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Bäste kollega
Det är DEMCON-år igen. Den 27-28 september 
går mässan av stapeln på InfraCity i Upplands 
Väsby norr om Stockholm. Dock har Infracity 
numera bytt namn till Bredden. Lite tråkigt då 
Infracity hade en bättre klang i alla fall interna-
tionellt. Men namnändringen har ingen inverkan 
på mässan. Den har samma upplägg som alltid. 
I nuläget är DEMCON i princip fullbokad och vi 
ser, som arrangörer, fram emot att få träffa 
den svenska demoleringsbranschen igen, 
med det menat rivare, håltagare, sanerare, 
vattenbilare, golvslipare, återvinnare med 
flera för två dagars samvaro. Förutom två 
intensiva mässdagar med myck-
et nyheter ute på mässgolvet 
kommer vi dessutom att dela 
ut branschutmärkelsen det 
Svenska Demoleringspriset 
för fjärde gången sedan 
2012. Jag vill uppmana 
alla entreprenörer, tillver-
kare och leverantörer att 

nominera sig för det här priset om det är något 
särskilt som ni vill lyfta fram i ert arbete.

Priset är inte bara en värdefull bekräftelse på 
ett bra utfört arbete i en entreprenad eller om det 
gäller produktutveckling det har också ett stort 
värde i er marknadsföring. Här gäller dessutom 
ingen Jantelag. Var stolt över vad du och ditt 
företag åstadkommit och berätta om det. Det 

Svenska Demoleringspriset består av 12 olika 
priskategorier; Årets rivningsentreprenör, 
Årets håltagningsentreprenör, Årets 
saneringsentreprenör, Årets rivnings-
projekt, Årets håltagningsprojekt, Årets 

saneringsprodjekt, Säkerhets- & Arbets-
miljöpriset, Recycling- och Mil-

jöpriset, Vattenbilningspriset, 
Årets tillverkare/leverantör, 
Stora innovationspriset för 
tillverkare och leverantörer 
och slutligen det Svenska 
Demoleringsprisets Hono-
rary Award. Du kan nomi-
nera dig själv, ditt bolag 

eller någon annan. Här finns inga begränsningar. 
Detaljerna runt priset hittar du på följande länk:

http://professionelldemolering.se/pages/
view/det-svenska-demoleringspriset

Det finns ingen egentlig deadline för när 
vi behöver din nominering men helst i så god 
tid som möjligt för att prisjuryn ska ha tid att 
läsa igenom nomineringen och bilda sig en 
uppfattning. Vinnarna kommer som vanligt att 
offentliggöras under DEMCON-kalaset på kväl-
len den första mässdagen i Scandics Ballroom. 
Då delas den kända kristallstatyetten ut som 
vanligt. Middagsplatserna börjar nu bokas upp 
i en rasande fart så var ute i god tid för att vara 
säker på att ha plats på middagen.

Vi på tidningen Professionell Demolering 
ser fram emot att få träffa er alla igen live på 
mässan. Jag vill också passa på att tillönska alla 
en fin sommar med förhoppningen om fortsatt 
mycket arbete men också vila, sol och bad. 

Jan Hermansson, 
jan.hermansson@pdworld.com

Chefredaktör

Kom ihåg nominering 
till det Svenska Demoleringspriset i år
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Nyheter från branschföreningen
Håltagning, Rivning och Sanering

Årsmötesrapport och andra nyheter
Högsommarvärmen har slagit till ordentligt, men än är det ett tag kvar innan semesterperioden. Inom vår bransch har vi hunnit avverka ett årsmöte och 
en del annat sedan senaste medlemsbrevet. Här följer en kort sammanfattning av årsmötet samt en uppdatering av verksamheten i BFB (Håltagnings-, 

Rivnings- och Saneringsentreprenörerna).

ÅrsmötetÅrsmötet
Årsmötet hölls på Stockholmsmässan i Älvsjö i samband med byggmässan Nordbygg. Tisdagen den 10 april samlades närmare 60 personer vid 

lunchtid för årsmötet 2018.  Vi inledde med att välja styrelser till underföreningarna Håltagningsentreprenörerna (HiB) och Riv- och Saneringsentre-
prenörerna (RivoSaner). Därefter gick vi över till att avhandla årsmötesförhandlingarna enligt den utskickade dagordningen. Mötet fastställde i tur 
och ordning 2017 års verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkningar och gav därefter styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas 

rekommendation. Därefter fastställdes medlems- och serekommendation. Därefter fastställdes medlems- och serviceavgifter för 2018, vilka finns noterade i årsmötesprotokollet. 
Till ny styrelse för BFB valdes Anders Andersson till ordförande och som ledamöter från Håltagarna utsågs Linda Dahlin, Elisabeth Johansson och 
Lennart Österwald med Gunnar Bohman som suppleant. Från RivoSanering utsågs Pauli Hietala, Håkan Karlsson och Igor Kecskés Maconkai till 

ordinarie ledamöter och med Jörgen Persson som suppleant. 

Övriga ledamöter som, utöver ovanstående representanter, valdes in i underföreningarna HiB respektive RivoSaner är Tony Stigmanslid, Malin 
Söderson, Pio Rodriguez och Richard Steen samtliga från RivoSaneSöderson, Pio Rodriguez och Richard Steen samtliga från RivoSaner. I styrelsernas arbetsplanering ingår att samtliga ledamöter kommer att fördela 
ansvar och uppgifter mellan sig utifrån arbetsområde och intresse. Huvuddelen av det operativa arbetet kommer att utföras av föreningens kansli.

Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan fastslogs av årsmötet. Inga motioner hade inkommit. Årsmötet beslutade också att lägga höstmötet 
i samband med mässan DEMCON som arrangeras på Infra City i Upplands Väsby. Torsdagen den 27 september är höstmötet. 

Kallelse med dagordning kommer att läggas upp på hemsidan längre fram. Årsmöteshandlingar inklusive protokollet kommer att finnas tillgängliga Kallelse med dagordning kommer att läggas upp på hemsidan längre fram. Årsmöteshandlingar inklusive protokollet kommer att finnas tillgängliga 
på hemsidan så snart protokollet har justerats. Efter årsmötet valde flera medlemmar att gå igenom utställningshallarna för att få en bild av de 
olika nyheter som ställdes ut på Nordbygg. Senare på kvällen var det återsamling vid kajen nedanför Strandvägen och en middagskryssning 

i Stockholms innerskärgård. En trevlig avslutning på dagen.

Verksamhetsplan 2018
I övrigt kan vi konstatera att styrelsens verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret fortsätter med flera av de viktiga projekt som redan pågår. 

VVerksamhetsplanen 2018 ser ut enligt följande:

Fullfölja det beslutade utbildnings- och certifieringsprogrammet RAM. Under 2018 ska alla medlemsföretag ha genomfört RAM för samtlig personal.
 Fortsätta utveckla branschspecifika utbildningar inom bland annat arbetsmiljö i samverkan med branschens leverantörer.
 Utreda förutsättningarna för ökad regional verksamhet.
 Utreda förutsättningarna för ökad dialog med de stora byggbolagen (och dess leverantörsportal) rörande BFB-certifiering som krav.
 Planera gemensam mässresa till Bauma 2019.
 Fortsätta utveckla BFBs nya hemsida.
  Bevaka och delta i Sveriges Byggindustriers arbete att utveckla samverkan med specialföretagen inom BI.
 Skicka ut cirka 4-6 medlemsbrev under året.
 Arrangera medlemsmöte i samband med DEMCON 2018.
 Utveckla samverkan med branschens leverantörer.
 Arbeta fram idéer och innehåll till medlemsmöten i syfte att öka antalet närvarande medlemmar.
 Ta fram en plan för och inleda arbetet med denna för att successivt höja statusen på yrket/branschen (håltagning, rivning, sanering).
 Bevaka branschens (håltagning, rivning, sanering) intressen i samband med det pågående revideringsarbetet av AB-systemet.

Ha nu en fortsatt bra vår/sommar så ses vi på höstmötet och Demcon den 27 september!Ha nu en fortsatt bra vår/sommar så ses vi på höstmötet och Demcon den 27 september!
Hälsningar: Styrelserna och kansliet för BFB, HiB och RivoSaner
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Steelwrist dubblerar 
produktionskapaciteten 

Första steget 
mot ny central 
industrimark

Avfallsanläggningar kan 
bli framtidens råvarukällor   

MÖTER BRANSCHEN 
PÅ MASKINMÄSSAN

Sanering av deponier och dump-
ningsplatser kan bli en lönsam 
affär. Både ekonomiskt och för 
miljön. Det visar Yahya Jani i en 
ny avhandling i miljövetenskap 
från Linnéuniversitetet.

Miljöföroreningar och häl-
sorisker samt brister på råvaror, 
vatten, mat och energi är bland 
de största utmaningarna som 
världen står inför idag. Samtidigt 
dominerar deponier och öppna 
avstjälpningsplatser fortfarande 
som det mest attraktiva globala 
avfallshanteringsalternativet även 
om deras långsiktiga miljöpåver-
kan i form av utsläpp av växthus-
gaser och förorenade lakvatten är 
betydande. En stor del av det mil-
jöfarliga avfall som dumpats i de-
ponier kan dock återvinnas som 
energi eller återanvändas som 
värdefulla råvaror i olika industri-
er, det menar Yahya Jani, doktor i 
miljövetenskap och kemiteknik.

I sin avhandling föreslår han 
utgrävning av deponier som ett 
verktyg för att uppnå ett slutet 
kretslopp i en cirkulär ekonomi-
modell. Att betrakta deponiavfal-
let som en potentiell resurs sna-
rare än som ett problem är en röd 
tråd i Yahyas forskning.

“Mer än 50 % av deponerade 
avfall som dumpas på deponier 
och gamla öppna avstjälpnings-
platser kan återvinnas som energi 
eller återanvändas som råvaror i 
olika industrier”, säger Yahya Jani. 
Dessa material kan användas som 
sekundära resurser för olika indu-
strier istället för att glömmas bort 
eller betraktas som skräp.

Hans forskning inkluderar 
också utvinning av metaller från 
Smålands konst- och kristall-
glasavfall och avfallsfinfraktioner-
na (små partikelstorlekar).

“Jag utvecklade en metod som 
kan extrahera 99% av metallerna 
från glasavfallet som dumpades i 
Pukebergs glasbruk och publicerade 
dessa resultat”, berättar Yahya. Det 
är den första publicerade artikeln i 
hela världen om återvinning av me-
taller från konst- och kristallglas.

I sin forskningsstudie i Glas-
riket använde Yahya också en ke-
misk extraktion för att återvinna 
metaller från en blandning av 
spillglas och jord av partikelstorle-
kar mindre än 2 mm. Den tekni-
ken handlar om blanda gammalt 
avfallsglas med kemikalier som 
minskar smältpunkten i avfalls-
glaset och hjälper metallerna att 
släppa från glaset.

“Metoderna som jag har ut-
vecklat för att extrahera metaller 
från Småland glasavfall kan an-
vändas för att extrahera metaller 
från alla typer av glas, som i gamla 
TV-apparater och datorer. Därför 
kan denna metod utvecklas vidare 
i en industrianläggning för åter-
vinning av både glas och metall-
ler i hög renhet. Detta kan också 
bidra till att återskapa Smålands 
glasindustri genom att tillhanda-
hålla denna industri med billiga 
råvaror. Dessutom bidrar utvin-
ningen av material från gamla de-
ponier till att sanera dessa platser 
och minska miljö- och hälsopå-
verkan.”

Enligt Europeiska kommis-
sionen 2017, hamnar 60 % (dvs. 
1 800 miljoner ton) av det årliga 
producerade avfallet från 500 mil-
joner invånare i EU i deponier. 
I sin avhandling visar Yahya att 
utvinning av värdefulla material 
från detta avfall skulle kunna bi-
dra till att minska utarmningen 
av jordens naturresurser, samt 
minska utsläppen av växthusgaser 
från deponier som koldioxid och 
förorenade lakvatten, som är an-
svariga för föroreningar av vatten-
resurser. Sanering av dessa platser 
kommer att bidra till att markant 
minska såväl hälso- som miljöpå-
verkan.

Resultatet av Yahyas avhand-
ling belyser behovet av att be-
trakta det dumpade avfallet som 
en sekundär resurs, och deponier 
och dumpningsplatser som fram-
tida bankkonton där framtida rå-
varor kan utvinnas i stället för att 
anses vara en belastning för män-
niskors hälsa och miljö.

Efter många års idogt arbete med 
att få till en sanering togs nyligen 
äntligen första rivningstaget på 
före detta batterifabriken i Hults-
fred. De samverkande aktörerna 
för saneringsprojektet; Hultsfreds 
kommun, Sveriges geologiska un-
dersökning, SGU, Länsstyrelsen 
och representant för de ansvariga 
företagen var alla på plats.

Under nästan 50 år tillverkades 
batterier på området och sedan 
1999 har området ekat tomt. Hults-
freds kommun har länge drivit på 
frågan för att få till en sanering. Lars 
Rosander, kommunalråd Hults-
freds kommun fick den stora äran 
att ta det första rivningstaget.

Lars-Erik Rönnlund, kommun-
chef Hultsfreds kommun har jobbat 
hårt med saneringsfrågan. För hans 
del innebär ett första rivningstag en 
glädjens dag och ett steg närmare 
attraktiv industrimark.

Paul Ahearn, representant för de 
ansvariga företagen, kom hela vä-
gen från USA för att med egna ögon 
se det första rivningstaget.

SGU är huvudansvarig för de sa-
neringsåtgärder som görs på områ-
det och de är mycket nöjda med hur 
arbetet fortskrider.

