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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

oilquick-annons.indd   1 2012-02-29   14:58:05

TUNNELING CEMENT PROCESS NUCLEAR CONSTRUCTION MINING

Brokk AB | P.O. Box 730, SE-931 27 Skellefteå, Sweden | Tel: +46 (0)910-711 800 | Fax: +46 (0)910-711 811 | info@brokk.com | www.brokk.com

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. 
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facebook.com/nordfarmyoutube.com/nordfarm nordfarm.se

Mångsysslarna
17 modeller • Fler än 130 redskap

Aneby: 0380-478 50 • Brålanda: 0521-57 57 30 • Eksjö: 0381-390 00 • Enköping: 0171-201 00 • Eslöv: 0413-57 44 00 • Falköping: 0515-77 78 00 • Finspång: 0122-131 25 • Flen: 0157-59 90 00 • Gamleby: 0493-600 56  
Getinge: 035-180 110 • Göteborg: 031-58 44 90 • Hammerdal: 0644-100 20 • Havdhem: 0498-48 14 00 • Hudiksvall: 0650-161 00 • Hörby: 0415-130 40 • Jordberga: 0410-72 44 20 • Jönköping: 036-19 60 60  
Kalmar:0480-42 97 40 • Karlstad: 054-80 83 80 • Kristianstad: 044-20 76 00 • Kristianstad: 044-20 76 00 • Ljungby: 0372-710 03 • Luleå: 0920-311 00 • Mora: 0250-177 35 • Motala: 0141-20 22 90 • Norrköping: 0121-300 00  
Sala: 0224-160 00 • Skellefteå: 0910-58 91 00 • Skövde: 0500-44 66 00 St. Skedvi: 0225-405 71 • Staffanstorp: 046-25 92 70 • Storvik: 0290-317 80 • Sundsvall: 060-52 54 85 • Säffle: 0533-123 85  
Södertälje: 08-50 66 57 00 • Tingstäde: 0498-27 23 50 • Tomelilla: 0417-783 30 • Uddevalla: 0522-999 50 • Ulricehamn: 0321-53 14 40 • Umeå: 090-18 93 15 • Uppsala: 018-18 30 80 • Vetlanda: 0383-76 30 30  
Vimmerby: 0492-100 75 • Växjö: 0470-52 99 00 • Årjäng: 0573-130 50 • Åstorp: 042-509 90 • Örebro: 019-30 86 80 • Örnsköldsvik: 070-214 15 16 • Österfärnebo: 0291-320 00 • Östersund: 063-309 68

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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Snart pratar alla om 
Sanktionsavgifterna
Den första juli i år införs ett nytt avgiftssystem 
kopplat till Arbetsmiljölagen och infört av Arbets-
miljöverket. Det handlar om 21 olika föreskrifter och 
41 paragrafer som tydligt anger vilka säkerhetsregler 
som gäller och skall efterföljas vid ett antal olika 
typer av arbeten. Om dessa arbetsmiljöregler inte 
efterföljs och man ertappas blir man ålagd att betala 
en sanktionsavgift. Egentligen är det här inget nytt. 
Reglerna har funnits sedan länge men kontrollen om 
reglerna efterföljts har varit bristfällig och vägen till 
att bötfälla någon ifall de brutit mot reglerna har 
varit ganska komplicerad. Fallskydd är en viktig del 
i Sanktionsavgifterna och om någon exempelvis 
tidigare bröt mot bestämmelserna och ertappades 
gjordes en anmälan och företaget och de anställda 
som varit del i överträdelsen ställdes inför rätta. Om 
man kunde bevisa att en överträdelse skett bötfälldes 
bolaget eller de personer som gjort överträdelsen. 
Men själva förfarandet var ganska komplicerat och 
tidskrävande. Men nu har Arbetsmiljöverket lyckats 
ändra på reglerna vilket innebär att det inte längre 
handlar om böter och inget straff-förfarande utan 
istället avgifter för olika typer av överträdelser. Ar-
betsmiljöverket kommer dessutom att öka sin närvaro 
på arbetsplatserna för at regelbundet kontrollera 
brister i arbetet. Och syftet är kort och gott att skapa 
en säkrare arbetsplats rent generellt. Sanktionsavgif-
terna gäller alla som är inblandade på en arbetsplats, 
entreprenörer, leverantörer och tillverkare. Beroende 
på typ av överträdelse och riskgrad spänner avgifter 
från 5000 till 1000 000 kronor. Storleken på bolaget 
som gjort överträdelsen spelar också in. Dessutom 
ökar avgiften med antal anställda inom bolaget. 
Tanken med avgifterna är att det ska svida så att 

Arbetsmiljöverket försäkrar sig om att de regler och 
lagar som gäller avseende arbetsmiljö och olika typer 
av säkerhetsåtgärder efterföljs. Det fina i kråksången, 
förutom att man hoppas på att skapa säkrare och 
bättre arbetsplatser, är att man får in pengar till stats-
kassan både snabbt och enkelt utan något rättsligt 
förfarande som tar tid.  Dock måste det bevisas att 
en överträdelse skett. Avgiften kan inte skrivas av 
och belastar naturligtvis bolagets slutresultat. Men 
återigen är tanken att det ska svida så att man får 
bukt med arbetsrelaterade skador på människor 
och utrustning. Värt att nämna dock är att Sverige 
är det land med längst arbetsplatsrelaterade olyckor 
i Europa, så med de nya Sanktionsavgifterna går vi 
från en låg nivå till förhoppningsvis en ännu lägre.

Än så länge är nog väldigt många entreprenörer, 
tillverkare och leverantörer ganska ovetande om vad 
som kommer att gälla efter den 1 juli. Om man inte 
skaffar sig den kunskap som krävs lär man ganska 
snabbt bli varse vad som gäller om man råkar ut för 
en kontroll och inte har ordning på vilka typer av sa-
ker man ska tänka på olika arbeten. Om man som lite 
entreprenör åläggs att betala avgift för ett felaktigt 
utfört arbete med lift eller kran där de vederbörlig 
säkerhetsåtgärderna inte tagits kan det snabbt bli 
dyrt. Avgifterna varierar också beroende på risknivån. 
I den lägsta risknivån ligger avgifter mellan 5 000 
till 50 000 kr och i den högsta mellan 100 000 till 1 
000 000 kr. Som sagt spelar även företagets storlek 
in. Det tas också ut avgifter för hur många anställda 
som var sysselsatta i själva riskmomentet och sedan 
multiplicerar man avgiften med antal anställda. Bo-
lag med mer än 500 anställda betalar automatiskt 
den högsta avgiften. Viktigt att understryka är att 

avgifterna inte bara avser entreprenadarbeten utan 
kan lika väl avse en ny produkt som lanserats på 
marknaden som avgiftsbeläggs om den inte uppfyller 
de krav som fastslagit i arbetsmiljölagen.

Jag kan tänka mig att om en liten håltagningsen-
treprenör på två eller tre anställda bli avgiftsbelagd 
kanske avgiften för en förseelse med låg risk ändå 
hamnar på cirka 50 000 kronor. En sådan händelse 
kan innebära rena katastrofen då kanske 50 000 är 
själva avkastningen på ett utförande av ett mindre 
jobb. Man kan bara tänka sig vad en avgift för en 
förseelse med högre riskbedömning kan innebära. 
Det kan vara så illa att verksamheten helt enkelt inte 
överlever. Säga vad man vill men säkra arbetsplatser 
är naturligtvis det som vi alla vill ha. Ingen önskar 
att någon skall skadas. Priset kan bli väldigt högt om 
någon skadas allvarligt eller än värre förolyckas. Men 
priset blir även högt med de nya reglerna om olyckan 
inte är fram men att man ertappas. Sanktionsavgif-
terna är definitivt ett samtalsämne som kommer att 
dryftas en hel del framöver.

Jan Hermansson, 
jan.hermansson@pdworld.com

Chefredaktör
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Verksamheten igång på Swecons 
nya anläggning i Eskilstuna
Med Swecons nya anläggning alldeles intill Volvo Construction Equipments kundcenter 
i Brunnsta utanför Eskilstuna samlas allt Volvokunnande på en plats. Sedan november 
förra året är Swecon på plats i det nya huvudkontoret och i december drog verksamheten 
igång i den anslutande utrustningsverkstaden.

Totalt arbetar drygt 50 personer på Swecons 
nya anläggning. De flesta har arbetat i 
företaget tidigare, men åtta stycken har 
nyanställts till den nya verkstaden. Att 
gifta ihop Swecons huvudkontor och ut-
rustningsverkstad med Volvos kundcenter 
är en logisk följd av de båda företagens 
gemensamma historia.

”Volvo Construction Equipment och 
Lantmännen, som äger Swecon, har en 
lång relation, ända sedan traktortillverk-
ningen under Bolinder Munktells dagar på 
1940-talet”, säger Fredrik Rigö, chef för 
marknadskommunikation på Swecon. Att 
slå ihop påsarna som vi, som marknads-
ledande i branschen nu gjort, innebär en 
stark konkurrensfördel.

Den kund som fattat tycke för en maskin 
och vill informera sig om dess förtjänster 
och kapacitet innan köp kan få svar på alla 
frågor av Swecons produktspecialister och 
Volvos instruktörer. På Volvo CE:s demon-
strationsfält kan frågorna få ett svar: Hur 
ser maskinen ut när den arbetar? Vilken 
förmåga har den att lösa olika arbetsupp-
gifter? Hur mycket lastar den?

Givetvis kan den kund som kommer en 
annan dag, och träffar en av Swecons säl-
jare eller produktspecialister, direkt få svar 
på komplicerade frågor och få en maskin 

eller funktion demonstrerad på plats.
”Våra kunder har alla fördelar av 

den här lokaliseringen”, säger Magnus 
Halvarsson, marknadschef. Vi är unika när 
vi nu samlat all Volvokompetens som går 
att uppbringa, tillgänglig inom en radie på 
några hundra meter.”

Ny verkstad för samordning 
och standardisering

Den nya verkstaden betjänar hela Mel-
lansverige och i stället för att som tidigare 
få utrustningen monterad på den lokala 
Swecon-anläggningen sker allt arbete på en 
plats, av samma personal, enligt framtagna 
paket som köparen valt vid affären.

Först ut på det blankpolerade betonggol-
vet i Swecons nya verkstad, var en splitterny 
Volvo EC160DL grävmaskin, såld av Swecon 
i Spånga till Vallentuna Maskintjänst AB. På 
premiärmaskinen monterades bland annat 
tiltrotator, styrsystem och fasterkoppling, 
extra arbetsbelysning, roterande varningsljus 
och brandsläckare.

”Vi drog igång i de nya lokalerna i 
mitten av december förra året och vi är sju 
anställda som i första hand ska fokusera 
på att utrusta nya maskiner för Swecons 
kunder. Från en redan idag hög nivå ska vi 
få ytterligare effekter vad gäller likformighet, 

kostnadseffektivisering och en reducerad 
ledtid för utrustningsjobben”, säger Ove 
Eriksson, verkstadschef.

Tidigare har utrustningarna monterats 
i flera olika verkstäder, vilket har gjort 
att lösningarna sett olika ut, på grund av 
kundönskemål och lokala variationer. Det 
nya arbetssättet innebär en standardisering 
och likformighet där kunden vet exakt vad 
han eller hon får och betalar för.

”Det blir en tydlighet i kedjan från offert 
till leverans”, säger Magnus Halvarsson, 
marknadschef.

Paketens intåg innebär inte att möjlig-
heterna för den lokala kunden att välja sina 
speciallösningar försvinner.

”Nej, vi är måna om såväl kundens öns-
kemål som att ge tryggheten i den tekniska 
lösningen”, säger Magnus Halvarsson. Med 
vår satsning höjer vi kvaliteten och kostnads-
effektiviteten i och med att utrustningen 
kommer på plats snabbare och kunden får 
sin maskin på utsatt tid.

Expansivt område
En anledning till varför utrustningsverksta-
den hamnat i Eskilstuna är att Mellansverige, 
med närheten till Stockholmsregionen, är 
ett expansivt område som kräver en ökad 
kapacitet hos Swecon.

”Vårt viktigaste fokus för våra lokala an-
läggningar är att kontinuerligt erbjuda hög-
sta tillgänglighet för service och reparationer 
till våra kunder”, säger Magnus Halvarsson. 
Ett alternativ hade varit att bygga ytterligare 
en verkstads- och serviceanläggning, men 
vad vi vinner här utöver en kapacitetshöj-
ning är också bättre kvalitet genom att alla 
maskiner monteras på samma sätt. Det 
underlättar vid felsökning, anskaffning av 
reservdelar och när större serier sålts och 
ska utrustas, till exempel som nu senast 32 
hjullastare till Försvarets Materielverk, FMV.

Fakta Swecons nya 
anläggning i Eskilstuna

Det har inte byggts en ny fristående kontors-
byggnad på 25 år i Eskilstuna. Senast var det 
på Kungsgatan 86, där Eskilstuna Energi & 
Miljö idag har sitt huvudkontor. För övrigt är 
det första gången som AB Volvo har byggt 
en helt ny fastighet åt en extern hyresgäst, 
vilket visar att det är strategiskt viktigt för 
båda parter att Swecon finns i anslutning 
till Volvo CE:s kundcenter.

Kontoret är på ca 1 200 m2 fördelat på 
två plan och verkstaden är på ca 1 500 m2. 
Byggstart var november 2012 och inflytt-
ningsdatum på huvudkontoret var 11 no-
vember och i verkstaden 9 december 2013.

Bobcat utökar
Bobcat Sverige AB utökar personalen och har 
anställt Christian Johansson som verkstadsan-
svarig på anläggningen i Järfälla.

Christians har lång erfarenhet och har 
tidigare arbetat med tyngre fordon. 

www.bobcat.se

Maskintillbehör i 
Grums är ny 
återförsäljare för 
Chicago Pneumatic 
utrustning
Maskintillbehör i Grums är sedan april 2014 
auktoriserad återförsäljare och servicepartner 
av Chicago Pneumatic-utrustning. Fokus ligger 
till en början inom grävmaskinsmonterad hy-
draulisk utrustning och handhållen hydraulisk 
utrustning.

Maskintillbehör i Grums drivs av Niklas 
Karlsson och företaget har tre anställda. Cen-
trum för service och försäljning av entrepre-
nadprodukter är Ängens Gård i norra Grums.

”Vi inriktar oss på utrustning till maskiner 
inom entreprenad- och rivningsbranschen och 
som ger kunderna mervärde i form av kvalitet, 
prestation och service. Chicago Pneumatic 
passar därför mycket bra som leverantörer och 
vi kan ytterligare bredda vårt erbjudande”, sä-
ger Niklas Karlsson, Maskintillbehör i Grums.

”På Chicago Pneumatic är vi glada att 
välkomna ytterligare en återförsäljare till vår 
organisation. Maskintillbehör i Grums är ett 
företag med ett genuint teknikintresse, stark 
servicekänsla och stor lokalkännedom vilket 
kommer hjälpa oss att stärka varumärket ytter-
ligare”, säger Ralf Majchrzak, affärsutvecklare 
på Chicago Pneumatic.

www.cp.com
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Changing the game in concrete cutting.

www.husqvarnacp.com / prime
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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

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 

SAVE TIME 
SAVE FUEL
 WITH NPK POWERBOOSTER

CRUSHER S-13XCR

Tractive 
växellåda 

inuti

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

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!

Hur kommer Sanktionsavgifter 
att påverka dig som betong-
håltagare och rivare?
Arbetsmiljöverkets nya Sanktionsavgiftssystem kritiseras för att komma slå hårt mot landets företagare. 
Men syftet är att skapa en säkrare arbetsplats med konkurrens på lika villkor som en positiv effekt. 
Det är ett högre pris att betala om någon skadas allvarligt eller än värre förolyckas på en arbetsplats. 

