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528R28

Övriga Avantmodeller hittar du på Maskinexpo 28-30 maj 2015 
Besök vår monter 501. Välkommen.

Styr från bakstammen. Styr från framstammen.

nordfarm.se
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Bäste läsare
När jag växte upp brukade vi roa oss med att fråga: 
Är du PK? Oavsett hur man svarade så blev det fel 
och man blev utskrattad om man svarade överhu-
vudtaget. Jag ska inte gå in på vad PK stod för då 
men idag är uttrycket högaktuellt igen men med en 
rumsren betydelse. PK står för politiskt korrekt. Under 
de senaste år upplever jag dock att det blivit viktigare 
att vara helt politiskt korrekt i olika sammanhang än 
att ta tagit i själva kärnfrågorna. I mellanmänskliga 
relationer och i den politiska debatten blir det ibland 
en lite löjlig klappjakt att hitta fel i uttalanden och att 
diskussionen om någon varit PK eller inte och det blir 
en större grej än det en person ifråga försökte uttrycka. 
Själva budskapet kan ibland gå helt miste. I synnerhet 
är media idag bra på att blåsa upp dessa saker.

Fråga om PK eller inte är främst väldigt känsligt 
när det handlar om mänskliga rättigheter, folkgrupper, 
namn på folkgrupper, religion, sexuell läggning med 
mera. Jag är absolut den som stöder och som själv 
försöker verka för att vara politiskt korrekt när jag ut-
trycker mig men ibland kan det faktiskt vara lite svårt 
att alltid vara PK eller att tänka på att vara politiskt 
korrekt. Trampar man i klaveret är dock snabbt någon 
där och rättar en. Det är där jag menar att det gått lite 
för långt idag. Vi som är så himla PK har lätt att placera 
oss själva i en liten grupp och distansera oss från dom 
som är mindre PK trots att dom kanske i grunden har 
precis samma värderingar som oss.

För en tid sedan såg jag ett ganska roligt klipp på 
Facebook, vilket faktiskt föranledde att jag nu skriver 
denna ledare. Det var två joggare som möttes ute i det 
fria. Den ena var en tjej med asiatiskt utseende och 
den andre, en kille, blek med blont hår med ganska 
“engelskt” utseende. Han frågar var hon kommer ifrån, 
när hon håller på att hämta andan efter språngmar-
schen. “Jag kommer från San Diego men jag är född i 
Orange County utanför Los Angeles. “Men jag menar 

var du kommer ifrån ursprungligen, var ditt folk kom-
mer ifrån”, säger han och gör en lite märklig gest med 
händerna. “OK, du syftar på min gammelfarmor som 
en gång i tiden kom från Seoul”, säger hon. “Jag visste 
att du var korean eller japan, jag visste det”, utropar 
killen som om han hunnit högsta vinsten på lotto. Han 
slänger ur sig en hälsningsfras på koreanska och säger 
att i samma fastighet som han bor finns en asiatisk 
restaurang som serverar utmärkta teriyaki-spett. “Jag 
älskar koreansk mat”, säger han. Han föreslår att de 
ska gå och äta där vid något tillfälle. Tjejen som inte 
sagt något på en stund ser helt mållös ut. Det märks på 
hennes ansiktsuttryck att hon undrar vad han håller på 
med. Efter en stund säger hon: “Var kommer du själv 
ifrån?”. “Jag kommer från San Francisco”, säger han 
och det blir tyst. “Jag är en äkta amerikan”, tillägger 
han. “En ursprungsinvånare menar du? Du ser inte ut 
som en sådan”, säger tjejen och tittar lite tveksamt på 
den bleke och ljushåriga killen. “Nej, jag menar var 
kommer du ifrån på riktigt, var kommer ditt folk ifrån”, 
säger tjejen och gör samma rörelse med händerna som 
han gjorde som om det är en plats långt långt bort”. 
“OK, jag förstår. Min släkt kommer ursprungligen från 
England. Tjejen blir nu som förbytt. Hon börjar prata 
med den bredaste tänkbara Cockney-slangen, viftar 
med händerna och rabblar det ena uttrycket efter det 
andra på typiskt engelskt manér och så säger hon. 
“I really love your Fish n´ Chips. I just love it, mate”. 
Killen blir helt förstummad men säger lågmält: “Du 
är konstig?”. “OK, det kanske är något koreanskt”, 
säger tjejen och går.

Det är vad jag kallar att inte vara PK, killen alltså. 
Dessutom besitter han en invand och helt felaktig 
uppfattning om att vita, kaukasier som de säger i 
USA, har en någon form av upphöjd position. Han 
förmedlar att han är en äkta amerikan och trampar i 
klaveret ganska ordentligt. Även om det här var ett 
ganska extremt exempel så är det inte alltid lätt att 

vara helt politiskt korrekt i alla sammanhang. Det finns 
idag många människor som är väldigt angelägna om 
att värna om sitt ursprung, vilken folkgrupp man tillhör, 
vilken tro man har eller vilken sexuell läggning man 
har och så vidare. Om man okänsligt antyder att en 
person är på det ena eller andra sättet utan att man 
egentligen hade avsikt att göra det kan reaktionen 
bli helt annorlunda. Ett bra exempel att avrunda med 
är att jag och min fru för en tid sedan åkte taxi i Las 
Vegas. Taxichaffisen var en svart äldre man som genast 
hörde att vi inte kom från USA. Själv pratade han 
flytande amerikanska. Han frågade var vi kom ifrån. 
“Vi bor i Stockholm, Sverige” svarade vi. “Stockholm”, 
utropade han. “Där bor en massa av mina släktingar 
och min son”. Vi tittade lite förvånat på varandra och 
innan vi hann svara säger mannen med en särskild 
glimt i ögat: “Det trodde ni inte va?”. “Jag ska resa 
dit och hälsa på dem i höst”, tillade han. 

Det inte alltid är så enkelt att vara politiskt korrekt 
i alla sammanhang då samhället, som tur är, alltmer 
börjar gå ifrån felaktiga föreskrivningar. Det blir fel 
ibland och vi får nog leva med det ett tag till. Däremot 
är det viktigt att våra grundvärderingar är intakta om 
alla människors lika värde oavsett hur vi ser ut, kom-
mer ifrån, vilken tro eller läggning vi har.

Jan Hermansson, 
jan.hermansson@pdworld.com

Chefredaktör

INTE ALLTID LÄTT ATT VARA SÅ HIMLA PK
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Hilti utsett till 
Sveriges bästa 
arbetsplats 
– för andra 
året i rad! 
Internationella organisationsut-
vecklingsföretaget Great Place to 
Work Institute har korat Sveriges 
Bästa Arbetsplatser 2015 på Berns 
salonger i Stockholm. Hilti Svens-
ka AB fick för andra året i rad 
motta priset som bästa arbetsplats 
och företagets VD Aksel Ringvold 
fick frågan om varför man vunnit 
priset en andra gång.

”Det är ett fantastiskt kvitto på 
att vår medvetna satsning på våra 
medarbetare och vårt långsiktiga 
arbete med vår företagskultur gett 
utdelning”, säger Aksel. ”Vi har för 
andra året i rad blivit utsedda till 
Sveriges bästa arbetsplats och ser 
detta som resultatet av hur vi kon-
tinuerligt arbetar med att främja 
passion, laganda och möjligheten 
att ta egna initiativ. Vi ser att det-
ta lett till såväl ökad arbetsglädje 
som goda affärsresultat, vilket i 
sin tur skapar trygghet för med-
arbetarna”, fortsätter Aksel. ”Att 
satsa på nöjda medarbetare lång-
siktigt är kärnan i vår strategi. Vi 
ser affärsresultaten i direkt kopp-
ling till arbetet med utveckling av 
medarbetarna och företagskul-
turen, det går arm i arm. Jag kan 
inte nog betona vikten av det här 
priset och förhoppningsvis hjäl-
per det oss att nå ut utanför våra 
vanliga kanaler om hur vi arbetar 
medvetet med de här engagerade 
frågorna. Till syvende och sist 
hoppas vi såklart nå ut till fram-
tida, nya, nöjda medarbetare som 
vill utveckla både sig själva och 
Hilti på vår gemensamma resa.”

www.hilti.se

Välbesökt Maskiniadagarna 2015
Maskinia har anordnat Maski-
niadagar på sin anläggning under 
ett flertal år nu och 2015 var inget 
undantag. Besökarna kunde fritt 
vandra omkring på gården för att se 
och provköra både nya och begag-
nade maskiner. Case nya kompakta 
hjullastarserie, F-serien, represente-
rades av maskinmodellen 321F som 
stod redo för besökarna. På Doosan 
sidan hade just den första maskinen 
ur -5 serien kommit till Sverige vil-
ket bringade stort intresse hos besö-
karna. Maskinen var en DX300LC-5 
med en Steg 4 SCANIA motor utan 
dieselpartikelfilter.

”Vi är mycket nöjda med Maski-
niadagarna i år”, säger Marknadsan-
svarige Daniel Gustavsson. ”Att bjuda 
in kunderna till en sådan här aktivitet 

skapar en närhet mellan Maskinia 
och kunden. Här kan kunden titta på 
våra nya maskiner, lokaler och verk-
stad i sin egen takt och vår personal 
finns på plats för frågor.”

CASE RODEO
I samband med det öppna huset 
anordnandes även en kvalifice-
ringstävling i CASE Rodeo där 
maskinförarnas kunskaper sätts 
på prov. Årets tävling gick ut på 
att med en CX130C LC manöv-
rera in en stång, fäst i en kätting 
på maskinens sticka, in i fyra 
cirkulära hål på kortast tid. Den 
som lyckades bäst var Janne Hir-
sikangas från Hirsikangas Gräv & 
Schakt AB, som genomförde hela 
momenten på imponerande 1 mi-

nut och 21 sekunder. Han har nu 
kvalificerats sig som deltagare i 
den internationella finalen i Paris 
senare under hösten.

LEVERANTÖRER PÅ PLATS
Ett flertal av Maskinias leverantö-
rer fanns även på plats och ställde 
ut i egna montrar i utställnings-
hallen under visningsdagarna och 
intresserade kunder hade möjlig-
heten att få svar på sina frågor om 
tillbehör och utrustning.

”Att Maskinia på två dagar får 
över 300 besökare visar att detta 
är ett populärt och uppskattat eve-
nemang för våra nuvarande och 
blivande kunder”, avslutar Maski-
nias marknadsansvarige Daniel 
Gustavsson.

Familjeföretaget Aquajet i Hols-
bybrunn har rekryterat en extern 
vd, Roger Simonsson.

”Vi har många planer för fram-
tiden och känner ett behov av 
mer energi och nya impulser”, 
säger Stefan Hilmersson, ägare 
till Aguajet. Vi har därför sökt ef-
ter en vd i ca ett år. Det har varit 

en noggrann process där vi nu är 
glada att ha knutit Roger till oss.

Roger har suttit i Aquajets sty-
relse i två år och känner väl till fö-
retaget. Han har en lång erfaren-
het av att jobba i internationella 
business to businessföretag med 
tonvikt på distributörsorganisa-
tioner.

”Just distributörerna är mycket 
viktiga för att nå ut till våra kun-
der”, berättar Roger. 

Produktutveckling och pro-
duktionsresurserna har stärkts 
under de senaste åren så nu är 
man redo att ta nästa steg.

”Strategin är tillväxt”, avslutar 
Roger.

AQUAJET REKRYTERAR EXTERN VD

OP system fick priset ”Dealer  of the Year” igen!

OP gruppen köper Doppstadts finska generalagent

Vid en högtidlig ceremoni på Sen-
nebogens Dealer Meeting i Strau-
bing, den 23 mars fick OP system 
ab äran att ta emot priset   Dealer 
of the Year 2014 ”Best business 
development”, ett pris för bästa 
försäljning och affärsutveckling 
bland alla återförsäljare i världen. 
Med en kraftfull försäljningsök-
ning och ett starkt agerande på 
svenska marknaden tog OP sys-
tem en överlägsen seger. På mötet 

och under ceremonin fanns över 
100 gäster från 36 länder repre-
senterade.

Priset lämnades över av Erich 
Sennebogen. Utmärkelsen lyder:

”For their outstanding efforts 
and achievements we proudly 
award this  prize to OP system ab”.

”Det andra gången på fyra 
år som vi med stolthet tar emot 
detta fina pris. Vill vi framföra vår 
uppskattning och ett stort tack 

till våra kunder, medarbetare och 
samarbetspartners som tillsam-
mans bidragit till att vi återigen 
fått detta fina pris.

Vi på OP system vill även tacka 
Sennebogen för visat för troende 
och önskar ett for tsatt gott sam-
arbete framöver!”

Fr v Michael Ibar och från höger 
Alfred Endl från Sennebogen, Mats 
Olofsson, Dan Hansen och Jonas 
Coltén  OP system samt Sennebo-
gens ägare Erich Sennebogen.

För ca  ett  år sedan förvärvades  
Doppstadt  Danmark  A/S, som 
numera heter OP system  a/s. Det-
ta  var första steget  i OP gruppens 
omfattande expansion  i Norden  
och  Baltikum.   Den 31 mars  2015  
köpte  Olofsson- Persson AB (OP 
gruppen) det finska bolaget Jasto 
Oy som ett nästa steg.

Jasto  Oy, som ligger i Uleåborg 
(finska Oulu) i Norra Österbot-

ten,  grundades 1999 och är sedan 
många år återförsäljare  av återvin-
ningsmaskiner från Doppstadt, 
hydraulhammare och pulverise-
rare från Atlas Copco samt reserv-
delar till ett antal varumärken med 
hydraulverktygsinriktning.

”Dessa  produkter  kommer  
även  fortsättningsvis  finnas i 
sortimentet.  Därtill adderar vi ett  
antal nya produkter. Detta  inne-

bär på sikt att vi behöver anställa 
mer personal utöka antalet  försälj-
ningsplatser”,  säger Mats Olofs- 
son, huvudägare i OP-gruppen.

Grundarna och före detta ägar-
na Topi Martinkauppi och Jaakko 
Karjalainen, som båda har mång-
årig branscherfarenhet, fortsätter 
jobba för Jasto Oy. Sannolikt ska 
företaget även byta namn inom en 
snar framtid.



* JÄMFÖRT MED HUSQVARNA PG 820

HUSQVARNA PG 820 RC
Effekt 13 kW
Märkström 28 A
Slipbredd 820 mm
Slipskiva 270 mm
Sliptryck totalt 290 kg
Vikt 536 kg

NYHET!

www.husqvarnacp.se

Copyright © 2015 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)

Är du världens mest  
produktiva golvslipare?
Då är den här till dig: Vår nya fjärrstyrda, självgående Husqvarna PG 820 RC.  
En verkligt unik maskin, som tar dig till en helt ny nivå av prestanda och arbets
resultat. Vår Dual Drive Technology ™ ger dig som vanligt suverän produktions 
takt och obegränsad kontroll över processen. Med den trådlösa fjärrstyrningen  
kan du nu göra två personers jobb samtidigt och därmed maximera ditt dagsverke.  
Vill du veta mera? Besök vår hemsida eller kontakta din Husqvarnarepresentant idag!
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Högre 
produktivitet  
På MaskinExpo, den 28-30 maj, visar 

Atlas Copco vad LED-teknik och 
specialoptik betyder för event- och 

byggbranschen. Nya ljustornet QLB 60 är 
både kompakt och kostnadsbesparande. 
Atlas Copco QLB 60 har fyra LED-lampor 
på 350 watt vardera. Detta ger högre ljus-
styrka och bättre täckning än vad som 
normalt fås från 4 x 1 000 watt metallha-
lidlampor. Ljustornet är också miljövänligt 
och orsakar upp till 75 procent mindre kol-
dioxidutsläpp än ett traditionellt ljustorn 
med 4 x 1 000 watt metallhalidlampor.

QLB 60 ger betydande besparingar 
i flera led. Driftkostnaderna kan sän-
kas med upp till 95 procent tack vare de 
olika fjärrstartalternativen – bland annat 
fotoceller och veckotimer. Lägre bränsle-
förbrukning (0,5 liter per timme för 260 
timmars oberoende drift), smidig manöv-
rering med det intuitiva reglerdonet Lc 
1003 samt en enkel installation tack vare 
kompakta mått – alltsammans hjälper till 
att sänka driftkostnaderna.

Underhållskostnaderna kan sänkas med 
upp till 34 procent tack vare enkel service 
via fyra servicepaneler, kostnadseffektiva 
förbrukningsartiklar och ett långt ser-
viceintervall på 500 timmar. Den totala 
ägandekostnaden för QLB 60 kan därmed 
sänkas ytterligare. QLB 60 är den mest 
kompakta enheten på marknaden vilket 
minimerar kostnaderna för transport och 
installation. Tack vare de kompakta mått-
ten kan hela 22 enheter lastas på en 13 me-
ters lastbil. Enheterna har galvaniserade 
spår för gaffeltruck och en lyftbalk under-
lättar placeringen på arbetsplatsen. Det går 
snabbt och lätt att placera ut belysningen 
där den behövs med en stabil och vertikal 
mast som kan sträckas ut upp till åtta me-
ter och vridas 340 grader. 

www.atlascopco.se

Steelwrist har sedan 2012 med lanseringen 
av säkra snabbfästen med framaxellås haft 
ledartröjan på teknikområdet beträffande 

personskydd kring grävmaskiner. Steelwrist 
framaxellås är fortfarande det enda fästet på 
marknaden som fungerar på alla typer av gräv-
maskiner. Nu breddar företaget fokus på säker-
het till att även omfatta stöldskydd och inför 
Datatag märkning på Steelwrist tiltrotatorer.

Datatag och märksystemet Cesar är värl-
dens största märksystem för individmärkning 
av utrustning såsom entreprenadmaskiner, 
trailers, båtar, motorcyklar, motorer o s v, och 
drivs från England i samarbete med polis, tull 
och andra organisationer (se datatag.com). 
Statistik från England visar att med Datatag 
märkning minskar risken för stöld med 80% 
och skulle utrustningen ändå bli stulen så är 
det 6 gånger större chans att den återfinns.

I Norden drivs Datatag av CrimeStoppers 
Sweden i samarbete med Försäkringsbran-
schen, Polisen och återförsäljare av bygg och 
entreprenadutrustning. Steelwrist inför nu som 
första tillverkare Datatag märkning från fabrik 
på tiltrotatorer på den nordiska marknaden.

Nyligen publicerade ATL och Larmtjänst 
siffror på att maskinstölderna i Sverige ökat 
med 12% under 2014, och ofta fraktas maski-
nen snabbt ut ur landet och återfinns aldrig.

Steelwrists märkningssystem består av flera 
olika komponenter innehållande bl a micro-
chip, DNA datadots, manipuleringsskyddade 
dekaler och dold etsning för att göra det omöj-

ligt att ta bort märkningen. Detta gör även att 
polis och tull i 197 länder enkelt kan läsa av och 
snabbt verifiera vem som äger produkten via 
det globala Datatag systemet. Datatag har mer 
än fyra miljoner märkta enheter i sitt register.

”Idag har de mer avancerade tjuvarna lärt sig 
hur man kopplar ur eller stör ut GPS baserade 
spårsökningssystem som sitter i många maskiner 
vilket gör Datatag till ett perfekt komplement som 
ej går att manipulera. På GPS baserade system har 
man ofta även löpande månadsabonnemang vil-
ket man slipper med Datatag”, säger Magnus Ryd-
hult, vd på Crimestoppers Sweden AB.

Försäkringsbranschen jobbar nu på att de-
finiera en gemensam märkningsnorm för ma-
skiner och utrustning. Den nya normen kom-
mer att bygga på märksystem som har minst 
fem märkkomponenter och Datatag är idag 
det enda system som uppfyller dessa krav.

 ”Detta är även en affärsmöjlighet för oss 
på Steelwrist eftermarknad och för våra ser-
vicepartners där vi kommer att kunna erbjuda 
märkning av både tiltrotatorer och grävma-
skiner i fält. Vi kommer naturligtvis att märka 
alla typer av tiltrotatorer, såväl Steelwrist som 
andra märken”, säger Fredrik Segerström, ser-
vicechef på Steelwrist AB.

Syftet med samarbetet mellan Crimestop-
pers och Steelwrist är att hjälpa kunden att fo-
kusera på sin verksamhet och slippa tänka på 
stillestånd, produktionsbortfall, ersättningsma-
skiner, slitageavdrag och andra följdkostnader 
som alltid uppkommer i samband med stölder.

STEELWRIST INFÖR DATATAG 
STÖLDSKYDD PÅ TILTROTATORER



Tractive 
växellåda 

inuti!

