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nordfarm.se

Mångsysslarna
18 modeller • Fler än 130 redskap

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.

Beställ mer information av din återförsäljare eller mejla info@nordfarm.se.

Originalet från Finland

Pris är exkl. moms.

Nordfarm är en av Sveriges största oberoende maskin- och redskapshandlare.  
Vi har sedan 1982 sålt maskiner till lantbrukare, entreprenörer, skogsmaskinförare 
och markvårdare med mera. Du hittar alla återförsäljare på nordfarm.se.

Ring din 
återförsäljare
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  
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 
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 
Skene: .................0320-195 00 
Skövde: ............0500-44 66 00  
St. Skedvi: ...........0225-405 71 
Staffanstorp: ......046-25 92 70 
Stockholm: .......08-570 347 01  
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: ............063-308 95
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Tractive 
växellåda 

inuti

Alla Pentruder-maskiner är tillverkade i Sverige. Vi producerar precisionsdelar i vår egen  
verkstad, i moderna produktionsmaskiner och av de bästa europeiska, högvärdiga materialen. 
Med mer än 35 års erfarenhet från att utveckla och bygga transmissioner och betonghål-
tagningsutrustning vet vi vad som krävs och vad håltagaren behöver. 

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

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

ring Björn på tel: 072 25 22 11 55.

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

Prova en Pentruder du också  -  En  säker investering,
i utrustning som är  byggd för att hålla!

Hoppas vi ses på 
Demcon-mässan! 

 Ni hittar Pentruder-teamet 
i monter 50.  
Välkomna!



Preparera golvet i ett moment!

I över 20 år har HTC varit innovatören inom golvindustrin. Istället för traditionella metoder 
för att förbereda golv så använder sig HTC Superprep™  metoden av HTC’s slipmaskiner och 
specialanpassade diamantverktyg. Med slipning kan du ta bort en gammal golvbeläggning, 
ytavjämna den underliggande betongen och samtidigt skapa en perfekt yta för vidare 
behandling av ditt golv - allt i ett moment! 

HTC erbjuder den mest mångsidiga och robusta produktfl oran på marknaden.
Detta tillsammans med vår omfattande expertis, långa erfarenhet och kundfokus gör 
HTC till Din självklara samarbetspartner. Oavsett vilket golv du arbetar med!

Tuffa golv 
kräver tuffa metoder.

www.htc-fl oorsystems.com

HTC - the innovators

HTC Sweden AB
Tel +46 (0)121-294 00
E-post info@htc-sweden.com

Dokumenterat i tester för att 
vara den effektivaste metoden 
att förbereda ett golv med

Det bredaste produkt-
sortimentet på marknaden 
Välj en slipbredd mellan
270 mm – 2500 mm

Premium diamantverktyg
för snabbaste och mest 
kostnadseffektivaste resultatet

Anpassade
stoftavskiljare 
för en så
dammfri 
miljö som 
möjligt
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Välkommen till 
DEMCON 2014!
Då är det snart dags igen., för DEMCON, den nordiska 
demoleringsbranschens egna mötesplats och mässa. 
För den som inte redan vet så hålls mässan den 4-5 
september på InfraCity i Upplands Väsby norr om 
Stockholm. Det är ingen stor mässa. Men däremot är 
den liten…och naggande god. En mässa för oss som 
lirar i demolerings- och håltagningslaget. Det är just 
det som är det fina med mässan att hit kommer bara 
dom som verkligen är intresserade av de sektorer som 
ryms under begreppet demolering. DEMCON är inte 
mässan för allmänhetens åkning utan renodlat för 
proffsen, och så har det alltid varit. Utställarantalet 
hamnade ungefär på samma nivå som 2012, knappt 
50 företag och det till trots att det är många andra 
bygg- och anläggningsmässor som också hålls i 
slutet av augusti och under september. Som arrangör 
hoppas man nu bara att besökarna också kommer 
så att de kan se, ta på och testa nya produkter och 
att utställarna får valuta för sina satsade pengar. 
DEMCON kan inte stoltsera med några höga besö-
karsiffror men däremot kan vi lova att kvaliteten är 
den yppersta på besökarna. Det är alltid precis rätt 
folk som kommer. För två år sedan kom omkring 2500 
personer under de två dagarna. I år hoppas vi att nå 
över 3000 då mässan blivit inarbetad.