Vad kostnaden för saneringen av 
byggnader, rivningen och den föro-
renade marken blir går i nuläget inte 
riktigt att säga då marken ska un-
dersökas när byggnaderna är borta. 
Statliga bidrag från Naturvårdsver-
ket förmedlade av Länsstyrelsen 
står för en del av kostnaderna, en 
del står de ansvariga företagen för, 
en del står Hultsfred kommun för. 
Naturvårdsverket har beviljat bi-
drag för åtgärderna på högst 18 mil-
joner kronor; elva miljoner kronor 
2018 och sju miljoner kronor 2019. 
Det statliga bidraget ska täcka en 
tredjedel av kostnaderna

“Det har varit en lång resa som 
startade för mer än 20 år sedan och 
utan kommunens engagemang 
hade vi inte stått här idag. Anled-
ningen till att vi arbetat med att få 
till stånd en sanering och att Na-
turvårdsverket beviljat medel till 
detta projekt är att Hultsfredsdeltat 
har ett mycket stort skyddsvärde. 
SGU har beräknat att tillgången av 
grundvatten skulle kunna försörja 
hela Oskarshamn stad med dricks-
vatten”, säger Tommy Hammar, 
Länsstyrelsen Kalmar.

Steelwrist är idag Sveriges snab-
bast växande tillverkande företag 
över 100 MSEK enligt Dagens 
Industris Gaselltävling 2017, och 
världens snabbast växande till-
verkare av utrustning till gräv-
maskiner. Som ett led i att möta 
den starka tillväxten investerar 
Steelwrist därför i en ny helauto-
matisk bearbetningsanläggning 
samtidigt som verksamheten un-
der 2018 flyttas till Rosersberg.

Steelwrist säljer idag i ett 25-
tal länder och har under 2017 
etablerat egna dotterbolag i USA, 
Sydkorea och England. Dessutom 
har personalstyrkan utökats i flera 
europeiska länder samtidigt som 
produktportföljen breddats. Ef-
terfrågan på Steelwrists produk-
ter ökar starkt från i princip alla 
världsdelar. All produktion och 
montage av Steelwrists tiltrotato-
rer, snabbfästen och hydrauldriv-
na redskap sker idag i Sollentuna,  
norr om Stockholm.

För att möta den starka efter-
frågan har Steelwrist signerat  ett 
nytt hyresavtal med Prologis som 
är en av världens största ägare av 
industri- och logistikfastigheter.

Delvators nye VD Thomas Pehrs-
son tar över chefsrollen under ett 
rekordår då företaget med margi-
nal passerat en halv miljard i om-
sättning.

Den 1:e maj tog Thomas Pehrs-
son över ansvaret som VD för Del-
vator AB, efter Lotta Lundquist. 
Thomas kommer att finnas på 
plats på Svenska Maskinmässan på 
Solvalla, i månadsskiftet maj-juni.

“Mässan blir ett bra tillfälle för 
mig att möta branschen och för 
branschen att möta mig. Jag väl-
komnar alla som vill träffa mig 
att komma till Delvators mon-
ter. Jag ser fram emot att få möta 
gamla och nya ägare av Hitachis 
entreprenadmaskiner, samt alla 
branschkollegor”, säger han.
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HYDRAULHAMMARSPECIALEN 2018     

Då var det åter igen dags för PDs Hydraulhammarspecial 
som publicerades för första gång 1995. Här är vad som är 
nytt ifråga om hydraulhammare 2018. 

NYHETER FRÅN FYRA STARKA TILLVERKARE

NYHETER FRÅN ARDEN EQUIPMENT
Arden Equipment har lanserat tre nya hamam-
re: AB082, som passar grävmaskiner upp till 2t, 
AB5052 för grävmaskiner från 45t till 80t och 
AB 6052 för grävmaskiner från 60t till 100t. 
Som med alla dess hammare har de nya brytare 
för att möta alla utmaningar på stora och små 
arbetsplatser. Ventilsystemet integreras direkt 
i en ljudisolerad nötningsbeständig stålbehål-
lare, vilket möjliggör större effektivitet. Det 

kostnadseffektiva underhållssystemet gör det 
möjligt att byta hammarsprintar snabbare och 
därmed förbättra prestanda på arbetsplatser.

www.arden-equipment.com

CATERPILLAR UTÖKAR
Caterpillar har utökat sin B-serien. De nya 
hammarna är lämpade för skidsteers, multi-

traillastare, kompaktlastare, 3 till 8 ton mini-
grävmaskiner och grävlastare. De är utformade 
för att fungera inom en rad byggnads- och 
lätta rivningsapplikationer, bland annat förbe-
redelser, landskapsplanering, murverk och be-
tongrivning. B-hammarna använder en enkel, 
pålitlig, industristandard modulär design med 
två rörliga delar i kolven och ventilen, vilket 
garanterar pålitlighet, mångsidighet, använ-
darvänlighet och underhåll. Platt toppmon-
tering möjliggör ett kompakt arbetshölje och 
kompatibilitet, med ett komplett fäste som 
passar förkoppling, kopplingskinematik eller 
maskinstorlek. Som en paketlösning erbjuds 
matchande Caterpillar-konstruerade hydrau-
liska kits, vilket ger kunderna ett breakerpaket 
med överlägsen design och fördelar.

www.pon.se



HÅLTAGARNAS FAVORIT
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Tel: 0705-21 62 46   Tel: 0737-28 05 71
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optimerar hammareffekten genom att auto-
matiskt justera kolvens slaglängd. Systemet 
StartSelect erbjuder manuell växling mellan 
två lägen, med den tidigare som möjliggör en-
kel positionering i början av brytcykeln, med 
det senare läget, vilket innebär att hammaren 
stannar automatiskt för att undvika blankslag 
i slutet av slagcykeln. IPS möjliggör mer nog-
grann och betydligt snabbare positionering av 
hammaren tack vare centreringseffekten, och 
undviker blankslag som ofta resulterar i verk-
tygsskador. Detta eliminerar också mekanisk 
belastning på bäraren och livslängden hos alla 
slitkomponenter förlängs.

www.epiroc.com

RAMMER STÖRSTA BLIR BARA BÄTTRE
Rammers nya 9033-hammare, efterträdare till 
den mycket framgångsrika Rammer 7013, drar 
nytta av ett antal viktiga förändringar och för-
bättringar, av vilka många har bevisats i min-
dre Rammer-hammare. Dessa har uppnåtts 
genom att utrusta den nya Rammer 9033 med 
många av de nyckelfunktioner som nyligen 
tillämpats på andra Rammer-modeller. Den 
nya Rammer 9033 väger totalt 7 ton och är 
lämplig för bärare inom 60-120 ton-intervallet.

Slaglängd och tomgångsskydd kan enkelt 
justeras, med långslagningsinställningen ge-
nom lägre slagfrekvens för optimal användning 
i hårda material såsom granit och armerad be-
tongfundament. Kortslagningsinställningen ger 
högre slagfrekvens som är idealisk för mjukare 
material som kalksten. Med in/ut-väljaren med 
tomgångsskydd kan operatören enkelt justera 
arbetsläget för att skydda mot blankslag.

Den nya 9033 använder långlivade, hög-
spända VIDAT-sprintar för ökad tillförlitlighet 
och lägre driftskostnader. Verktygsfästet spär-
ras av enkla, pålitliga gummiringar, medan 
ytan på det nedre verktyget har speciellt utfor-
mats för att ge längre livslängd.

Rammer 9033 blir också den senaste model-
len i Rammers stora sortiment för att dra nytta 
av tillsatsen av Ramvalve skyddssystem, som 
övervakar oljeflödet genom hammaren. Om 
oljeströmmen överstiger den fördefinierade 
inställningen, justerar ventilen flödet till en 
mycket låg nivå och sänker hammarens slag-
hastighet. Ramvalve återställs efter att ham-
maren åter börjar med ett korrekt oljeflöde. 
Detta högt effektiva system ger utmärkt skydd 
mot oavsiktligt överflöde och övertryck vilket 
ökar hammarens tillförlitlighet och ger bättre 
skydd mot oljeutsläpp.

För att ytterligare förlänga livslängd erbjuds 
Rammer 9033 med tre smörjalternativ: ett cen-
trerat manuell alternativ; bärmonterad Ram-
lube I automatisk smörjning eller Ramlube II, 
som använder en patron monterad på hamma-
ren för att automatiskt leverera optimala smörj-
nivåer för ökat slitskydd och längre livslängd. 

www.rammer.com

EPIROC NYA
SB-HAMMARE MED DAMMDÄMPARE
Epirocs är som tillverkare av hydraulhamma-
re först ut med att lansera en hammare med 
dammbekämpningsmekanism. De nya SB-
hammarnas egenskaper hjälper till att uppfylla 
nya regler avseende dammbekämpning som 
bland annat förstärkts i USA. Med ett integre-
rat vattenmunstycke kan operatören spruta 
vatten vid källan till dammbildning för att 
hålla dammnivåerna nere. Detta förbättrar ar-
betsmiljön, förbättrar synligheten och förhin-
drar att damm sipprar in i bussningarna.

Designad för 0,7t till 24t-bärare kombinerar 
SB-hammaren effektivitet och prestanda med 
hög hållbarhet i en kompakt design. I sorti-
mentet ingår modeller som matchar mikro- el-
ler minigrävare, traktorgrävare, skidsteers eller 
rivningsrobotar, med servicevikter från 54kg 
för SB 52 till drygt 1 ton för SB 1102. Använd-
ningen av Epirocs energiåtervinningsteknik 
möjliggör SB-serien att absorbera recoil-en-
ergin, vilket därmed mildrar mothållets effekt 
och ökar övergripande prestanda. Resultatet 
är högre slaghastighet från samma hydrauliska 
ingång med mindre vibrationer. Hammarens 
smala och kompakta konstruktion gör den 
lättare att hanteras samtidigt som använda-
rens synlighet förbättras.

Alla SB-hammare är förberedda för tryck-
luftsförsörjning utan modifikation eller att yt-
terligare installationer krävs. Den multifunk-
tionella portdesignen garanterar problemfri 
och enkel service med snabb åtkomst. De si-
dopositionerade portarna minskar risken för 
slanghaveri och ger enkel åtkomst för anslut-
ning av kompressor, vattenanslutning eller 
ContiLube II-smörjningsledningar eller för 
övervakning av driftstryck.

EPIROC CONTILUBE II ELLER 
CONTILUBE II MIKRO NU TILLGÄNGLIG 
FÖR SB-SERIEN
Många av Epirocs riggmonterade SB-hammare 
har nu ett patenterat Intelligent Protection 
System (IPS). Genom att kombinera Epirocs 
populära AutoControl- och StartSelect-funk-
tioner, kombinerar detta helt automatiserade 
system en enklare, effektivare och mer ekono-
misk drift än någonsin tidigare. AutoControl 



Behöver du lära dig mer om kvartsdamm?

Nu har vi i samarbete med Jobsafe lanserat en utbildning i kvartsdamm.
Gå in på dustcontrol.se för att läsa mer om utbildningen.

Dustcontrol SE Dustcontrol_se Dustcontrol AB 
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Tyska tillverkaren Kleemann har lanse-
rat nyheter inom mobil krossning och 
siktning, den mobila slagkrossen Mo-

birex MR 110 Z EVO2, och den mobila klassi-
ficeringssikten Mobiscreen MS 952 EVO. Båda 
maskinerna är mycket mångsidiga, flexibla och 
lämpliga för återvinningsapplikationer. Den 
förstnämnda har utformats både för återvin-
ning av rivningsmaterial och naturstenskross-
ning. Tack vare sitt materialflödeskoncept 
uppnår maskinerna en effekt på upp till 350 
ton per timme, med en valfri sekundär sikt-
ningsenhet med ett stort siktområde för en 
grundligt klassificerad slutprodukt.

Som med alla Mobirex-enheter är den ut-
rustad med det prisbelönta ”Lock and Turn” 
-systemet, vilket ger ett säkert underhåll. 

Dubbeldäckssikten på MS 952 EVO gör den 
lämplig för applikationer för natursten och 
återvinning av rivningsrester. Enheten kan 

bearbeta upp till 500 ton per timme med ett 
siktområde på ca. 9,5m² på övre däck. 

Förutom nämnda nyheter har Kleeman in-
troducerat sitt ”Spective” system. Detta är ett 
intuitivt styrt koncept som stödjer användare 
var de än arbetar. Detta uppnås genom att an-
vända tydliga symboler som gör att alla anlägg-
ningsfunktioner kan identifieras enkelt. Den 
300 mm stora pekskärmen visar bara informa-
tion som är relevant för maskinens drift, där 
operatören styrs via styrsystemet på samma 
sätt som en smart telefon vilket avsevärt mins-
kar antalet driftsfel. Spective kommer initialt 
att finnas tillgänglig för krossanläggningarna i 
PRO-serien och den senaste slagkrossen i Mo-
birex MR EVO2-serien.

KEESTRACK
I samband med mässan Intermat har tillverkaren 
Keestrack lanserat en rad nya maskiner. Först ut 
är nya R3/R3e som visar på Keestracks strävan att 
erbjuda effektiva alternativa driftsystem. 

“Keestrack R3 kombinerar enkel transport, 
snabb etablering, hög prestanda och full mo-
bilitet”, säger Erik Olausson på Fredheim Ma-
skin AS. 

Till detta bidrar krossens kraftiga och själv-
bärande ramkonstruktion och rejält dimen-
sionerade undervagn. Rejäla luckor och dörrar 
underlättar service och underhåll.  Slagkrossen 
kommer alltså att erbjudas i två olika grund-
utföranden: dieselmotordriven hydraulik och 
fullhybrid med inbyggd dieselelektrisk drift 
samt direktdrift med el. 

Båda utförandena har ett intag på 770 x 
960 millimeter. Den väl tilltagna 3,2-tons ro-
torn på 920 millimeter, tillsammans med hög 
rotorhastighet, ger kapacitet upp till 250 ton 
per timme. 

Hybridmaskinen drivs av en Volvo diesel-
motor på 235 kW (EU IV) tillsammans med 
en generator på 300 kVA. Alternativt finns en 
motor på 260 kW (EU IIIA). Själva krossenhe-
ten drivs med en elmotor på 132 alternativt 160 
kilowatt. Utbytbara remskivor gör det möjligt 
att anpassa krossens prestanda. 

Eldriften har minskat behovet av att dra hy-
draulslangar till transportband och en mängd 
andra funktioner. Kvarvarande hydrauliska 
funktioner får kraften från två hydraulpumpar, 
drivna av en elmotor på 45 kW. Krossens PLC-
styrda funktioner kontrolleras enkelt med en in-
tuitiv panel och fjärrkontroll. Denna styrning är 
tillgänglig även utan att dieselmotorn är i drift. 
Ett eluttag på 63 A ger möjlighet att också för-
sörja kompletterande maskiner och utrustning. 

