Thomas har lång erfarenhet
från håltagningsbranschen och han kommer
att vara ett viktigt stöd för hela bolaget och på
alla regioner. Thomas grundade ursprungligen
Falkenbergs Håltagning som sedan 1987 drivs
av Thomas bror Urban Johansson. Falkenbergs
Håltagning tilldelades för övrigt det Svenska
Demoleringspriset 2016.

UTRUSTNING FÖR SLIPNING
OCH POLERING AV BETONGGOLV
Att Jernevikens sortiment är stort både ifråga
om diamantverktyg och maskiner råder ingen
tvekan om. Sedan några år tillbaka säljer man
det nya egenutvecklade diamantverktygsprogrammet Dimacx som man fått mycket fin
kritik för. Inom maskiner och hjälpmedel har
man sedan några år marknadsfört Oxysan där
man genom joniseringsteknik bekämpar det
skadliga dammet på byggarbetsplatser. Men
den stora nyheten när Professionell Demolerings besöker är företagets nya satsning på maskiner och verktyg för slipning och
polering av betonggolv. “Vi har nyligen slutit ett samarbetsavtal med den
amerikanska tillverkaren SASE Company, LLC som är en av de största tillverkarna av maskiner och verktyg för
slipning och polering av betonggolv i
USA”, berättar Peter.
SASE är inget obekant varumärke.
I synnerhet inte i USA där man har
en stor andel marknadsandelar men
man har även sålt sina produkter på
den europeiska marknaden sedan ett tiotal år tillbaka. SASE har ett brett sortiment
som inte bara består av golvslipar. Man tillverkar även andra typer av maskiner och verktyg
för golvbearbetning som på engelska kallas

Floor Scrapers, Shavers, Scarifiers, Burnisher,
golvfräsar samt en rad andra hjälpmedel och
tillbehör för behandling av både betong och
terrazzo-ytor. Företaget har även sina egna
stofthanterare. Men för Jernevikens del satsar man först och främst på SASE program
för slipning och polering av betonggolv med
tillhörande dammsugare. “Vi säljer fyra modeller av slip- och poleringsmaskiner från SASE,
PDG 5000, PDG 6000, PDG 8000 och PDG
9500. Samtliga modeller finns både med och
utan fjärrstyrning. I sortimentet finns också
sex olika modeller av stofthanterare varav vi
främst kommer att fokusera på tre som passar bäst för slipning och polering”, säger Peter.
Den största modellen av slipmaskinerna, RDG
9500, som klarar att slipa en yta på upp till nästan en meter i diameter är försedd med ett lågt
utstickande parti som klarar av att gå in under och slipa under socklar vilket är en smart
lösning för mera effektivt golvslipningsarbete.
SASE verktygssortiment för slipning och polering omfattas av alla de typer av verktyg som
behövs för renovering, sanering, slipning och
polering av betonggolv. Verktygen för polering
är uppdelade i sju olika steg och hårdheter och
som finns i en rad olika “grits”.
“Just nu siktar vi in vår marknadsföring och
försäljning av SASE produkter i Sverige men vi
har option på att även börja sälja i Danmark och
Norge. På mässan DEMCON i september nästa
år kommer vi på Jerneviken visa och demonstrera vårt sortiment från SASE”, berättar Eva.
SASE har sin utveckling och tillverkning i
Rockford utanför Knoxville i USA. Knoxville i
Tennesse klingar lite extra i svenska öron då
det var här som HTC startade sin verksamhet i USA. HTC och fabriken i Knoxville är
som bekant numera i Husqvarnas ägo. SASE
grundades redan i slutet av 1950-talet och till
en början tillverkade man så kallade scarifiers
och fräsar. På 1980-talet började man satsa på
golvslipar för att under 1990-talet och framåt
på allvar ge sig in i den nya planetväxlade tekniken för slipning och polering.
www.jerneviken.se
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Vinnarlaget Team Sweden: Fredrik Thygesson, Fredrik Johansson,
Janne Hirsikangas och Peter Strand.

Svenska laget segrade på

CASE RODEO 2017
M

askinia, Case generalagent i Sverige,
har under flera år deltagit i den stora
maskinoperatörstävlingen Case Rodeo och 2017 var inget undantag. Totalt får
tre förare kvalificera sig till finalen och därmed representera Sverige under den internationella finalen i Paris. Tävlingen innehöll
fyra moment med fyra olika maskintyper:
bandgrävare, hjullastare, traktorgrävare och
kompaktlastare.
Sveriges lag bestod av Janne Hirsikangas,
Hirsikangas Gräv & Schakt, Fredrik Johansson,
Schaktsam, och Fredrik Thygesson, Thygessons Entreprenad samt coachen Peter Strand
från Maskinia, försäljningschef för Case i Sverige. Det var ett taggat lag som åkte ner till
Paris och förhoppningarna var stora. Under
fredagens träningar visade laget upp en hög
kompetens och samtliga moment genomfördes med ett imponerande resultat. Lördagens
tävling blev en riktig uppvisning där det svenska laget gick på säkerhet för att bärga lagsegern. Dessutom gjorde de tävlande fantastiska
prestationer individuellt.
“Det här har varit en fantastisk upplevelse.
Det är ett mycket välordnat arrangemang och
när man sätter sig vid spakarna så kommer
verkligen tävlingsnerverna fram. Vi åkte ner
med inställningen att vi skulle kämpa som ett
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Den internationella finalen av maskinoperatörstävlingen
Case Rodeo 2017 avgjordes den 13-15 oktober. Till tävlingen hade 52 st deltagare från 13 länder kvalificerat sig
och den hölls på Case Kundcenter i Monthyon, nära Paris.
Finalen var indelad i fyra moment som satte förarna på
stora prov i skicklighet och precision. Det svenska laget
gjorde succé och vann som bästa nation.

lag och det känns då riktigt skönt att vi höll oss
till det och att den teamkänslan sedan gav oss
segern”, säger Fredrik Johansson.
Det var oerhört nära att Sverige även tog
hem den individuella förstaplatsen men efter
sammanställningen av alla fyra moment så visade det sig att det skiljde mindre än 13 sekunder mellan den vinnande dansken, Bendt
Risom, och Fredrik Johanssons andraplats och
enbart 2 sekunder efter Fredrik landade Janne
Hirsikangas på en tredjeplats.
”Jag har en individuell femteplats och en
åttondeplats sedan tidigare. Att nu få komma
upp på pallen individuellt och vinna som bästa
lag är oerhört roligt. I år handlade det mycket
om precision, vilket passade oss väldigt bra”,
säger Janne Hirsikangas.
Sverige gjorde en mycket hög och jämn insats i alla grenarna men i kompaktlastarmomentet lyckades Sverige speciellt bra, Fredrik
Thygesson rodde hem en andra plats och Janne Hirsikangas en tredje plats.
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“På plats insåg man fort att det inte var någon lek utan verkligen på blodigt allvar och sen
att efter en spännande dag få gå upp vid prisutdelningen och ta emot en silvermedalj för
sin körning med kompaktlastaren var en härlig
avslutning på dagen. Men känslan när de avslöjade att “Team Sweden” var bästa nation var
helt fantastisk, och att få gå fram och höra nationalsången spelas tillsammans med sina lagkamrater var en helt otroligt härlig upplevelse.
Tror att detta bara kommer att motivera mig
mer till vardags i mitt yrke men att det även
kommer motivera mig att ta mig tillbaka och
få representera Sverige igen”, säger en lycklig
Fredrik Thygesson efter helgen.
Prisutdelningen skedde med ”Vilda
Västern”-tema på Domaine de Chaalis, en
hästsportarena i Frankrikes största hästuppfödningsområde, Chantilly. Där bjöds de tävlande på en spektakulär hästuppvisning samt
galamiddag med prisutdelning, med svenska
laget högst upp på pallen.
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DEMCO
Demoleringsbranschen går på högvarv i Sverige.
Behovet av bostäder är fortsatt skriande och det
verkar inte som att efterfrågan kommer att mättas
under de närmaste två åren. Så länge vi lever med
denna situation på byggmarknaden är risken för att
en bostadsbubbla skall spricka inte så stor. Något
som bådar gott inför DEMCON 2018.
“Med det läge vi har på marknaden tror jag att
DEMCON 2018 ligger helt rätt i tiden. Våra entreprenörer har mycket att göra. Samtidigt är konkurrensen stor. Det gäller att särskilja sig från sina
konkurrenter med större kunnande, mera effektiva

maskiner och metoder samt effektivare verktyg.
Här har våra leverantörer en utmaning att fånga
upp detta och DEMCON blir då en än viktigare mötesplats”, säger Jan Hermansson som ansvarar för
DEMCON.
Sjunde upplagan av DEMCON
DEMCON 2018, som hålls på Inframässan på InfraCity norr om Stockholm, arrangeras nu för sjunde
gången sedan 1998. Inriktningen är den samma
sedan starten, det vill säga att mässan riktar in
sig på den bransch som har samlingsnamnet de-

molering. Inom demolering ryms sektorer såsom
betonghåltagning, rivning, slipning och polering av
betonggolv, återvinning av rivningsrester, sanering,
stofthantering, vattenbilning med mera. Sammantaget de tjänster som våra entreprenörer erbjuder.
“Under de nästan 30 år som vi arbetat med demoleringsbranschen är det intressant att konstatera
att många entreprenörer omfamnat så många flera
tekniker än vad de ursprungligen jobbat med. Att
erbjuda rivningstjänster eller slipning av betonggolv
är idag nästan en självklarhet om man är håltagare
exempelvis. Det har hänt mycket med branschen

