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OilQuick - För effektiv demolering!

• Reducerar antalet maskiner på rivningsplatsen 
• Reducerar transportkostnader
• Alltid rätt redskap vid rätt tillfälle 
• Eliminerar oljespill
• Blixtsnabba byten av hydrauliska redskap 

• Ingen personal runt maskinen vid redskapsbyten
• Ökad säkerhet 
• Skyddad slangdragning på maskin och redskap
• Ökad produktivitet 
• Ökad lönsamhet

www.oilquick.com
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A Company of the SWAROVSKI Group
www.tyrolit.com
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Mångsysslarna
17 modeller • Fler än 130 redskap
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Återförsäljare:

För alla typer av jobb

Med sina många modeller och redskap är Avant lämpliga för de 
flesta jobb. Extrautrusta med ex. lättkabin eller hytt för bekvämt 
året-runt-arbete.

Pris från: 99.900:- 

Avant R: Numera har Avant flera modeller där man styr från den bakre delen av 
maskinen, istället för främre som är det vanliga hos Avant.

Redskapskatalog2014

Svenska

Beställ Avants nya 
redskapskatalog från 
info@nordfarm.se.

Originalet från Finland

Pris är exkl. moms.
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Så har då 2014 hunnit bli ett kvartal gammalt och 

i handen håller du första utgåvan av tidningen i år. 

Detta år har Professionell Demolering hunnit till sitt 

19 år och nästa år blir det 20-årsjubileum. Ofattbart 

hur fort åren går. Under många år har tidningens 

redaktion haft nära kontakter med branschföreningen 

Håltagningsentreprenörerna (HiB) inom Sveriges Bygg-

industrier. Tidningen har alltid haft en bra relation 

med föreningen och det gäller naturligtvis fortsatt. 

Kontakterna har till och från bland annat  gällt ett 

närmare samarbete på tidningsfronten. Professionell 

Demolering och HiB-Info, som varit HiBs eget organ 

under många, har överlappat varandra en hel del då 

de båda tidningarna till stor del distribuerat till samma 

målgrupp. Det är också svårt för en branschförening 

att publicera ett eget organ då verksamma inom 

föreningen måste sköta sådana sysslor på sin fritid. 

Många inom HiB har under åren gjort en mycket 

värdefull insats för att få ut HiB-Info till föreningens 

medlemmar och andra läsare. Det finns många namn 

att nämna under de år som tidningen getts ut och svårt 

att nämna alla men de namn som särskilt kommer 

till mig är Kjell Larsson, Gunnar Landborg och Patrik 

Sjögren. Gunnar har under många år varit en drivande 

kraft inom HiB i sin helhet och tidningen har legat 

honom varmt om hjärtat. Patrik var den som ansvarade 

för framtagandet under de senaste år och har utfört 

arbetet med stort bravur och engagemang. Men det är 

svårt att driva en håltagningsverksamhet och samtidigt 

vara tidningsförläggare. Håltagningsentreprenörernas 

styrelse har därför, sedan i slutet av förra året, beslutat 

att upphöra med HiB-Info, i alla fall lägga projektet på 

is. Konceptet kanske kan dyka upp igen om förutsätt-

ningarna ändras men i nuläget väljer man att istället 

publicera en informationssida från föreningen i varje 

utgåva av Professionell Demolering. Man har dessutom 

beslutat att utöka föreningens satsning på sin hemsida 

www.hib.nu med löpande uppdateringar, satsa mer 

på sociala medier och bearbeta och informera sina 

medlemmar och samarbetspartners samt marknaden 

via olika digital kanaler. Personligen tycker jag att 

det är en väldigt förnuftig satsning med tanke på det 

moderna samhälle vi lever i idag. Den information som 

man vill få ut kan dels distribueras digital som nämnts 

och dels kommer vi som branschtidning göra allt för 

att täcka upp det eventuella glapp som uppstår i och 

med att HiB-Info numera inte distribueras.

Sedan vi startade PD 1995 så har fokus på 

innehållet legat i stor omfattning på just håltagnings-

branschen i Sverige. Vi kommer nu att fördjupa vår 

bevakning av håltagar-sverige och i kombination med 

HiBs regelbundna informationssida i tidningen hoppas 

vi att ingen skall uppfatta att informationsflödet blivit 

sämre. Med den målmedvetna satsning som styrelsen 

och HiB i sin helhet nu gör ifråga om att utveckla 

branschföreningen i tiden kommer HiB än mer att pla-

ceras på kartan som en levande och dynamisk förening 

som lyfter fram sina medlemmar, både entreprenörer 

och leverantörer, och gör ett tydligt avtryck inom den 

totala byggindustrin i Sverige.

Som fristående branschtidning värdesätter vi 

mycket att vi nu fått förtroende att publicera för-

eningsinformation löpande. HiBs informationssida i 

tidningen kommer du alltid att hitta på samma plats, 

det vill säga sidan 7. Med det vill jag passa på att 

önska alla läsare lycka till med verksamheten under 

2014 och vi hoppas att året skall bjuda skall bli mera 

framgångsrikt för alla aktörer inom den svenska 

demoleringsbranschen.

Jan Hermansson, 
jan.hermansson@pdworld.com

Chefredaktör



HIB INFORMERAR 
Vi börjar närma oss slutet av denna period och det vill jag tillsammans med övriga styrelse-
medlemmar tacka alla medlemmar för. 

Vi har ett årsmöte i Stockholm den 10 april som avslutas med ett studiebesök hos vår Leve-
rantör, Levanto, jag hoppas att så många som möjligt kommer med då jag ser Hib som ett 
viktigt verktyg att knyta kontakter. Vi kommer jobba på mer inför nästa år att få ut mer info på 
vår hemsida hib.nu, jag uppmanar er att gärna komma in med synpunkter och idéer inför våra 
styrelsemöten , -Vad vill ni att vi ska jobba med för vår bransch? 

Jag sitter med i Branschregionsrådet och IACDS, under året som gått har vi bla tagit upp: 

Branschregionsrådet är en fantastisk grupp av alla specialistföretag inom BI. Här har vi haft 
möte med BI´s styrelse för att lyfta fram våra problem i ljuset hos de stora byggföretagen och 
få gehör för vårt arbete med utbildning och säkerhet inom våra respektive branscher. 

IACDS vara eller inte vara? Många kritiska röster har gjort sig hörda under dem senaste åren 
och jag har även själv varigt tvivelaktig till vad nyttan med detta forum skulle vara. På ett 
extra möte i Amsterdam under ledning av HIB blev det mer fart under vingarna på den inter-
nationella föreningen. 

Ett bättre samarbete mellan länderna gällande utbildning och arbetsmiljö samt ett önskemål 
från mig och Julie White (D-Drill, UK) som faktiskt är dem enda entreprenörerna på dessa 
möten att det behövs en plattform för nätverkande inom Europa först och främst. Samman-
ställning av detta kommer senare under året. 

En handlingsplan angående hur informationsflödet från HIB ut till medlemmarna kommer att 
presenteras på årsmötet den 10 april, nya forum kommer att skapas och informations möjlig-
heterna anpassas till nya digitala medium. 

Jag vill passa på att tacka för förtroendet 

Anders Andersson.  

www.hib.nu



8    Branschtidningen Professionell Demolering • 1-2014

Ny mötesplats för 
byggbranschen på 
Västkusten 
När mässan Byggmaskiner arrangerades på Svenska Mäss-
san i Göteborg våren 2012 var omdömena efter mässan 
hårt kritiska. Utfallet blev inte vad man väntat sig med färre 
utställare och betydligt färre besökare. Byggmaskiner har 
under antal år kämpat med vikande popularitet. Försöken att 
vända den negativa trenden har varit flera, tyvärr utan någon 
riktig framgång. Men skam den som ger sig. Nu när mässan 
kommer att arrangeras för 31:a gången i Göteborg har man 
verkligen tagit ett helhetsgrepp. ”Igen?”, kanske någon 
säger. Men den här gången är det faktiskt annorlunda. Anki 
Fagerström var ny ansvarig projektledare för mässan då den 
arrangerades 2012 men hade precis utsetts innan mässan 
skulle arrangeras. Så det fanns då ingen tid för att göra 
några förändringar. Men nu har Anki och hennes team fått 
möjlighet att i lugn och ro dels utvärdera mässan 2012 och 
dra upp nya strategier inför den nya mässan som arrangeras 
den 12-13 mars, 2015.

Kort och gott Byggmässan
Man kan helt klart säga att mycket har hänt och allt är 
nytt. Inte det att man lämnat sin inriktning utan snarare 
förstärkt inriktningen för att träffa helt rätt den här gången. 
Det gamla namnet är borta. Idag heter mässan kort och 
gott Byggmässan. Det kommer att som tidigare finnas flera 
teman eller inriktningar. Hantverkarna är en sådan inriktning 
som är väldigt viktig och som man valt att fokusera på. En 
av underrubrikerna för mässan är därför: Byggmässan – för 
hantverkaren i tiden!

“Byggmässan skall vara enkel, effektiv och upplevelse-
rik”, så säger Anki Fagerström, affärsansvarig på Svenska 
Mässan, om den nya mötesplatsen Byggmässan.

“Det är ett helt nytt koncept som möter fackbesökarna 
när Byggmässan arrangeras för första gången, 12-13 mars 
2015 på Svenska Mässan i Göteborg. Målet är att skapa en 
regional mötesplats för hantverkare, leverantörer, distributö-
rer, säljare och inköpare”, tillägger Anki.

På Byggmässan kommer det presenteras nyheter, 
produkter och tjänster som underlättar och effektiviserar 
hantverkarens vardag. Allt från verktyg, maskiner, tillbehörs-
utrustning, liftar, ställningar, lätta fordon med skräddarsydda 
inredningar, mobila tjänster, personlig skyddsutrustning till 
säkerhetslösningar på bygget. De besökare mässan främst 
riktar sig till är byggentreprenörer, inköpare från byggföre-

tag, rentalbranschen och hantverkare. Bara i 
regionen finns drygt 11 000 arbetsställen inom 
byggentreprenad och med ett växande behov 
av renoveringar och nybyggnationer finns goda 
framtidsutsikter för branschen.

Satsar på hantverkarna
Yrkestävlingen ”Bästa hantverkaren” arrang-
eras för första gången av tidningen DMH, Den 
Moderna Hantverkaren, i samband med mäss-
san. “Här kan fackbesökare delta, utmana kol-
legan eller hela arbetsplatsen. Det blir femkamp 
med olika handverktyg och vi har naturligtvis 
med säkerheten som en viktig aspekt i alla 
moment”, berättar Anki Fagerström.

Att lära nytt skall vara kul, och det går som 
en röd tråd genom hela Byggmässan med inspi-
rerande föreläsningar och diskussioner med yrkesgrupper som 
knyter an till byggbranschen, exempelvis arkitekter, designers 
och inredare. Addera till det experter på plats för att ge råd 
och tips inom försäkring, rotavdrag, hur man sammanställer 
offerter samt frågor kring juridik och ekonomi. Med andra 

ord allt en hantverkare i tiden har behov av.
“Vi satsar stort på upplevelser och aktivi-

teter i olika former, vi vill engagera och beröra. 
Räkna med en byggmässa där pulsen är hög”, 
säger Anki.

Rivning, håltagning och 
golvbehandling

I vanlig ordning kommer produkter för hål-
tagning, rivning och slipning och polering 
av bland annat betonggolv att ha en fortsatt 
framskjuten roll på mässan. Traditionellt har 
mässan lockat en hel del håltagare och rivare 
och dessa entreprenörsgrupper är fortsatt 
högst prioriterade.

I samband med att Svenska Mässan 
släppte sin första officiella pressrelease om 

Byggmässan 2015 finns även en ny hemsida som berättar 
om mässan mera utförligt. Adressen är www.byggmassan.
se. Vi kommer löpande i PD att berätta om Svenska Mäss-
sans nysatsning inför Byggmässan 2015.

www.byggmassan.se

Anki Fagerström, affär-
sansvarig på Svenska 
Mässan i Göteborg.

Välbesökt Maskiniadagarna
Maskiniadagarna 2014 anordnades 7:e och 
8:e februari på Maskinias huvudkontor i Lin-
köping. Besökarna, som kom från hela Sverige, 
fick se och prova de nya modeller från CASE 
och DOOSAN. Dagarna blev mycket lyckade 
tyckte besökare, utställare och personalen 
på Maskinia.

Maskinia har anordnat Maskiniadagar 
på sin anläggning under ett flertal år nu, år 
2014 firar Maskinia 30 år som företag och 
naturligtvis anordnades det öppet hus även i 
år. Bussar anlände från Maskinias filial i Gö-
teborg och från Maskinias återförsäljare Leif 
Nilssons Entreprenad i Arvika till anläggningen 
i Linköping. Besökarna kunde fritt vandra 
omkring på gården för att se och provköra 

både nya och begagnade maskiner.
Inne i Maskinias utställningshall stod 

nya hjulgrävaren från Doosan, DX160W-3, 
samt Case bandgrävare CX130C med blad 
uppställda för beskådning. På gården fanns 
Doosans nya midigrävarna DX62R-3 och 
DX85R-3 samt hjulgrävaren DX140W-3 redo 
för provkörning. Uppställda för provkörning 
för Case var nyheterna hjulgrävaren WX148 
och midigrävaren CX75C SR.

“Vi är mycket nöjda med Maskiniada-
garna i år”, säger Marknadsansvarige 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 verkstad i 

sin egen takt och vår personal finns på plats 
för frågor.

Förtäringen ordnades av det lokala hem-
värnet som serverade Ärtsoppa och smörgås 
samt kaffe och kaka. Maten var populär och 
från skorstenen på hemvärnets fältkök spreds 
en gemytlig doft över gården.

“Att Maskinia på två dagar får över 300 
besökare visar att detta är ett populärt och 
uppskattat evenemang för våra nuvarande 
och blivande kunder”, säger Maskinias mark-
nadsansvarige Daniel Gustavsson.

Ett flertal av Maskinias leverantörer fanns 
även på plats och ställde ut i egna montrar i 
utställningshallen under visningsdagarna och 
intresserade kunder hade möjligheten att få 

svar på sina frågor om tillbehör och utrustning.



www.husqvarnacp.com

Copyright © 2014 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. 

Maximalt effektiv borrning. 
 Minimalt ansträngande för dig.
Husqvarna AD 10 är ett unikt, automatiskt system som gör att du borrar enkelt, 
snabbt och effektivt. Borrsystemet är snabbast på marknaden, både när det gäller 
borrning och utdragning av borr. Allt du behöver göra är att med ett enda reglage ställa 
in riktning och hastighet. AD 10 tar sedan hand om borrprocessen – utan någon 
manuell styrning från dig. Systemet optimerar driften utifrån den  Husqvarna 
borrmotor som används och stannar automatiskt borren när den har gått  
igenom materialet. Läs och se mer på www.husqvarnacp.com

Husqvarna aD 10 
0 – 3,2 m/min i båda riktningar, 3,6 kg, passar 
borrmotorer DM 280 och DM 340 samt stativ  
DS 450, DS 70 Gyro och DS 50 Gyro.
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Ny Business Line 
Manager för Atlas 
Copco Road Construc-
tion Equipment
Frank Stenstrand har utsetts till ny Busi-
ness Line Manager för Atlas Copco Road 
Construction Equipment på Atlas Copcos 
skandinaviska säljbolag för bygg- och anläg-
gningsutrustning.  Frank har utbildning inom 
Internationell marknadsföring från Mälar-
dalens högskola och har tidigare erfarenhet 
inom försäljning.  Han kommer närmast från 
Cramo Group där han jobbat med inköp av 
tunga anläggningsmaskiner.

www.atlascopco.se

Slangakuten tillsätter 
operativ chef
Slangakuten har tillsatt Robert Larsson 
som operativ chef för sina verksamheter i 
Stockholm, Göteborg och Malmö. Robert har 
arbetat inom företaget sedan 2008 och har en 
bakgrund som mekaniker och egenföretagare. 
Företaget organiserar sig för att stå rustade 
inför en planerad expansion under 2014 och 
2015 i vilken Robert fyller en viktig nyckelfunk-
tion. Stockholms- och Göteborgsregionen 
växer i befolkning sedan lång tid och fortsät-
ter med det. Inte minst växer kommunerna 
runt Stockholm och Göteborg. Behovet av 
bostäder och infrastruktur ökar i samma takt. 
Göteborg har under lång tid lobbat för att få 
statliga pengar till viktiga infrastrukturprojekt 
i Göteborgsområdet. Bland de projekt som nu 
realiseras finns det Västsvenska paketet, där 
det totalt satsas 61 miljarder.

”2013 ökade vi omsättningen i Göteborg 
med 30%. Om allt går som planerat är vår 
ambition att öka med ytterligare 25% under 
2014. Vi räknar med att behöva lägga på yt-
terligare en servicebuss i Göteborgsregionen 
under våren. Vi ser även över möjligheterna 
för ytterligare expansion i nya regioner under 
2015”, säger Robert Larsson, operativ chef 
på Slangakuten.

Robert tillägger; ”Personalen är vår 
viktigaste resurs. I mitt uppdrag ligger en 
stor tyngdpunkt i att coacha våra servi-
cetekniker för att upprätthålla den höga 
servicenivå som Slangakuten står för. Det 
är en spännande utmaning att arbeta med 
personal som befinner sig i olika delar av 
landet och som inte har en fast punkt. Våra 
servicetekniker har sin servicebuss som 

arbetsplats och utgår från sitt hem.”

Om Slangakuten
Slangakuten är specialister på tillverkning av 
hydraulslang på plats, hos sina kunder på fältet. 
Man hjälper sina kunder i Stockholm, Göteborg och 
Malmö med omnejd och sedan 2008 har man utfört 
mer än 14 000 uppdrag. 

www.slangakuten.se

EDA vill möta nord-
iska entreprenörer och 
leverantörer på 
DEMCON 2014
Även vid årets upplaga av demoleringsmässan 
DEMCON kommer den europeiska rivnings-
föreningen EDA, European Demolition Associa-
tion att arrangera ett möte i anslutning till mäs-
san. 2012 sammanträdde branschföreningens 
tekniska kommittee. Den här gången kommer 
man att arrangera så kallade runda-bords-
samtal och man bjuder nu in svenska och 
nordiska rivningsentreprenörer, tillverkare 
och leverantörer för att delta i dessa samtal. 
Runda-bords-samtalen kommer att hållas i en 
lokal i direkt anslutning till mässan så att det är 
lätt för både entreprenörer och leverantörer att 
delta. Samtalen kommer att hållas torsdagen 
den 4 september mellan klockan 10 och 12.

Syftet med samtalen från EDAs sida är att 
diskutera den rådande situationen inom den 
skandinaviska demoleringsindustrin, att blicka 
framåt för att få information om hur framtiden 
ser ut enligt entreprenörer och leverantörer 
samt att diskutera andra gemensamma ämnen 
på initiativ av båda parter. Danska rivning-
sentreprenörer har sedan länge varit mycket 
aktiva inom EDA. Även finska entreprenörer 
är betydligt mera aktiva än exempelvis svenska 
eller norska. Både svenska entreprenörer och 
leverantörer har till viss del distanserat sig 
från EDAs verksamhet. Kanske detta inte är 
medvetet på något sätt men tillverkare och 
entreprenörer från kontinenten är betydligt 
mera representerade än Norden.

På DEMCON 2014 har vi möjligheten 
att ändra på detta. Som branschtidning 
uppmanar vi därför svenska entreprenörer 
och leverantörer som arbetar med rivning och 
återvinning i alla dess former att anmäla sig till 
runda-bords-samtalen. Aktörer på den svenska 
demoleringsmarknaden har oerhört mycket att 
bidra med. I fall någon oroar sig för att språket, 
det vill säga att man tvingas prata på engelska, 
så kan ni sluta oroa er. Hela mötet kommer 
att simultantolkas vilket innebär att du kan 
prata på ditt modersmål. Du kan anmäla ditt 
deltagande till mailadressen info@pdworld.
com alternativt direkt på EDAs hemsida www.
europeandemolition.org. Att delta är dessutom 
helt kostnadsfritt.

www.europeandemolition.org   

Populär öppen grupp 
för svenska hål-
tagare på Facebook
För några veckor sedan fick PDs redaktion 
information en helt ny öppen grupp för 
håltagare på Facebook. Naturligtvis valde 
tidningens redaktör att gå med omgående. 
Gruppen, som kallas kort och gott, Håltagare 
är ett utomordentligt bra exempel på hur 
social media kan användas för att sprida 
information om vad som händer inom bran-
schen. Helt uppenbarligen fungerar detta 
bäst om initiativet kommer från branschens 
egna aktörer. Som branschtidning kan man 
ju bara önska att det hade varit Professionell 
Demolering som lanserat idén och fått nära 
800 medlemmar(!). Helt enkelt storslaget! På 
den här sidan når man alltså 800 personer 
som är kopplade till håltagningsbranschen 
och kan läsa mängder av inlägg om deras 
vardag. I Sverige finns omkring 300 företag 
som arbetar med håltagning på ett eller an-
nat vis. Cirka 100 av dessa är medlemmar i 
Håltagningsentreprenörerna. Men med 800 

medlemmar i den öppna gruppen innebär 
att en stor andel av de anställda i dessa 
håltagningsföretag finns med i gruppen. Som 
tidning skulle vi vilja få tag i mera informa-
tion om när gruppen på Facebook startades 
och av vem eller vilka. Kort sagt ett mycket 
bra initiativ som bör uppmärksammas. 