Från 1 juli 2014 inför Arbetsmiljöverket sina 
Sanktionsavgifter som ersätter de tidigare 
straffsanktionerna med böter som följd som 
avsåg överträdelse inom Arbetsmiljölagen. 
Straffsanktionerna har funnits sedan länge men 
de har varit svåra att genomdriva i praktiken. Att 
straffbelägga en entreprenör eller leverantör 
som överträtt reglerna var tidigare tidskrävande 
med långa rättegångar och böter som påföljd.

Betydligt snabbare 
process och ökad kontroll

Med de nya Sanktionsavgifterna kan Arbetsmil-
jöverket mycket snabbare besluta om ett företag 
skall beläggas med en avgift orsakad av en 
överträdelse av reglerna. Man slipper allt arbete 
med strafföreläggande och pengarna kommer 
snabbare in i statskassan. Arbetsmiljöverket 
kommer dessutom att avsevärt öka sin kontroll 
av landets arbetsplatser.

Det är totalt 27 olika föreskrifter det 
handlar om och 41 paragrafer. Föreskrifterna 
är de samma som tidigare och till större delen 
också paragraferna bortsett från några tillägg. 
Så det är egentligen inga nyheter mer än att 
fler kommer att kunna beläggas med avgifter 
och pengarna kommer också kunna drivas in 
snabbare till statskassan. Ett undantag är dock 
att sanktionsavgifterna för fallskydd införs först 
1 januari, 2015.

Föreskrifter som påverkar 
branschens aktörer

Alla de 27 föreskrifterna påverkar kanske inte 
betonghåltagare eller rivare direkt men faktiskt 
ganska många. Men flera av föreskrifterna är 
klockrena som exempelvis asbest och fallskyddet. 
Både entreprenörer och leverantörer i branschen 
bör titta närmare på dessa föreskrifter så att man 

uppfyller de krav som gäller. Annars kan det med 
de nya Sanktionsavgifterna bli dyrt och kommer at 
drabba framförallt mindre företag hårt. Här följer 
en sammanställning över de föreskrifter som 
ligger närmast aktörerna i vår bransch:

AFS 2011:19 om kemiska miljörisker
AFS 2010:16 om dykeriarbete
AFS 2010:1 om berg och gruvarbete
AFS 2008:3 om maskiner
AFS 2007:1 om sprängarbete
AFS 2006:7 om tillfälliga personlyft med kranar 
och truckar
AFS 2006:1 om asbest
AFS 2004:3 om stegar och arbetsbockar
AFS 2003:6 om besiktningar av lyftanordningar 
och vissa andra tekniska anordningar
AFS 2003:3 om arbete i explosionsfarlig miljö
AFS 1999:3 om byggnads- och anlägg-
ningsarbete
AFS 1996:7 om utförande av personlig 
skyddsutrustning
AFS 1992:9 om smältsvetsning och termisk 
skärning

Läs paragraferna noga
Föreskrifterna innehåller väldigt mycket skriv-
ning och det är viktigt att som entreprenör och 
leverantör sätta sig in i vad de omfattar och läsa 
de olika paragraferna noga. Sanktionsavgifts-
samlingen bör finnas på kontoret så alla har 
tillgång till den. Det är arbetsgivaren som kom-
mer att krävas på avgiften. Men beroende på 
ett projekts upplägg kan det bli beställaren eller 
underentreprenören som åläggs betala avgiften. 

Summorna springer 
snabbt iväg

Sammanfattningsvis kan sägas att avgiftsgraden 

spänner från 5 000 kronor upp till maxbeloppet 
1 000 000. Lägsta och högsta avgift varierar 
från föreskrift till föreskrift. I många fall börjar 
lägsta avgiften på 40 000 kronor. Det är viktigt 
att läsa skrivningen noga om den föreskrift som 
är gällande för just det arbete du skall göra. Av-
gifterna varierar en hel del både vad gäller lägsta 
och högsta avgiften samt vad man betalar per 
sysselsatt. Ett företag med mer än 500 anställda 
får automatiskt betala den högsta avgiften. Vi 
kan ta ett exempel som gäller förordningen om 
arbete med tillfälliga personlyft med kranar eller 
truckar. Har man färre än 500 anställda i bolaget 
beräknas avgiften på följande sätt: Lägsta avgift, 
som är 40 000 kronor för den här föreskriften + 
(antalet sysselsatta – 1) x 721 kronor. Om man 
har fler än 500 anställda betalar man högsta 
avgiften som för den här föreskriften är 400 
000 kronor. Men som sagt varierar avgifterna 
mycket så det är viktigt att vara påläst både 
vad gäller vilka regler man måste efterfölja 
för att inte riskera att avgiftsbeläggas samt att 
hålla reda på vilka avgiftsnivåer som gäller för 
de arbetsuppgifter som man främst utför. Rent 
generellt har arbeten med hög risk belagts med 
högre avgiftsbelopp.

Man kan lätt tro att Sanktionsavgifterna 
främst gäller entreprenörer men en tillverkare 
eller leverantör löper precis samma risk om 
man är ansvarig för att en produkt som släpps 
ut på marknaden inte uppfyller kraven i Arbets-
miljölagen. Ett bra exempel på en arbetsuppgift 
som ofta dyker upp inom håltagning eller riv-
ning är avlägsnande av asbest eller borrning 
i asbest. En entreprenör får hantera detta om 
anmälan och godkännande skett av Arbetsmil-
jöverket. Om Arbetsmiljöverket kan hävda att 
en överträdelse skett beläggs entreprenören, 
om den har mindre än 500 anställda, med 

en lägsta avgift på 40 000 kronor + (antalet 
sysselsatta – 1) x 721 kronor i detta fall. Ett 
företag med 15 sysselsatta kommer då få en 
total avgift på 50 815.

Säkrare och konkurrens på 
lika villkor

Utfallet när Sanktionsavgifterna träder i kraft 
1 juli kan anses komma slå hårt mot landets 
företagande om inte föreskrifterna efterlevs. 
Men samtidigt är det inte så komplicerat. Följer 
man föreskrifterna löper man ingen risk att av-
giftsbeläggas och syftet från Arbetsmiljöverket är 
gott, att skapa en säkrare arbetsplats. Även om 
man kan tyckas som företagare behöva betala 
ett högt pris så är priset mycket högre om en 
anställd skadas eller ännu värre förolyckas vilket 
faktiskt händer ganska ofta. Trots detta skall 
nämnas att Sverige är rankat som det land i 
Europa med lägst antal arbetsplatsrelaterade 
olyckor. Vi går från en redan låg nivå till en 
ännu lägre.

Men visst kan tyckas att de nya Sanktions-
avgifterna är hårda bud. Om ett litet företag 
drabbas på grund av att de inte följt gällande 
regler för arbetsmiljön kan slaget bli hårt när 
sanktionsavgiftsavin dimper ner i brevlådan. Det 
kan till och med vara så att man åläggs att betala 
för flera olika brister på olika jobb. Ett mindre 
företag kan snabbt sättas ur spel. Avgiften är 
dessutom inte avskrivningsbar och tas direkt 
på vinsten. Men syftet är som sagt att skapa en 
säker arbetsplats och följdeffekten blir dessutom 
att företag i större utsträckning konkurrerar på 
lika villkor. De som slarvat med säkerheten har 
ofta gjort det för att kunna vara prismässigt 
konkurrenskraftiga samtidigt som man utsatt 
sina anställda för en större risk genom att välja 
bort olika säkerhetsåtgärder. 
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Att kontinuerligt vidareutveckla och optimera sina verktyg är grundläggande för 
TYROLIT. Därför kan vi nu erbjuda PREMIUM*** lamellrondell i en ny form för ett 
ännu bättre arbetsresultat. Den koniska bakplattan (form 27N) ger användaren 
en optimal slipvinkel på 25 till 35 grader. Därmed undviks repor och skador på 
arbetsstycket samtidigt som varje enskild lamell kan utnyttjas på optimalt sätt.

www.tyrolit.com

EFFEKTIVARE SLIPNING 
MED KONISK BAKPLATTA 

Volvo går ut hårt med uppdaterade hjul- och 
bandburna kompaktlastare i C-serien 
Volvo Construction Equipments utbud av högpresterande kompaktlastare  i C-serien – som 
finns i en rad olika varianter som t.ex. den hjulburna MC115C och den bandburna MCT125C och 
MCT145C – har uppdaterats med ett urval av efterlängtade funktioner. 

Volvos hjul- och bandburna skidsteerlastare 
med radiallyft är perfekta för lastning på 
lastbil, materialhantering och markarbeten. 
Dessutom är de mycket stabila och effektiva.

Den uppdaterade C-serien från Volvo 
ger ett imponerande vridmoment vid lägre 
varvtal jämfört med liknande maskiner. Detta 
i kombination  med automatisk tomgång 
som standard ger bränslebesparingar på 
10 %. Andra uppdateringar av C-seriens 
kompaktlastare är t.ex. förbättrat luftflöde 
med trestegsfilter och aktiv renhållning, för-
bättrade lastningsstopp  och centreringsdon 
samt en reversibel fläkt som tillval.

Förenklad service
Det är enkelt att hålla koll på kompaktlas-
tarens viktigaste data, med två konsoler 
framtill i hytten som presenterar viktig infor-
mation på ett lättläst sätt. Föraren kan välja 
mellan tre nivåer av känslighet för reglagen, 
för att anpassa till det aktuella jobbet och 
även sitt eget körsätt. Som extrautrustning 
finns även en funktion för val av reglagelay-
out, så att föraren kan välja mellan Volvos 
ISO-system eller H- systemet.

MCT145C är utrustad med en inställ-
ningspump  som förbrukar minimalt med 
energi, vilket bidrar till bränsleekonomin. 
Pumpflödet anpassas automatiskt till drift-
kraven, tack vare det lastkännande syste-
met. Modellerna MCT115C, MCT125C och 
MCT145C har en automatisk tomgångs-
körningsfunktion som ställer in maskinen 
på tomgång om reglagen inte används 

under fem sekunder. Detta minskar inte bara 
bränsleförbrukningen  och ger lägre drift-
kostnader,  utan sänker även bullernivån 
på arbetsplatsen. Så fort föraren använder 
något reglage återgår dock motorn nästan 
ögonblickligen till det förvalda varvtalet.

Kompaktlastaren kan också extrautrustas 
med en reversibel fläkt som avlägsnar skräp 
som sugits in i kylaren och automatiskt rengör 
maskinens kylsystem. En annan fördel med 
Volvos C-serie är enkel serviceåtkomst,  tack 
vare att hytten kan fällas framåt samt en 
stor servicelucka i det bakre utrymmet. Alla 
service- och underhållspunkter är tillgängliga 
på ett enkelt och säkert sätt. Hyttens sidodörr 
gör det dessutom möjligt för föraren att säkra 
lastarmen utan hjälp av en annan person. Tack 
vare sidodörren kan föraren stoppa maskinen, 
stiga ur den säkert, utan att gå under lasten, 
och sedan gå runt maskinens baksida för att 
säkra lasten på ett säkert sätt.

Dessa hjul- och bandburna kompaktlasta-
re med Steg IIIB-motor från Volvo är utrustade 
med trestegsluftrenare med aktiv rengöring 
för att öka motorns livslängd, minska under-
hållet och ge längre serviceintervall.

Intelligent design
Tack vare konstruktionen med enkel lastarm 
är det enklare och säkrare att ta sig in och 
ut ur hytten än på de tvåarmade konkur-
renterna. Föraren kliver i och ur hytten 
genom en stor och bred dörr på ena sidan. 
Detta gör att föraren inte behöver klättra 
upp över skopan eller redskapet, vilket kan 

vara lerigt och halt. Man eliminerar även 
det obekväma momentet att behöva vända 
sig helt om i hytten för att kunna sätta sig, 
vilket är fallet i traditionella skidsteerlastare. 
Både de hjulgående och de bandgående 
lastarna har ett trappsteg med halkskydd 
som gör det lättare att ta sig in i och ut ur 
hytten. Hytten är även ROPS/FOPS-skyddad  
för extra trygghet.

Klassledande förarkomfort  är standard, 
med en hytt som är upp till 30 % större 
än konkurrenternas. Den tätade, trycksatta 
arbetsmiljön är ergonomiskt utformad och 
erbjuder såväl en bekväm stol med armstöd 
som låg bullernivå.

Visibiliteten är överlägsen, tack vare en-
kelarmskonstruktionen. Utan den horisontella 
tvärbalken som vanligtvis finns på vertikallyf-
tande maskiner kan föraren få en oslagbart fri 
sikt över lasten och arbetsplatsen. Stora övre 
fönster ger ytterligare sikt under lastning på 
lastbil – vilket ger bättre säkerhet i trånga eller 
högtrafikerade utrymmen.

Den mångsidiga C-serien kan utrustas 
med ett brett utbud av Volvo-redskap 
inklusive jordborrar, skopor, kedjegrävare, 
pallgafllar, schaktblad och rivningsaggre-
gat – alla utformade för att klara nästan 
vilket jobb som helst. Och som alla Volvo-
produkter  har C-seriens hjul- och bandburna 
kompaktlastare stödet från vårt omfattande 
servicenätverk som ger den extra trygghet 
som följer med en heltäckande infrastruktur 
av tekniker, verkstäder och återförsäljare. 

www.volvo.com

Bobcat lanserar 
hybridgrävare
Bobcat lanserar nu en nyutvecklad hybridmi-
nigrävare som blir ett smart och miljövänligt 
alternativ på arbetsplatsen. Under transport 
till och från arbetsplatsen körs maskinen med 
dieseldrift. Väl på plats och med en enkel om-
koppling kan maskinen ställas om för eldrift. 
Den här typen av maskin lämpar sig också 
mycket väl till rivningsarbeten inomhus där 
inga skadliga dieselångor tillåts. Maskinen 
är utrustad med hydraulhammarhydraulik. 
Den väger 1254 kg, har en bredd på  710 
mm  och längden 1340 mm. Elmotorn drivs 
med trefasström och ligger på 380V 16 amp 
och levererar 7,5 Kw. Maskinen är försedd 
med en dubbel kugghjulspump på 2x10l/
min, hydraulflöde levererar 20l/min och 
det maximala hydraultrycket är 190 bar. 
Första exemplaret av maskinen är såld till 
Borrsvängen AB i Bålsta.

www.bobcat.se

Nyhet från Messersi
Enligt Carlsson & Co som är svenska åter-
försäljare för de italienska minidumprarna 
Messersi  är tillverkaren marknadsledare på 
minidumprar i Europa. Messersi kommer nu 
med nyheten Messersi TCH R 800. Messersi 
TCH R 800 är en självlastande minidumper 
försedd med en tvåcylindrig 13 hästkrafters 
Kubota-diesel som är försedd med elstart.

Carlsson & Co premiärvisade nyheten i 
Sverige på mässan Nordbygg i april. Mes-
sersi TCH R 800 är försedd med beprövad 
teknik. Minidumpern kan med fördel utrustas 
med hydrauluttag för exempelvis drift av 
jordborr, hammare eller liknande hydraulisk 
utrustning. Larvchassit är av samma kon-
struktion som de större modellerna med 
boggie-upphängning vilket ger en mjuk och 
fin körning över hinder såsom trottoarkanter, 
stenar och andra hinder.

Minidumpern med tjänstevikt på 665 kg 
har en lastkapacitet på 800 kg och lastvolym på 
drygt 400 liter. Maskinens totalbredd är 83 cm.