På driftsidan förutspår Keestrack att den 
dieselelektriska lösningen ger en påtaglig be-
sparing jämfört med dieselhydraulisk drift. 

KROSSNING &
Återvinning



2-2018 • Branschtidningen Professionell Demolering    13

 Flera tillverkare av mobila krossar för återvinning och 
framförallt Keestrack kommer med mycket nytt i år.

Andra fördelar är lägre kostnader för service 
och underhåll. 

Som tillval finns en enkeldäckad hängsikt 
på närmare 4,4 kvadratmeter, vilket är cirka 30 
procent större än tidigare. En mängd tillval gör 
det möjligt att fullt ut anpassa krossverket till 
arbetet som ska utföras. 

Ny var också BTe som hade världspremiär 
på Intermat. Det larvburna krossverket Keest-
rack B7e är perfekt för bergtäkter, men också 
i entreprenadarbeten med behov av hög och 
pålitlig prestanda. Konceptet bäddar för att 
krossverket blir en publikmagnet i Fredheim 
Maskin AS monter på Vei og Anlegg, som ge-
nomfördes norr om Oslo i början av maj. 

“Krossverket Keestrack B7e är alltigenom 
byggt för att kombinera hög produktion med 
låga kostnader för drift och underhåll. Därav 
kombinationen av väl tilltagen matare med 
tvåstegs grizzly, kross från CJ412 och avtagbart 

motorpaket med dieselmotor från Volvo Penta”, 
säger Erik Olausson på Fredheim Maskin AS. 

Mataren är på hela åtta kubikmeter och 
matchar därför väl krossverkets höga kapaci-
tet. För att hålla nere vikten kan mataren lyftas 
av vid transport. Den kan även skjutas bakåt 
för att underlätta bytet av krossplattor. Kross-
verkets smörjfria transportör är som standard 
förlängt och försett med hydraulisk vikning. 
Transportören är 12,5 meter lång, 1,2 meter 
bred och försedd med ett XHD-band. 

Motorpaketets dieselmotor, en Volvo Penta 
TAD 1354GE, ger 344 kW/470 hk vid 1 500 rpm. 

Krossverket är redan i standardutförandet ut-
rustat med bland annat maskinövervakning med 
GSM/GPS, radiostyrning med autostart, central-
smörjning, vattendysor och LED-belysning. 

“Den totala vikt är 69 ton, varav mataren 
står för tolv ton och motorpaketet sju ton. Det 
gör att basmaskinen kommer ner till 50 ton”, 
berättar Erik Olausson. 

En annan nyhet var konkrossen Keestrack 
H6e. På samma sätt som H4e, är den nya hy-
bridmaskinen baserad på användningen av 
ledande krossteknik kombinerad med ett 
innovativt dieseldriven koncept som möjliggör 
flexibilitet och kostnadseffektivitet. H6e, som 
har en kapacitet på upp till 400 ton per timme, 
ger en hög mobilitet tack vare sin kompakta 
design, vilket ger ekonomisk produktivitet tack 
vare effektiva transport- och siktmoduler. Den 
kan arbeta på ett brett spektrum av applikatio-
ner tack vare användningen av sin beprövade 
konkrossningssteknik. Maskinen har en maxi-
mal matningsstorlek på 215 mm, variabel kross-
kammarkonfiguration och slaginställningar gör 
att H6-modellen kan erbjuda ett brett CSS-
område från 6 mm till 44 mm, medan driv- och 
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Att minska buller, damm och utsläpp är 
huvudmålet för London Borough of Cam-
den och dess rena lufthandlingsplan, sär-
skilt när det gäller byggnads- och rivnings-
arbete. Den mobila slagkrossen RM 70GO! 
2,0, visade sig vara en idealisk lösning för 
att uppfylla planens rättsliga och rymd-
behov och verksamheten i trånga webb-
platser nyligen på Camden Market, en av 
de största och mest kända marknaderna i 
centrala London.

Entreprenören för Camden-systemet 
letade efter en kross som också skulle 
kunna hantera de speciella förutsättning-
arna på centrala London. Här skulle en 
byggnad bredvid en skola i Camden Mar-
ket rivas där det fanns lite utrymme att 
manövrera. Tillgång till platsen var också 
begränsad med åtkomst via en 2,5m - un-
gefär - ingång.

Genom en rekommendation från en 
bekant fann entreprenören att RM-kros-
sar kan producera det önskade slutgiltiga 
aggregatet i ett enda pass som kan an-
vändas igen omedelbart på arbetsplatsen. 
Detta resulterade i att företaget hyrde 
en 70GO! 2,0 från British Rubble Master 
återförsäljare Red Knight 6 Ltd, med RM 
70GO! 2,0 tar bara fem dagar att krossa 
4000t material.

RUBBLE MASTER I LONDON

ningsutrustningar är inriktad på att ge hög 
kapacitet aggregatkrossning och, såsom spår-
växeln, hydraulcylindrarna och andra hydraul-
komponenter (motor / motorfläktar) drivs via 
belastningsavkännande driftshydraulik med 
två 30 kW elektriska motorer . Tack vare Keest-
racks hybridkoncept, ny cyklonutvinningstek-
nik och de effektiva kylegenskaperna hos det 
i stort sett stålrörda hydrauliska systemet kan 
den driftkostnadskänsliga volymen hydraul-
vätska reduceras till 120l.

AVTAGBART MOTORPAKET 
– ETT LYFT FÖR EKONOMI OCH MILJÖ 
Fredheim Maskin AS har framfört önskemål om 
avtagbara motorpaket. Uppenbart föll idén i god 
jord, för nu erbjuder Keestrack flera krossverk 
med denna lösning. Vinsterna med detta upp-
står i flera led. Grundläggande är att dieselmo-
torn får jobba i en renare miljö. Kombinationen 
med generator dessutom gör att dieselmotorn 
får jobba mer optimalt, med bättre verknings-
grad och därmed lägre förbrukning. Till bilden 
hör att elmotorer har två till tre gånger längre 
livslängd än dieselmotorer i väldigt dammiga 
miljöer. Elmotorn klarar även vibrationer bätt-
re. En förklaring är förstås att elmotorn endast 
har en roterande del, medan dieselmotorn har 
hundratals rörliga delar. 

Det är också möjligt att koppla flera maskiner 
till samma motorpaket, vilket optimerar drifts-
förhållandena ytterligare samtidigt som totala 
antalet motortimmar blir radikalt lägre. Koncep-
tet gör det också enkelt att utrusta ett äldre kross-
verk med den allra senaste motorteknologin. 

“Vi vet att ett krossverk överlever dubbla 
livslängden hos en dieselmotor. Att enkelt 
kunna byta motor ger bättre driftsekonomi 
och påverkar även andrahandsvärdet positivt”, 
säger Erik Olausson. 

Vid ett eventuellt motorhaveri kan det ordi-
narie motorpaketet enkelt ersättas tills det är i 
drift igen. Det minskar risken för kostsamma 
stillestånd. Krossverket kan dessutom få ström 
från helt andra kraftkällor, inklusive elnätet. 
Även arbetsmiljön påverkas positivt genom läg-
re ljudnivå. Den skillnaden är förstås allra störst 
då krossverket drivs från elnätet. Avtagbart mo-
torpaket finns för närvarande till följande mo-
deller: Keestrack B4e, Keestrack B6e Keestrack 
B7e, Keestrack H4e och Keestrack H6e.

styrtekniken har anpassats speciellt i enlighet 
med Keestracks hybridkoncept.

Krossen drivs av en 220kW elektrisk motor, 
med smörjsystemet, hydraulisk hydrostatreg-
lering med överbelastning, och luftkompres-
sionen hos krosshuset försörjs av separata 
elmotorer/pumpenheter. Alla krossfunktio-
ner är inbyggda i den centrala Keestrack PLC-
styrenheten, som också möjliggör lastning av 
personal i grävmaskiner eller lastare för att 
manövrera maskinen med hjälp av en fjärrkon-
trollenhet. Ett extra tillval är ”Keestrack-er” 
satellitbaserat teleövervakningssystem som 
dokumenterar alla kärnans nyckelprestan-
data i realtid, varnar operatören för eventuella 
funktionsfel och samlar nuvarande produk-
tionsdata om en valfri remskala är installerad.

En 345 kW Volvo dieselmotor (EU IV) med 
en ansluten 500 kVA generator levererar  en-
ergi. Hela drivenheten är konstruerad som en 
flyttbar modul, som nu är fallet för den mindre 
H4e-maskinen. Placerat på avstånd från kross-
anläggningen kan damm- och vibrationsnivå-
erna minskas tydligt, underhållstillträdet kan 
underlättas, och därigenom kan tillgänglighe-
ten och livslängden för drivenheten tydligt op-
timeras. Alla krossfunktionsfunktionerna för-
blir aktiva, inklusive 63A-kontakten för tillägg 
på skärningsenheter eller lagertransportörer.

H6e erbjuder även strömförsörjning från 
elnätet eller tilläggsgeneratorn som standard, 
vilket gör det möjligt att minska direkta ener-
gikostnader med upp till 70%. Storleken och 
kapaciteten hos alla laddnings- och urladd-
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Borås • Sundsvall • Piteå

Tel 010–456 70 00
www.opsystem.se

Välkommen till OPs värld av samlat kunnande inom modern 

demolering och återvinning. En värld där vi tillsammans med 

bland annat RubbleMasters och Demarecs breda sortiment 

effektiviserar demoleringsarbetet för entreprenörer i Sverige. 

Kontakta oss gärna, så kan vi berätta mer!
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                                        återvinning är en del. 

Demolering och återvinning – en viktig del av vår värld!

Vi ses på Solvalla 
31 maj-2 junijuni

Monter:  N:24

Natten till  den 5 augusti 1992 väckte Lasse Eriks-
son klockan 04.30 av att några skurit sig in genom 
entrédörren till Södertälje Borrtekniks kontor. 
Man hade använt sig av en rondell och kapat av 
kablar till larmet. De hade sedan tagit en av före-
tagets bilar, en KingCab som var fullproppad med 
utrustning såsom borrmaskiner, slagborrmaski-
ner med mera.

Tjuvarna lyckades ta sig ut med fordonet och 
körde en bit efter vägen då bilen strejkade på nå-
got sätt. Den hittades sedan på Shell-macken vid 
Wedaområdet i Södertälje. Där hade man lastat 
om utrustningen till annat fordon. 

Nu fortsatte de till något gömställe med ut-

I PD 1-2018 berättare håltagaren Lasse Eriksson, fd Södertälje 
Borrteknik, om händelserna vid Norrmalmstorgsdramat. Nu fort-
sätter följetången med Albydramat 1992.

ALBYDRAMAT 1992

rustningen. Banditgänget besökte sedan Gota-
banken i Alby där de helgen efter, den 9 augusti, 
bröt sig in på banken och lyckades komma upp på 
taket. Det fanns ett tak ovanför bankvalvet med 
en höjd på cirka 1,5 meter där man apterade Borr-
tekniks borrmaskin, en Black & Decker, så kallad 
Piximaskin, som var mycket vanlig på den tiden. 
Maskinen vara engelsk och hade en kraft på 1,5 hk 
med vanlig stickpropp alltså 10A. Tröga säkringar 
var man tvungna att ha, berättar Lasse.

 “Tjuvarna lyckades sedan tjuvkoppla maski-
nen från ett ljusuttag och började borra med en 
150 mm borrkrona. Det måste ha hållit på i flera 
timmar med första hålet som säkert var svårbor-

rat då det i valvet fanns massor av armering med 
bland annat 32 mm järn. Valvet var dessutom 50 
cm tjockt, vilket ytterligare försvårade borrningen. 
Att märka är att borrkronan var 50 cm invändigt, 
vilket betydde att man var tvungen att bedöma var 
man lättast kunde gå igenom. Man lyckades dock 
med nöd och näppe borra första hålet. Den som 
borrade måste faktiskt ha varit mycket skicklig”, 
säger Lasse.

Därefter borrade man två hål till, vilket var 
mycket lättare, då man hade det första hålet att 
kontrollera läget på. Vattenkylningen måste ha 
ställt till det också, då inget uttag fanns på valvet 
för vatten varför man var tvungen att använda en 
handpump med behållare på 30 l. Eftersom valvet 
var hårt armerad krävde borrningen mycket vat-
ten. Någon var därför, med alla säkerhet, tvungen 
att bära fram vatten till borraren under hela proce-
duren. Borrningen bör ha pågått i flera dygn.

Nu var det ju också så att väktare hade gått runt 
banken flera gånger under det att man borrat, och 
larmet hade gått. Securitas som vaktade hade trott 
att larmet utlösts av sig själv och återställt det ett 
par gånger under dessa dygnen. Affärer och dis-
kotek var öppna under stora delar av operationen, 
men ingen märkte något.

I valvet var det kaos , vattnet från pumpen 
gjorde att nere i valvet var det 10-15 cm vatten på 
golvet.

Tjuvarna lyckades dock efterhand ta sig ner i 
valvet och bryta upp ett hundratal fack och stal, 
vad man tror guld, pärlor och pengar. 

Så småningom upptäckte dock vakterna att 
något var fel i banken och ryckte ut för att seder-
mera upptäcka att någon hade brutit sig in och 
rånat bankfacken på ett mycket raffinerat sätt.

“Polisen tillkallades och stor uppståndelse upp-
stod. Tjuvarna hade lyckats att fly och en jakt på-
börjades för att ta fast syndarna. Jag och arbetsle-
daren Sten Westerlund kallades vid flera tillfällen 
till polisen i Huddinge för att identifiera olika fö-
remål som man hade hittat hos de misstänkta. Vi 
fick också vara med på rättegången som vittnen, 
vilket var intressant. Hur blev det nu med upp-
klarningen av fallet? Jag tror att några blev fällda 
för inbrottet men dock ej hjärnan bakom kuppen 
som kallades Mirre. Ingenting av tjuvgodset hitta-
des dock. Troligen fanns det i facken värden för 
10-tals miljoner  kronor. Där gömde sig buntvis 
av svarta pengar och värdeföremål som inte fanns 
redovisade någonstans.