Alla Pentruder-maskiner är tillverkade i Sverige. Vi producerar precisionsdelar i vår egen  
verkstad, i moderna produktionsmaskiner och av de bästa europeiska, högvärdiga materialen.  
Vi har mer än 35 års erfarenhet från att utveckla och bygga transmissioner och betonghåtagnings-
utrustning och fortsätter investera i produktuveckling för framtiden. 

Pentruder - Durable Performance.

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

Besök vår hemsida www.pentruder.com  
för mer information om våra produkter och  

återförsäljare eller ring Björn på tel: 072 25 22 11 55.
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Den 25 april stängde den 
franska mässan Intermat 
sina dörrar efter sex mäss-
dagar. Rubriken på mäss-
sans officiella pressre-
lease efter mässan lydde 
“A truly international and 
dynamic show!”. Många 
är nog inte riktigt benägna 
att hålla med.

Intermat 2015 – en mässa med booster

och britter med flera. Men den tionde upplagan av 
den franska mässan visade trots detta en tillbaka-
gång på cirka 8,5 procent. Totalt besöktes mässan 
av 183,000 personer varav 131,624 var identifierad 
besökare, vad man nu riktigt menar med det. Men 
med utgångspunkt från att den franska och många 
andra marknader i Europa fortfarande lider av till-
bakagång får man nog säga att besökarantalet var 
godkänt. Den franska marknaden har inte hämtat 
sig ännu även om den visat tecken på viss stabili-
sering. Enligt mässans egna uppgifter kom cirka 35 
procent av besökarna från 168 olika länder förde-
lat på Mellanöstern, Nordafrika och Turkiet för att 
nämna några nationer.

Antalet utställare, som landade på 1,410 företag, 
ökade med 5 procent jämfört med 2012 och är var 

Även detta år nådde arrangörerna inte riktigt 
fram till den internationella status som man 
så intensivt eftersträvar. Felet kanske ligger i 

montrarna i stor utsträckning domineras från per-
sonal från franska säljbolag som många gånger inte 
pratar engelska. De utställare som arbetar globalt 
kanske i större utsträckning måste anstränga sig att 
ha tillräckligt med personal som pratar andra språk 
än franska. Men samtidigt ska sägas att det är gan-
ska trevligt med den franska prägeln på mässan och 
det är väl trots allt den franska marknaden som är 
prioritet ett både för arrangörerna och utställarna. 
Professionell Demolerings bedömning var ändå 
att mässan lockade ganska många andra nationali-
teter. Ett stort antal skandinaver fanns på mässan 
tillsammans med många belgare, holländare, tyskar 
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Intermat 2015 – en mässa med booster

den internationella dominansen tydlig med många 
tillverkare från Europa, Asien, Mellanöstern, USA 
och även en del afrikanska stater. Svenska utställare 
var mycket väl representerade i betydligt större ut-
sträckning än tidigare. Till stor del berodde detta, i 
alla fall de utställare som tillhör den bransch som PD 
bevakar, på nya mässan World of Concrete Europe 
som ingick som en del i Intermat denna gång.

LANSERING AV 
WORLD OF CONCRETE EUROPE
Lanseringen av World of Concrete Europé skedde 
alltså i samband med Intermat i Paris. World of Con-
crete hade tilldelats hall 7 på mässområdet som var 
välfylld av utställare som brukar ställa ut på den ame-
rikanska mässan. I den här hallen återfanns också de 

flesta svenska utställare förutom de som ställde ut på 
utomhusområdet. Vid entrén till mässan fanns också 
en liten utomhusyta där man främst hittade tillver-
kare av golvslipningsutrustning såsom Scanmaskin, 
HTC, Blastrac och Husqvarna. Inne i WOC-hallen 
blev framförallt måndag och tisdag väldigt lugna 
dagar där utställarna främst stod och tittade på var-
andra. Men under onsdagen ökade besökarantalet 
blygsamt för att blir riktigt bra under torsdag och 
fredag. Exempel på företag som ställde ut i WOC-
hallen var Pullman Ermator, Husqvarna, HTC, Scan-
maskin, Tyrolit, Diatom med Tractives utrustning, 
GEDA, Rubble Master, Cedima, SIMA, Powerscreen, 
Rockster, Nakayama, Klindex, Hilti, Aquajet System 
genom sin franska återförsäljare och många flera. I 
hallarna 5a, 5b och 6 återfanns de lite större maski-
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nerna och alla de hydrauliska verktygen. Exempel 
på utställare var Volvo, Erkat, Loxam, Simex, Furu-
kawa, Arden Equipment, Trevi Benne, Indeco, VTN 
Europé, Okada, NPK med flera. På utomhusytorna 
fanns också ett stort antal maskintillverkare. Några 
exempl var Brokk, Conjet, Oil Quick, Haulotte, Sky-
jack, Genesis, Hartl, Rotar, Liebherr, Merlo, Wirtgen 
och Hamm, Mantovanibenne och många mer. Det 
fanns också ett demonstrationsområde i den bortre 
ända av utomhusdelen där framförallt krossutrust-
ning demonstrerades. 

NYHETER
Enligt arrangören presenterades 100 olika nyheter på 
mässan. Svenska utställare med produkter relaterade 
till mässan World of Concrete har egentligen ingen 

motsvarig mässa att ställa ut på i Sverige under 2015. 
Intermat är egentligen den enda europeiska mässan 
som har utställare som Husqvarna, Scanmaskin, Pen-
truder med flera har att visa sina produkter på. De 
flesta av de nya produkterna som visades på WOC i 
Las Vegas i februari ställdes också ut på Intermat och 
de flesta har vi redan presenterat i tidningen. En ny-
gammal nyhet som återfanns hos de flesta tillverkare 
av hydrauliska verktyg var att man visade modeller 
med så kallad booster. Booster-mekanismen som 
kraftfullt ökar på ett verktygskapacitet utvecklades 
på 1980-talet av japanska tillverkaren NPK. Nu har 
patentet gått ut och är fritt fram att kopiera eller vi-
dareutveckla av vem som helst, något som de flesta 
tillverkare tagit fasta på. Man kan säga att på så vis 
var Intermat en mässa med “Boost”.



EN LITE NÄRMARE
SLANGSERVICE.

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
hydroscand.se

Kom och träffa oss på Entreprenad Live på Ring Knutstorp i 
Skåne och på MaskinExpo STOXA!

Entreprenad Live: Monter K:321
MaskinExpo: Monter 984
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Den svenska vattenkanon-
tillverkaren Duztech AB 
lanserar på årets Maskin-

Expo en ny typ av vattenkanoner 
för dammbindning.

Vattenkanonerna från Duztech 
AB är kompakta och smidiga att 
flytta. Fjärrkontroll av alla funk-
tioner ingår som standard, även 
automatisk svepning av vatten-
dimman över ett större område.

Strömförbrukningen är låg. 
Den mindre modellen, T300 
RMT, klarar sig med endast 16 
ampere och sprutar 30 meter. Den 
större, T400 RMT, kopplas till 32 
ampere och når 40 meter.

Maskinerna ger en extremt fin 
vattendimma, som binder mycket 
av det luftburna dammet. Vatten-
flödet är justerbart efter behov.

www.duztech.eu

Nya kompakta 
vattenkanoner 
GER EFFEKTIV 
DAMMBE-
KÄMPNING  
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DC Tromb 400

Dustcontrol AB Kumla Gårdsväg 14 145 63 Norsborg Tel 08 531 940 00 sales@dustcontrol.se dustcontrol.se

’Känn kraften’

Vår nya enfas stoftavskiljare utnyttjar luftens kraft 
maximalt - 400m3/h ren arbetsglädje! Kompakt, tålig och 
utrustad med effektiv fi lterrensning och H-13 fi lter.

Nyhet

Nya industrisugare 
från Kärcher
För att möta tillverkningsindustrins krav på mobila industriella sugenheter som kan 
hantera industriavfall från bl. a. metaller lanserar Kärcher tre nya industrisugare; 
IVR- serien för finare partiklar, IVR-L-modeller för spån och vätskor samt IVR-B-
modellerna som är konstruerade för kontinuerlig drift. Alla modellerna är utrustade 
med kraftfulla turbiner för att generera ett högt luftflöde och ett högt undertryck 
men med låg ljudvolym.

IVR-industrisugaren har ett dubbelt system 
för att hantera stora mängder partiklar och 
fint damm. Enheten är försedd med en för-

separeringskona som avlägsnar grova partiklar 
innan ett fickfilter samlar upp den återstående 
smutsen. Filtret är tvättbart och kan rengö-
ras snabbt och enkelt. Uppsamlingskärlet för 
damm och partiklar är försett med hjul och 
kan enkelt avlägsnas från enheten. En för-
slutningsbar polyetenpåse kan även användas 
för att säkerställa hanteringen av hälsofarligt 
damm.

INDUSTRISUGARE IVR-L
IVR-L-modellerna har utvecklats för att ta bort 
vätskor och spån. Grövre partiklar samlas upp 
i ett uppsamlingskärl varifrån vätskan avskiljs 
och samlas upp i huvudbehållaren. Vätskan 
kan därefter enkelt dräneras ut från botten av 
huvudbehållaren genom en slang. Behållaren 
kan alternativt även tömmas via stativets tilt-
ningsfunktion eller fatpump.

INDUSTRISUGARE IVR-B
IVR-B är konstruerade för kontinuerlig drift 
och kan byggas in i till exempel en robotcell. 
Uppsamlingskärlet är försett med en avskilj-
ningsplåt som tvingar de tyngre partiklarna 

till botten av uppsamlingskärlet medan de 
fina partiklarna samlas upp av patronfiltret. 
Avskiljningsplåten är även förstärkt för extra 
hållbarhet. Uppsamlingskärlet kan enkelt fri-
göras för tömning.

”Med de här modellerna kan vi ta ytterligare 
ett steg och hjälpa våra kunder att förlänga både 
livstiden och intervalltiden för underhåll på de-
ras maskinparker. Samtidigt som operatörerna 
får en betydligt trevligare arbetsmiljö”, säger 
Walter Colazio, Industrisäljare på Kärcher.

Samtliga Kärchers nya industrisugare finns 
tillgängliga för alla typer av industriella app-
likationer. Alla tre modeller är robusta kon-
struktioner där både uppsamlingsbehållare, 
ramar och handtag är gjorda av tjock stålplåt. 
Alla plast och gummiartiklar är i oljeresistent 
material och modellerna är ergonomiskt bygg-
da för enkel förflyttning. Slangen på IVR-L är 
ansluten till toppen av maskinen och kan vri-
das 360° för en stor arbetsyta.

Kärcher erbjuder ett brett sortiment av till-
behör till industrisugarna, inklusive slangar i 
metall för tyngre avfall och borstmunstycken 
för mycket känsliga ytor. Det finns även ett 
tryckluftssystem för att rensa bottenhålet från 
spån och skärolja som kan anslutas till samt-
liga modeller. 

EN STOR NYHET 
FRÅN SILA 
SILA 5000A2 är med sin kapacitet på 

4200 m3/h framtagen för att rena 
luften i stora rum och hantera sto-

ra mängder damm. Maskinen är utrustad 
med två stycken HEPA-H13 filter på to-
talt 26,86 m2 satta på höjden. Den unika 
konstruktionen gör att det övre filtret 
blir mindre belastat med tungt damm 
vilket förlänger luftrenarens kapacitet. 
Tack vare att maskinen har två stycken 
utblås, kan man både skapa undertryck 
samtidigt som man kan cirkulera luften. 
Trots maskinens höga kapacitet förbru-
kar den endast 2 x 500 Watt.

SILA 5000A2 är försedd med två 
grovfilterluckor som gör grovfilterbytet 
snabbt och enkelt. Samtidigt skyddas 
HEPA-filtret mot slag och stötar tack 
vare grovfilterluckans konstruktion. För 
snabb och enkel förflyttning är maskinen 
utrustad med stora  punkteringsfria hjul. 
Maskinen kan transporteras liggande. 
SILA 5000A2 är även försedd med lyft-
ögla, en filtervakt per filter samt steglös 
hastighet.

SILA 5000A2 använder samma grov- 
HEPA-filter och evakueringsslang som 
SILA 2000A2, vilket underlättar lager-
hantering och beställningsrutiner.

TILLBEHÖR
Som tillbehör finns SILAS Saneringsram, 
en magnetisk ram som gör att man slip-
per använda tejp mot luftrenaren när man 
har byggt tillfälliga väggar. Istället för tra-
ditionella evakueringsslangar använder 
Sila sig av engångsslang som levereras på 
en 200 meter lång rulle.
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Nu kommer kompaktarna  

Små kompakta maskiner som 
kompaktlastare, minigrävare, 
dumprar och numera även 
teleskoplastare har ökat i an-
vändning inom sektorn rivning 
under det senaste decenniet.

Det är numera inte uteslutande rivnings-
robotar som används för alla rivnings-
uppgifter. Dock är själva miljön avgöran-

de, dieseldrivna maskiner, trots miljömotorer är 
inte att föredra i trånga och dåligt ventilerade 
lokaler. Men med god tillgång till frisk luft kan 
kompaktmaskiner ofta vara en billigare alter-
nativ i rivningssammanhang. På följande sidor 
redogör PD för några av nyheterna inom denna 
produktsektor. Merparten av maskinerna kom-
mer att visas på Maskinexpo.

MAXIMALT UTBUD FRÅN AUSA
Shamrock Truck AB har i flera år marknads-
fört gaffeltruckar från spanska AUSA. Sedan 
förra året är företaget även generalagent för 
AUSAs teleskoplastare och dumprar. Nu har 
Shamrock inlett ett samarbete med Carlsson & 
Co, som därmed är företagets återförsäljare av 
dumprar i södra Sverige. Marknadssatsningar-
na manifesteras på årets MaskinExpo med ett 
stort antal maskiner från mångsidiga AUSA.

Dumprar från AUSA uppskattas som ro-
busta och effektiva maskiner inom underhåll, 
entreprenad och transportarbeten, både inom 
jordbruks-, gruv-, bygg- och industrisektorer-
na. De senaste årens försäljning visar att dum-
prar från AUSA allt oftare löser arbetsuppgifter 
även inom kommunala sektorn och offentliga 
organisationer.

”Även inom teleskoplastare erbjuder AUSA 
mycket mångsidiga och konkurrenskraftiga 
maskiner. Teleskoplastarna har fyrhjulsdrift och 
klarar avancerade lyft på alla sorters underlag. 

Med kompakt design, rymliga hytter, mycket 
bra sikt är de mycket lämpliga för lyft i trånga 
utrymmen. Det breda utbudet av tillbehör ökar 
mångsidigheten ytterligare”, säger Magnus An-
dersson, VD på Shamrock Truck AB.

Samtliga teleskoplastare erbjuder fyrhjuls-
styrning, krabbstyrning och vanlig framhjuls-
styrning. Lyftkapaciteten är 1 300 – 3 000 kg. 
Lyfthöjden är 3,9 – 7 meter. De är kända för 
hög kvalitet och stor volym i skoporna. De kan 
fås med höglyftande tippning, roterande 180 
graders tippning eller en kombination av båda. 
I utbudet finns även självlastande dumprar.

Shamrock Truck AB i Saltsjö-Boo och Carls-
son & Co AB i Falkenberg har båda decennier 
av erfarenheter inom försäljning av entrepre-
nadmaskiner.

”Vårt samarbete med Carlsson & Co AB pas-
sar perfekt in i vår idé om hur vi ska jobba med 
AUSA i Sverige. Tillsammans med nya åter-
försäljare och partners så kommer vi att täcka 
in hela Sverige när det gäller både försäljning, 
service och underhåll”, konstaterar Magnus 
Andersson.

20 ÅR MED MESSERSI
Messersi har vi berättat om många gånger tidi-
gare i tidningen och i år är det 20 år som falken-
bergsföretaget Carlsson & Co varit återförsäljare 
för de italienska minidumprarna Messersi i Sve-
rige. “Vi är mycket stolta att ha varit generala-
gent för italienska Messersi minidumper och 
minigrävare sedan 1995, 20 första åren är gjorda, 
nu går vi vidare och känner oss rustade för den 
förväntade större efterfrågan på framförallt mi-
nidumper upp till 2,5 tons lastförmåga”, säger 
Björn Carlsson på Carlsson & Co. Messersi har 
varit väl etablerat i sin bransch i över femtiofem 
år, och marknadsledande på minidumprar i Eu-
ropa. Ett brett modellprogram med bland an-
nat självlastande, svängbara och högtippande, 
lastförmåga från 500 kg till 2,5 ton tillsammans 
med hög kvalitet och smarta lösningar är för-
klaringen till framgångarna. Vi säger grattis till 
Carlsson & Co.

LIEBHERRS NYA TELESKOPLASTARE 
VISAR RÄCKVIDD PÅ MASKINEXPO
Den nya teleskoplastaren Liebherr TL432-7 er-
bjuder stor bredd i användningsområden, allt 
från krävande jobb inom byggsektorn till rena 
industriapplikationer. Maskinen premiärvisas 
av Liebherr-Sverige på årets MaskinExpo, den 
28-30 maj.

Liebherr TL432-7 har steglös hydrostatisk 
drivning. Särskilt utmärkande för teleskop-
lastaren är den kraftiga bommen, den precisa 
hydrauliken och det intelligenta elektroniska 
kontrollsystemet Liebherr Litronic.
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Nu kommer kompaktarna  MINILASTAREN THALER 3248 
– ETT LYFT I TRÅNGA UTRYMMEN
Med stor styrvinkel och kompakta mått kom-
binerar Thaler 3248 styrka med smidighet. Det 
gör minilastaren perfekt för trånga utrymmen, 
samtidigt som den klarar tyngre och krävande 
arbeten med hög kapacitet. Modellen lanseras 
av Närlant på årets MaskinExpo, den 28-30 maj.

Thaler 3248 finns i två modeller: dels som tradi-
tionell lastare med beteckningen 3248/A och dels 
som teleskoplastare med beteckningen 3248/TA.

Minilastaren är utrustad med längsmon-
terad fyrcylindrig Yanmar-diesel på 48 häst-
krafter. Transmissionen är hydrostatisk. Ma-
skinens konstruktion erbjuder mycket god 
åtkomlighet vid underhåll.

Den robusta och stabila konstruktionen 
med två styrcylindrar sörjer för en stabil styr-
ning med lång livslängd, även på ojämna un-
derlag. Styrvinkeln är hela 55 grader.

Hytten ger en både säker och bekväm förar-
miljö, med bland annat justerbart förarsäte, sä-
kerhetsbälte, justerbar rattstång och flerfunk-
tions joystick.

EXEMPEL PÅ STANDARDUTRUSTNING:
 • Lyftkraft, kg: 2500
 • Tipplast rak, kg: 2200
 • Tipplast svängd, kg: 1700
 • Pallgaffellyfthöjd, cm: 295
 • Kraftfull transmission med drivaxeln  
    och planetväxlar i axlarna
 • Slitagefri lamellbroms i oljebad
 • FOPS/ROPS skyddsbåge
 • SMS-fäste med hydrauliskt redskapslås
 • Fram/back i lastarjoystick, tredje   
    hydraulfunktion Arbetsbelysning: Två  
    fram, en bak
 • 10.75-15,3 däck
 • Två växlar, 0-20 km/h
 • Det finns ett stort utbud av redskap och  
    tillbehör att komplettera maskinen med

NYA VOLVO ECR50D 
MINIGRÄVARE IMPONERAR
Till synes samma maskin – men ändå inte. 
Daniel Malmqvist hos Persson & Söner Entre-
prenad & Åkeri bytte en Volvo ECR48C mot 
nya ECR50D och han uppskattar skillnaderna. 
”Den stora skillnaden är styrkan i bomcylin-
dern, som gör att maskinen kan lyfta sig själv. 
Det är väldigt praktiskt i vissa lägen.”

Nya ECR50D, som ersätter ECR48C, är 
egentligen en helt ny maskin, även om forma-
tet är i det närmaste identiskt. Den skarpsynte 
kan se att undervagnen är lika bred men nå-
got längre än föregångaren. Förklaringen är att 
ECR50D fått samma undervagn som ”store-
bror” EC55C.

”Den är lika smidig och svänger innanför 
bandbredden, men maskinen känns mer rejäl 
och robust”, säger Daniel Malmqvist.

Alla egenskaper behövs i det aktuella job-
bet hos lantbrukaren Lennart Östman i Attorp 
någon mil utanför Töreboda. När timret i den 
gamla körlogen började svikta under de nya 
och tyngre jordbruksmaskinerna, bestämde 
han sig för att bygga en ny i gjuten betong.