Det är några saker under mässan som jag vill 
slå ett extra slag för. På torsdag den 4 september 
håller den europeiska rivningsorganisationen EDA, 

där riv- och saneringsentreprenörerna är medlem-
mar, runda-bordssamtal. Organisationen bearbetar 
nordiska rivningsentreprenörer direkt men jag skulle 
vilja uppmana alla svenska rivningsentreprenörer att 
delta vid mötet. Kontakta mig om ni är intresserade 
att närvara. Ni behöver inte oroa er för att ni måste 
prata engelska. Det går bra att bara sitta och lyssna 
men idealet är naturligtvis att ni även gör inlägg 
och berättar lite om er verksamhet. Det kommer 
att tolkas simultant så du kan prata svenska. Mötet 
hålls i Contractors Corner mellan 13 till 15. En timme 
senare på samma plats inbjuder HiB, Håltagnings-
entreprenörerna till mingel på samma plats. Man 
kommer att presentera sin verksamhet och samtidigt 
bjuda på förfriskningar. Håll koll på Arne Holgersson 
som håller i utskänkningen.

På kvällen den 4 september hålls det traditions-
enliga DEMCON-kalaset. Det bjuds på god mat och 
förstklassig underhållning i Ballroom. Lite senare 
på kvällen kommer vinnarna av Det Svenska Demo-
leringspriset 2014 att koras vilket brukar vara ett 
spännande inslag. Om du ännu inte boka bordsplats 
eller blivit bjuden av någon leverantör men vill vara 
med är det bara att du ringer redaktionen så ordnar 
vi plats på middagen. Vill du boka rum på Scandic 
Hotel använder nu bokningsbokden som finns på 
demcon.se under InfraCity och Hotel. Sedan är det 
bara att boka på www.scandichotels.se och uppge 

bokningskoden. På mässan i monter 10 hittar du 
SCOP ABs alla produkter som inkluderar den här 
tidningen, Svensk Rental Tidning, PDi Magazine och 
vår nya Professional Demolition Americas. Vi är också 
delarrangörer av ett nytt event kallat Latin American 
Concrete Cutting & Demolition Forum som hålls i Rio 
de Janeiro 1-2 oktober 2015. Vill du veta mer om det 
så finns information i vår monter.

Efter ett par år med en ganska trög byggindustri 
verkar det att börja vända uppåt igenom. Signalerna 
är dock ganska tvetydiga men enligt Sveriges Byggin-
dustriers senast rapport är det full fart i byggindustri 
och hösten kommer att bli bra. Man räknar med en 
ökning i storleksordningen 10 procent totalt för året 
som kommer att hålla i sig under 2015 om än inte 
riktigt på den nivån. Vi får hoppas att mässan DEM-
CON också kan bidra till att marknaden sätter fart 
lite extra. Slutligen hjärtligt välkommen till DEMCON 
och jag hoppas träffa dig där.

Jan Hermansson, 
jan.hermansson@pdworld.com

Chefredaktör



Välkommen till 
DEMCON 2014!
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Certifiering och yrkesutbildning  
FÖR RIVARE
I den här artikeln ger Tony Stigmanslid information om ett 
mycket viktigt arbete som pågår inom branschföreningen Riv- 
& Saneringsentreprenörerna. Man håller på att skissar på en 
yrkesutbildning och certifiering för rivare. Något som ännu 
inte finns i en övergripande form i hela Europa. Om detta blir 
verklighet kommer det bli ett viktigt underlag för hela Europas 
rivningsverksamhet. Tony arbetar för rivningsentreprenören 
Destroy Rebuilding Company AB och sitter i Riv- & Sanerings-
entreprenörernas styrelse.