Maskinen kan med fördel utrustas med 
externt hydrauluttag.

www.carlsson-co.se
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Husqvarna lanserar DC 6000 - en ny effektiv 
och högpresterande stofthanterare
Med DC 6000, stärker Husqvarna ytterligare sin position 
inom golvsektorn. Den nya stofthanteraren har en avan-
cerad cyklonteknik som möjliggör konstant högt luftflöde 
och hög produktivitet samtidigt som det blir mindre damm 
kvar på golvet.

“Det är en stor tidsbesparing. Tekniken kommer definitivt 
att bidra till högre effektivitet och produktivitet för användarna“, 
säger Joakim Leff - Hallstein, global produktchef Golvslipning, 
Husqvarna Construction Products.

Det nya systemet matchar högproduktiva Dual Drive 
slipmaskiner Husqvarna PG 820 och Husqvarna PG 680 - en 

CASE Rodeo Sverige är avgjort!

CASE Construction har sedan lång tid tillbaka anordnat sin 
maskinoperatörs tävling CASE Rodeo där varje lands agentur 
får ta ut ett lag som representerar landet i tävlingen. CASE 
Constructions generalagent Maskinia anordnade årets kval 
under Maskin Stockholm 2014.

Tävlingen gick ut på att en ”puck”, stor som en tele-
fonkatalog, skulle föras genom en bana, i form av ett L som 
var utmärkt med koner på var sida. Om en kona vältes eller 
om skopan gjorde märken i asfalten så fick den tävlande 10 
sekunders tidstillägg. Denna tävling satte deltagarnas skick-
lighet i att hantera maskinens hydraulik och rototilt på prov. 

Maskinen som användas i tävlingen var en CASE CX210C, en 
21 tons bandgrävare som var utrustad med en rototilt från 
Indexator och styrsystem från SVAB. Många deltagare var 
imponerade av maskinens hydraulik och med vilken känsla 
och lätthet man kunde kontrollera den.

På plats fanns flera internationella representanter från 
CASE Construction och de blev djupt imponerande med 
vilken skicklighet svenskarna manövrerade maskinen och 
dess rototilt.

”CASE grävmaskiner ger operatören möjlighet till mjuka 
rörelser och en enastående kontroll. Till exempel ger CASE 

Spool Stroke Control(SSC) en automatisk justering av det hy-
drauliska trycket under grävnings- och utjämningsmomenten 
som i sin tur ökar precisionen och möjligheten till kontroll av 
maskinens rörelser. Jag är verkligen imponerad av svenskar-
nas skicklighet och deras användande av rototilt. Momentet 
som krävde högsta precision såg så enkelt ut för dem”, säger 
Antonio Strati, produktansvarig från CASE Construction.

Under de två dagarna deltog ca 100 personer i tävlingen 
och det var först på lördagen som tävlingen avgjordes. 
Vinnaren i tävlingen blev Johan Edberg, maskinist på 
Solliden Maskin AB, han genomförde momentet på den 
imponerande tiden 7,47 sekunder. Han kommer nu att 
representera Sverige i den internationella finalen i Paris 
under hösten 2014 där inte mindre än 21 länder kommer att 
vara representerade. På andra plats kom Johan Svedbäck, 
Svedbäcks Entreprenad AB, med tiden 9,25 sekunder och 
tredje platsen kneps av Håkan Mattsson, Solliden Maskin 
AB, med tiden 10,18 sekunder.

I den internationella finalen, som genomförs på CASE 
Customer Centre Paris, så kommer flera olika moment med 
olika maskintyper att genomföras. Ur varje moment kommer 
en vinnare att koras och den som får bäst sammanlagda 
poäng i samtliga moment kommer att utses som vinnare i 
CASE Rodeo 2014.

”Vi är mycket glada och imponerade över alla som kom 
och deltog i tävlingen och jag tror att vi kommer att ha 
en stor chans att ta en bra placering i den internationella 
finalen i Paris”, säger Daniel Gustavsson, marknadsansvarig 
på Maskinia.

stor fördel för användarna. Husqvarna DC 6000 kommer 
att ersätta Husqvarna DC 5500, en dammsugare med en 
traditionell två filtersystem.

Nu, med den patenterade dubbla skal cyklon teknik med 
automatisk filterrengöring, DC 6000 ger en rad nya fördelar. 
Centrifugalkraften i de dubbla skal cykloner avskiljer 95 % av 
stoft från insugningsluften. Dammet uppsamlas därefter i en 
Longopac ® systemet. Den är hållbar och tillförlitlig Longopac 
® möjliggör snabb, drop - down, dammfri, omhändertagande 
i individuellt förseglade plastpåsar.

Luften fortsätter in i filtercylindern, där filtret fångar 

kvarvarande damm. Dessutom används tryckluft för att 
alltid hålla filtret rent och effektivt. Den utrensning cykeln 
är datoriserat för optimal filterrensning, vilket resulterar i 
en produktiv dammsamlare utan förlorade i sug över tiden.

“Allt detta innebär betydligt mindre damm på golvet och i 
luften, vilket sparar tid, utan också bidrar till en mer hälsosam 
arbetsmiljö för användarna“, säger Joakim Leff-Hallstein.

Kunden i fokus
DC 6000 är utvecklad med ett HEPA 13 -filter rating. Detta 
betyg är ofta ett krav på arbetsplatser i branschen. Det är en 
certifierad filter som uppfyller globala hälsomiljöstandarder.

För enkel transport DC 6000 kan också sänkas 28 cen-
timeter, för att passa i fordon etc.

“Sammanfattningsvis, DC 6000 är tillförlitlig, effektiv 
och högpresterande. Jag tror att våra kunder, som alltid 
står i fokus för oss på Husqvarna, hittar systemet en mycket 
välkommen nyhet“ , säger Joakim Leff-Hallstein.

Huvudsakliga fördelar
• Dubbel skal cyklon teknik med automatisk filterrengöring, 
vilket ger :
- Konstant högt luftflöde
- Mindre damm kvar på golvet som gör det tidsbesparande, 
men också bidrar till en mer hälsosam arbetsmiljö.
- Hög produktivitet
- Kompakt design
- Underhållskostnad Låg
• Matchar PG 820 och PG 680
• Automatisk backspolning
• HEPA 13 märk filter
• Longopac ® säcksystem

Tekniska specifikationer
Effekt: 5,75 kW
Märkström, A: 16 A
Spänning: 400 V
Faser: 3
Produktstorlek: 1252 x 766 x 1900
Vikt: 290 kg
Luftflöde: 700 m3 / h
Max . vakuum: 20 kPa
Filtrering yta: 7,8 m2
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Det börjar bli dags att fundera på nomineringar. 
Sista anmälningsdatum är 2014-06-29
Information om nomineringsprocessen 

hittar du på www.pdworld.com/demoleringspriset.

Det Svenska Demoleringspriset är instiftat av tidningen Professionell Demolering och utdelas i samarbete 
med branschföreningarna Håltagningsentreprenörerna och Riv- och Saneringsentreprenörerna inom 

Sveriges Byggindustrier. Prisutdelning äger rum på DEMCON-Kalaset på branschmässan DEMCON 2014, 
InfraCity, den 4 september, 2014. Vid frågor om priset ring 08-585 700 48.

www.pdworld.com/demoleringspriset

Det Svenska Demoleringsprisets 
kategorier:

1.    Årets rivningsentreprenör
2.    Årets håltagningsentreprenör
3.    Årets rivningsprojekt
4.    Årets håltagningsprojekt
5.    Årets tillverkare/leverantör
6. 6.    Säkerhets- och Arbetsmiljöpriset
7.    Recycling- och Miljöpriset
8.    Stora innovationspriset för 
    tillverkare/leverantörer
9.    Det Svenska Demoleringsprisets 
   “Honorary Award”

Nyhet:
10.10.  Det Svenska    
     Vattenbilningspriset

Vilka får det svenska 
demoleringspriset i år?
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Åkerströms Björbo 
lanserar nya medlem-
mar i Era-familjen 

De nya handsändarna med namnet Remotus Jupiter/Mercury 
Era, lanseras i tre standardmodeller (Jupiter); en sändare 
med 8 knappar, (Remotus Jupiter Era 8B), en med 6 knappar 
(Remotus Jupiter Era 6B), och en med 4 knappar (Remotus 
Jupiter Era 4B). Sändaren med 8 knappar finns även i sor-
timentet för kundanpassning (Mercury) där symboler och 
funktioner anpassas efter kundens önskemål. Knapparna 
är stora och tydliga och av 2-stegstyp vilket ger dubbla 
funktioner på varje knapp. Sändarna går mot den tidigare 
lanserade mottagaren RX160 som även är kompatibel med 
Åkerströms övriga sortiment. 

Väger endast 265 g
Handsändarna väger endast 265 g (inkl batteri) och har 
en mycket smidig och snygg ergonomisk design. Sändaren 
får plats i en hand och kan enkelt bäras med i en ficka på 
kläderna. Knapparna är lätta att manövrera och utformade 
för att även kunna användas med handskar. Sändarna har 
en grafisk display med ett tydligt och enkelt användargräns-
snitt. Lysdioder vid varje knapp indikerar vald funktion och 
en separat lysdiod indikerar ackumulatorstatus och drift. 
Sändarna har en lång drifttid på ca 40 timmar och uteffekten 
är ställbar. Sändarna kommunicerar på radiofrekvens 433-
434 MHz, 863-870 MHz och 902-928 MHz.

Helt vatten- och dammtät design och 
godkänd snabbstoppsfunktion

Sändarna är lämpade för både inomhus och utomhus bruk. 
De är IP67-klassade dvs helt vatten och dammtäta. Snabb-
stoppsfunktionen är godkänd enligt EN ISO 13849-1, Cat 3, 
Pl d i system tillsammans med godkänd mottagare. 

Fler modeller av midjesändaren
Samtidigt som de nya handsändarna lanseras, lanseras även 
fler modeller av midjesändaren som påbörjades förra året. 

”En riktigt bra sändare med många fina egenskaper och 
fördelar för ett brett användningsområde”, säger Andreas 
Hedström, försäljningschef Åkerströms. Vi erbjuder nu tre 

olika modeller av midjesändaren i vår standardfamilj Jupiter 
Era. Jupiter Era 90, Jupiter Era 100 och Jupiter Era 150. 
Jupiter Era 100 och 150 har grafisk display som standard, 
Jupiter 90 Era levereras utan display. Midjesändaren finns 
även i det kundanpassade sortimentet, med modellnamnet 
Mercury Era 100.

Integrerad säkerhetslösning för alla 
sinnen

Midjesändarna med display har en integrerad säkerhetslös-
ning för alla sinnen; ljud, vibration och röd varningsfärg. 
Alla modellers snabbstoppsfunktion är godkänd enligt EN 
ISO 13849-1, Cat 3, Pl d i system tillsammans med godkänd 
mottagare. De är utrustade med tilt switch och aktiv stopp 
vilket innebär att de stoppar omedelbart vid exempelvis ett 
fall. Snygg ergonomisk design, gummerade handtag för bästa 
grepp och skyddande metallfötter är bara några av de goda 
fysiska egenskaperna.

Det bästa av det bästa
”Vi har verkligen lyckats få fram det bästa av det bästa”, 
säger Andreas Hedström, försäljningschef på Åkerströms 
Björbo. Vi arbetar intensivt med framtagningen av alla 
nya produkter som kommer att öppna upp nya dörrar för 
oss och vi kommer att med detta kompetenta sortiment 
kunna förstärka vår position ytterligare både på hem-
mamarknaden och i marknader i och utanför Norden. 
Självklart med hjälp av våra befintliga och nya distributörer 
runt om i världen.

Lanserades på Underhållsmässan 
i Göteborg och Hannovermässan i Tyskland 
”Vi lanserade produkterna på Underhållsmässan i Göteborg 
11-14 mars och kort därefter även på Hannovermässan 
den 7-11 april, där vi deltog med egna montrar”, avslutar 
Andreas. Sändarna kommer att kunna beställas och levereras 
före sommaren 2014.

www.akerstroms.se

Den nya serien produkter tillhör familjen Remotus, radiostyrning för säkerhetskritiska 
industriella och mobila applikationer och kännetecknas med robusthet, flexibilitet, 
tillförlitlighet, gedigen svensk design och god ergonomi.

Världens största siktskopa 
för grävare och lastmaskin
BVR siktskopor är idealiska för att sortera bygg- och rivnings-
avfall, stenblandad jord, fyllnadsmassor och bergmaterial med 
mera. Lika användbar inom entreprenad, grönyta som rivning, 
sanering och återvinning. Har en stabil konstruktion för att 
klara även tunga applikationer. Utbytbara siktsåll och inställbar 
rotationshastighet för optimal sortering av olika material.

Konformad bo3en ger större kapacitet för snabbare och 
effektivare siktning.

Nya BVR 05 är den minsta modellen av siktskopa. Trum-
mans diameter är 500 mm. Skopvolym 200 liter och effektiv 
arbetsvolym 80 liter. Vikt 110 kg. Passar till mingrävare på 
1,5 – 2,5 ton.

 Nya BVR 25e är världens största siktskopa och trummans 
diameter är 2000 mm. Skopvolym 5300 liter och effektiv 
arbetsvolym 2700 liter. Vikt 4900 kg utan fäste. Passar till 
grävmaskiner på 40 – 65 ton.  

BVR siktskopor finns i totalt 9 storlekar för maskiner från 
1,5 – 65 ton. Tillverkare är Trevi Benne som lanserade den 
första siktskopan på marknaden. De har ett brett utbud av 
rivnings-  och återvinningsverktyg. Andersen Contractor är 
återförsäljare i Sverige av deras kompletta program.

www.andersen- contractor.se

Med en lastvåg från Lundman Instrument och Visma/SPCS 
affärssystem kan företagets administration effektiviseras. 

Maskinisterna i hjullastarna behöver inte sortera och 
dokumentera vågsedlar som sedan lämnas in till kontoret. 
När lastningarna är utförda så skickas informationen trådlöst 
eller via minneskort till kontoret. Kontoret kan sedan se 
informationen direkt i Visma/SPCS affärssystem och snabbt 
och enkelt omvandla uppgifterna automatiskt till fakturor. 

En enklare administrativ vardag
Förutom att hålla koll på lastvikten och arbetstiderna underlät-
tar lastvågen Lundaman Professional även den administrativa 
vardagen. All lagrad information från lastvågen förs över i en 
transaktionsfil till kontorsdatorn, trådlöst eller via minneskort. 
Det utgör sedan underlag för fakturering och avstämning. 

Fakta
Lundaman Instrument är en helhetsleverantör av svensktill-
verkade lastvågar för hjullastare och truckar med en rikstäck-
ande serviceorganisation. Företaget startades av Per Forsman 
1991 och den första produkten var lastmaskinsvågen IBN92. 
Den var då marknadens minsta helautomatiska våg och blev 
en storsäljare tack vare dess driftsäkerhet, enkelhet och 
smidighet. Den gamla trotjänaren har ersatts av Lundman 
Classic och Lundaman Professional. Den senaste produktut-
vecklingen är Lundaman startspärr med personlig kod samt 
automatiskt trådlös sändning av information.

www.lundaman.se 

Produktnytt från 
Lundaman Instrument



FLÄKTAR 

www.bvm.se 

Heylo ACE 

Heylo Vortex 

Heylo PowerVent 

Heylo TD 2600 

031-413070 
www.bvm.se 
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SMÅ OCH STORA NYHETER FRÅN TYROLIT
TYROLIT PREMIUM LONGLIFE är en 
högpresterande lamellrondell för stål 
som erbjuder exceptionell avverkningsför-
måga och livslängd. En rondell PREMIUM 
LONGLIFE klarar en avverkning på mer 
än 4000g vilket  öppnar upp en helt ny 
dimension. Tack vare en nyutvecklad 
naturfiberduk får rondellen dessutom bra 
flexibilitet och anpassar sig perfekt till 
arbetsytan för bästa slipresultat.