Att gräva ut för den nya betongplattan i det 
trånga utrymmet kräver en liten och smidig 
maskin. Att bryta upp och frakta bort de stora 
stenarna som timret vilade på kräver en stark 
och tuff maskin.

”Ja, det är osäkert om den gamla maskinen 
hade klarat de här stenbumlingarna”, säger 
Martin och pekar på de stora stenarna på ett 
traktorflak intill.

VÄLUTRUSTAD
Martin har fått sin nya maskin utrustad som 
han vill med bland annat en engcon tiltrotator 
och grip samt ett grävsystem med tvåfallslaser 
från Scanlaser.

”Det här är en annan bra grej”, säger Martin 
när han satt sig i maskinen.

”Pedalerna är större än i den gamla ma-
skinen. Jag kör mest med 
fötterna och jag tycker de 
större pedalerna ger mig en 
bättre känsla.”

Martin Malmqvist är an-
ställd hos Persson & Söner 
Entreprenad & Åkeri i Töre-
boda, ett familjeföretag med 
rötterna i 50-talet som nu 
drivs av bröderna Per-Olof 
och Lars-Gunnar Persson. 
De åtar sig alla typer av en-
treprenadarbeten i Töre-
boda med omnejd och har i 
dagsläget åtta anställda och 
ett tiotal maskiner. Företa-
get drivs med försiktighet 
och långsiktighet, och utan 
att släppa fokus på kvalitet i 
alla led. Det innefattar även 
maskinparken.

”Man ska byta maskiner-
na när de fortfarande har bra 

andrahandsvärde och vi har ju bra med jobb. 
Jag fick bra betalt för den gamla ECR48C, så 
det var ett bra läge nu när ECR50D är alldeles 
ny”, säger Per-Olof Persson.

YTTERLIGARE YANMAR NYHETER 
Både VIO80-1 och SV100-2 är stora men ändå 
kompakta maskiner. Liten svängradie och 
inget överhäng bak på VIO80-1 och endast 
170mm överhäng bak på SV100-2. Perfekt för 
att arbeta i stadsmiljö. De är lätta att transpor-
tera på ett lastväxlarflak då bredden endast är 
2,39 meter på SV100-2.

Båda maskinerna är utrustade med Yan-
mars dieselmotor med direktinsprutning som 
uppfyller miljökraven enligt steg lllB och Tier4. 
De är utrustade med en elektronisk styrenhet 
för motorn och ett Common Rail-system. Med 
hjälp av automatisk tomgångsreglering och 
EKO-läge kan man reducera bränsleförbruk-
ningen med upp till 17%.

Hytten är mycket rymlig och den är upp-
hängd på vidareutvecklat dämparblock av 
gummi och flytande silikon som motverkar 
vibrationer och buller och ger en låg ljudnivå. 
Standard i hytten för båda maskinerna är bla 
klimatanläggning, luftfjädrande stol, LCD 
skärm, reglerbara handledsstöd, radio med 
USB-ingång, automatisk taklampa, två 12V-
uttag. 

Wiklund Trading International AB i Bil-
leberga är generalagent i Sverige för Yanmar 
sedan 2006. Utöver ovanstående maskiner har 
Yanmar ett brett sortiment på micro-, mini- 
och midigrävare samt larvburna minidumpers. 
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Aquajet visar sin 
uppgraderade 

AQUA CUTTER 710V 
i samband med internationell kunddag
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Aquajet visar sin 
uppgraderade 

AQUA CUTTER 710V 
i samband med internationell kunddag

Efter fem år på marknaden följs Aqua Cutter 710V upp med en 
förbättrad version, 710V II. Den premiärvisades för en inter-
nationell skara besökare från totalt 17 länder med långväga 

gäster från bl a Australien, Korea, Kanada och USA.

”Vi är väldigt glada över den fina uppslutningen. Det 
är 3 år sedan vi gjorde ett liknande större arrange-
mang av våra Hydrodemolition Days”, berättar Ste-

fan Hilmersson från Aquajet. 
Av naturliga skäl var det nyheterna på Aqua Cutter 

710V II som tilldrogs sig det största intresset. Förutom 
införande av ett nytt torn och snabbfäste i fronten för 
byte av redskap så har de största förändringarna skett i 
maskinens styrsystem.

Stora delar av maskinens Evolution styrsystem har 
blivit uppgraderat. För att underlätta för operatören 
och göra det väldigt enkelt att förstå alla inställningar 
i systemet så har man introducerat interaktiv grafik. 
Detta tillsammans med att alla rörelser kan göras mer 
exakt och på ett mjukare sätt underlättar för att få ett 
bättre slutresultat.

Olika bilningsdjup eller kompensering för olika be-
tongkvalitet kan nu göras på flera sätt. Det går att ha 
flera arbetsbredder och fler hastigheter på bilningshu-
vudet i samma arbetsmoment. Det har även införts 3D 
zoner där man kan göra former på djupet.

Alla dessa metoder kan kombineras i geometriska 
former så att man t ex kan bila en cirkel som har lutande 
botten eller en romb i flera nivåer.

Alla inställningar på både pump och robot kan även 
justeras från radiosändarens display.

Systemet har även fått ett ”Basic mode” läge där en-
dast de grundläggande funktionerna för vattenbilning 
är aktiva.

Maskinen har utökad möjlighet att justera positio-
nering av tornet och utökat sidoförskjutningen för mer 
räckvidd.

Tornsektionerna har blivit lättare och samtidigt 
mycket starkare. De har även fått ett nytt enklare sys-
tem för montering.

Ytterligare en nyhet på maskinen är ett snabbfäste 
till fronten som gör det enkelt att byta verktyg på ma-
skinen. Det kan vara annan bredd på front, pelarring, 
front för tunnlar osv.

  
AQUA CUTTER 710V XL
För den som är intresserad av att klara ännu högre re-
aktionskraft (större pumpar) på höga höjder så har man 
infört Aqua Cutter 710V XL. Förutom samma nyhe-
ter som på 710V II så har den utrustats med en större 
undervagn med en larvbandsbredd på 1230-1830 mm 
(standard Aqua Cutter 710 har 1030-1630 mm).

Se fler bilder på nästa sida.
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Christopher Parkhill var en av de långväga 
gästerna från Singapore som kommit för att 
se den nya 710V II maskinen.

Aqua Cutter 410V med tunnelkit kördes live. 

Aqua Cutter 710V II 
demonstreras inför gästerna.

Aqua Cutter 
 710V II med många 
intresserade gäster.

019-24 59 59 • www.demcom.se
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- Krossar och sorterar alla förekommande massor  -  Se mer på www.fredheim-maskin.se 

Hantverksvägen 8  .  746 40 BÅLSTA  .  Tel 0171 501 56  

Kontakta:  Håkan Björk    .  Tel 070 527 44 16  .  hakan@fredheim-maskin.se 

   Tomas Boklund  .  Tel 070 333 85 05  .  boklund@fredheim-maskin.se 
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Batteridriven kompaktlastare 
perfekt för inomhusjobb
Den lika smidiga som miljövänliga kompaktlastaren Sherpa 100 

Eco är batteridriven och därför perfekt för inomhusjobben. Bro-
by Maskin AB visar maskinens många fördelar på MaskinExpo, 

som hålls på STOXA den 28-30 maj.
Maskinens prestanda i kombination med kompakta mått samt avgasfri 

och tyst drift gör den till ett utmärkt hjälpmedel vid bygg- och rivnings-
arbeten inomhus. Sherpa 100 Eco är även perfekt för arbeten i djurstallar.

Platsen som normalt upptas av en förbränningsmotor ger i Eco-va-
rianten plats åt batteriet. På en laddning kan maskinen användas i upp 
till åtta timmar, beroende på användning. Kompaktlastarens bredd är 
76 centimeter.

www.brobymaskin.se

S imex nya revolutione-
rande Siktskopa VSE30 
har justerbar slutfrak-

tion. Genom ett helt nytt pa-
tenterat system kan man jus-
tera slutfraktionen direkt från 
förarkabinen utan stillestånd!

Med siktskopan kan an-
vändaren, sortera många olika 
sorters material t.ex. betong, 

tegel, fyllnadsmassor och mat-
jord m.m.

Skopan finns i två modeller, 
den mindre med två valsar och 
den större med tre valsar.

Skopan säljs av AMAS 
Svenska AB i Enköping.

Under MaskinExpo kommer 
siktskopan att dem demonstre-
ras i AMAS monter 1303.

En Siktskopa med 
justerbar fraktion
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De osjungna hjältarna 
Trots hydraulhammarnas betydelse i bygg- och rivningsprojekt är det inte alltid de får den positiva  

uppmärksamhet de förtjänar. Tillverkarna gör dock sitt bästa för att ändra på detta. 
PDs Jim Parsons redogör för nya modeller på marknaden.

I amerikansk fotboll är det, de så kallade “skill 
players” som springer, passar och fånga bol-
len som brukar få all uppmärksamhet. Men 

deras talanger är till liten nytta utan de stora, 
bastanta spelarna på sammandrabbningslinjen. 
De är de som upprepade gånger kolliderar med 
lika stora, buttra försvarare tillräckligt länge för 
att endera laget skall kunna bygga upp ett spel 
mellan de små lätta och rörliga spelarna.

GENERATIONSBYTE 
BLAND HYDRAULHAMMARNA
Hydraulhammare spelar en liknande roll i 
bygg- och rivningsvärlden. De är de verktyg 
vars uppgift är att ta det mesta stryket. Dessa 
effektivare verktyg är till för att genomföra 
och slutföra det relativt oglamorösa arbetet 
att snabbt göra plats för nya arbetsuppgifter. I 
årets hydraulhammarspecial tar vi en titt på de 
senaste nyheterna.

Bland världens tillverkare av hydraulham-
mare finns en handfull giganter. En av dem är 
japanska Furukawa som rönt stora framgångar 
med sina verktygsserier under årens lopp. I 
Sverige marknadsförs och säljs Furukawas pro-
dukter sedan långt tillbaka av företaget Amas i 
Enköping. En stor nyhet är att Furukawa släp-

per sin nya generation av hydraulhammare 
FXJ som ger branschen det senaste inom 
design och teknik. Något som vi  berät-
tade om redan i PD 1. Med flera paten-
terade nyheter förbättrar FXJ-serien 
prestandan avsevärt. FXJ-serien ger 
användaren mindre underhåll och 
stillestånd, jämnare gång, ökad styr-
ka och tillförlitlighet, enligt Amas. 
Ett bredare hydraulisk flödesområde 
möjliggör att varje hammare kan an-
vändas på en rad olika bärare, detta 
ger minskade investeringar och ökat 
nyttjande.

Enligt Amas är nya FXJ-hamma-
ren unik i sitt slag med sin monob-
lockdesign. Dock finns exempel på 
mindre monoblockhammare sedan 
tidigare. Monoblock innebär att 
hammaren är konstruerad utan 
genomgående bultar som i sin tur 
ger en mycket starkare och mera 
motståndskraftig hammare. Mo-
noblockdesign innebär att cylin-
dern och hammarens nedre del 
numera sitter ihop i ett enda stycke. 
Hammaren blir därmed mera kompakt 

och kraftfull. De genomgående bultarna som 
förr varit en kritisk punkt och dyr kostnad 

vid byte är numera avhjälpt 
med denna konstruktion. 
Kilarna som håller spettet 

har fått en helt ny design 
med ökad anslagsyta som 
jämnar ut kraften och ökar 

livslängden. Kolvarna i den nya 
serien är nydesignade har alla 
större kontaktyta vid slag mot 
spettet. Andra nyheter att nämna 
i sammanhanget är smörjsyste-
met, ventilkonstruktionen och 

nya dämpare för lägre ljudnivå och 
mindre vibrationer. Sammantaget 

får man en slimmad hammare med 
färre delar som är kraftfullare och mer 

ekonomisk än någonsin tidigare.
Den första hammaren i serien släpp-

tes tidigare under 2014 men sedan i slu-
tet av 2014 och början 2015 finns nu hela 
serien ute på marknaden. Serien inne-
håller 4 hammare och passar för maski-
ner från 12-55 ton. För mindre hammare 

från Furukawa finns fortfarande den så 
populära LN-serien och FX-serien.
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SPECIFIKATIONER: FXJ175
• Vikt: 1015 kg
• Höjd med spett: 2043 mm
• Arbetstryck: 160-180 bar
• Oljebehov: 100-160 l/m
• Slagfrekvens: 450-900 s/m
• Slagenergi: 3610 joules
• Spettdiameter Ø: 120 mm
• Effektiv spettlängd: 620 mm
• Spettvikt: 81 kg
• Slang innerdiamter Ø: 19 mm
• För basmaskin: 12-21 ton

SPECIFIKATIONER: FXJ275
• Vikt: 1775 kg
• Höjd med spett: 2468 mm
• Arbetstryck: 160-180 bar
• Oljebehov: 145-220 l/m
• Slagfrekvens: 350-620 s/m
• Slagenergi: 5120 joules
• Spettdiameter Ø: 140 mm
• Effektiv spettlängd: 680 mm
• Spettvikt: 143 kg
• Slang innerdiamter Ø: 25 mm
• För basmaskin: 18-30 ton

SPECIFIKATIONER: FXJ375
• Vikt: 2525 kg
• Höjd med spett: 2715 mm
• Arbetstryck: 160-180 bar
• Oljebehov: 170-260 l/m
• Slagfrekvens: 350-450/550 s/m
• Slagenergi: 7310 joules
• Spettdiameter Ø: 155 mm
• Effektiv spettlängd: 715 mm
• Spettvikt: 167 kg
• Slang innerdiamter Ø: 25 mm
• För basmaskin: 25-42 ton

SPECIFIKATIONER: V1800 
• Bärarvikt (t): 25-30 
• Hammarvikt (kg): 1885 
• Verktygsdiameter (mm): 140
• Oljeflöde (L/min): 140-220
• Slaghastighet (bpm): 310-800 
• Slagenergiklass (J): 8135 

SPECIFIKATIONER: V2500 
• Bärarvikt (t): 27-40 
• Hammarvikt (kg): 2570 
• Verktygsdiameter (mm): 160
• Oljeflöde (L/min): 175-250
• Slaghastighet (bpm): 800 
• Slagenergiklass (J): 10846 

SPECIFIKATIONER: FXJ475
• Vikt: 3205 kg
• Höjd med spett: 2892 mm
• Arbetstryck: 160-180 bar
• Oljebehov: 200-300 l/m
• Slagfrekvens: 250-450 s/m
• Slagenergi: 9620 joules
• Spettdiameter Ø: 170 mm
• Effektiv spettlängd: 720 mm
• Spettvikt: 229 kg
• Slang innerdiamter Ø: 32 mm
• För basmaskin: 33-55 ton

ATLAS COPCOS ES-HAMMARE
Atlas Copco skapade ES-linjen som ett eko-
nomiskt och användarvänligt alternativ för 
allmänna byggprojekt och lätt rivning. ES hy-
draulhammare är lätt att manövrera i trånga 
utrymmen och ger god sikt som underlättar 
det dagliga arbetet i olika typer av applikatio-
ner. ES-seriens hammare är ett bra komple-
ment till Atlas Copcos familj av SB, MB och 
HB brytare och har den utmärkta kvalitet 
och servicevänlighet som kunderna förväntar 
sig av en utrustningstillverkare. Enligt Atlas 
Copco själva bidrar hammarna till att öka kun-
dernas produktivitet och effektivitet och sam-
tidigt minimera kostsamma driftstopp.

 ES-serien innehåller tre modeller, ES 60, 
ES 70 och ES 80. Dessa modeller är anmärk-
ningsvärt smala för att främja god sikt och 
hantering på arbetsplatser. Den slimmade de-
signen resulterar också i snabbare rensning på 
arbetsplatsen.  

ES-hammarna har Atlas Copcos exklusiva, 
fasta kropp och konstruktion som kombinerar 
slagverk och monterings komponenter i en 
enhetlig struktur. Detta eliminerar behovet 
av externa fästelement, vilket underlättar vid 
uthyrning då det är snabbt och enkelt att byta 
ut bussningar och tätningar, vilket resulterar 
i snabba handläggningstider för reparationer 
och underhåll. ES-hammarna har en central 
smörjpunkt som entreprenörerna snabbt och 
enkelt kan komma åt för att smörja hamma-
ren. De tre modellerna är utvecklade för bärare 
mellan 3.2 till drygt 13 ton. 

MONTABERT V1800 
OCH V2500 EVOLUTION
Montabert V1800 och V2500 Evolution hy-
draulhammare har en automatisk tvåstegs-
variation i sitt hammarsystem vilket innebär 

att hammarna kan anpassa sin slagenergi och 
slaghastighet för att leverera högsta möjliga 
energi per slag i hårt underlag och hög frek-
vens på mjukt underlag. En egenskap som pas-
sar utmärkt i rivningssammanhang.

Hammarna har nyligen vidareutvecklats 
med sikte på att öka livslängden och minska 
driftskostnaderna. V1800 och V2500 har för-
setts med nya tyngre hammarhus med förbätt-
rad isolering både för att minska buller och 
hålla damm och annat skräp utanför hammar-
kroppen. V1800 och V2500 har två bussningar 
av stål. Operatörerna kan enkelt ersätta den 
nedre bussningen i fält utan demontering av 

hammaren från bäraren. De två modellerna 
har även en modifierad lägre fjädring som för-
länger livslängden för upphängningssystemet 
genom att minska slitaget på arbetande delar.

Som tillval finns nu en mjukstartfunk-
tion tillgänglig på både Montabert V1800 och 
V2500. Utrustad med den mjukstartsfunktio-
nen levereras hög frekvens och låg energi i 
början av operationen. Efter några sekunder 
återgår hammaren till normal drift, vilket ger 
högre energi vid en lägre frekvens.

Standardfunktioner i V1800 och V2500 in-
kluderar ett tomslagsskydd som minskar skad-
lig metall mot metallslag och ett återvinnings-
system återvinner rekylenergin från kolven för 
att öka slagkraften.

CATS NYA E-SERIE
Cat nya E-serie är avsedd att användas med 
minigrävare, kompaktlastare och traktorgrä-
vare och finns som både ljuddämpade och 
sidoplåtsversioner. Serien finns i fyra storle-
kar, H35, H45, H55 och H65 och erbjuds i två 
monteringskonfigurationer för installation på 
både Caterpillar och andra konkurrenskraftiga 
bärare.

De ljuddämpade hammarna  identifierats 
med ”s” i modellbeteckningen, är konstruerade 
med helt isolerade hammarhus för att arbeta 
med låg bullernivå i känsliga områden. Odäm-
pade hammare med sidoplåtar finns också i de 
fyra modellvarianterna. 

Flera olika nya funktioner försäkrar be-
kväm en installation, bekväm drift och god 
hammarlivslängd. Dessa hammare är utfor-
mad och konstruerade för att passa extra 
flöden och tryck från bäraren. Ett plus är de 
hydrauliska portarna position för en bekväm 
installation. Så snart hammaren är ”ansluten” 
är den redo att jobba.

Fjädringsmekanismen på de tystade model-
lerna omfattar dämpare på hammarens topp 
och botten för att absorbera reflekterande 
krafter och isolera dem från maskinen. En 
särskild dämpare hjälper till att dämpa vibra-
tioner och ljud. Resultatet blir en tyst ham-
mare som erbjuder pålitlig drift och minskad 
förartrötthet.
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För att skydda hammaren från inre spän-
ningar kan en automatisk avstängning akti-
veras. Detta stoppar omedelbart kolven när 
hammaren bryter igenom material som i sin 
tur skyddar hammaren från skador.

Den nya E-seriens hammare omfattar 47 
procent färre delar än sina föregångare. Detta 
möjliggör snabbare och enklare service. När 
det gäller dagligt underhåll behövs bara en 
enda fettningspunkt som är bekvämt belägen 
och lättillgänglig. Hammaren kan servas med 
vanliga handverktyg.

ATLAS COPCOS 2015 
COBRAS ™ ÖMSAR SKINN
Atlas Copcos Cobra är ganska inte vad man 
brukar beteckna som en hydraulhammare 
men väl ett bensindrivet bilningsspett som fått 
ny design. Atlas Copco presenterar nu sitt nya 
utbud av Cobra PROe och TTE bilningsham-
mare. Den unika slagmekanismen levererar 
motoreffekt med minimala förluster till verk-
tygsspetsen, vilket resulterar i en anslagsen-
ergi på 60J (PRO-versionen), respektive 40J 
(TT version). Båda versionerna finns nu med 
25mm x 108mm spettstorlekar, vilket gör nya 
Cobra kortare och lättare och minimera vibra-
tionerna ytterligare.