Sedan ett flertal år har det förts en debatt och diskussion 
kring yrkescertifiering av rivning. Många har tyckt och tänkt 
inom Byggindustri och den fackliga rörelsen. Certifiering 
skall ingå i avtalsrörelsen det ena året för att nästa gång 
ej finnas med i diskussionerna överhuvudtaget. Ena dagen 
kan en rivningsfirma riva ett helt sjukhus och nästa dag 
börja riva i publika ytor där tusentals människor passerar. 
Signaler har även kommit från EDA (European Demolition 
Association), att det skulle vara på sin plats i Europa med en 
europeisk certifiering av rivning. Beställaren av rivning kräver 
oftast certifieringar av skilda slag men i sak krävs egentligen 
ingen formell kompetens. Byggherren, det vill säga den som 
utför eller låter utföra rivningsarbeten, har ansvaret för hur 
arbetena planeras och genomförs. 

Ett stort ansvar för tredje man
Byggherren ansvarar också för att samhällets avsikter med 
reglerna om rivning följs och särskilt för att allt farligt avfall 
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tas om hand. Detta innebär bland annat att han i de flesta fall 
ska lämna in en ansökan om rivningslov, en rivningsanmälan 
och en rivningsplan till byggnadsnämnden. Det är också 
byggherren som ansvarar för att kontroll och provningar 
utförs. Han ska även se till att en kompetent person gör en 
inledande fullständig inventering innan något rivningsarbete 
börjar. Det är den lokala tillsynsmyndigheten, det vill säga 
kommunen, som ska se till att arbetena genomförs i enlighet 
med bygg- och miljölagstiftningarna och lokala miljökrav. 
Byggnadsnämnden, eller motsvarande nämnd, har tillsyn 
över bygg- och rivningsverksamheten i kommunen, medan 
den kommunala nämnden svarar för miljöskyddsfrågorna har 
tillsyns ansvar för hanteringen av farligt avfall. Nämnderna 
ska naturligtvis i praktiken alltid samarbeta.

”Byggherre kallas enligt plan- och bygglagen (PBL) 
den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, 
rivnings- eller markarbeten genom en byggentreprenör el-
ler byggmästare. Byggherren skall se till att arbetena utförs 
enligt bestämmelserna i PBL och enligt föreskrifter eller 
beslut som har meddelats med stöd av PBL. Byggherren 
skall vidare se till att kontroll och provning utförs i tillräcklig 
omfattning”. Wikipedia

Om det skulle vara så att byggherren inte har rätt 
kompetens så kan det bli riktigt fel! Att förlita sig på en un-
derentreprenör som har rivning i firmanamnet kan bli oerhört 
kostsamt. Branschen har idag ett överflöd av entreprenörer 
som vill kalla sig rivare. En egen bedömning är att det finns 
ett femtiotal i landet som klarar de krav man skulle kunna 
ställa på en kompetent rivningsentreprenör som hanterar 

alla moment och maskiner. Det finns idag rivare som dumpar 
priser och chansar i projekt. Om man som rivare missköter 
sig så händer det knappt mer än att man förlorar sin kund. 
Arbetsmiljöverket gör så gott de kan för att följa upp projektet 
men räcker knappt till för att kunna göra det som branschen 
skulle vara betjänt av. Det pratas mycket men verkar vara 
mer ord än verkstad.

Svensk certifiering 
för rivningsentreprenörer

Med bakgrund av detta har Riv & Saneringsentreprenörerna 
försökt få till en formell certifiering. Byn (Byggindustrins 
yrkesnämnd) har tillsammans med Riv & Saneringsentre-
prenörerna diskuterat vad en certifiering skulle innehålla. 
Maskinentreprenörerna har även varit med. Certifieringen 
skulle innehålla ett antal block av kompetens. Exempelvis 
Konstruktionsrivning , Kompetens inom damm- ergonomi – 
vibrationer , rivningsmetoder, Byggnadslära, Riskanalys , ma-
skiner, div behörighetsutbildningar... osv. Utbildningsblocken 
går igenom det som är relevant inom rivning utifrån område, 
moment samt beskrivning. Utbildningsblocken blir gemen-
samma grundformar som utmynnar i områden där rivaren kan 
och känner till rivningsprocess, ritningslära, rivningsmetoder, 
hälsa och säkerhet mm. Efter färdig utbildning skulle man 
kunna kalla sig rivare. För att bygga på utbildningen kan 
man utbilda sig blockvis och på så sätt bygga på kompetens. 
Exempelvis rivare som vill bli rivningsrobotförare bygger på 
med den kompetensen. Sanerare likaså. Det positiva resul-
tatet blir att till slut kommer alla rivningar i Sverige utföras 

av certifierade rivare i olika nivåer. På så sätt garanteras alla 
arbeten att utföras av rätt person med rätt kompetens. Det 
skapas en branschnorm av minsta kompetens nivå.