Tilläggas bör att även en hel del lever-
antörer är medlemmar i gruppen och inte 
nog med det finns många håltagare och 
leverantörer från andra länder. Det skulle vara 
intressant om detta forum även kunder spri-
das på det internationella planet på någotvis 
och att ett internationellt forum för håltagare 
kunde skapas. En rekommendation till alla 
er entreprenörer och leverantörer som ännu 
inte kollat in eller gått med i gruppen: Ratta 
in Facebook på datorn, sök upp Håltagare 
och anslut er. Missat inte att läsa alla de in-
tressanta inläggen från håltagningsuppdrag 
runt om i landet.



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. 
Med mer än 35 års erfarenhet från att utveckla och bygga transmissioner och betonghål-
tagningsutrustning vet vi vad som krävs och vad håltagaren behöver. 

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 eller  

ring Björn på tel: 072 25 22 11 55.

Med en Pentruder kan du alltid förvänta dig högsta kvalitet,
tillförlitlighet och prestanda.

Prova en Pentruder du också  -  En  säker investering,
i utrustning som är  byggd för att hålla!
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Både geografiskt och kulturellt är det en lång 
väg mellan en liten gruvstad i de nordligaste 
delarna av Sverige och universitetsstaden 
Knoxville bland de grönskande kullarna i 
östra Tennesse. Men i båda avseendena 
finns det en hel del att se och lära sig på 
vägen. Och det är den typen av erfarenhet 
och perspektiv som Per Öhström tar med sig 
som ny VD för HTCs nordamerikanska bolag.

    
Mer än 20 år erfarenhet

Öhström blev utsedd att ta sig an positio-
nen tidigt i januari och har mer än 20 års 
erfarenhet av tillverkning och industriell ser-
vice och försäljning. Han har haft positioner 
inom marknadsföring och affärsutveckling 
med företag såsom Xylem, en pump- och 
pumpsystemstillverkare; RSC Equipment 
Rental; CHEP, ett internationellt företag 
som sköter last- och förvaringsutrustning; 
och Hagemeyer, ett business-to-business 
distributionsföretag. 

    
“Kundtyperna är detsamma”

Öhström har en ganska varierad bakgrund 
och han är den första att observera att det 
kanske inte finns omedelbara kopplingar 
mellan hans bakgrund och marknaden för 
slipning och polering av betonggolv. Men 
kundtyperna är desamma, vilka är kunder i 
industrimiljöer som vill ha det högsta värdet 
från utrustningen de köper.

Få marknader är idag mera lovande 
än betonggolvslipningsbranschen i USA. 
Den bedömning gör Öhström själv när han 
debuterar på mässan World of Concrete i Las 
Vegas i januari. Det är där PDs utsände Jim 
Parsons möter honom. 

”Vi var nästan överväldigade av be-
söksfrekvensen från det att dörrarna öpp-
nade”, säger han. Det finns inga tvivel om 
att betongslipning är en applikation som 
växer. Och genom att ha varit en pionjär 
som hjälpte till att utveckla det, så är HTC 
välplacerade att utnyttja den efterfrågan 
och ta med dess kunskap till fler kunder”, 
säger Öhström.

    
Fortsatt innovatörer

HTCs CEO Lars Landin håller med om att 

Öhström är rätt man på plats att leda 
arbetat i USA för att bemöta och bearbeta 
marknaden. 

“Per har den industriella bakgrund och 
kompetens som behövs för att fortsätta 
utveckla vår position som ledande för golv-
system”, säger han. “HTC kommer fortsätta 
att vara innovatören inom golvslipning-
steknologi, produkter och system.” 

Öhström kommer i sin nya roll att vara 
ansvarig för HTC, Incs arbete i Nord- och 
Centralamerika och i Karibien. Han kommer 
att vara placerad på företagets huvudkontor 
i USA och fabrik som mäter 35 000 m2. I 
Pers arbete ingår även att  fokusera på att 
utveckla HTC, Incs Twister-serie av kemika-
liefria diamantgolvsrengöringsdynor för den 
amerikanska städ- och underhållssektorn.

Ett annat fokus i arbetet kommer vara 
att utvärdera HTCs distributionsstruktur. 
För tillfället säljs företagets produkter både 

direkt och via 11 distributörer över hela USA. 
Fyra av HTCs säljteam på åtta personer i USA 
är placerade i Knoxville.

Mer fokus på 
uthyrningsmarknaden

Ett kundsegment som ligger Öhström varmt 
om hjärtat är att implementera HTCs produk-
ter än mer på maskinuthyrningsmarknaden. 
Detta kundsegment passar väl till företagets 
Greyline-serie för golvslipning, stofthante-
ring, diamantverktyg och andra speciella 
tillbehör som hyrs ut.

“Greyline är enklare i sin design och 
funktion. Den här serien klarar tuffare 
hantering och miljöer och är mer använ-
darvänlig och enklare att lära sig att arbeta 
med. Perfekt för uthyrningsbranschen med 
andra ord”, säger han. “Serien är idealisk 
för personer som behöver golvslipningsut-
rustning på projekt-för-projekt-basis. Här 
kommer vi at göra en stor framstöt under 
de kommande åren.”

Från kylan till värmen
Öhström började sin karriär genom att stu-
dera ekonomi, industriell marknadsföring och 
affärsjuridik på Luleå tekniska universitet. 
Han flyttade efter avslutade studier i Luleå 
till Chicago för att läsa in en M.B.A. på 
Northwestern Universitys Kellogg School of 
Management.

“Det var ungefär så kallt där på vintern 
som det var som där jag växte upp, så det 
kändes precis som hemma”, skämtar Öh-
ström. ”Jag tror att jag nu är redo för mer 
måttligt klimat som här i Tennessee”.

www.htc-floorsystems.com

Per Öhström är sedan januari i år ny vd för HTC i Nord- och Centralamerika.

Per Öhström tar över 
ledningen på HTC i USA



ACROBAT 140/260

•  Roterbar matarpelare 3600

•  Stabilt och lätt

•  Riktig bottenplatta   
 med justerskruvar

•  Luftgummihjul 

•  Max borrdim. Ø 260 mm

 EWA 140/260

•  Stabilt och lätt

•  Riktig bottenplatta   
 med justerskruvar

•  Luftgummihjul

•  Max borrdim. Ø 260 mm

Säljare Sydsverige: 031-712 41 22
Säljare Mellansverige: 031-712 41 28

NYHET!

Göteborgsbyggda 
borrstativ 

ACROBAT 450 (Motsvarar MIRWA) kommer under mars månad

Tel: 031 - 52 01 16
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ett starkt val! 

OP system ab    Billeberga     Tel 010–456 70 00  

Läs mer!
Skanna

 QR-koden

A KINSHOFER COMPANY

Pulveriserare
& Crackers

Skrotsaxar

RUBBLE MASTERs starka och slagkraftiga kompaktkrossar och sorteringsverk för återvin-
ning av betong, asfalt och tegel, är lika bra på rivningsplatsen i tätbebyggt område, som på 
entreprenadanläggningen. Nu kan vi även erbjuda Rubble Masters sortiment av effektiva 
materialsiktar. Demarec har ett brett sortiment av kraftfulla verktyg för demolering och riv-
ning, t ex pulveriserare, multiverktyg och skrotsaxar. Läs mer på www.opsystem.se

Mästare på demolering och återvinning!

MSC 2- alt 3-decks sorteringsverk

OP system ab    Billeberga     Tel 010–456 70 00
RUBBLE MASTERs starka och slagkraftiga kompaktkrossar och sorteringsverk för återvin-

RM100 GO! (upp till 250 ton/h)

RM80 GO! 
(upp till 160 ton/h)

NYHET!
Siktar upp till 5 

partikelstorlekar!

RM60 (50–80 ton/h)RM60 RM60 (50–80 ton/h)

HS 2-decks sorteringsverk
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Andersen Contractor 
introducerar Avant 
redskapsbärare för 
demolering

 
Beprövade maskiner lanseras i specialutörande för rivning, 
sanering och återvinning. Redskapsbärarna utgör tillsammans 
med Avants rivningsrobotar ett demoleringsteam att räkna 
med. Avants mångsidiga loaders eller så kallade kompaktlas-
tare, har nu tagits fram i ett särskilt utförande för demolering 
som marknadsförs och säljs i Sverige av Andersen Contractor 
AB. Det finns tre modeller, DM 525LPG med gasoldrift samt 

Mobilitet, produktivitet och användarvänlighet. Det har 
prioriterats i utvecklingen av nya siktverket Combi E8 från 
finska REMU, allt enligt kundernas önskemål. Sverigepre-
miären blir på MaskinExpo, den 22–24 maj. Där ges även 
möjlighet att se det nya siktverket i arbete.

Det bandburna siktverket Combi E8 är främst avsett för 
siktning av matjord. Maskinen bygger på stjärnsiktteknik  
och är försedd med roterande blad av slitstarkt stål. Kapa-
citeten uppgår till 300 kubikmeter per timme.

Kompakta mått och vikbara transportband  gör siktver-
ket lätt att transportera, utan att pruta på funktionalitet. 
Exempelvis är utmatningshöjden  för fint material hela 2,8 
meter. Eftersom Combi E8 är bandburet flyttas det enkelt 
på arbetsplatsen med hjälp av en fjärrkontroll.

Konstruktionen  motverkar att siktelementen sätts 
igen, vilket främjar kontinuerlig drift. För att säkerställa 
hög kapacitet och ett jämnt flöde av material är siktbordet 
950 millimeter brett. Matningsenheten har utökats till tre 
kvadratmeter.

Combi E8 är försett med en tillförlitlig CAT C3.4B-
motor.  Det stora motorrummet  med dubbla dörrar ger 
enkel åtkomst till servicepunkter. Som tillval kan siktverket 
även utrustas med centralsmörjning, vilket minskar under-
hållsarbetet ytterligare.

www.remu.fi

modell DM 528 och DM 635 med dieselmotor. Maskinvikt 
1560 Pll 1780 kg. I utförandet för demolering är maskinerna 
som standard utrustade med bland annat FOPS hyttskydd, 
fullgummidäck, extra tåliga huvskydd och dubbel hydraulisk 
snabbkoppling. Som pricken över i går det att använda samma 
rivningsverktyg på redskapsbäraren och Avants rivningsrobotar.

“Dessa rivningsmaskiner kallar vi redskapsbärare för 
demolering. De är mycket kapabla på egen hand och ihop 
med Avants rivningsrobotar är de ett riktigt demoleringsteam  
som dessutom kan dela på samma verktyg. Vi har därmed 
två starka kort från Avant som kan användas av håltagare 
och rivningsentreprenörer. Båda maskintyperna är smidiga 
och mångsidiga, tillsammans utgör de ett nytt koncept som 
vi kallar för Twin Demolition”, säger Svend M. Andersen, VD 
på Andersen Contractor.

 
Avant DM redskapsbärare 

har flera fördelar
• Starka och stabila med stor lyftkapacitet
• Smidiga, bredd från 990 mm
• Effektiva och säkra med optimal sikt över 
   monterade verktyg
• Kan använda många olika rivningsverktyg
• Kan använda samma verktyg som Avant rivningsrobot
• Gasoldrift finns som alternativ till diesel

www.andersen-contractor.se

Kompakt och självrensande 
siktverk med hög kapacitet

Husqvarna Construction Products lanserar 
i dagarna en helt ny produktseries kallad 
Husqvarna PRIME™. Produktserien består 
av lätta, men ändå kraftfulla elektriska 
maskiner för handhållen kapning, borrn-
ing och väggsågning. Genom en innovativ 
kombination av högfrekvensteknik och 
digital teknik har man uppnått en helt ny 
nivå av effektivitet och användbarhet. För 

Powerful. Revolutionary. Intelligent. 
Modular. Electric – det är PRIME™

användaren innebär detta högre prestanda, 
högre produktivitet och bättre mobilitet. 
Powerful. Revolutionary. Intelligent. Modular. 
Electric – det är PRIME™. 

Lanseras på Nordbygg 
Den 1-4 april går mässan Nordbygg av 
stapeln och Husqvarna finns som vanligt 
med på plats. I Husqvarnas monter kommer 

besökarna att kunna se och känna på de 
nya produkterna och träffa säljare från det 
svenska säljbolaget. Man kommer lägga 
stort fokus på den nya revolutionerande 
produktserien PRIME™.

Ny produktkatalog för 2014
Husqvarna har också börjat distribuera sin 
nya produktkatalog ut till sina kunder. Hans 

Lück, som är chef för Husqvarnas svenska 
säljbolag, meddelar att den nya fräscha 
produktkatalogen är uppdaterad med alla 
nya produkter. Katalogen kan antingen läsas 
vi Husqvarnas hemsida eller rekvireras från 
en Husqvarna-säljare.

www.husqvarnacp.se 
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Rivningsmetoderna börjar bli allt mera diversifierade i takt 
med att både entreprenörernas och tillverkarnas uppfinnings-
rikedom förändras. Ett bra exempel är att rivningsentrepre-
nören DEMCOM valt att använda fräsar för att demolera en 
två kilometer lång kaj i Göteborg. Den skadade och slitna 
kajen kapas av i givna längder och betongdelarna lyfts bort 
samt krossas och återvinns på annan plats.

Fräsning bästa metoden
Fräsutrustningen kommer från företaget SMC AB som ägs 
och drivs av Anders Ståhle. Vi har berättat om den här utrust-
ningen tidigare i PD som visat sig mycket effektiv till skillnad 
från andra traditionella rivningsverktyg. Metoden har även 
visat sig betydligt billigare och effektivare än användning av 
vajersågning. Vajersågningen skulle fått en prislapp på cirka 
1000 kronor per löpmeter.

Arbetet i Göteborgs Skandiahamn började i november 
2012 och pågick i en första etapp fram till maj 2013 då 
arbetet tog en paus. Därefter återupptogs det november 
2013 och kommer att pågå fram till maj i år. Orsaken är att 
havet skadat kajens betong underifrån. Kajen vilar på pelar 
som samtidigt vattenbilas också av DEMCOM som sedan en 
tid även erbjuder vattenbilningstjänster. På ett effektivt sätt 
har man lyckats förena flera olika metoder i ett och samma 
jobb. Man har till och med monterat en väggsåg på vatten-
bilningsrobotarmen för att bearbeta kajpelarna. 

Extrembearbetning
Utrustningen från SMC består av två stycken skivfräsar. Först 
köpte DEMCOM en 120 kW fräs som man började arbeta 
med. I november investerade man i ytterligare en fräs, den 
här gången en större modell på hela 200 kW som motsvarar 
cirka 300 hk. För att ta ut den maximala kraften ur verktyget 
använder man en Hitachi 850 som kan leverera hela 600 hk.

SMCs skivfräs på 200 kW, som sitter monterad på en 
Hitachi 850, har försetts med en adapterplatta som passar 
på maskinenssnabbfäste. Skivfräsen har beteckningen SMP 
205 och väger 6500 kg. Den har ett schimsat fräsdjup på 
hela 585 mm och fräsbredden är 150 mm. 

Effektiv 
kajfräsning 
i Göteborg

Betongen i Skandiahamnen är extremt armerad och be-
står dels av bohusgranit som ballast sedan är betongytan 60 
cm tjock och har fyra lager av 16 mm armering. Fram till maj 
kommer man att fräsa hela 4000 löpmeter kaj. Fräsningen har 
sedan start fungerat alldeles utmärkt utan avbrott.

SMCs sortiment av skivfräsar, som samproducerats av 
SMC och tyska Erkat, är en utomordentligt bra metod för 
kontrollerad demolering. Den är mycket effektiv, kostnaden 
är lägre än alternativa metoder och betydligt mera effektiv. 
Man hade från början räknat med en förbrukning av 6000 
dubb men det visade sig att den kommer att bli mycket lägre 

En värstingfräs från SMC.

Hitachin klarar att leverera den kraft som behövs.

60 cm djupt frässpår.

En vattenbilningsrobot från Conjet hjälper till 
med vattenbilning och kapning av kajpelarna.

I Skandiahamnen i Göteborg river DEMCOM två kilometer havskaj med hjälp av bland annat hydrau-
liska skivfräsar från företaget SMC.

totalt sett. Dubben är tillverkade i hårdmetall. Med den kraft 
som frambringas med SMC 205 slipar man sig inte genom 
betongen utan snarare hugger sig igenom den. Detta gör att 
dubben håller längre.





HTCs serier av metallbundna diamantverktyg 
för betongslipning får en grundlig uppdater-
ing. Fyra nya serier av verktyg som täcker 
alla typer av betongkvalitéer underlättar 
verktygsvalet för golvsliparen. Diamantseg-
menten har fått en enhetlig design inom 
varje serie och en ny och utförligt testad 
sammansättning ökar avverkningen vid 
slipning med upp till 30% och livslängden 
med 40% *. Detta resulterar i en bättre 
ekonomi för golvsliparen.

De nya verktygsserierna med namnen 
S, M, H och X syftar med sina namn på den 

typ utav betong som de är optimala för. 
Från mjuk till den hårdaste betongen. (S = 
“soft”, M = “medium”, H = “hard” och X = 
“xtremely hard”). Verktygserierna överlappar 
varandras användningsområden vilket gör 
verktygsvalet lättare och förenklar processen 
för att uppnå önskat slipresultat.

SMHX verktygen kommer ersätta HTC’s 
verktyg i serierna C, CA, SF och CX. H och X 
serien finns tillgängliga sedan en tid. S och 
M serien introduceras under våren 2014.
* testresultat avser H-serien jämfört med SF-serien

www.htc-floorsystems.com
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HTC gör det enklare att välja 
rätt verktyg för betongslipning

Era egna
favoriter
Ovanför den här texten står Nordens två mest 
sålda luftrenare. Förklaringen till deras popularitet 
är enkel. De lever upp till de högt ställda krav som 
du och dina kollegor har på er arbetsmiljö. 

En riktigt bra luftrenare är kraftfull, smidig att 
för�ytta och har ett högt �öde. Självklart är den 
också snäll mot dina lungor. 

På Pullman Ermator låter vi arbetsmiljön styra 
produktutvecklingen – inte priset.

pullman-ermator.se

a2000

a1000

Doosans generalagent Maskinia har tagit 
ytterligare breddat nätverket för Doosans 
produkter med nya återförsäljare RF Ma-
skin i Västmanland samt norra delen av 
Södermanland. RF Maskin är sedan tidigare 
servicelämnare för Doosan i området men 
tar nu även steget att bli återförsäljare för 
märket. RF Maskin har anläggningar både i 
Arboga och Eskilstuna och företaget ägs av 
Fredrik Lindén och Rikard Persson.

“Genom att RF Maskin nu är återförsäl-
jare av Doosan så ökar vi närheten till kun-
derna i regionen. RF Maskins anläggningar 
i Arboga och Eskilstuna ligger strategiskt i 
distriktet och kan även serva större städer 
såsom Västerås och Örebro på nära avstånd. 
Fredrik och Rikard har byggt upp ett fint 
företag och vi vill gärna vara med dem på 
deras fortsatta resa som nu även innefattar 

RF Maskin ny återförsäljare för Doosan

Från vänster Rikard Persson, delägare RF Maskin, Fredrik Holmquist, VD Maski-
nia, Fredrik Lindén, delägare RF Maskin och Lars Karlsson, säljare RF Maskin.

maskinförsäljning”, säger Fredrik Holmquist, 
VD på Maskinia.

“Att bli återförsäljare för Doosan känns 
spännande och utmanande. Vi har tidigare 
enbart arbetat med service men känner nu 
att tiden är rätt att ta steget vidare till att 
också sälja Doosans maskiner”, säger Fredrik 
Lindén, en av de två ägarna till RF Maskin.

RF Maskin har även tagit in Lars Karls-
son som ny säljare för Doosan. Han har 
sedan tidigare arbetat med försäljning av 
entreprenadmaskiner. Hans erfarenheter och 
kunskaper kommer att vara en hjälp då RF 
Maskin nu utökar med försäljning.

De båda ägarna, Fredrik Lindén och Ri-
kard Persson, tillsammans med Lars Karlsson 
kommer att utgöra säljstyrkan på RF Maskin 
och kommer inom kort att börja bearbeta 
marknaden på sitt område.



Men framför allt andas in! Våra H13-filter 
är fastskruvade och lossnar inte ens under 
den skakigaste åktur. Dessutom är själva 
luftrenaren lätt att bära och transportera. 

Våra produkter är driftsäkra, servicevänliga 
och byggda för tuffa tag. 

Smarta lösningar som sparar tid.

Tfn: 070 - 523 80 08 • www.silaproducts.com

ANDAS UT
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269 21  Båstad     info@midhage.se  415 02  Göteborg      info.gbg@midhage.se  169 51  Solna       solna@midhage.se

MGS 550
Motoreffekt  4,0 Kw
Ström 16 A
Spänning 400 V
Skyddsklass IP55
Klingdiameter  550 mm
Sågdjup max 225 mm
Vikt 95 kg
Fasvändare
Klingmontage valfritt höger 
eller vänster sida

Nyutvecklad, kompakt och lättarbetad golvsåg
Vi har lyssnat till användarnas synpunkter och produkt-
utvecklarnas idéer och tagit fram en lätthanterlig golvsåg 
anpassad för den svenska marknadens behov.

www.midhage.se

Made in Sweden

Monter nr
A 40:45

mm
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t höger 

Nyutvecklad, kompakt och
Vi har lyssnat till användarna
utvecklarnas idéer och tagit f
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I renlighetens tjänst
2013 var ett intensivt nyhetsåret för den utrustning som gör 
entreprenörernas arbetsmiljö mera hälsosam. Många nyheter 
lanserades vilka vi i denna temaartikel kommer att redogöra för 
kortfattat. Under de tre första månaderna i år har det inte hunnit 
hända så mycket på nyhetssidan med ett undantag.