 Den omgjorda Cobra PROe och Cobra TTE 
har upp till 10 procent färre vibrationer än tidi-
gare modeller. “Att arbeta med handhållet un-
der långa perioder kan vara ansträngande för 
operatören. Men tack vare den förbättrade At-

SPECIFIKATIONER: H35ES/H35E H45ES/H45E 
H55ES/H55 H65ES/ H65E 
• Bärarvikt (kg): 1,100-2,400 1,500-3,200 2,500-6,000 3,000-9,000 
• Slagfrekvens (bpm): 600-1,680 780-1,800 600-1,680 720-1,740
• Energiklass (J): 407 542 813 1.085
• Flöde (L/min): 12-35 25-62 30-85 40-115
• Maxtryck (kPa): 16.500 17.000 16.500 16.500 

las Copco hand-arm-skyddet 
(HAPS), kan operatörerna 
arbeta längre och hålla sig 
inom ramen för rekommen-
derade hälso- och säkerhets-
normer”, förklarar produkt-
chef Oleg Korobotchkine. 
“Bilningshammarna kan nu 

köras på alkylatbensin vilket gör att operatö-
rens exponering för skadliga avgaser är be-
tydligt lägre samt att miljöpåverkan också är 
mindre”.

ETT LYCKAT “HAMMARCASE” I BRASILIEN
I den brasilianska gruvan Flapa Mining i Bru-
madinho använder man en Rammer 3288 hy-
draulisk hammare i en sekundär bilning för 
att maximera produkten. Den 2,040kg tunga 
hammare bidrar till att öka produktionen av-
sevärt. Rammer 3288 används främst för att 
bryta överdimensionerade block före kross-
ning och bearbetning.

“Järnmalmen utvinns ur gruvan i första 
hand med hjälp av explosiva metoder”, förkla-
rar General Manager Paulo Thiago Miranda 
på entreprenören Vale som utför jobbet. ”Alla 
överdimensionerade material som är för stort 
för krossen bryts igen med hjälp av Rammer 
3288.”

Miranda säger också att Rammer-hammare 
representerade en betydande investering, men 
att hans företag var villiga att betala en premie 
för att få bästa möjliga hammare.

”Vi anser Rammer vara ett premiummärke”, 
säger han. ”Det är en större ekonomisk inves-
tering jämfört med andra märken, men vi har 
färre underhållsproblem och en markant ök-
ning i produktionen. Jag bedömer att Rammer 
är hammaren med den mest avancerade tekni-
ken som finns på den brasilianska marknaden 
idag, kanske i världen”, säger Miranda.

Gruvan ligger på en relativt avlägsen plats 
och man är beroende på hammarens tillförlit-
lighet. Service utförs av den lokala Rammer–
återförsäljaren Rock Brit.

”Trots den tuffa arbetsmiljön och långa ar-
betstider i dammiga förhållanden har hamma-
ren gjort mycket bra ifrån sig”, säger Miranda. 



D i a m a n t v e r k t y g ,  h å r d m e t a l l v e r k t y g  o c h  m a s k i n e r  f ö r  b y g g i n d u s t r i n

  Huvudkontor Båstad:     Göteborg:    Solna:
      Box 1070  0431-710 00        Marieholmsg. 10B 031-19 88 80      S:t Ansgars väg 6    08-23 29 00 
269 21  Båstad     info@midhage.se  415 02  Göteborg      info.gbg@midhage.se  169 51  Solna       solna@midhage.se www.midhage.se
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Modern teknik är fantastisk. Den ger oss redskapen för att 
automatiskt läsa av, skanna, en väg, en gata, en banvall, en 
skogsbilväg, en landningsbana eller andra trafikerade och 
belastade ytor och deras närmaste omgivning, för att få en 
presentation över tillståndet och behovet av underhåll eller 
förstärkningsarbeten.
David Ehrenstråle, text. Roadscanners, bilder. 

Modern teknik för vägdiagnos sparar pengar 

FÖR UNDERHÅLL OCH REPARATION

För vilka är denna teknik i första hand 
tänkt, kan man fråga sig? Det kan handla 
om ansvariga för det nationella väg- och 

järnvägsnätet, för skogsbolag och vägförening-
ar, för kommunala gatukontor, för ansvariga 
för flygfält och kanske för militären. Dessa ka-
tegorier är de som kan komma i åtnjutande av 
frukterna av den moderna tekniken.

För Europas och även USAs vägnät finns 
en underhållsskuld innebärande att vägnätet 
delvis förfallit och således är i behov av upp-
rustning. Nu finns modern teknik som på ett 
smart och kostnadseffektivt sätt gör det möj-

ligt att fastställa behovet och omfattningen av 
en trafikerad ytas renovering.

Det vanligaste är att den som ansvarar för 
tillståndet för en trafikerad yta anser sig behö-
va ett underlag för beslut om ett eventuellt un-
derhåll eller en eventuell förstärkning. Ibland 
kan beslutsunderlaget baseras på decennier 
av erfarenheter om just den aktuella sträckan. 
I sanning inget dåligt beslutsunderlag! Men 
om belastningen förändrats, om vinterns tjäle 
ställt till det, eller beläggningen blivit utmat-
tad ger den nya tekniken utmärkta möjligheter 
att få fram fakta. Samma sak gäller när ny per-

sonal trätt till som kanske inte har tillgång till 
en pensionerad generations alla erfarenheter. 
Ibland kan också en erfaren väghållare eller 
projekterare ha svårt att hitta orsaker till upp-
komna skador och då kan den nya tekniken 
vara till stor hjälp.

SÅ HÄR GÅR DET TILL
Det mesta av nedan angivna utrustning finns 
monterade på Roadscanners mätbil benämnd 
Road Doctor Survey Van eller Road Clinic, som 
används vid tillståndsbedömning av trafikin-
frastruktur inför kommande underhålls- eller 
förstärkningsarbeten. Den kan också användas 
vid kvalitetskontroll av utförda arbeten för att 
se om angivna krav på lagertjocklekar m. m. 
har uppfyllts.

Sveplaser
Vägens, banvallens eller det trafikerade under-
lagets yta skannas med sveplaser. Sveplasern 
skannar också av vägens närmaste omgivning, 
t. ex. eventuella diken och slänter. Detta ger en 
otroligt exakt bild av relevanta dimensioner, 
ända ner på mikronivå.

Här sitter en 3-D georadarantenn längst fram, 
en videokamera på taket och den bakåtriktade 
hållaren med sveplasern bak.
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Modern teknik för vägdiagnos sparar pengar 

FÖR UNDERHÅLL OCH REPARATION

Georadar
Georadarn, eller markradarn, ger en bild av 
inte bara slitlagret överst utan av underliggan-
de bärlager, förstärkningslager och eventuella 
skyddslager. Även undergrunden kan bedömas 
från mätresultaten och i gynnsamma fall kan 
man se 4 m ner under markytan. Trummor, 
större stenar och fukthalten i obundna lager 
kan också detekteras från mätresultaten. För 
undersökningen används oftast två georadar-
antenner; en luftkopplad antenn som fästs på 
mätbilen ett stycke ovanför markytan och en 
markkopplad antenn som fästs nära marky-
tan. Den luftkopplade antennen mäter de övre 
lagren i konstruktionen med hög frekvens och 
den markkopplade mäter djupare ner med låg 
frekvens.  Vanligen undersöks vägen i en mät-
linje i vägens båda längsriktningar.

Det finns även så kallade 3D-georadaran-
tenner som innehåller ett flertal parallella an-
tenner som ger en 3-dimensionell bild av den 
undersökta ytan.

Accelerometer
En accelerometer är monterad på mätbilans 
bakaxel. Den registrerar bilens rörelsemönster 
som återspeglar vägytans egenskaper och ger 
en bild av vägens jämnhet.

Värmekamera
Med värmekameran upptäcks temperaturva-
riationer och sprickor i underlaget. Sprickor är 
sällan bra och innebär i allmänhet en försvag-
ning. Sprickor kan försvaga den trafikerade 
ytan genom att vatten kan tränga ner vilket 
försämrar bärigheten och riskerar att förorsaka 
tjälproblem.

Videofilmning
Den trafikbärande ytan videofilmas. Från vi-
deon kan eventuella defekter i vägytan de-
tekteras. Även vägens dränering/avvattning 
kan bedömas från videon tillsammans med 
georadardata och data från laserscanning. Ett 
utmärkt orienteringshjälpmedel för den un-
derhållsansvarige personen eller gruppen.

Positionering
Såväl GPS-koordinater som väghållarens egen 
längdmätning kan användas för att positionera 
all mätdata. Ett orienteringshjälpmedel som 
på ett matematiskt sätt kompletterar video-
upptagningen.

Fallviktsundersökning
Denna teknik används för att mäta underla-
gets bärighet. En fallvikt släpps mot underla-
get. Vägytans nedböjning p.g.a. belastningen 
mäts och bärigheten kan med den informatio-
nen beräknas.

Detta är exempel på teknik för insamling av 
indata. Syftet är att ställa alla relevanta fakta 
till vägunderhållarens disposition för dennes 
diagnos och beslut om eventuella underhålls- 
eller förstärkningsinsatser.

TOLKNING OCH ANALYS
Det finländska företaget Ro-
adscanners, med dotterbolag 
i Borlänge bl.a, har dessa tek-
niker in-house. Tillsammans 
med specialister på komplet-
terande tekniker väver före-
taget samman all indata i ett 
dataprogram kallat Road/Rail 
Doctor. Med hjälp av pro-
grammet tolkas lagertjock-
lekarna i konstruktionen via 
data från georadarundersök-
ningen. För att verifiera att 
tolkade lagertjocklekar från 
georadardata är korrekta ut-
förs uttagning av referenspro-
ver från objektet. Roadscan-
ners håller dock på att utveckla 
en referensprovningsfri metod för att förenkla 
arbetet. Om en förstärkning ska utföras görs 
vanligen även siktanalyser på material från 
främst det obundna bärlagret, för att fastlägga 
materialkvaliteten.

Från georadardata kan även järnvägsballas-
tens nedbrytning bedömas och därmed går det 
att bestämma när ballasten bör bytas ut.

Vid underhåll och förstärkning är det vik-
tigt att bedöma tillståndet hos avvattningssys-
temet eftersom defekter i avvattningen ofta är 
den största orsaken till problem som uppstår 
på vägar och banor. Bedömningen kan till stor 
del göras genom analys av data från georadar 
laserskanner och video. Eventuella trummor 
måste dock undersökas manuellt.

Resultaten från laserscanningen tolkas och 
en färgkarta tas fram av vägytan så att vägytans 
ojämnheter blir visuella och olika bärighets-
mått beräknas från fallviktsresultaten. Bärig-
heten kan också bedömas med den nya Traffic 
Speed Deflectometern (TSD), som kan mäta 
bärigheten vid 70 km/tim.

SAMLAD, PEDAGOGISK PRESENTATION
Det samlade resultatet kan sedan tas fram på 
datorskärmen med mjukvaran Road Doctor så 
att kunden i sin dator kan ”åka längs vägen/
banan” och få en kontinuerlig uppdatering om 
tillståndet ända ner på koordinats- eller dis-

tansmarkeringsnivå. Man kan således exakt se 
var man är och hur vägens tillstånd är på varje 
plats. Utifrån den kunskapen kan projektera-
ren/väghållaren avgöra vad som behöver gö-
ras – om något behöver åtgärdas. Programmet 
kan också användas för att göra beräkningar 
och för konstruktion av åtgärder. Metoden är 
i första hand tillämpbar för trafikerade ytor där 
en överblick av vägytan/banvallen och den un-
derliggande strukturen önskas.

FÖRDELAR
Vägskanning med ovannämnda metoder och 
tillhörande analys i mjukvaran Road Doctor, 
är ett utmärkt verktyg i det förebyggande un-
derhållet, det planerade underhållet och vid 
förstärkning. Den underhållsansvarige ges ett 
komplett beslutsunderlag för eventuella insat-
ser innan situationen blivit akut. Akutinsatser 
kan lätt bli såväl dyra som irriterande.

”I hundra år har vi i Sverige byggt ut infrastruk-
turen med vägar, gator, skogsbilvägar, järnvägar 
och flygfält”, säger Svante Johansson på Roads-
canners Sweden AB. Nu är det dags att anamma 
modernast tänkbara teknik för att få bättre kun-
skaper om trafikinfrastrukturens nedbrytning. 
Därmed bör det gå att vinna god ekonomi genom 
att tidigarelägga och förbättra det förebyggande 
underhållet på bekostnad av dyra akutinsatser!

www.roadscanners.se

Denna bil har längst fram antenner för georadar, videokamera på 
taket och en bakåtriktad hållare med en sveplaser bak.

Skärmbild från en väg i 
mjukvaran Road Doctor. 
Överst t. v. video, nederst 
t. v. spår analyserade från 
laser- skanning. Högst 
upp t. h. ojämnheter och 
spårbildning i vänster och 
höger körfält. I nästa föns-
ter värden från fallvikts-
mätning. Näst längst ner 
t. h. tjocklek hos belägg-
ning och överbyggnad. 
Längst ner analysdata från 
beläggning, överbyggnad, 
tjäle, avvattning, under-
grund och visuella skador.
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Bensindrivna golv-/afaltssågar från 
Wacker Neuson uppdateras och er-
bjuder nu ytterligare fördelar för an-

vändare och företag. Hand-arm-vibrationer 
(HAV) kunde minskas ännu mer, vilket gör 
det möjligt att arbeta längre tid utan att bli 
trött. Dessutom utmärker sig de högvärdiga 
maskinerna genom sin prestanda och livs-
längd.

Den nya serien golv-/asfaltsåg från Wack-
er Neuson omfattar fyra modeller, BFS 735, 
BSF 940, BSF 1345 och BFS 1350 med klingdi-
ameter på 350 till 500 mm. De erbjuder ännu 
lägre hand-arm-vibrationer som nu ligger 
under expositionsgränsvärdet på 5 m/s² som 
EU anger. Vid detta värde kan maskinerna 
användas upp till 8 timmar per dag. Lägre 
HAV-värde underlättar dessutom arbetet för 
användaren. Hjulställningen optimerades 
också: En bred spårvidd med kort axelav-
stånd erbjuder optimal färdstabilitet och bra 
styrförmåga. Alla modeller är utrustade med 
högvärdiga Honda-bensinmotorer. Även de 
nya modellerna drar fördel av den långa livs-

tiden tack vare lagret som är livstidssmorda. 
Användaren behöver alltså inte smörja lagret 
igen, man behöver inte utföra underhåll så 
ofta och drifttiderna blir längre. 

Allmänt utmärker sig bensindrivna golv-/
asfaltsåg med starka kännetecken: de har 
en hög skärstabilitet och går ändå lätt att 
styra. Chassits ram är byggt av fast stål. Det 
ger fördelen att ramen är väldigt styv utan 
att vikten ökar. Även vid högsta skärtem-
po går golv-/asfaltsågen lugnt och stabilt. 
Tyngdpunkten ligger exakt över skäraxeln; 
i kombination med en optimal avstämning 
av vridmomentet maximeras klingans skär-
kraft. Prestandan av golv-/asfaltsåg från 
Wacker Neuson ligger därmed 20 procent 
högre än vid jämförbara maskiner. Genom 
det steglöst inställbara skärdjupet på 120 
till 195 mm uppnår bensindrivna golv-/as-
faltsåg från Wacker Neuson en hög och ren 
skärkvalitet i olika material. Bevattningen på 
båda sidor sörjer för klingans långa livslängd 
och sparar kostnader.

I användningen är bensindrivna golv-/as-

faltsåg ergonomiska och komfortabla. Hand-
taget går att utan verktyg ställa in till använ-
darens storlek och tillåter därmed ett arbete 
utan att bli trött. Vattentanken som med 20 
liter vid den minsta modellen BFS 735 eller 
32 liter vid alla andra modeller är den största 
tanken i denna klass av bensindrivna golv-/
asfaltsåg möjliggör långa våtskärfaser. Sam-
tidig räknas Wacker Neuson modeller till de 
lättaste maskinerna i sin klass, vilket optime-
rar hanteringen och transporten ytterligare.

Wacker Neuson uppdaterar de 
bensindrivna golv-/asfaltsågarna och minskar HAV

CASE introducerade sin nya serie av 
stora bandgrävare på Intermat 2015, 
D-serien. Den nya serien avser fyra 

nya modeller mellan 25 – 40 ton och ersät-
ter den tidigare så populära C-serien. De nya 
bandgrävarna har en ny motor som uppfyller 
Steg IV och med minskad bränsleförbrukning. 
Ledorden för D-serien är högre produktivitet, 
ökad komfort och säkerhet kombinerat med 
låga omkostnader som ger en överlägsen to-
talekonomi. Att cyklerna är snabbare tillsam-
mans med ökad brytkraft och lyftkapacitet ger 

en högre produkti-
vitet vilket ger mer 
pengar i plånboken 
för entreprenören!

Den tidigare så 
populära bandgrä-
varserien från CASE, 
C-serien, ersätts nu 
med den nya och 
vidareutvecklade D-
serien. Modenam-
nen på de nya ma-
skinerna är CX250D, 
CX300D, CX350D 
och CX370D. De nya 
bandgrävarna visa-
des för första gången 
i april på den stora 

internationella entreprenad- och byggmäs-
san Intermat 2015 i Paris. Den nya serien gav 
ett högt intresse till CASE mässmonter och 
många besökare blev imponerade av de nya 
maskinerna.

STEG IV
Den nya serien är utrustad med miljömotorer 
som uppfyller STEG IV kraven. Kraven uppnås 
genom att motorn är utrustad med SCR och 
DOC, tack vare detta så behövs inget diesel-
partikelfilter och man slipper därmed kost-
samma byten.

CASE LANSERAR NY SERIE AV BANDGRÄVARE, D-SERIEN!
HÖGRE EFFEKTIVITET
D-seriens maskiner har ett ännu mer effekti-
vare hydrauliksystem än sina föregångare. Ma-
skinerna har nya elektroniskt styrda hydraul-
pumpar med större ventiler som ökar flödet 
och därmed produktiviteten och ger tack vare 
detta upp till 12 % snabbare cykler, 6 % högre 
brytkraft och ökad lyftkapacitet. De nya mo-
dellerna är även tyngre än den tidigare serien, 
hela 1 ton upp till 4 ton tyngre beroende på 
modell.

EKONOMI
Den nya serien förstärker CASE ledande posi-
tion i form av låg bränsleförbrukning. Genom 
utvecklat hydrauliksystem och ny motortek-
nik har bränsleförbrukningen sänkts med hela 
8 % jämfört med C-serien.

KOMFORT OCH SÄKERHET
Den trycksatta och stötdämpande hytten är 
otroligt tyst och ger föraren den allra bästa 
arbetsmiljön. Hytten är också en av de största 
på marknaden med full justering av säte och 
reglage för optimal komfort. Naturligtvis är 
hytten FOPS/ROPS II klassad och samtliga 
servicepunkter är lättåtkomliga från marknivå 
eller med räcken som skydd.

Maskinia, som är generalagent för CASE i Sve-
rige, meddelar att de första maskinerna ur nya D-
serien kommer till Sverige under sommaren.



 

Arbeta snabbare 
och mera ergonomiskt 

- Ökad flexibilitet och bättre prestanda   

- Jobba smart och undvik slitageskador 

Vi säljer kraftfulla maskiner 
med batteridrift för Era projekt. 
Finns flera redskap t.e.x hydraul-
hammare, skopa, grip, borste, 
kranarm m.m”

Tel: 031-52 01 16

Besöksadress:   
Tagenevägen 1   
422 59 Hisings Backa 

Erik Öst/Norr  031-712 41 29
Thomas Väst          031-712 41 28
Torsten  Syd           031-712 41 22

AKo73
Marknadens mest Universala 

klinga

Ø 300-1200 mm
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En gång arbetade jag för ett företag med ganska strikta defi-
nitioner på detta område. Mobil innebar hjul eller larvband. 
Portabel innebar ben eller medar. Men båda kategorierna var 
naturligtvis transportabla. I det här fallet ska vi göra det enkelt: 
om det kan flyttas med relativ lätthet, betraktas det som mobilt.
David Ehrenstråle, text. Bilder från respektive tillverkare.