TYROLITs unika CERABOND SYSTEM, 
en PREMIUM serie keramiska verktyg 
helt  i en klass  för sig, utvecklas nu  yt-
terligare. Vårt självskärpande keramiska 
slipmedel hör till det bästa som dagens 
teknik kan erbjuda. Men att ha den allra 
högsta kornkvaliteten är bara till nytta om 

bindningen är lika högkvalitativ. Därför 
har TYROLIT tagit fram Cerabond System. 
Denna teknik gör det möjligt att uppnå en 
optimal kombination av keramiska korn 
och bindningsstruktur. Därmed kan man 
hålla kapskivans avverkningskapacitet och 
livslängd på allra högsta nivå. Cerabond 
System förhindrar att kornen slits av i för-
tid och garanterar full slipeffekt hos varje 
enskilt korn. Serien innehåller både kap-
skivor, navrondeller och lamellrondeller. 

”TYROLIT strävar alltid efter att förbättra 
säkerhet och komfort för användarna. Därför 
lanserar vi nu två unika nyheter TYROLIT Deep 
Cut Protection och TYROLIT Comfort Start.”

Tack vare TYROLIT  Deep Cut Protection 
kan användaren uppnå ett maximalt skär-

djup i arbetsstycket utan att skada skivan. 
TYROLIT Deep Cut Protection förhindrar 
nämligen att skivans krans slits av och hålet 
spricker. Detta ger förutom bättre säkerhet 
även ökade användningsmöjligheter och 
bättre lönsamhet i produktionen.

”Funktionen TYROLIT Comfort Start 
lanseras för första gången på vår nav-
rondell PREMIUM 2in1. Det som gör vår 
nya navrondell så unik är att skivans 
kant inte är vass utan i stället fasad och 
definierad. Slipningen får en mjuk start, 
eftersom den avfasade  kanten förhin-
drar att skivan skär ner i arbetsstycket, 
vilket ger användaren en betydligt högre 
arbetskomfort.”

www.tyrolit.com

Största semi-mobila 
skrotsaxen klipper hela bilar
Den nya SQUALO 3000T är en bjässe med 
rejäl kapacitet. Med en maskinvikt på 95 ton 
är det den klart största saxen som tillverkats 
av italienska Ing Bonfiglioli. Produktions-
kapaciteten är upp till 35 ton per timme. 
Boxbredden är 2700 mm. Klippkraft 3000 
ton. SQUALO 3000T drivs av en 320 hk 
dieselmotor eller en 250 kW elmotor.

 SQUALO 3000T är en vertikal sax med 
automatisk drift som kontinuerligt ger hög-
sta effektivitet och produktion. Motor och 
drivsystem ger både hög prestanda och lägre 
bränsleförbrukning. Vid drift drar maskinen 
endast cirka 26 liter diesel per timme.

 Med skrotsaxen volymreduceras 
blandat skrot för att få till effektivare 

transporter och lägre kostnader. Saxen 
klarar av de flesta typer av metallskrot, 
allt från axlar och lastbilschassin till plå-
tar i Hardox och Weldox. SQUALO 3000T 
klarar även av att klippa hela bilar, både 
med eller utan motor och axlar. Längden 
på det klippta materialet är inställbar ner 
till 500 mm.

 ”SQUALO skrotsaxar är storsäljare i 
Sverige med stor klippkraft och hög kapaci-
tet. Den nya SQUALO 3000T är en utmärkt 
sax som kan klippa ner riktigt stort material. 
Det är en maskin för de som vill ha högsta 
produktion”, säger Svend M Andersen, VD 
hos Andersen Contractor AB.

www.andersen- contractor.se

Bättre kapprestanda för aluminium och mjuka metaller 
TYROLIT PREMIUM ALU 1,2 MM
En förutsättning för kapning av icke-järnmetall 
är att verktyget har en god skärpa. TYROLIT 
har därför tagit fram en ny  visco-plastic bind-
ning speciellt anpassad för aluminium och icke 
järnhaltiga metaller. De nya specifikationerna 
förhindrar att slipskivan sätts igen och glasar. 
Den nya bredden 1,2 mm ger dessutom  en 
mycket snabb kapning samtidigt som stabili-

teten i skivan bibehålls.
Minskad arbetstid: vid arbeten på 

aluminium och andra mjuka metaller såsom 
t. ex., aluminiumbrons, aluminiumlegeringar, 
koppar, brons, mässing, nysilver och titan 
förkortas kaptiderna. 

Bra slipekonomi och hållbart ar-
bete: lång livslängd ger bra slipekonomi 

samtidigt som det underlättar hållbart arbete 
eftersom förbrukningen minskar och miljön 
därmed kan skonas.

Högre prestanda: den nya specifika-
tion tillsammans med en ny tjocklek på 1,2 
mm ger en mycket snabb kapning samtidigt 
som stabiliteten i skivan bibehålls.

www.tyrolit.com
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 Info och utställarförteckning på www.maskinexpo.se 

STOXA

Maskinfest!
Välkommen till en mässa fylld av smarta tips, 
nya maskiner och lönsamma tillbehör.
Under tre lyckliga dagar ser du årets nya 
grävare, hjullastare, liftar, bilar, klippare 
och skopor. Möt tiotusentals goa kollegor 
på årets stora maskinfest! 

Stora, mullrande maskiner
Smarta, nya lösningar
Demo och provkörning
Experter och trevligt branschfolk
Mässerbjudanden
Motorcirkus med Rockabilly

Boka årets bästa dagar på branschens
egen FackFolkFest!

❑
❑  
❑   
❑  
❑  
❑   

✓

✓   
✓   
✓  
✓  
✓ 

“En av årets höjdpunkter, 
man måste bara åka”

Janne Carlson, Fellingsbro

Fribiljett

Skriv ut din biljett på www.maskinexpo.se

ME 1 annons Profesionell Demolering 92x263 mm.indd   1 2014-04-25   10.58

ANACONDA LADDAR uPP 
MED NY GROVSIKT
Smidig sortering med hög kapacitet, robust utförande och enkel 
betjäning.

Anaconda FSL100 är en bandburen grovsikt 
med kapacitet på 600 ton per timme. En 
mobil skalperingsmatare som är designad 
för att klarar riktigt tunga applikationer med 
stark och ekonomisk drift. Byggd för att 
klara påfrestningarna vid hantering av ma-
terial som svenskt berg och rivningsbetong.

FSL100 är mångsidig och kan användas 
på egen hand eller tillsammans med andra 
kross- och sorteringsverk.

Maskinen har kompakt design och kan 
arbeta i mycket trånga utrymmen. Utlast-
ningshöjden är 5000 mm.

Inställbar hastighet på alla band och in-
ställbar vinkel på siktboxen. Uppställningstid 
20 minuter. Transporteras enkelt i en vanlig 
40 fots container.

FSL100 producerar två olika fraktioner 
och kan användas som för- eller eftersikt. 
Den har två däcks vibronät som kan utrustas 
med olika typer av siktsåll. FSL100 erbjuder 
effektivitet, robust design och enkel betjä-
ning till ett attraktivt pris. Passande applika-
tioner inkluderar bergmassor, rivningsavfall, 
jord, träflis, sand och grus.

www.andersen- contractor.se

Luftrenaren Oxysan 2000
har fått en lillebror
Jonisering är en extremt effektiv teknik för
att rena luft från damm, rök och dålig lukt.
Det går till så att positivt och negativt lad-
dade joner klumpar ihop partiklarna i luften
tills de blir allt tyngre och faller ner på  golvet. 
Tidigare i år lanserade bl.a. Jack Midhage 
AB en luftrenare där tekniken för första 
gången anpassats för byggindustrins krav. 
Luftrenaren, kallad Oxysan 2000, fungerar 
som en kraftfull förbättrare av arbetsmiljön 
i lokaler upp till 1000 m3.

Nu meddelar företaget att man presente-
rar också en mindre modell, Oxysan 600. Den 
är bärbar, väger 15 kg, är tänkt till lägenhets-
renoveringar, stambyten o.d. och är lämplig 

i lokaler upp till 250 m3. Oxysan 600 är lätt 
att rikta så att man slipper stå och arbeta 
omgiven av damm och i illaluktande luft.

En av fördelarna med joniseringen är att
den tar bort även det farliga mikrodammet,
asbestfibrer och mögelsporer, sådant som en 
traditionell dammfälla har svårt att fånga. 
Som en extra bonus så gör joniseringen 
dessutom luften mer hälsosam – jämförbar 
med frisk uteluft. Oxysan 600 har moduler 
som är lätta att demontera för sanering och 
en låg driftskostnad eftersom filtren relativt 
sällan behöver bytas. Dammet faller till golvet 
och stannar där och sopas eller dammsuges 
upp efter avslutat arbete.
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Den legendariska amerikanska baskettränare John Wooden hade alltid en 
god känsla för detaljer vilka han ansåg som mycket viktiga i förberedel-
serna inför en match. “Små detaljer kan få stora saker att hända”, som 
han uttryckte det. Rivningsbranschen är inte främmande för denna princip. 
Om man med kraftfulla hydrauliska verktyg kan bryta isär stora bitar av 
betong i mindre bitar på allt kortare tid innebär det ökad lönsamhet för 
entreprenören. Kan man dessutom lägga till minskat buller, vibrationer och 
mindre underhållskostnader utan att själva arbetet påverkas negativt har 
vi en vinnare. Det är just detta som våra tillverkare av hydraulhammare 
försöker efterleva. Man kämpar kontinuerligt att utveckla en ny modell 
som är lite bättre, lite tystare, har lite lägre vibrationer och som har så få 
rörliga delar som möjligt för at minska krångel och underhåll. Kampen 
är knivskarp, många är tillverkarna och bara de bästa överlever på sikt. I 
följande text hittar du exempel på hydraulhammare som introducerats på 
marknaden nyligen.

Tre nya hammare i 
JCBs Hammermaster-serie

Det senaste tillskottet är tre nya hydraulhammare, HM1770 , HM2470 och 
HM3070. De nya modellerna ersätter befintliga produkter och fullbordar 
integrationen av de senaste och mest effektiva produkterna i JCBs 14 mo-
deller starka Hammermaster-serie.De nya tilläggen utökar Hammermasters 
Heavyline-sortiment till sex uppdaterade modeller. Hammarna är smidiga och 
exakt i sin drift och levererar samtidigt en massiv slagenergi. Produktivitet 
och effektivitet maximeras med en intern styrventil som ökar slagfrekvensen 
i hårda material. JCB Heavyline är fullpackad med standardfunktioner. JCB 
Autogrease ser till att hammaren är rätt smord vilket förlänger hammarens 
funktion och ett system förhindrar att damm och små partiklar tar sig in i 
hammarkroppen. Det nya sortimentet av JCB Heavyline hammare är buller-
dämpade och man har lyckats bullerdämpa hammarna med 5 dB. 

Ramtecs ny bullerdämpade hammare
Finska företaget Ramtec som tillverkar serien Robi har uppdaterat sin MH-
serie med nya bullerdämpade modeller. Robi är kända för sina hammare med 
sidoplåtar men nu kommer de alltså även i en bullerdämpad version. Inuti 
ser de dock lika ut och har samma tillförlitlighet och kraft som MH-serien är 

Det händer alltid något nytt inom sektorn hydraulhammare, verk-
tyget som bör räknas som det äldsta och kanske mest pålitliga 
rivningsverktyget som det alltid kommer att finnas användning för. 
Men medan ju större ofta anses vara bättre visar det sig att små 
förbättringar kan vara väl så anmärkningsvärt. Jim Parsons rappor-
ter för Professionell Demolering.

SLAgkRAfTIgA 
nyheter

känd för. City-modellerna, som de kallas för, inom MH-serien har dessutom 
ett modernt och elegant utseende. 

Montabert ersätter varumärket 
Tramac i Nordamerika

I USA såldes tidigare Montaberts verktyg under namnet Tramac. Men det är 
troligtvis slut på det. Nu kommer sortimentet även heta Montabert i USA och 
över hela världen. Montabert kommer att kraftfullt öka sin marknadsföring 
över hela världen och även i Sverige. Vi kommer ihåg Montabert som kanske 
den mest använda hammaren på Brokk rivningsrobotar förr i tiden. Montabert 
tillverkade sin första hydraulhammare 1964 och det är oklart om det var 
Montabert eller Krupp som uppfann hydraulhammaren.

Montabert 501 NG hydraulhammare 
ger operatörerna ökad effekt - viktförhållande

År 1969 revolutionerade Montabert byggarbetsplatser runt om i världen med 
sin BRH 501 och till stor del trängde den ut de populära tryckluftsverktygen. 
Nu är den franska tillverkaren aktuell igen med att lansera den nya uppgrade-
rade Montabert 501 Next Generation ( 501 NG ) för att fira sin uppfinning av 
den första helt hydrauliska hammaren för än 45 år sedan. Trots att hammaren 
blivit 30 procent lättare med sina 730 kg är den hela 75 procent mer kraftfull 
än sin föregångare, vilket ger bygg- och rivningsentreprenörer en oslagbar 
effekt - viktförhållande. 501 NG är designad för användning med grävlastare 
och grävmaskiner som väger mellan 8.5 till 19.5 ton och levererar 870 slag/
min. Den faller inom slagenergiklassen 2,700 J och kräver ett hydrauliskt flöde 
på mellan 79 och 140 l/min. Som standard ingår ett energiåtervinningssystem 
som fångar och återvinner rekylenergin från kolven för att öka slagkraften. Det 
finns också ett tomslagskydd som minimerar metall mot metall-kontakt som 
annars skadar hammaren. Dessutom är 501 NG särskild effektiv då det gäller 
at avleda vibrationer och stressvågor som annars tar sig vidare till bäraren.

Med en lufttryckssats som tillval kan hammaren användas för arbeten 
under vattenytan. Den kan också förses med automatisk smörjning som 
minskar slitage på bussningar och verktyget som sådant.  I jämförelse med 
hydraulhammare av liknande storlek kräver 501 NG minimalt underhåll, 
enligt tillverkaren. Hammaren har en enkel design som kännetecknas av 
färre slitdelar och inga dragstänger vilket gör det möjligt för operatören att 
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slutföra rutinunderhåll på plats med standardverktyg som 
exempelvis byte av bussning. En sluten försegling skyddar 
ytterligare hammarens arbetande delar från damm och 
småpartiklar samtidigt att bullernivåerna minskas. Monta-
bert 501 NG hydraulhammare omfattas av ett års garanti. 
Montabert säljs i Sverige av företaget Global Drilling AB.

Promove lanserar XP4500 
Ny hydraulhammaren XP4500 från italienska tillverkaren 
Promove representerar en kombination av hög brytkapa-
citet, hög tillförlitlighet, låga underhållskrav och snabb 
support till kunderna. I alla fall om man bor i Italien. Vad 
PD erfarit har Promove inga återförsäljare i Sverige. Men 
XP4500 är trots det en ny modell värd att nämna. Model-
len kräver, enligt tillverkaren, mindre olja än någon annan 



2-2014 • Branschtidningen Professionell Demolering    21

www.GlobalDrilling.se
023-790 560

Vi utökar vårt
hammarsortiment

med Bretec.