Några år efter kuppen fick vi på Södertälje 
Borrteknik uppdraget av Byggföretaget BPA att 
såga ner bankvalvet i Gotabanken vilket vi gjorde 
under några sommarmånader 1995. Idag finns 
alltså inte bankvalvet kvar, inte heller Gotabanken. 
Och var stöldgodset finns är det fortfarande ingen 
som vet.
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NYA ARBETSHÄSTAR 
för rivning på marknaden
Marknaden har i år nåtts av några nya arbetshästar för 
användning i specifika rivningsapplikationer.

Att använda grävmaskiner skräddarsydda 
för ett jobbs specifika krav är en väx-
ande trend bland rivningsentreprenörer. 

Grävmaskin modifierare som Kocurek, Soerma 
TP och Echle Hartstahl har sina orderböcker 
fulla i flera månader framåt. PDs Andrei Bush-
marin sammanfattar den senaste utvecklingen 
inom grävmaskinindustrin.

SOERMA TP 
ANPASSAR DEN FRANSKA VÄGEN
Franska Soerma TP Group började som ett fa-
miljeföretag för nästan 50 år sedan. Efter att 
ha fokuserat på jordbruksmaskiner modifie-
rade verksamhet i mitten av 1990-talet till att 
gälla grävmaskiner. Idag står anpassningen av 
grävmaskin för cirka 25% av koncernens om-
sättning. Tillverkarens senaste nyhet är en 
rivningsutrustad Hyundai HX 520 LC-modell 
som visades på Intermat i april. Den ursprung-
liga maskinen har ändrats på begäran av Pole-
mat, en Hyundai-återförsäljare belägen i Paris-
området. Den ombyggda rivningsmaskinen 
har en bom med en räckvidd på 26 meter med 
en 3 meters teleskopförlängning om så behövs. 
Bommen klarar att bära ett tre ton tungt verk-
tyg. Maskinens övriga höjdpunkter inkluderar 
ytterligare 4 tons motvikt, extra förstärkning, 
lutad hytt och en hydraulisk bom-enhet med 
två standardpositioner.

www.soermatp.com

HIDROMEKS HMK 370 LC D 
- TURKISK RIVNINGSGLÄDJE
Turkiska Hidromek har utökat sin GEN-serie 
med den rivningsspecificerade grävaren HMK 
370 LC D-modellen. Precis som alla GEN-
grävmaskiner har 44,5 tons-maskinen stora 
fördelar att erbjuda. Hytten har utformats för 
att maximera operatörens komfort med en 
stor dörr, en panoramavindruta, en joysticks-
konsol, ett luftupphängt säte som kan stäl-
las in i nio lägen, ergonomiska armstöd och 
operatörsgränssystem Opera. En elektroniskt 
styrd Isuzu-motor med 284 hk och en hydrau-

lisk pump från Kawasaki garanterar optimal 
bränsleförbrukning vid olika fältförhållanden. 
Bommen och armen är konstruerade för att ge 
pålitlig och effektiv drift i applikationer med 
rivning på hög höjd. Hidromeks Smartlink 
GPS-baserade spårningssystem samlar in data 
som arbetstid, plats, bränsleförbrukning, un-
derhållsintervaller och felkoder för att möjlig-
göra en effektiv hantering av maskinen.

www.hidromek.com.tr

NYA RIVNINGSMASKINER FRÅN JCB
Efter en fyraårig utvecklingsperiod förbereder 
nu JCB en lansering av en ny generation av 
220X bandgrävare som även finns i rivnings-
utförande. XD-rivningsversionen har en för-
stärkt hytt som skyddar operatörer från fal-
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FURUKAWA HYDRAULHAMMARE
STORA OCH SMÅ HAMMARE UTAN GENOMGÅENDE BULTAR

”NÄR ERFARENHET RÄKNAS

  ÄR BARA DET BÄSTA

  GOTT NOG”
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lande material. Maskinen är certifierad enligt 
FOPS Level 2 och den är utformad för att ge 
maximalt skydd med begränsad inverkan på 
synlighet.

Synligheten förbättras ytterligare med sido-
kameror bakifrån som standard. X-serien riv-
ningsgrävmaskiner har ett sidoskyddssystem 
(SIPS) utformat för att skydda bränsle- och hy-
draultankarna, kylpaketet och de hydrauliska 
pumpbåtarna. SIPS är monterad på båda sidor 
av maskinens övre struktur och skruvas fast för 
enkel reparation eller byte. Skyddskärmarna 
skyddar hydraulsystemet mot skador på grund 
rivningsmaterial. Dubbelspårledare är monte-
rade som standard för att bättre skydda spår-
ningskedjan på maskinen vid spårning i svåra 
förhållanden. Varje JCB rivningsgrävmaskin 
har ett Powercore-luftfilter som standard för 
att säkerställa att motorn kontinuerligt levere-
ras med ren luft, vilket är viktigt vid dammiga 
rivnings- och materialhanteringsmiljöer. Den 
nybyggda hytten, som nu är 15% större, har 
ROPS-ram och allsidigt platt vindruta. 220X-
serien har en ljudnivå på 68dB vilket är en 
minskning från 73dB (A) från föregående ge-
neration. Den bredare överbyggnaden på 200 
mm har gjort det möjligt för JCBs ingenjörer 
att montera huvudbommen i mitten av maski-
nen, i stället för motsatt. Detta minskar spän-
ningen på släplager och ger ökad noggrannhet 
för operatören vid exempelvis dikesgrävning. 
Det tillåter också användning av större skopor 
utan att spåren påverkas.

www.jcb.com

KOBELCO HOTTAR 
UPP SITT NEXT-SORTIMENT
Kobelco, marknadsledande inom rivningsut-
rustning i Japan, har stärkt sin närvaro i Europa 

med lanseringen av två helt nya NEXT-model-
ler. SK400DLC-10 bygger på den välrenomme-
rade SK350LC-10-maskinen, som delar samma 
turboladdade IV-kompatibla motor och ett 
hydrauliskt system för hög prestanda och låg 
bränsleförbrukning, medan SK550DLC-10 mo-
delleras på den större SK500LC-10 grävmaskin. 
Båda maskinerna är utrustade med Kobelcos 
beprövade NEXT-bomsystem. Fyra ultralånga 
fästkonfigurationer möjliggör höga rivnings-
applikationer på upp till 24,7 respektive 27,5 
m. Den separata bomkonfigurationen används 
för att tackla byggnadens nedre våningar där 
betongen är tjockast. Varje bomenhet är för-
stärkt för ökad hållbarhet och minskad struk-
turell trötthet och har en modulstruktur för att 
förenkla montering/demontering. En annan 
fördel med NEXT-systemet är låg höjd, cirka 
2 meter, av det ultrahöga fästet i transportlä-
get. Den rivningsspecificerade hytten, som 
överensstämmer med FOPS nivå II, är 30° vrid-
bar. Säkerhetsfunktionerna på dessa modeller 
inkluderar det nya hyttinterferenssystemet, 
vilket förhindrar att arbetsredskapet kommer 
i kontakt med hytten under drift, ett larmsys-
tem, bakifrån och högerkamera, en högtalare, 
en fallande objektavledare och LED-lampor för 
ökad användning synlighet på plats.

www.kobelco-europe.com

CASE PRESENTERAR SIN STÖRSTA 
GRÄVMASKIN PÅ STEINEXPO
Förra året använde CASE Construction Equip-
ment mässan Steinexpo i Tyskland för världs-
premiären av sin nya CX750D-modell, den 
största och mest kraftfulla grävmaskinen i CA-
SEs sortiment hittills. Maskinen levereras med 
en elektroniskt styrd hydraulpump och större 
styr- och magnetventiler för att öka brytkraf-

terna, öka lyftstyrkan och förbättra flexibi-
liteten. CASE intelligenta hydrauliksystem 
med fyra integrerade styrsystem optimerar 
maskinens hydrauliska kraft, vilket resulterar 
i ökad styrka och bränsleeffektivitet. CX750D 
fungerar med 512 hk i standardkonfiguration 
med en grävkapacitet på 335 kN, och mass-
utgrävningskonfiguration med en 366 kN-
hinkgravkraft. Operatören kan välja mellan tre 
arbetslägen, automatisk, tung och snabb, för 
att säkerställa optimal användning av hydraul 
och motoreffekt. CX750D uppnår Tier 4 samt 
slutgiltig överensstämmelse genom en kombi-
nation av selektivt katalytisk reduktion (SCR) 
och dieseloxidationskatalysator (DOC)-teknik 
utan att använda ett dieselpartikelfilter (DPF). 
En förbättrad hytt erbjuder en helt justerbar 
arbetsstation med ett nytt högt baksäte för 
optimal komfort och stöd. Standard bak- och 
sidokameror matas in i en 18 cm-bildskärm 
som visar prestandaparametrar. Ett valfritt 
tre-kamerasystem med maximal bild är också 
tillgängligt för denna modell.

www.casece.com
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I juni 2016 arrangerades den första upplagan 
av branschföreningen Maskinleverantörerna 
egen mässa, Svenska Maskinmässan, som ge-

nomförs i samarbete med branschföreningen 
Maskinentreprenörerna. Mässan 2016 arrange-
rades av Svenska Mässan på Solvalla i Stockholm 
och utfallet blev mycket lyckat. Mässan besöktes 
under tre mässdagar av hela 11740 unika besö-
kare och proffs inom branschen.

Nu är det snart dags att slå upp portarna för 
uppföljaren som arrangeras på samma plats 
mellan 31 maj till 1 juni, 2018. Endast medlem-

mar i Maskinleverantörerna få ställa ut och i 
nuläget har nästan 115 företag bokat monter 
plus ett 10-tal mediarepresentanter och däri-
bland branschtidningen Svensk Rental.

Med anledning av att den franska mässan 
Intermat nyligen avslutats och som innehöll en 
hel del intressanta nyheter vet vi med bestämd-
het att dessa även kommer att visas på Svenska 
Maskinmässan. Väl mött till några intressanta 
och förhoppningsvis soliga dagar på Solvalla. 
Mer information hittar du på mässans hemsida.

www.maskinmassan.se

Ett starkt startfält på 
Svenska Maskinmässan 2018 
bestående av många starka 
namn inom maskiner och 
utrustningar för bygg- och 
anläggning.

SVENSKA MASKINMÄSSAN 
– ETT STARKT KORT! 
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WSE811 MKII
Vi kunde inte göra den lättare, men vi gjorde den ännu bättre. 
Efter en fullständig uppdatering, presenterar vi andra 
generationen av den lättaste väggsågen i sin klass.

För mer information www.tyrolit.com

Finns nu

Slipverktyg av högsta kvalitet sedan 1919
www.tyrolit.com
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T illverkaren Brokk i Skellefteå repre-
senterar en framgångssaga som sak-
nar motstycke. När branschen tror att 

bågen inte kan spännas ytterligare, förvånar 
Brokk med nya friska insatser. Det är inte 
länge sedan tillverkaren släppte nya modeller 
i Brokk 280 och Brokk 500. Ingen hade därför 
räknat med att man i samband med ett inter-
nationellt återförsäljarmöte i mars i år skulle 
överraska med att lansera hela fyra nya robot-
modeller, Brokk 170, Brokk 200, Brokk 300 och 
dieselmodellen Brokk 520D.

KRAFTIG 
OMSÄTTNINGSÖKNING SEDAN 2016
Sedan 2016 har Brokk visat på en mycket kraft-
full omsättningsökning, kanske den största 
någonsin i bolagets historia, och för 2018 är 
målet att tangerar en omsättning runt en mil-
jard svenska kronor. PDs utsände kommer 
ihåg i början av 1990-talet då omsättningsni-
våerna låg runt 150 Mkr, vilket bedömdes som 
mycket bra på den tiden då USA växte starkt 
som exportmarknad via återförsäljaren North 
American Sales som idag är det helägda dot-
terbolaget Brokk, Inc. Ett viktigt tillskott för 
Brokks omsättning var naturligtvis förvärvet 

Brokk har gjort det igen, men 
den här gången kraftfullare 
än någonsin och kanske även 
mera nyskapande. I mars i 
år släppte man hela fyra nya 
Brokk-modeller. Företagets 
största lansering någonsin.

Brokks största lansering någonsin   
FYRA NYA KRAFTFULLA MASKINER

av Aquajet Systems under 2017 som tillförde 
närmare 100 Mkr till omsättningen. Aquajet 
kan, som Brokk, uppvisa en stark lönsamhet 
och låg innan uppköpet på en vinstmarginal 
runt 10%. Lönsamheten i Brokk har varit god 
till mycket god sedan 1990-talet och legat från 
20% och uppåt till mer än det dubbla.

TEKNIKEN OCH METODEN UTVECKLAS
Men vad är det som gör Brokk-metoden och 
numera även Aquajet Systems produkter uni-
ka? Professionell Demolerings egen teori om 
detta är att branschens egen utveckling och 
Brokk och Aquajets enträgna satsning på att 
utveckla sina produkter för flera applikatio-
ner, har gått lite hand i hand. Kanske Brokk 

kunde ha utvecklats ännu snabbare i ett större 
ägarsammanhang men samtidigt är frågan 
om branschen varit mogen för det? Brokk och 
Aquajet har utvecklats i takt med branschen 
och tillsammans med dess aktörer vilket tro-
ligtvis är en viktig nyckel för bolagens gynn-
samma utveckling. Och nu är siktet inställt 
på att nå nästa nivå där robot- och vattenbil-
ningsteknologi ska integreras med varandra. 
Ett bra exempel redan idag är där rivnings-
entreprenören Rivkompaniet använder både 
brokkar och vattenbilningsteknik vid rotriv-
ningen av det åtta våningar höga Sergelhuset 
mitt i Stockholm city.