ON 2018
och det är precis den här utvecklingen mässan
DEMCON kommunicerat sedan slutet av 1990-talet”, säger Jan.
Stort intresse
Mässan DEMCON 2018 kommer att hållas den 2728 september nästa år. Redan nu är intresset stort
och många utställare har redan bokat sina montrar.
“Inför DEMCON 2018 är intresset större än det
brukar vara. Många utställare hörde av sig redan efter semestern i år och ville boka. Leverantörskartan
har ju också ritats om en del sedan förra mässan

så det ska bli intressant att se hur DEMCON 2018
kommer att se ut”, säger Jan Hermansson.
Nästa år kommer det heller inte att bli så
mässtätt i september som varit fallet under tidigare år. DEMCON 2018 störs inte av någon annan
mässa då den ligger i slutet av september.
Det kommer at bli två intensiva mässdagar på
InfraCity med en inomhusdel och en utomhusdel
som vanligt. På kvällen den 27 september arrangeras som vanligt demoleringsbranschens egen
branschfest “DEMCON-kalaset”. I samband med
det koras också vinnarna av det Svenska Demo-

leringspriset. Nomineringsprocessen har redan
dragit igång för fullt och de som önskar nominera
tillverkare och entreprenörer ombeds att skicka in
nomineringshandlingar som finns att ladda ner på
sidan www.professionelldemolering.se/demoleringspriset.
“Det är alltid lika kul att börja förbereda för ett
nytt DEMCON-event och vi drar alltid igång cirka
ett år innan mässan så nu är det hög tid. Inom kort
kommer mässans nya hemsida att vara aktiv så att
det går att gå in och boka monter direkt på hemsidan”, avslutar Jan Hermansson.

Utdelas av tidningen Professionell Demolering i samverkan
med Branschorganisationen för Byggnadsberedning.

Då är det åter igenom dags att början fundera i banor att nominera
landets bästa företag inom demolering, betonghåltagning, slipning
och polering av betonggolv, sanering och återvinning. Nu släpps
anmälningshandlingarna till branschtävlingen. Det Svenska
Demoleringspriset sjösattes för första gången 2012 och arrangeras
nu för fjärde gången. Priset delas ut av tidningen Professionell
Demolering i samarbete med branschföreningen för Byggnadsberedning, det vill säga före detta riv- och saneringsentreprenörerna
och håltagningsentreprenörerna. Vinnarna av det Svenska Demoleringspriset 2018 kommer som vanligt att koras på DEMCON-kalaset
som hålls på kvällen torsdagen den 27 september, 2018, efter
första mässadagen av DEMCON 2018 på InfraCity i Stockholm.
Nominera ditt företag
Men innan dess drar nomineringsprocessen igång och alla professionella aktörer inom branschen som bär det samlade namnet
demoleringssektorn är välkomna att sända in sina nomineringsförslag. Kom ihåg också att ett företag kan nominera sig själv och
ingen anna behöver göra det för dig. Det viktigaste är att du tydligt
beskriver varför du tycker att just ditt företag skall nomineras.
Naturligtvis kan man också nominera något företag som man tycker
förtjänar att vinna priset inom någon kategori.
Och det Svenska Demoleringsprisets kategorier är följande:
1. Årets rivningsentreprenör
2. Årets håltagningsentreprenör
3. Årets saneringsentreprenör
4. Årets rivningsprojekt
5. Årets håltagningsprojekt
6. Årets saneringsprojekt
7. Säkerhet- och arbetsmiljöpriset
8. Recycling- och miljöpriset
9. Det Svenska Vattenbilningspriset
10. Årets tillverkare/leverantör
11. Stora innovationspriset för tillverkare/leverantörer
12. Det Svenska Demoleringsprisets “Honorary Award”
Prisets jury
De bidrag som skickas in för att nomineras kommer att, i vanlig
orning, granskas av priset jury. Juryn bestående av ett antal
välkända, tidigare aktiva, namn inom demoleringsbranschen
samt nyckelpersoner inom den svenska bygg- och anläggningsbranschen. Juryn består av Bo Hörnqvist, grundare och fd ägare av
rivningsföretaget Rivab i Göteborg AB, Gunnar Landborg, grundare
av DISAB Håltagning och en eldsjäl i branschen sedan många år,
Jan Lemos, grundare och fd ägare av J L Betonghåltagning AB,
Lars Eriksson, grundare och fd ägare av Södertälje Borrteknik
AB, Tommy Hällgren, fd säljare på Brokk AB, Arne Holgersson, fd
produktchef och säljansvarig på Tyrolit ABs diamantverktygs- och
håltagningssektion, Lars Sandström, ordförande i Branschorganisationen för Byggnadsberedning, Micael Appelgren, chefredaktör
för branschorganisationen Maskinentreprenörernas magasin
ME-tidningen samt Jan Hermansson, chefredaktör för tidningen
Professionell Demolering.
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Skaffa anmälningshandlingar
För att rekvirera anmälningshandlingar till priset går de antingen
att ladda ner direkt från tidningen Professionell Demolerings
hemsida på länken www.pdworld.com/demoleringspriset. De kan
också beställas från SCOP AB på telefon 08-585 700 46. Missa inte
möjligheten att nominera ditt företag till det Svenska Demoleringspriset 2018.

DEMCON 2018 c/o S.C.O.P. AB • Box 786 • 191 27 Sollentuna • Sweden • Tel: 08-585 700 46 • Fax: 08-585 700 47 • info@demcon.se • www.demcon.se
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PERFEKT!
Betongsåg med 150 mm skärdjup
Godkänd för kombinationen vatten/el
Enkel och säker att använda
Elektroniskt överbelastningsskydd
Stark 3200 W (16A)
Max klingdiameter Ø 406 mm
Tålig och servicevänlig
Låg vikt (9,6 kg)

Vill du se mer av sågen så
scanna QR-koden.
Observera att slätsågning
ej är tillåtet inom EU.

TEL: 031-19 88 80 • MARIEHOLMSGATAN 10 • GÖTEBORG
TEL: 08-23 29 00 • S:T ANSGARS VÄG 6 • SOLNA
TEL: 0431-710 00 • HALLANDSVÄGEN 27 • BÅSTAD
WEB: WWW.MIDHAGE.SE • MAIL: INFO@MIDHAGE.SE
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HYR, KÖP LEASA VERKTYG FÖR:

DEMOLERING, RIVNING & ÅTERVINNING
Hydraulhammare, konstruerade
helt utan genomgående bultar.
Mindre underhåll och stillestånd.
Överlägsen styrka i förhållande till
vikt.
•
Solid hammarkropp, färre
rörliga delar
•
Inga genomgående bultar (ej
FXJ770)
•
Ventiljusterare ger optimal
prestanda
•
Lägre vikt högre kraft
•
Ställbar slagfrekvens
•
Tomslagsskydd

Pulveriserare, förstklassigt
verktyg för primär rivning.
•
Hög krosskraft
•
Kolv skyddad i ramen
•
Utbytbara stål & krossplattor
•
HARDOX in my body
•
HARDOX wear plate
•
Speed valve
Rivningsgrip, käftar för sortering
och tuffare rivning. Kan varieras
med olika käftbredd.
•
Hög gripkraft
•
Hög kapacitet
•
Utbytbara och vändbara
slitstål
•
HARDOX in my body
•
HARDOX wear plate

Hydraulmagnet, komplett enhet ”plug and play” med integrerad
magnetgenerator. Världens snabbaste avmagnetisering på 0,8
sekunder. Snabbt byte från en maskin till en annan.
•
Världens snabbaste avmagnetisering, 0,8 sekunder
•
Enkel att ansluta, ingen installation
•
Inga elkablar

AMAS Svenska AB
Kvartsgatan 8, 749 40 Enköping

Stålsax, enastående prestanda i
förhållande till vikt. Smidig design,
kan användas både för primär och
sekundär klippning.
•
Kolv skyddad i ramen
•
Vändbara slitstål
•
Speed valve