RAMTEC 
Tekniska specifikationer

 MH7  MH11  MH15
Carrier vikt ( t )  0,8-1,8  1,2-2,4  2-4
Arbetsvikt( kg )  70  105   150
Arbetsvikt- Stad ( kg )  90  135   180
Slaghastighet ( b / m)  1,000-2,600  1,110-2600  1,050-2,050
Arbetstryck ( bar )  80-130  100-150  100-150
Oljeflöde område ( l / min )  15-33  20-48  30-63
Verktygsdiameter ( mm )  36  42   50
Ljudnivå ( dB ( A ) )  121  127   123
Ljudnivå - City ( dB ( A )  119  123   122

PROMOVE 
Tekniska specifikationer

 XP4500
Tjänstevikt( kg )  4380
Arbetstryck (bar)  180
Oljeflöde ( l / min )  275-345
Slagfrekvens( b / m )  från 290 till 590
Slagenergi (J)  15250
Verktygsdiameter ( mm )  180

konkurrerande produkt i sin klass vilket resulterar i lägre 
bränsleförbrukning och lägre kostnad per kubikmeter. Den 
XP4500 har också, enligt tillverkaren, marknadens lägsta 
buller- och vibrationsnivåer. Kvävekammaren över kolven 
absorberar överflödiga vibrationer och återvänder energin 
i slagmekanismen. Dessutom är hammaren helt isolerad 
från ytterhöljet av en rad polyuretanelement. Dessutom 
innehåller XP4500 funktioner som eliminering av tomslag, 
automatisk smörjning och justerbar slagfrekvens/energi 
med mera.

Sandvik tillbaka till rötterna
Vi har tidigare skrivit om att Sandvik har tagit tillbaka 
varumärksnamnet Rammer vilket PD bedömer som ett 
klokt beslut. Under förra året utökade tillverkaren sitt 

sortiment med tre nya hammare, 255 , 355 och 455. 455 
är en viktig ny modell som fyller upp en lucka i Rammer-
serien och som är lämplig för bärare mellan 2,7-5,2 ton. 
De nya hammarna 255 , 355 och 455 har arbetsvikter på 
110 kg, 150 kg och 230 kg respektive. Ytterligare en nyhet 
från förra året är Rammer 5011 som är utformad enligt 
samma princip som de mindre 3288 och 4099 modellerna. 
Konstruktionen är revolutionerande och har höjt standarden 
vad gäller förhållande mellan vikt och kraft. 5011 är avsedd 
för bärare i viktklassen 43-80 ton. 5011 väger 4750 kg 
och passar perfekt in i Rammers tunga serie av hammare.  
Även Rammers sortiment säljs i Sverige av återförsäljaren 
Global Drilling AB.
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Boka 
monter!
Boka på

demcon.se

Du missar väl inte “Det Svenska Demoleringspriset” 
som delas ut på DEMCON-kalaset 4 september, kl 19.30. 
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• Diamantverktyg • Ground Penetration Radar • Jordrening • och mycket mera

4-5 september, 2014
InfraCity, Stockholm
www.demcon.se • info@demcon.se • 08-585 700 46

Guldsponsorer: Silversponsor: Bronssponsor: Supporters: Press: Arrangör:
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I denna tema-artikel presenterar vi de senaste produktnyheterna bland 
små och kompakta anläggningsmaskiner anpassade för dagens rivnings- 

och byggarbetsplatser. Små maskiner med allt bättre prestanda, men 
också miljövänliga, smidigare, bekvämare och lättare att serva.

kOMPAkT 
entreprenadarbete

Wacker Neuson lanserar nu den nya kompaktgrävaren 803 
Dual Power med dieseldrivning och elhydraulisk drivning. 
Enligt tillverkaren har båda motorvarianterna likvärdig hög 
prestanda och maskinen är därför mycket mångsidig.

803 Dual Power är också lätt att lasta och transportera. 
Detta tack vare att elhydraulaggregatet HPU8 har låg vikt, 
190 kg, och kompakta mått. Längd: 930,  bredd: 720 och 
höjd: 1 000 mm. Därför behöver aggregatet lite plats för 
förvaring. I utjämningsbladet finns två hål för att hänga fast 
HPU8 vid transport

Det är också enkelt att lasta aggregatet. Det finns en 
lyftögla på anslutningsanordningen för lyft med kran. Hål-
laren för kranögla tjänstgör också som anslutningsanordning. 

Med bara ett fåtal handgrepp på HPU8 är maskinen redo 
att anslutas till grävmaskinen. Det finns en enkel anslutning 

med “Plug & Play” på underredet. Det är bara att ansluta 
HPU8 till kompaktgrävaren 803 Dual Power och börja gräva.

Hos bägge motorvarianterna är det 360° rörelsefrihet 
för grävmaskinen tack vare obehindrade svängrörelser hos 
överstrukturen.

Maskinen har 10 meters rörelseradie tack vare den 12 
meter långa hydraulslangen (vid ett minsta avstånd på 1,5 
meter till HPU8).

Bobcat E10 Hybrid Dual Power
Även Bobcat introducerar nu en nyutvecklad minigrävare med 
kombinerad hybrid- och dieseldrift, E10 Hybrid Dual Power. 
Fördelen med denna maskin är att man kan skifta från el 
och dieseldrift  igenom att bara koppla ifrån elkabeln från 
380-voltsuttaget och starta dieselmotorn.

Med den nya minigrävaren E10 från Bobcat sker trans-
porten på arbetsplatsen med dieseldrift för att sedan enkelt 
koppla om till eldrift. Den är utrustad med frekvensomvand-
lare vilket innebär att man kan justera motorvarvtalet steglöst 
vid eldrift för optimal precision vid arbete med maskinen.

Minigrävaren har en vikt på 1254 kg, driftklar och med 
400mm grävskopa. Maskinen drivs med en 3-fas elmotor 
på 380 V/16 A. Den har dubbel kugghjulspump 2x10 l/min, 
yttre hydraulflöde 20 l/min och max hydraultryck 190 bar.

Bobcat S450
Bobcat lanserar också en ny skidsteerlastare, Bobcat S450. 
Den nya modellen ersätter nu Bobcat S130 och kombinerar 
alla fördelar med en riktig kompaktlastare med många av de 
nya funktioner och förbättringar som finns på större lastare.
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Bobcats nya skidsteerlastare S450 erbjuder väsentligt förbättrad kom-
fort och sikt. Hyttutrymmet har ökats med 10% och runtomsikten har 
förbättrats med 30%. Hydrauliken i Bobcat S450 har fått högre prestanda 
och effektivitet tack vare en ökning av systemtrycket och modifieringar 
av hydrauliska komponenter.

R-serien är normalt cirka 0,5 m kortare än konkurrerande maskiner med 
samma motoreffekt.

Avant grepskopa för demolering.

S450 erbjuder väsentligt förbättrad komfort och sikt. 
Hyttutrymmet har ökats med 10 % och runtomsikten har 
förbättrats med 30 %. De ger maskinen bättre kontroll och 
precision att arbeta i trånga utrymmen. Dessutom, och för 
första gången i denna klasstorlek, är S450 utrustad med 
tryckreglerad hytt. Även luftkonditionering finns tillgängligt 
som alternativ.

Hydrauliken har fått högre prestanda och effektivitet 
tack vare en ökning av systemtrycket och modifieringar av 
hydrauliska komponenter samt rör- och ledningsdragningar. 

Den nya lastaren har också ökad servicetillgänglighet. 
Bland annat genom att oljekylare och kylare är en kombinerad 
enhet som ger förbättrade kylegenskaper och bättre skydd 
mot att skräp kommer in i systemet Denna konstruktion 
underlättar också rutinmässig rengöring.

Doosan lanserar två nya minigrävare
Doosan har utvecklat och förbättrat sina två minigrävar-
modeller, DX60R och DX80R. De uppdaterade modellerna 
heter nu DX62R-3 och DX85R-3. Och man har fokuserat på 
att maximera prestandan, mångsidigheten, förarkomforten, 
servicevänlighet och inte minst påverkan på människors 
hälsa och miljö. 

Doosan DX62R-3 och DX85R-3 har alla förutsättningar 
för att bli en populär minigrävare i Sverige då föregångarna 
DX60R och DX80R har varit en succé.

Storlekarna på maskinerna är mycket populära på mark-
naden och Doosans kvalitetstänkande har gjort kunderna 
nöjda. Att nu Doosan ytterligare har utvecklat och förbättrat 
modellerna garanterar att maskinerna kommer att bli bra 
bemötta på marknaden.

Ett antal nya modeller har redan nu levererats till svenska 
kunder med positiva omdömen.

Båda maskinerna har en ny ROPS-hytt med mer plats, 
bättre ljudisolering och förbättrad sikt. Hytten har inretts med 
en 5,7 tums LCD-skärm som ger information och kontroll på 
maskinen. Man har förbättrat den hydrauliska prestandan 
och brytkraften. 

För att garantera säkerheten har Doosan utrustat 
maskinerna med låsventiler på arm- och bomcylindrar samt 
försetts med överlastsvarnare. Servicen är förenklad genom 
en lättåtkomlig motor tack vare den stora motorluckan. 

Doosan DX62R-3 har en Steg 3A-klassad Yanmar-motor 
på 49 hästkrafter. Genom den starkare motorn har man kun-
nat öka körhastigheten på både låg och hög växel. 

 Doosan DX85R-2 har en Steg 3B-klassad Yanmar-
motor på 60 hästkrafter, den har avgasåterföring (EGR) och 
partikelfilter (DPF) som gör att den klarar Steg 3B-villkoren 
och ger en minskad påverkan på miljön. Maskinen har 
även försetts med en backkamera som ökar säkerheten 
vid manövrering. 

Avants nya mångsysslare 
Finska Avant introducerar tre nya kompaktlastare i R-serien: 
Avant R20, R28, R35. R-serien skiljer sig från andra Avant-

modeller som har en annan lösning för midjan: här sitter man 
på bakram istället för den främre ramen. 

Avant fortsätter att satsa på praktisk design, effektivitet 
och hållbara komponenter i R-serien. Den är perfekt för 
demoleringsjobb och andra arbeten med krav på smidighet 
i trånga utrymmen och kraft nog för krävande redskap.

Jämförelse med vanliga Avant är R-serien enklare att backa 
och lättare att lära sig hantera när föraren är van att styra från bakre 
delen. Därför är den också smidigare att styra i trånga utrymmen.

R-serien är normalt också cirka 0,5m kortare än 
konkurrerande maskiner med samma motoreffekt. Föraren 
sitter mycket närmare redskapet och maskinen är mycket 
kompaktare, vilket ger mycket bättre sikt.

Maskinerna har en stel midja som på de vanliga Avant-
modellerna, vilket ger bättre stabilitet. Maskinerna är också 
lätta och därför enkla att transportera.

Avant erbjuder flera redskap för byggnation och demo-
lering – bland annat en helt ny grepskopa för demolering, 
hydraulhammare, betongsax, betongblandare och vibroplatta.

I Sverige importeras Avant av Nordfarm Maskin AB och 
säljs av utvalda återförsäljare

Kompaktgrävare från Yanmar
Yanmars kompakta grävmaskinserie är en nyckel till framgång 
inom rivningsbranschen världen över. Detta eftersom maski-
nerna är både lätthanterliga, hållbara och stabila. 

För de små rivningsarbetena, trånga arbetsplatser och 
inomhusarbeten erbjuder Yanmar bland annat SV08 och 
ViO10. Båda är maskiner i 1-tonsklass med utmärkt styrka, 
kapacitet och tillgänglighet för långa och tuffa arbetspass. 

För de större jobben är Yanmar B7Sigma en utmärkt 
modell som även den ingår i Yanmars ViO koncept, vilket 
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803 Dual Power är också lätt att 
lasta och transportera. Detta 
tack vare att elhydraulaggre-
gatet HPu8 har låg vikt, 190 kg, 
och kompakta mått - längd: 930,  
bredd: 720 och höjd: 1 000 mm.

Nya Bobcat E10 Hybrid Dual Power. Fördelen med 
denna maskin är att man kan skifta från el och 
dieseldrift igenom att bara koppla ifrån elkabeln 
från 380-voltsuttaget och starta dieselmotorn.

Doosan lanserar två nya minigrävare DX62R-3 och 
DX85R-3. Här har man fokuserat på att maximera 
prestandan, mångsidigheten, förarkomforten, 
servicevänlighet och inte minst påverkan på 
människors hälsa och miljö.

Yanmars kompakta grävmaskinserie är väl 
anpassad för rivningsbranschen.

innebär att den svänger helt innanför banden. 
Med sitt specialkonstruerade aggregat utförs rivnings-

arbeten säkert, bekvämt och smidigt. Speciellt vid rivnings-
arbeten uppåt och över maskinen som kräver bra räckvidd 
och sikt över arbetet. 

Väljer man att addera en hydraulhammare till sin B7Sigma 
når man en oslagbar räckvidd på inte mindre än 8,25 meter.

För att även garantera största möjliga säkerhet kan maski-
nen utrustas med ett särskilt skyddspaket bestående av förstärkt 
stålgaller över framsidan och överdelen av hytten, vilket i sin tur 
skyddar användaren från nedfallande objekt vid rivningsarbetet. 

Väljer man att utrusta extra enligt ovan nämnda förslag 
har man plötsligt en maskin som möter de hårda kraven 
enligt FOPS 2-normen.

Yanmar erbjuder ett brett sortiment av hydraulhammare. 
Med nio stycken olika modeller i serien möter man maskin-
vikter från 700 kg upp till 14 ton, alla med fabriksgodkänd 
anpassning till respektive Yanmar modell.

“Vilka utmaningar du än står inför kan vi garantera att 
vi har både maskiner och redskap som hjälper våra kunder 
att utföra uppgifterna på smidigaste sätt”, berättar Niklas 
Wiklund på Wiklunds Trading i Billeberga.

Doosan DX62R-3 har en Steg 3A-klassad Yanmar-
motor på 49 hästkrafter.
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Maskin  expo  
svenska bygg- och anläggn     ingsbranschens flaggskepp
Mässor, mässor, mässor, 
mässor och återigen mässor. 
Snack om inflation på mässor. 
Hur ska branschens aktörer 
i det lilla landet Sverige har 
råd och tid att vara med på 
alla mässor? Och hur ska be-
sökarna hinna med att gå på 
alla mässorna? När ska dom 
få tid att jobba också?

Det är faktiskt lite av scenariot numera. När mängden mässor 
började öka markant för några år sedan försökte leverantö-
rerna att vara med på i princip alla för att inte missa värdefull 
exponering och försäljning. Det är ju så att andelen tid som 
man som leverantör lägger ner på egna säljresor har minskat 
ordentligt. Mötet med kunden är idag främst på en mässa 

eller genom egna arrangemang där man bjuder in kunderna. 
Men att ställa ut på en mässa är idag en ganska dyr historia, 
särskilt när marknaden fortfarande är lite skakig. Själva mäs-
sytan kanske i sig inte är så dyr men det är allt runtomkring 
som kostar. Utställarna har nu nått till den punkt där de insett 
att det inte går att vara med på alla mässor som arrangeras. 
Insikten hänger även ihop med att mässorna kanske inte 
levererar det man hoppats på. Färre besökare och mindre 
direktförsäljning gör att utställarna många gånger vänder 
tomhänta hem igen med digra kostnader för i transporter, 
hotell, mässutrustning, utskick, trycksaker med mera.

Bara i Sverige i år är både vår och höst fulla av mäss-
sarrangemang. Året började med två amerikanska mässor, 
World of Concrete och Conexpo, som en del svenskar väljer 
att åka på. Sedan var det Nordbygg, Samoter i Verona i maj 
och lite senare Maskinexpo, därefter Load Up North i slutet 
av augusti, DEMCON på InfraCity och EntreprenadLive i 
Göteborg den 4-5 september som dessutom ligger på samma 
datum (maximalt klantigt val av EntreprenadLive) och några 
veckor senare Entreprenad Expo i Borgeby. Så ser mässkaran 
ut i stort i år inom bygg- och anläggningsrelaterade mässor. 
Kan det verkligen fortsätta så här?