“En viktig del i vår framgång är vår relation 
till användarna av vår teknik. Vi säljer inte på 
dem produkter utan en effektiv lösning som 
gör dem mera effektiva och lönsamma i sitt 
arbete”, säger Brokks VD Martin Krupicka. 
Här kommer Martin osökt in på det koncept 
som man lanserade redan 2016 men som man 
kanske inte propagerat så starkt för tidigare, 
nämligen Brokk SmartConceptTM. Även om 
bygg dominerar så har Brokk många ben att 
stå på. Brokk skall vara den optimala rivnings-
lösningen, inte bara inom byggsektorn utan 
inom en rad andra sektorer som processin-
dustri, cement, kärnkraft, tunneldrivning och 
gruvindustri. I konceptet SmartPower ligger 
att leverera den optimala maskinlösningen till 
alla dessa sektorer där fokus är att maskinen 
ska hålla länge och vara i drift största möjliga 
andel av tiden. Rent teknikmässigt innehåller 
SmartPower en helt ny elsystemlösning för 
brokkarna, nytt styrningssystem och ett helt 
nytt system för övervakning. Allt helt och hål-
let utvecklat inom väggarna hos Brokk.

“Men visst, kan även en Brokk krångla. För 
oss är då prioritet nummer ett att få igång ma-
skinen på plats så fort som möjligt. Jag tror att vi 
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har nått så långt idag med våra senaste produkt-
nyheter och Brokk SmartPower att vi skapat en 
formula för den ultimata maskinlösningen. 
Och det är vi ganska stolta över”, säger Martin.

Om vi nämner SmartPower måste vi även 
nämna SmartDesign och SmartRemote som 
också ingår i Brokk SmartConcept. SmartDe-
sign bygger kortfattat på att operatören enkelt 
skall kunna underhålla maskinen dagligen 
utan att behöva lyfta av huvarna för minsta 
lilla koll eller smörjning. Helt enkelt att maski-
nen är enkel att serva och underhålla löpande. 
SmartRemote handlar om enkel drift och kon-
troll av maskinen i allt från kontrollboxen som 
hängs runt midjan och inte på axeln till effek-
tiv radiostyrning med Blue Tooth, patenterad 
kontrollåda med mera.

BROKKS FYRA NYA MODELLER
Med sina fyra nya modeller befäster man denna 
formula ytterligare. Innan man började skissa 
på de fyra nya modellerna som nyligen lanserats 
var man medveten om att det fanns ett ganska 
stort glapp mellan Brokk 160 och Brokk 280. 
Genom att nu lansera Brokk 170, som kommer 
att fasa ut Brokk 160, samt lanseringen av Brokk 
200 har man fullt ut detta glapp. Men inte nog 
med det. Man lanserar även Brokk 300 som på 
sikt kommer att fasa ut den relativt nya Brokk 
280. Dessutom lägger man till en dieselvariant 
av Brokk 500 kallad Brokk 520D.

Den här lanseringen är Brokks största 
någonsin och nyheterna kan enkelt beskri-
vas som att Brokk 170 är den lätta och starka 
modellen medan Brokk 200 är den kraftfulla 
och flexibla. Brokk 300 är den mångsidiga 
och toppresterande och Brokk 520D den die-
seldrivna riktigt tunga modellen som klarar 
sig i alla miljöer där det inte finns tillgång på 
el. Brokk 170, som väger 1,6 ton, tar det bästa 
från Brokk 160 och har dessutom ett komplett 
Brokk SmartConceptTM – kraften hos Smart-
Power, tillförlitligheten hos SmartDesign, 
ergonomin och produktiviteten hos SmartRe-
mote – som gör Brokk 170 till den fulländade 

Från vänster Eva Skinner, Marknadskommunikationschef, Martin Krupicka, VD och Joakim 
Furtenback, försäljningschef.

rivningsmaskinen för byggbranschen. Med 
en 24 kW SmartPower elektronik ger den här 
lätta maskinen 15 procent mer rivningskraft än 
föregångaren. Den utvecklar en imponerande 
slagkraft med den nya hammaren Brokk BHB 
205 och brutal klippkraft med den nya be-
tongsaxen Darda CC440. Den har ändå behål-
lit samma kompakta fysiska mått som Brokk 
160, och de många redskapen passar lika bra 
till båda modellerna.

Nya Brokk 200 definierar en ny viktklass för 
rivningsrobotar som fyller gapet mellan Brokk 
170 och Brokk 300. Och det gör den genom att 
klämma in kraften hos en 3 100 kg Brokk 280 
i ett behändigt paket på bara 2 100 kg, en be-
drift som gjorts möjlig tack vare Brokk Smart-
Power-tekniken. Den här maskinen på 27,5 kW 
kan bära redskap som är en viktklass högre 
än sin storlek, och den har hydraulkraften för 
att klara av det. Till skillnad mot Brokk 170 är 
Brokk 200 försedd med den nya hammaren 
Brokk BHB 305 som ger 40 procent större slag-
kraft och den nya kraftfullare Darda CC480.

Brokk 200 har 15 procent längre vertikal och 
horisontell räckvidd trots i mångt och mycket 
samma kompakta mått som Brokk 160. Den 
extra chassilängden och maskinvikten garan-
terar utmärk balans även vid hantering av de 
tyngre och kraftfullare redskapen. Allt som allt 
sätter Brokk 200 en ny standard för kompakt 
fjärrstyrd kraft och är en passande maskin för 
tunga arbeten på svåråtkomliga platser.

Brokk 300 är ett bra exempel på hur snabbt 
Brokks rivningsrobotar utvecklas för att till-

godose branschens allt högre krav. Brokk 300 
ersätter Brokk 280 och är utrustad med den 
mer kraftfulla Brokk BHB 455-hammaren som 
ger 40 procent större slagkraft. Försedd med 
den nya generationen av Brokk SmartPower-
tekniken ökar effekten till 37 kW, vilket ger det 
hydraulflöde och tryck som krävs för att ma-
skinen effektivt ska kunna driva sina tyngre 
och kraftfullare redskap.

Brokk 300 är något längre än Brokk 280 och 
väger 500 kg mer men har fortfarande samma 
bredd och höjd och kan därmed ta sig in i 
samma trånga utrymmen. Ett nytt armsystem 
förlänger den vertikala och horisontella räck-
vidden till hela 6,5 respektive 6,1 meter. “Med 
sin kraft, räckvidd och stabilitet kommer den 
här modellen att bli mycket uppskattad i bran-
schen”, spår Martin Krupicka.

Sist men inte minst sätter Brokk en ny stan-
dard för dieseldrivna robotar med Brokk 520D 
med en större hydraulhammare som ger 40 
procent mer slagkraft än Brokk 400D, som den 
ersätter. Den miljövänliga 5-tonnaren kan fås 
med två olika dieselmotorer. Antingen en steg 
4/Tier 4 Final Kohler-motor som uppfyller de 
nya utsläppsstandarderna i EU och Nordame-
rika eller en Kubota-motor för övriga världen.

Den nya Brokk 520D är lite tyngre och läng-
re än föregångaren Brokk 400D med en större 
BHB 705-hammare och 250 mm längre arbets-
räckvidd. Tack vare robustare armsystem och 
ökad hydraulkraft kan Brokk 520D använda 
de tyngre och kraftfullare redskap som redan 
finns för Brokk 500 som släpptes förra året. 
Som kronan på verket är Brokk 520D också 
försedd med de smarta förbättringarna Brokk 
SmartDesign som underlättar det dagliga un-
derhållet och ger mer drifttid.

VAD BLIR NÄSTA STEG?
Dessa fyra nya rivningsrobotar avspeglar fö-
retagets orubbliga fokus på innovation, högre 
prestanda och mer drifttid för kunder över 
hela världen. Var och en av dessa nya model-
ler erbjuder det absolut senaste av vad tek-
niken kan åstadkomma när det gäller robust 
tillförlitlighet och kraft i förhållande till vikt. 
De nya maskinerna börjar levereras i juni– au-
gusti 2018. Som sagt har inte Brokk slutat att 
förvåna under det senaste decenniet vad gäller 
lansering av nya maskiner och de senaste två 
åren har utvecklingstakten varit oerhört hög. 
Det ska bli intressant att se hur man tillsam-
mans med Aquajet Systems kan ta rivning och 
vattenbilning till nya nivåer.

www.brokk.com
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Sedan ett antal är tillbaka har tillverkaren 
av vattenbilningsutrustning i Holsby-
brunn, Aquajet Systems årligen arrange-

rat sina “Hydrodemolition Days”. Leverantörer 
och kunder från hela världen bjuds in till pro-
duktgenomgångar och demonstrationer. Upp-
slutningen har alltid varit god och tidningen 
Professionell Demolering har haft förmånen 
att få vara med vid flera tillfällen.

AQUAJET SYSTEMS ÖVERRASKADE
Men i år skedde något alldeles speciellt när 
man arrangerade Hydrodemolition Days den 
11-13 april. Över 150 personer hade samlats vid 
företagets huvudkontor och fabrik i Holsby-
brunn utanför Vetlanda. Besökarna, som till 
största delen bestod av kunder men också le-
verantörer, kom från världens alla hörn. Det 
är kanske det som är det fina med vattenbil-
ningstekniken att det finns behov för metoden 
i många olika sammanhang oavsett land. Det 
skulle hända mycket den första kunddagen 
och en viss spänning låg i luften då besökarna 
samlats i en av tillverkningshallarna framför 
en provisoriskt byggd scen. Så tändes strålkas-
tarna och upp på scenen steg Aquajet Systems 
VD Roger Simonsson och hälsade de försam-
lade gästerna välkomna. Han passade också på 
att berätta att Aquajet Systems i år firar 30-års-
jubileum då företaget grundades 1988 och 
konstaterade att “Nu lägger vi in nästa växel”. 
Roger avlöstes av Brokks VD Martin Krupicka. 
Aquajet Systems förvärvades, som bekant, 
av Brokk under 2017. Krupicka gav en intres-
sant föreläsning om Brokks historia tills idag, 
Brokks teknik, produktmetod och dess sorti-
ment. Han knöt också ihop på vilket sätt Brokk 
och Aquajet Systems tillsammans står inför ett 

Med ett helt nytt tänk ifråga om vattenbilning öppnar Aquajet 
Systems upp för en bredare användning av vattenbilnings-
tekniken genom lanseringen av ERGO. ERGO bjuder med sin 
enkelhet, låga vikt men hög kapacitet i helt nya användar-
grupper och förstärker proffsentreprenörens konkurrenskraft.

Nyheter från Aquajet Systems   
Exakt, effektiv och 
enkel vattenbilning 
med nya Ergo

nytt kapitel där Brokk-metoden och Aquajet 
Systems metod kan knytas samman.

NYA ERGO OCH LITE TILL
Det var så dags för det som alla väntat på. 
Musiken steg i högtalarna och de svepande 
spotlightsen lyste upp publiken. Bildspelet på 
den gigantiska bildskärmen på scenen drog 
paralleller till Star Wars-filmerna medan dess 
musikvinjett dånade ut ur högtalarna. Upp på 
scenen steg Aquajet Systems chef för Design 
& Engineering Ronnie Hilmersson som tog till 
orda. Han började lite försiktigt med att pre-
sentera Aquajets nya Super Lance System 3000 
som är et nytt lanssystem med kapacitet upp 
till 3000 bar. Nytt är också att man minskat 
lansdiametern från 45 till 36 mm samt gjort en 
del förbättringar på munstycket. Systemet är 
enkelt att montera och försett med standardi-
serade kopplingar för ett mera flexibelt system.

Sedan kom det som alla väntat på, ett helt 
nytt produktkoncept från Aquajet System 
kallat ERGO. Ronnie Hilmersson framhöll 
att ERGO är ett nytt banbrytande system för 
enkel, säker och mångsidigt arbete vid indu-
strisaneringar och framförallt vattenbilnings-
arbeten. Aquajet Ergo består av tre delar. Själva 
hjärtat av systemet är den nya avancerade kon-
trollenheten Ergo Controller som väger endast 
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En del av Aquajet-teamet: Från vänster Marianne Hilmersson, Stefan Hilmersson, Peter 
Bigwood, Bjarne Axelsson, Patrik Andersson, Martin Krupicka, Roger Simonsson, Ronnie 
Hilmersson och Dennis Hilmersson.

98 kg och är smidig och lätt att manövrera och 
flytta. Ronnie beskrev enheten så här: “Den är 
som en liten och smidig robot fast utan larv-
band”. Ergo Controller är kraftkällan för att 
driva de andra nyheterna i ERGO-familjen. 
Allt är nytänkande i minsta detalj inklusive 
den nya kontrollboxen, ett antal nya hydrau-
liska snabbkopplingslösningar som underlät-
tar etableringen. Den har också ett så kallat 
start-kit kallat ERGO Go. ERGO Controller 
är kraftkällan för två viktiga verktyg som tar 
vattenbilning och industriell sanering till nya 

nivåer. ERGO Climber är det ultimata ramsys-
temet som snabbt kan byggas upp med hjälp 
av vanliga ställningsrör. Det är fullmatat med 
effektivt vattenbilningshuvud som effektivt 
avlägsnar skadad betong i mycket svåråtkom-
liga utrymmen. Ett komplett ihopsatt 1,5x1,5 m 
system har en total vikt på 85 kg. Systemet är så 
lätt att alla delar kan bäras på plats av en per-
son. Nästa viktiga verktyg i ERGO-systemet är 
ERGO Spine. ERGO Spine är det ultimata räls-
systemet för olika typer av konvexa eller kon-
kava ytor som exempelvis betongpelare. ERGO 

Spine är som ERGO Climber mycket lätt till 
sin vikt. Den nya rälsen i aluminium reducerar 
vikten avsevärt och två meter räls väger endast 
20 kg. ERGO Spines flexibilitet ökar åtkom-
ligheten avsevärt på jobbet och kan dessutom 
anpassas för användning tillsammans med en 
t ex Brokk-robot. Systemet kan dessutom för-
längas och byggas ut i princip i det oändliga. 
Bara fantasin sätter gränserna. Varje sektion 
mellan stöden mäter två meter och som ex-
empel väger ett komplett 2x2 m ERGO Spine 
system totalt 125 kg.

“Vår nya ERGO-familj kommer att ta vatten-
bilningstekniken och även arbeten med indu-
strisanering flera steg framåt genom att vi gjort 
tekniken avsevärt mera tillgänglig och effektiv 
men samtidigt mera åtkomlig och enkel att 
arbeta med. ERGO öppnar upp även för andra 
entreprenörer än specialiserade vattenbilnings-
entreprenörer att börja arbeta med vattenbil-
ning. En spännande framtid ligger framför oss”, 
kommenterade Roger Simonsson.