0171-48 74 00
info@amas.se
www.amas.se

NYA MASKINER
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OCH VERKTYG FÖR

SLIPNING OCH POLERING

S

lipning och polering av betonggolv har
blivit allt populärare runt om i världen de
senaste 15 åren. Allt började, som vi alla
svenska vet, med tillverkaren HTC Sweden
i mitten av 1990-talet som revolutionerade
marknaden med ett helt nytt tänkande. Snart
följde andra tillverkare i spåren som Diamatic
och King Concepts. Denna bransch har nu utvecklats med en mängd leverantörer. Här är
nyheterna under det senaste året.
Den största nyheten är Husqvarna Construction Products förvärv av HTC Sweden.
Detta följde några månader efter köpet av
Pullman Ermator. Husqvarna har genom åren
förvärvat ett antal konkurrenter, som har absorberats i Husqvarnas varumärke, men med
HTC och Pullman Ermator verkar de fortsätta
som separata varumärken. Ett klokt beslut! En
annan sak som vi har sett under de senaste
åren är att starka amerikanska märken har
börjat satsa på den europeiska marknaden.
Några exempel är Superabrasive, National
Flooring Equipment och Sase. Sase har sålts
på den tyska marknaden ganska länge men nu
går företaget också in på Europas norra marknaderna och börjar med Sverige. Den svenska
tillverkaren och distributören Jerneviken Maskin har börjat sälja hela Sase sortimentet. Om
detta kan du läsa i en separat artikel på sidorna
20-21.

Här kommer en sammanfattning av en del av nyheterna på
slipnings- och poleringsmarknaden som är ett utdrag ur
PDs internationella systertidning PDi Magazine.

BLASTRACS NYA SHOTBLASTER
Tidigare i år lanserade Blastrac sin nya bärbara
shotblaster 1-8DM för små jobb. Den körs på
enfasel och har en manuell körhastighet och
222 mm sprängmönster. Den här lilla maskinen kan användas som en komplementenhet
för större jobb och för beredning av betong
före trägolvinstallationer eller applikationer,
såsom överlägg, färg eller dekorativa beläggningar. Den kan användas i trånga utrymmen
intill väggar och andra vertikala utskjutningar
om sidomagnetstätningarna avlägsnas. Än så
länge har dock inte shotblaster-tekniken fått
något riktigt fäste i Norden trots att den mycket väl skulle funka här också.
www.blastrac.com

DRS-FLOOR FRÅN DR. SCHULZE
Tyska Dr. Schulze satsar hårt på slipning och
polering av golvytor och lanserade flera nya
produkter under året. Bland annat har man
introducerat en multi-blade cutter/scarifier
DBF-330 som är två maskiner i ett. Den kan
användas med en vanlig 300 mm diameter
scarifierblad utrustad med karbidverktyg eller
upp till 40 diamantblad med en diameter av

270 mm. DBF-330 är utrustad med en elektrohydraulisk matningsenhet med kontinuerlig
hastighetsjustering, avtagbara vikter och LEDljus för bekväm drift.
Dr. Schulze har också lanserat nya slipmaskinen DBS-300 Vario, för bearbetning av hörn
längs väggar och mindre områden med begränsad tillgång. Huvudfunktionen hos denna
kantslip är dess justerbara hastighet från 0 till
1200 varv per min, vilket möjliggör applicering
av PCD-fräsning, metall- och hartsbundna
polerverktyg. Vattentank och enkel fixering
av verktygshållaren gör DBF-300 till en av de
mest universella enkla huvudkvarnarna tillgängliga.
DBS-300 Vario är utrustad med 4 kW 230V
motor, frekvensomvandlare och elektrisk justering av maskinens höjd. Med denna justering kan slipvinkeln ändras och det går även
att placera maskinen där sliphuvudet trycker
mot väggen i sig, vilket möjliggör exakt drift.
www.dr-schulze.de
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polering av alla ytor. Bella har alla utbytbara
tillbehör för att övervinna alla utmaningar
som uppstår på byggarbetsplatser. Klindex
lanserade också nyligen Expander 530 propandriven slip- och polermaskin, med patenterat
planetsystem.
Klindex har också släppt den nya verktygserien Klindex Flash Diamond ett trestegs poleringssystem för marmor, terrazzo och betongytor. Systemet, som fungerar vått och torrt,
reducerar poleringsarbetet ner till tre steg för
polering av alla slags trottoarer och är idealisk
för marmor terrazzo och betongytor.
www.klindex.it

NYA SCHWAMBORN DSM 250

KLINDEX
Den italienska tillverkaren Klindex har under
året utökat sortimentet med två maskiner.
Poleringsmaskinen Max Orbit kan arbeta
i trånga utrymmen. Roto-orbitalrörelsen gör
kristallisationen snabb och enkel. Den dubbla
rotations-, orbitalrörelsen minskar drastiskt
maskinavfallet på ytor som ska kristalliseras,
vilket gör jobbet lätt och enkelt för oerfarna
operatörer. En annan ny Klindex-produkt är
Bella golvpoleringsmaskin. Den är tillgänglig
med motorer från 1,3kW till 2,9kW och är idealisk för rengöring, behandling, slipning och

32

Den nya Schwamborn DSM 250 har ett svängbart sliphuvud som möjliggör tre arbetspositioner på vänster, höger och mitt som automatiskt anpassar sig till väggkonturen under
kantslipning, även i hörn. DSM 250 möjliggör enkel och okomplicerad slipning av betong, och stengolv för avlägsnande av lim och
fyllnadsmedel eller utjämning av golvytor.
Schwamborn utvecklade ett diamantsystem
med tillbehör för alla golvtyper och golvstatus
med ETX-Easy Tool Exchange för ytbehandling, slipning eller polering.
Som alla slipmaskiner av Schwamborn är
DSM 250 en flytande slipenhet för hållbarhet,
maximal produktivitet och låga vibrationer.
Schwamborn lanserade också den fjärrstyrda
DSM 800RC-slipen ungefär för ett år sedan. Maskinen är avsedd för stora ytor och ger betydligt
bättre operatörskomfort och hög produktivitet.
ETX Duo kontrollsystem säkerställer att ytkvaliteten är jämn, verktyget avverkar effektivt och
att maskinens maxprestanda uppnås.
www.schwamborn.com
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PASSERADE
DURATIQ
TESTET?

R

PM-gruppen, ett USA-baserat nätverk av diamantpoleringsentreprenörer, har satt Duratiq på provet.
Under en period av flera månader har
Duratiq-slipen testats på flera arbetsplatser mot andra slipmaskiner. Resultaten var fantastiska. Förutom den mycket
enklare hanteringen av Duratiq antas den
ökade produktiviteten motsvarande arbetskraftsbesparingar på 10%.
Fälttestet var att sätta Duratiq-maskinerna på proven och att de klara de krav
som utlovats. De övergripande kraven på
Duratiq är 54% ökad produktivitet, 100%
mindre dammrester på golvet, 74% mindre
vibrationer och 1000h serviceintervaller.
Två lag genomförde fälttesterna, ett lag
arbetade med vanliga maskiner och metoder som de brukade användas, medan den
andra körde två nya fjärrstyrda Duratiq
RX8-maskiner. Syftet var att klargöra om
det var skillnad i prestanda mellan de två.

RESULTATEN
Efter över 150 dagar visade resultaten att
Duratiq-maskinerna levererade över förväntat vad gäller effektivitet. Enligt RPMs
ägare, Dave Stratton, skulle man spara
10% i arbetskraftskostnader om de bytte ut
sina 52 maskiner till Duratiq beroende på
att man skulle kunna slipa mer varje dag.
Också feedbacken från operatörerna var
mycket positiv och gällde bland annat de ergonomiska egenskaperna som exempelvis
lätt att hantera vikter m m. HMI-skärmen
gjorde också stor skillnad med sin information om prestanda, gång och sliphastighet.