Tidning Professionell Demolering har talat med ett antal 
utställare som bekräftar att man tvingas välja bort mässor 
numera. Man har inte kapacitet att vara med på flera. Och 

det märks också när man börjar syna utfallet på mässorna. 
Alla backar faktiskt i antingen antalet utställare eller antalet 
besökare. En del backar i båda avseendena och det rejält. 
Nordbygg i år hade en ganska blygsam ökning av antalet 
utställare men hade drygt 5000 färre besökare vilket är en 
ganska stora siffra. Men samtidigt på en väldigt hög nivå. 
Mässan lockade mer är 52000 besökare och det kan ingen 
annan byggmässa i Norden mäta sig med. De andra mässorna 
ligger på en helt annan nivå med antalet utställare från 30 
upp till dryga 100 eller 150 företag beroende på mässtyp. Det 
är faktiskt blygsamt och antalet besökare på mellan 3000 till 
10000 är också ganska blygsamt. Men samtidigt är det inte 
mängden som är det avgörande utan kvaliteten på besökarna 
och ifall de handlar direkt på mässan. Det är  bättre med ett 
fåtal rejäla avslut istället för 2000 monterbesökare som bara 
vill ha godis och reklampennor. Men infinner sig inte de kvali-
tativa och rätta kunderna blir mässan en direkt felinvestering. 
Man kanske, som utställare, kan finna sig i det en eller ett 
par gånger men inte i längden. Som mässarrangör åtar man 
sig ett visst ansvar att leverera det man lovar i pressreleaser, 
annonser, på hemsidor och genom andra kanaler.

Men den här artikeln handlar egentligen om landets 
största och äldsta bygg- och anläggningsmässa, Maskinexpo, 
som arrangeras 22-24 maj på mässområdet STOXA norr om 
Arlanda. Maskinexpo har arrangerats över 30 år och lockat 
besökare från hela Norden. Sedan två år tillbaka anordnas 
mässan på STOXAs egna mässmarker. Dessförinnan hölls 
mässan på Barkarby flygplats i Stockholm. Under tiden på 
Barkarby växte mässans popularitet kraftigt och hade över 
500 utställare och omkring 30000 besökare. Första året på 
STOXA låg utställarantalet på över 500 företag men antalet 
besökare minskade en del. Sedan dess är det tydligt att 
även Maskinexpo påverkats av den nedåtgående trenden i 
branschen. Förra året ställde 412 företag ut och drygt 19000 
personer besökte mässan. I år är antalet utställare nere på 
cirka 320 företag. Men det Maskinexpo har att luta sig mot 
är att man varit med om många upp och nedgångar under 
åren men ändå lyckats att hålla kursen. Det är många gånger 
de gamla beprövade mässorna som inte gjort avsteg från sitt 
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Maskin  expo  
svenska bygg- och anläggn     ingsbranschens flaggskepp

koncept som överlever. Kanske ett litet varnade finger bör 
höjas för att många utställare med så kallad runt-omkring-
utrustning med produkter som inte direkt har med bygg- och 
anläggningsbranschen börjar öka i antal på mässan. Antalet 
utställande leverantörer av renodlade maskiner, verktyg 
och utrustningar har minskat däremot. Men den rådande 
situationen inom mässektorn som beskrivits tidigare i ar-
tikeln måste naturligtvis påverka även beprövade mässor 
som Maskinexpo.

Maskinexpo har många styrkor som gjort dom välkända 
och populära under åren. En viktig sak är att besökarna får 
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möjlighet att se maskiner och utrustningar i arbete. Detta 
gäller fortsatt. Ytorna är väl tilltagna och utställarna får 
möjlighet att breda ut sig. Prismässigt har arrangören också 
hållit en bra nivå som gjort det möjligt för utställare att öka 
på sina mässmontrar så alla maskiner och utrustningar får 
plats. En annan styrka är att Maskinexpo servat sina utstäl-
lare med att på ett effektivt sätt distribuera information 
om utställarna nyheter som visas på mässan. Här tar man 
ett bra ansvar utöver att bara arrangera själva mässan. 
Här har andra liknande mässor gjort en del försök men är 
långt ifrån den bevakning och distribution av nyheter som 
Maskinexpo erbjuder. 

Här följer några smakprov på nya produkter som kommer 
att visas på Maskinexpo i maj. Liebherr kommer att lansera 
sina nya blandschaktare Dozer PR736. Företaget Norditek 
kommer att visa en helt ny vindsikt kallad VS1200 samtidigt 
som man lanserar sikten Backers 3TAL. TerexFinlay visar 
sin mobila grovsorterare 883 som visas för första gången i 
Sverige. Inomec visar en hydraulisk bockrygg avsedd för att 
lyfta eller avväxla exempelvis bjälklag. Engcon visar en nya 
tiltrotator. Cordestam kommer att visa upp nya minigrävaren 
ES60TR från Eurocomach. Finska Remu visar en ny generation 
körplattor och Smartscale visar en ny lastarvåg. Delvator, 
återförsäljare i Sverige för Hitachi, visar bland annat en 
ny bandgrävare med superlång räckvidd. Håbeco visar en 
inbrottsklassad byggcontainer och Topcon kommer med en 
ny dumpermodul som ger kontroll på massorna. Allu visar 
en ny betongpålskap och Bröderna Holst Sørensen visar ett 
patenterat stabiliseringssystem för Giant minilastare. Elverks-
tillverkaren SDMO visar flertalet elverk för byggarbetsplatsen. 
Pan Trading visar upp nya agenturen hydrauliska rivnings- och 
återvinningsverktyg från Okada. AB G Alexandersson visar 
den nya redskapsbäraren Energreen K1000. Abelco kommer 
med en ny serie kompakta grävare utan svans samt en serie 
nya små lastmaskiner. Cordestam visar en ny banddumper 
kallad Bergmann 4010 samt att man visar teleskoplastarna 
Faresin och nya dumprar från Bell. PG Export visar Arden 

Equipment unika tandsystem på företagets rivnings- och 
återvinningsverktyg. Beck Maskin använder Maskinexpo 
för att nylanserar Kobelco i Sverige. Libherr lovar också att 
visa ett gäng nyheter såsom hjulgrävare, materialhanterare 
och hjullastare med mera. Amas Svenska visar nya verktyg 
från VTN och krosskopor från Simex samt sin egen Amas-
gripen. JLG visar sina nya liftar. Det gäller även företaget Zip 
Up som visar liftar och ställningar. Jack Midhage visar sitt 
breda sortiment och bland annat en ny diamantteknik som 
kapar både kostnader och stål. Pumptillverkaren Xylem är 
på plats med den klassiska länspumpen BIBO i ny tappning. 
MaskinMekano visar ett nytt sorteringsverk. Avant Tecno 
visar genom Nordfarm en rad nya kompakta lastmaskiner och 
redskapsbärare. Andra smidiga lastmaskiner kallade Pixy visas 
av KPM Maskin. Och så fortsätter det. Listan på nyheter som 
presenteras på Maskinexpo är oändlig och kan beskådas i 
sin helhet på Maskinexpos hemsida eller på mässans sida på 
www.mynewsdesk.com. Värt att kolla för den som vill vara 
lite förberedd inför mässan. I vanlig ordning ställer tidningen 
Professionell Demolering och Svensk Rental Tidning ut med 
egen monter vid huvudentré. Monternummer är P14. 
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3M Svenska AB / Peltor  2174
Abelco Nordic AB  803
Allu Sverige AB   1309, 1311
AMAS SVENSKA AB   1303
Andersson attachment AB  2168
Beck Maskin Sverige AB  932, 939, 941
BestGrip AB   2120
Björknäs Bergsprängning AB  114
Bobcat Sverige AB   1365, 1367
Brdr. Holst Sörensen AS  925
Brokk AB    1115, 1117
Cordestam Maskin AB   2210
Crimestoppers Sweden   1150
Delvator AB   1130
DNB Finans    1131
Duztech AB    1973
engcon Sweden AB   1123, 1125
Entrack i Stockholm AB  922
EPOX Maskin AB   937
Fredheim Maskin A/S   301

HeatWork AB   927
Hitachi Power Tools Sweden AB  970
Hydroscand AB   1139
Hüllert Maskin AB   1144
Indexator Rototilt Systems AB  1145, 1147
INOMEC AB   2160
IRC Industrial Radio Control AB  2148B
KRANLYFT AB   977
Krossning & Sortering AB  107
Last AB VSM   1992E
Liebherr-Sverige AB   300
Ljungby Maskin AB   1344
Mascus Sverige   2205A
Maskin Mekano  AB   101
Maskinentreprenörerna  945
MaskinLeverantörerna   X02
Midhage AB, Jack   1992D
Minimaskiner AB   929
Nordfarm Maskin AB   940, 942
OilQuick AB   1303

ONE100 Professional AB  2201
P & T Verktyg AB   2173, 2175
Pan Trading Machinery AB  1138
Power Tools AB   1100, 914
Professionell Demolering  P14
REMU Oy    2222
Robert Bosch AB   1153
ROBOTA AB   952
SEMAB, 
Skandinaviska Entreprenadmaskiner 1137
Slangakuten  1112
SMP Parts AB  1154, 1156
Steelwrist AB  944
Stig Machine  2163, 2165
Strengbom i Eneby AB  1344
Ståhles Mining and Construction AB 1136
Swed Motor AB  2161
Svensk Rental Tidning  P14
Terex Scandinavia AB  501, 503

Utställare på Maskinexpo 2014 som säljare maskiner 
och utrustningar inom de sektorer PD bevakar 
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Rivningsbranschen är lite av en berg-och dalbanaindustri. En ström 
av nya produkter dök upp på förra årets Bauma och sedan blir det 
tyst. Men det är under dessa till synes lugna tider som nya idéer föds 
och finslipat till innovativa lösningar. Detta är vad som nu händer i 
grävmaskinsegmentet.

Smarta maskiner för rivning från Volvo
På mässan Conexpo i USA i mars introducerade Volvo CE det senaste 
inom sin E-serie med modellerna EC250EL , EC300EL , EC380EL 
och EC480EL. Samtliga modeller är försedda med emissionslåga 
och bränslesnåla Steg IV-motorer. Att de är extremt bränslesnåla 
beror på en rad olika funktioner som optimerar flödet och minimerar 
tryckförluster i hydraulsystemet. Den viktigaste anledningen är Volvos 
Eco-läge, som automatiskt väljs för att minska bränsleförbrukningen 
utan någon förlust av prestanda i de flesta förhållanden. Men ECO-
läget kan stängas av från hytten. Med en vikt på 26 till 30.5 ton för 
EC250EL, 29.3 till 35 ton för EC300EL, 39.3 till 44.5 ton för EC380EL 
och 47.1 till 55.4 ton för EC480EL har de nya maskinerna försetts 
med långa underreden för att öka stabiliteten. Den mindre EC220D 
21.13 till 23.99 ton och den största EC700C 69.8 till 71 ton kan 
fås rivningsutrustade.

När det gäller skräddarsydda maskiner för exempelvis rivning 
förlitar sig Volvo på samarbeten med externa påbyggare. Ett bra 

exempel på ett sådant samarbete är mellan Volvo CE och Kocurek är 
konceptet Volvo Step Safe Cab. Denna unika hyttlösning innebär att 
hytten kan sänkas till marknivå. Säkerhetsanordningar tillåter att hyt-
ten sänks manuellt vid motorfel eller hydrauliska fel eller om föraren 
behöver hjälp. Maskinen har också ett separat elektrisk kraftpaket 
så att när föraren lämnar sin maskin obevakad kan hytten återföras 
till det ursprungliga läget för att förhindra eller minimera eventuella 
skador som kan uppstå. Denna lösning gav Volvo ett innovationspris 
vid förra årets World Demolition Summit.

Ett samarbete med det svenska företaget CeDe, som jobbar med 
modifieringar, har resulterat i att utrusta modellerna Volvo EC250DL 
och EC300DL med raka rivningsbommar. Ytterligare modifieringar 
resulterade i en extra motvikt på ett ton och en vindruta som sträcker 
sig upp på hyttens tak och ger extremt god visibilitet för föraren. 
Glaset är hela 7 mm och laminerat för att stå emot yttre påverkan. 
Vindrutan är försedd med parallella torkare för at hålla sikten fri och 
som säkerhet har en särskild ram kallad FOG monterats över hytten. 
Dessa modeller lämpar sig utmärkt för rivningsarbeten med bommar 
med lång räckvidd. 

www.volvoce.com

Komatsu lanserar en ny hybridmodell
Komatsu Europe International har lanserat den nya HB215LC - 2 som 

Sektorn för rivningsutrustade grävmaskiner är 
ganska tyst för närvarande. Inte mycket nytt på 
horisonten. De flesta produktlanseringar ägde 
rum tidigare på Intermat och Bauma. Det ver-
kar som om den breda massan av tillverkare 
tar en paus, vilket gör de få introduktioner 
trots allt sker blir desto mer intressanta. 
PDs Andrei Bushmarin har granskat de 
senaste produkterna.

gRäVMASkInSEkT  ORn 
går in i energisparläge
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är en hydraulisk hybridgrävmaskin. Detta är tredje generationens 
hybridmodell med en ökad rörelsevikt på 22.55 ton och en skopka-
pacitet på 1.68 m3. Sedan 2008, då Komatsu lanserade sin första 
hybridgrävare, har över 2500 hybridmaskiner sålts över hela världen. 
Enligt Jim Venerus, biträdande chef för produktmarknadsföring på 
Komatsu Europe, är Komatsus hybridteknik erkänd som pålitligt och 
effektivt bland grävmaskinsägare och operatörer. ” Komtrax över-
vakningssystem, standard på Komatsus modeller, visar att Komatsus 
kunder spara i genomsnitt 25 % bränsle och samtidigt åstadkommer 
man en betydande minskning av CO2-utsläppen”, säger Venerus.

HB215LC - 2 drivs av Komatsu hybridsystem som återvinning och 
lagrar kraften ifrån maskinens svängmotor. Maskinen är försedd med 
en elektrisk svängmotor, en elgenerator motor , en ultra - kondensator 
och en 104kW dieselmotor. Ultrakondensator ger energilagring och 
momentan kraftöverföring. Den kinetiska energin som alstras vid 
inbromsning av svängmotorn omvandlas till elektricitet som sänds 
via en inverter och fångas upp av ultrakondensator. Vid acceleration 
i arbetsbelastning urladdas den samlade energin för att ge rotation 
till den övre strukturen och för att hjälpa motorn att driva hybrid-
regulatorn. Den lagrade energin ger ytterligare hästkrafter som kan 
användas för att maximera maskinens prestanda. HB215LC - 2 har 
en fem år eller 10.000 timmar- garanti.