AQUAJET FRÅN STARTEN TILL NU
Besökarna hade sedan möjlighet att titta lite 
närmare på nyheterna innan Aquajet Systems 
grundare Stefan Hilmersson tog besökarna 
med på en intressant och kul resa genom tiden. 
Från det att bolaget grundades som en vatten-
bilningsentreprenör fram till idag. Den första 
dagen fortsatte sedan med live-demonstratio-
ner av nyheterna utomhus. Dagen avslutades 
med gemensam middag. Dag 2 avsattes till oli-
ka produkt- och affärsmöten mellan tillverka-
ren och dess kunder samt separata möten med 
Aquajets distributörer världen över.

www.aquajet.se

Martin Krupicka, VD för Brokk AB. Roger Simonsson VD för Aquajet Systems.
Ronnie Hilmersson, ansvarig för produktutveck-
ling vid Aquajet Systems.

Stefan Hilmersson grundare av Aquajet Systems.



Alla som jobbar med rivning av något slag vet att luften snabbt fylls av damm- och 
stoftpartiklar. Partiklar som är allt annat än bra att få in i kroppen. För att undvika 
att det händer bör du välja dina arbetsredskap med omsorg.     

På Pullman Ermator utvecklar vi maskiner med fokus på din arbetsmiljö. Det 
innebär bland annat att vi har H13-filter som standard i alla våra maskiner, så att 
även det finaste dammet stannar i maskinen och inte i dina lungor. Maskinerna 
är dessutom lätthanterliga och har en låg vikt, vilket underlättar vid arbete i 
mindre utrymmen. 

Hos oss hittar du kraftfulla maskiner för varje tänkbart användningsområde inom 
bygg, sanering, rivning och håltagning – som är riktigt snälla mot din kropp. 

Rivning är en del av jobbet. Gör det med hälsan i behåll.      

pullman-ermator.se

RIV MED 
HÄLSAN I BEHÅLL

A1000, A2000 OCH S26
Tre populära maskiner som 
sparar både rygg och lungor. 
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Nordbygg blev en lyckad tillställning även 
detta år varande en mässa för bygg-
branschen i sin helhet. För tidningens 

del var det som vanligt främst B-hallens utstäl-
lare som lockade. Här hittade vi i princip alla 
aktörer som vänder sig till den svenska rental-
marknaden men svagare än tidigare om man 
pratar håltagning, golvslipning och rivning. 
Dock var känslan att rentalprägeln på hallen 
minskat en aning. Det känns också som att an-
delen utställare för arbetskläder ökat.

FÖRENINGSUPPSLUTNING
I år hade flera branschorganisationer valt att 
förlägga sina årsmöten i anslutning till mäss-

Mässan Nordbygg får godkänt som rentalmässa men är svag som mässa 
för håltagning och rivning.

GODKÄND NORDBYGG-MÄSSA      

med fler besökare
san. Håltagningsentreprenörerna och Riv- & 
Saneringsentreprenörerna med den nya ge-
mensamma branschföreningen Byggnads-
beredning höll till i Stockholmsmässans 
konferensavdelning och merparten av mötes-
deltagarna besökte även mässan. Rentalfören-
ingarna Hyreskedjan och Swedish Rental As-
sociation höll sina möten i Kungens Kurva och 
fanns också på plats på mässan.

EN DEL NYTT 
TROTS BAUMA I ANTÅGANDE
Det visades också en del nyheter på årets mäss-
sa även om man redan nu kan märka att det är 
Bauma-år nästa år och en del tillverkare håller 

igen en aning. Men några exempel på nyheter 
var ändå att Husqvarna visade sitt nya sorti-
ment entreprenadmaskiner som man förvär-
vat från Atlas Copco som exempelvis markvi-
bratorerna, glättare, stampar med mera. Atlas 
Copco som hade montern mit emot visade de-
lar av sitt sortiment inklusive nyheterna i sin 
pumpserie Weda. HTC visade en ny lite golv-
slip i serien Duratiq kallad T5. Mitt emot stod 
konkurrenten Scanmaskin som passade på 
att för första gången i Sverige visa nya World 
Series med många nya intressanta egenska-
per. Man släppte också nya verktygsserier. 
Företagets grundare, Claes-Göran Bergstrand, 
som numera tagit et steg tillbaka fanns också 
med i montern. Inte långt därifrån återfanns 
Pullman-Ermator med flertalet starka och väl-
kända modeller.

En intressant nyhet var den smidiga mix-
erlösningen för exempelvis murbruk direkt på 
arbetsplatsen. Produkten kallas Pelican Porta-
mix och säljs av MM Norden AB. Tre trevliga 
unga tjejer berättade om produkten och de-
monstrerade hur den funkade. 

Allt som allt blev Nordbygg 2018 en helt 
godkänd mässa för rentalmarknaden om än 
inte riktigt lika vass som tidigare. Dock be-
söktes mässan av hela 48 000 besökare som är 
drygt tusen fler än mässan 2016.

www.nordbygg.se
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T isdagen den 10 april genomförde Bransch-
föreningen för Byggnadsberedning med 
underföreningarna Håltagningsentrepre-

nörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna 
sina årsmöten. Ett 50-tal personer från de olika 
föreningarna hade samlats klockan 13.00 i konfe-
rensavdelningen på Stockholmsmässan i Älvsjö. 
Parallellt pågick branschmässan Nordbygg som 
besöktes innan årsmötet.

TRE ÅRSMÖTEN I ETT
Egentligen hölls tre årsmöten, ett för hålta-
garna, ett för rivarna och slutligen ett i den 
gemensamma föreningen Byggnadsberedning. 
Som på de flesta årsmöten genomgicks en rad 
formalia. Bland de mera springande punkter-
na så omvaldes Anders Andersson som ord-
förande i Håltagarna, Lasse Sandström som 
ordförande i Rivarna och slutligen Anders An-
dersson som ordförande i den gemensamma 
föreningen BFB. Lars Sandström fungerade 
som sekreterare och höll i trådarna som ord-
förande under mötet gjorde Roger Blomqvist.

Det skedde också en del omfördelningar i 
de olika styrelserna, mer information om det 

Godkänt välbesökt årsmöte i nya BFB med mycket på agendan 
med sikte på höstmöte på DEMCON.

återfinns på föreningarnas hemsida www.
byggnadsberedning.se.

EGENUTVECKLAD 
WEBBASERAD UTBILDNING
På mötet presenterade man arbetet med den 
webbaserade branschutbildningen RAM som 
ger varje utbildad ett så kallat BFB-certifikat. 
Utbildningen verkar ha fått god uppmärksam-
het och är uppskattad bland föreningens med-
lemmar. Alla medlemmar skall på sikt genomgå 
utbildningen som också kommer att översättas 
till engelska, arabiska, polska och tyska. 

RAM-utbildningen tar sikte på att ge en 
grundläggande kunskap om arbetsmiljöfrågor 
och regler för byggnadsarbeten med tonvikt på 
rivning, sanering och håltagning. Utbildningen 
är utformad och skapad specifikt för branschen 
och är en obligatorisk del för varje anställd i BFBs 
medlemsföretag. RAM är också en förutsättning 
för att företaget ska kunna kalla sig för certifie-
rade inom rivning, håltagning och sanering.

För att klara hela utbildningsbehovet inom 
BFB har medlemmarna på sig fram till årsskiftet 
att genomföra utbildningen för sin personal.

“Vi har tagit fram utbildningen för att det 
ska vara enkelt att genomföra den oavsett var 
man befinner sig”, förklarar Anders Andersson. 
Flera företag är redan klara med sina utbild-
ningar och nu gäller det för de som ännu inte 
hunnit med att göra klart under sommaren 
och hösten. RAM ger också våra beställare en 
extra trygghet i att anlita BFB-anslutna företag 
för håltagning, rivning och/eller sanering. “Vi 
jobbar i enlighet med de regler som gäller för 
den svenska marknaden. Det ger både säker-
het och kvalitet i det utförda arbetet”, tillägger 
Anders.

Man berättade också om den nya kvarts-
dammsundersökningen som finns färdig som 

rapport. Rapporten ger tydliga instruktioner 
om hur man ska arbeta med kvartsdamm för 
att undvika risker och därmed onödiga sank-
tionsavgifter.

Man informerade också om den nya hem-
sidan och hur den uppdaterats och förbättrats. 
Resultat och balansrapporter genomgick för 
föreningens verksamhet som visa på bra siff-
ror. Omsättningen uppgick till 3,8 Mkr och 
kostnaderna till 3,4 Mkr. Således genererades 
ett litet överskott på 287 tkr. Vinsten plöjs ner 
i verksamheten.

Det beslutades också att serviceavgiften för 
respektive medlem i föreningen kommer att 
sänkas. En av orsakerna till det är att locka fler 
medlemmar till föreningen. Medlemsavgiften 
står dock oförändrad.

SATSNING PÅ LEVERANTÖRERNA
En annan sak som diskuterades var en ökad 
leverantörssamverkan i föreningen så att le-
verantörsmedlemmarna får ut mer av sitt 
medlemskap. Leverantörsavgiften ligger idag 
på 12000 kr per år. Man beslutade att bilda 
en särskild leverantörsgrupp inom föreningen 
som är tydlig och aktiv i föreningen. Den nu-
varande separata föreningen SSDL är inte lika 
intressant att samverka med för BFB utan man 
önskar en egen leverantörsgrupp inom fören-
ingen.

FRAMTIDA MÅL
Mål som sattes upp inför kommande verk-
samhetsår är att fortsätta utveckla RAM, ut-
veckla branschspecificering tillsammans med 
leverantörerna, skapa en plan för regionala 
möten inom BFB, inleda samtal med de stora 
byggbolagen om den nya certifieringen inom 
BFB som genereras genom webbutbildningen, 
fortsatt utveckling av hemsidan, fortsätta ut-
veckla samarbetet med leverantörerna, aktivt 
verka för att höja statusen på yrket inom bran-
schen, utveckla innehållet i medlemsmötena 
så att fler medlemmar kommer på mötena 
med mera. Man siktar på att öka antalet med-
lemmar med mellan 4 till 6 företag per år. Det 
beslutade att förlägga föreningens höstmöte i 
samband med mässan DEMCON i september 
på InfraCity.

www.byggnadsberedning.se

Ledamöter i BFBs nya styrelse, från vänster: Gunnar Bohman, Roger Blomqvist, Linda Dahlin, 
Pauli Hietala, Elisabeth Johansson, Lennart Österwald, Håkan Karlsson och bakom honom 
skymtar Jörgen Persson. Därefte Lasse Sandström och framför Lasse Anders Andersson.
Saknas på bilden gör Igor Kecskés Maconkai som också är ordinarie i styrelsen.

Ordförande för mötet 
var Roger Blomqvist.

Årsmöte i 
BFB, HIB OCH RIVARNA
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Det var i år tio år sedan företaget SDC, 
som står för Swedish Diamondtool 
Consulting AB, slog upp portarna till 

sin nya verksamhet. Bakom företaget stod då 
som nu Erik Håkansson och Ante Larsson. 
Bolaget var nytt men inte personerna bakom. 
Både Erik och Ante hade redan då jobbat länge 
med den svenska håltagningsbranschen och 
båda kom från Hagby Bruk AB. Sammantaget 
har de nog närmare 70 år av branscherfaren-
het. Lite tillspetsat kan man väl säga att efter 
att Hagby Bruk slutligen “slaktats” 2008 för-
svann dess medarbetar åt lite olika håll under 
en tid. Men idag tio år senare har faktiskt en 
stor del av den gamla Hagby-andan återupp-
rättats fast i ny skepnad.

FYRA TOMMA HÄNDER MEN MED EN 
DIAMANTVERKTYGSTRADITION I BLODET
Det var Eriks pappa, Sture, som 1960 tillsam-
mans med Mats Andersson grundade Hagby 
Bruk i Nora. Erik har sedan barnsben diamant-
verktygstillverkning i blodet. Ante har växt upp 
i samma anda med Kjell Larsson som pappa, 
också en välkänd profil i både håltagnings- och 
rivningsbranschen.

Men nu står de båda här, Erik och Ante, 
som ägare till den kanske snabbast växande 
aktören på den svenska håltagningsbranschen 
under de senaste tio åren. Allt började i princip 

Swedish Diamondtool Consulting firar 10 år i år. Bolaget, som har sina rötter i 
Hagby Bruk har under sina 10 år tagit marknaden i Stockholm och Mälardalen 
med storm. I början av maj bjöd man in till Öppet hus i sina lokaler i Nora.

SWEDISH DIAMONDTOOL CONSULTING AB      

Uppstickare med anor blev marknadsledare
med fyra tomma händer men en massa idéer 
i huvudet på Skarpskyttevägen i Nora och på 
Karusellplan i Västberga. Eller första började 
det faktiskt i respektive grundares garage. 
Året 2008 var verksamheten förklarligt nog 
blygsam. Man hade då inga offentliga planer 
på att starta egen tillverkning av diamant-

verktyg men började samarbeta med Levanto 
och sålde deras sortiment inklusive Arix-sorti-
mentet. Men det skulle inte dröja länge förrän 
planerna på egen verktygstillverkning skulle 
formas. Idag 10 år senare så är det de egna pro-
dukterna med segment från Shinhan i Korea 
som är stommen i verksamheten. Affärerna 

Ett härligt gäng från SDC i Nora. Tvåa från vänster står Erik Håkansson 
som är delägare och ansvarig för verksamheten i Nora.

Personalen i Västberga, Stockholm. Från vänster Jim Malmström, innesäljare, Ante Larsson, delä-
gare och ansvarig i Stockholm och Anders Olsson, ansvarig för mätutrustning och produkter för 
djuphålsborrning.
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för proffsanvändare. Ett lyft kom när man för-
värvade Hagbys gamla tillverkning av verktyg 
för prospekterings- och djuphålsborrning från 
Sandvik. Man köpte flera tillverkningsmaskiner 
och tog över personalen. Sedan dess har man 
investerat i ytterligare två stycken CNC-styrda 
bearbetningsmaskiner och en ABB-robot.

“Det var 2015 som vi tog över det och det var 
framförallt kul att få jobba med fler gamla kol-
legor från Hagby igen”, berättar Erik.