NYHET

DC Storm

Det snabbaste sättet
att få jobbet gjort

HTC LANSERAR SUPERVERKTYG
HTC har lanserat HTC Superprep-serien av
verktyg för golvberedning. Verktygen har utvecklats för de grovaste golvslipningarna, när
tjocka beläggningar ska avlägsnas eller golvnivåer ska sänkas. Särskilt fokus har lagts på
snabbare arbete med hjälp av verktyg med exceptionellt hög slipkapacitet. Samtidigt försäkras också en förbättrad livslängd för verktygen.
Gemensamt för alla 24 verktyg i serien är den
nya gröna färgen och den enkla metoden för
att göra rätt val. Det optimala verktyget kan
enkelt identifieras med en enkel visuell guide,
som skrivs ut både på verktygskartongen och
ingår separat i lådorna. Alla verktyg används
bäst med HTCs golvslipar och dammsugare
för maximal synergi.
www.htc-floorsystems.com

HTC LANSERAR NY DAMMSUGARE
Den nya HTC D60 dammsugaren har utformats för golvslipning och speciellt för användning med HTC Duratiq-slipmaskiner.
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Funktioner, såsom Duratiq fjärranslutning,
automatisk filterrengöring och integrerad förskillning, ger ökad produktivitet och slipkapacitet och säkerställer kontinuerlig drift och
konsekvent och säker dammutvinning. Andra
fördelar är kompakta dimensioner, smarta
funktioner för ergonomisk hantering och hög
säkerhetsstandard med Hepa H13 filter.
HTC D60 rekommenderas för golvslipning
med en slipbredd på 600mm till 700mm. Den
är utrustad med en digital kontrollpanel för
övervakning av extraktorn. En LCD-skärm ger
information om de kritiska faktorerna för optimal dammutvinning, såsom luftflöde, undertryck och filterstatus.
Lätt hantering och säkerhet har också fått
stor uppmärksamhet. HTC D60 är kompakt
och är 680mm bred och 1,4m hög i transportläge. Detta gör att den kan transporteras i de
flesta arbetsfordon och passerar enkelt genom
vanliga stora dörröppningar. Extra stora hjul
med bromsar gör det möjligt att flytta över
trösklar och andra hinder. Maskinen är utrus-
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tad med PTFA-beläggningskoniska filter och
Hepa H13-filter med snabblåsningssystem.
www.htc-floorsystems.com

SCANMASKIN LANSERAR
LUTEUS OCH NYA DAMMSAMLARE
Scanmaskin har utvecklat ett nytt hybridverktyg,
Luteus, för torrpolering av olika golv och beläggningar, som betong- och gipsprodukter och terrazzofloor. Luteus är lätt att applicera på Scanmaskin-maskiner, och har god hållbarhet och
flexibilitet. Luteus finns i storlekarna 180mm,
210mm och 240mm och korn från 50 till 3000.
Scanmaskin har också nyligen introducerat
två industridammsamlare, Scandust 8000 och
ScanDust 3600, båda utrustade med HEPA-filter.
Ett grovfilter av polyesterkvalitet ger en hög grad
av materialavskiljning. Dessutom är design- och
filterområdet för dessa nya modeller utformade
för att ge största möjliga sugkapacitet. Båda modellerna utnyttjar Longopacs uppsamlingssystem,
vilket gör hantering av damm enkelt och effektivt.
www.scanmaskin.com

vilken uppgift har du framför
dig? vi har rätt maskin för
jobbet – och för kroppen.

En bra vardag.
Varje dag.
I vårt sortiment finns en maskin för varje tänkbart användningsområde inom bygg, sanering,
rivning och håltagning. Kraftfulla luftrenare, stoftavskiljare och våtsugar som effektivt tar
hand om slammet och dammet – samtidigt som de är snälla mot din kropp.
På Pullman Ermator låter vi nämligen din arbetsmiljö styra vår produktutveckling. Därför
sitter det H13-filter i alla våra stoftavskiljare och luftrenare – för att skona dina lungor. Vi kan
också erbjuda Longopac® till alla våra stoftasvkiljare, för helt dammfria påsbyten. På våtsugarna
sitter en utkastarpump som underlättar tömning av det som sugits upp. Sist men inte minst
har maskinerna ergonomiska handtag, en låg vikt och hjul som gör dem lätta att flytta
– allt för att spara din rygg.
Vi bygger maskiner för alla som vill ha en bra vardag. Varje dag.

pullman-ermator.se

BESÖKSREKORD

på Maskiniadagarna 2017
Ny handhållen
borrmotor hos Midhage
Jack Midhage AB introducerar nu en ny handhållen borrmotor för professionell håltagning.
Maskinen heter DM6P och är avsedd för borrning upp till Ø 100 mm (Ø160 mm vid stativmontage).
Borrmotorn är på 2000 W, har tre hastigheter och mekanisk slirkoppling.
Övriga funktioner är bl a elektronisk motorstyrning, mjukstart, värmeskydd och överbelastningsskydd med indikatorlampa. Mjukstart-funktionen låter motorn starta med halv
hastighet och nå full hastighet efter några
sekunder vilket är skonsamt mot motorn samt
möjliggör större kontroll vid ansättning.
Motorhus och växellåda är tillverkade i magnesium för minimal vikt och maximal styrka.
Metallkonstruktionen ger bättre kylning och
ökad hållbarhet.
DM6P är en handhållen maskin i första
hand men kan självklart monteras på stativ för
borrning med större dimensioner (upp till Ø160
mm). Borranslutningen har både 1-1 / 4 “UNC
och 1/2” fröken.
DM6P har maximal säkerhetsstandard vilket
naturligtvis inkluderar inbyggd jordfelsbrytare.
“Borrmotorn är egentligen ingen nyhet då
den funnits i drygt 2-år och är väl beprövad ute
på Europamarknaden”, berättar Peter Petersson
på Jack Midhage AB i Göteborg. ”Maskinens
funktionalitet, hållbarhet och prisbild kommer
troligtvis att bli intressant för många håltagare.
Dessa maskiner är pålitliga, rejäla och effektiva
och uppfyller kraven som proffshåltagare ställer på en handhållen maskin. De kommer från
en av de världsledande maskintillverkarna, AGP
Power Tools, som även tillverkar våra handsågar
C14 och C16”, avslutar Peter.

Maskiniadagarna 2017 anordnades 10-11 november på Maskinias huvudkontor i Linköping. Besökarna, som kom från hela Sverige,
fick se och prova nya modeller från både CASE
och DOOSAN samt hydraulhammare och redskap från Atlas Copco. Dagarna blev mycket
lyckade tyckte besökare, utställare och personalen på Maskinia och det hela slutade med
besöksrekord.
Maskinia har anordnat Maskiniadagarna på
sin anläggning under ett flertal år nu och höstvisningen 2017 var inget undantag. Besökarna
kunde fritt vandra omkring på gården för att
se och provköra både nya och begagnade maskiner. Ett flertal maskiner ur Case nya G-serie
av hjullastare fanns på plats under visningen
och var tillgängliga för provkörning. De nya
lastarna väckte stort intresse då de har en ännu
mer utvecklad drivlina, komforthytt med utomordentlig sikt samt att motorn är ännu mer
bränslesnål och effektiv än tidigare. Även Case
populära Skidsteers samt D-serien av bandgrä-

vare fanns tillgängliga för besökarna. På Doosan sidan fanns både bandgrävare och hjulgrävare på plats ur 5-serien. Denna serie uppfyller
Steg IV- kraven, utan dieselpartikelfilter, har
ny hydraulik som ger högre produktivitet och
en ökad komfort. Doosans minsta maskiner,
såsom nyheten DX10z samt DX19, fanns även
på plats för intresserade besökare.
Årets höstvisning visades också bli den
mest besökta visningen i Maskinias historia.
Cirka 500 besökare kom till visningen under
de två dagarna vilket är det högsta antalet någonsin. En annan nyhet på höstens visning
var att Maskinia nu öppnade upp sina nya utställningshallar. Det är två hallar som under
sommaren har byggts upp för att användas
som showroom för Doosan respektive Case,
premiärvisades under det öppna huset. I de
nya hallarna kan besökarna beskåda maskinerna inomhus, vila upp sig i loungemiljö och
ta en fika.
www.maskinia.se

Midhage fördjupar sitt samarbete med tyska WEKA
Tyska tillverkaren WEKA Elektrowerkzeuge e.K. är en av de ledande aktörerna av
maskiner för professionell betonghåltagning.
I Sverige har WEKA en betydande del av
maskiner för håltagningsbranschen och i deras maskinprogram finns ett stort antal olika
borrmotorer, hand och väggsågar, borrstativ
och komplementutrustning.
Jack Midhage AB, som sedan en lång tid
tillbaka har ett gott samarbete med WEKA,
har under hösten fördjupat sina relationer
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med företaget och är numera en auktoriserad återförsäljare och reparationsverkstad av
WEKA. Midhages reparationstekniker har
redan tidigare haft en god erfarenhet av att
serva WEKAs maskiner men har nu med den
gedigna utbildning som teknikerna genomgått hos WEKA en grundligare kunskap om
deras program och dessutom full support
från dem vid svårare problem.
“Det känns väldigt bra med tanke på att
vår försäljning av borrmaskiner kraftigt ökat
det senaste året”, säger Joakim Lindfors,
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produktansvarig för håltagningssortimentet vid Midhage. “Vi vill naturligtvis kunna
serva våra kunder med underhåll- och reparation på produkterna på bästa sätt. En
av våra styrkor är att vi finns på tre ställen i
landet vilket ger oss möjligheten att kunna
serva våra kunder snabbt. Med denna utökade kompetens som utbildningen gett våra
tekniker kommer vi även att kunna göra
mer avancerade reparationer än tidigare”,
avslutar Lindfors.
www.midhage.se
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I år valde Brokk AB, med säte i Skellefteå, att ta några särskilt
intressanta modeller ur sitt program av rivningsrobotar med
på en turné i Norden, demotour på nysvenska. I år deltog
företaget inte i någon nationell mässa. Dags för en
demotour med andra ord. Senast var 2008.