Mobil återvinningsutrustning, evolution steg för steg

Det råder ingen tvekan, mobilitet är 
framtiden! I stället för att dumpas, 
kan rivningsmaterial bearbetas, på 

plats. Vid rivning av betong separeras skrotet 
och säljs vidare. Betong kan sedan återvinnas 
med mobila enheter av krossar och siktar, 
kanske kompletteras med skopkrossar och 
siktar. Det krossade materialet möter i dag 
de högt ställda kraven på bärlag. Dock är det 
fortsatt en viss begränsning i Sverige att an-
vända återvunnen betong för vägbyggen. För 
att en mobil återvinningskross eller sikt ska 
löna sig för en rivningsentreprenör handlar 
det kanske idag inte så mycket om stora vo-
lymer utan snarare att tillgången och behovet 
är konstant. Idag finns många små smidiga 
krossverk som även gör små volymer lönsam-
ma. Något annat som är konstant är utveck-
lingstakten. Våra leverantörer lanserar kon-
tinuerligt nya lösningar och produkter som 
gör återvinningsarbetet smidigare, effektivare 

och sist men inte minst mera lönsamt. Nedan 
kan du hitta en handfull exempel från några 
av de större aktörerna inom detta område, i 
alfabetisk ordning.

HARTL CRUSHER
Hartl lanserar nu en mycket smidig och 
kompakt 2-däckssikt, Hartl HSP 3300. Sik-
ten bygger på en kompakt design med hög 
siktningskapacitet, beroende på det material 
som matas in i den. Sikten har en kapacitet 
på upp till 90 m3/h. Enligt Hartls chefskon-
struktör Georg Haberfellner, ligger den störs-
ta fördelen i siktboxens elektrohydrauliska 
enhet som ger mer kraft än jämförbara rena 
elektriska enheter och är också mer robust 
och tålig. Samtidigt är, med detta drivsystem, 
hastigheten på siktens rotation kontinuerligt 
variabel och man kan även vända rotations-
riktningen. Produkten kan användas för klas-
sificering och förfining av återvunnet mate-

rial samt för screening av natursten. Sikten är 
också perfekt för användning vid vägbyggen 
och markarbeten, skogsprojekt, utgrävningar 
med mera. Sikten är också idealisk för arbete 
tillsammans med Hartls skopkrossar och 
siktskopor. Vidmatning med skopa kan upp 
till tre fraktioner framställas. Kombinerat 
med en siktskopa klarar sikten att producera 
upp till fyra fraktioner. 

Som ett komplement erbjuder Hartl även 
lämpliga transportband. Transportbanden är 
också elektriskt drivna och erbjuder en maxi-
mal höjd på 2,5 m. Den särskild vikmekanism 
möjliggör enkla bältesbyten och minskar 
transportmått till ett minimum. Sikten, in-
klusive transportband, har en elektrisk en-
ergiförbrukning på endast 14kW. Användar-
fördelarna är flexibilitet och kostnadseffektiv 
separation av återvunnet material och natur-
sten på plats med måttliga krav på utrymme 
och tid.

POWERSCREEN
Power är en del av Terex Corporation. Terex 
tillverkar ett brett sortiment av utrustning 
för kunder inom olika branscher, bland an-
nat bygg-, infrastruktur, tillverkning, trans-
port, raffinering, energi, allmännyttiga, mi-
neral och gruvindustri. Vid årets Intermat 
lanserade Powerscreen sin nyaste mobila sikt, 
Powercreen Warrior 600. Larvbandsburna 
Warrior 600 är det senaste tillskottet i sikt-
familjen Warrio som idag består av sex olika 
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modeller i varierande storlekar. Enkel trans-
port är bara en av många spännande funk-
tioner på denna nya modell. Warrior 600 är 
mycket mångsidig med sin banbrytande 
enkla omvandling för erhållande av 3 eller 2 
fraktioner. Omställningen sker inom loppet 
av några minuter. Sikten har konstruerats 
särskilt för operatörer för 
vilka mångsidighet, ma-
növrerbarhet och transport 
är av avgörande betydelse. 
Warrior 600 har också en 
2,4 x 1,2 m siktlåda med 
6G-acceleration. Användar-
fördelarna omfattar snabb 
etableringstid och enkel drift 
med hjälp av hydrauliska fäll-
bara sidotransportörer, styva 
matartrattsidor och två has-
tigheter.

ROCKSTER
Kormann Rockster Recy-
cler GmbH i Österrike har 
lanserat sin nya larvbands-
burna slagkross R900. Den 
mobila enheten är baserad 

på ett helt hydraulisk koncept och klarar där-
för att förbättra kubiciteten på slutprodukten 
enligt tillverkaren. Enheten kan användas för 
återvinning av asfalt, betong och rivningsav-
fall liksom för krossning av naturlig hård sten. 
Utformningen av själva kvarnen innefattar två 
hydrauliskt ställbara svängbalkar samt varia-

tion av rotorhastigheten vilket leder till en för-
bättrad slutprodukt. Drivsystemet har place-
rats på baksidan av maskinen, inneslutet i ett 
ljudisolerat hölje. För underhålls- och service-
ändamål kan utrymmet där drivsystemet pla-
ceras öppnas på alla sidor. Hydraulpumpen för 
alla hjälpdrifter samt pumpen för hydrostat-
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funktionen drivs via en fördelningsväxel som 
är flänsmonterad på drivmotorn. Hydrosta-
ten aktiverar krossen via en V-remdrift. Det 
finns också en magnetseparator på maskinen. 
Enheten drivs med ett Caterpillar larvchassi.  
Maskinens sikt mäter 1800 x 1200mm. Trans-
portdimensioner: Längd: 14.10m, Bredd: 2,5 m, 
höjd: 3,25. Totalvikt är bara 28.6t.

SANDVIK
Sandvik lanserade nyligen sin nya QA441 som 
är en mobil dubbelsikt konstruerad för att pas-
sa behoven hos större aktörer. Några av våra 
läsare kanske redan vet att den dubbla sikttek-
niken använder två Hi-Speed siktar som fung-
erar oberoende av varandra. Den första sikten 
så att säga raffinerar materialet och gör det 
möjligt för den andra sikten att optimera de 
slutliga fraktionerna. Tekniken gör det möjligt 

för den nya sikten att producera stora volymer 
av fraktioner i enlighet med dagens ofta strikta 
specifikationer. QA441 är en högproduktiv 6 x 
1,5 m tvådäckssikt som har en stor mataröpp-
ning, två oberoende vinklade siktlådor och 
utökade produkttransportörer som erbjuder 
stor kapacitet. Allt detta sker på ett kraftfullt 
chassi som är konstruerad för att klara de tuffa 
påfrestningarna som ofta är fallet i återvin-
ningsapplikationer. Andra modeller inom det-
ta produktområde inkluderar siktarna QA331, 
och QA451.

RUBBLE MASTER
Rubble Master har utvecklat sin rentalstra-
tegi ytterligare, denna gång i samarbete med 
Buloc deras försäljningspartner i Alsace, Lor-
raine och Franche-Comté. Nya rentalkrossen 
RM Compact är enkel och logisk att använda 
och därmed perfekt för uthyrningsverksam-
het. RM Compact är lämplig för entreprenö-
ren som inte har behov av en kross hela tiden 
och när krossbehovet heller inte är så stort 
kanske upp emot 2000 ton per tillfälle. Den 
största fördelen med Rubble Masters hög-

prestanda, tysta och ekonomisk krossar i ut-
hyrningsbranschen är användbarheten. Tack 
vare -principen Go!, som lanserades för några 
år sedan, blir RM Compact enkla och intuitiva 
att använda. Användaren tjäna pengar så snart 
de tas i drift utan långa dyra etableringstider. 
Att hyra kross när man behöver har blivit ett 
populärt koncept i Frankrike mycket på grund 
av landets lågkonjunktur som startade redan 
2008. Buloc upplevde marknaden som trög. 
Folk var entusiastiska vid produktdemonstra-
tioner och kunder fann kvaliteten övertygande 
men problemet var finansiering. “Jag började 
då att utveckla mitt rentalkoncept med en hel 
del hjälp från Rubble Master ”, förklarar Thi-
erry Venturini VD för Buloc.

“Vi har framgångsrika hyrt ut våra maski-
ner i Österrike under ett antal år. Med denna 
kunskap vi har också stött våra försäljnings-
partners, som Buloc i Frankrike, under en tid 
nu”, säger Gerald Hanisch, Rubble Masters 
grundare och koncernchef. 

Kanske vi får se det här upplägget även i 
Sverige från OP System som är återförsäljare 
för Rubble Master.

TEKNISKA DATA
• Siktbox: 6 x 1,5 m
• Motor: C4.4 75kW / 100hp
• Längd: 18.68m
• Bredd: 2.90m
• Höjd: 3,50 m
• Vikt: 30,300kg
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Den senaste generationen grävmaskiner från Volvo Construction Equipment, 
med extra räckvidd och motorer som motsvarar Steg IV, kombinerar optimal 

hållbarhet och säkerhet för maximal lönsamhet i alla rivningsprojekt.

EC380EHR och EC480HR är specialbyggda för rivning, 
med robusta komponenter och en kraftfull Volvo 
Steg IV-motor som står pall för långa arbetspass, 
skift efter skift. De har en stadig undervagn och utö-
kat arbetsområde på över 360° – maskinen behöver 
därmed inte flyttas lika mycket, vilket ökar produk-
tionseffektiviteten.
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Oöverträffad produktivitet med 
VOLVO EC380E HR OCH EC480E HR

Volvo Construction Equipment strä-
var efter att producera de bästa heavy 
duty- demoleringsmaskinerna. De 

nya rivningsgrävmaskinerna EC380EHR och 
EC480EHR med extra räckvidd är konstru-
erade och byggda för krävande rivning med 
maximal säkerhet i alla demoleringsapplika-
tioner. Rammonterat rasskydd (FOG, Falling 
Object Guard) och skyddsfönster bibehåller 
säkerheten om hytten riskerar att träffas av 
fallande delar. De sido- och bakåtvända ka-
merorna ger ständig uppsikt över hela arbets-
platsen. Maskinerna produceras i Volvo CE:s 
branschledande produktionsanläggningar och 

driftstiden maximeras tack vare komplett stöd 
från företagets globala service- och reservdels-
nätverk.

EC380EHR och EC480HR är special-
byggda för rivning, med robusta komponen-
ter och en kraftfull Volvo Steg IV-motor som 
står pall för långa arbetspass, skift efter skift. 
De har en stadig undervagn och utökat ar-
betsområde på över 360° – maskinen behöver 
därmed inte flyttas lika mycket, vilket ökar 
produktionseffektiviteten. Den extra kraftiga, 
utdragbara undervagnen kan dras ihop för 
enklare transport och dras ut för högre stabi-
litet på arbetsplatsen.

NU SKA HELA RASKET RIVAS
Den robusta strukturen, höga redskapsvikten 
och enastående hydrauliken gör EC380EHR 
och EC480EHR till de bästa valen även i de 
tuffaste rivningsprojekten. Den senaste gene-
rationens Volvo-grävmaskiner med extra räck-
vidd har fått förbättrade maskinstrukturer och 
hydraulsystem, gjorda för att hantera tyngre 
redskap. Och den maximala tapphöjden har 
ökats för att ge högre produktivitet och ännu 
större arbetsområde. Och det nya elhydrau-
liska systemet anpassar flödet intelligent efter 
behov för noggrann kontroll och enastående 
bränsleekonomi.



Den branschledande komforten i EC380EHR och EC480EHR beror på Volvo-hytten med sin goda sikt 
och genomtänkt placerade kameror, som ger maximal produktivitet och högsta säkerhet. Ergonomiskt 
placerade reglage och en luftfjädrad stol som absorberar stötar gör arbetet bekvämt för föraren.
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EC380EHR och EC480EHR är försedda 
med en mängd funktioner för tung rivning 
som skyddar maskinen på bästa sätt i denna 
extrema applikation. Dörrarna och motorhu-
ven har finmaskiga nätgaller, som stänger ute 
partiklar och ökar motorns prestanda. Larv-
kedjorna har hellånga skärmar som hindrar 
vassa föremål från att fastna i larvkedjorna. 
Skyddskåpa för svängkransen för att skydda 
svängkransens lagertätning och smörjledning-
ar från att skadas av armeringsjärn, träbalkar 
och annat.

Maskinerna har tagits fram för att få jobbet 
gjort snabbt och effektivt – med Volvo CE:s 
snabbmonteringssystem kan en tekniker för-
bereda maskinen på bara tre till fyra timmar. 
Maskinerna kan förses med dammskydds-
system med hydraulisk lyftpump på 30 l/min 
– ingen separat lösning behövs. Fyra mun-
stycken, två på var sida om skaftet, skapar en 
fin dimma som binder damm. Med högtryck-
spistolen bakom hytten kan samma vattensys-
tem också användas för att rengöra maskinen.

BEKVÄM RIVNING
Den branschledande komforten i EC380EHR 
och EC480EHR beror på Volvo-hytten med sin 
goda sikt och genomtänkt placerade kameror, 
som ger maximal produktivitet och högsta sä-
kerhet. Ergonomiskt placerade reglage och en 
luftfjädrad stol som absorberar stötar gör arbe-
tet bekvämt för föraren.

Med maskinernas lutningsfunktion juste-
rar föraren enkelt hyttens lutning med knap-
par utan att släppa styrspakarna. Föraren får 
fri sikt över arbetsområdet från den nya Care-
hytten för rivningsarbeten. Sikten förbättras 
ytterligare med de två kamerorna på skaftet. 
En tydlig bild av redskapet och arbetsområdet 
presenteras på en åtta tum stor skärm. En indi-
kator för totalt moment varnar om belastning-
en närmar sig osäkra nivåer och hjälper föra-
ren att inte överskrida maskinens kapacitet.

MÅNGSIDIGT TILLSKOTT
EC380EHR och EC480EHR är byggda för att 
göra maskinparken mångsidigare. I den inno-
vativa, hydrauliska modulära leden används 
en hydraulisk låsmekanism med dubbla tap-
par, som lossar grävutrustning och gör om 
rivningsbommen med extra räckvidd till en 
vanlig. Maskinen kan förses från fabrik med en 

mängd hydraulikledningar som ger rätt flöde 
och tryck till en mängd redskap, till exempel 
rivningsaggregat, saxar, krossar, sorteringsgri-
par och tiltrotatorer.

Redskapshanteringssystemet underlättar 
genom att lagra inställningarna för upp till 20 
olika hydraulredskap. Beroende på de konfigu-
rerade hydrauliktillvalen kan hanteringssys-

temet lagra flöde, maximalt tryck och inställ-
ningar för att öka arbetskomforten.

Volvo erbjuder ett komplett utbud snabb-
kopplingar, bland annat specialkopplingen 
av S-typ, som perfekt matchar Volvos skopor 
och ger maximal brytkraft – varje gång. Volvos 
universalsnabbkoppling passar till många olika 
redskap och ger oöverträffad mångsidighet.

CRUNCHTIME! 
 SAVE TIME. SAVE FUEL.

DEMoLERINgSUTRUSTNINg

CRUNCHER g 28j 

NPK står för hög kvalitet och prestanda. Vi levererar pålitliga  
och slitstarka verktyg till rivningsbranschen.  
I sortimentet hittar du:  
• Hydraulhammare • Betongkrossar  
• Betongsaxar • Kompaktorer  
• Stålsaxar • Demoleringsgripar www.SEMAb.oRg
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Många typer av produkter bär varu-
märket Husqvarna, bolaget som fun-
nit i över 325 år. För vår bransch går 

tankarna dock främst till Husqvarna Con-
struction Products utrustning för håltagning, 
rivning, anläggningsarbete, slipning och po-
lering av betonggolv samt ett brett sortiment 
av diamantverktyg. Produktutvecklingstakten 
är hög, marknadsföringen kraftfull och orga-
nisationen den största i branschen, inte bara 
i Sverige utan även internationellt. Unikt för 
tillverkaren är också att en stor del av vinsten 
plöjs ner i nya utvecklingsprojekt och går till-
baka till branschen så att säga. 

SÄRPRÄGEL SOM 
MEJSLADES UT PÅ 1970-TALET
Men var ligger hjärtat av Husqvarna? Det finns 
många svar på den frågan men om tidningen 

HJÄRTAT AV HUSQVARNA

Från vänster Peter Kling, produktions-
chef i Jönköping, Hans Lück, chef för 
svenska försäljningsbolaget och Per 
Hellström, Area Manager för Ryssland, 
Baltikum och delar av Östeuropa.

Husqvarna Construction Products, en gigant inom håltagning 
och rivning med tillverkning tre på kontinenter. Det var länge 
sedan allt utgick från fabriken i Jönköping som främst var känd 
under namnet Dimas. Men faktum är att Jönköpingsfabriken 
fortsatt spelar en väldigt viktigt roll i Husqvarnas tillverkning 
av diamantverktyg för den så kallade Heavy User-sektor och är 
dessutom huvudkontor för det svenska säljbolaget.

Professionell Demolering själv får svara lu-
tar det nog åt Jönköping trots att staden med 
samma namn, där Husqvarna grundades, bara 
ligger några kilometer bort. Husqvarna Con-
struction Products globala huvudkontor och 
centra för produktutvecklingen av maskiner 
ligger dock i Jonsered utanför Göteborg. Hu-
vudsäte för utveckling av diamantverktyg lig-
ger i Ath i Belgien. Den här artikeln tar dock 
sikte främst på verksamheten i Jönköping och 
hur tillverkningen utvecklats där. Man måste 
komma ihåg att Husqvarna Construction Pro-
ducts är ett gigantiskt bolag med många för-
greningar och det krävs många spaltmetrar 
för att ge rättvisa åt alla enheter inom bolaget. 
Men tillverkningen i Jönköping har sedan Pro-
fessionell Demolering startades 1995, tillsam-
mans med andra svenska tillverkare, spelat en 
väldigt viktig roll för tidningens utveckling. 

Bolaget hette dock Dimas på den tiden vilket 
väcker minnen för många av de som varit med 
i branschen under många år. Det var därför 
Professionell Demolerings utsände begav till 
Jönköping inför framställningen av den här 
artikeln. Det passar dessutom särskilt bra med 
tanke på att tidningen Professionell Demole-
ring firar 20 år i år.

Det som idag är Husqvarna Construction 
Products byggdes en gång upp runt bolagen 
Partner och Dimas. Partners kapmaskiner äg-
des av Electrolux och man behövde en tillver-
kare av diamantverktyg till sina kapar. Det var 
så Dimas förvärvades av Electrolux 1987. Men 
med köpet av Dimas följde så mycket mera. 
Under 1990-talet och en bit in på 2000-talet 
skedde stora förändringar inom företagsgrup-
pen. Kraftfulla förvärv genomfördes både i 
USA och Europa. Bolagsgruppen bytte namn, 
först till Electrolux Construction Products 
och när verksamheten bröts loss från Elec-
trolux till Husqvarna Construction Products. 
Verksamheten inom Dimas och Partner blev 
själva startskottet för ett mycket större sam-
manhang. Dimas fabrik i Jönköping är idag en 
tillverkningsenhet bland många andra Hus-
qvarna-fabriker i Europa, USA och Kina. Men 
vilken betydelse har egentligen Husqvarnas 
fabrik i Jönköping idag? Är det bara en bricka 
i spelet? Fabrikerna har behållit sin särprägel, 
en särprägel som mejslades ut redan i mitten 
av 1970-talet. Verksamheten i Jönköping star-
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Lödning av borr.

Husqvarnas nya högfrekvensstyrda 
kedjesåg, K 650 Chain.

Diamantverktyg tillverkade i Jönköping.

Peter Klink (vänster) visar upp de magisk 
diamantpellets som används i framställningen 
av Diagrip-segmenten. Övriga på bilden är 
Hans Lück och Markus Andersson, Husqvarnas 
kallpressningsavdelning.

tades i liten skala 1977 på samma plats som den 
ligger idag. Men inte mycket är sig likt från ti-
den då bolaget hette Dimas. Den ursprungliga 
tomten är idag bebyggd till närmare 90 pro-
cent, i vissa delar i två plan. När Professionell 
Demolering besöker är det Husqvarnas försälj-
ningschef i Sverige, Hans Lück, Area Manager 
för Norra Europa, Per Hellström och produk-
tionschef Peter Klint som tar emot.

“SKRÄDDARSYTT I STORA SERIER”
“Vi kanske inte pratar så mycket om det men 
faktum är att tillverkningen i Jönköping är 
ett viktigt nav i hela Husqvarna-apparaten. 
Tillverkningen i Jönköping är huvudfabrik för 
hela det så kallade “Heavy Users-sortimentet” 
i Europa. Vi förser först hela Europa med pro-
dukter men exportera även i stor utsträckning 
till Husqvarna-kontor runt om i hela världen”, 
säger Peter Klint.