Ytterligare nyheter från Komatsu är PC170LC - 10 som väger 
mellan 17.28 och 18.22 ton. Maskinen är utrustad med en stan-
dardmotvikt och  har upp till 5 procents förbättring i lyftkapacitet 
än sin föregångare i PC160LC - 8. En tyngre motvikt finns som tillval 
och ökar ytterligare maskinens lyftkapacitet på upp till 15 procent. 
PC170LC - 10 erbjuder en nettoeffekt på 86kW och är upp till 10 
procent mera bränsleeffektiv än sin föregångare  beroende på 
applikation och arbetsvillkor.

www.komatsu.eu

Hitachi håller sig à jour inom hybridtekniken
Hitachi Construction Machinery (Europe) har lanserat den första i en 
ny generation av hybridgrävare, ZH210LC - 5 Hybrid. Ekonomi, använ-
darvänlighet och miljövänlig är några av förtecknen för ZH210LC - 5 
hybridteknik och som gäller för alla Hitachis hydrauliska, elektriska 
och batteridrivna grävmaskiner. Hitachi använder sig av sitt Trias HX-
system vilket minskar bränsleförbrukningen och CO2 med upp till 31 
procent enligt Hitachi själva. Tack vare den flexibla kombinationen av 
en beprövad hydraulmotor och en miljövänlig elmotor ger det samma 
nivåer av effektivitet och smidig svängrörelse som alla Zaxis - 5 

hydrauliska modeller. Trias HX -systemet kombinerar ett hybridsystem 
med ett energieffektivt Trias hydraulsystem för att uppnå mycket 
låg bränsleförbrukning. Hybridsystemet innefattar en svängmotor 
som omvandlar energi som genereras under svänginbromsningen 
till elektrisk energi. Energin överförs genom effektstyrnings enheten 
och lagras i kondensatorn  innan den används för att hjälpa motorn 
att accelerera och att flytta den övre strukturen. Trias hydraulsystem 
förbättrar prestanda avsevärt hos Hitachi ZH210LC - 5 hybridgräv-
maskin. Systemet sysselsätter tre pumpar och tre reglerventilsystem 
vilket ger en större noggrannhet,  minskar tryckfall och sparar energi. 

Medan ZH210LC - 5 matchar egenskaperna hos de andra 
grävmaskinerna i Zaxis – 5-seriens mellanklass. Hybridmaskinens 
förmåga att växla mellan hybrid- och Trias-system leder till ytterligare 
sänkta driftskostnader och ett ännu större bidrag till lönsamheten. 
Dessutom är det ZH210LC - 5 försedd med ett övervakningssystem 
som bevakar bränsleförbrukning och energianvändning per timme och 
varje dag. HYB ikonen på skärmen visar att hybridsystemet arbetar och 
lyser när mängden el i kondensatorn har nått en tillräcklig nivå. Före 
lanseringen genomgick ZH210LC - 5 hybrid en rigorös vintertest vid 
polcirkeln under ledning av finska entreprenörsfirman Maansiirtoliike 
Kemppe . Företaget använde maskinen för schaktning och lastning 
från januari till mars 2014 på ett vägbygge i Rovaniemi.

www.hcme.com

Kobelcos nya tysta och rena maskiner
Japanska Kobelco Construction Machinery är en relativ rookie inom 
rivningsbranschen men har ett gott rykte som grävmaskinstillverkare. 
Kobelco har nyligen lagt till två nya zero-tail-swing grävmaskiner till 
dess SR Series. Den nya SK260SRLC och SK260SRNLC är utrustade 
med det så kallade iNDr-konceptet som står för ett integrerat buller- 
och dammreduceringssystem. Reduceringen har uppnåtts genom att 
placera motorrummet i en enda kanal som förbinder luftintaget till 
avgasutloppet. Luftinsug och avgasöppningar har isolerats. Denna lös-
ning  tillsammans med generös användning av ett isoleringsmaterial 
i motorrumskanalen minimerar motorns buller. Det högpresterande 
iNDr-filteret tar bort damm från den inkommande luften vilket ger 
en tystare och renare drift av motorn och förhindrar igensättning av 
kylaggregatet. Med SR -serien har Kobelco uppnått en imponerande 
10 dB bullerminskning på höger sida av maskinen. De nya maski-
nerna har den allmänna ljudnivån på 95 dB vilket är 5 dB under den 
japanska regeringens krav på extremt låg bullernivå.

www.kobelco-europe.com

gRäVMASkInSEkT  ORn 
går in i energisparläge
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Så blev nordbygg 2014

Årets utgåva av 
mässan Nordbygg 
höll även i år ställ-
ningarna som den 
största byggmässan 
i Norden.

Nordbygg 2014, 1-4 april, fyllde hela Stockholmsmässan och runt 
900 företag ställde ut. Det är något fler företag än 2012 då siffran 
hamnade på 870 utställare. Mässan besöktes av 52 500 personer 
under de fyra dagarna.

Redaktionen har dock inte fått någon exakt siffra på hur många 
bolag som ställde ut men att mässan var fullbokad råder ingen 
tvekan om. Det fanns till och med en väntelista av företag som 
önskade monter men inte fick. Men avseende antalet besökare så 
backade mässan något. 2012 besöktes Nordbygg, enligt mässans 
egna uppgifter, av 57 000 personer. I år hamnade siffran på 52 500 
vilket utan tvekan är helt godkänt. Men det är helt tydligt att det 
skett en viss inbromsning, kanske beroende på konjunkturerna eller 
på det faktum att det idag arrangeras för många mässor i landet. Den 
mest intensiva mässdagen blev torsdagen med 19000 besökande.

Brett produktsortiment
Nordbygg innehåller alla möjliga typer av produkter relaterade till 
byggbranschen, både för proffs och amatörer. Som branschtidning 
inom maskinuthyrning  var det dock B-hallen som lockade mest, 
som vanligt, bör tilläggas. Här samlades återigen de flesta kända 
aktörer som vänder sig till byggbranschens aktörer inklusive alla 
uthyrare av maskiner. Mellan klockan 11 till 14 var det tjockt med 
folk i B-hallen, både torsdag och fredag då tidningen besökte mäss-
san. På eftermiddagarna tunnade det dock ut ganska snabbt och var 
periodvis lite glest i montrarna. Men totalt sett var de flesta utställare 
som tidningen talade med nöjda med kvaliteten på besökarna. Dock 
klagades det en del att det inte blev så många avslut som det brukade. 
Många var intresserade men höll hårt i plånboken. Att den riktiga 
investeringsviljan inte fanns där tyder ändå på att det finns en viss 
försiktighet i branschen. Jobben växer fortfarande inte på träd och 
det skapar en avhållsamhet att investera. Året började ganska bra i 

branschen i januari vilket dock hängde ihop med att en hel del projekt 
spillde över från 2013. När dessa hade slutförts vad tillströmningen 
på nya jobb blygsam vilket gjorde att första kvartalet blev lugnare 
än vad många hade hoppats på. Lite i paritet med inledningen av 
förra året. Något som dock skruvade upp stämningen i B-hallen var 
Power Tool Street där alla leverantörer i branschen av elverktyg höll 
till. Några exempel bland leverantörerna av elverktyg var Bosch, 
Hitachi, Panasonic, De Walt, Pasload, Fein, Hilti med flera. Här kunde 
framförallt hantverkare testa nya elverktyg. De borrade, sågades, klövs 
och bilades i montrarna så det stod härliga till.

En mässa för rentalbranschen
Nordbygg fortsätter att stärka sin ställning som en perfekt mässa 
för maskiner som lika väl kan hyras som att köpas. Här fanns 
kapmaskiner, väggsågar, borrsystem, länspumpar, kompaktlastare, 
betongblandare, ställningar, stegar, golvslipningsutrustning, arbets-
kläder, mätutrustning, servicebilar, spik och borr och tre av branschens 
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största maskinuthyrningsföretag i Cramo, Ramirent och Lamberts-
sons. Några ytterligare exempel bland utställarna var Husqvarna 
Construction Products, Grindex, Jack Midhage AB, BVM med Heylo 
och GEDA, Pullman Ermator, Dustcontrol, HTC, Scanmaskin, Saint 
Gobain, Zip Up, Brubakken, Carlsson & Co, Topcon med Blinken Tools, 
Flex Scandinavia, Epox Maskin, Starke Arvid för att nämna några. 

Och så till nyheterna…
Det var gått om nya produkter. Så många att det är praktiskt omöj-
ligt att nämna alla. Bland elmaskinerna formligen dignade det av 
nyheter. Bosch två montrar lockade stora skaror av hantverkare som 
ville känna på nyheterna. Man visade bland annat sina sladdlösa 
skruvdragare med borstlösa EC-motorer, nya och extremt kompakta 
cirkel- och sticksågar också utan sladd, smarta mätutrustningsenheter 
både från Bosch och CST Berger för att inte tala om den nya lilla 
avståndsmätaren som kommer att bli oumbärlig på bygget.

DeWalt visade bland annat sin nya skruvdragare XRP och nya 
sladdlösa multiverktyget XR. Hitachi har lagt in en ny växel och 
langade ut ett antal nyheter på mässan. Man släppte många nyheter 
i sitt 18V-sortiment med kolborstfria motorer, 5.9 Ah-batterier och 
smart förvaringssystem. Andra nyheter från Hitachi var en gängstång-
skap, en byggradio, en ny arbetslampa med mera.

Flex Scandinavia är kända för sitt breda program av maskiner och 
hjälpmedel för byggbranschen. Den här gången ställde man ut i två 
montrar och använde mässan för att lansera det nya varumärket Flexx-
tra. Flexxtra är ett och nytt sortiment av olika typer av diamant- och 
hårdmetallklingor, slip- och fräsverktyg, borr med mera. Man kommer 
under året att satsa hårt på att få ut sortimentet bland användarna.

För Tidningen Professionell Demolering var det mest B-hallens 
utställare och produkter som lockade, som sagt tidigare. Ett företag 
som borde ha stått i B-hallen var Jack Midhage som hade flera 

intressanta nyheter i sin monter. Man presenterade nya luftrenar-
sortimentet Oxy San som du kunde läsa om i PD 1-2014. Lagom till 
mässan släppte man Oxy San 600 som är en mindre luftrenare med 
joniseringsteknik. I montern fanns också den större Oxy San 1000 
samt en ny golvsåg med modellbeteckningen MGS550. Jack Midhage 
AB stod i A-hallen och var inte helt enkla att hitta om man inte visste 
vad man letade efter.

Andra nyheter var att Husqvarna Construction Products använde 
Nordbygg för att lansera sitt nya produktsortiment PRIME. PRIME 
handlar om nya högfrekventa och eldrivna produkter för håltagning 
som dels samverkar med varandra och dels erbjuder snabb etablering 
och hög effektivitet. I nuläget omfattas PRIME av ett borrsystem med 
borrmotorn DM650 och Power pack PP65, elkapmaskinen K6500 HF, 
elringkapen K6500 Ring och väggsågen Ws220 med power pack 
PP220. I Husqvarnas monter fanns även en rad andra produkter 
såsom rivningsrobotar, golvslipar, väggsågar och andra borrmaskiner 
samt nya diamantverktygssortimentet Diagrip.

I Hiltis välfyllda monter fanns allt av det senaste framdukat. 
Tyngdpunkten hade man dock lagt på sina elverktyg. Men här fanns 
också sortimentet av bilningsspett samt det senaste inom högfrek-
vensstyrd håltagningsutrustning.

Ett kort stenkast därifrån ställde Pullman Ermator ut sin utrust-
ning för stofthantering och luftrening. Tillverkaren har slutit ett avtal 
med företaget Trackunit som innebär att Pullman Ermators samtliga 
produkter kan fås med spårning. En egenskap som passa rutmärkt 
vid uthyrning då man dels kan hålla reda på var maskinen befinner 
sig och dels läsa av en rad olika parametrar som hur mycket den 
använts, hur den mår eller om filtret behöver tömmas eller bytas 
med mera. Det var Kjell Broström från Trackunit som presenterade 
spårningslösningen. Pullman lanserade nya föravskiljaren Ct7FA, nya 
trefassugen t10000, den nya gasoldrivna trefassugen t8600P som 
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visades av företagets säljare i norr Robin Fransson. Att produkterna 
föll besökarna på läppen var uppenbart då utställaren hade fullt med 
folk i montern under större delen av mässan.

BVM, ByggVärmeMaskiner i Göteborg visade ett nytt värmeag-
gregat och fläkt från tillverkaren Heylo som också tillverkare en rad 
olika kompakta och effektiva luftrenare och fläktar för byggindustrin. 
Men det nya värmeaggregatet är främst avsett för event och har 
dessutom en väl tilltagen kapacitet att klara av att värma upp stora 
utrymmen. Den riktigt stora nyheten från BVM var dock en ny kom-
binerad material och personhiss från GEDA som är enkelt omställbar 
för användning för antingen personer eller material. Det vanliga på 
ett bygge är att man måste ha två olika hissar, en för material och 
en för personal vilket kostar både pengar och tid. Men med nya 
modellen för GEDA är det här ett minne blott, en klar förbättring 
på byggarbetsplatsen.

Inom området ställningar och liftar fanns också några aktörer 
med fast kanske inte så många som man väntat sig. På plats fanns 
dock som vanligt Brubakken med bland annat JLGs produkter. Brubak-
ken släpper många nyheter nu men alla fanns inte med på mässan. 
I montern visade man bland annat en pelarlift från JLG och en ny 
billift. Andra nyheter är Ommes nya 42-meters hybridlift.

En annan leverantör som ställde ut var Zip Up Svenska AB. 
Företaget ställer för övrigt alltid ut på Nordbygg. Rickard Holmlund, 
som är en av ägarna till bolaget, var nöjd med mässan och hela första 
kvartalet av året. Han berättade att man hittills sålt över 70 liftar 
av märket Dino i Sverige bara sedan i början av januari i år. “Det är 
rekord och jag tror att de fortsätter”, sa en nöjd Rickard. I montern 
var det fullpackat med produkter med allt från liftar, hjälpmedel för 
byggarbetsplatsen, glasliftar och en ny trappställning från Instant 
UpRight som man visade upp. Även en representant från Instant 
UpRight fanns med i montern, Markku Tuliniemi.

Bengt Berg AB var en av få utställare som visade kompaktma-
skiner för utlastning och transport av exempelvis rivningsmassor. 
Man visade som vanligt den lilla kompakt loadern med lyftaggregat 
CanyCom. Strax intill återfanns ännu en leverantör av bland annat 
kompaktutrustning nämligen Carlsson & Co som är återförsäljare 
för den nya motoriserade skottkärran Contractor, som var helt ny på 
mässan, Messersis olika typer av lastare samt att man även visade 
NPKs olika typer av rivningsutrustning.

Dustcontrol visade också upp sina nya produkter som lanserats 
under den senaste tiden. Man visade upp stora delar av sitt sortiment 
och framförallt nya DC 3900 Twin eco som erbjuder dubbel styrka 
mot damm. När det är mycket damm är det bra att kunna arbeta 
länge utan att ständigt behöva tömma plastsäcken eller behållaren. 
”Sådana tillfällen bemästrar nya DC 3900c Twin eco på ett effektivt 
sätt tack vare den integrerade föravskiljaren. Den är också utrustad 
med två av våra nya eco motorer som, trots att de förbrukar mindre 
energi, har högre sugeffekt än tidigare.” 

Nyheter återfanns även inom produktområdet maskiner och 
verktyg för slipning och polering av betonggolv. Den största aktören 
HTC fanns som vanligt med på mässan och visade upp delar av sitt 
sortiment inklusive sina större slipar, Grey Line-sortimentet och inte 
minst den nya verktygsserien SMHX. Med SMHX blir det betydligt 
enklare att välja verktyg för slipning och polering. Färre steg och 
mera överskådligt att hitta rätt verktyg för jobbet.

Alldeles intill HTC stod tillverkaren Scanmaskin som också 
hade en dignande monter av maskiner och verktyg. Alla de senast 
produkterna för slipning och polering av betonggolv fanns i display. 
Den färskaste nyheten, propandriven golvslip kallad Scan Combiflex 
800 Propane visades. Produkten lanserades på den amerikanska 
marknaden vid mässan World of Concrete i januari i år. Scanmaskin 
blir först bland tillverkarna i Europa att lansera en propandriven 
maskin som eliminerar krånglet med eltillgång. Tillgången på el på 
amerikanska byggarbetsplatser är begränsad även inomhus. Enligt 
tradition bjöd Scanmaskin på sina goda räkmackor i montern som 
tidningens redaktör inte kunde motstå.