BROKK PÅ DEMOTOUR I NORDEN

H

ela turnén förlades till slutet av september och början av oktober. Turnébussen angjorde Oslo, Göteborg, Köpenhamn och finländska Vanda. PDs utsänd
passade på att besöka Brokk när deras turnébuss angjorde distributören Erenfred Pedersen
A/S (EP) i Storkøbenhavn.

byggde vi i princip vår demotour runt EP:s
evenemang”, säger Eva Skinner på Brokk. Det
gav oss ett utmärkt tillfälle att visa två av våra
nyheter för säsongen, Brokk 500 och Brokk
120D Mk2.
500-maskinen lanserades på ConExpo i
mars. Under demotouren var den försedd med

FOKUS PÅ TVÅ NYHETER
EP är en stor och välrenommerad distributör
som grundades 1966. Deras moderna lokal inrymmer ett imponerande sortiment, vid vårt
besök kompletterat med extra utrustning från
olika tillverkare och underleverantörer såsom
Brokk, Atlas Copco, HTC, Kobelco och Kramer
− för att bara nämna några exempel på fabrikat
i EP:s digra program.
Inte nog med att det var öppet hus, parallellt höll EP i ett seminarieprogram och ordnade så att deras kunder kunde prova på vissa
av maskinerna, bl.a. de produkter Brokk visade
upp.
“Faktum är att när vi fick veta att EP planerade att ha öppet hus ett par dagar i september beslöt vi oss för att låta vår turnébuss
angöra EP:s lokaler just vid detta tillfälle. Sen

38

Brokks distributör i Danmark, Erenfred Pedersen
A/S (EP), bjöd in till öppet hus i två dagar. Brokk
fanns kraftfullt på plats med flera demomaskiner,
personal, turnébuss och allt.
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en hydraulhammare SB 702 från Atlas Copco.
Nya Brokk 500 har Brokk SmartPower – ett intelligent och stryktåligt elsystem för optimala
prestanda och minskad risk för driftstopp.
Den nya lilla dieselmaskinen Brokk 120D
Mk II ger tack vare kompakta dimensioner
möjlighet att utföra demoleringsjobb i trånga
miljöer. Och tack vare dieselmotorn möjlighet till jobb i miljöer där en elkabel är i vägen
eller där elförsörjning helt enkelt saknas, t.ex.
i områden drabbade av naturkatastrofer eller
krig. Motorn ger 18,5 kW. Tankvolymen ger
omkring 8 timmars kontinuerlig drift. Hos EP
var 120:an försedd med en stålsax med gapvidd
på 200 mm. Maskinen lanserades i januari på
World of Concrete.
Andra maskiner som visades och som kunderna kunde prova på var Brokk 60 II, Brokk
110 samt Brokk 280.
“I det stora hela är vi nöjda med uppslutningen. Den stora massan kom för att titta
på våra produkter i samband med lunch. Ett
80-tal besökare fanns på plats under de två dagarna. Vi är sammantaget nöjda över arrangemanget med vår danska distributör”, avslutar
Eva Skinner.

Oktoberdagar hos FREDHEIM
Under sina traditionsenliga demodagar i oktober visade Fredheim Maskin upp ett brett sortiment med
totalt 45 maskiner. Företaget är nöjda med årets evenemang där man demonstrerade det senaste inom
stenkross och välkomnade ett stort antal besökare
till sin anläggning i Spydeberg, Norge.
Man presenterade tillsammans med Keestrack
premiären av Keestrack H6e konkross, som man
utvecklat i samarbete med Keestrack. Det är en
plugin hybrid vilket innebär att maskinen drivs
av både diesel och extern strömkälla. Vilket medför både bättre driftsekonomi och ett mindre klimatavtryck. Maskinen har dubbla funktioner med

konkross Ch440 och siktverk på tredäck med 10 m2
toppdäck.
Fördelen med denna hybrid är att dess motorenhet enkelt kan lyftas av och ställas vid sidan om maskinen. Detta betyder exempelvis att vid motorfel
kan motorenheten ersättas med annan apparat eller
skickas på reparation. Den ger även lägre dieselförbrukning och förhindrar att smuts når motorn. En
annan uppskattad aspekt med en mobil motorenhet
är att konstruktionen ger förbättrad servicevänlighet.
Fredheim Maskin vill rikta ett stort tack till alla
som deltagit i årets Oktoberdagar.

Världspremiär för KEESTRACK H6 KONKROSS
På sina demonstrationsdagar lanserade Fredheim Maskin Keestracks nya H6 larvkross som Fredheim utvecklat tillsammans med tillverkaren. Maskinen har en rad
fördelar som möjlighet till försikt och sidoband, exempelvis 0-20 / 0-32mm (extra utrustning). Det är också
möjligt att koppla på en sl ”hängsikt” 1,8m x 5,3m med
retur (extra utrustning). Krossen är en Hybrid / Eldrift
för att reducera diesel förbrukningen. Hybrid-funktionen gör det möjligt att koppla in siktverk eller stacker.

Maskinen har mycket kompakta transportmått
i höjd, bredd och längd och kan flyttas komplett
på maskintrailer. Utmärkande är att maskinen är
mycket servicevänlig och försedd med en erkänt bra
konkross, CH440 med flera olika mantlar som ger
tre färdiga fraktioner och retur av överfraktion.
Keestrack H6 är två maskiner i en, både konkross
och siktverk och erbjuder en mycket låg produktionskostnad.
4-2017 • Branschtidningen Professionell Demolering
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ll OPs värld!
Välkommen ti

OPs värld är en värld av stort samlat kunnande inom en mängd olika
områden. En värld där vi med nyfikenhet och ett konstruktivt samarbete
med både leverantörer och systerbolag, hela tiden finner nya lösningar för
att optimera demoleringsarbetet för dig. Bli en del av vår värld du också!

Tel 010–456 70 00
www.opsystem.se
Billeberga • Malmköping
Borås • Sundsvall • Piteå

ett starkt val!

VOID Stockholm

VOID har öppnat filial i Stockholm.
Galoppgatan 88
194 30 Upplands Väsby
Telefon: 072-742 93 50
Välkomna!

BROKK medverkar i byggandet

av det femte tornet i “Four Towers” i Madrid

Brokk spelar en viktig roll i Madrid, på Four Towers-komplexet.
Komplexet omfattar de högsta skyskraporna i Spanien, och
några av de högsta i Europa.

B

eläget i hjärtat av Madrids finansiella
distrikt, kommer de fyra ikoniska strukturerna snart att förenas med ett femte,
Caleido Tower, som för närvarande är under
uppbyggnad och planeras färdigställas i slutet
av 2019.
Ansvarig för byggnationen av Caleido Tower är OHL Desarrollos, en av Spaniens största byggnadsentreprenörer. Med en höjd på 165
meter och 50 000 kvadratmeter golvyta kommer, den 35 våningar höga byggnaden som ligger på Paseo de la Castellana, att rymma det
nya högkvarteret och campus vid IE-universitetet, samt en klinik och köpcentrum.
Perfox, en ledande spansk rivningsentreprenör, har dragit igång rivning av de på plat-

sen existerande byggnaderna för att skapa
utrymme för den nya skyskrapan. Perfox använder sig av sex Brokk-maskiner på projektet: en Brokk 500, två Brokk 180s, två Brokk
160s och en Brokk 90. Dessa fjärrstyrda rivningsmaskiner hjälper till att bryta upp över
1000 kubikmeter betong (350 i hårdhet med
tre armeringslager) i de primära väggarna och
betongplattorna. Ett antal rivningsutrustade
grävare på 30 till 40 ton används också. Men
byggnaden har många begränsade utrymmen
där Brokk-maskiner har visat sig vara det bästa
alternativet för att slutföra projektet inom det
snäva schemat.
En av de största utmaningarna i jobbet har
varit mängden extremt hårt armerad betong

att bryta upp. Brokk-maskinernas ovanliga
kraft har varit utomordentligt till hjälp i detta
avseende, med exempelvis Brokk 500s rivande
prestanda som kan jämföras med en 30-ton
grävmaskin. Och i de små, begränsade utrymmena i konstruktionen skulle säker och effektiv rivning ha varit omöjlig utan den kompakta
och fjärrstyrda Brokk 160.
“Vi är väldigt nöjda med Brokk”, säger Ramiro Núñez, generaldirektör för Perfox. “Vi
har jobbat tillsammans i mer än tolv år, och vi
har alltid fått bra stöd från dem. Vi har för närvarande åtta Brokk-maskiner, och vi kommer
snart att expandera vår flotta. Detta jobb skulle
ha varit omöjligt att slutföra utan våra Brokkmaskiner. Kraften och prestandan hos dessa
robotar är otrolig och jämförbar med mycket
större grävmaskiner, men med Brokk kan
komma in och riva i mycket små utrymmen.
Brook 500 är ett litet monster, och den fungerar på ställen där vi helt enkelt inte kunde få
in någon annan maskin”, avslutar Ramiro.