Viktigt att påpeka är att i Jönköping till-
verkas uteslutande diamantverktyg. Centra 
för utveckling av diamantverktyg ligger som 
nämnts i Ath men man har även en del lokal 
produktutveckling i Jönköping som exempel-
vis produktion av prototyper.

“Vår styrka i Jönköping har alltid varit korta 
beslutvägar, platt organisation och därmed 
snabbt fotarbete. Inte minst till den nordiska 
marknaden kan vi snabbt skräddarsy produk-
ter i korta eller långa serier för våra kunder och 
garantera minimala leveranstider men samti-

digt producera stora mängder standardverktyg 
när behovet finns”, säger Hans Lück.

“Att vi är bra på att skräddarsy och anpassa 
våra produkter till arbetsuppgiften har att göra 
med vårt upplägg på vår produktion också. Vi 
följer vårt eget utvecklade produktionssystem 
kallat HOS – Husqvarna Operation System 
som är kopplat till LEAN-modellen. Vårt ar-
betssätt drar både enskilda kunder och hela 
regioner nytta av”, tillägger Klint.

HOS genomsyrar all verksamhet inom Hus-
qvarna Construction Products 
och omfattar företagets alla 
fabriker och säljbolag. Syste-
met implementerades 2010 
och samtlig personal genom-
går löpande internutbildning-
ar avseende systemet. Syste-
met berör samtliga anställda 
och koordineras av en person 
per fabrik. Det fina med syste-
met när man arbetar med det 
kontinuerligt är att man snabbt 
kan spåra ett problem och åt-
gärda det eller hitta lösningar 
och förbättringar.

De diamantverktyg som produceras i Jön-
köping lagerförs i centrallager i Jönköping, 
Metz i Frankrike och Ostrava i Tjeckien så 
att de snabbt kan vara ute hos kund. Produk-
tionsupplägget bygger på att man tillverkar i 
takt efter inkomna order och ledtiden ligger 
på mellan 0 till 5 dagar. Att produktionen är 
baserad efter orderingången innebär inte att 
man inte lagerför vissa produkter. Det finns 
alltid verktyg i lager men saldot hålls så lågt 
som möjligt. Tack vare den snabba produk-
tionstakten kan man på väldigt kort tid pro-
ducera en stor mängd verktyg. Tillverkningen 
är uppdelad på våtkapklingor för vägg- och 
golvsågning i diametrar från 500 till 2000 
mm. Vidare tillverkas lasersvetsade torrkap-
klingor framförallt för handhållna maskiner i 
diametrar från 300 till 500 mm. Man tillver-
kar kärnborr från 6 till 2000 mm i längder 
från 100 till 6000 mm. Utöver detta produce-
ras mer än 2 miljoner diamantsegment i 300 
olika varianter per år. I Jönköping produceras 
också det välkända Diagrip-sortimentet som 
är lite Husqvarnas svar på metoden om posi-
tionerade diamanter i segmentet för att öka 
avverkning och livslängd. Men i Husqvarnas 
fall handlar det inte direkt om en positione-
ring av diamanterna utan Diagrip är en helt 
egen utvecklad vetenskap som utvecklats i 
Ath. Naturligtvis är det hemligt hur man går 
till väga men man kan säga att segmentet är 
uppbyggt av Diagrip-pellets som består av di-
amanter och bindemedel. Enligt Klint erbju-
der Diagrip-principen ett oerhört kraftfullt 
segment med oöverträffad avverkningskapa-
citet. PDs utsände fick besöka det hemliga 

rummet där Diagrip-pellets tillverkas men 
fotografering var naturligtvis uteslutet.

I övrigt kanske inte själva produktionsan-
läggningen i Jönköping skiljer sig så mycket 
från andra tillverkare. Principerna för de olika 
produktionsmetoderna är de samma men 
Jönköping-fabriken lyckas hålla en mycket hög 
produktionstakt med bevarad och även för-
höjd kvalitetsnivå tack vare en rad olika fakto-
rer. HOS-systemet, som vi nämnt om, har en 
avgörande betydelse i förening med att man 
använder sig av en modern maskinpark och 
ett noga utformat och övervakat produktions-
flöde samt täta kvalitetskontroller i varje led av 
tillverkningen. I genomsnitt arbetar man två-
skift men går ibland upp till treskift då order-
ingången kräver det. 

STARK STÄLLNING
Tillverkningen i Jönköping utnyttjar fabriks-
lokalerna maximalt. Det finns idag inte så 
mycket utrymme att växa för de 60 perso-
ner som arbetar på fabriken. I lokalerna hu-



38    Branschtidningen Professionell Demolering • 2-2015

serar även det svenska säljbolaget som leds 
av Hans Lück. Per Hellström, som arbetat 
länge inom Husqvarna-organisationen, och 
är Area Manager för Norra Europa utgår även 
från Jönköpingskontoret. Ett sätt att frigöra 
mera produktionsyta kanske skulle vara att 
separera de som arbetar med försäljning- och 
marknadsföring från produktionen. Men en 
viss trångboddhet beror på en gynnsam verk-
samhet. Något som Hans Lück understryker. 
“Faktum är att vi har upplevt en lång rad av 
gynnsamma år då vi ökat vår omsättning. 
Under 2014 ökade vi några procent både på 
diamantverktyg och maskiner och jag räknar 
med en fortsatt ökning i år. För mig tyder det 
på att vi gör helt rätt saker och det ska vi fort-
sätta med”, säger Hans.

Även om hela landet är viktigt för Lück så 
är det storstäderna, Stockholm, Göteborg och 

Diagrip-serien från Husqvarna.

Nya Vericut från Husqvarna.  

Husqvarnas nya fjärrstyrda golvslip.

Malmö, som dominerar med dryga 60 procent 
av försäljningen. Här har också Husqvarna 
egna kundcenter sedan länge. Att man fortsatt 
har en stark ställning i Sverige är det nog ingen 
som tvekar på. “Men konkurrensen är hård så 
man får aldrig slappna av”, inflikar Lück. En 
viktig fördel i arbetet för det svenska säljbola-
get som Lück framhåller är närheten till både 
produktutveckling och tillverkning som ligger 
i Sverige. “För oss och framförallt kunderna är 
det en styrka att veta att produkterna faktiskt 
tillverkas till stor del i Sverige och inte i något 
avlägset land. Diamantverktyg kan skräddarsys 
för uppgiften då de produceras i Jönköping. Jag 
tror inte att alla våra kunder faktiskt är med-
vetna om det”, säger Lück.

Med sina diamantverktyg och maskiner 
för håltagning och rivning har man ett starkt 
grepp och framförallt rivnings- och håltag-
ningsbranschen. Med sina kapmaskiner bred-
dar man kundsegmentet till att även gälla den 
generella bygg- och anläggningsbranschen. 
Rentalmarknaden är också viktig och något 
som man satsar starkt på. Man är bland annat 
medlemmar i landets två branschföreningar 
för uthyrning, Hyrex och Swedish Rental As-
sociation. För uthyrning passar i princip hela 
sortimentet in med tyngdpunkt på kapmaski-
ner, golvslipar, stofthanterare och borrsystem. 
En viktig del i att lyckas är också service och re-
servdelar. Ett nytt kundcenter öppnades för en 

tid sedan i Göteborg. Nu förstärker man även 
i Stockholm genom att man anställt Magnus 
Håkansson Servicetekniker och Andreas Gus-
tafsson Regionchef. I Göteborg har också en 
Lars Castrol anställts som servicetekniker.

Rekrytering av säljare i Stockholm är igång, 
ny säljare planeras även för Göteborg. Hus-
qvarna utökar numerären av medarbetare för 
att kunna leva upp till sina kunders förvänt-
ningar. 

 ”Vårt mål är att maskinerna som varit på 
service ska vara tillbaka hos kund på 3-5 dagar. 
Idag består det svenska säljbolaget av 20 perso-
ner varav 13 arbetar med försäljning.”

ÖKAR I ÖVRIGA NORDEN
Men det är inte bara i Sverige som Husqvarna 
ökar. Man har också en stark ställning i övriga 
nordiska länder enligt både Lück och Hell-
ström. “Vi är marknadsledande både i Norge 
och Danmark. I båda länderna har vi dessutom 
förstärkt säljkårerna på grund av att vår verk-
samhet expanderat. I Danmark värvades nyli-

Lödning av segment.

Peter Kling visar en torrkap-
klinga snart redo för leverans.
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Diamantverktyg tillverkade i Jönköping. 

gen Anders Östergaard till VD-posten”, men 
även i Norge och Finland har nya landschefer 
anställts”, säger Per Hellström.

Det norska säljbolagets huvudkontor ligger 
i Oslo samt att man har ytterligare två externa 
servicecentra i Bergen och Trondheim. I Dan-
mark ligger huvudkontoret i Köpenhamn och 
man har egna servicecenter både på Själland 
och Jylland.

I Finland är Husqvarna definitivt bland dom 
“topp 3” största leverantörerna, enligt Hell-
ström. Det egna dotterbolaget ligger i Vaanta 
utanför Helsingfors. Även här ökade man sin 
omsättning under 2014 jämfört med året innan.

Även i år lanserar Husqvarna en rad nya 
produkter. Det var på den amerikanska mäss-
san World of Concrete som de visades. I Sve-
rige är det dessvärre lite tunt i år med bransch-
mässor för den här sektorn. Närmaste mässa 
där nyheterna presenterades var Intermat i 
Paris i mitten av april. Bland nyheterna är tvek-
löst den största en högfrekvensstyrd kedjesåg 
med beteckningen K 6500 Chain. Sedan har 
man lanserat bensinkapen K 970 samt två nya 
golvsågar, FS 5000D och FS 7000D. En annan 
nyhet är den uppgraderade golvslipmaskinen 
PG 820 RC numera med fjärrstyrning. Man 
har också lanserat en ny stofthanterare kall-
lad DC 3000. Nytt är också torrkapklingserien 
Vari-Cut. Lück flaggar också för att fler nyheter 
kommer att lanseras under året men han vill 
inte gå in på vad. 

Högsbo Riv & Sanering AB
Box 26 • 430 63 Hindås 

Telefon & fax: 0301-10715
Mobil: 0708-878783  (Jörgen) • 0708-661721  Jan

jb@hrsab.se • www.hrsab.se

Högsbo Riv 
& Sanering
Försäljning av 
begagnade maskiner:

• Borrutrustning
• Sågutrustning
• Golvslipning
• Diverse handmskiner
• Kompaktlastare• Kompaktlastare
• Teleskoplastare

Gå gärna in och
läs fler nyheter 

och reportage på:

www.pdworld.com
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En verklig entreprenör 
AV DEN GAMLA STAMMEN
Efter nästan 20 år bryter han tystnaden, Curt Sundqvist, en av 
grundarna till Dimas. Bolaget som skulle bli upprinnelsen till 
idag väldens största tillverkare av diamantverktyg och utrust-
ning för betonghåltagning, Husqvarna Construction Products.

Den svenska håltagningsbranschen har 
drygt 50 år på nacken om man räknar 
från den tid på 1900-talet då man kun-

de börja beteckna verksamheten som en verk-
lig bransch. Men det var främst under 1970-ta-
let som det började ta fart på allvar. 

CURTS HISTORIA
Under årens lopp har vi publicerat reportage 
om flera av branschens nyckelpersoner som 
var med från den allra första början. Tyvärr 
har många av dem gott ur tiden och vi minns 
dem med respekt. Men ett ganska stort antal 
av branschens pionjärer finns också i livet även 
om de numera inte är aktiva i branschen. En 
av dessa är Curt Sundqvist som en gång i ti-
den var en av grundarna till företaget Dimas 
Diamond Tools AB, idag en del av Husqvarna 
Construction Products som är världens största 
tillverkare av diamantverktyg och håltagnings-
utrustning. Det är Curt och hans fru Ingvor 
som den här artikeln handlar om.

Både Curt och Ingvor arbetade så sent som 
fram till 1998 på Dimas innan man lämnade 
branschen. Sedan dessa har paret hållit en väl-

digt låg profil och inte synts i några samman-
hang kopplat till den svenska håltagningsbran-
schen. “När jag slutade 1998 kändes det som 
jag gjort mitt och jag ville dra mig tillbaka”, 
säger Curt när PD träffar honom i hans och 
Ingvors bostad i centrala Jönköping.

Det var egentligen först när han kom över 
ett nummer av Professionell Demolering där 
vi publicerade en artikel om Owe Perssons ar-
betsgärning som Curt kände att han ville göra 
några tillägg i historien om branschen och det 
företag, Dimas, han en gång startade tillsam-
mans med Owe. “Jag kände rent spontant att 
det var i vissa bitar av berättelsen som jag ville 
göra en del tillägg”, säger Curt. Från Professio-
nell Demolerings sida är man mycket glada för 
det då Curt är ett av de riktigt tunga namnen 
inom svensk håltagningshistoria.

VISSTE VAD ENTREPRENÖRERNA VILLE HA
För Curts del började allt på 1960-talet. Han ar-
betade då på ett företag som hette Nydahls som 
tillverkade bland annat slip- och polermaskiner. 
Curt var redan då en duktig säljare och värvades 
av Norton som var en stark brittisk tillverkare av 

en rad olika typer av byggmaskiner. Curt testades 
innan anställning av något som kallades PA-rådet 
om han passade som säljare och godkändes. Som 
säljare för Norton började han resa runt i landet 
och träffade en rad olika entreprenörer, en del av 
dem var håltagare. Vid ett tillfälle besökte han en 
håltagningsfirma i Göteborgsområdet som drevs 
av Owe Persson. Curt och Owe fick snabbt bra 
kontakt med varandra och en av orsakerna var 
kanske att de båda var dalmasar som hamnat 
i förskingringen. Båda var också ense om att 
Nortons produkter inte riktigt höll måttet och 
gick att vidareutveckla samt att branschen som 
sådan hade en mycket god potential. “Vi hade 
tillsammans ganska god känsla för vad dåtidens 
entreprenörer som började jobba med håltag-
ning behövde. Owe hade dessutom praktiskt 
kunskap då hans firma var håltagningsentrepre-
nör”, säger Curt. De allt tätare kontakterna mel-
lan Curt och Owe ledde till att de började spåna 
runt nya typer av maskiner med bättre funktio-
ner än Nortons och möjligheten att utveckla ett 
helt sortiment. Curt bodde redan på den tiden i 
Jönköping och hade bildat familj med sin Ingvor. 
I Jönköping hade Curt kontakt med en skyddad 
verkstad kallad Rocksjöverken. De produktidéer 
som Curt och Owe hade utvecklat gjordes om 
till ritningar och Rocksjöverken fick uppdraget 
att ta fram prototyper. Den första produkten var 
en borrmaskin som man målade röd. “Det var 
knappt att färgen hade torkat så var den såld till 
ett byggföretag”, berättar Curt. Den komman-
de tiden skulle innebära en hel del kvälls- och 
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helgarbete medan Curt arbetade för Norton på 
veckodagarna. Owe reste mellan Göteborg och 
Jönköping en hel del när man spånade fram nya 
produktidéer som senare förverkligade av Rock-
sjöverken. 

Till sist blev den här bisysslan så pass omfat-
tande att man kommit fram till det vägskäl som 
innebar att man måste ta beslutet om de ville 
satsa på den egna verksamheten på heltid. “Det 
var ett skrämmande beslut och jag var inte helt 
överens med Curt i början. Vi hade en trygg och 
stabil tillvaro när Curt arbetade med Norton. Vi 
hade dessutom barn att försörja”, säger Ingvor.

Men året 1970 stod det klart. Curt lämnade 
Norton för verksamheten i Dimas Diamond 
Tools som han delade med Owe Persson. “Det 
var ett känsligt beslut. Jag lämnade en trygg 
tillvaro med hyfsad lön och tjänstebil för nå-
got som trots allt var väldigt osäkert vid den ti-
den”, säger Curt. Verksamheten bedrevs till en 
början hemma i garderoben hos Curt och ma-
skinerna tillverkades på Rocksjöverken. Curt 
arbetade heltid men Owe fortsatte att dela 
sin tid mellan den egna entreprenadverksam-
heten i Såg & Betongborrning i Hisings Backa 
och Dimas i Jönköping. Owe spelade dock 
en viktig roll i utvecklingen av nya produkter 
samt att hans håltagningsbolag var med och 
testade de nya maskinerna. “På sikt skulle de 
bli att den operativa driften och utvecklingen 
av bolaget framförallt blev mitt ansvar fram 
tills att det såldes 1987”, säger Curt.

EGNA MASKINER OCH 
BORR FRÅN ESSDIAMANT
Maskinerna som man sålde tillverkade man 
själva medan diamantverktygen, främst borr-
kronorna, tillverkades av EssDiamant som ägdes 
av Bror Österman i Stockholm. Dimas var också 
återförsäljare för den israeliska tillverkaren Tool-
Gal via återförsäljaren Helge Andersson på HRA. 
Man sålde även diamantverktyg från Karlsborgs 
Stenindustri. Med tiden ökade behovet av att 
även sälja diamantklingor och efter ett möte med 
Bror Österman på Scandic i Kungens Kurva stod 
det klart att EssDiamant inte var villiga att börja 
tillverka klingor också. Curt och Owe beslutade 
då att starta egen tillverkning av klingor vilket re-
sulterade i att EssDiamant sa upp avtalet.

Produktionsmaskinerna för klingtillverk-
ningen köptes från tyska tillverkaren Dr 
Fritsch. En stor investering på den tiden som 
förpliktigade att affärerna måste rulla på. 
“Det kändes lite pirrigt att göra en så stor in-
vestering. Vi lånade 1,5 Mkr vilket var väldigt 
mycket pengar på den tiden. Men vi hade bra 
bankkontakter och affärerna gick bra. Jag kom-
mer ihåg att vi lånade 6000 kronor av banken 
till aktiekapitalet när vi startade och vi hade 
en blygsam checkkredit på 50 000 kr. Men af-
färerna gick lysande och jag kommer ihåg hur 
Ingvor satt och skrev order hemma i gardero-
ben för glatta livet”, säger Curt. Tillverkningen 
av de egna borrkronorna utfördes till en början 
i Curts brors verkstad tillsammans med bro-
dern och en svåger. Även Curts syster och hans 

brors fru arbetade med borrproduktionen. 
Man tillverkade egna segment som sedan löd-
des på borrören som kom från Halmstad Stål.

Curt var en stjärnsäljare och hade ett stort 
kontaktnät. De egenutvecklade maskinerna 
höll dessutom måttet och med tiden så sålde de 
sig nästan själva. Curt var på resande fot mest 
hela tiden och reste omkring 6000 mil per år. Så 
Ingvor började alltmer ta hand om det dagliga 
administrativa arbetet inom bolaget. Ganska 
snart började man även sälja utanför Sveriges 
gränser till Norge, Finland och Danmark. Med 
tiden flyttade Curt över kontoret till Rocksjö-
verken och satt till en början på kortsidan av ett 
skrivbord när han var hemma mellan sina resor. 

FABRIK OCH EGNA DOTTERBOLAG
Det officiella grundandet av Dimas skedde 1972 
och fem år senare var man konsoliderade och 
sysselsatte cirka 7 personer. Samma år, 1977, 
tog man också steget att förvärva en tomt vid 
Jönköpings södra utfart mot Ljungby. Här upp-
förde man en fabrikslokal som idag, efter ett 
antal utbyggnationer, fungerar som en viktig 
produktionsenhet för Husqvarna Construc-
tion Products tillverkning av diamantverktyg 
för sektorn Heavy Users. Produkterna som 
tillverkas här idag exporteras över hela värl-
den. Här ligger också numera huvudkontoret 
för det svenska säljbolaget. Ett par år efter att 
man byggt fabriken i Jönköping öppnade man 
dotterbolag i Norge. Året efter, 1980, startades 
det finska dotterbolaget Dimatekniikka. Och 
det skulle bara dröja ytterligare ett år så var för-
säljningen i det stora landet i väster, USA, igång. 
“Genom den svenska handelskammaren kom vi 
i kontakt med håltagare i USA. Vi reste runt och 
besökte dem och det visade sig att våra produk-
ter uppskattades av jänkarna”, berättar Curt.

Det amerikanska dotterbolaget, Dimas In-
dustries, startades 1981 i Princeton, Illinois och 
man anställde Rick Collins som ansvarig för 
verksamheten. Vid den här tiden blev dessut-
om Dimas i Sverige återförsäljare för det ame-
rikanska kompaktlastarmärket Mustang.