Vad händer nu?
Hur lång den grundläggande certifieringsutbildningen skulle 
bli är inte klart ännu. Förhoppningsvis utmynnar detta i en 
målbeskrivning som blir gällande för hela den Europeiska 
marknaden. Självklart hoppas man även att det blir ett giltigt 
yrkesbevis i slutändan. Idag har Utbildningslandslaget en 
utbildning tillsammans med Hermods som kan vara ett embryo 
till en rivningsutbildning. Denna kurs har två avslutade kullar 
och den tredje pågår i skrivandets stund. Denna utbildning görs 
tillsammans med Stockholm stad. Det pågår även diskussioner 
inom Arbetsförmedlingen om en rivningsutbildning nationellt. 
Dessa två är helt oberoende av vad slutresultatet blir inom 
tidigare nämnda certifiering av rivning. Uppenbarligen finns 
ett behov på marknaden av rivningsutbildning. Kanske kan 
det bli så att innan parterna har enats kommer det finnas 
rivningsutbildning som blir vägledande inom branschen. 
Som arbetsgivare så skulle en certifiering vara välkommet då 
den formella kompetensen skulle intygas genom utbildning 
framledes. Det skulle i slutändan vara en rejäl statushöjning 
inom yrket.

Det skulle även göra det vanskligare att plocka in folk 
med lönebidrag lite hipp som happ. I slutändan kanske det 
skulle kunna bli så att om du som rivare missköter dig så dras 
din certifiering in. I vilket fall har vi alla i rivningsbranschen 
mycket att vinna på en certifiering.
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Husqvarnas nya 
kundcenter i Göteborg
Husqvarna stärker sin service och försäljning i göteborgsregionen genom sitt nya 
kundservicecenter. Invigningen som hölls den 22 maj lockade många kunder. 
Arne Holgersson var på plats för PDs räkning.

Husqvarnas nya kundservicecenter i Göteborg är det första i ett nytt 
koncept som företaget provar för att stärka service och försäljning 
ut till kunderna. Hans Lück som är Husqvarnas försäljningschef för 
den svenska marknaden är mycket nöjd med upplägget.

“På det här sättet kan vi bättre ta hand om kunderna och deras 
önskemål. Vi har över 1300 inlämningsställen för våra maskiner och 
verktyg runt om i landet. I stort sett kommer hela landet kunna ha 
en trasig maskin reparerade och returnerad inom tre dagar”, säger 
Hans. Han berättar vidare att om en kund lämnar in en maskin dag 1 
innan klockan 12 på ett av de 1300 inlämningsställen paketeras och 
skickas den samma dag. Dag 2 anländer maskinen till Husqvarnas 
kundservicecenter. Maskinen repareras och servas samma dag och 
lämnas till post. Dag 3 skall maskinen återigen vara ute hos kund. 
Lück reserverar sig för att det kan ta en extra dag till adresser allra 
längst norr ut i landet. Han tillägger att den här mycket snabba hand-
läggningstiden främst avser handhållna maskiner. Större maskiner 
kan ta något extra dag. Göteborg är det första kundservicecentret 
som följer det nya upplägget men tanken är att man skall öppna fler 
servicecenter med samma upplägg inom kort.

Devisen är service, 
repoaration, försäljning och träning

Kundservicecentret skall vara behjälpliga med service och reparation, försälj-
ning och produktträning så att kunderna får precis det som de behöver 
för att kunna vara effektiva på arbetsplatsen. Om det gäller ren utbildning 
kommer denna att fortsatt ske vid Husqvarnas utbildningscenter i Jonsered.

“Enligt min bedömning är det precis det här upplägget av 
kundbearbetning vi behöver. Våra kunder ska känna sig trygga med 

oss och våra produkter. Om något krånglar rättar vi till det snabbt. 
Om de behöver träna finns vi där och instruerar och behöver de nya 
maskiner eller verktyg ser vi till att leverera rätt produkt för arbetet 
på nolltid. Jag tror stenhårt på det här upplägget och jag är säker på 
att våra kunder kommer att märka fördelarna tydligt”, säger Lück.