Rent och hälsosamt med jonisering
Lagom till mässan Nordbygg släpps den nya luftrenare Oxysan  
2000 som tillverkas av Renluftsteknik i Göteborg AB. Produkten 
bygger på en jonieringsprocess vilket innebär föroreningarna i 
luften klumpas ihop till större partiklar och faller ner till golvet. 
Jonisering av luften sägs vara en extremt effektiv metod för att 
rensa luften från damm, rök, lukt, bakterier med mera. Metoden 
har länge använts inom områden som kontor, sjukhus, restau-
ranger, soprum och efter brand men har då varit i lite mindre 
skala eller för stationärt bruk. Nu finns utrustning anpassad för 
byggindustrins tuffa krav på enkel hantering, robust konstruktion 
och hög kapacitet. Utrustningen är energisnål, kräver bara 
ett minimum av underhåll, är lätt att dela vid behov av 
rengöring (vilket är relativt sällan). Dessutom är filter-
förbrukningen bara en bråkdel jämfört med traditionella 

dammfällor. I Sverige säljs produkten av företagen Jack 
M idhage  AB 
och Jerneviken 
Maskin AB. Läs 

mer om artikeln 
på s idan 32-33 
som nu är under 
lansering.

Utländ-
ska nyheter

Utrustning för hantering 
av damm och betongslam 

inom rivnings- och håltag-
ningsbranschen har länge varit 

ett produktområde där Sverige har en 
stark ställning. En position som vi fortsätter 

att behålla trots ett ökande antal tillverkare internationellt.
Det finns idag ett flertal tillverkare av utsug, våt- och damm-

sugare samt luftrenare. De flesta är från Skandinavien, men det 
finns några nya produkter från andra delar av världen.

Under det senaste åren har en hel del nya pro-
dukter för uppsugning av byggdamm och betongs-
lam samt rening av luft dykt upp på marknaden. En 
tydlig ökning av antalet tillverkare skedde i sam-
band med att utrustning för slipning och polering 
av betonggolv slog igenom på allvar. Allt fler till 
verkare av den här utrustningen började utveckla 

och tillverka dammsugare själva eller i samarbete 
med Klindex från Italien är ett exempel. Under 
förra året introducerade man sin dammsugare, 
Block Duster 75 med automatisk filterrengöring 
och longopac-system. Den har ett primärfilter 
med automatisk rengöring. Block Duster 75 är 
särskilt framtagen för användning i samband 

med slipning och polering av betonggolv. Annan 
typ av betongarbeten som slipning, rivning 

och torrborrning. 
Den amerikanska tillverkaren Ruwac 

har utökat sin serie explosionssäkra dammsugare med 
modellen DS2-EX. EX –serien består av totalt åtta modeller 
och DS2-EX är den största. Trots sin storlek har den gjorts 
så kompakt som möjligt samt att den skall vara smidig 
att förflytta på arbetsplatsen.

Ny föravskiljare 
från Dustcontrol

Lagom till Nordbygg-mässan lanserar 
Dustcontrol en helt ny produkt. Man 
vänder sig särskilt till de entre-
prenörer som vill optimera sin 
golvslipning genom att lansera 

en ny föravskiljare. Produkten har 
modellbeteckningen DC F8000 Mo-

bil. Maskinen går att integrera med 
exempelvis DC 5900. Genom sin 

höga avskiljningsgrad av grovsmuts, avlastar 
den stoftavskiljaren avsevärt vilket leder till 
längre gångtider, mindre filterbelastning och 
lägre filterförbrukning.

DC F8000 Mobil passar utmärkt för golv-
slipning eller semi-mobila system (250-800 
m3) där stora stora mängder stoft hanteras. 

Som samtliga Dustcontrols avskiljare, är DC 
F8000 Mobil framtagen med användaren 
i fokus. Med sin låga vikt är den lätt att 
flytta, även i trapphus. Det ergono-

miska och dammfria säckbytet följer 
Dustcontrols välkända traditioner. DC 

F8000 Mobils standardmässiga utmatning 
är till en intellibag-säck med möjlighet att välja tunna och 

Longopack som tillval.
Dustcontrol har lanserar nya luftrenaren DC 

AirCube 1200 med så kallad eco-fläkt. Det 
här är en kompakt och robust luftrenare 
i kraft och storlek mellan AirCube 500 

och AirCube 2000. Företaget har också 
uppdaterat AirCube 2000. DC AirCube 1200 
kan användas i större rum tack vare sin 
höga kapacitet på upp till 1060 
m3/h. Fläkten är en radiell fläkt med 

ett kapslat fläkthus som bygger 
upp ett högt tryck inom flödesfältet. 

Fläkten har också en variabel hastighetskontroll 
för att spara energi, till exempel på natten. Den nya 
luftrenare har ett chassi av rostfritt stål för att vara 
extra motståndskraftig i tuffa förhållanden.

Den uppdaterade DC AirCube 2000 är en robust 
luftrenare också med eco-fläkt som har en effekt på 
upp till 1800 m3/h. Det gör den till marknadens mest 
kraftfulla enfasluftrenare, enligt tillverkaren.

DC AirCube 2000 har ett förfilter på 0.7m2 och ett mikrofilter, 
HEPA H13, på 10m2, som renar luften från skadliga partiklar på 
ett mycket effektivt sätt ned till 0.3 microns. DC AirCube 2000 
är också utrustad med en indikatorlampa som lyser när det är 
dags att byta filter.

Sila 600A för mindre områden
Den svenska tillverkaren Sila har under förra året utökat sitt 
sortiment med en liten effektiv luftrenare kallad Sila 600A med 

Förra året var ett 
intensivt år ifråga 
om nya produkter för 
hantering av betong-
damm- och slam samt 
rening av luft. Detta 
gör att årets tema inte 
innehåller så många 
nyheter som lanserats 
2014. Men det finns 
ett undantag.
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I renlighetens tjänst
en kapacitet på 600m3/h. Den är konstruerad för användning i 
trånga utrymmen som exempelvis badrumsrenoveringar o c h 
andra typer av mindre renoveringar 
på ytor upp till 4mx5m.

“Den stora skillnaden mellan 
Sila 600A och andra luftrenare för 
små områden är att vi har skapat en 
ny design. Vi har byggt den på höjden 
istället för på djupet för att skapa en 
filteryta som är dubbelt så stor för det 
viktiga förfilteret. Tack vare detta kan 
vi hålla en mycket hög kapacitet in en 
lite kompakt luftrenare”, säger Silas 
marknadschef Andreas Lundin.

En annan stor fördel är att pro-
dukten är smalare än andra små 
luftrenare och därmed enklare att 
använda i små och trånga utrymmen. 
“Man kan exempelvis placera lufterenare 
i en dörröppning utan att den är i vägen”, 
säger Lundin. 

Även Sila 600A har den populära saneringsramen som 
gör det möjligt att skapa barriärer mellan reno och 
dålig luft genom att skapa ett vakuum. Luftrenaren 
kan även förses med en evakueringsslang genom vilken 
den dåliga luften kan ledas bort från lokalen. “Istället för 
att använda en vanlig spiralslang har vi skapat en annan 
typ av plastslang på rulle som mäter totalt 200 meter. 
Entreprenören kapar av den längd han behöver för jobbet 
och slänger den efter jobbet är utfört”, säger Lundin .

Andra produkter inom SILAs sortiment är de större 
luftrenare SILA 1000A och SILA 2000A. Tillvrkaren har också 
uppmärksammats en del för sin smarta SILA Saneringsram. 
Ramen är enkel att arbeta med och gör saneringsarbetet 
effektivt och fritt från irriterande damm.

En ganska ny produkt från SILA är SILAWALL som 
är ett smidigt hjälpmedel när man inte har tid att mäta, 
såga, skruva och spika. SILAWALL är ett flexibelt system 
där man snabbt och effektivt behöver skapa dammfria bar-
riärer. Inget mätande, inget sågande av reglar, utan ett system som 
är skapat med tanke på användarna på golvet. Och på användarnas 
hälsa. Principen bygger på fjäderbelastade teleskopstolpar på vilka 
man enkelt fäster den aktuella skyddsplasten. En konstruktion som 
eliminerar momentet med att mäta upp och såga till reglar till 
dammbarriären. SILAWALL kommer i ett komplett paket med sex 
fjäderbelastade teleskopstolpar, sex huvudstycken, sex halk-
skydd, två blixtlås och en praktisk förvaringsväska. Med hjälp 
av SILAWALL kan du sen bygga upp en 12 meter lång vägg där 
takhöjden är max 3,5 meter. De medföljande blixtlåsen fäster 
du på byggplasten för att snabbt och enkelt 
skapa en dörr in och ut från arbetszonen. 
Komplettera med SILAs luftrenare och du 
skapar ett undertryck i zonen som på så 
vis förhindrar dammspridning med största 
tänkbara effektivitet.

Ny generation 
från V. Brøndum

Danska företaget V. Brøndum utökade 
under förra året sitt utbud av Ronda luft-

renare för byggbranschen med nya Ronda 600 NPU.  Den Ronda 
600 NPU är lätt att använda och har en mycket låg ljudnivå samt 

är utrustad med varningslampor för igensatta filter. 
Luftrenaren är designad med fokus på hållbarhet 
och användarvänlighet  och det är den första i en 
ny generation. Ronda 600 NPU är uppbyggd kring 
en radialfläkt som ger ett högt luftflöde på max 
600m3/h även om filtret är igensatt .

Ronda 600 NPU är lämplig för vid arbeten 
som renovering, håltagning, rivning och målning. 
En nyhet är att Ronda 600 NPU är baserat på ett 
cylindriskt filter som består av ett tvättbart förfilter 
och huvudfilter. Det stora cylindriska HEPA H13 hu-
vudfilter har ett område av 9.2m2. Den mycket stora 
ytan ger filtret ett längre liv, ett lägre tryckfall över 
filtret och således ett högre luftflöde. Det är lätt och 
dammfritt att byta filter.

Brøndum lanserade under förra året en ny 
miljövänlig och kompakt våtsug som heter Ronda 370. 

Våtsugen kan enkelt anslutas till de flesta maskiner för håltag-
ning och borrmaskiner. Ronda 370 är försedd med en engångsfil-

terpåse där slammet filtreras. Det filtrerade vattnet 
sipprar sakta tillbaka till behållaren i maskinen 

där det pumpas tillbaka in 
i bearbetningsprocessen 
och återanvänds.  Denna 
process upprepas tills filter-
säcken är full med betong-
slam och redo att bytas. 
På detta sätt underlättas 
arbetet, vatten spa-
ras och miljöpå-
verkan minskas 
avsevärt. Ronda 
370 är utrus-
t ad  med 

e n 
1 . 2 k W 

sugmotor 
och en ramförsedd 

vagn med hjul som garanterar att 
maskinen är lätt att manövrera. 

Nyheter från 
Pullman Ermator
Pullman Ermator lanserade 
under förra året föravskil-
jare C5500B  vilket är en 

vidareutveckling 
av  den model len 
C5500 som har funnits 
på marknaden under en tid. 
C5500B monterad på en hög ramkon-
struktion och materialet samlas i en säck 
som rymmer hela 1m3.

C5500B ger en avsevärt längre drift-
tid när påsen inte behöver bytas så ofta. 
Det är mycket smidigt och lätt att byta 
påsen. En pall är placerad under säcken 
innan den börjar fyllas och när den är full 
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kan säcken tas bort med en gaffeltruck. C5500B har 76mm 
kamlås anslutningar och levereras komplett med slang.

IC300 är en annan nykomling i Pullman Ermators förav-
skiljare område som lanserades förra året. Den rymmer hela 
300 liter och trots dess volym är IC300 lätt att flytta och kan 
tömmas enkelt med en gaffeltruck. IC300 finns i två versio-
ner, med 63mm eller 76mm kamlåsanslutningar. Modellen 
finns även med 150 och 600 liters behållare. Ny under förra 
året var även spånsugen S26 som har utformats för sågar i 
yrkesmässig användning och är anpassad för anslutning till 
ett containersystem. 

HTC 80 iD med integrerad föravskiljare
HTC lanserade under förra året HTC GL PS som är en förav-
skiljare som klarar att separera stora partiklar bitar av betong, 
sten och metall som kan förekomma på en byggarbetsplats, så 
att dessa partiklar inte når själva dammsugaren. Detta ökar 
dammsugarens totala kapacitet och förlänger livslängden på 
filtren. Föravskiljaren är justerbar i höjd och de stora gummihju-
len gör maskinen enkel att flytta runt. En annan smart lösning 
med GL PS är att dammuppsamlingspåsen kan bytas utan att 
operatören behöver stänga av dammsugaren. På så vis sparar 
man tid i arbetet. Det Longopac-system som är standard på GL 
PS gör också hanteringen av damm bekvämt. Andra funktioner 
är justerbar höjd för enkel transport, antistatiska slangar med 
kamlåssystem och stora gummihjul. “Dessutom har vår nya 
föravskiljare GL PS stoftavskiljaren HTC 80 iD inbyggd, vilket 
ökar produktiviteten med upp till 15 % jämfört med traditio-
nella stoftavskiljare. Den avlägsnar upp till 95 % av dammet”, 
säger HTC CEO Lars Landin.

Nyheter från Pullman Ermator
För att komplettera det redan starka luftrenarsortiment som finns 
hos Pullman Ermator lanseras nu A4000, en trefasluftrenare för 

större ytor. Luftrenaren är på 3kW och har en kapacitet på 4000 m3/h. 
Den klarar av arbetsytor upp till 200-250 m2. Maskinen har ett centralt 
utblås baktill där avledningsslang kan monteras. Den är utrustad med 
engångsgrovfilter och fyra stycken H13-filter. “Hepafiltren är likadana 
som de som sitter i A1000 vilket vi ser som en stor fördel då användarna 
inte behöver ha ytterligare ett sorts filter på lager”, säger Pullman 
Ermators försäljningschef Stefan Bergsten.  

För enkelt filterbyte är filterramen monterad med gångjärn och 
spännen. För att smidigt och lätt kunna flytta runt maskinen står 
den på låsbara non-marking-hjul. Lyftöglor finns för att enkelt kunna 
flytta den mellan olika arbetsplatser.  Den är dessutom utrustad med 
varningslampa som visar när det är dags att byta filter.  

T10000 är ett av de senaste tillskotten till Pullman Ermators trefas-
sortiment på stoftsugare. Maskinen är på 11kW och har ett luftflöde 
på 900m3/h. Den är utrustad med filterrensning, strumpfilterpaket, 
tre st H13-filter och longopac. Maskinen är perfekt till jobb där stora 
golvslipar (950) ska användas. Den stora nyheten med T10000 är att 
den kan utrustas med en påhängd föravskiljare, vår välkända C5500. 
Genom att enkelt montera ett kit på sugen så kan föravskiljaren hängas 
på sugen och man behöver då bara flytta runt en enhet istället för 
två. Då föravskiljaren har en stor tank, uppsamling i longopac och är 
anpassad för att jobba ihop med de största sugarna så får man en 
mycket lång driftstid och behöver inte göra stopp lika ofta för filter-
rensning eller påsbyte. 

T8600 Propan är det andra tillskottet till trefassortimentet hos Pull-
man Ermator. Då det ibland kan vara svårigheter att få fram tillräckligt 
med el till byggarbetsplatser och anläggningsjobb (t.ex. vid slipning av 
broar) så lanseras nu en kraftfull sug som drivs på gas. Maskinen bygger 
på tillverkarens välkända och populära modell T8600. T8600 Propan 
har utrustats med 13,5kW motor och har en sugkapacitet på 700m3/h. 
Driftstiden på en gastub är cirka 5-6 timmar. Maskinen är dessutom 
utrustad med strumpfilterpaket, dubbla H13-filter, filterrensning samt 
uppsamling i longopac för hygieniska filterbyten.  T8600 Propan passar 
bra till golvslipmaskiner i storleken 700-800. Gemensamt för alla tre 
modellerna är att de kommer att premiärvisas på Nordbygg.
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Munktellstaden är centralt beläget i Eskilstuna, med utsikt över å och 
broar. Området som består av små öar erbjuder besökarna en mängd 
olika rekreationsmöjligheter i form av restauranger, hotell, museer 
och idrottsarenor. Området har fått sitt namn efter entreprenören 
Johan Theofron Munktell, som började tillverka verktyg, ångmaskiner 
och annan mekanisk utrustning i Munktellstaden 1839. Han är 
också pappa till det som idag heter Volvo Construction Equipment.

AF Decom och Volvo
Volvo Construction Equipments (Volvo CE) härdverkstad byggdes 
1963. Under glansdagarna härdades cirka 3 000 ton stål per 
år i anläggningen. Verksamheten upphörde 2006 då företaget 
investerade 1,1 miljarder kronor för att utöka och modernisera sin 
huvudfabrik utanför staden. Sedan dess har den gamla byggnaden 
lagts i malpåse och rivning av anläggningen beställdes 2013.

Rivningsföretaget AF Decom AB som tilldelades entreprenaden, 
började riva inredningen och tömma strukturen med hjälp av en 
Volvo EC460C High Reach-grävmaskin med lång räckvidd. Cirka 10 
ton material transporterades till Vafab Miljö i Västerås - ett företag 
som tar hand om avfall genom säkra och miljövänliga metoder. “Vi 
har tömt insidan och tagit hand om det gamla materialet”, säger 
Peter Löwenhamn, projektledare på AF Decom. 

En diskret närvaro
“Byggnaden låg så nära Badmintonhallen att vi måste få den yttre 
muren att falla inåt”, säger Löwenhamn. “Säkerheten är det vikti-
gaste och genom åren våra anställda inte har haft en enda sjukdag 
på grund av en arbetsskada. Byggnaden låg också nära skolor och 
andra byggnader, men du märkte inte ens att rivningsarbetet pågick 
om du inte såg det direkt på platsen. Volvomaskinen är smidig att köra 
och vi var noga med att inte störa omkringliggande verksamheter”.

AF Decom AB är en del av AF Group och är en av Europas 
största rivningsföretag, som sysselsätter 350 anställda totalt. Det 
är specialiserat på intern rivning och demontering i samband med 
renovering och restaurering. AF Decom etablerades i Sverige 2008 
och har idag cirka 35 anställda. Huvudkontoret ligger i Göteborg, 
men har även kontor i Mälardalen och Stockholm. Företaget återvin-
ner minst 97 % av alla rivningsmaterial och ser till att avfall samlas 
in och omhändertas av godkända operatörer.

Effektiv rivning
Volvos Ultra High Reach (HR) grävmaskiner har bomlängder på 17-

Volvos fabrik sluter cirkeln
I Munktellstaden 

i Eskilstuna hade 

Volvo Construction 

Equipment verksam-

het i närmare 170 år, 

den sista tillverknin-

gen flyttade ut 2006 

då tillverkningen 

moderniserades 

utanför staden. 

För en tid sedan 

revs Volvos härd-

verkstad på området 

med hjälp av Vol-

vos egna maskiner 

och rivningsentre-

prenören AF Decom 

AB.

32 meter, bra runtomsikt och smidig hydraulik. De kan utrustas med 
redskap på 2-3,5 ton och tar sig effektivt an de rivningsutmaningar 
de ställs inför.

Som standard har maskinerna en hydrauliskt tiltbar hytt som 
kan lutas upp till 30 grader – vilket förbättrar sikten, minskar 
förartröttheten och avlastar nacken vid arbeten på höga höjder. 
Maskinerna ger stabilitet och säkerhet tack vare att de har en lång 
undervagn, extra motvikt, hållventiler på bom och skaft och som 
tillval kan man få sensorer som varnar föraren om maskinen närmar 
sig den högsta säkra arbetsbelastningen. Produktivitetshöjande 
funktioner och utrusning är bland annat viskös monterad och ljud-
dämpad hytt, kamera fram och bak, en reversibel fläkt för att rensa 
kylarna från damm och skräp. Och vill man, kan man få hydrauliskt 
variabel bredd på undervagnen för både enklare transport (vid 
indragen) och optimal stabilitet (vid förlängd).

Byggnadens gamla betongblock och tegel sorterades och 
transporteras för leverans - redo att användas i andra byggprojekt. 
Projektet avslutades i februari i år.

AF Decom är ISO 9001 och ISO 14001-cerifierat och har höga 
krav på kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet, helt i linje med Volvo CEs 
vision och värderingar.
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“Många goda ting i små por-
tioner”. Det bevisas i årets 
utgåva av World of Concrete, 
som blev något tunnare ifråga 
om utställare och besökare, 
men knappast mindre dyna-
misk. PDs Jim Parsons rap-
porterar.
Mässan World of Concrete som arrangeras årligen i januari 
eller februari börjar bli en populär mässa även för svenska 
besökare. I år blev dock mässan en aning mindre än vanligt 
beroende på att mässan Conexpo arrangerades i mars. Det är 
förståeligt; Conexpos större storlek erbjuder en större scen för 
nya produktdebuter och en större drivkraft för deltagare med 
begränsad resebudget. Besökssiffrorna på World of Concrete 
i mitten av januari gick ner med 7000 sedan 2013, med lite 
över 48 000 registrerade besökare.

God stämning och optimism
Vad siffrorna för World of Concrete dock inte avslöjar är 
den entusiasm som säljare och besökare tog med sig under 
de fyra dagarna i öknen. En entusiasm i stort sett driven av 
indikationer på att bygg- och anläggningsbranschen i USA, 
äntligen börjar ta fart.

“Attityden i år är mycket mera positiv än tidigare”, 
observerade Stihls produktmanager Marv Mathwig. “Många 

World of Concrete 2014
pratar om en tydlig ökning inom byggbranschen. 2014 ser i 
stort ut som ett bra år”.

Cary Evert, VD för Hilti Nordamerika, delade de känslorna 
vid företagets pressevent, där han noterade att Hilti gjorde sitt 
bästa år 2013 och resultatet för 2014 beräknas bli ännu bättre.

“Våra indikationer förutspår en ökning på 8-9 procent 
inom kontor, industri och offentlig byggnadssektor under 
2014”, säger Evert. 