ETT MÖNSTERFÖRETAG
Under 1980-talet ångade verksamheten på i ett 
allt högre tempo med en personalstyrka som 
var lojal och ambitiös. Personalomsättningen 
var närmast obefintlig och sjukfrånvaron 
lika så. Andra industriaktörer började få upp 
ögonen för det trots allt lilla men lönsamma 
bolaget. En av dessa var Electrolux som ägde 
Partner som tillverkade kapmaskiner. Man 
behövde bland annat en lönsam produk-
tionsenhet för utveckling och tillverkning av 
diamantverktyg för kaparna och Dimas egen 
produktion av maskiner för betonghåltagning 
passade väl in i Electrolux utvecklingsplaner. 
Detta resulterade i att verksamheten inom Di-
mas såldes till Electrolux 1987 och samarbetet 
mellan Curt och Owe avslutades.

I överenskommelsen ingick dock att Curt 
skulle arbeta kvar som VD för verksamheten i 
ytterligare drygt 10 år fram till 1998. Det var helt 

enkelt ett krav från Electrolux högsta ledning 
och koncernchefen Anders Scharp att verksam-
heten skulle drivas vidare på exakt samma sätt 
som tidigare och med Curt vid rodret.

“Att jobba vidare utan att äga bolaget kän-
des inget annorlunda än tidigare. Det var ju 
det här som både jag och Ingvor älskade att 
göra. Det tio åren med Electrolux som ägare 
gick snabbt och bolaget utvecklades i än större 
takt än tidigare då vi kom in i ett större sam-
manhang så att säga”, säger Curt.

När verksamheten i Dimas såldes 1987 om-
satte man 40 Mkr. Året efter hade man ökat till 
50 Mkr och tio år senare, då Curt slutade, om-
satte man 140 Mkr och sålde sina produkter 
över hela världen via egna dotterbolag, distri-
butörer och agenter. Idag ligger den totala om-
sättningen inom Husqvarna Construction, där 
verksamheten i Jönköping och de forna dotter-
bolagen är en viktig del, på cirka 3,3 miljarder 
kronor. Vad som hände inom bolaget från 1998 
till 2015 med omfattande uppköp och kraftfullt 
utökning av produktion och produktsortimen-
tet har vi berättat om många gånger tidigare i 
tidningen. Företagets senare utveckling berörs 
också i artikeln om Jönköping-fabriken som du 
hittar på annan plats i den här utgåvan.

Men Curt understryker att bolaget inte bara 
växte omsättningsmässigt under de år han satt 
vid rodret. Man höll också en hög och kraftigt 
ökande produktionstakt. “Ny maskiner och 
diamantverktyg utvecklades på löpande band. 
Vi förvärvade produktionen i Åsbro där våra 
väggsågar utvecklades och tillverkades. Jag 
kommer särskilt ihåg genombrottet då vi pas-
serade en miljon diamantsegment i produk-
tion per år. 1994 låg produktionen på nästan 
1,3 miljoner och året efter på nästan 1,6 miljo-
ner”, säger Curt. Året 1994 var ett händelserikt 
år på fabriken då många nya investeringar i 
mångmiljonklassen gjordes. Bland annat bör-
jade man lasersvetsa sina klingor, som man var 
först med i Sverige, samt att man investerade i 
en ny sinterpress. Fabriken byggdes dessutom 
ut för att klara den nya produktionstakten. 

Men vid 58 års ålder, året 1998, slutade Curt 
som ansvarig för verksamheten inom det som 
en gång grundades som Dimas. Han kände att 
det var dags att avsluta sitt livsverk efter över 
30 år i branschen. Även om han älskade jobbet 
så tog det hårt på krafterna att hålla en sådan 
arbetstakt. ”Inom min släkt är det många av 
männen som allt för tidigt gått bort i hjärtin-
farkt och stroke. Jag bestämde mig tidigt att 
slå av på takten i tid så för mig var det ganska 
lagom att tacka för mig 1998”, berättar Curt.

Sedan dess har han och Ingvor levt ett gan-
ska stillsamt liv långt från den internationella 
diamantverktygsbranschen som de en gång fak-
tiskt delvis var med och startade. Redan under 
1970-talet då branschen var ung, inte bara i Sve-
rige utan över hela världen, hade Dimas redan 
då ett gott renommé. Vi som fortfarande arbetar 
aktivt i branschen kan inget annat göra än att 
lyfta på hatten och tacka alla dessa som Curt och 
Ingvor som gick före och plöjde fåran, så att säga.
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I mars inbjöd flera svenska företag inom demolering och 
underjordsarbete till en gemensam kunddag. Det var Brokk, 
OilQuick och Broby Maskin som tillsammans med Atlas 
Copco hade en heldag med seminarier och produktvisning-
ar i Atlas Copcos gruva under huvudkontoret i Stockholm.

Flera Sverigepremiärer när leverantörer går samman 

I GEMENSAMT KUNDEVENEMANG

Dag Ohlsson från Broby Maskin introducerade 
Sherpa 100 ECO. En batteridriven kompaktlas-
tare med ca 8 timmars drifttid.

”Målet för vår kunddag här är att visa att 
med rätt verktyg så kan man spara pengar.

Vi arbetar mycket med våra kunder för 
att gemensamt hitta en lönsam lösning på de-
ras arbete”, säger Svante Tonring, affärsutveck-
lare för hydrauliska redskap på Atlas Copco. 

”Syftet är också att visa på hur man kan 
uppnå högre effektivitet, kompletterar Eva 
Skinner, marknadskommunikationschef på 
Brock. Dessutom har våra gäster möjlighet att 
känna på maskinerna och till viss del provköra 
dem ”i skarpt läge”. En extra bonus för Brokks 
kunder är att få av dem varit i Atlas Copco gru-
va i Stockholm”, avslutar hon.

Totalt hade man 35 anmälda kunder från 
Sverige, Norge och Danmark. 

”Med den här fina uppslutningen kan det bli 
en återkommande händelse”, funderar Svante.

John Torsell från Haga R.O.T service i Norr-
köping var en av besökarna.

”Vi är flera man här från firman”, berättar 
han. Det är viktigt för killarna som jobbar med 
maskinerna att se vad som finns. Dessutom är 

det en chans för oss att tala om för leverantö-
rerna vad vi skulle vilja se på nästa generation 
maskiner.”

”Vi tittar bl. a på OilQuicks produkter men det 
blir i så fall aktuellt i samband med att vi investerar 
i nya maskiner, då vi i alla fall måste ha nya fästen.” 

Atlas Copco visade bl. a. upp en rad olika 
verktyg för demoleringsbranschen, till exem-
pel hammare, skopkross och grip.

”Inom demoleringsbranschen har vi mycket 
gemensamt med de andra utställarna”, förkla-
rar Svante Tonring. 

Brokk och Atlas Copco har ett förflutet till-
sammans sedan 80-talet, och har än idag ett 
nära samarbetet då alla hydraulhammare till 
Brokk levereras från Atlas Copco.

Brokk jobbar mot flera olika segment, men 
i Stockholm valde man att koncentrera sig på 
gruv- och tunnelbranschen. Brokk demonstre-
rade en 400D rivningsmaskin försedd med 
borrutrustning. Den drivs av en dieselmotor 
på 72,8 kW och har en bränsletank på 80 li-
ter. Hydraulsystemet baseras på en variabelt 
lastkännande kolvpump med ett systemtryck 
på max 22 MPa. 400D var utrustad med en 
TE260-180 borrutrustning som tillåter ett 
borrdjup på 1800 mm. 

”Rivning passar oss till 100 procent”, säger 
Lars Blom från OilQuick som visade upp sina 
redskapsfästen för hydrauliska redskap. ”Det 
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Flera Sverigepremiärer när leverantörer går samman 

I GEMENSAMT KUNDEVENEMANG
är våra vanligaste kunder i alla länder som vi 
är verksamma i”. Enligt Lars kan man uppnå 
minst 20 % effektivitetshöjning genom att 
övergå till deras redskapsfäste.

”Med ett redskapsfäste så behövs färre ma-
skiner, det blir lägre kostnader för slang etc. 
Ju större jobb, desto större effektivisering når 
man”, avslutar Lars.

Atlas Copco visade flera nyheter för de skan-
dinaviska besökarna när det gäller brunnsborr-
ning för bergvärme, s.k. geoenergi.

Örjan Haag, affärsutvecklare på Atlas Cop-
co för Welldrill-produkterna presenterade 
Welldrill 3062, en ny sänkhammarborr för geo-
termisk borrning och vattenbrunnsborrning.

”Den är liten, kompakt och kraftfull så det 
går lätt att komma in på villatomter. Den är 
dessutom ensam på marknaden att vara 360 
grader runtomsvängande. Man behöver inte 
flytta borriggen så ofta tack vare den fina räck-
vidden”, menar Örjan. 

Riggen är 1700 mm bred och väger 6750 kg. 
Den har ett max vridmoment på 5500 Nm och 
en matningskraft på 6700 kN.

Den nya riggen kan drivas av den nya kompres-
sorn DrillAir Y35 som framför allt har en ny motor.

”Den är nu försedd med en Scaniamotor, 
något som uppskattas av många då Scania har 
ett bra servicenät i Sverige”, berättar mark-
nadschef Fredrik Ålund. 

”Den är dessutom bränslesnål och klarar 
Steg IV kraven. Detta är krav i många kom-
muner om man vill kunna arbeta inom deras 
stadskärnor. Kompressorn har ett arbetstryck 
på 35 bar och ett flöde på 34,8 m3/min vilket gör 
att det går snabbt att borra och då även upp-
graderingar har gjorts i styrsystemet innebär 
det ännu snabbare jobb”, enligt Fredrik.

Kompressorn har en kompakt uppbyggnad 
och är 40 cm kortare än föregångaren XRYS 
577. Det öppnar möjligheten att lasta både 
borrigg och kompressor på samma lastbil.

Den nya DrillAir Y35 visades första gången 

12 mars i Norge, 20 och 27 mars i Göteborg 
resp. Stockholm.

Broby Maskin visade upp ännu en Sverige-
premiär – en liten eldriven kompaktlastare. 
Sherpa 100 ECO har en bredd på bara 760 mm 
och vikt på 560 kg så den kommer in genom 
dörrar och upp i hissar, framhåller Dag Ohls-
son från Broby Maskin.

Den har en drifttid på ca 8 timmar och kan 
ersätta både skottkärror och skyfflar. 

Maskinen fick miljöpris på förra Bauman, 
berättar Dag, och i början på januari leverera-
des de första maskinerna till svenska kunder.

Atlas Copco premiärvisade den nya kompressorn 
DrillAir Y35. Avsedd primärt för geotermisk borr-
ning och vattenbrunnsborrning har den utrustas 
med en 16 liters V8 från Scania.

Andreas Lennartsson från Atlas Copco demon-
strerade den nya sänkhammarborren Welldrill 
3062 tillsammans med den nya kompressorn 
DrillAir Y35.

Med den här fina kunduppslutningen kan 
detta bli en återkommande händelse, funderar 
Svante Tonring, en av organisatörerna bakom 
kunddagen.

Under förmiddagen gjordes ett flertal presen-
tationer i Atlas Copcos underjordiska föreläs-
ningssal. Här presenteras Brokk av Eva Skinner.
Foto: Brokk

Lars Blom och Johan Lindqvist presenterade och 
diskuterad OilQuicks lösningar med ett flertal 
intresserade.
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När det här skrivs har 391 företag bokat plats på årets upplaga av 
mässan Maskinexpo på STOXA norr om Arlanda. Med all säkerhet 

kommer man att gå igenom 400-vallen innan mässan börjar.

RIKSMÄSSAN MASKINEXPO

Även om Maskinexpo minskat i antal ut-
ställare under de senaste åren så håller 
den ställningarna väl som landets enda 

rikstäckande mässa för bygg- och anläggnings-
branschen. 

Konkurrensen har ökat markant från an-
dra arrangörer under de senaste åren men de 
andra aktörerna får nog mera betecknas som 
lokala aktörer i väst, söder och norr men inte 
mindre värdefulla för det. Men kanske det 
ändå är så att de stora megamässornas tid är 
över med undantag för Bauma. Kunderna 
bombarderas idag med information om nya 
produkter genom många olika typer av kana-
ler såsom mässor, sociala medier, roadshows, 
mediautskick med mera. Kanske det helt en-
kelt vare sig finns energi eller medel för att be-
söka alla mässor. Lokala mässor kan då bli ett 

intressant alternativ dock med betydligt färre 
utställare än vad man blivit van. I Sverige kom-
mer det dock alltid finnas ett behov för i minst 
en större rikstäckande mässa och än så länge 
har ingen på riktigt kunnat hota Maskinexpo 
om den positionen.

Startfältet för årets utgåva av Maskinexpo 
ser ganska mycket ut som det brukar göra. 
Spridningen mellan olika typer av produk-
ter är god. En del utställare har försvunnit 
och andra kommit till eller kommit tillbaka. 
Ett par exempel på utställare som kommit 
tillbaka är EMS och Andersen Contractor. 
Eftersom Professionell Demolering är en 
tidning med fokus på rivning, betonghål-
tagning och återvinning med mera hoppas 
man naturligtvis att det är dessa kategorier 
av utställare som det finns gott om på mäss-

san. Som tidigare kommer en hel del verk-
tyg för rivning och återvinning att ställas ut. 
Mobila kross- och siktverk för återvinning 
är det kanske lite tunnare av samt maskiner 
och verktyg för betonghåltagning. Håltag-
ningsbranschen har nog aldrig riktigt hittat 
till Maskinexpo då mässan mera har ett fo-
kus på tyngre maskiner samt maskiner inom 
anläggningssektorn. Dock HTC ställt ut sina 
maskiner och verktyg för slipning och pole-
ring av betonggolv och företaget finns med 
även i år. Även Jack Midhage AB, en leveran-
tör av bland annat håltagningsutrustning, 
finns med på mässan.

På nästa uppslag hittar du Maskinexpos ut-
ställarlista samt en illustration över mässom-
rådet.

www.maskinexpo.se



RIKSMÄSSAN MASKINEXPO

En

TYROLIT EASY CONCEPT
- maskininköp utan investering!

En medlem av SWAROVSKI Group
www.tyrolitdiamant.se

TYROLIT erbjuder enkel och kostnadseffektiv  
finansiering av din maskinpark.
Genom vår kombinerade verktygs- & maskinförsäljningstjänst kan vi erbjuda en enkel finansiering av 
dina maskininköp. Du får direkt tillgång till den maskin du själv väljer och delbetalar den genom att  
under kontraktstiden avstå dina ordinarie rabatter när du köper TYROLIT-verktyg.  
På så sätt finansierar du samtidigt dina maskininköp utan att behöva en startinvestering.
Läs mer på www.tyrolitdiamant.se eller kontakta oss på 031-58 33 90.
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3M SVENSKA AB / PELTOR 2174
A & B TERRÄNGTJÄNST AB 2321
AB G ALEXANDERSSON 919
AB GÅRDSCISTERNER 1107
AB KRANLYFT 977,979
AB PETERSON & DUHR 958
AB RINDAB 602
ABANDON AB 1346
ABELCO NORDIC AB 803
ABL CONSTRUCTION EQUIPMENT AB 2217
AC MÄRKESPRODUKTER AB 917
ADÉN GOLF & TRÄDGÅRD 2113
AEBI SCHMIDT SWEDEN AB (F.D. BRODDWAY AB)                    1302
AIRHAWK SITTDYNOR - AUTOMED AB 2215A
AJAC AB 2203A
ALCON HÖGTRYCKSTVÄTTAR AB 2159
ALFAB SERVICE AB 300
ALFTAPRODUKTER AB 812
ALLU SVERIGE AB 1309,1311
ALNARP CLEANWATER TECHNOLOGY AB 1980
AMAS SVENSKA AB 1303
ANDERSEN CONTRACTOR AB 816
ANDERSSON ATTACHMENT AB 1116
AROM-DEKOR KEMI AB 1301B
ATA BYGG- OCH MARKPRODUKTER AB 2178
ATL ENTREPRENADTIDNING 1120
ATLAS COPCO CONSTRUCTION  
TECHNIQUE SCANDINAVIA 985,987
ATV SWEDEN AB/SILVERSTONE 2317
BA TRADING AB 2148F,G
BAGA WATER TECHNOLOGY AB 2154
BECK MASKIN AS 943
BECK MASKIN SVERIGE AB 939,941
BEDSAB B. EDSTRÖM AB 956
BENGT BERGMAN BILMASKINER 2157
BENGTSSONS MASKIN AB 714
BERLEX AB 960
BESTGRIP AB 2120
BETONBLOCK 2125

BIL & TRAKTORSERVICE I STIGTOMTA AB 2206
BJÖRKNÄS BERGSPRÄNGNING AB 112
BLINKEN TOOLS AB 703
BLYS VIP / VERKTYG & INDUSTRIPRODUKTER 918
BLÅPRODUKTER AB 514
BO KASTELL DEMOPRODUKTER 2109
BONNET AB 503,505
BRDR. HOLST SÖRENSEN AS 925
BROBY MASKIN AB 974
BRODDSON AB 1306
BROKK AB 1115,1117
BRONTO SKYLIFT AB 600
BRP SWEDEN AB 2321
BÅT O. TRAILER I STOCKHOLM AB 2328
CAMOPLAST SOLIDEAL SWEDEN AB 2306
CAMPERWAYS AB 2313
CAPLEASE EN DEL AV MARGINALEN BANK 966
CARLSSON & CO AB 978
CARRUS COMPONENTS AB 1110
CATRINELUNDS GÅRD 2167
CERTEX SVENSKA AB 981
CETECO AB 2107
C-G BERG METAL LTD. 1127
CHARGE AND GO VID RESTAURANGEN
CIPAX AB 2203C,D
COBRA FÖRLAG AB 916
COMBI WEAR PARTS AB 932
CONCLEAN AB 2205
CONDUCTIX-WAMPFLER AB 1358D
CONNECTING EQUIPMENT AB 2215O,P
CONPOT P10
CONSORTUM CAPITAL INVESTMENTS 1972
CONTRANO 2142
CORDESTAM MASKIN AB 818
CRAFTTECH SVERIGE AB 911
CRANAB AB / SLAGKRAFT 1359
CUMMINS SWEDEN AB 970,972
CW JAKTPRODUKTER 2170
DATA VÄXT AB 2111

DEKRA INDUSTRIAL AB 1301E
DIESEL MOTOR NORDIC AB 1123
DINOLIFT OY 510,512
DIREKTKONTAKT ENTREPRENAD 916
DISAB-TELLA AB 1355
DIVERTO INTERNATIONAL B.V. 2309
DLN DRILL-LINE NORDIC AB 942
DNB FINANS 1131
DON MARC SPAIN SL 2215C
DONALDSON EUROPE 2155
DOROTEA MEKANISKA AB 2200
DRIFT & UNDERHÅLLSTEKNIK AB (DUAB- HUSET) 964
DRIVEX  1132
DUNLOP HIFLEX AB 2128
DUZTECH AB 1982
ELTAS AB 2169
EMS 603
ENGCON SWEDEN AB 1132
ENSKEDE HYDRAUL AB 812
ENTRACK I STOCKHOLM AB 922
ENTRAX.SE 2148E
ENTREPRENADAKTUELLT P2,4,6
EPOX MASKIN AB 937
ERGO SEAT AB 1301A
ETEBRA MASKIN & VAGN AB 967
EUROSAFE SECURITY SOLUTIONS AB 2148L,M
EVERGREEN SOLUTIONS AB 2202
EXERO 2172
EXIDE TECHNOLOGIES AB 2302
FAK-FRIVILLIGA AUTOMOBILKÅRERNAS RIKSFÖRBUND     2304
FANN VA-TEKNIK AB 2149
FIVE WATTS OY 2215K
FIXPRODUKTER OÜ 2168
FMV FARMA NORDEN AB/AS FORS MW 953
FORSHAGA BIL & MASKIN KB 915
FRAKTA LÄTT AB 1121
FREDHEIM MASKIN A/S 301
FRIGGERÅKERS VERKSTÄDER AB 1304
FS SKOPAN/ROSTFRITT & SMIDE AB 1151