Var kommer nästa kundservicecenter kommer att öppna kan Lück 
inte svara på i nuläget men det kommer inte att dröja länge. Tanken 
är att dessa kundservicecenter skall ligga utspridda där vår kunder 
finns och det gäller ju hela landet, enligt Lück.

Till invigningen i Göteborg kom drygt 150 kunder. Husqvarnas 
personal visade runt i de nya fräscha lokalerna och det bjöds 
på grillat. Totalt arbetar fem personer här varav två arbetar med 
service och reparationer. Förutom försäljning, träning och service 
och reparation av maskiner sätter man även om borr och reparerar 
klingor. Upptagningsområdet är främst Göteborg med omnejd. Det 
nya kundservicecentret ligger på Backa Strandgata 15 i Hisings Backa 
med sjöläge och allt intill den passerande Göta Älv. Totalt mäter de 
nya lokalerna nära 500 kvm. 

Veckan innan invigningen hölls en intern invigning för anställda 
inom Husqvarna.

“Vi hade en konferens för alla anställda inom Husqvarna Con-
struction Products som hölls på Clarion Post Hotel inne i Götegborg. 
Det kom 200 anställda från hela världen och då passade vi på att 
visa vårt nya fina kundservicecenter i Hising Backa. Omdömena om 
kundcentret var mycket positiva”, avslutar Hans Lück.

Nu ligger fokus för Husqvarna på att förbereda inför mässan 
DEMCON i Stockholm som går av stapeln 4-5 september.

www.husqvarnacp.se



www.husqvarnacp.se

Copyright © 2014 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)

Nya spelregler för  
betongkapning.
Husqvarna PRIME™ är ett nytt produktprogram med elektriska högprestandamaskiner för 
betonghåltagning. Genom innovativ teknologi har vi uppnått en helt ny nivå av effektivitet och 
användbarhet. För dig som användare innebär detta högre prestanda, högre produktivitet och 
bättre mobilitet. Allt i ett system utformat för att passa dina behov. Powerful. Revolutionary. 
Intelligent. Modular. Electric – det är PRIME™.    

Se videoklippen med våra
produkter i full aktion!
Läs av QR-koden eller gå in
på www.husqvarnacp.se
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031-413070 
www.bvm.se 

Inforuta 
 
 
Professionell demolering 
Nummer 2 - 2010 
Kvartsida stående 44x263 mm 
BVM AB 
Peter Schmidt 
Box 12014 
402 41 Göteborg 
peter.schmidt@bvm.se 
031-413070 
0705-438030 

EU godkände samgåendet mellan 
SSAB och Rautaruukki Corporation
SSAB AB (publ) (“SSAB”) har erhållit 
erforderligt konkurrensgodkännande från 
Europeiska kommissionen för samgåendet 
mellan SSAB och Rautaruukki Corporation 
(“Rautaruukki”).

SSAB har erhållit Europeiska kommis-
sionens godkännande för samgåendet med 
Rautaruukki. Godkännandet

är villkorat av att SSAB åtar sig att 
avyttra följande enheter inom sin nordiska 
ståldistributionsrörelse och finska verksam-
het riktad mot byggsektorn: Ett Steel Service 
Center i Sverige och ett i Finland, Tibnor Oy 

i Finland (ett helägt dotterbolag till Tibnor 
AB), det 50- procentiga ägandet i var och 
en av bolagen Norsk Stål AS (NS) och Norsk 
Stål Tynnplater AS (NST), samt Plannja Oy i 
Finland (ett helägt dotterbolag till Plannja 
AB). SSAB kommer omedelbart att påbörja 
avyttringsprocessen. Den synergipotential 
och den industriella logiken med transak-
tionen som tidigare kommunicerats gäller 
oförändrade, eftersom vissa eftergifter var 
förväntade. Konkurrensgodkännanden har 
sedan tidigare erhållits i Ryssland, Turkiet 
och Ukraina. Inga ytterligare konkurrens-

godkännanden krävs för fullföljandet av 
utbyteserbjudandet.