4-2017 • Branschtidningen Professionell Demolering
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DESTROY

Destroy Rebuilding Company har spelat en nyckelroll vid
renovering och ombyggnad av en ny stor skola på Kungsholmen i Stockholm. Ett 14 månader långt projekt är nu snart till
ända för Destroy.

A

tt det är fullt spjäll i rivningsbranschen
finns det många bra exempel på. Ett
av dem är rivningsentreprenören Destroy Rebuilding Company i Skogås. Sedan 14
månader tillbaka har man arbetat i kvarteret
Murmästaren 3 som ligger på Garvargatan på
Kungsholmen i Stockholm. När PD besöker
möter företagets Affärschef, Tony Stigmanslid
och Produktionsledare Niclas Gustafsson upp.

BYGGNAD FRÅN FÖRRA SEKELSKIFTET
“På det här projektet har vi snittat på omkring
25 man under hela projektperioden och arbetet har bestått i lätt- och tungrivning, håltagning, sanering och byggservice. Under de mest
intensiva faserna var vi dock upp emot 40
man”, berättar Niclas Gustafsson som är produktionsledare.
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Det är en fin gammal fastighet intill Kungsholmstorg. Byggnaden uppfördes vid sekelskiftet och har under de senaste åren varit
Länsstyrelsens högsäte i Stockholm. Men nu
ska hela fastigheten byggas om till skola för
närmare 2400 elever och kommer att bli en
av Sveriges största skolor. De finns byggnaden
som totalrenoveras för tankarna till Harry Potters Hogwarths på sina ställen. Skolan har en
vacker innergård med en staty mitt på gården.
Fastigheten är försedd med en rad stora och
vackra fönster och invändigt fina snickerier i
golv, dörrar och smygar med mera. En del av
detta bevaras och används i den nyrenoverade fastigheten såsom spegeldörrarna och de
många dörrsmygarna.
Destroy har arbetat på fastighetens totalt
sju våningar varav en är källare och det översta
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renoverar oc

vind. Beställare är Stockholm Skolfastigheter
AB, SISAB. Medan fastigheten ägs av Balder
Fastigheter AB som förvaltar och utvecklar
fastigheter. Destroys uppdragsgivare är dock
Forsen Projekt & Byggledning Construction
Management AB. Tony Stigmanslid berättar
att projektet är uppdelat på en rad olika underentreprenörer som rapporterar direkt till Forsen Projekt. “Det rör sig om cirka 10 underentreprenörer såsom rivning och håltagning, rör
och vent, smide, gips och bygg förstås som tillsammans med Forsen gjort förprojekteringen
och diskuterat sig fram till optimala lösningar
hur fastigheten ska renoveras och byggas om”,
berättar Tony.

VARSAM RIVNING OCH
HÅLTAGNING PÅ SVAGA BJÄLKLAG
Fastigheten mäter totalt 24,000 kvm och
varje kvadratmillimeter har finkammats och
renoverats. Destroy rivit massor med väggar,
öppnat upp sex nya schakt för ventilation och
hissar. En stor mängd installationshåltagning
har utförts och på vinden och genom hela fastigheten till källaren har man sanerat en hel del
asbest. En sådan här gedigen gammal fastighet
är byggd efter klassiska metoder och är inget

ch bygger om gammal fastighet
fuskbygge. Tegelväggarna mätte hela 550 mm
och betongväggarna cirka 600 mm. Då alla
golv har flutits och det faktum att 2200 elever
ska vistas här behövde man förstärka stora delar av konstruktionen med järnbalk som syns
här och där och som blir ett intressant avbrott
bland det traditionella byggmaterialet från
1900-talets början.
Rivningsmassorna har störtats ner och det
mesta av materialet har lastats ut för hand då
golven inte klarar kompaktlastare. Totalt har
mer än 550 containers med rivningsmassor
forslats från platsen. Merparten av den tunga
rivningen utfördes med två Brokk 90 samt
väggsågningsutrustning från Husqvarna. Diamantverktygen kom från Bosse Lamm, SDC
och Husqvarna. När man körde med brokkarna behövde man dubbelstämpa för att bjälklaget skulle klara av tyngden. “Vi gjorde väldigt
mycket med våra brokkar men när vi öppnade
upp de stora schakten väggsågade vi och lyfte
sedan ner blocken”, säger Niclas. Tony berättar
att vid håltagning valde man metoder med så
lite vattenbegjutning som möjligt men tanke
på fastighetens känsliga material.
Destroy är i det närmaste klara med sin
insats och beräknar att man kommer att vara

klara med sin del vid årsskiftet. Efter det
återstår en del installationshåltagning. Hela
byggnaden skall stå klar till sommaren innan
skolorna börjar. Uppskattningsvis kommer
den totala kostnaden för ombyggnationen att
hamna på cirka 400 MSEK. Destroys del ligger
på cirka 4-5 procent av denna summa.

ETT SKOLEXEMPEL
PÅ DESTROYS UPPDRAG
Projektet på Garvargatan är ett bra exempel på
den typ av jobb som dominerar vardagen hos
Destroy och där man kan använda sin fulla potential. Destroy är, kan man säga, helt självförsörjande och man köper in väldigt få tjänster.
Alla arbeten utförs av egen personal och även
transporterna sker med interna resurser och
utrustningar. “Att vi fick jobbet på Garvargatan bottnade nog delvis i att vi har alla resurser
intern och delvis också tack vare genom vårt
avancerade beräkningssystem som vi utvecklat
själva”, berättar Tony.
Destroys beräkningsprogram har vi berättat
om tidigare i PD och Tony upprepar att programmet ger en utomordentlig transparens
ifråga om ett projekts omfattning gällande
material, vikter, timmar och kostnader. Allt

blir registrerat om programmet hanteras rätt.
Arbetsledaren har dessutom möjlighet att för
dagbok i programmet så allt som händer på arbetsplatsen finns svart på vitt. “Vi har använt
det vårt eget system i 17 år nu och vi kan enkelt
gå tillbaka och jämföra olika projekt med varandra vilket ofta är en mycket stor fördel för
att kunna räkna fram det rätta priset. Utan att
slå sig för bröstet vill jag framhålla att vårt beräkningsssyetm är en trygghet både för oss och
våra kunder och har gett oss många fördelar
genom åren”, säger Tony.
Tony Stigmanslid är som bekant inte rädd
för att säga vad han tycker och han poängterar
att ärlighet är den egenskap i alla sammanhang
som håller i längden. Fortfarande finns många
oseriösa aktörer på marknaden. Men enligt
Tony handlar det idag inte om rivare och håltagare som det gjorde förr i tiden. Här har det
skett en sanering under åren och metoderna
ställer betydligt högre krav kunnande på de som
utför jobben idag. De som inte har det kunnandet rensas bort. Det som dock Tony vänder sig
emot är oseriösa beställare som sätter i system
att flytta kapital mellan olika bolag genom bolagsplundringar. Det bolag som beställer tjänster från underentreprenörer har sedan helt
plötsligt inga tillgångar och sätts i konkurs. Kvar
står ett antal underentreprenörer med obetalda
fakturor. “Vi har under åren förlorat ganska
mycket pengar på grund av detta och säkert
många med oss. Det är näst intill omöjligt att
få betalt trots att det blir rättssak. Här borde
Sveriges Byggindustrier ta ett större ansvar för
deras medlemmar och verkar för att sätta stopp
för oseriösa beställare”, säger Tony.
Destroy Rebuilding Company grundades
1995 av Johan Ahlström. Bolaget ägs idag av
Johan Ahlström och Henrik Johansson. Idag
sysselsätter man 88 personer i bolaget och den
årliga omsättningen ligger runt 80 MSEK. De
tjänster som bolaget erbjuder är håltagning,
lätt- och tungrivning, sanering, byggservice
och transporter. Maskinparken är omfattande
och består förutom av en uppsjö av handhållna
maskiner och diverse håltagningsutrustning
av sex Brokk-maskiner i varierande storlekar,
fem stycken rivningsutrustade grävmaskiner
från 3,5 till 48 ton, en höjdrivare med räckvidd
på 22 m samt ett tiotal kompaktlastare i varierande storlek.
www.destroyer.se
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HILTIS
nya diamantborrmaskin DD 30-W
Hilti har lanserat den kraftfulla diamantborrmaskinen DD 30-W för att ge användaren ett
dammfritt, snabbare, tystare, stomljudsfritt alternativ till hammarborrning.
Tack vare att borrmaskinen är tyst och
snabb är den perfekt att använda när man behöver borra flera infästningar i kraftigt armerad betong, särskilt i ljudkänsliga miljöer.
DD 30-W är upp till fem gånger snabbare
än konventionell hammarborrning. Det gör att
den är idealisk för borning i spröda material
såsom marmor, kakel och natursten.
DD 30-W, som bara väger 7,6 kg, är utrustad
med Hilti TopSpin-tekniken, som skapar en
excentrisk rotation av borrkronan i en bakåtframåt-gående rörelse och uppnår en rotationshastighet på 8 700 varv per minut (RPM)
tack vare den kraftfulla 1,450W-motorn. Den
här tekniken kräver minimalt anläggningstryck och borrar genom armeringsjärn snabbare än något annat verktyg.
DD 30-W kan borra upp till 60 cm djupt.
Tack vare det nyckellösa snabblåset kan man
snabbt och enkelt byta borr i storlekar från 8
till 35 mm. Den kan användas både som handhållen och monterad på ett borrstativ.
DD 30-W har en A-viktad emissionsljudtrycknivå på 87 dB (A), som gör den perfekt för
användning i ljudkänsliga miljöer, såsom inne
i städer, på sjukhus och i bostadshus.