Förutom de egna produkterna säljer man 
även en liten andel färdiga klingor och borr 
från Shinhan, det vill säga Arix-sortimentet. 
Man är återförsäljare för Pentruder i Mälarda-
len, Weka och säljer också Savi golvsågar.

“Savi-sågarna tillverkas i Nora på kontrakt”, 
berättar Erik.

“Pentruder-sortimentet är också väldigt 
viktigt i vår försäljning. Dels är det mycket bra 
produkter som marknaden uppskattar och dels 
funkar produkterna väldigt bra utan några som 
helst problem. Pentruder har breddat vårt sorti-
ment betydande och också bidragit till omsätt-
ningsökning”, berättar Ante. “Vi är väldigt glada 
över att få arbeta med det vi tycker är det bästa 
marknaden har att erbjuda”, tillägger Ante.

Man säljer också sitt eget sortiment av borr-
stativ som utvecklats av företaget MPirum i 
Göteborg. “Konkurrensen på borrstativ är tuff 
men kvaliteten varierar en hel del. Vi är stolta 

att kunna säga att vi säljer kraftfulla och slit-
starka borrstativ som tillverkas i Sverige, vilket 
borgar för kvalitet”, säger Erik.

ÖPPET HUS I NORA
Fredag den 4 maj arrangerade SDC sin första 
riktiga kunddag i Nora. Erik berättar att det helt 
enkelt inte riktigt blivit av tidigare. Men nu var 
det dags och man slog upp portarna kl 10.00. “Vi 
har ju marknadsfört det en hel del men jag måste 
säga att jag blev paff när jag fick se uppslutning-
en. Folk praktiskt taget strömmade in från hela 
Mälardalen och ända från Stockholm under hela 
dagen, trots at det var fredag. Till Mälardalen räk-
nar jag även kunder från Dalarna och Värmland. 
Jättekul och tack till alla er som ville komma. Det 
här kommer vi att göra om. Men först ses vi på 
DEMCON i vår monter”, utbrister Erik.

Även som utsänd från en branschtidning 
gjorde tillströmningen stort intryck. Det var 
ungefär som det brukar se ut i SDCs monter på 
mässan DEMCON. Folk överallt. På kunddagen 
fanns också representanter från de olika varu-
märken som SDC säljer såsom Pentruder och 
MPirum. Några exempel på representanter var 
Marie Peil, Elin Skantz, Björn Engström och Da-
niel Andersson från Pentruder och Anders Pihl 
från MPirum. Även tillverkaren Brokk fanns 
med under dagen och visade modell Brokk 110.

www.sdcab.se

går bra, omsättningen ökar och så även antalet 
anställda. Idag är man 15 anställda varav mer-
parten är gamla kollegor från Hagby Bruk. Två 
av de anställda arbetar i Stockholm, Västberga. 
Man har på 10 år gått från 12 miljoner i omsätt-
ning första året till dryga 72 Mkr. Varför man 
har lyckats så bra kan de själva inte på rak arm 
svara på. Men det handlar om äkta och konti-
nuerligt engagemang och att lyssna på kunden 
när de behöver hjälp, oavsett vilken tid på dyg-
net det är.

MARKNADSLEDANDE 
I MÄLARDALEN OCH STOCKHOLM
Idag har SDC, helt utan överdrift, en mycket 
stark ställning i Stockholm och Mälardalen. Utan 
att ha helt fog för uttalandet, då det finns ganska 
lite statistik, är SDC marknadsledande på dia-
mantverktyg i det här området. Och det har gått 
fort att förvärva de andelarna så det borde vara 
märkbart för övriga aktörer. Finns det planer på 
att utöka det geografiska arbetsområdet?

“Egentligen inte. I nuläget har vi fullt upp 
med Stockholm och Mälardalen. Om vi ska 
jobba på hela landet innebär det att vi måste 
starta upp fler filialer då man måste vara sina 
kunder nära hela tiden”, säger Erik.

Med kontoret i Västberga och fabriken i 
Nora täcker man upp marknadsområdet opti-
malt och kan snabbt leverera och serva kunder 
i området på bara några timmar.

“Det går en bil från oss i Nora två gånger i vecka 
som levererar till kunder i området och till vårt la-
ger på Karusellplan i Västberga”, tillägger Erik.

Service och reparationsverkstad finns i Nora 
och Stockholm. När PD träffar Ante och hans 
kollegor på kontoret på Karusellplan i Västberga 
berättar Ante att man trivs väldigt bra i det här 
området. Det är lätt att hitta hit och det finns 
många håltagare i området. Dock börjar man 
bli trångbodda. “Vi söker nu aktivt efter större 
lokaler och hoppas hitta något under året. Dock 
kommer vi försöka hålla oss kvar i närområdet”, 
berättar Ante.

PRODUKTSORTIMENT FÖR PROFFS
Som tidigare nämnts så har merparten av bola-
gets anställda sina rötter i Hagby Bruk, nästan 
alla av de anställda kommer därifrån. Och idag 
består större delen av verksamheten av egen till-
verkning av diamantborr och diamantklingor 

Anders Pihl förevisar de nya svensktillverkade 
borrstativen från Mpirum.

Lars Jansson visar ett diamantverktyg för pro-
spekteringsborrning som tillverkas i Nora.
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Den franska mässan Intermat har under 
de senaste åren den arrangerats fått en 
del kritik för att den varit ganska lokal, 

det vill säga “fransk”, och inte riktigt uppnått 
den internationella status som mässan utgett 
sig för att ha. Men årets utgåva, som arrang-
erades 23-28 april, höll mycket väl måtten för 
en internationell mässa, enligt PDs utsände.  
Och i montrarna fanns många ny intressanta 
produkter.

VÄLBESÖKT MÄSSA
Totalt ställde cirka 1400 företag ut på årets ut-
gåva av Intermat. Mässan lockade hela 173300 
besökare vilket är en kraftigt ökning jämfört med 
2015. Besökarna kom från totalt 160 olika länder.

Ett ganska stort antal svenska företag 
ställde ut och man hade dessutom olika pavil-
jonger för utställare från Kina, USA med flera 
regioner och länder. Totalt spände mässan 
över fyra inomhushallar och tre omfattande 
utomhusytor samt en separat demoyta.

INDELAD I PRODUKTSEKTORER
I en av hallarna arrangerades den europeiska 
versionen av amerikanska mässan World of 
Concrete som lanserades i samband med In-
termat 2015. Totalt ställde 200 företag ut på 
World of Concrete Europe. Intermat hade ock-
så ett tydligt fokus på maskinuthyrningsbran-
schen dels med tanke på alla leverantörer av 

INTERMATS     

Mässan ansågs tidigare för fransk, eller för lokal, som i sig 
inte borde vara något negativt. Men i år bevisade Intermat 
att den kan locka både internationella besökare och ut-
ställare.

REVANSCH
utrustning som lämpar sig för uthyrning samt 
att flera europeiska maskinuthyrare ställde ut 
som exempelvis franska jätten Loxam. En sär-
skild rentaldag arrangerades också en av mäss-
dagarna med olika föreläsningar i ämnet ren-
tal. Bland de övergripande nyheterna handlade 
mycket om eldrift. Mer eller mindre de flesta 

stora maskintillverkarna visade eldrivna mo-
deller. Det var gott om motortillverkare också 
som alla visade motorer som uppfyllde de nya 
emissionskraven.

På mässan fanns också olika typer av produkt-
sektorer såsom Demolition & Recycling, Earth-
moving, Roads, Minerals med mera där utställare 



DROMES KÄRNBORRSORTIMENT
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DECA
Ett slitstarkt segment för stål och
armerad betong. Mycket bra livslängd,
passar utmärkt till 3-fas maskiner.

PENTA
Ett segment med titanbelagda diamanter
med mjuk/medium segmentblandning.
Fungerar bra i alla applikationer.
Lämpar sig bäst för 1-fas maskiner.

PDA
Ett segment med positionerade diamanter.
Bra borrsjunk och livslängd. Lämpar sig
för både 1-fas och 3-fas maskiner.
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inom dessa sektorer samlades. Seminarier inom 
respektive område anordnades parallellt.

DEMONSTRATIONSOMRÅDET
Även vid årets upplaga av Intermat fanns ett 
demonstrationsområde som i år mätte hela 
30000 kvm. Här arrangerades livedemonstra-
tioner för grävlastare, grävmaskiner, kompakt-
lastare, mobila krossar och siktar, rivnings-
verktyg, krosskopor med mera.

UTRUSTNING FÖR SLIPNING 
OCH POLERING AV GOLVYTOR
Maskiner och verktyg för slipning och pole-

ring av betonggolv har fått ett starkt fotfäste 
på mässan, det märktes tydligt i år med många 
tillverkare från Europa, Asien och USA. Denna 
sektor har också en stark koppling till rental-
branschen och många av bolagen ställde också 
ut i den del som betecknades som World of 
Concrete Europe.

NORDISKA UTSTÄLLARE
En hyfsad skara av nordiska tillverkare varav de 
flesta var svenska ställde ut på mässan såsom 
Husqvarna med Pullman Ermator och HTC, 
Volvo, Sandvik, Atlas Copco, Steelwrist, Brokk 
från Sverige och Rammer, Robi, Allu, Dynaset 

från Finland för att nämna några. Det visades 
också över lag en hel del nya produkter i mont-
rarna som publiceras separat i detta och kom-
mande nummer av tidningen. En intressant 
nyhet som kan nämnas redan nu är att HTC 
lanserade en ny model, T5, i sin Duratiq-serie.

En hel del svenskar besökte också mässan. 
Olika branschföreningar hade bland annat ar-
rangerat gruppresor. Nästa Intermat i Paris ar-
rangeras 2020 men datum är inte satta ännu. 
Däremot arrangeras Intermat Asean i Bang-
kok, 6-8 september på mässområdet Impact 
Exhibition & Convention Center.

www.intermat.fr
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DIAMANTVERKTYG FÖR PROFFS
DIAMANTVERKTYG FÖR PROFFS

SPÅRSÅGSKLINGOR

VAJER & VAJERTÅNG

12MM HÖGA SEGMENT
SNABB AVVERKNING

VAJER FÖR BERG OCH BETONG
HYDRAULISK VAJERTÅNG

DIAMANTKLINGOR
RINGSÅGSKLINGOR &
SLÄTSÅGNINGSKLINGOR
MED BRA SKÄRHASTIGHET

FINNS I STORLEKAR: 125, 140, 150, 170, 180
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R ivkompaniet i Stockholm AB med Pauli 
Hietala, Mats Udd och Eric Leijonhuf-
vud  i spetsen genomför nu en intressant 

rivning i hjärtat av Stockholm. I kvarteren runt 
Sergels torg har det hänt mycket de senaste åren 
och nu genomförs kanske den mest intensiva 
etappen. Flera om- och tillbyggnadsprojekt på-
går parallellt med varandra och Rivkompaniet 
ansvarar för rivningen vid en av fastigheterna.

TOTAL OMDANING AV SERGELHUSET
Det började med att Rivkompaniet kontrak-
terades att ombesörja lätt och tung rivning, 
håltagning samt sanering av asbest och PCB 
vid etapp 02 av Sergelhuset. Sergelhuset som 

Tillsammans har de tre delägarna och två arbetsledare nära 
100 år av erfarenhet från rivning, håltagning och sanering. 
Men resterande arbetskraft och maskiner hyr man in från 
noga utvalda samarbetspartners. Ett arbetssätt som visat 
sig framgångsrikt för Rivkompaniet.

 
VÄXER

Rivkompaniet

under många år varit huvudkontor för Skan-
dinaviska Enskilda Banken. Byggherre är Va-
sakronan medan byggentreprenör för etapp 
02 är Veidekke. Rivkompaniet drog igång sitt 
arbete med fastigheten den 5:e juli förra året 
och etapp 02 skall vara klar för deras del den 
sista juni i år förutom några små tilläggsjobb. 
Men Rivkompaniet har också kontrakterats för 
projektet Sergelhuset etapp 01 där byggentre-
prenören är bolaget Zengun AB. För Rivkom-
paniets del består arbeten i etapp 01 främst av 
tung rivning. Arbetena startade den 24 april i 
år och skall också vara slutförda i slutet av juni.

På projekten i Sergelhuset har Rivkom-
paniet som mest haft cirka 40 man och i ge-

Pauli Hietala säger at själva rivningsarbetet 
inte varit så komplicerat men det har däremot 
logistiken varit på grund av att det är så trångt 
i city.

nomsnitt omkring 20-25 personer på jobbet. 
Uppsättningen av personalen är fördelad på 
ungefär tio rivare, sex håltagare, sex sanerare 
och tre maskinister. Etapp 02 består av olika 
typer av rivningsarbeten med handhållen ut-
rustning, väggsågar, två rivningsrobotar av 
modellen Brokk 90, 1st Brokk 180, 1st Hus-
qvarna 250  samt Bobcat kompaktlastare. Man 
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Sergelstorg med Sergelhuset i centrum

Pauli och Tony framför det nyslipade betong-
golvet.

Från vånster Pauli Hietala, arbetschef på byg-
get, Mikael Savela, platschef, Tony Johansson, 
produktionsledare från Veidekke och Florenc 
Lilo, håltagare.

kommer man även att ha byggt på tre nya vå-
ningar. Totalt sett kommer omvandlingen av 
Sergelhuset ha inneburit att man rivit 25 pro-
cent av huset, resten har rotrivits så att bara 
stommen till huset blivit kvar. Utifrån detta 
kommer hela huset att byggas om till 15 000 
kvadratmeter nya kontor mitt i centrum. Hu-
set kommer som sagt att höjas med tre nya vå-
ningar och få en ny modern fasad som flirtar 
med de ursprungliga tankarna från 1960-talet. 
Den befintliga granitfasaden återanvänds men 
uttrycket blir något nytt.