En sektor som tydligt blivit större på Nordbygg och framförallt 
i B-hallen är arbetskläder. En relativt stor del av hallen upptogs av 
tillverkare och leverantörer av arbetskläder. På mässan ställde även 
som sagt tre av landets största maskinuthyrningskedjor ut, Cramo, 
Ramirent och Lambertsson. Både Cramos och Ramirents montrar 
var centralt placerade men väldigt olika. Medan Cramo hade en 
extremt öppen monter med tilltalande design hade Ramirent valt en 
helt stängd monter. Bakom de gula väggarna dolde sig en labyrint 
med ett antal frågor och upplevelser för den som vågade sig in. Ett 
ganska annorlunda grepp som utan tvekan väckte uppmärksamhet. 
Lambertssons hade också en öppen informationsmonter i den norra 
delen av hallen.
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OP system ab    Billeberga     Tel 010–456 70 00  
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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-
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EN LITE NÄRMARE
SLANGSERVICE.

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
www.hydroscand.se

Med våra 48 butiker runt om i Sverige kommer vi nära. Med vår 
tjänst SlangExpress kommer vi ännu närmare. Vi erbjuder effek-
tiv slangservice dygnet runt, eftersom en stillastående maskin 
är lika kostsam oavsett vad klockan är.  
Ring SlangExpress på 020-46 46 00
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Årsmöte med resa till finland
HiBs årsmöte 2014 blev mera 
omfattande än vanligt. Förut-
om presentationer och själva 
årsmötesdelen begav sig det 
församlade sällskapet iväg 
på en studieresa till Levanto 
i Finland. Totalt hade 30-talet 
entreprenörer och leverantö-
rer slutit upp.

Arne Holgersson, text & foto

Torsdagen den 10 april höll branschföreningen HiB, Hål-
tagningsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier sitt 
årsmöte. Den här gången blev årsmötet lite mer omfattande 
än vanligt. Man höll till på Scandic Hotel Ariadne i Värtaham-
nen i Stockholm. Efter årsmötet begav sig de församlade 
iväg på en resa till våra grannar i öster, d v s Finland och 
tillverkaren Levanto. 

Ny hemsida för bland annat håltagare
Själva årsmötesdagen hade flera intressanta punkter på agen-
dan. Bland annat informerade Lotta Sigfrid från företaget 
Byggipedia om en ny hemsida som bland annat ska inrikta 
sig mot oss håltagare, leverantörer samt lärare. Sidan är än så 
länge under uppbyggnad och kommer att lanseras senare i år.

Man informerade också om att föreningens information 
som tidigare delades ut i form av tryckt media genom HIB-
info nu har bytt form och delas nu istället ut via tidningen 
Professionell Demolering i form av en helsida med viktig 

information. Kontinuerlig information och uppdateringar sker 
dessutom via hemsidan www.hib.nu och den kommande 
hemsidan www.håltagning.nu

Årsmötet fick även en presentation från Jonas på Pro-
fundis angående tidrapportering och arbetsrapportering via 
Chronox. Mer information finns att tillgå på HIBs hemsida.

Själva årsmötesdelen i mötet öppnades av föreningens 
ordförande Anders Andersson och Arne Holgersson valdes 
till ordförande för mötet. Protokoll kommer att distribueras 
vi föreningens hemsida. 

Besök hos Levanto
Patrik Sandman VD för Levanto AB hade bjudit in deltagarna 
till studiebesök på Levantos  fabrik i Finland. Totalt reste 

27 personer till Helsingfors.  Levanto hämtade sällskapet 
med  buss och man åkte genom Helsingfors ut till fabriken 
strax utanför Helsingfors. Patrik Sandman informerade om 
att bolaget satsar starkt på Norden och att man även har 
kontor och serviceverkstad i St Petersburg i Ryssland. Levanto 
har också alla leveranser till ett stort borrjobb i hamnen i 
Helsingfors. Hundratals borrhål med djup på 3-5 meter och 
800 mm i diameter borrar och skall borras. Levanto har tagit 
fram speciella borrsegment för detta ändamål och sköter all 
service. Levantos fabrik var en väldigt  miljövänlig, bland 
annat återvinns allt kylvatten, den var väldigt välstädad och 
personalen verkar trivas. Hibbarna blev bjudna på en jättegod 
lunch och därefter gick bussar tillbaka till flygplatsen och 
Helsingfors centrum.
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krossat, siktat, klart och nytt

Att krossa, sikta och återvinna rivnings-
massor har definitivt ökat I popularitet 
sedan det trevande 1990-talet.

Nu lönar det sig äntligen att återvinna men det krävs lite planering 
och rätt tänkande från entreprenörerna som ger sig in i det här 
gebitet. Det finns idag ett stort antal tillverkare som är verksamma 
inom sektorn utrustning för återvinning. I den här artikeln skummar 
vi igenom vad som är nytt på marknaden.

MB
När man pratar om återvinning av byggnadsrester tänker kanske de 
flesta fortfarande på stora mobila återvinningskrossar. Men idag har det 
blivit ganska vanligt att även återvinna små mängder av material. För 
det ändamålet har krosskoporna som man fäster direkt på maskinbom-
men blivit väldigt populära. Idag finns ett stort antal tillverkare men det 
företag som betecknas som dom som lanserade idén med krosskopor 
är italienska MB Crusher, eller Meccanica Breganzese. MB Crusher har 
främst sitt eget breda sortiment men man tillverkar även krosskopor 
som “brandas” i andra varumärken. MB tillverkar både kross- och 
siktskopor. Under den senaste tiden har man lanserat två nya modeller 
kallade MB-L120 och MB-L140 som är krosskopor utvecklade för att 
använda på kompaktlastare och grävlastare. 

Simex
Simex är en annan italiensk tillverkare av kross- och siktskopor. 
Simex lanserade för en tid sedan sin största krosskopa, CBE50, som 

kan bäras av grävare upp till 60 t. Man har även nyligen lanserat 
siktskopan VSE40.

Allu
Allu, som sedan en tid tillbaka även har et eget dotterbolag i Sverige 
lanserade för en tid sin DL-serie som är avsedd för mera småskalig 
krossning samt är försedd med den kända top screen teknologin. 
Konstruktionen ser till att krossen inte kör fast och kan hålla en god 
kapacitet även om materialet är vått. DL-serien har fått tre nya model-
ler för 4 till 25 tons grävare eller 2 till 8 tons hjullastare. Skoporna kan 
även bäras av traktorer och grävlastare. Men den stora nyheten från 
Allu är kanske M-serien av kraftfulla skopor avsedda för krossning 
av mjukt berg med sikte på gruvnäringen.

Kleemann
Tyska krosstillverkaren Kleemann som ingår i Wirtgen Group har 
lanserat flera nya krossar och siktar under den senaste tiden. Den 
senaste modellen från Kleemann är Mobirex EVO 2 som är en mobil 
slagkross. Det finns två modeller i Mobirex-serien och den nya heter 
MR 130Z. Den första modellen har beteckningen Mobirex MR 110 Z. 
Intagsöppningarna är 1300 respektive 1100 mm. Kapaciteten spänner 
mellan 350 till 450 t/h. Kleemann lägger stor vikt på att miljöanpassa 
sina produkter och alla produkter följer emissionskraven i nya Tier 4. 

Finska tillverkaren Allu är nog 
med att demonstrera och visa sina 
produkters funktion, i synnerhet 
på mässor.
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krossat, siktat, klart och nytt

Powerscreen
Irländska tillverkaren Powerscreen, som ingår i Terex-gruppen, har 
lanserat tre nya maskiner. En kross är utrustad med käftkross, den 
andra med slagkross och den tredje nyheten är en sikt. Samtliga 
nyheter är konstruerade för att använda inom demolering och återvin-
ning. Käftkrossen Premiertrak 300 HA Hydrostatic VGF är utrustad 
med ett nytt hydrostatiskt driftsystem som gör det maskinen kan 
reverseras för att bland annat användas för återvinning av asfalt. 
Krossen passar bra för användning i tätbebyggda områden då den 
är bränslesnål och håller en låg bullernivå.

Den andra nyheten Trakpactor 320SR är en mellanstor slagkross 
som uppgraderats för att leverera ett bättre material i stenbrott. 
Kapaciteten ligger på 320 t/h.  Den nya sikten är en Warrior 2100 
med så kallad Triple Shaft technology vilket är unikt för Powerscreens 
tunga mobila siktar. Warrior 2100 är unik när det gäller att sikta 
kladdigt blandmaterial som är vanligt på en rivningsarbetsplats. Den 
är utmärkt för att sikta gräs, jord, betong, trä och asfalt.

Metso
Metso har nu på allvar börjat prata om sin serie av så kallade 
shredders. Det var hela tre år sedan som Metso förvärvade en väl-
känd dansk tillverkare av shredders. Nu kommer produktserien att 
lanseras världen över. Produkterna finns i två serier. Den ena serien, 
EtaPreShred har fyra modeller som är avsedda för pre-shredding. Den 
andra serien, EtaFineShred är en mera finförstörare. Modelelrna kan 
få både som mobila eller stationära. Maskinerna är försedda med 
aggressiva växelstyrda knivar som attackerar materialet från alla sidor 
och förstör det. Maskinen drivs hydrauliskt med hydrostatteknik vilket 
innebär att de kan startas på full effekt.

Andra nyheter från Metso är nya konkrossen Lokotrack LT220 
som har både kross och sikt på samma chassie samt mobila Lokotrack 
ST2.8 skalperingssikt. Sikten kan förses med en kraftfull magnet så 
att den även kan hantera metall.

Sandvik
Även Sandvik har kommit med en nyhet på krossidan vilket är se-
kundärkrossen QS441 som är försedd med en konkross. Maskinens 
hjärta är konkrossen CS440 som faktiskt användes vid stationära 
krossanläggnigar i över 30 år. Men nu har man alltså hittat en ny 
mobil applikation för den populära krossen.

Hartl
Nu har österrikiska tillverkaren Hartl gett sig in i leken igen. Familjen 

Hartl sålde för några år sedan sin krosstillverkning till Atlas Copco 
men man har nu istället satsat på tillverkning av kross- och siktsko-
por. Man lanserar nu åtta olika modeller av kross- och siktskopor. 
Produkterna ställdes nyligen ut på amerikanska mässan Conexpo 
och tillverkaren var mycket nöjd med utfallet. Man registrerade 600 
intresserade besökare i montern som kom från 33 olika länder. Man 
rapporterar att en hel del även såldes i montern. 

   Hartls nya produkter karaktäriseras av hög kvalitet och en 
unik teknik samt en mycket robust konstruktion. Tillverkaren har 
också integrerat käftkross i formatet av en krosskopa som klarar 
att krossa och separera natursten och återvinna material direkt på 
arbetsplatsen. Den unik krossprincipen, utvecklad av Hartl, kallar man 
för Quattro. Krosskoporna från Hartl håller en hög genomsnittliga 
krosskapacitet och levererar en hög kvalitet på slutprodukten med 
en liten andel av för stort material. 

Remu
Remu känner vi väl i Sverige och är ytterligare en finsk tillverkare 
av kross- och siktskopor. Remu har funnits i mer än 20 år. Remu 
har nyligen lanserat ett antal produkter som uppgraderats och 
förbättrats vilket särskilt gäller sortimentet av siktskopor. För-
bättringarna gällande siktskoporna rör nya slittåliga stålrotorer, 
nya och starkare kamblad och rensskrapor, andra typer av för-
stärkningar och utökning att smörjställen med mera. Även Remu 
ställde ut på Conexpo och företagets vd, Juha Salmi, berättar 
att den amerikanska marknaden är företagets största enskilda 
exportmarknad idag.

Portafill
Nordirländska Portafill har under de senaste åren förstärkt sin posi-
tion på marknaden med mång nya intressanta produktnyheter och 
bolaget expanderar kraftigt just nu. Portafill tillverkar mobila siktar 
för olika typer av applikationer inom bland annat återvinning och 
rivning. Två av nyheterna är 5000CT och 4000T. Portafill 5000CT är 
den senaste nyheten och är konstruerad för tung siktning försedd 
med variabel siktmatning, fällbara vingmatarband som klarar att bära 
väldigt mycket material. Maskinen har kraftiga larvband som gör det 
möjligt att ta sig fram i svår terräng. 

The 4000T är utrustad med en trumsikt och försedd med larv-
band. Maskinen lämpar sig för siktning av jordmassor, kompost, trä, 
avfall och lätt rivningsmaterial. Maskinen trumma kan enkelt bytas 
ut för att kunna sikta olika typer av material fråga om typ och storlek 
samt att trumman är självrensande.

Powerscreen är en av världens ledande tillverkare av 
mobila, bandburna kross- och siktverk för hantering av 
bland annat rivningsmassor.

Tyska tillverkaren Kleemann har 
lanserat en ny serie ekologiska 
kross- och siktverk.

Portafill har under de senaste åren blivit allt vanli-
gare bland rivnings- och återvinningsentreprenörer 
och börjar även att få ett allt starkare fäste på den 
amerikanska marknaden.

Sandvik visade bland annat upp 
nya QI341 på Conexpo i Las Vegas.

Efter att Metso förvärvade en 
dansk tillverkare av så kallade 
Shredders har man mera på allvar 
gett sig in i rivnings- och skrot-
ningsbranschen.
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www.brokk.com

www.husqvarnacp.se

Allt du behöver för jobbet 
hittar du hos oss på

HÅLTAGARE

WWW.JERNEVIKEN.SE

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

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

Betonghåltagningssystem för proffs.

www.oilquick.com

www.opsystem.se              
Tel 010–456 70 00

Återförsäljare för Avant 
och mycket mer, som Palmse dum-
pervagnar, lastväxlarvagnar, Snowline 
snöredskap m.m.

facebook.com nordfarm.se

Hitta återförsäljare 
på nordfarm.se eller 
scanna qr-koden.

www.tyrolitdiamant.se
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REGISTERANNONSER
En liten blänkare kan vara väl så effektiv. På 

den här sidan har du möjlighet att snabbt 

hitta det du letar efter som entreprenör el-
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varumärke eller kontaktuppgifter. Ett infö-

rande kostar endast 1000 kr. 
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ICS Betongkedjesåg

0411 55 57 25      matek@matek.se       www.matek.se

Cutters Edge Räddnings- och rivningssåg

Solga diamantverktyg

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

STOCKHOLM 08-564 899 60
KRISTIANSTAD 044-24 40 10
MALMÖ 040-22 22 04
GÖTEBORG 031-24 40 05
WWW.BOBCAT.SE

E10 HYBRID DUAL POWER
NYUTVECKLAD HYBRID-MINIGRÄVARE. TRANSPORT TILL/FRÅN 
ARBETSPLATS MED DIESEL, ENKEL OMKOPPLING TILL ELDRIFT.
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En medlem av SWAROVSKI Group 
www.tyrolitdiamant.se

BORRA DIG 
FRAM TILL GLITTRANDE 
KRISTALL

TYROLIT DIAMOND CLUB

Tyrolit Diamond Club är en kundklubb för dig som gillar att handla hos Tyrolit. Som 
medlem får du bonuspremier från Swarovski på alla dina diamantverktygsinköp 
från oss*. Vad sägs om en klocka, champagneglas eller fina smycken att överaska 
med? Det enda Du behöver göra är att anmäla Dig på www.tyrolitdiamant.se. 
Du är bara några klick bort från glittrande premier. 
Anmäl dig idag!

*Läs mer på www.tyrolitdiamant.se

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