Maskinexpos mässområde och utställarlista
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FUKTSPÄRRTEKNIK AB 968
FÄRMARTANKEN AB 923
FÖRARMILJÖ  AB 991
FÖRARUTBILDNING IO AB 2323
GGP SWEDEN AB/STIGA 1347,1349
GINMIKA LTD 308A
GJERSTAD PRODUCTS AB 1126
GRIPEN WHEELS AB 2311
GULF 2148H
GÖRANSONS MASKIN AB 903,905
GÖTENE CONSTRUCTION EQUIPMENT AB 809
HAKO GROUND & GARDEN AB, 1996
HAMO CONTAINER AB 2127
HANINGE INDUSTRISERVICE 2326
HEATWORK AB 962
HILLTIP AB 934
HINNAGÅRDS MEKANISKA AB 901
HITACHI POWER TOOLS SWEDEN AB 2216
HOGIA SMALL OFFICE AB 2148J
HOLMS INDUSTRI  AB 1306
HOLTE ELECTRONICS AS 2215E
HSP GRIPEN 2122
HTC SWEDEN AB 1301C,D
HUDDIG  AB 1130
HULTDIN SYSTEM AB 1104
HYDACOM AB 608
HYDREMA SVERIGE AB 1138
HYDROSCAND AB 984
HÜLLERT MASKIN AB 2211
IMENTA AB 2124
INDUSTRIVERKTYG IDG TOOLS AB 2204
INOMEC AB 2160
INSEMOSO AB 311
INTERMERCATO AB 935
IRC INDUSTRIAL RADIO CONTROL AB 982
ISUZU SVERIGE AB 2143
IVARSSONS I METSJÖ AB 1150
JACKON AB 1339
JLM DITCH WITCH 1325
JOBMAN WORKWEAR AB 102
JOHANS PARK & MARK AB 1314,1345
JOSAB 1111
K.T.S. MASKINER AB 2131
KABE RENTAL AB 2162
KAESER KOMPRESSORER AB 973,975
KEJAMA KONSULT & TRADING 2156
KELLFRI AB 2147
KG KNUTSSON AB 2319
KGH ACCOUNTING & VAT SERVICES AS 2314B
KLÖVENÄS STEEL AND TRADE AB 1152
KP SKYLTFABRIK AB 2151
KVÄNUMS JÄRN AB 1106
LANTBRUKSNYTT P10
LEDMOBIL AB 1313,1315
LEGUAN LIFTS OY 936
LEVERANSTIDNINGEN ENTREPRENAD 969
LIEBHERR-SVERIGE AB 300
LIFA AB 612
LJUNGBY MASKIN AB 1141,1143
LRF MEDIA AB 1120
LUNDAMAN INSTRUMENT AB 959
LUTZE CONVEYING SWEDEN AB 118
LYFT & SURRNINGSREDSKAP AB 920
LÅGLYFTAR I SVERIGE AB 2215L
MALTE MÅNSON AB 2219
MALUX SWEDEN AB 1984
MARANGONI S.P.A 927
MARIMI AB 989
MASKIN MEKANO  AB 101
MASKINCITY I MOTALA AB 938
MASKINHISTORISKA FÖRENINGEN 122,124,126,518
MASKINKONTAKT 2215M
MASKINKONTAKTEN I UPPLAND AB / VERKTYGSPROFFSEN.
SE                                                                            985,987
MAXMODULER AB 966
MEIREN ENGINEERING OÜ 1134
MENSE OY 926
MENZI MUCK AG 2305
MERCEDES-BENZ SVERIGE AB 1344
METAL-FACH AB 601
MICHELIN NORDIC AB 1148
MIDHAGE AB, JACK 2148K
MILJÖMASKINER I LINKÖPING AB 1312
MINIMASKINER AB 945,947
MOHAK MASKINER NORDEN AB 2141
MORIO AB 2158
MOTIVERA AB 2148C
MOTOREX NORDIC AB 1302
MOTORHISTORISKA SÄLLSKAPET I SVERIGE 1319,1319
MOVAX OY LTD 1133
MOVENIUM 2148A
MTS MOBILE TIEFBAU SAUGSYSTEME GMBH 1336

MUNKTELLMUSEET 122,124,126,518
NCC ROADS AB/BINAB 2215B
NCH KERNITE LUBRICATION 957
NILÉHNTEKNIK P10
NILFISK-EGHOLM A/S 1331
NOKIAN DÄCK AB 971
NORCAR-BSB OY AB 2315
NORDFARM MASKIN AB 501
NORDINS SVETS AB 2301
NORDISK DÄCK IMPORT AB 516
NORDISK FÖRSÄLJNING 2207
NORDISK GREENTEETH APS 1334A
NORDITEK AB 106
NORSECRAFT GEO AB 2138
NORSTRÖM INDECO AB 1974
NOVATRON MACHINE CONTROL SYSTEMS AB 100
NTC NORTH TRADING COMPANY 1348
NUAB 2303B
NÄRLANT IMPORT AB 2137
OILQUICK AB 1303
OLIV INVEST AB 1341,1343
OLOFSFORS AB 1310
OLSSONS I ELLÖS AB 2114
ONE100 PROFESSIONAL AB 2201
ORAPI NORDIC AB 2316
OWREN AS 1149
P & T VERKTYG AB 2173,2175
PAN TRADING MACHINERY AB 2307
PARKER HANNIFIN AB 2117,2119
PARTREX AB 930
PD WORLD P14
PERSONVERKTYG AB 951
PETERS LASTMASKINER AB 810
POLARIS SCANDINAVIA AB 2323
PONTUS WIDÉN MASKIN AB 1312
POWER TOOLS AB 914, 1100
PREEM AB 2140
PRITEC VACULYFT AB 2176
PROFESSIONELL DEMOLERING P14
PROFFSMAGASINET AB 2218
PRONAR SP. Z O.O 907
PS LYFTTJÄNST NOSTOPALVELU OY 2314C
PYTHAGORAS INDUSTRIMUSEUM 1308
QUICKMAN PRODUKTION AB 928
RAMONA MOTORS AB 2106,2108
RAMUDDEN AB 1327,1329
RANDEX AB 2209
REDSKAPARNA AB 2146
REMU OY 2222
REN VÄG AB 1321
RENAULT NORDIC AB 2179
RESPO HAAGISED AS 2171
REX NORDIC OY 2105
RIM WIZARD 2215D
ROADSCANNERS OY 610
ROBERT BOSCH AB 1153
ROBOTA AB 952
ROTOTILT GROUPAB 1145,1147
RPF HYDRAULIC AB 2136J
RSP GMBH 814
RUBA GUMMI AB 310
RUDSKOGA SVETSMEKANISKA AB 604
S MASKIN SVERIGE AB, SCANDIA MASKIN 308B
S.RISA AS 2101
SABLELINE SWEDEN AB 1978
SAFEDRIVING 24 AB 2173,2175
SAFEROAD TRAFFIC 2214
SAFETY SEAL EUROPE AB 2148I
SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION SVERIGE AB 107
SCANDINAVIAN CRUSHER PARTNER AB ”SCP” 958
SCANDINAVIAN PILE DRIVING SPD AB 1320
SCANLASER AB 805
SCANTRUCK AS 965
SCOP AB P14
SEAB AB 2215F,G
SEGWAY NORDIC, SEGWAY CHALLENGE
SEMAB, SKANDINAVISKA ENTREPRENADMASKINER AB       980
SERVI TEKNIK AB 1334B
SHAMROCK TRUCK AB 1114
SIEMENS FINANCIAL SERVICES AB 2166
SILJUM MEKAN AB 961,963
SIT RIGHT AB 812
SITECH SVERIGE AB 1128
SK INTERNATIONAL AB 104
SKANDINAVISKA TEKNIK & SMÖRJSYSTEM AB 1101
SKOTERHOTELLET GYLLENEBOCKEN 1303
SKYDDA I SVERIGE AB 2177
SLANGAKUTEN 2128
SMARTDOK AB 2136D,E
SMP PARTS AB 1154,1156
SMP SVENSK MASKINPROVNING 2136G,H
SMÖRJMEDELSDEPÅN 507

SOROTO MASKINER APS 2144
SPIERINGS MOBILE CRANES 312,314
SSAB EMEA 811
STEELWRIST AB 944
STENBOLAGET 2100,2102
STIG MACHINE 1137,1139
STOCKHOLMS BILKÅR 2304
STOCKHOLMS PLÅT- & GUMMIPERFORERING SPG AB   114,116
STOLCOMFORT I SVERIGE AB 2318
STRANDS FORDONSKOMPONENTER AB 924
STRENGBOM I ENEBY AB 1141,1143
STÅHLES MINING AND CONSTRUCTION AB 1136
SUNDAHLS MASKINAFFÄR AB 1119
SVAB HYDRAULIK AB 1986
SVARVÉN & CO. AB 954
SWED MOTOR AB 2161
SWEDOL AB 913
SWEEP SOPMASKINER SVERIGE AB 1331
SVENSK HYTT-COMFORT AB 2215I,J
SVENSK RENTAL TIDNING P14
SVENSK ÅKERITIDNING P12
SVENSKA BM-KLUBBEN 1330
SVENSKA FERGUSONKLUBBEN GRÅLLE 1328
SVENSKA REDSKAPSFABRIKEN AB 2220
SWEPAC 1125
SVETS.PRO 2103
SYSTEM EDSTRÖM BILINREDNINGAR AB 2300
SØNDERUP MASKINHANDEL A/S 1332
TAMTRON AB 308C
TECHTRONIC INDUSTRIES NORDIC APS 701
TECURA AB 983
TELE RADIO SVERIGE AB 2148D
TERANA AB 2181
THEGUIDER AB 2308J
THORE BOSTRÖM MASKIN AB 1312
THORÉNS I KIL 2106,2108
TIDNINGEN INSIKT 2215H
TIDNINGEN ÅKERI & ENTREPRENAD P8
TIKAB AB 931,933
TOKVAM 1326
TOPAS VATTEN AB 2169
TOVEKS AUKTIONER 1118
TRAFIKVERKET 122,124,126,518
TRAKTOR NORD I UPPSALA AB 2183,2185
TRANS-AUTO AB 2152
TRANSPORTMATERIAL GBG AB 2136I
TRANÅS CEMENTVARUFABRIK AB 2126
TREJON AB 1300
TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS 940
TRENDREHAB I SVERIGE AB 2136B,2148F
TRIMTEC AB 2130,2132
TRUCKING SCANDINAVIA P801A,B
TRYCKLUFTSPECIALISTEN 2324
TUBEX AB 2322
ULJA AB 960
UN MOBILKRANAR AB 111
UPONOR INFRA AB 968
UPPLANDS MOTOR 1112
VA GROSSISTEN VÄRMDÖ AB 2215N
WACKER NEUSON AB 1105
WALDUNG AB 1144
VALLA VAGNEN AB 1108
VARDIA FÖRSÄKRING 2148J
VEEKMAS SVENSKA AB 2134
VEIDEC AB 2165
VERKTYGSMÄNNEN I STOCKHOLM AB 2164
VERMEER VIKING AB 508
WESTBAY TRAILERS AB 1113
WEXMAN AB 949
WIDIK AB 1976
WIKLUND TRADING INT. AB 1122,1124
WILLECENTER I STOCKHOLM AB 1312
VINNINGA CEMENTVARUFABRIK AB 2115
WIP AB 2136A,B,C
VOITH 1342B
VOLVO PENTA/IMATECH MARIN & INDUSTRI AB 976
VRETMASKIN EL & MEKANIK AB 814
VÅGLANT 2314A
VÄGJOBB I SVERIGE AB 929
VÄNERTEKNO AB 1983
VÄRMDAL & TRAKTORSERVICE AB 120
XYLEM WATER SOLUTIONS SWEDEN AB 1135
YARA PRAXAIR AB 2103
YPV AB 1342
YRKESAKADEMIN AB 2220
YSTA-MASKINER AB 948, 950
YTF SWEDEN AB 812
ZIP-UP SVENSKA AB 510,512
ÅHMANS MOTORSLIP AB 2161
ÄLMEBODA MASKINSERVICE AB 2224
ÄLVESTAD-TANKEN AB 2153
ÖSTRA HULT 606
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Skanna
 QR-koden

Billeberga • Borås
Malmköping • Luleå
Tel 010–456 70 00
www.opsystem.se ett starkt val! 

När det gäller materialhantering och återvinning 
       – tänk OP system!
När det gäller materialhantering och återvinning När det gäller materialhantering och återvinning När det gäller materialhantering och återvinning När det gäller materialhantering och återvinning 
       – tänk OP system!       – tänk OP system!       – tänk OP system!       – tänk OP system!       – tänk OP system!
När det gäller materialhantering och återvinning 

• Materialhantering
• Krossning
• Demolering
• Bränsleberedning 
• Sortering 
• Förbehandling biogas

Dellenbygdens Kross AB med 20-talet 
anställda har sitt säte i Delsbo i Hälsing-
land och en maskinpark som arbetar på 

projekt runt hela landet. En av företagets hjul-
lastare är en 28 tons Hitachi ZW330 som under 
tre års tid hanterat malm och slagg vid Alloy 
AB:s stålverk i Vargön utanför Trollhättan.

De tre åren hos Alloys har satt maskinen 
på hårda prov. Uppskattningsvis har den han-
terat kring 300 000 ton malm och slagg per 
år, under 2014 blev det 350 000 ton. Dessut-

om har den gått på tippar och i täkter i när-
området.

BEKYMMERSFRITT
”Det har blivit totalt drygt 6000 bekymmers-
fria timmar under de här åren. Det har inte 
varit något krångel och servicen har fungerat 
mycket bra”, säger maskinförarna Sivert Jans-
son, Robin Hult och Veine Jansson. 

När den kom på plats för tre år sedan var det 
den första i sitt slag i Sverige och oprövad för 

de tre. Men erfarenheterna är goda och nu är 
det dags för en ny maskin. ”Det blir en Hitachi 
ZW330 igen, men nu den senaste serie 5-mo-
dellen”, säger Dellenbygdens vd Sten Linde.

MINDRE BRÄNSLE
Hitachis hjullastare ZW330-5 är avsedd för hög 
produktion. Alla maskiner i serie-5-modellen 
har ett optimerat hydraulsystem med ännu 
bättre känsla vid kombinerade rörelser med 
lyftarm och skopa. Det ger ett effektivare ma-
skinarbete som spar tid. 

ZW330-5 har sexcylindrig Hino Steg IIIB-
motor med avancerad motorstyrning som ger 
upp till tio procents reducerad bränsleförbruk-
ning jämfört med tidigare, utan kraftminskning. 
Maskinen har två arbetsprogram, ett powerläge 
för hög produktion och ett standardläge. Driv-
linan består av en momentomvandlare med po-
wershift, samt differentialbroms.

RYMLIGARE HYTT
När det gäller förarmiljön är hytten i ZW-5-mo-
dellerna rymligare med mer plats för benen, ny 
multifunktionsskärm med inbyggd backkamera 
och vindruta utan stolpar som ger bra runtom-
sikt. Den nya designen på hytten innebär också 
sänkt ljudnivå och mer förvaringsutrymmen. 
Föraren kan dessutom välja spakstyrning som 
tillval och tillsammans med ny förarstol, bättre 
klimatanläggning och förbättrad radio erbjuder 
ZW330-5 en av marknadens bästa arbetsplatser.

Efter 3 år med nytt hjullastarmärke:
”DET BLIR EN HITACHI IGEN!”



www.brokk.com

www.husqvarnacp.se

Tractive AB I Gjutargatan 54 I 78170 Borlänge 
Tel: 0243 221155 I Fax: 0243 221180

E-mail: info@tractive.se I www.pentruder.com

Betonghåltagningssystem för proffs.

www.oilquick.com

www.opsystem.se              
Tel 010–456 70 00

www.tyrolitdiamant.se

Professionell Demolerings 

REGISTERANNONSER
En liten blänkare kan vara väl så effektiv. På 

den här sidan har du möjlighet att snabbt 

hitta det du letar efter som entreprenör el-

ler som leverantör annonsera dina nyheter, 

varumärke eller kontaktuppgifter. Ett infö-

rande kostar endast 1000 kr. 

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
www.hydroscand.se
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Jack Midhage AB lanserar nu en ny 
generation diamantklingor baserad på 
den patenterade Zenesis-teknologin. 
Det är diamantklingor med positione-
rade diamanter där diamantkornen har 
positionerats ut i ett tredimensionellt 
mönster för att på så vis få ut mesta 
möjliga av varje korn – en vidareut-
veckling av den vanliga positionerings-
tekniken.

Jack Midhage AB har haft stor framgång 
med sina Zenesis våtkapklingor – kling-
or i större dimensioner som är tillver-

kade enligt Zenesis-teknologin. Nu lanserar 
man nästa generation av Zenesis-verktyg 
– torrkapklingor i dimensionerna 300 – 450 
mm avsedda för motorkapar, bänksågar och 
liknande och först ut är en torrkapklinga för 
betong och andra stenmaterial som granit 
och marmor.

”Att det dröjt så länge innan vi presenterar 
en Zenesis-torrkapklinga beror på att vi vill vara 
säkra på att vi hittat den klingan med de bästa, 
tänkbara egenskaperna”, berättar Peter Logan, 
VD hos Jack Midhage AB. ”Vi har under ett par 
års tid utvecklat och testat ett stort antal olika 

varianter i olika material och förhållanden och 
kan nu med säkerhet säga att vi slutligen har 
en klinga som överträffar allt vi tidigare testat – 
både när det gäller skärhastighet och livslängd.”

Zenesis-teknologin bygger på en samverkan 
mellan diamantplacering, diamantkoncentra-
tion, diamantkvalitet och verktygsdesign och 
eftersom det är en ny och unik teknik så har 
man fått ompröva många av de recepten som 
man tidigare använt vid tillverkning. Det speci-
ella, att diamanterna är tredimensionellt place-
rade, innebär att optimalt antal diamanter hela 
tiden är exponerade mot materialet samtidigt 
som det ger en större och längre exponering av 
varje diamant.

”Vår storsäljare idag, PrimeTech, har ju en 
erkänt lång livslängd”, säger Peter Logan, ”men 
enligt de tester som vi utfört så kan Zenesis-
klingan erbjuda ytterligare minst 30 % längre 
användningstid och förbättrad skärhastighet 
– något som de tester som utförts hos kunder 
också har bekräftat.”

www.midhage.se

Midhage lanserar 
Zenesis 3-D 
torrkapklingor

Nu lanseras nästa generation  tim-
merhanteringsmaskiner i form av 
nya 735 E- serien. Det är en kom-

pakt  och robust Pick  & carry-maskin, som 
kombinerar högprestanda  med låg bräns-
leförbrukning  och miljövänliga motorer, 
samt en bekväm och säker arbetsmiljö.

En genuin maskin för sågverk och tim-
mer terminaler, där ”Pick & carry”-kon-
ceptet visar sina styrkor. Tack vare sina 
kompakta mått och en 360- graders rote-
rande över vagn, manövrerar den enkelt 
på trånga ytor. Med en räckvidd på över 
10 meter, kan den åstadkomma mycket 
kostnadseffektiva lager av rundvirke.

735E kan även tryggt användas i krä-
vande terräng, t ex sluttningar eller svåra 
underlag. Med kraftiga däck och kom-
pletterande stöd- platta är maskinen sta-
bil i alla lägen och kan även dra trailers på 
upp till 30 ton. Den moderna maXcab-
hytten, garanterar en bekväm och säker 
arbetsmiljö med en god sikt över arbetet.

NYA MATERIAL-
HANTERARE FRÅN 
SENNEBOGEN

Efter ett års test hos svenska maski-
nentreprenörer lanserar NTC AB 
nu det breda programmet av demo-

leringsverktyg från koreanska JAB. Det 
sker på årets MaskinExpo, den 28-30 maj.

Kännetecknande för demoleringsverk-
tygen från JAB är deras effektivitet, till-
förlitlighet och stora utbud av modeller. 
I sortimentet finns hydraulhammare för 
maskiner från 1,5 till 60 ton. Betongkros-
sar, så kallade crushers, och demolerings-
saxar finns för maskiner från 3 till 30 ton.

www.ntcab.com

JAB visar styrka 
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När jobbet bara MÅSTE bli gjort. Snabbt, säkert och på utsatt tid. När tuffa uppdrag och trånga 
utrymmen kräver en utrustning utöver det vanliga både när det gäller flexibilitet och styrka. När du måste 
kunna lita 100-procentigt både på maskinen och på företaget bakom. 

Det är såna gånger framgångsrika rivningsentreprenörer väljer Brokk. Med ett komplett utbud av 
rivningsrobotar och redskap och med över 6 000 maskiner i arbete världen över, vet vi vad som krävs. 
Funderar du också på en oslagbar lösning för ditt rivningsprojekt – tänk Brokk. 

PRESTANDA, 
FLEXIBILITET 

OCH PÅLITLIGHET
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