Håltagarnas branschföring i USA, CSDAs Russell Hitchen 
höll med och noterade att deltagandet i förenings kurser av-
seende slipning och polering av betonggolv var väldigt bra i år.

“Att skicka folk till dessa kurser visar att företagarna 
investerar i sina anställda”, säger han. “De får chansen att 
träna och samtidigt kan de bekanta sig med den utrustning 
de kommer arbeta med”.

“Men vi ska inte börja dansa på gatorna än”, säger David 
Pelvere som är affärsutvecklingschef på Genesis Attachments. 
“Dagens förbättrade marknadsbild är ändå långt ifrån var den 
var innan 2008”.

“Alla våra kunder arbetar, men de tjänar inte lika mycket 
pengar”, säger han. “Konkurrensen om jobben är stor vilket 
gör budgivningen på projekten ganska låg. Det finns även 
aktörer som lägger in bud utan att ha varken  utrustning eller 
kunnandet att utföra dem”.

Dock, tillägger Pelvere, finns det inga tvivel om att at-
tityden nu är mycket mera positiv bland exempelvis de riktigt 
stora aktörerna inom amerikansk demolering. “De tänker mera 
optimistiskt och tror på mera arbete och bättre lönsamhet 
och vill rusta sig inför det. Det är viktigt för oss leverantörer”, 
säger han.

Produkter för håltagning
Positiva vibbar om 2014 var en anledning till att World of 
Concrete mera frikostigt visade nya produkter. Genesis visade 

sin nya skrotsaxserie kallad XT.  Man visade även nya LXP 800, 
designad för 45-75-tonsgrävmaskiner.

När då deadline för de nya emissionskraven Tier IV närmar 
sig för dieselmotorer passade Husqvarna Construction Products 
på att visa två nya dieseldrivna golvsågar. FS 5000 D med sin 
Yanmar-motor (35.5 kW) och dieselpartikelfilter kan hantera 
klingor med en diameter på upp till 914 mm, medan FS 7000 D 
har en Duetz-dieselmotor (55.4 kW) med oxidationskatalysator 
och klarar klingor på upp till en meter i diameter.

Husqvarna gav även besökare till World of Concrete en 
förhandstitt på sin nya HF-serie PRIME, vilket inkluderar den 
handhållna kapen K 6500, borren DM 650 och väggsåssys-
temet WS 220. Den sistnämnda är designad för klingor  på 
600-900 mm och levererar massiva 6 kW på spindeln. Med 
sina 19 kg är enheten lätt att transportera, speciellt med trans-
portvagnen på 90 kg, som sparar på tid och ansträngning och 
hjälper användare organisera och mobilisera sin PRIME-arsenal.

“Väggsågning är väldigt tidskrävande”, förklarade 
Husqvarnas VD Anders Ströby“. Genom att ha allting med 
sig på vagnen när han åker till arbetsplatsen kan operatören  

Husqvarna Construction Products vd Anders 
Ströby på World of Concrete.

Conjets nya vattenbilningssystem.

Husqvarnas utomhusmonter var nog montern 
med mest aktivitet i på mässan.



World of Concrete 2014

fokusera nästan enbart på själva sågningen”.
Ströby höll med sina motparter att affärerna i stort sett 

är bra i USA, men kan bli bättre. “Vi gör bra ifrån oss i varje 
region, men varje marknad har sina egna återhämtningspro-
blem”, säger Anders. “Till exempel så växer vi i Europa, men 
jag skulle vilja se en bra övergriplig marknadstillväxt också.” 

Introduktionen av PRIME sammanträffade med andra HF-
utrustningsnyheter på World of Concrete. Blount Internationals 
ICS-division påannonserade att man gjort en  överenskommelse 
med Tractive AB och Pentruder Inc. om att bli den exklusiva 
återförsäljaren av Pentruders produktserie i Nordamerika.

Bob Engel, global marknadschef på ICS, säger att över-
enskommelsen erbjuder tillväxtmöjligheter för båda företagen.

“Pentruder sortiment av håltagningsutrustning är perfekt 
till ICSs proffsserie av diamantverktyg”, säger han. “Att kombi-
nera vårt direktsäljande och vår serviceexpertis i Amerika tillåter 
oss att ge mervärde till våra kunders verksamhet. Vi ser fram 
emot samarbetet med Pentruder i USA”.

Engel ser också en lovande framtid för HF-utrustning i 
allmänhet på den amerikanska marknaden.  Allt fler användare 
upptäcker fördelarna som teknologin erbjuder.

“Medan hydraulisk utrustning fortfarande låter mest 
vettigt för vissa applikationer, så erbjuder HF fördelar såsom 
mindre dimensioner och lägre vikt för kompletta system, hög 
effektivitet över utrustningens hela livstid, lägre ingående kraft 
krävs, mindre känslighet för förändringar av den ingående 
effekten och så undviker man användandet av hydraulolja”, 
säger han. “För mig är Pentruder nummer 1 och erbjuder 
entreprenörerna den högsta produktiviteten. Tractive fortsätter 
lansera nya idéer och vi tror framtiden för HF-lösningar kommer 
vara ganska övertygande”.

Nytt inom vattenbilningsteknik
Som vanligt var Sveriges och även världens ledande tillverkare 
av vattenbilningsutrustning närvarade på World of Concrete. 
Conjet AB visade sin nya 7-serie, Robot 557. Robot 557 som 
kombinerar en flexibel förlängningsbar robotarm med justerbar 
maskinkropp, vilket skapar en flexibel och kompakt robot med 
omfattande räckvidd och stabilitet. Matararmen kan ersättas av 
ett så kallat torn-kit för omfattande, vertikal räckvidd på höga 
väggar eller pelare, medan en mastlösning finns tillgänglig för 
arbete på kajer och dammar.

Robot 557 väger 2,5 ton och är designad för att hantera 
reaktionskraft på upp till 3000 N. Det är också den enda robot 

som har möjlighet att flytta sitt gravitationscentrum genom 
att förflytta maskinkroppen upp till 400 mm i förhållande till 
hjulens position och därmed öka stabilitet. Användare kan 
också ändra bredd mellan hjulen från 1200-1900 mm.

I närheten visade Aquajet sin nya Aqua Cutter 410, 
som man visade på mässan Bauma i fjol. Med en vikt på 
2500 kg, kan den kompakta roboten ta sig igenom en vanlig 
dörröppning och arbeta inne i ett betongrör, på vertikala, 
horisontella och överliggande ytor. Den kan också arbeta från 
byggnadsställningar.

Aqua Cutter 410 arbetar vanligtvis med 700-2500 bar 
och 60-180 l/min och utför de flesta vattenbilningsuppgifter  
på golv, väggar och överliggande applikationer. Den kommer 
också ersätta många applikationer som för tillfället utförs 
med handlans som arbetar på 2500 bar (36k psi) eller mer. 

Grabbarna från Aquajet Systems.

Det erbjuder ett mer säkert och precist arbete med roboten.
Roboten 410 kan förses med ett antal olika verktyg 

såsom rotor för golvslipning och arbete i rör och tunnlar, en 
enskild lans med en frontkåpa på 1,5 m för ytbehandling och 
en hydrauliskt manövrerad, artikulerad robotarm med räckvidd 
på upp till 3 m.

Slipning och polering av betonggolv 
fortsätter att öka

Många World of Concrete-besökare var utan tvekan intresse-
rade av att lära sig mer om slipning och polering av betonggolv. 
Orsaken är troligen att man önskar komma åt industrisektorn 
som inte visat några tecken på avmattning. 

Inom detta produktområde fanns många nyheter på mäss-

Många intresserade kunder i Scanmaskins monter på World of Concrete.

Det går åt en hel del material på en mässa med fokus på betongbranschen.
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Till vänster nya produkter från Ermator.

san. Scanmaskin ställde ut för andra året i rad. I år lanserade 
man sin nya propandrivna betonggolvsslip Scan Combiflex 800. 
Den 400 kg tunga golvslipen är designad för hög produktivitet 
och drivs av en 18.5 kW motor som genererar en hastighet på 
upp till 960 rpm. Slipbredden är 800 mm. Den ergonomiska 
designen tillåter SC 800 Propane att slipa och polera på högre 
hastigheter, men samtidigt minska sidorörelsen och anspänning 
på operatören. Designen minskar också vibrationer för operatö-
ren och möjliggör att maskinen producerar ett jämnare resultat 
med minimal ansträngning. Intresset för SC 800 Propane och 
andra Combiflex-produkter var stort och höll Scanmaskins chef 
för det amerikanska dotterbolaget, Josh Headings sysselsatt 
hela tiden under mässan.

“Det har varit helt galet”, säger Headings, under några 
få, sällsynta sekunder mellan kunderna på Scanmaskins ut-
ställningsyta utomhus. “Vi har varit konstant upptagna sedan 
mässan öppnade”.

Amerikanska tillverkaren Superabrasives visade den 
elektriska B21 med 551 mm slipbredd och propanmodel-
len B36 G-S med 914.4 mm slipbredd. Båda produkterna 
ingår i företagets Lavina-serie och är designade för vått och 
torrt arbete och har inbyggt stofthanteringssystem. B21 kan 
ökas upp till 2000 rpm och innehåller justerbara bakhjul för 
bättre balans. B36 G-S ligger på 2000-3600 rpm och har en 
propantank på 9 kg.

Om golvslipning genererar som bekant en hel del slip-
damm. För att hantera detta visade Pullman Ermator två nya 
480V-modeller, stofthanteraren och föravskiljaren T10000 
HEPA med 13,3 m3/m och 3 m vattenpelare och T18000 med 
20,1 m3/m och 3,6 m vattenpelare. T15000 visades också upp 
i en lågspänningsversion av T18000.

Amerikanska tillverkaren Blastrac visade tre nya model-
ler av stofthanterare, enfasarna BDC 44 och BDC 66 och 
trefasaren BDC 99.

Det kanske bästa utlåtandet om World of Concrete kom 
från delegationen från italienska OSA Demolition Equipment, 

som tillverkare av betongsaxar, skrotsaxar, hammare och pul-
veriserare. OSA ställde ut för första gången på mässan efter 
att ha startat ett dotterbolag i USA fokuserat på Nord- och 
Sydamerika.

“World of Concrete är den perfekta mässan för vår debut 
i USA. Mässan har ett perfekt upplägg för oss”, säger Mauricio 
Alvarez, VD för OSAs verksamhet i Amerika.

Bara efter en dag översteg World of Concrete Alvarez 
förväntningar. “Mässan är full av energi. Folk var lika ivriga 
att lära sig om oss som vi var att lära oss om dem”, sa Alvarez.

Italienska OSA tror på den amerikanska marknaden.

En ny golvslip från Superabrasive.
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SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

Certifierade montage på högtrycksslangar
Snabba leveranser

Krossia AB • Norra Kolonnvägen 18 • 191 46 Sollentuna • www.krossia.se
Generalagent för: Sandvik (<52 ton) • Edge •  Rockster

Bo Holmquist
0708-16 30 90
bo.holmquist@krossia.se

Lars-Gunnar Ström
0708-16 30 39
lars-gunnar.strom@krossia.se

Tveka inte att kontakta oss:

Bilden: SANDVIK QA340

Vi kan kross och sortering!
Krossia är generalagent i Sverige för Sandvik, Edge och 
Rockster! Genom vår erfarenhet och kunskap inom kross 
och sortering kan vi hjälpa DIG fram till den bästa 
investeringen!

Vi har även ett stort lager av begagnade verk!

Demomaskiner till salu:
ROCKSTER R700TR

larv-/avfallskross
SANDVIK QA 340-SS

2 däckad, sorteringsverk

Begagnade krossar:
NORDBERG Citykross 63

1996
OM-TRACK Ulisse

2009, larvkross

SvenskVattenBilningsteknik AB, Box 90, 574 21Vetlanda
Tfn 0383-191 20, www.svenskvattenbilningsteknik.se

Hamnanläggningar och kajer - Vatten-
kraftverk - Kärnkraftverk - Väg- och
järnvägsbroar - Betongpelare
Våra uppdrag – oftast komplicerade och på
svåråtkomliga ställen, kräver stor kom-
petens och specialanpassad utrustning.
Erfarenhet finns efter drygt 25 års
produktion.
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Avancerad
Vattenbilning

Vattenbilning i
Göteborgs Hamn



Jerneviken utökar sitt stativsortiment och 
släpper två nya svensktillverkade borrstativ 
med akrobatisk flexibilitet, Acrobat 260 och 
Acrobat 450.

Två nya stativ
Jerneviken har den senaste tiden tillsammans 
med ett antal duktiga håltagare utvecklat två 
nya stativ: ACROBAT 260 (bygger på EWA) 
samt ACROBAT 450 (bygger på MIRWA). Två 
mycket flexibla och stadiga stativ utvecklat- 

Jerneviken lanserar 
två nya borrstativ

och byggt för svenska håltagare. Stativen 
är precis som EWA och MIRWA byggt av 
Jerneviken i verkstaden på Hisingen i Göte-
borg.  Även på ACROBAT-stativen finner man 
den riktiga bottenplattan med justerskruvar 
och luftgummihjul. Jerneviken har satsat 
på att använda svensk kvalitet rakt igenom 
precis som på sina andra egenproducerade 
borrstativ EWA och MIRWA. 

Vad händer med 
Mirwa och Ewa?

Jerneviken har under många år tillverkat- 
och sålt borrstativen MIRWA och EWA.
EWA-stativet är mest känt för sin smidighet 
och låga vikt. Stativet har dessutom en riktig 
bottenplatta med justerskruvar och tåliga, 
robusta luftgummihjul som underlättar trans-
porten av stativet på besvärliga ställen som 
exempelvis trappor.

MIRWA har självklart samma finesser 
som EWA och är förutom att vara lätt och sta-
bil även mycket ergonomisk för håltagaren 
som slipper tunga lyft av maskin och borr vid 
etableringar. Teleskoppelaren på MIRWA är 

utrustad med kuggstångsmatning som 
nästan helt utesluter dessa tunga lyft. 
Höj och sänkfunktionen är enkel och 
sköts med hjälp av en vev utan större 
mankraft.

EWA- och EWA-stativen kommer 
inte fasas ut då man ser att många 
håltagare föredrar dessa. ACROBAT-
stativen är en komplettering eller ett 
alternativ med just rotationsmöjligheten 
för de kunder som föredrar detta.

Det viga stativet
ACROBAT-stativet är snar-
likt EWA och MIRWA 
men har dessutom en 
helt roterbar 
matarpelare. 
Pelaren/vägg-
bommen är 
roterbar 
3 6 0 

grader och ger en klar fördel 
vid etableringen. Stativens 
namn ACROBAT syftar ti l l 
vighet, balans och kraft. Stativet 

är under produktion och ett femtontal 
ligger redan för order.

“Det tar lång tid att utvecklas till 
en riktigt bra håltagare. Efter många år 
blir tyvärr desto fler yrkesmän utslitna 
och skadade i axlar, rygg och armar av 
felaktiga arbetsställningar. Säger Lars 
Mirenius som är en av skaparna till alla 
Jemevikens stativ.

“Vi satsar i första hand på den nor-
diska marknaden då vi ser att våra 

svenska håltagare har andra 
krav på funktionalitet än 
exempelvis tyska håltagare. I 
och med att vi riktar in oss på 

den nordiska marknaden har vi 
inte samma behov av volymtillverkning. 

Det gör att vi har full kontroll på varje 
enskilt stativ vi släpper ifrån oss”, säger 
Owe Persson som är vd på Jerneviken 
Maskin AB.

Akrobatiska fakta
Acrobat 260 har en låg vikt och är stabilt 
med 360 graders roterbar matarpelare/
väggbom, robusta transporthjul och 
riktig bottenplatta med justerskruvar 

ACROBAT 260, matarpelare 
med full vertikal och horisontal 
rotationsmöjlighet. Samma 
egenskaper gäller för det 
större Acrobta 450.

Trevi Bennes nya Premium-serie stoltserar 
med högre  klippkraft, snabbare käftrörelser 
och ger samtidigt lägre bränsleförbrukning 
än konventionella verktyg. Premium-serien 
passar till bärarmaskiner på mellan 15 – 35 
ton. Verktygsvikten är mellan 1500 och 
3000 kg. De verktyg som ingår i Premium-
serien med impact booster är pulveriserare, 
betongsaxar och kombisaxar.

“Impact booster” är ett hydrauliskt 
system som är integrerat i verktyget och 
automatiskt tredubblar arbetstrycket. Det ger 
extra kraft när det behövs för att krossa eller 
klippa. Arbetstrycket är inställt till 250 bar 
vilket alltså ökas automatiskt till maxtrycket 
som är hela 750 bar. Arbetstrycket är lägre 

Ny serie verktyg med 
booster-system från 
Trevi Benne

än standarden på 350 bar, vilket minskar 
bränsleförbrukningen på bärarmaskinen 
med upp till 20%.

Det här systemet har flera andra fördelar. 
Verktygets prestanda vid demolering ökar 
med 25%. Högre effektivitet uppnås genom 
bättre penetrationsförmåga, högre klippkraft 
och snabbare käftrörelser. Käftarnas öpp-
nings- och stängningscykel går nu dubbelt 
så snabbt, på bara 3,5 sekunder.  Arbetet blir 
därmed gjort på kortare tid.

Alla dessa faktorer samverkar och verk-
tygen i Premium-serien arbetar effektivare, 
även i riktigt motståndskraftiga material. 
Bättre penetrationsförmåga, högre klippkraft 
och kortare arbetscykel kombineras därige-
nom med mindre miljöpåverkan.

Betongsaxarna med booster har även 
fått en ny design på käftarna för bättre 
penetrationsförmåga samt har utrustats med 
en enda cylinder istället för två. Det ger lägre 
verktygsvikt och tack vare ett synkroniserat 
länksystem arbetar käftarna optimalt mot 
varandra.

”Trevi Benne´s Premium verktyg med 
booster är verkligen top-of-the-line inom 
demolering. Vi har sett mycket goda resultat. 
Snabbheten och styrkan har imponerat på 
både oss och våra kunder”, säger Svend M 
Andersen, VD hos återförsäljaren Andersen 
Contractor AB.

www.andersen-contractor.se
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DEMOLERINGSUTRUSTNING
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

GET A GRIP! 
 RIV OCH SORTERINGSGRIPAR FRÅN 200 - 2050 KG

DEMOLERINGSGRIP DG-40 

Efterfrågan på att sortera mer material 
redan ute på arbetsplatsen ökar hela tiden. 
Anledningarna är miljömässiga, logistiska och 
ekonomiska. Långtifrån alltid passar det dock 
med standardmaskiner anpassade för mer tra-
ditionell förädling inom grus- och bergsektorn. 
Denna typ av maskiner är ofta för skrymmande 
och tidskrävande i samband med omställningar 
och omlokaliseringar. För att ytterligar stärka 
erbjudandet inom denna nisch lanserar Maskin 
Mekano nu ett helt nytt sorteringsverk. Model-
len som heter Lv 100 T2 är uppbyggd på en 
lastväxlarram med bandmatare, sikt och två 
utlastningstransportörer. Drivning sker med den 

Nytt sorteringsverk 
från Maskin Mekano

inbyggda dieselgeneratorn. Maskinen är i varje 
detalj designad för att vara framgångsrik i en 
miljö där volymerna inte är så stora vid varje 
tillfälle, där kraven på snabba omställningar är 
stora och förmågan att hålla nere kostnaderna 
för flytt och etablering är avgörande. Tekniskt 
kännetecknas maskinen av den mycket låga 
ilastningshöjden (2,5m), den låga dieselför-
brukningen (3 l/h) och smidiga sållbyten 
(5-10 min).  Stor vikt har också lagts vid att 
skapa användarvänliga lösningar, särskild 
uppmärksamhet har givits de moment som är 
förknippade med skifte av sållnät. 

www.maskinmekano.se

Volvo Construction Equipments kraftfulla 
EC380E-bandgrävmaskin är utomordentligt 
produktiv och sänker driftkostnaderna ge-
nom lägre bränsleförbrukning och smidigt 
underhåll. Med sin Volvo D13-motor som 
uppfyller Steg IV-kraven ger EC380E rejäla 
gräv- och brytkrafter såväl som lägre utsläpp 
och 9 % bättre bränsleeffektivitet.

Hydrauliken i EC380E är perfekt avpas-
sad för motorn och styrs med ett avancerat 
system som ger perfekt flöde i alla lägen 
och minskar effektförlusterna i kretsen. 
Volvos unika ECO-läge står för upp till 9 
% av maskinens totala ökade effektivitet 
– utan några prestandaförluster under de 
flesta användningsförhållanden. Utöver 
att förbättra bränsleeffektiviteten, så ökar 
detta även manövrerbarheten för mer 
exakta prestanda. Dessutom ger Volvos 
integrerade arbetslägessystem föraren fem 
olika arbetslägen att välja mellan utifrån 
den stundande arbetsuppgiften – I (Idle), F 
(Fine), G (General), H (Heavy) eller P (Power 
max) – för optimal effektivitet och maskin-
prestanda. När reglagen har varit inaktiva 
under en förinställd tid kan grävmaskinen 
programmeras att automatiskt minska varv-

talet eller till och med stänga av motorn för 
att ytterligare minska bränsleförbrukning och 
buller. Förarna kan hålla koll på både aktuell 
och genomsnittlig bränsleförbrukning via en 
enkel mätare i hytten. 