När borrmaskinen används tillsammans
med Hiltis nya vattenhanteringssystem DDWMS 100 kan utrustningen säkerställa en
nästan 100% ren arbetsplats med en hel dags
obruten vattentillförsel.
Johannes Ahlgren, Produktchef på Hilti i
Sverige, ger följande kommentar: “Vi ville utveckla ett alternativ till hammarborrning för
arbetssituationer där professionella byggarbetare måste borra ett stort antal hål eller ta sig
igenom kraftigt armerad betong. Vi ville också
tillverka en borrmaskin, som lämnar så lite
smuts efter sig på arbetsplatsen som möjligt och
som dessutom är tyst så att den kan användas i
känsliga miljöer, som till exempel sjukhus och
bostadshus. Resultatet är Hilti DD 30-W.”
Hilti DD 30-W kan anskaﬀas via Hilti Fleet
Management-programmet, som innebär att
man betalar en fast månadsavgift som täcker
alla service- och reparationskostnader upp till
fyra år, inklusive stöldskydd. För kunder som
föredrar att äga verktygen själva är Hilti Tool
Service ett förmånligt alternativ. Tjänsten
innebär att kunden erbjuds en kostnadsfri period i upp till två år samtidigt som verktygen
omfattas av samma förmånliga service- och
reparationstäckning. Efter den inledande kostnadsfria perioden är reparationskostnaderna
begränsade och Hilti lovar att uppfylla reparationsgarantin “3 dagar eller kostnadsfritt!”.

Åkerströms Björbo AB, får ny order från Weimer Skogsteknik
Åkerströms Björbo har fått en ny radiostyrningsorder från Weimer Skogsteknik & Hydraulik.
Den nya ordern består av Åkerströms
Sesam 800 radiosystem, sändare och mottagare anpassat för extrema miljöer där det
ställs mycket höga krav på vibration och
stötkänslighet. Radiostyrningen ska användas för styrning av vinschar med funktioner
som start/stopp samt in/ut.
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“Vi är väldigt glada över att få leverera
våra tåliga och slitstarka radiostyrningar till
Weimers kvalitetsvinschar. Åkerströms är
sedan många år en välkänd och pålitlig leverantör av kvalitetsprodukter till industrin.
Våra radiostyrningar används till bland annat styrning av industrikranar och industriportar men har också andra användningsområden inom skogs- och jordbruk”, säger
Johan Hårdén, vd.
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Dustcontrol släpper Storm
Nu släpper Dustcontrol en helt ny och effektiv
stofthanterare kallad DC Storm. DC Storms
egenskaper kan enkelt sammanfattas: kraftfull, kompakt och enkel att transportera.
Maskinen är H-klassad och godkänd för
användning med hälsofarligt damm. Den är
utrustad med HEPA H13-filter. Tack vare sina
mått och vikt är den enkel att transportera
stående i skåpbil och släpvagn. Den har en
kompakt och robust design och är en maskin
konstruerad för de riktigt tuffa jobben. Den
har tillräckligt med luftflöde för flera användare samtidigt.

KRAFTFULL TURBOPUMP
DC Storm bygger på väl beprövad teknik. Arbetet kan påbörjas i tid och dyra förseningar
undviks. Stålchassit ger maskinen en maximal
hållbarhet. Med en direktdriven trefas turbopump lämpar sig DC Storm för kontinuerlig
drift och tung materialtransport, punktutsug
och städning. Turbopumpen genererar tillräckligt med luftflöde för simultan multianvändning, t.ex. som central enhet i ett semimobilt system på byggarbetsplatsen.

TRE GRUNDMODELLER
DC Storm finns i tre grundmodeller, med säck
(a), behållare (c) och longopac (L). Maskinen
drivs med en 4 eller 7,5 kW stark motor. Modeller med frekvensomvandlare (7,5 kW) är
lämpliga att använda när det endast finns 16 A
att tillgå. Utrustad med ett PTFE-filter (teflon)
gör maskinen optimal för hantering av stora
mängder betongdamm, som uppstår vid t.ex.
golvslipning.
www.dustcontrol.se

DUSTCONTROL MED PSI

Med hjälp av PSI förebyggs maskinrelaterade
olyckor på arbetsplatser inom byggbranschen.
PSI ger en introduktion till varje enskild produkt och minskar riskerna vid användningen
av maskiner. Med hjälp av QR-koden på Dustcontrols maskiner har användaren alltid tillgång till det man behöver veta om maskinen
och information om hur man använder den på
ett säkert sätt.
www.dustcontrol.se

Drome AB • Växtorpsvägen 6 • 51461 Dalstorp
Tel: 0705-21 62 46
info@drome.se • www.drome.se
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Utställare World of Concrete 2018
Inom sektorerna rivning, håltagning, golvslipning,
sanering, stofthantering m m.

WOC 2018 STÖRST PÅ NIO ÅR
När vintern har sitt starkaste fäste i Skandinavien går mäs�san World of Concrete av staplarna i den varma Nevada-solen
i USA. Bland utställarna återfinns en rad välbekanta svenska
tillverkare.

D

en amerikanska branschmässan World
of Concrete, som hålls årligen i Las
Vegas, har blivit en populär mässa att
besöka för entreprenörer från hela världen.
Särskilt från Sverige reser många besökare
till mässan som alltid arrangeras på Las Vegas
Convention Center i Las Vegas mitt i Nevadaöknen. Kanske upplevs mässan som ett trevligt
avbrott i den mörka svenska vintern. Men det
är inte bara många besökare som kommer från
Sverige. Ett stort antal av utställarna är också
svenska inom produktsektorerna håltagning,
diamantverktyg, rivningsutrustning, maskiner
för slipning och polering av betonggolv, vattenbilning, luftrenare och stofthanteringsutrustning med mera.
Enligt arrangörerna är World of Concrete
2018 den största på de senaste nio åren. Men
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mässan arrangeras ovanligt tidigt nästa år, 2326 januari. De senaste två mässorna har varit
ganska kyliga rent vädermässigt och ju tidigare på året den ligger desto kallare. Men Las
Vegas har ökenklimat och temperaturen kan
leta sig upp till runt 25 grader mitt på dagen
och under minusstrecket på natten. Varma
vintrar kan det dock vara så gynnsamt att
man till och med kan ta ett dopp i hotellpoolen under dagen.
På följande sidor hittar du en sammanställning av utställare inom de produktsektorer som Professionell Demolering bevakar. PDs två systertidningar, internationella
PDi Magazine och amerikanska PDa Magazine ställer som vanligt ut på mässan i Central Hall.
www.worldofconcrete.com