ETT ANNORLUNDA ARBETSSÄTT
Som vi har berättat om tidigare i Professionell 
Demolering arbetar Rivkompaniet på ett lite 
annorlunda sätt än andra rivnings- och hål-
tagningsentreprenörer, som visat sig mycket 
framgångsrikt. Bolaget är nu inne på sitt fjärde 
verksamhetsår och består av fem projekt- och 
arbetsledare, var av tre är delägare, som över-
vakar arbetet inom de projekt man åtar sig. Alla 
med lång erfarenhet från rivning, håltagning 
och sanering. Övrig personal och maskiner 
hyrs in från ett nätverk av samarbetspartners. 
Rivkompaniets ägare är Eric Leijonhufvud 
som är VD, Mats Udd som ansvarar för håltag-
ningsarbetena och Pauli Hietala som ansvarar 
för rivningsarbetena. Bolaget har dessutom två 
arbetsledare i Aatos Kohtamäki och Mikael Sa-
vela. Mikael är arbetsledare för projekten vid 
Sergelhuset.

Samtliga medarbetar inom Rivkompaniet 
har många års erfarenhet att leda rivnings-, 
håltagnings- och saneringsarbeten och har 

goda kontakter för att välja kompetenta med-
arbetare för sina projekt. Med det ganska 
innovativa upplägget att hyra in den mesta 
optimala personalen och maskinparken för 
olika specifika projekt har visat sig mycket 
framgångsrikt och konkurrenskraftigt. “Med 
det här upplägget inom bolaget blir vi mera 
flexibla och har ett snabbt fotarbete så att säga. 
Vi kan hyra in den mest kompetenta, konkur-
renskraftiga personalen och maskinparken 
utifrån de projekt vi jobbar med. Istället för att 
bygga upp ett bolag med höga värden i maskin-
park och fortbildning av personal. Det kanske 
inte funkar för alla men känns väldigt optimalt 
för oss”, berättar Pauli Hietala. På projektet vid 
Sergelhuset samarbetar man med företaget 
Miljösaneringar AB på sanering, Wiper Bygg 
vad gäller lättrivningen, 08 Betonghåltagning, 
Akon Service för tungrivningen och EMAB när 
det gäller Brokk-rivningen.

Värdet av Rivkompaniets två entreprena-
der vi Sergelhuset uppskattas till cirka 20 Mkr. 
Rivkompaniet har för övrigt flera andra pågå-
ende stora projekt som löper parallellt med 
projekten på Sergels torg.

www.rivkompaniet.se

har också utfört ett omfattande saneringsarbe-
te där inte mindre 11 km av PCB-fog avlägsnats 
samt omkring 5000 kvm asbest som funnits 
i så kallat svartlim. Stora ytor betonggolv har 
preparerats med golvslipar från HTC och luf-
ten har renats med stoftavskiljare och luftre-
nare från Pullman Ermator. Etapp 02 spänner 
över totalt 10000 kvm fördelat på sex plan. När 
Rivkompaniet är färdigt med sina arbeten har 
cirka 25 procent av Segelhuset totalrivits med-
an resterande har rotrivits. Etapp 01 som man 
fick i ett senare skede omfattar tungrivning i 
tre våningar varav två är under markplan. I vis-
sa delar av projektet kommer man även att vat-
tenbila vissa sektioner. Det rör sig om cirka 160 
kvm som vattenbilningsentreprenören Nord-
isk Vattenbilning, NVB kommer att ta hand 
om. Vattnet från vattenbilningen kommer att 
samlas upp effektivt och renas. Ett bra exempel 
på hur vattenbilningstekniken alltmer förenas 
med traditionell rivning. 

Pauli Hietala berättar att projektet som så-
dant inte varit särskilt komplicerat utan om-
fattar ganska traditionella uppdrag. Det som 
varit svårt däremot, på grund av projektets 
placering mitt i centrala Stockholm, är själva 
logistiken runt projektet.

“Sergels torg är som bekant en knutpunkt i 
Stockholm med mycket fordon och människor 
som rör sig. Att det dessutom pågår flera an-
dra byggprojekt i den absoluta närheten gör 
det inte enklare. Det är trångt och svårt med 
utlastning och naturligtvis får inget gå fel och 
ingen får komma till skada. Det är något som 
vi ständigt har högsta prioritet på”, säger Pauli.

När projekten är slutförda kommer cirka 
1500 kubik betong, omräknat 4000 ton riv-
ningsmassor ha lastats ut och transporterats 
bort av Wiklunds Åkeri. Man har inte använt 
störttrumma för rivningsmassorna utan det 
mesta har antingen lastats i vagnar och tagits 
ner med de hissar som finns i huset eller så har 
hela betongstycken och balkar lyfts ner med 
kran. En av dessa kranar är för övrigt den hög-
sta i Sverige för tillfället och kan beskådas på 
Serges torg. Parallellt med att Rivkompaniet 
blir färdiga med våning efter våning påbörjas 
byggnadsarbetet. När huset står helt klart 2019 
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B lastrac har idag cirka 55 olika maskiner 
för att förbereda och underhålla golv och 
andra ytor av alla slags material, som be-

tong, asfalt, stål och natursten.

NYA MASKINER PÅ INTERMAT
PD träffade Rocco van Vliet och Clément Char-
pentier på Blastrac i Utrecht, Nederländerna för 
en tid sedan. Då var de i full färd med att färdig-
ställa sin monter till mässan Intermat. “Intermat 
är en viktig mässa för oss och vi kommer visa 
alla nya produkter som vi har utvecklat under de 
senaste månaderna”, säger Blastracs marknads- 
och försäljningschef Rocco van Vliet.

Det största flaggskeppet i år är den nya 
BMG-2200, som idag är den största golvslipen 
i världen för stora ytor. Andra nya maskiner är 
den nya BB-700E burnisher och fem nya kraft-
fulla dammsugare, BDC-1133, BDC-122, BDC-
122H, BDC-133MUD och DC-133HCUD.

“Det nya stora golvslipen BMG-2200 är 
dock vår huvudsakliga produktlansering i år 
eftersom det är en ny innovation där vi går in 
i ett nytt marknadssegment för stora horison-
tella ytor”, säger Clément Charpentier, pro-
duktchef på Blastrac.

BLASTRAC startar dotterbolag i Sverige

Från vänster Blastracs Clement 
Charpentier och Rocco van Vliet.

Med två drivhjul monterade på framsidan 
och ett svänghjul på baksidan är maskinen 
väldigt manövrerbar både på och från arbets-
platsen. Det är både effektivt och ergonomiskt 
att arbeta för operatören som sitter bekvämt 
på ett säte med armstöd på båda sidor, till-
sammans med joystick, manöverknappar och 
en rund pekskärm. Dessutom kan BMG-2200 
fjärrstyras.

De tre BMG-780PRO-sliphuvudena ger 
maximal täckning och effektiv fördelning av 
sliptryck på varje enskilt huvud. Detta innebär 
att varje sliphuvud kan användas individuellt.

“En fördel är at företag som redan har BMG-
780-maskiner inte behöver köpa hela det nya 
systemet, inklusive huvuden. De kan använda 
sina egna sliphuvuden och sätta dem på ma-
skinen. Även kunder som köper hela den nya 
maskinen, men också arbetar med mindre pro-
jekt kan ta ut sliphuvudena och placera dem i 
en ram på en mindre Blastrac-maskin och an-
vända den som vanligt slip där hela BMG-2200 
är för stor”, säger Rocco van Vliet.

Blastrac är idag en ledande 
internationell utvecklare 
och tillverkare av ett mycket 
brett sortiment av ytbehand-
lingsutrustning. Aktuellt är 
att bolaget startar dotterbo-
lag i Sverige och på mässan 
Intermat i Paris visade man 
en rad nya produkter.

BYGGER UT I UTRECHT 
OCH NYTT KONTOR FÖR NORDEN
Med den generellt positiva tillväxten över hela 
världen inom slipning och polering av betong-
golv i synnerhet växer Blastrac också.

“Vi behöver mer utrymme och expanderar 
just nu vår anläggning här i Nieuwegein, strax 
utanför Utrecht, för montering, tillgänglighet 
av reservdelar och service på våra marknader”, 
säger Rocco van Vliet.

Blastrac Europe tjänar inte bara de europe-
iska marknaderna, utan även Afrika, Mellanös-
tern, Indien och Sydamerika, vilket är ett stort 
geografiskt område.

Samtidigt är målet att investera i och driva 
egna försäljnings- och servicecenter på många 
marknader för att underlätta exempelvis ef-
fektivare logistik, reservleverans och tjänste-
utbildning. Det är därför Blastrac nu startar 
ett eget dotterbolag i Göteborg. Ansvarig för 
verksamheten i Sverige är Stig Fredriksson. 
Det svenska dotterbolag kommer at täcka in 
alla nordiska marknader. Blastracs nya svenska 
dotterbolag kommer at ställa ut på DEMCON 
i höst.

På 1980-talet startade Blastrac sin egen 
produktion av ytbehandling och underhållsut-
rustning i Europa. Och 2006 öppnade man en 
produktionsanläggning i Polen som sysselsät-
ter 125 personer idag. Slutmontering och tester 
sker på fabriken i Nieuwegein, Nederländerna.

Som utvecklare och tillverkare av mer än 55 
modeller och koncept för ytbehandling, säger 
Rocco van Vliet att det är viktigt att betona 
att medan de flesta konkurrenterna på mark-
naden är specialiserade inom begränsade pro-
duktområden, har Blastrac ett brett utbud av 
många olika maskiner och ytbehandlingstek-
nologier att kombinera och utföra ytbehand-
lingar på det mest effektiva och kostnadseffek-
tiva sättet hos många.

www.blastrac.se



www.brokk.com

www.husqvarnacp.se

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

www.oilquick.com

www.opsystem.se              
Tel 010–456 70 00

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
www.hydroscand.se

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

Tfn: 070 - 523 80 08 • silaproducts.com • info@silaproducts.com 

Sila - Luften du andas
Säkra, tåliga, ergonomiska luftrenare med hög kapacitet 

och smarta funktioner. Testvinnare och så klart: 

laddade med ren luft från Jämtland, Sverige.
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HILTI är Sveriges mest attraktiva arbetsgivare
För sjunde året i rad av konsekventa topplaceringar, 
visar Hilti på ett långsiktigt och målinriktat arbete 
kring kultur och ledarskap genom att återta första-
placeringen som Sveriges bästa arbetsplats 2018 i 
den årliga arbetsplatsstudien Great Place to Work®.

“Hilti avslutade 2017 med en tvåsiffrig försälj-
ningstillväxt och med en ödmjuk inställning och 
stark övertygelse om att våra medarbetare är vår 
framgång, har Hilti fortsatt att målmedvetet arbeta 
för att skapa en unik arbetsplats under tillväxtåren 
– något som i sin tur har lett till utveckling kring 
till ledarskap, mångfald och hur man visar uppskatt-
ning för sina medarbetare.”

”Vi är så oerhört stolta över hur långt vi har 
kommit med att skapa en unik kultur på Hilti, och 
vi hoppas och tror att de utmaningar som varit gör 
oss ännu starkare”, berättar Aksel Ringvold, VD för 
Hilti.

Trots att företaget fortsatt att växa med över 200 
nya arbetstillfällen under 2017, vill man bevara min-
dre team för att på så sätt behålla närheten och se 
individen snarare än rollen, menar Aksel. “Vi ställer 
höga krav och förväntar oss mycket av våra medar-
betare men tror samtidigt på ett ledarskap som byg-
ger på omtanke och stöttning och där mångfald och 

inkludering är nyckeln till ett högpresterande team 
med lika möjligheter.

Vår strategi vilar på en stark grund, nämligen vår 
omhändertagande och resultatinriktade företags-
kultur. För att nå finansiell framgång måste man ha 
nöjda medarbetare som tycker det är kul på jobbet 
både måndag morgon och fredag eftermiddag. Det 
är jag övertygad om”, säger Aksel.

Ett kvitto på engagemang från medarbetarna, 
enligt Aksel, är det höga deltagandet i undersök-
ningen. Med över 97 % i svarsfrekvens och med ett 
högt antal kommentarer kring möjliga förbättringar 
återspeglas ett fantastiskt engagemang och att Hilti 
arbetar för öppenhet och delaktighet inom bolaget.

Hilti lägger stort fokus på att alla individer ska 
utvecklas och få stöd oberoende om medarbetaren 
vill bredda och fördjupa sig inom samma roll under 
många års tid eller om individen har intresse av att 
utvecklas till en ny position.

Att anställa medarbetare på lång sikt är djupt 
förankrat och man anstränger sig för att säkerställa 
medarbetarnas personliga och professionella ut-
veckling. Hiltis inställning är att utveckling stimu-
lerar engagemanget och motivationen och gör att 
medarbetarna stannar kvar och växer på Hilti.

En av världens största maskintillverkare, Doosan, 
firar 400 000 stycken tillverkade enheter och i 
samband med detta har en specialgjord hjulgrävare 
Doosan DX140W-5 Black Edition tagits fram. Ma-
skinen har visats på den internationella mässan In-
termat 2018 i Paris och skapat stor uppmärksamhet. 
Doosan har valt att auktionera ut maskinen till sina 
auktoriserade generalagenter i Europa och peng-
arna för maskinen går till välgörenhet.

Maskinen har väkt stort intresse under mäss-
dagarna och dess svarta utseende skapar stor upp-
märksamhet där många entreprenörer i Europa har 

visat intresse för den. Det är den hyllade modellen 
av hjulgrävaren DX140W -5 som nu finns i en enda 
unik Black Edition. Maskinen är som namnet säger 
svartmålad med Doosans orangea färger som inslag 
och dekaler i silver.

Doosans auktoriserade generalagenter runt om i 
världen har kunnat lägga bud på maskinen och auk-
tionen avslutades torsdagen den 26 april. Maskinia 
stod som segrare och tar nu hem maskinen till Sve-
rige. Pengarna som maskinen inbringade kommer 
att gå till välgörenhet och göra gott för människor i 
utsatta livssituationer.

Maskinia vinner auktionen och tar 
hem Doosan DX140W-5 Black Edition





www.duratiq.com

ETT ULTRAKOMPAKT 
KRAFTPAKET

HTC PRESENTERAR

DURATIQ 5 är en golvslipmaskin som tillför oslagbar flexibilitet för 
proffsanvändaren. Med sin ultrakompakta storlek blir den ett kraftfullt verktyg 
för alla slags slipuppdrag i olika slags miljöer, utan att tumma på DURATIQs 
unika teknologi. Upplev en maskin som kombinerar kraft och mångsidighet 
med oslagbar ergonomi.

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