Användarvänligt 
HMI-gränssnitt

Att förare arbetar effektivare när de får de 
bästa verktygen för jobbet är ett faktum. Där-
för har EC380E, utöver att vara en oslagbar 
produktionsmaskin, konstruerats för att vara 
enkel att använda. Alla gränssnitt människa-
maskin – inklusive styrspakar, knappsats och 
LCD-skärm – har en ergonomisk utformning 
och är placerade för bästa komfort och 
kontroll. Antalet reglage har minskats avse-
värt jämfört med tidigare modeller, medan 
LCD-färgskärmen på åtta tum, som visar 
information om maskinens status för att 
maximera produktiviteten och drifttiden, är 
lätt att läsa oavsett ljusförhållanden. För att 
hålla föraren säker ljuder en bältespåminnare 
om bältet inte är fastspänt när tändningen 
slås på. Ledstänger och räcken i fullstorlek 
gör det lättare att kliva i och ur hytten på 
ett säkert sätt, medan halksäkra plattor som 

är lätta att hålla rena gör det lättare att få 
bra fotfäste.  

Maximal drifttid
Volvo EC380E-bandgrävmaskinen är kon-
struerad inte bara för att vara lätt att 
använda, utan även smidig att under-
hålla. Det borgar för maximal drifttid och 
minimala kostnader för delar och service. 
EC380E:s kraftiga undervagn i tre delar 
och höghållfasta X-formade stålram har 
förstärkts för att säkerställa lång livslängd, 
medan extra täckplattor på överbyggnaden 

förhindrar skador på maskinens undersida 
från stenar och skräp. Maskinens vitala delar 
skyddas mot överhettningsskador med en 
hydrauldriven, elmanövrerad kylfläkt som 
endast aktiveras vid behov, vilket minimerar 
bränsleförbrukning och buller. Möjlighet att 
köra fläkten bakåt, så att luft blåses i motsatt 
riktning, gör den självrengörande för smidigt 
underhåll.  De dagliga servicekontrollerna 
går snabbt och enkelt tack vare grupperade 
servicepunkter och stora dörrar med bred 
öppning, så att du får ut så mycket som 
möjligt av varje arbetsskift.

Byggd för tuffa förhållanden
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Sverige har tillfört många värdefulla innovationer till bland annat 
byggindustrin. Också inom stofthantering och luftrening har vi ett 
starkt namn internationellt. Nu sällar sig ytterligare en tillverkare som 
som i år lanserat en helt ny princip för luftrening inom byggrelaterade 
arbetsuppgifter.  Revolutionerande luftrening nu även för byggindustrin.

Nytt för byggindustrin
Jonisering av luften är en extremt effektiv metod för att rensa luften 
från damm, rök, lukt, bakterier med mera och metoden är ingen nyhet 
utan har länge används inom områden som kontor, sjukhus, res-
tauranger, soprum eller 
efter brand men har då 
oftast varit i lite mindre 
skala. Nu har ett svenskt 
företag, Renluftsteknik 
i Göteborg AB, 
vidareutvecklat 
metoden och tagit 
fram en utrustning 
anpassad för bygg-
industrin med en 
kapacitet att klara 
byggdamm från sto-
ra rivningsarbeten 
och andra luftföro-
renade byggmiljöer. Den 
första modellen eller utrustning som lanserades i januari 
kallas Oxysan 2000. Enligt tillverkaren ger OxySan 2000 
en kraftigt förbättrad arbetsmiljö jämfört med dagens 
filterbaserade luftrenare. OxySan klarar att ta bort upp till 90 % av 
de luftburna mikropartiklar direkt ur luften, kraftigt reducera starka 
lukter och rök samt eliminera  mögelsporer genom beprövad elektrisk 
bipolär jonisering. Modellen OxySan 2000 klarar att rengöra lokaler 
mellan 100 till 1000 m3 och är enkel att hantera, rengöra och sanera 
samt ger lägre driftskostnader jämfört  med traditionella luftrenare. 
Lagom till mässan Nordbygg i april kommer man att lansera den  
mindre modellen OxySan 600 med kapacitet för lokaler upp till 100 
m3. Den mindre modellen tros bli perfekt för exempelvis arbeten som 

Revolutionerande luftrening 
nu även för byggbranschen 

badrumsrenovering, stambyten med mera.
“Produkten arbetar extremt snabbt och en normalstor lokal på 

ett par hundra kvadratmeter rensas från alla föroreningar på mindre 
än tjugo minuter”, berättar Anders Pihl som är marknadschef på 
Renluftsteknik i Göteborg AB.

“Det kan faktiskt verka som trolleri men tekniken bakom är 
relativt enkel. Vid jonisering fylls luften med positiva och negativa 
syremolekyler som gör så att föroreningarna i luften klumpar ihop till 
allt större partiklar tills de sjunker till golvet och stannar där, vilket gör 
det lätt att dammsuga eller borsta rent”, tillägger Anders. 

Traditionella luftrenare suger upp partiklarna i luften och fångar 
dom i sina filter. Joniseringen rengör istället luften där  man 

arbetar.

“Även 
det farliga 
mikrodam-

met, asbest-
f ibrer  med 

mera avlägs-
nas. Dessutom 

f ö r s v i n n e r 
mögelsporer, 

rök, lukter från 
lösningsmedel 

och andra starka 
lukter. Som en ex-

tra bonus får man 
dessutom en hälsosam, sy-

rerik luft, jämförbar med ren och frisk 
uteluft”, säger Anders.

Oxygen 2000 är framtagen främst för byggindustrin men behovet 
är stort även inom många andra områden och man räknar med att 
utrustningen om några år kommer att vara vanlig överallt där man vill 
ha bort damm, lukt eller andra föroreningar i luften.

Lägre driftskostnader
Enligt tillverkaren ger OxySan 2000 väsentlig lägre driftskostnader 
jämfört med traditionella luftrenare. Detta hänger ihop med lägre 
filterförbrukning, färre och enklare rengöringar och saneringar samt 
lägre effektförbrukning. De fem joniseringsnivåerna och den steglösa 
fläkten gör det dessutom möjlig att anpassa rengöringskapaciteten 
och effektförbrukning till det aktuella behovet. Genom att dagligen 
rengöra förfiltret och samtidigt kontrollera grovfiltret behöver man 
vanligtvis endast rengöra partikelfiltret en gång per vecka. Byte 
av för- och grovfilter bör ske en gång i veckan och partikelfiltrets 
livslängd är vanligen mellan tre och sex månader beroende på 
nedsmutsningsgrad.

Samtidigt som man byter partikelfilter bör man plocka ur 
joniseringskassetten och rengöra joniseringsrören. Rören har en 
normal driftstid på 2 – 3000 h beroende på hur de har körts, vilket 
vanligtvis motsvarar två till tre års normal användning. OxySan 2000 
är dessutom konstruerad för att vara enkel att sanera det vill säga 
plocka ur och kontrollera alla filter, lossa joniseringsaggregatet och 
rengöra rören, demontera och rengöra fläktenheten samt torka rent 
själva maskinchassiet.

 Vid bipolär jonisering fylls luften med positivt 
och negativt laddade joner, främst syremole-
kyler, som klumpar ihop farliga mikropartiklar 
(partikeldiameter 1≤Ø≤100 µm) till stora neu-
trala partiklar som sjunker till golvet och är 
lätta att städa bort.

Vid bipolär jonisering fylls luften med positivt 
och negativt laddade joner, främst syremole-
kyler, som även oxiderar flyktiga organiska 
kolväteföreningar (VOC), rök, virus och illaluk-
tande gasmolekyler samt mögelsporer (partikel-
diameter (0,001≤Ø≤40 µm).

OxySan 2000, kraftfullt och lättskött 
joniseringsaggregat med låga drifts-
kostnader som ger revolutionerande 
luftrening vid dammiga, rökiga, 
mögelskadade eller illaluktande 
arbetsmiljöer.

Nu lanseras en inno-
vation inom luftrening 
på byggarbetsplatsen. 
OxySan som genom 
joniseringsteknik 
“blåser bort” och 
klumpar ihop de farli-
ga partiklarna istället 
för suga in och fånga 
upp dom i filter.
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Några viktiga 
fakta om OxySan
OxySan 2000™ används på två sätt:
• Max joniseringsnivå för att snabbt få bort 
luftföroreningar, starka lukter eller sporer ur 
ett kraftigt nedsmutsad lokal.
• En lägre och kontinuerlig joniseringsgrad 
för att förbättra arbetsmiljön så man slipper 
dammig eller förorenad luft samt öka jon-
nivån till frisk uteluft.

OxySan 2000™ har ett G4 förfilter, 
ett G4 grovfilter och ett F9 partikelfilter för 
att hålla joniseringsrören rena. Enheten har 
sex högeffekts E-rör och en steglös fläkt (10-
1600 m3/h) som drivs med 1-fas 230 V med 
300 W maximal energiförbrukning, endast 
50 dBA maximal ljudnivå, en totalvikt på 55 
kg och uttag för seriekoppling.

Med OxySan 2000 uppnår man en helt 
ny helt ny nivå av luftrening genom bipolär 
jonisering som eliminera upp till 90 % av 
hälsofarliga luftbruna mikropartiklar, rök-
molekyler och mögelsporer med diametrar 
från 0,001 till 100µm.

Vid jonisering fylls luften med positiv 
och negativ laddade syremolekyler som 
klumpar ihop föroreningar till större och 
större neutrala partiklar som sjunker till 
golvet och stannar där, vilket gör det mycket 
enklare att dammsuga eller borsta rent.

Jonerna avlägsnar även rökpartiklar, 
lukter och inaktiverar mögelsporer, bakte-
rier och virus genom oxidering, vilket gör 
saneringsjobb både lättare och snabbare 
att utföra på ett säkert sätt.

Förbättra  ditt 
välbefinnande, rena 
luften och återställ 

luftens naturliga jonnivå
Joniseringen efterliknar solens inverkan 
på syremolekyler som effektivt rensar 
bort dammpartiklar, neutraliserar lukter, 
organiska föreningar och mikroorganismer 
i vad man kallar frisk luft som man upp-
lever vid havet, i skogen, uppe i bergen 
eller efter regn. Genom att rena luften från 
farligt damm, pollen, rök och sporer samt 
återställa den naturliga koncentrationen 
av joner ger OxySan 2000 samma positiva 
hälsoeffekter som man endast förknippar 
med ren och frisk uteluft. Alla vet att ren 
luft ökar välbefinnandet samt prestations- 
och koncentrationsförmåga genom att 
förbättra luftens syretillförsel och kroppens 
upptagningsförmåga.

Renluftsteknik AB har under mer än 
30 år utvecklat och sålt skräddarsydda 
joniseringsprodukter för olika branscher 
och applikationer. Nu lanseras OxySan 
2000™ med revolutionerande luftrenings-
egenskaper för yrkesbruk inom byggnads -, 
tillverknings- och livsmedelsindustrin.

Revolutionerande luftrening 
nu även för byggbranschen 

Återförsäljare i Sverige
Tillverkaren Renluftteknik i Göteborg AB har valt att sälja produkten 
i Sverige genom två välkända distributörer, Jerneviken Maskin AB 
och Jack Midhage AB. Produkten säljs av de både företagen på exakt 
samma villkor till samma kundgrupper över hela landet. Torsten Lindvall 
på Jerneviken Maskin, som blivit lite av en specialist på OxySan då han 
varit runt hos många rivare och håltagare och demonstrerat produkten, 
är mycket nöjd med produktens verkningsgrad.

”Det är en utomordentligt bra och effektiv produkt som kommer 
att revolutionera dammhanteringen inte bara i Sverige. Något man dock 
bör tänka på är hur man placerar OxySan i rummet för att den skall 
vara så effektiv som möjligt. Se till att det inte finns drag i lokalen med 
mera för att få ut maximal effekt. OxySan kanske kräver något mera 
ingående kunskap än en vanlig traditionell luftrenare men är betydligt 
mera effektiv”, säger Torsten. 

Morgan Midhage, produktansvarig på Jack Midhage AB, tror att 
det inom några år kommer vara obligatoriskt med denna typ av rening 
när det handlar om hälsovådligt damm från asbest-, sanerings- och 
rivningsarbeten. ”Den stora fördelen med joniseringsmetoden, att 
rensa luften även från det osynliga dammet, gör att man kommer ställa 
sådana krav”, menar Morgan. ”Men även vid lättare nedsmutsning och 
dålig ventilation, vid golvslipning, grovstädning, svetsarbeten o.s.v. så är 
utrustningen motiverad.” 

Enligt tillverkaren är OxySan dessutom väldigt flexibel och enkel 
att flytta. Aggregatet är på hjul och speciellt utvecklat för att klara bygg-
branschens tuffa krav på prestanda, hållbarhet, enkel användning och 
rengöring. Utrustningen består i princip bara av joniseringsaggregatet, 
en fläkt och ett par filter. Till skillnad från vanliga luftrenare så behöver 
man inte byta filter så ofta. Anders Pihl på Renluftsteknik säger att 
kostnaden för filtren med Oxysan 2000 kontra konventionell damm-
fälla är också en viktig faktor som på sikt talar för joniseringstekniken. 
Drifts- och hanteringskostnaderna är jämförelsevis låga. Utrustningen är 
energisnål, den kräver bara ett minimum av underhåll och det är lätt att 
demontera alla delar vid behov för rengöring och sanering. Den håller 
dessutom en låg bullernivå.

Anders Pihl understryker dock att OxySan också är ett utmärkt kom-
plement till traditionella luftrenare. “Beroende på projektets storlek kan 
våra joniseringsaggregat kombineras med traditionella luftrenare. Kan 
tänka mig att det blir riktigt effektivt på stora utrivningsjobb exempelvis. 
Våra burkar tar hand om de riktigt små skadliga partiklarna och “golvar” 
dom så att säga. Medan de traditionella luftrenarna eliminerar de större 

partiklarna”, avslutar Anders.

Till vänster visas sprutning av förstärkt betong med 
dammfälla med luftburet betongdamm. Till höger visas 
resultatet efter jonisering med OxySan 2000™ då 90 % 
av luftens farliga mikro- partiklar har klumpat ihop sig, 
fallit till golvet och är lätta att städa bort.

En ganska slående skillnad. Bilden överst visar luftbu-
ret byggdamm vid utkörnings av rivningsavfall. Den 
undre bilden ovan visar resultatet efter jonisering med 
OxySan 2000™, då 90 % av farliga mikropartiklar nu 
ligger på golvet samt starka/dåliga lukter från gammalt 
rivningsmaterial är kraftigt reducerat.

OxySan 2000 och 
den nya och mindre 
OxySan 600.
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Statens Fastighetsverk står 
varje dag inför uppgifter som 
kräver enorm precision. Ett 
återkommande problem är 
dammhantering. PD har träf-
fat två hantverkare på Statens 
Fastighetsverk i Stockholm 
deras nyinköpta OxySan 2000, 
en luftrenare som bygger på 
joniseringsteknik. En produkt 
som man köpt av återförsäljar-
en Jack Midhage AB i Solna.

Text: Vito Gogola • Foto: Jan Hermansson

Snön faller och man känner en doft av häst. Vi befinner oss på 
Hovstallet, där kungafamiljens hästar och vagnar befinner sig 
då vi inte ser dem på Stockholms gator eller på TV. 

De förvaltar våra statliga fastigheter
Det Kungliga Hovstallet ligger i princip vägg i vägg med 
Dramaten på Östermalm och är en stor anläggning trots sin 
anonymitet. Göran Gröndahl och Jonas Holgersson är två hant-
verkare från Statens Fastighetsverk. Deras uppgift är att förvalta 
högt aktade, statliga byggnader i Stockholm innerstad.  Statens 

Fastighetsverk har depåer över hela Sverige och en ligger på 
Hovstallet på Östermalm. Jonas och Göran är stationerade just 
här och sköter underhållet på ett antal fastigheter i närheten 
inklusive Hovstallet. Man utför ofta arbeten på kungliga slottet 
några stenkast därifrån. Jobbet som förvaltare av denna typ 
av fastigheter kräver stor precision och det ställs höga krav 
på både kunnande och den utrustning som används. Statens 
Fastighetsverks uppgift är att underhålla själva byggnaderna 
och det är mycket viktigt att inredningen såsom dyra möbler, 
textiler, takmålningar, takkronor eller dylikt inte skadas. Un-
derhållet genererar, som många andra entreprenadjobb, en hel 
del damm. För att dammet vare sig skall skada inredning eller 
störa besökare av de statliga byggnaderna försöker Statens 
Fastighetsverk kontinuerligt investera i utrustning som effektivt 
eliminerar dammpartiklar.

— Hela dagarna jobbar vi med damm. Det är därför vi 
har klistermattor och allting. Vi ska ju inte damma ned, alltså. 
Det måste vara rent, förklarar Göran Gröndahl.

De har precis införskaffat luftrenaren OxySan 2000 från 
återförsäljaren Jack Midhage AB i Solna. Det är inte vilken 
luftrenare som helst. Med hjälp av en unik joniseringsteknik, 
samlar maskinen upp damm på ett mycket annorlunda och 
lätthanterligt vis. Jonas förklarar:

— Det var när vi var hos Midhage för att köpa borr som 
säljaren Matte Karlsson visade oss nyheten. Eftersom vi alltid 
är på jakt efter utrustning som effektivt slukar damm blev vi 
intresserade. Oxysan visade sig jaga damm på ett lite annor-
lunda sätt. Den tar bort det statiska i dammet så att allt damm 
klumpar ihop sig och faller ner på golvet. Smart, säger Jonas 
Holgersson som är rivningsentreprenör i grunden. 

Visar på enorma kvaliteter
— Fördelarna är ju att vi slipper få allting i maskinens filter. 
Joniseringen gör att de skadliga dammpartiklarna klumpar 
ihop sig och faller till marken. Det är lätt att sedan dammsuga 
upp alltihop. I en rivningszon är det ju dammigt. Kan du döda 
dammet få det här viset så skyddar det ju dem som är i zonen 
också, tillägger Jonas

Andra tydliga fördelar som Göran och Jonas lyfter fram 
är att eftersom dammet inte sugs in utan att maskin ser till att 
det faller till marken behöver man inte byta filter på samma 
sätt som med andra luftrenare. Oxysan blir därför betydligt 
mera kostnadseffektiv. 

— Oxysan kan sägas jobba åt andra hållet. Den suger 
inte in utan blåser ut istället. Men det sitter filter i maskinen 
som behöver rengöras ibland samt att joniseringsstavarna i 
maskinen behöver rengöras, säger Göran. 

Göran berättar om skorstensfejaren Petri Tuomela 
som alltid arbetar i väldigt dammiga miljöer och som testat 
maskinen. Göran ringer honom snabbt för att kolla vad han 
tycker om maskinen:

— Petri säger att det är den bästa luftrenaren han har 
haft. Han ska köpa en själv. Han har aldrig varit med om att 
det har varit så ren miljö, förmedlar Göran.

Göran tillägger, med ett leende på läpparna, hur Petri 
den dagen jobbat helt utan mask, eftersom han upplevde 
miljön så pass ren.

När PD frågar om det ändå inte finns några nackdelar 
med maskinen blir det tyst. Göran och Jonas kan inte komma 
på något särskilt utan är tvärt om mycket imponerade av 
effektiviteten. 

— Det enda jag kan tänka på är att det kanske kan 
upplevas som om det drar lite när maskinen blir lite av en 
fläkt. Just den här modellen kanske är lite klumpig men inte 
svår att flytta. Jag vet dock att tillverkaren håller på att lansera 
en mindre modell. Maskinen avger lite lukt, ungefär som i ett 
badrum. Det är inte störande men det är det enda jag kan 
komma på, säger Jonas. 

Jonas och Göran påpekar att de inte hunnit utvärdera 
maskinen helt och hållet än eftersom man inte jobbat så mycket 
med den ännu. Men i nuläget är man mycket imponerade.

Renare än någonsin 
i kungens kvarter

Gårdsplanen vid de anrika hovstallarna från 
början av 1800-talet mitt i Stockholm.
Bilden till vänster, Göran Gröndahl (vänster) och 
Jonas Holgersson intill nya OxySan 2000.

Jonas och Göran är helt överens om att OxySan är 
en verklig innovation som “dödar” dammet med 
hjälp av joniseringsteknik. Något som är helt nytt 
för byggbranschen.
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Bokningsläget inför mäs-
san DEMCON ser bra ut och 
inget tyder på att landets 
leverantörer till rivnings- och 
håltagningsbranschen drar i 
handbromsen under 2014. 
Drar i handbromsen gör heller inte mässarrangörerna vilket 
inneburit att just september blir en ganska intensiv månad 
vad gäller mässarrangemang. Sedan 1990 har DEMCON och 
dess föregångare varit ensam om att arrangera sin mässa i 
just september. Men i år har lite olyckligt en mässarrangör 
valt att lägga sig på exakt samma datum. Tråkigt för det är ju 
på DEMCON landets rivnings- och håltagningsentreprenörer 
kommer att vara dessa två dagar ;).

EDA förlägger 
runda-bords-samtal på DEMCON

DEMCON 2014 kommer i stort ha samma upplägg som 
tidigare. Det finns fortsatt område utomhus att ställa ut på 
också. Utomhus finns möjligheten som tidigare att hålla 
demonstrationer i de olika montrarna. Invändigt har några 
smärre förändringar gjorts. Det så kallade Contractors Corner 
där entreprenörerna kan samlas har placerats i entrén av 
mässan. Här har även branschföreningarna Håltagningsentre-
prenörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna sina montrar. 
Föreläsningar och seminarier kommer också att hållas på 
denna yta. Intill Contractors Corner ligger Vattenbilningstorget 
med aktörer inom vattenbilning samt en monter med äldre 
maskiner för håltagning och rivning som använts under svunna 
tider. Under tordagen den 4 september, i Contractors Corner, 
bjuder den europeiska branschorganisationen för rivare och 
återvinningsentreprenörer, European Demolition Association 
(EDA), intill runda-bords-samtal med entreprenörer och leve-
rantörer inom rivning och återvinning. Det är kostnadsfritt att 
delta och samtalen kommer att simultantolkas.