Branschtidningen Professionell Demolering • 4-2017

CENTRAL HALL			
GPS Insight		
C3402
Plexxis Software Inc.		
C3424
US Fleet Tracking		
C3431
Sage			C3509
Conjet AB 		
C3525
Autec North America 		
C3625
GSSI			C3719
IDS GeoRadar		
C3724
KENWOOD USA		
C3818
Sensors & Software Inc
C3825
SOBRATEMA		
C4141
American Concrete Institute
C4203
Curb Fox Equipment, LLC
C4206
PDi & PDa Magazines 		
C4222
Malå GeoScience USA, Inc
C4244
Atlas Copco		
C4309
Brokk Inc 		
C4319
American Concr. Pavement Assn. C4320
Intl Groov. & Grind Assn (IGGA)
C4322
Honda Engines		
C4341
Quick Attach Attachments LLC
C4365
CSDA			C4433
Diamond Vantage		
C4439
Teletrac Navman		
C4471
American Soc. of Conc. Con.
C4511
Dixie Diamond Concut Group
C4529
Pullman Ermator Inc.		
C4537
Stihl Inc			C4631
DITEQ Corporation		
C4649
Norton Clipper 		
C4663
Multiquip Inc		
C4802
Hilti, Inc.			C4840
Kingthai (Jikai Group) Diamond
C4864
Shijiazhuang Jinbohui Tools
C4870
Zhejiang Wanli Tools Group
C4877
Diamond Products		
C4880
SM-Seahorse Co., Ltd		
C4972
GOMACO Corp		
C5142
Terex			C5172
John Deere Construction
C5351
IES dba Paladin Attachments
C5572
Reliable Diamond Tool, Inc.
C5586
Power Curbers & Power Pavers
C5611
CASE Construction Equipment
C5748
Gehl Co			C5845
Mustang Mfg Co Inc		
C5845
Manitou America’s, Inc.
C5845
Kubota Engine America Corp
C5861
Bobcat			C5873
Doosan 			C5887
Perkins			C5979
Link Manufacturing LTD
C6043
Caterpillar Inc		
C6061
Digga North America		
C6073
Montabert & Geith		
C6113
Liebherr USA, Co.		
C6272
E-Z Drill Inc		
C6479
Powertrack International Inc
C6480
Disco Diamond Tools		
C6482
Allied Construction Products
C6773
Ready Jet		
C6903
Hyundai Construction Equipment C7213
CEJN North America		
C7307
Atlas Copco		
C7347
Sandvik			C7387
AUSA US			C7401
SIMEX SRL		
C7439
Hitachi Power Tools		
C7451
Dustless Blasting		
C7488
Toku America Inc		
C7513
Apollo General Insurance
C7546
NORTH HALL
CAM Sales 		
N1251
C.G.M. S.r.l.		
N1252
ANMOPyC		 N1648
Hatz Diesel of America Inc
N2121
Sonmak Diamond Tools
N2152
Dixon			N221
Pentair			N2319
DEUTZ Corp		
N2637
PR Diamond Products, Inc.
N2649
Hogan Co		
N2652
Antraquip Corporation		
N2655
MEP North America		
N2704

www.hydroscand.se

Tel: 054 120 400
info@fredheim-maskin.se

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

www.opsystem.se
Tel 010–456 70 00

www.husqvarnacp.se
www.brokk.com

Hard work
or smart work?

www.oilquick.com

INTRODUCING
BROKK 500

Utvecklad och producerad av:
Tractive AB I Gjutargatan 54 I 78170 Borlänge I Sverige
Tel: +46 (0)243 221155 I Fax: +46 (0)243 221180
E-mail: info@tractive.se I www.pentruder.com

Framgångsrika rivningsprojekt handlar om att jobba smart. Om att hitta nya
och effektiva arbetssätt som ökar lönsamheten och övertrumfar konkurrensen.
Nya Brokk 500 tänjer på gränserna. Den är utrustad med Brokk SmartPower™ –
det intelligenta elsystemet som ger bättre prestanda och driftsäkerhet, en ny och
starkare hammare och ännu bättre funktioner som ger dig större konkurrensfördelar.

Gå gärna in och
läs fler nyheter
och reportage på:

www.pdworld.com

Intelligent
Demolition Power
Brokk AB Skellefteå | 0910-711 800 | www.brokk.com

OUTDOORS SOUTH LOT
Merlo (AMS)		
O30045
AMS - Merlo		
O30060
Merlo (AMS)		
O30060a
Makita USA, Inc.		
O30135
Husqvarna Construction Prod.
O30166
Bosch Power Tools & Acces.
O30200
Terrco, Inc.		
O30424
Haaga Sweepers		
O30500
Tenacious Holdings, Inc
O30504
Packer Brothers		
O30508
Backsaver 		
O30512
Bosch			O30514
MCS			O30521
Right Mfg. Systems Inc.
O30552
Dryair Mfg. Corp.		
O30599
Tomahawk Power LLC		
O30607
MAEDA USA 		
O30614
Multivibe			O30619
TUFTILE, INC		
O30648
Vacuworx International
O30653
DEWALT			O30665
Hilti, Inc.			O30699
Hilti, Inc.			O30700
TK EQUIPMENT		
O30720
MB Crusher America, Inc.
O30744
KLINDEX AMERICA		
O30766
Fiskars Brands Inc.		
O30857
Engineered Plastics, Inc.
O30940
HEM Paving / Apollo Infratech
O30958
Arbortech Tools USA Corp
O30966
ASL Machines		
O30974
Hitachi Power Tools		
O31069
Curb Roller Manufacturing
O31073
KATO CES		
O31100

50

HTC			O31130
WerkMaster 		
O31149
Chicago Pneumatic		
O31159
ICS, Blount		
O31174
Honda Power Equipment
O31200
Cyclone Technology LLC
O31226
Doosan - Portable Power
O31232
LISSMAC Corporation		
O31242
Jiangsu Creation Machinery
O31254
The Power Buggy by Indy
O31266
Merit Engineering & Equipment
O31272
Superabrasive, Inc.		
O31353
Briggs & Stratton Corp		
O31421
Scanmaskin Sweden AB
O31439
W.R. Meadows, Inc.		
O31447
Bunyan Industries		
O31451
Kohler Engines		
O31457
Dixie Diamond Concut Group
O31463
Universal Polishing Systems
O31465
New Grind Inc		
O31531
Amano Pioneer Eclipse Corp
O31539
Crown Construction Equipment
O31557
Boxer Equipment / Morbark, LLC
O31558
Diamond Vantage		
O31569
Multiquip Inc		
O31632
Boren Inc.		
O31644
Masterscreed		
O31658
GelMaxx			O31758
Wacker Neuson Corporation
O31806
Allen Engineering Corp
O31831
AIRTEC-MARINDUS		
O31839
Allen Engineering Corp
O31840
Skilsaw Power Tools		
O31846
DITEQ Corporation		
O31864
CS Unitec Inc		
O31910
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Pecora Corporation		
O31939
Bartell Global		
O32001
Diamabrush by Malish		
O32035
OTTO BAIER GmbH		
O32035
MAX USA CORP		
O32039
Allen Engineering Corp
O32047
Diamond Products		
O3210a
Ligchine International		
O32126
Connect Work Tools/ Oil Quick
O32133
Metabo Corporation		
O32139
US Saws			O32159
Diamond Products		
O32170
Redi-Mix Colors		
O40331
Scofield			O40429
NewLook International		
O40435
Mudhen Portable Water Filters
O40528
American Society of Conc.Cont.
O40535
CDC Larue		
O40635
Aztec Products Inc.		
O40639
Hi-Tech Systems		
O40645
TRUE Green Poly, LLC		
O40718
Dynamic Diamond Tooling
O40719
AmeriPolish, Inc		
O40745
LATICRETE International, Inc.
O40751
Dur-A-Flex, Inc.		
O40754
Silex/Diamatic		
O40832
Concrete Polishing Solutions
O40833
Arizona Polymer Flooring Inc
O40841
Proline Decorative Concrete
O40847
Euclid/Flowcrete/Vandex
O40853
HMI			O40859
Butterfield Color, Inc.		
O41020
GranQuartz		 O41028
Seal Krete High Performance
O41042
SASE			O41045

Avsändare: SCOP AB • Box 786, SE-191 27 Sollentuna
Tel: 08-585 700 46, Fax: 08-585 700 47

TUFFA VERKTYG
FÖR TUFFA
UNDERLAG.

EZ PREP 0

EZ PREP S1

EZ PREP M1

EZ PREP H1

EZ T-REX®
CLASSIC

EZ T-REX®
SUPER II

EZ T-REX®
DOME

HTC SUPERPREP
SERIES THE TOUGHEST.

EZ T-REX®
SUPER RINGS

HTC RAVAGER

Ett bra slutresultat kräver ett bra grundarbete.
Det gäller inte minst om du bearbetar eller slipar betonggolv.
Ibland är uppdragen mer krävande än andra gånger och en
professionell golvslipare vet då vad som gör skillnaden. Vi med.
Därför presenterar vi med stolthet HTC SUPERPREP-serien.

htc-floorsystems.com