Öppettider och biljetter
Tiderna för DEMCON 2014 är 4-5 september på Inframäs-
san, InfraCity norr om Stockholm. Öppettiderna är 9-18 den 
första dagen och 9-16 den andra dagen. DEMCON är, för 
den som inte vet, en fackmässa inom rivning, håltagning, 
betonggolvslipning, återvinning, sanering, vattenbilning och 
tillhörande verksamheter. Mässan riktar sig enbart till profes-
sionella aktörer och det är kostnadsfritt att besöka mässan. 
Däremot behövs en inträdesbiljett för att komma in vilken man 
antingen kan få från en utställare eller genom att registrera 
sig på www.demcon.se.

DEMCON-Kalaset 
och Demoleringspriset 2014

Enligt tradition hålls en särskild branschmiddag på kvällen den 
första mässdagen. Festen går under namnet DEMCON-Kalaset 
och hålls torsdagen den 4 september, 2014. Under middagen 
kommer, med pompa och ståt, årets vinnare av Det Svenska 
Demoleringspriset 2014 att offentliggöras. Mer om priset 
och hur man nomineras finns att läsa på www.pdworld.com/
demoleringspriset.

www.demcon.se

Bokningsläget DEMCON 2014
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DEMCON 2014 
Den självklara mötesplatsen 

för proffsen inom rivning, 
håltagning, recycling, 

sanering, vattenbilning, 
slipning och polering av 
betonggolv, hantering av 

damm och slam med mera.
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Nu behövs bygg- och rivningsentreprenörer med spetskompetens 
för att ekonomiskt och tidsmässigt ro projekten i land utan alltför 
stora olägenheter för omgivningen i form av damm, buller och tunga 
transporter genom stadskärnor. Och ändamålsenlig utrustning! Ge-
mensamt för de båda projekt vi beskriver här är att entreprenörerna 
för de lättare insatserna använder svenska verktyg och redskap.

Galleria Boulevard, Kristianstad
I centrala Kristianstad, på platsen för Domus-huset, byggs en 
modern citygalleria med plats för såväl lokala butiker som kända 
kedjor. Galleria Boulevard har det nya varuhuset döpts till. För PEAB 
utför Näsum Betonghåltagning AB här rivningen av Domus-huset 
som skall skalas av ända inpå stommen för att därefter byggas på, 
delvis lyftas någon meter och slutligen anpassas till de nya butiker 
som skall flytta in. Invigning våren 2015. Fullt färdig kommer 
gallerian att rymma 70 butiker på sammanlagt 28 000 m2 i tre 
byggnader där två är nybyggda och en är det komplett ombyggda 
Domus-huset. Den ena av de nya byggnaderna rymmer P-däck och 
ett 10-tal butiker, resten ges plats i det 20 000 m2 stora, ombyggda 
Domus-huset samt i ett kommande C-hus. Steen & Ström Sverige 
AB äger Galleria Boulevard, samt exempelvis Emporia i Malmö med 
flera välkända varuhus och gallerior. PEAB står för ombyggnad och 
anpassning. Näsum Betonghåltagning utför på underentreprenad 
åt PEAB rivningen med allt vad det innebär av losstagning av olika 
slags material, sortering materialslagsvis av dessa och transport till 
deponier. Till saken hör att det blir en hel del håltagning med tanke 
på förändrade installationer.

– Det är ett stort, rejält jobb för mitt företag, säger Matti 
Karlsson, på Näsum. Nu har jag beläggning under hela vintern, en 

Spännande Skåne!
Är Sverige färdig-
byggt? Knappast! 
Skillnaden mellan det 
expansiva 60-talet 
med sitt miljonpro-
gram och nu är att vi 
nu ibland bygger inne 
i stadskärnor och 
bostadsområden samt 
på ytor som industrin 
har övergivit.

David Ehrenstråle, text & foto

årstid då vi normalt inte kan göra särskilt mycket, bl a på grund 
av att vattnet fryser. Jag har 18 anställda i mitt företag men har 
fått hyra in folk så att jag under detta projekt just nu är uppe i 27 
personer. Här i Kristianstad har jag för närvarande 17-20 man. 
Manskapsbehovet klingar naturligt av efterhand som rivningen 
fortskrider så att jag därefter är kvar med 3-4 man för den rena 
installationsborrningen. Vi på Näsum utför all såväl tung som lätt 
rivning i detta projekt säger Matti. Rör, ventilation, hissar, rulltrap-
por, tak, fasader etc. Enbart taket omfattar 4 000 m2. Sammanlagt 
har omkring 20 000 m2 fasadglas omhändertagits. Jag räknar 
med sammanlagda deponiavgifter på runt en miljon kr. Kvar efter 
nedtagningen av taket blir bjälklag och pelare. Därefter vidtar den 
skärande rivningen. Domus-huset var rejält byggt från början med 
en 50 cm tjock bottenplatta mot normalt 15 cm. 

I fas 1 är det fasader, tak, rulltrappor och hissar som skall 
demonteras och tas om hand under ett stort säkerhetstänk. Fas 2 

Matti Karlsson, Näsum Betonghål-
tagning AB.

Denna betongvägg fyller inte längre någon funktion och sågas i bitar, ett arbete som fortskrider praktiskt taget 
oavsett väderlek.
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Spännande Skåne!

omfattar mer av konstruktionsrivning med skärande verktyg och 
rivningsrobotar varvid husstommen försvagas. Säkerhetsåtgärderna 
accentueras därför ytterligare under fas 2. Näsums del av projektet 
i Kristianstad landar på 10-15 miljoner kr innan det är slutfört. 60 
% går på löpande räkning, resten på fast anbud.

— För den lättare rivningen använder vi demoleringsrobotar 
med betongsaxar, vägg- och vajersågar, borrutrustning, golvsågar 
med diamantklingor samt kraftaggregat, kling- och ringkap – allt 
från Husqvarna. Därutöver använder vi här en Hitachi larvgrävare 
med betongsax, Bobcat kompaktlastare, en Manitou teleskoplastare, 
Linde eltruckar och olika liftar, säger Matti.

Arbetet med Galleria Boulevard är det största jobbet i Nä-
sums historia. — Vi fick jobbet tack vare rätt maskinpark, goda 
referenser och förstås rätt pris, tror Matti. Geografiskt har vi vår 
bas i Näsum, strategiskt beläget mellan Skåne och Blekinge. Sedan 
2013 dessutom med en filial i Landskrona för att kunna betjäna 
projekt i Malmö, Lund och Helsingborg bättre. 80 % av alla jobb 
för Näsum finns i Skåne. 80 % av alla våra jobb är betonghåltag-
ning. Vi har 17 bilar fullt utrustade för detta. I år fyller vi 20 år och 
häromåret blev jag årets företagare i Bromölla kommun, avslutar 
Matti inte utan stolthet.

Malmö Live, Malmö
På Universitetsholmen mitt i Malmö har gamla byggnader runt det 
som en gång var Malmö Västra, en lokal järnvägsstation, rivits för 
att ge plats för Malmö Live, stadens nya mötesplats. Ett helt nybyggt 
kvarter som fullt färdigt kommer att innehålla kongressanläggning, 
konserthus, hotell och bostäder. Man kan tänka sig att namnet 
fungerar bra internationellt såväl som för en yngre generation. 
Malmö Live är ett samprojekt för Malmö, Skanska, Clarion Hotel 
och Malmö SymfoniOrkester. Men det kommer också att byggas 

Från ovanvåningen ser man undersi-
dan av det 4 000 m2 stora taket. Vid 
tidpunkten för vårt besök snöade 
det ymnigt, varför viss snöröjning av 
säkerhetsskäl fick utföras på detta 
våningsplan.

En Hitachi-grävare med betongsax finfördelade svårt 
armerad betong före transport till deponi.

Galleria Boulevard omfattar också detta nybyggda hus med P-däck och ett 10-tal butiker.

Domus-huset skall efter ombyggnad 
rymma ett 70-tal butiker. Detta 
kräver en planlösning som anpas-
sats till de nya butikerna.

kontor och bostäder. Bygget skall stå klart 2015.
För Skanska utför Skånsk Håltagning & Rivningstjänst AB 

håltagning för alla installationer och vid behov måttanpassning av 
prefabricerade betongelement.

— Ingen tvekan, detta är ett spännande projekt, säger 
Mikael Nilsson på Skånsk Håltagning & Rivningstjänst AB, som 
gör betonghåltagningen för Skanska. Vi är här med mellan 2 och 
5 man, en insats som klingar av i takt med att bygget fortskrider. 
Till stor del används prefabricerade betongelement som Skanska 
köper in från Danmark, Baltstaterna och svenska Bollebygd. Vår 
uppgift på Skånsk Håltagning är att utföra håltagningen för alla 
installationer av el, VVS och ventilation. Dessutom gör vi tillpass-
ningen av betongelementen för den händelse de inte är riktigt 
måttanpassade. Behovet av håltagning minskar naturligt efterhand 
som byggnationen fortskrider för att i det närmaste helt klinga av 
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när det blivit dags för målning och tapetsering. Jag räknar med att 
vi har tagit upp 5 000-8 000 hål när bygget invigs 2015. Vi gör i 
snitt runt 10 hål per dag och medarbetare. Arbetet görs på löpande 
räkning enligt en avgiven prislista. I det här projektet används 
inga rivningsrobotar utan enbart sågklingor och borrmaskiner, 
produkter från Husqvarna för övrigt. Först ut att bli klart blir hotell, 
kongresscentrum och konserthus. Därefter följer delen med kontor 
och ett bostadshus på 19 våningar. Hotellet blir på 25 våningar, dvs. 

André Drexler från Skånsk Hål-
tagning & Rivningstjänst AB.

Nedan Mikael Nilsson (vänster) från Skånsk Hål-
tagning & Rivningstjänst AB och Fredrik Jönsson från 
Husqvarna i samspråk på Malmö Live.

Till höger en nytagen flygbild av det kvarter som 
döpts till Malmö Live – en ny mötesplats i Malmö stad 
med kongresscentrum, konserthus, hotell, kontor och 
bostäder. Foto: Perry Nordeng.



Brokk AB | Skellefteå, Sweden | www.brokk.comCEMENT PROCESS NUCLEAR TUNNELING MININGCONSTRUCTION

OSLAGbAR 
PRESTANdA
Ingen slår Brokk när det gäller rivning vid 
ombyggnad eller renovering av lokaler. Detta 
fjärrstyrda, eldrivna kraftpaket kombinerar en 
imponerande slagstyrka med en enastående räckvidd 
samtidigt som operatören slipper vibrationer och kan 
stå på tryggt avstånd från rivningsarbetet. 

Brokk är så lätt att den klarar jobb även på svaga 
golv. Så smidig att den tar sig upp för trappor (eller tar 
hissen mellan våningsplanen). Så effektiv att du ser 
skillnaden på sista raden. I varje projekt. 

i höjd med Kronprinsen, en skyskrapa namngiven efter det område 
som förr upptogs av dåvarande Kronprinsens Husarregemente.

— I fjol jobbade vi en del med demolering av några betongfort 
i den så kallade Per Albin-linjen, säger Mikael. Vi rev fort i Malmö, 
Ystad, Trelleborg och Sliminge. Väggar och tak var normalt 1,1 m 
tjocka. Men i Ystad var taktjockleken upp till 1,9 m och utförd olika 
skikt, bl a ett sandskikt som stötvågs- och bullerdämpning för den 
händelse fiendens kanoner skulle få in en direktträff. Sågningen 
gjordes med sågvajer, diamantklädd förstås. Först fick vi förstås 
borra ett hål som sågvajern drogs in genom och ett annat hål som 
den drogs ut genom för att kunna koppla ihop vajern. Sågen åt sig 
genom betongen med en hastighet av omkring en meter per halv-
timme. Hastigheten var litet beroende på betongens ballastkaraktär 

André Drexler (till höger) leder på plats den 2-5 man 
starka bemanningen från Skånsk Håltagning för att 
åtagandet mot Skanska skall fungera enligt plan.

När Malmö Live-projektet avslutats för Skånsk Håltagnings del har 5 000 till 8 000 hål gjorts 
för alla installationer.

Visionsbild av det färdiga projektet. Malmö Live är 
ett samprojekt för Malmö, Skanska, Clarion Hotel och 
Malmö SymfoniOrkester. Bild: Malmö Live.
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och armering. Vi gjorde också hela håltagningen för Malmö Arena, 
P-huset i Hyllie och jobbar just nu med håltagning i Hyllie-badet.

Hyllie växer upp som ett nytt centrum i Malmö. För ett par år 
sedan var det ett blåshål på vischan i stadens utkant. Hyllie är ena 
ändstationen för Citytunneln i Malmö och avlastar Malmö C tillsam-
mans med stationen vid Triangeln, mitt i centrala Malmö. Den ström 
av passagerare som tidigare enbart var hänvisad till Malmö C, har 
sedan Citytunneln invigdes fördelats ut över tre stationer: Malmö 
C, Triangeln och Hyllie. Detta har medfört att Lund C numera är den 
station i Skåne som har flest tågpassagerare. För närvarande jobbar 
vi också med ett stort projekt för en kraftvärmestation i Danmark där 
vår insats upphör först senare i vår. Hela det projektet är klart först 
2017, men upphandlingen av de senare delarna är inte klar än. Vi 
finns också på gallerian/köpcentret i Triangeln. Det jobbet påbörjades 
när gallerian renoverades 2011 och pågår fortfarande.

— Vi märker inte av lågkonjunkturen alls, säger Mikael 
avslutningsvis. De senaste åren har min årsfakturering landat på 
runt 12 miljoner kr, men kommande bokslut landar troligen på 
omkring 16 miljoner.
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Återförsäljaren Andersen Contractor AB intro-
ducerar tre nya modeller på 16, 25 respektive 
95 ton. Atlas Maschinen GmbH fortsätter 
utveckla sitt maskinprogram med fler modeller 
av materialhanterare. Alla är utrustade med 
Steg 4i dieselmotorer. Som alternativ kan de 
utrustas med elmotorer för stationärt arbete 
i hamnar, lager- och omlastningsplatser med 
mera. Atlas materialhanterare kan också 
monteras på bandvagnsunderrede, på pylon 
som stationär eller mobil, eller för arbete på 
järnväg. Med kvalitetskomponenter och en 
rad tekniska lösningar bygger Atlas materi-
alhanterare som är stabila, stark, säkra och 
förarvänliga. Allt för högsta effektivitet vid 
all slags hantering och lastning. Det känne-

FYRA SERIER MED DIAMANTVERKTYG.
FÖR ALLA BETONGGOLV.

www.htc-fl oorsystems.com                    Välkommen till monter B13:21

NYHET!

Små, stora och mitt-
emellan från Atlas

tecknar självklart även de tre nya modellerna.
160 MH är den minsta modellen i 

sortimentet. Den har en vikt från 16 ton och 
en räckvidd på 9,7 meter. Dieselmotor på 77 
kW (105 hk). En riktigt effektiv arbetsmyra i 
det lilla formatet.

250 MH har en vikt på 25 ton och en 
räckvidd på 12,7 meter. Dieselmotor på 116 
kW (158 hk). En maskin användbar på små 
ytor som samtidigt erbjuder hög kapacitet. En 
utmärkt mellanstorlek.

 800 MH är den största modell Atlas 

har tillverkat, med en vikt på hela 75-95 ton 
och en räckvidd på 24,1 meter. Dieselmotor 
på 256 kW (348 hk). Denna maskin har en 
enorm arbetskapacitet för de riktigt stora 
jobben. Andersen Contractor säljer Atlas 
kompletta program av materialhanterare 
med 11 olika storlekar från 16 till 95 ton. 
Maskinerna kan utrustas för all möjliga 
applikationer. Det finns ett stort urval av pas-
sande gripar, saxar och magneter samt andra 
verktyg för hantering, skrot och återvinning.

www.andersen-contractor.se

De nya Hjullastarna L150H, L180H och L220H 
från Volvo Construction Equipment är läm-
pade för ett brett spektrum av användningar 
– från upplagslastning, slagg-, timmer- och 
blockhantering till återvinning, tunnelarbeten 
och utvinning. Dessa mångsidiga lastmaskiner 
kan utrustas med ett antal olika Volvo special-
redskap – som t.ex. sandskopor, timmergafflar 
eller skopor för upplagslastning, bergskopor 
och grusskopor – för att uppnå optimal drifttid 

Tre nya hjullastare

och lönsamhet från varje maskin. Redskapen 
utgör en integrerad del av hjullastaren med 
funktioner och egenskaper som är idealiskt 
anpassade för att minimera energiförluster 
och öka produktiviteten. Exempelvis ger den 
optimerade formen hos Volvos skopa för 
upplagslastning – försedd med ett spillskydd, 
kantstål och färre kanter för att fånga material 
– en snabbare och effektivare skopfyllning 
– vilket leder till en förbättring av bränsleef-

fektiviteten med upp till 10 %.
Skopornas produktivitet förbättras ytterli-

gare av den lastarmsfjädring (BSS), som finns 
som tillval och som dämpar chockbelastning-
arna och minskar spillet vid körning på ojämnt 
underlag – samtidigt som den ökar maskinens 
livslängd och förbättrar förarkomforten. Men 
även utan BSS kan föraren njuta av en behag-
lig körning tack vare den bekväma stolen och 
vibrationsskyddet inne i den rymliga hytten, 
som är godkänd enligt ROPS/FOPS.

Komfort är nyckeln
En förare som sitter bekvämt är en produktiv 
förare, vilket är orsaken till att hjullastarna i 
Volvo H-serie har konstruerats för maximal 
förarkomfort. Ljudnivåerna inne i hytten hålls 
nere till ett minimum, medan ett luftfilter 
i hytten sörjer för en ren arbetsmiljö utan 
föroreningar. Frisk luft tas in i filtersystemet 
genom ett intag placerat högt upptill på 
maskinen där luften är som renast, varefter 
den passerar genom ett lätt utbytbart 
förfilter som förhindrar att grövre dammpar-
tiklar sätter igen huvudfiltret. Tack vare den 
branschledande konstruktionen kan 90 % 
av hyttluften återcirkuleras genom filtret och 
dammet avlägsnas effektivt och kontinuerligt. 
För att minska belastningen på föraren är alla 
reglage och informationspaneler ergonomiskt 
placerade. För att förenkla användningen 
ger multifunktionsjoysticken, som finns som 
tillval, föraren simultan och exakt reglering 
av hydraulfunktionerna. Maskinens viktigaste 

information – som bränsle- och oljenivåer – 
visas på en lättavläst bildskärm som är väl 
synlig från förarstolen även i starkt solljus. 
Grundläggande konfigurationer och tester kan 
utföras utan att föraren behöver lämna stolen.

Effektiv och miljövänlig
Hjullastarna i Volvo H-serien är inte bara 
ovanligt produktiva, de är också anmärknings-
värt bränsleeffektiva. Försedda med Volvos 
senaste Steg IV motorteknologi, uppfyller 
lastmaskinerna den strikta emissionslagstift-
ningen utan att därför ge avkall på krav på 
höga prestanda och låg bränsleförbrukning. 
Bränsleeffektiviteten hos maskinerna med 
D13J-motorn förbättras ytterligare genom 
den perfekt anpassade Volvo-drivlinan och 
intelligent hydraulik, som avger effekt bara 
när det behövs. Den lastkännande hydrauliken 
säkerställer dessutom snabb respons, vilket 
ger en enastående kontroll över lasten och 
kortare cykeltider. För att ytterligare reducera 
bränsleförbrukning och cykeltider anpassar 
funktionerna Automatic Power Shift (APS) 
och Fully Automatic Power Shift (FAPS) au-
tomatiskt växelläget till motorvarvtalet och 
hastigheten. En annan intelligent egenskap 
är funktionen Reverse-By-Braking (RBB), som 
automatiskt ansätter färdbromsen när föraren 
ändrar maskinens körriktning. Den sparar inte 
bara bränsle utan även belastningen på driv-
linan, vilket ökar komponenternas livslängd. 
Numera kombinerar Volvos Optishift-teknik 
RBB-funktionen med en lock-up momen-
tomvandlare för att skapa en direkt drivning 
mellan motor och växellåda, vilket eliminerar 
effektförluster i momentomvandlaren och sän-
ker bränsleförbrukningen med upp till 18%. 
Eco-pedalen sänker bränsleförbrukningen 
ytterligare tack vare att pedalen trycks tillbaka 
med mekanisk kraft som animerar föraren att 
släppa gaspedalen när motorvarvtalet börjar 
överskrida optimalt arbetsområde.

Förenklad service
Då H-seriens hjullastare är byggda för 
maximal bränsleeffektivitet, kan ägarna glädja 
sig åt en märkbar sänkning av bränslekost-
naderna. Maskinägarna kan också märka 
av en sänkning av kostnaderna för service 
och reservdelar, tack vare att maskinen har 
konstruerats för hållbarhet och minimalt 
underhåll. Batterierna är underhållsfria 
vilket även gäller de bakre axelvaggorna, 
som är monterade med permanentsmorda 
bussningar och lager. Maskinen slits mindre 
tack vare ett automatiskt smörjsystem (tillval) 
som kan justeras efter användningsområde. 
Numera håller en hydrauldriven kylfläkt ma-
skinens viktiga komponenter på optimal 
drifttemperatur. Fläkten aktiveras automatiskt 
endast när den behövs för att begränsa bräns-
leförbrukning och buller – och kan reverseras 
för självrengöring av kylaggregaten. Dagliga 
servicekontroller kan utföras snabbt och enkelt 
tack vare att servicepunkterna har placerats 
i grupper, vilket hjälper till att maximera ma-
skinens drifttid. För att ytterligare underlätta 
åtkomsten av viktiga komponenter kan nu 
hela hytten tippas antingen 35° eller 70° via 
en hydraulpump, medan den breda motorhu-
ven öppnas elektriskt – föraren eller teknikern 
behöver inte tillkalla hjälp.

www.volvoce.com
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Japansk kvalitet till Sverige
Japanska produkter 
har överlag ett bra 
rykte i rivningssam-
manhang i Sverige 
och världen i stort. 
Nu får befintliga 
japanska varumärken 
konkurrens då Okada, 
en av de verkliga 
pionjärerna inom 
rivningsutrustning, på 
allvar slår sig in på 
den svenska rivnings-
marknaden genom 
företaget Pan Trading 
i Bromma.

“Japanska tillverkaren Okada Aiyon har aldrig tidigare haft representa-
tion i Sverige trots att vi i år faktiskt firar 75-årsjubileum som tillverkare. 
Vi bedömer nu att det är dags för oss att slå oss in i Sverige. Vi vet 
att svenska entreprenörer ställer höga krav på hydrauliska verktyg 
och vi vet att vi kan erbjuda produkter som de blir nöjda med”, säger 
Kazunori Ohara som är chef på Okadas Overseas Division när han 
besöker Sverige.

Tjugo år i branschen
Det är hos Pan Trading som PDs utsände träffar Ohara från Okada 
Aiyon tillsammans med Sokratis Tsiaras och Konstantin Tsiaras. Sokratis 
är vd och grundare av bolaget som under de senaste 20 år försett 
den svenska marknaden med både nya och begagnade bygg- och 
anläggningsmaskiner. Numera hyr man även ut maskiner och utrust-
ningar. Konstantin är son till Sokratis och ansvarar för försäljning och 
export inom bolaget. Vi träffar också Göran Lindqvist som är expert 
på maskiner och utrustningar för bland annat gruvdrift, rivning och 
även håltagning.

Pan Tradings produktportfölj omfattar en rad olika varumärken 
som exempelvis grävmaskiner från Kato och dumprar och kompakt-
lastare i alla storlekar från Morooka, Thwaites och Yamaguchi. På 
begagnatsidan har man ett brett sortiment av bra och prisvärda maski-
ner i alla typer av varumärken. Man säljer band- och hjulgrävare i alla 
storleksklasser, hjullastare, dumprar, bandlastare, väghyvlar, schaktare, 
mobilkranr, borrutrustning, kross- och sorteringsverk, teleskoplastare, 
kompressorer, generatorer och en rad olika typer av hydrauliska verktyg 
med mera. Företaget med 20 år på nacken omsätter omkring 150 Mkr 
och sysselsätter drygt 15 personer i lokalerna som ligger vid Bromma 
flygplats, grind B.

Breddar med verktyg 
för rivning och återvinning

Men nu utökar man alltså sitt produktsortiment med Okada Aiyons 
välbeprövade verktyg. Att jobba med japanska produkter är man van 
sedan länge genom att man säljer Kato och Yamaguchi sedan tidigare.

“Vi har ett mycket stort förtroende för japanska produkter. 
Kvaliteten är hög in i minsta detalj. Maskiner och utrustningar testas 
noga innan de släpps ut på marknaden, service och underhåll är 
utomordentligt och leveranstiderna hålls korta. Ärlighet, trovärdighet 
och högsta kvalitet är en självklarhet och grundpelare i den japanska 
kulturen och det skiner igenom även i deras sätt att producera kvali-
tativa produkter”, säger Konstantin Tsiaras.

Okada Aiyon har ett brett verktygssortiment för arbeten inom 
anläggning, stenbrott, gruvdrift, rivning, återvinning och skrotning. 
Sortimentet omfattar hydraulhammare, betongsaxar, pulveriserare, 
skrotsaxar, sorteringsgripar, kombinationsverktyg och roterande 
siktskopor.

Hydraulhammarsortimentet omfattar 10 modeller i vikter från 
55 till 5600 kg. Hammarna finns i flera olika typer av utförande 
såsom buller- och vibrationsdämpade exempelvis. De är försedda 
med system som förhindrar tomslag, byggda för att tåla stor 
påfrestning utan att skada känsliga delar på hammaren, ställbar 
slagfrekvens, automatisk smörjning och sortimentet klarar att arbeta 
i under-vatten-applikationer i alla tänkbara vinklar och positioner 
utan att tappa effekt.

Verktygen för rivning, skrotning och återvinning omfattas av 
flera olika serier. Cut-serien som är verktyg som både klipper i stål 
och krossar betong består av fyra modeller från 250 till 2240 kg. 
Klippkraften längst in i käften spänner från 300 till 1450 kN. Man 
har nyligen lanserat en renodlad skrotsax kallad TS-S550C som väger 
2360 kg  med en klippkraft på 400 kN som är avsedd för bärare 
från 20 till 35 ton. Helt ny är också ytterligare an skrotsax kallad 
TS-W650XCV som väger 2480 kg och har en klippkraft på 1500 kN

OSC-serien består av sju olika modeller av pulveriserare från 
250 till 5600 kg. Krosskraften spänner från 350 till 1400 kN. Sedan 
finns en serie betongsaxar med stålskär för att klippa armering. 
Totalt finns sex modeller i vikter från 160 till 2470 kg. Krosskraften 
spänner från 175 till 940 kN. De tyngsta betongsaxarna har man 
samlat i serien TS-W Crusher Series som består av fem storlekar från 
3750 till 9700 kg. Klippkrafterna ligger mellan 1170 till 2100 kN. 
Modellerna passar bärare från 30 till 100.

Okadas hydrauliska verktyg har 360° rotation men man har 
även fasta serier som OSC-serien av pulveriserare. Serien består av 
två modeller, 1315 och 2185 kg men kross kraften 600 respektive 
880 kN. Pulveriserarna är unika genom att de är försedda med en 
permanent magnet och en konstruktion som avskiljer armeringen 
i betongen. Man har också en alternativ serie pulveriserare med 
elektromagnet. Serien finns i två modeller, 2070 respektive 2100 
kg med krosskraft på 880 kN.

Vidare finns den runtomsvängade serien skrotsaxar TS Cutter, 
TS-W Cutter Series som är försedd med en unik klippfunktion för 
stålbalkar. Saxarnas käft gör det enkelt för operatören att fånga 
upp en stålbalk, klämma ihop den med den yttersta delen av saxan 
och sedan klippa av balkarna i lagom längder. Ett verktyg som klart 
förenklar skrothanteringen. Serien finns i fyra modeller i vikter från 
2570 till 7250 kg och klippkrafter från 500 till 3200 kN beroende 
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på var i käften man klipper. Sortimentet omfattas också av en serie 
sorteringsgripar bestående av fem modeller från 225 till 2500 kg. 
Slutligen finns även en serie roterande siktskopor i fyra modeller 
från 600 till 2800 kg.

Ny pulveriserare 
med inbyggd elektromagnet

Lagom till mässan DEMCON i höst kommer Okada och Pan 
Trading att lansera en ny unik roterande pulveriserare försedd en 
elektromagnet som kommer att underlätta arbetet för rivnings-
entreprenörer betydligt. “Det här bedömer jag som en unik nyhet 
och jag har inte sett något liknande bland andra tillverkare”, säger 
Pan Tradings Göran Lindqvist.

En av Japans fyra jättar
Okada Aiyon är en av Japans fyra jättar vad gäller tillverkning av 
hydrauliska verktyg för bland annat rivning, skrot och återvinning. 
De andra tre är NPK, Furukawa och Toku. Okada har en stark hem-
mamarknad men är också stora i USA där man har egna dotterbolag. 
Totalt tillverkar man 1500 enheter per år och 1000 av dessa säljs på 
den amerikanska marknaden. Man omsätter i nuläget 10 miljarder 
US dollar per år och har knappt 160 anställda. Bolaget huvudkontor 
och tillverkning ligger i Osaka. Bolaget är börsnoterat. Europa är en 
viktig marknad tillsamman med Asien. Man säljer även en del på 
export till Sydamerika. Förutom i USA, där man har eget dotterbolag, 
säljs produkterna via distributörer på de flesta marknader.

 Pan Trading har redan börjat bearbeta landets professionella 
rivningsentreprenörer och övriga maskinentreprenörer. Verktyg är ut på 
test hos rivningsentreprenörer i olika delar av landet. Bland annat kör 
demoleringsfirman Lotus Maskin & Transport AB Okadas pulveriserare.  
“Att Okada står sig väl i konkurrensen kvalitets- och uthållighetsmäs-
sigt råder ingen tvekan om. Varumärket erbjuder det bästa av japansk 
kvalitet in i minsta detalj vad gäller exempelvis konstruktion, smidighet, 
enkelt underhåll med mera för att inte tala om material. Japanskt 
stål har ett bra rykte och tåla stora påfrestningar”, säger Konstantin.

Japanska produkter ligger prismässigt någonstans från mitten 
och upp men Okadas prisnivå är konkurrenskraftig i paritet med en 
del koreanska märken. “Jag tycker att Okada har ett väldigt attraktivt 
pris och man får därmed väldigt mycket för pengarna. Under själva 
introduktionstiden ser vi till att priset är lite extra konkurrenskraftigt, 
tillägger Konstantin.

www.pantrading.se

Från vänster Okadas Over Seas Manager Kazunori Ohara, Pan Tradings grundare och vd Sokratis Tsiaras och 
marknads- och försäljningschef Konstantin Tsiaras framför två hydraulhamamre från Odaka vid Pan Tradings 
huvudkontor i Bromma.
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Den svenska vattenbilningsbran-
schen brukar lunka på i ungefär 
samma takt utan några stora 
förändringar i vare sig konjunk-
turerna eller bland aktörerna. 
Men det senaste året har inne-
burit ganska stora förändringar i 
verksamheten totalt sett.
Vattenbilningstekniken är som bekant en ursvensk uppfinning 
tillsammans med många andra specialområden som vi svenskar 
lyckas bli särskilt bra på. Jag tänker då på rivningsrobotar, 
utrustning för hantering av damm och betongslam, håltag-
ningsutrustning, för att inte tala om maskiner och verktyg för 
slipning och polering av betonggolv. Jag skulle hävda att vi är 
oslagbara. I alla fall i nuläget.

Färre hemmabyggen och mera dyna-
misk och flexibel standardutrustning

Men det här temat handlar om vattenbilning, så låt oss stanna 
där. Vi har pratat så många gånger om var allt började så det får 
gå några år innan vi repeterar det. Sektorn är fortsatt mycket 
smal. Det finns relativt få specialiserade entreprenörer både 
i Sverige och övriga världen för att inte tala om tillverkare av 
utrustningen. Men det händer en hel del och i synnerhet under 
de senaste fem åren. Tekniken har förfinat och användnings-
området har därför kunnat breddas. Vatten kan ju ställa till en 
del problem i vissa miljöer men om vattenmängden kan tämjas 
och koncentreras är många gånger högtrycksvattentekniken 
ett bättre alternativ än andra slående rivnings- och bearbet-
ningsmetoder. Genom vattenbilningsteknikens utveckling kan 
man idag effektivt renovera och reparera betongytor effektiv 
som tidigare var omöjligt. Alternativet var då att strunta i 
att renovera med risk för dyra haverier eller riva och bygga 
nytt. Betydande förbättringar har skett inom byggindustri, 
vattenkraftsindustri, bro och kajsektorn och andra typer av 
processindustrier. Men vattenbilning ställer ganska stora krav 
på kompetens och kunnande för att inte tala om utrustning 
vilket i sig kan kosta pengar men metoden är som sagt ofta 
det enda gångbara alternativet. 

Idag finns i betydligt större utsträckning standardiserad 

utrustning för vattenbilning trots att jobben ofta är mycket 
speciella och kräver särskild anpassning. Men det händer gan-
ska ofta att vattenbilningsentreprenörerna tvingas bygga sin 
egen specialanpassade utrustning för att kunna utföra jobbet 
effektivt. Dock föredrar de flesta vattenbilningsentreprenörer 
att kunna tillgå standardutrustningar då egna byggen tar tid, 
är osäkra och det är svårt att få ut full ersättning för den tid 
man lägger ner på konstruktionsarbete. Mängden vattenbil-
ningsapplikationer där standardutrustning från våra tillverkare 
kan användas har dock ökat markant och börjar bli vanligt att 
se att entreprenörer som tidigare inte jobbat med vattenbilning 
börjar satsa i den riktningen.

Ökat utnyttjande av tekniken
Vi har nyligen gett flera exempel på det i tidningen. För något år 
sedan skrev vi om rivningsentreprenören DEMCOM som startat 
en division för vattenbilning inom det egna bolaget. Orsaken 
var att man relativt ofta får den typen av förfrågningar eller 
ställs inför uppdrag där vattenbilning är ett bättre alternativ 
än andra metoder. Vid rivningsuppdrag på ett vattenkraftverk 
utanför Östersund fick man även uppdraget att renovera en tur-
bin med hjälp av vattenbilningsutrustning från Conjet. Samma 
robot som man förvärvade från Conjet använder man nu vi 
rivningen av en två kilometer lång kaj i Göteborg. I huvudsak 
används roterande fräsar från företaget SMC men vattenbil-
ning är ett bra komplement (se separat artikel på sidan 16).

Nordisk Vattenbilning, en ny aktör
Ett annat bra exempel på där vattenbilningsteknik tagits upp 
som en effektiv metod i annan typ av entreprenadverksam-
het är företaget Benin Bygg som vi presenterade förra året. 
Benin Bygg arbetar framförallt med renovering av betongytor 
i exempelvis loftgångar i olika typer av fastigheter. Tjänsten 
att bila bort den skadade betongytan köpte man tidigare in 
från bland annat vattenbilningsentreprenörer. När behovet 
ökade beslutade man sig för att starta ett separat bolag som 
sysslar med vattenbilningstjänster. Bolaget heter Nordisk 
Vattenbilningsteknik. Syftet med bolaget är att erbjuda 
vattenbilningstjänster externt men man utför även uppdrag 
internt inom företagsgruppen. Man förvärvade bland annat 
en vattenbilningsrobot och en pump från Aquajet Systems och 
tre antal handlansutrustningar från Berner.

Bolaget startades så sent som i mitten av förra året och har 
idag nio anställda. Omsättningen förra året, brutet bokföringår 

2013/2014, hamnade på 7 Mkr för 2014/2015 räknar man 
med att komma upp i 10 Mkr. Man vill jobba i hela Norden 
med huvudinriktningen ligger på Sverige. 

Exempel på genomförda uppdrag och som även pågår är 
brojobb i Flen, bilning längs tvärbanan, E3, Frösundaleden, 
bilning av bjälklag på Rondovägen i Stockholm, vattenbilning 
av balkonger och pelare i Grimsta, Västra Skärholmen och Fisk-
sätra Centrum, bilning av betongtrappor vid trafikplats i Kall-
häll, vattenbilning vid vattentorn i Stripa gruva, Odensbacken, 
bilningar av ramper och takbalkar i Stockholm, bilning av kajer, 
Stadgårdskajen i Stockholm, Frihamnen, Norra Värtanhamnen, 
Gotlandshamnen i Nynäshamn, Hjulsbro sluss i Linköping samt 
att man bilar vid Norsborgs reningsverk.  Vidare håller man på 
med P-hus Frösundavik, en ramp vid ett P-hus i Västerås, bilar 
skorsten vid Henriksdal reningsverk, ett brojobb i Skövde, ett 
P-hus Brf Bollstanäs, bilning vid Galelis gata Göteborg för att 
ge några exempel. Nordisk Vattenbilning har inga problem att 
hålla sig sysselsatta.

I Sverige finns idag en handfull specialiserad företag 
som arbetar med vattenbildningsentreprenader. Det flesta av 
dom har funnits i decennier. Men under de senaste två åren 
har det rörts om en del i grytan. De nya aktörerna har vi reda 
nämnt i företagen DEMCOM och Nordisk Vattenbilningsteknik. 

Gamla Waterjet återuppstår
Andra välkända namn är Waterjet Entreprenad som fortsatt bör 
betecknas som den största aktören. Bolaget hette långt tillbaka 
av NCC Waterjet och drevs på den tiden av Thomas Åberg som 
idag är den svenska vattenbilningsbranschens grand-old-man. 
När möjligheten gavs på 1990-talet köpte Åberg ut vattenbil-
ningsverksamheten från NCC och startade Waterjet Entreprenad 
AB. Bolaget växte och hade flera filialer i landet och för några 
år sedan såldes merparten av verksamheten till ett investment-
bolag. Thomas Åberg lämnade då den operativa verksamheten 
men stod kvar som minoritetsägare i bolaget.

Konkurrenssituationen hårdnade dock och trots att bolaget 
visat på plusresultat, om än blygsamt, de senaste åren försattes 
moderbolag nyligen i konkurs vilket även skulle kunnat drabba 
vattenbilningsverksamheten. Men i dagarna meddelade man att 
företagets grundare och tidigare helägare, Thomas Åberg, tagit 
över verksamheten och är tillbaka som vd igen. Man startar nu 
med en liten kärntrupp men med en stor kapacitet och erfarenhet 
som man byggt genom åren. Man kommer endast att syssla med 
vattenbilning samt industrisanering. Thomas berättar att han 
kommer arbeta 100% i bolaget tills vidare. Men att han på sikt 
kommer att trappa ner och kanske jobba cirka tre dagar i veckan.

“Tanken när jag sålde bolaget var att jag skulle trappa 
ner men det känns bra att vara tillbaka faktiskt och de kommer 
jag vara lång tid framåt även om jag egentligen går i pension i 
september i år”, säger han.

Han framhåller att man nu är tillbaka till den platta organisa-
tion som man hade förr med korta beslutsvägar. Jobben snurrar 
på ganska bra och man har i princip en helt ny utrustningsflotta. 
Bolaget har som tidigare depåer både i Stockholm och Karlstad. 
Bland nyckelpersonerna finns förutom Tomas Åberg själv även 
Mikael Tallberg från bolaget i Karlstad och även André Jansson. 
André Jansson berättade vi om för bara något halvår sedan 
att han anställt som ansvarig för verksamheten i Nordisk Vat-
tenbilningsteknik. Men med de nya förhållandena i Waterjet 
har André valt att gå tillbaka till sin gamla arbetsgivare. André 
arbetade under många år inom Waterjet Entreprenad Öst AB. 

BVA Group ökar kraftfullt
Under förra året berättade vi också om nybildade bolaget BVA 
Group som knoppats av från E-Schakt Anläggning som arbetat 

Svensk vattenbilning lever!
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med vattenbilning i drygt 10 år och skapade sig en stark ställ-
ning på marknaden. BVA ligger i Bromma och har idag hela 30 
anställda i Bromma och fyra i Karlstad. Företaget omsatte 20 
Mkr under förra året och beräknas komma upp i 50Mkr under 
detta innevarande år. Maskinparken är modern och består av 
ett 14-tal högtryckspumpar, två vacuumsugar, ett tiotal vat-
tenbilningsrobotar och ett stort antal geijdersystem. Man har 
dessutom åtta kranbilar och tre schaktbilar. Basen ligger på 
stockholmsområdet och Karlstad men man jobbar över hela 
landet. Just nu utför man en hel del p-husjobb i Stockholm, vat-
tenbilar kajer, dykdalber och kraftverk på olika ställen i landet. 
Man utför även kontinuerligt byggservice och industriservice. 
Kommande projekt som är inplanerade är kraftverksjobb i 
Dalarna, brobanor, kantbalkar och stödmurar i Stockholm 
och ytterligare några P-hus. Man har också beställningar på 
värmekraftpannor samt en del industristopprenoveringar. 

En klassisk vattenbilningsentreprenör
Svensk Vattenbilningsteknik är ett gammalt klassiskt bolag 
som vi berättat om många gånger. Här har det inte skett 
några direkt organisationsförändringar utan man jobbar på 
som tidigare. Sedan länge har man lagt stor del av sin tid på 
arbeten relaterade till hamnområden och Göteborgs hamn 
är en viktig uppdragsgivare fortsatt. Bolaget sysselsätter 13 
personer och har en omsättning på cirka 22 till 23 Mkr i år. 
Förra året omsatte man 21 Mkr. Man har 10 kompletta robot-
utrustningar och planerar att investera i två nya PowerPacks 
under året. Det geografiska arbetsområdet är i huvudsak södra 
Sverige. Man arbetar för närvarande med betongrenoveringar 
inom ett antal hamnar, kärnkraft och raffinaderi. Man har 
nyligen avslutat arbeten som rör kylvatteninlopp på Ringhals 
Kärnkraftverk. Resterande del av året finns inbokade arbeten 
på både hamnar, kärnkraft och raffinaderi.

Corvara, en gigant 
Corvara är ett annat bolag som erbjuder vattenbilningstjänster 
i Sverige. Bolaget är gigantiskt stort och arbetar främst med 
industri- och skadesanering och en del av verksamheten är vat-
tenbilning. Bolaget sysselsätter hela 650 personer och omsatte 
663 Mkr under 2013. Innevarande år beräknas omsättningen 
hamna på 755 Mkr.

Maskinparken består av 110 stycken högtryckspumpar i 
alla storlekar, 20 handlanspumpar, fyra vattenbilningsgrobotar, 
sju geijdersystem, 50 sugbilar och 55 slam- och spolbilar. 
Bolaget arbetar över hela Skandinavien.

Projekt som genomförts nyligen är ett antal brojobb i 
Stockholms län och på flera andra ställen ute i landet. Man 
har utfört vattenbilningsjobb på ett antal vattenkraftverk i 
Jämtland, utfört kajrenoveringar i Oxelösund.

Corvara utför enbart vattenbilning på uppdrag från olika 
beställare, vi har ingen avdelning för gjutning och betongrepa-
rationer i verksamheten. Under 2013 förvärvades Miljörivarna 
i Stockholm AB, ett företag som arbetar med mekanisk demo-
lering, sågning samt håltagning i olika konstruktioner. Bolaget 
utför även Vattenskärning i explosiv och brandfarlig miljö. 
Under hösten 2013 vattenskars 4 500 meter i råoljecistern 
på ett raffinaderi i Norge. Bolaget meddelar att orderingången 
för 2014 ser god ut. Beläggningen ser ut att bli jämn fram till 
hösten 2014.

Men det är inte bara bland entreprenörerna det hänt saker 
under det senaste året. Sverige är klart ledande vad gäller 
tillverkning av vattenbilningsutrustning och de två största och 
de enda renodlade tillverkarna är svenska, det vill säga Conjet 
AB och Aquajet Systems AB. Läs om våra tillverkare i de två 
separata artiklarna.

Efter några svaga år är till-
verkaren tillbaka i full styrka 
med nya Robot 557 laddad 
med smarta innovationer som 
underlättar entreprenörens 
vardag och konkurrenskraft.

 
De senaste åren har varit lite av berg-och dalbana för 
tillverkaren Conjet. En instabil global ekonomi har minskat 
försäljning och påverkade produktutveckling. Men Conjet 
har funnits sedan 1990 och har lärt sig att rida ut liknande 
kriser. “Ödmjukhet gentemot kunderna, marknaden och 
konkurrenter är ett nyckelord för oss för att kunna leverera de 
bästa möjliga tekniska lösningar och tjänster till våra kunder. 
Engagemang är ett annat, engagemang för vår teknik och 
industri är det som driver oss˝,  säger Conjet försäljnings-och 
marknadschef Lars-Göran Nilsson .

  

Robot 557, en verklig innovation
Conjet har ett omfattande och brett utbud av vattenbilnings-
utrustning uppdelad i jetframes , robotar och pumpar. Men 
det är under de senaste åren inte dykt upp några omfattande 
produktnyheter från företaget på marknaden. Men sedan 
mässan World of Concrete I januari har det hänt saker.

Conjet tar nu ett stort steg framåt och släpper helt nya 
Robot 557. Maskinen har en helt ny design med ett helt nytt 

Svensk vattenbilning lever!

Conjet 
bryter 

tystnaden!
teknisk tänkande. Maskinen är byggd för en mängd olika 
applikationer. Vissa egenskaper känner man igen från tidigare 
modeller som exempelvis det välkända armsystemet MPA 
(Multi Pupose Arm)  som ger nya Robot 557 en räckvidd på 5 
meter. Men där slutar i princip likheterna. Sedan är det mesta 
nytänkande. Robot 557 kan arbeta med en rad olika bear-
betningslösningar som MPA-arm eller med en torninfästning. 
Robot 557 är utvecklad för riktigt tunga vattenbilningsjobb 
med krav hög avverkningsvolym. Men den är också utvecklad 
för att kunna utföra jobb med stor känslighet i kombination 
med stor räckvidd och positionering där selektiv borttagning 
av skadad betong är avgörande.

Roboten väger nästan tre ton och är utrustad med gum-
milarver som har en justerbar bredd från 1,2 m till 1,9 m. 
Detta gör roboten extra stabil. Konstruktionen av maskinkrop-
pen och huven har gjorts mera kompakt, lättare och dessutom 
säkrare för operatören. Även manöverpanelen har byggts om 
och utvidgats. Manöverpanelens placering ger förbättrad 
visibilitet och åtkomst. Robot 557 är utrustad med det nya 
styrsystemet Conjet ONE, som redan ingår i alla befintliga 
Conjet-robotar. Grundidén för det nya kontrollsystemet är 
att alla konfigurationer kan göras från fjärrkontrollen. Alla 
parametrar som programmerats i fjärrkontrollen samtidigt 
överförs till kontrollpanelen på maskinen och vice versa.

En annan viktig funktion med Robot 557 är robotens 
kommunikation med Conjet Power Pack. Nu kan operatören 
stänga av allt från fjärrkontrollen, inklusive robot och pump . 
Roboten är dessutom utrustad med en anordning som möjlig-
gör spårning och loggning maskinen. Rapporter kan skickas 
direkt till projektledaren så arbetet kan övervakas i realtid.

För att ytterligare öka stabiliteten av maskinen, utöver 
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de justerbara larvbanden, kan hela chassit justeras hydrauliskt 
så att robotens tyngdpunkt kan optimeras. Funktionen är 
patenterad av Conjet. En mer stabil och pålitlig robot förkortar 
även etableringstiden.

Den nya designen av roboten har dessutom eliminerat 
kablar och hydraulslangar hängande mellan maskinkroppen 
och armen. På Robot 557 är bara fyra slangar synliga och 
alla hydraulventiler har dolts och skyddats. Robotarmens nya 
konstruktion och tekniska lösning erbjuder en jämnare rörelse 
av bommen. I nuläget finns Robot 557 i dieselversion men 
en elektrisk version kommer att finnas tillgänglig senare. En 
annan stor fördel med Robot 557 är dess användarvänlighet. 
Sidoluckorna av huven kan enkelt öppnas och lyftas som 
måsvingar. Vill man öka tillgängligheten kan hela huven 
kan vikas bakåt vilket ger fullständig tillgång till alla de 
inre delarna av maskinen. Vattenbilningsrobotar av den här 
storleken drivs normalt med en pump på 500 kW, men 557 
har utvecklats för att arbeta med pumpar med en effekt på 
upp till 800kW. Alla nya funktioner och tekniska lösningar 
på 557 kommer att införlivas i de befintliga Conjet-robotar 
under våren 2014.

  

Flexibilitet är nyckelordet för SVB-Tyringe efter uppstart med 
världens minsta vattenbilningsrobot. Företaget har renoverat 
en bro i Helsingborg med sin nyligen levererade AQUA CUT-
TER 410. Maskinen är världens minsta vattenbilningsrobot 
och tillika en av de först levererade i Sverige. Aquajet Systems 
lanserade roboten i samband med mässan Bauma förra året 
och den har rönt stor framgång världen runt. Produkten 
presenterades i PD under förra året. SVB-Tyringes AQUA 
CUTTER 410 har varit i konstant bruk sedan leveransen i 
slutet av förra året. 

Vattenbilning bäst och mest effektivt
Världens minsta vattenbilningsrobot, AQUA CUTTER 410 
erbjuder betydande utökade användningsmöjligheter, 
produktivitet och mångsidighet. Det har sand- och vatten-
blästringsentreprenören SVB Tyringe erfarit.

Vid ett av SVB-Tyringes senaste projekt har man använt 
sin AQUA CUTTER 410 till att vattenbila bort betong för att 
frilägga och ta bort skyddsplåten över dilatationsfogarna på 
en starkt trafikerad bro i centrala Helsingborg. SVB-Tyringe 
hade 14 dagar på sig att avlägsna fem betongremsor för att 
frilägga skyddsplåt och armeringsjärn för inspektion på en 
bro. AQUA CUTTER 410 användes även till att på utsidan av 
brons skyddsbarriär bila bort kantbalken. Bron är över 50 
år gammal och är en huvudlänk in till centrum, 
säger SVB-Tyringes VD, Jonas Björk, 

”När fordon passerade skyddsplåtarna så 
skapades en studsande effekt. Det var därför 
nödvändigt att avlägsna betongen och inspek-
tera skyddsplåtarna över dilatationsfogen,” 
säger Björk.

Totalt avlägsnades betong på en sträcka 
längre än 60 meter samt 45cm bred och 30 
cm djup.

“Jag vet inte hur vi skulle ha klarat tiden 
om vi inte hade använt Vattenbilningstekniken, 
eftersom specifikationen även föreskriver att 
inte skada armeringsjärn eller skyddsplåtarna,” 
berättar Björk.

AQUA CUTTER 410 gav SVB-Tyringe flexibiliteten att 
utföra vattenbilningen enligt tidsschemat och utan att skada 
armeringsjärn eller skyddsplåtar.

”Med en vikt på runt 1000 kg och en slimmad design så 
var det mycket smidigt att hantera 410an på arbetsplatsen,” 
säger Jonas Björk.

Liten och användbar
SVB-Tyringe AB grundades under 1980-talet med specialite-
ten högtryckspolning samt industrirengöring med handlans.

“AQUA CUTTER ger oss möjligheten att även verka i 
vattenbilningsbranschen. Men samtidigt, tack vare flexibi-
liteten, kan vi även använda roboten för högtryckspolning 
och industrirengöring av exempelvis bassänger,” säger Björk. 

Även om AQUA CUTTER 410 är en liten och kompakt 
robot är den designad att hantera stora jobb såsom bro-

Världens minsta vattenbil-
ningsrobot på jobb i Sverige

projektet. Med ett enkelt byte av tillbehör kan man använda 
roboten att utföra även små jobb på begränsade ytor, såsom 
tunnlar, etc. AQUA CUTTER 410 är designad speciellt för vat-
tenbilningsapplikationer i begränsade och trånga utrymmen, 
såsom avloppstunnlar i städer samt inuti byggnader med be-
gränsade utrymmen. Roboten utför avverkning av betong på 

golv, väggar, tak och tunnlar. Den kan arbeta med 
700-2500 bars tryck samt 60-180 liter/minut.

Med en dimension på endast 2.0 x 078 x 
0.99 m (LxBxH) passerar roboten lätt en standard 
dörr-öppning och kan arbeta i betongrör, på 
vertikala, horisontella eller under tak.   Roboten 
ersätter många applikationer där man tidigare 
använt sig av manuell handlans vid 2500 bar, 
vilket ger ett mycket säkrare arbete och mer och 
precist resultat.

”Vi har alltid tidigare varit specialister på 
handlans-tekniken, men med flexibiliteten man 
erhåller gör att jag har konverterat till 410an och 
vattenbilning” bekräftar Jonas Björk.

AQUA CUTTER 410 erbjuder samma tillförlitighet, 
mångsidighet och smidigt underhåll kombinerat med låg 
driftskostnad som den välkända AQUA CUTTER 710, samt 
att flera av de ingående komponenterna används i bägge 
modellerna.

Conjets försäljnings- och marknadschef Lars-
Göran Nilsson är mycket nöjd med Robot 557.
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Slangakuten vill ta 
ansvar för miljön  
Slangakuten har tecknat ett centralt sam-
arbetsavtal med Stena Recycling. Företaget 
har genomfört ett omfattande arbete för 
att säkerställa sina rutiner och hantering av 
farligt avfall.

”Under hösten har vi genomlyst och 
säkerställt rutiner och hantering av farligt 
avfall. Tidigare hade vi olika samarbets-
parters för hantering av farligt avfall i våra 
olika regioner. Att ha en och samma partner 
innebär många fördelar”, berättar Stefan 
Fallenius, VD på Slangakuten.

Med ambulerande verksamhet utan 
verkstäder hade Slangakuten behov av att 
hitta en samarbetspartner som de själva 
kunde åka till för att lämna sitt farliga av-
fall. Att ställa upp egna avfallsstationer var 
inget alternativ. Här kunde Stena Recycling 
tillmötesgå deras krav.

Stefan berättar att företaget allt oftare 
får frågor kring miljöansvar från sina kunder. 
Vissa kunder kräver noga redovisade rutiner 
kring arbetet med miljöfrågor. Oljespillsrap-
porter uthärdas även av Slangakuten på 
kunders begäran.

 Vidare säger Stefan, ”Att ta ansvar för 
miljön ser vi som en självklar och mycket 
viktig del i att vara ett modernt och an-
svarstagande företag, oavsett om det gäller 
obligatoriska regler eller frivilliga initiativ. All 
personal på Slangakuten är utbildade i ADR. 
Under året kommer vi även genomföra en 
utbildning i miljövänlig körning.”  

Vinst med återvinning
För att hushållningen med resurser ska 
bli effektiv och långsiktigt hållbar krävs 
kretsloppstänkande. Det innebär att uttjänt 
material i största möjliga mån ska återföras 
till produktion av nya varor eller, om det inte 
är möjligt, att energin som finns i materialet 
utvinns. Genom materialåtervinning undviker 
vi användning av icke förnybara resurser. 
Dessutom blir klimatpåverkan mindre vid 
återvinning jämfört med användning av 
jungfruliga material. Detta tack vare att 
energibesparingar och minskade utsläpp 
uppnås i flera led i produktionsprocessen då 
återvunnet material används som råvara. Att 
använda återvunnet material i stället för ny 
råvara vid tillverkning, minskar CO2 utsläpp 
och spar både energi och naturresurser.

Gammal olja blir ny
Förbrukade smörjoljor från motorfordon, 
som exempelvis hydraulolja behandlas i 
regenerationsanläggningar och returneras 
som basolja för bruk i smörjoljeindustrin.
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KRISTIANSTAD 044-24 40 10
MALMÖ 040-22 22 04
GÖTEBORG 031-24 40 05
WWW.BOBCAT.SE

HAR NI JOBBET, 
HAR VI MASKINEN

 

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

valer och andra stora evenemang har plats 
för fyra stora evenemang per år.

– Vår förhoppning på Göran är att han, 
utöver de traditionella VD-uppgifterna för 
MaskinExpo, också ska fungera som en 
vitaliserande kraft och med orädda ögon se 
och utveckla de 110 hektar möjligheter som 
STOXA verkligen är, säger Carina Tegelberg.

Göran Carlsson är 47 år, är gift och har 
tre barn. Han bor i Solna. Hans bakgrund 
är bland annat Head of Construction, 
Expansion & Security på Media Markt, VD 
inom Hemmabutikerna och VD inom Woody 
Bygghandel. Han är utbildad marknadseko-
nom från Berghs, varit med och byggt upp 
21 Media Markt varuhus och har Fartygs- & 
Maskinbefälsexamen från Chalmers. Han 
har dessutom jobbar som navigations- och 
båtlärare och har jobbat som skeppare på 
80-fots Svanbåtar i Juan-les-Pins. På fritiden 
åker han gärna båt eller skriver och spelar 
musik. Han har bland annat varit så pass 
aktiv i musikvärlden att han fick stryk av 
Europe i Rock-SM 1982.

Ny platschef på Maskinexpo
Men inte nog med det. Stoxa anställer 
dessutom en ny platschef i Thomas Sönberg. 
Thomas kommer från Vika i Dalarna och är 
uppvuxen på en bondgård och har arbetat 
med maskiner, lastbilar och markentreprena-
der i hela sitt liv. Thomas har yrkesförarbevis 
och behörighet att köra alla typer av maski-
ner, förutom kranbil. När Thomas är ledig 
umgås han en hel del med sina tvillingar 
som fyller två år i april och tillbringar även 
mycket tid ute i naturen.

Maskinförare på heltid
Många av Maskinexpos utställare har 
under tidigare mässor träffat Maskinexpos 
maskinförare Tommy Alenholt. Tommy kom-
mer från och med nu att arbeta året runt på 
STOXA och hjälper bland annat utställare  
med svar på praktiska frågor kring området 
och er monter.

www.maskinexpo.se

Slangkopplingar
Stål har den utmärkta egenskapen att det 
kan återvinnas ett oändligt antal gånger utan 
att man behöver göra avkall på kvaliteten. 
Järnatomerna är eviga och genom att smälta 
om skrot kan man enkelt få dem att inordna 
sig i en ny ordning för att bilda nya stål med 
nya egenskaper.

Farligt avfall
Farligt avfall används som ett samlingsnamn 
för avfall som på kort eller lång sikt ger upp-
hov till skada hos människa, djur eller eko-
system om det inte omhändertas på räf säf. 
Farligt avfall regleras i avfallsförordningen.

www.slangakuten.se

Stoxa och Maskin-
expo förstärker
Stoxa AB som äger mässan Maskinexpo har 
förstärkt med två nya krafter inom bolaget 
som skall vara med och ta verksamheten 
vidare in I framtiden.

Ny VD för STOXA/MaskinExpo
På VD-posten för Stoxa som bolag och för 
Maskinexpo har man anställt Göran Carls-
son. Göran har många strängar på sin lyra. 
Han har byggt upp MediaMarkt i Sverige, 
jobbat som skeppare i Frankrike  och tävlat i 
Rock- SM. Göran Carlsson tillträder som ny 
VD för STOXA/MaskinExpo och får ansvar för 
110 hektar evenemangsområde och Nordens 
största maskinmässa.

– För oss som ägare känns det vitalise-
rande att efter tre bra decennier rekrytera en 
extern VD som tillför nya tankar och idéer till 
företaget, säger MaskinExpos styrelseordfö-
rande Carina Tegelberg.

Göran Carlsson har två VD-tjänster i 
ryggen och har de senaste fem åren arbetat 
med att bygga upp Media Markt i Sverige.

VD-rollen spänner över både STOXA och 
MaskinExpo, jag kommer in i utvecklingsfa-
sen för ett välskött familjeföretag och ser 
verkligen fram emot att bygga vidare på den 
fina grund som lagts.

Det första arrangemang Göran Carlsson 
blir delaktig i är MaskinExpo 22-24 maj.

MaskinExpo har en tradition att lyssna på 
sina kunder och den inställningen var en för-
utsättning för att jag skulle ta det här jobbet.

”Vi ska skapa förutsättningar för att 
bra möten uppstår mellan utställare och 
besökare, och det gör man inte om man 
inte lyssnar, lär och levererar”, säger Carina.

Göran Carlsson har tidigare varit VD 
inom Hemmabutikerna och Woody Bygg-
handel. Från sin tid i detaljhandeln tar han 
bland annat med sig vikten av att kund och 
säljare verkligen möts under positiva former.

Att MaskinExpos utställare gratis får 
bjuda in alla sina kunder till mässan var 
ett bra steg. Det skapar förutsättningar för 
riktigt många besökare, något som i sin tur 
genererar ännu fler utställare och affärer.

Det är här man ser den viktigaste upp-
giften som mässarrangör, att skapa en plats 
där säljare träffar många kunder och dit 
kunderna gärna vill åka. MaskinExpo är en 
del i VD-skapet, evenemangsområdet STOXA 
12 km från Arlanda är det andra.

Området som är byggt för mässor, festi-

Från vänster Göran Carlsson och 
Thomas Sönberg. Foto: Anna Te-
gelberg.

Maskin Stockholm 
2014 växer! Fler 
leverantörer ansluter
Nu ansluter sig även Peters Lastmaskiner AB 
och Wacker Neuson till Maskin Stockholm 
2014. Maskin Stockholm är ett event för alla 
som är intresserade av entreprenadmaskiner 
som kommer att genomföras fredagen den 
9:e och lördagen den 10:e maj i Stock-
holmsområdet.

Maskin Stockholm blev en succé 2013 
och genomförs nu återigen 2014. De flesta 
av förra årets deltagande företag kommer 
även att delta detta år men nu ansluter det 
även två nya deltagare. Peters Lastmaskiner 
AB med varumärket LiuGong samt Wacker 
Neuson har nu valt att delta i Maskin Stock-
holm 2014 som är ett gemensamt event 
mellan flera olika maskinleverantörer som 
har kommit överens om att genomföra öppna 
hus med samma tider och datum men på 
respektive anläggning.

– Vi ser att Stockholm är det störst 
expanderande område i Sverige inom 
anläggningsmaskiner vilket innebär för oss 
att vi också vill vara med och visa upp vår 
anläggning i Jordbro. Samtidigt kan det 
underlätta för entreprenören att på två dagar 
snabbt och effektivt fokusera på det som är 
intressant ur kundens synvinkel. Vårt mål 
är att kunna demonstrera fler modeller av 
LiuGongs sortiment på en billigare yta än 
vad stora mässor idag kostar, säger Carina 
Edman Carlsson marknadsansvarig på Peters 
Lastmaskiner AB.

Nu kommer totalt 7 stycken leverantörer 
ha öppet hus under Maskin Stockholm da-
garna och tillsammans visa upp 13 stycken 
varumärken av entreprenadmaskiner. Detta 
ger en stor bredd och kommer att ge ett högt 
intresse för evenemanget!

– Intresset för Maskin Stockholm har 
visat sig vara väldigt stort och vi vill självklart 
vara med där det händer, avslutar Susann 
Rydberg, Wacker Neuson.

Fakta om evenemanget:
Maskin Stockholm 2014

Datum: 9-10/5

Leverantör Varumärken
Maskinia AB Doosan, Case,  
  Montabert,  
  Everdigm

EMS  Hyundai, 
  Take-Job, 
  Bergmann,  
  Daemo, Dieci

Lannen Tractors AB  Lännen, 
  Lundberg 
WilleCenter Wille, Yanmar,  
  Kramer Allrad

Pon Equipment Caterpillar

Peters 
Lastmaskiner AB LiuGong

Wacker Neuson Wacker Neuson
www.maskinstockholm.se
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Scan Combi�ex 800 PROPANE

www.scanmaskin.se

Scanmaskin Sweden AB  
(Head Office)
Box 187
SE-437 22 Lindome / Göteborg
Tel: +46 31 99 49 70
Fax: +46 31 99 48 70
E-mail: info@scanmaskin.se 

Scanmineral  
Scanmaskin Denmark APS
Torvegade 22
DK-7330 Brande 
Tel: +45 97 18 00 58 
Fax: +45 97 18 45 58 
E-mail: info@scanmineral.dk

Scanmineral  
Scanmaskin Norway AS 
Postboks 6, Furuset
NO-1001 Oslo
Tel: +47 63 87 60 00
E-mail: info@scanmaskin.no

Scanmaskin USA Inc.
1407 132nd Ave. NE, Suite 8
Bellevue, WA, 98005
Tel. +1 425 628 1212
E-mail: info@scanmaskin.com

Scanmineral  
Scanmaskin Finland OY
Raudoittajantie 3 A
FIN-06450 Porvoo / Borgå
Tel: +358 10 292 4700
E-mail: info@scanmaskin.fi

MADE IN SWEDEN
GRIND ANYWERE. EASY TO HANDLE. MADE BY PROFFESSIONALS.

 För slipning var som helst, både inomhus och utomhus.

SCANMASKIN
MACHINES–MINERALS–KNOW-HOW

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

PS. Träffa oss på Nordbygg, 1-4 april på 
Stockholmsmässan. Vi ses i monter B12:21. 
För gratis inträde maila till info@scanmaskin.se