SSAB fortsätter med aktieutbyteserbju-
dandet till Rautaruukkis aktieägare.

Anmälningsperioden för utbyteserbju-
dandet där SSAB erbjuder sig att förvärva 
samtliga utestående aktier i Rautaruukki 
som inte ägs av Rautaruukki eller dess 
dotterbolag löper fram till den 22 juli 2014. 
Transaktionen förväntas fullföljas kort 
därefter, villkorat av att aktieägare med mer 
än 90 procent av aktierna har accepterat 
utbyteserbjudandet.

App från Volvo Construction Equipment 
Volvo Construction Equipment Sales Region EMEA (Europe – Middle 
East – Africa) lanserade i veckan en app som ger kunderna direkt och 
enkel åtkomst till hela lagret av begagnad Volvo-utrustning i regionen 
via sin Apple smartphone eller surfplatta.

Appen kan hämtas gratis från AppStore och 
innehåller inte bara information om all begag-
nad utrustning som är tillgänglig utan även 
kontaktuppgifter (e-post eller telefon) för varje 
enhet. Appen har också en komplett sökfunktion 
för att hitta återförsäljare av begagnad Volvo 
CE-utrustning i EMEA-länderna och en särskild 
sökfunktion för ”Volvo Approved Used”.

Nick Rose, Rental and Remarketing 
Director for Volvo CE Sales Region EMEA, 
berättar mer om denna kundfokuserade och 
användarvänliga utveckling: ”Vi vet att allt 
fler kunder söker efter begagnad utrustning 
med hjälp av mobila enheter. Upp till 40 % 
av alla sökningar efter begagnad utrustning 
sker i dag via mobila enheter. Den här appen 
ger därför Volvo CE och våra återförsäljare 
bästa tänkbara läge för att tillgodose beho-
vet av begagnad utrustning.”

Appen förväntas bredda kundbasen 
för begagnad utrustning och öka antalet 
visningar av produktkort betydligt. ”Intro-
duktionen av appen är en grundläggande 
förändring av kundernas sätt att söka efter 
och köpa begagnad utrustning”, säger 
Nick. ”Via appen kan kunderna på distans 
kontakta just den återförsäljare som har den 
önskade utrustningen i lager. Eftersom kun-
derna kommunicerar direkt med återförsäl-
jaren finns det möjlighet att ge dem tillgång 
till andra återförsäljarerbjudanden, som t.ex. 
finansiering eller till och med garantier.

Appen Volvo Used Equipment är till-
gänglig på 25 språk och ger direkt åtkomst 
till en kontinuerligt uppdaterad databas över 
begagnad utrustning både från Volvo och 
från andra leverantörer, som är tillgänglig 
via Volvos återförsäljarnät i EMEA-länderna.

Android-version snart 
Den första lanseringen är avsedd för Apple-
enheter men en Android-version kommer snart 

att presenteras. Det innebär att användare som 
har andra typer av smarttelefoner och surfplat-
tor också får tillgång till denna mobila lösning.

Nick tillägger: ”Utvecklingen och intro-
duktionen av appen och den kommande 
Android-motsvarigheten kommer helt klart 
att locka fler kunder till Volvo-återförsäljare 

i EMEA-regionen. Dessutom tror jag att 
det är en utveckling som innebär att våra 
återförsäljare kan bli effektivare och kon-
kurrenskraftigare när det gäller att erbjuda 
begagnad utrustning.”

Appen återfinns i AppStore under rubri-
ken ”Volvo Used Equipment”. 
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Det Svenska Demoleringspriset uppskattades när det instiftades 2012. Nu är det dags för andra 
gången att utse vinnare i 10 olika katagorier för sina förtjänstfulla insatser i demoleringsbran-
schen. Utdelningen äger rum på DEMCON-kalaset som anordnas i anslutning till mässan DEM-
CON 2014, 4-5 september på InfraCity, Upplands Väsby norr om Stockholm.
På DEMCON 2014 delades Det Svenska Demoleringspriset 
ut för första gången. Initiativtagare till priset är tidningen 
Professionell Demolering och priset delas ut i samarbete 
med branschföreningarna Håltagningsentreprenörerna och 
Riv- & Saneringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindu-
strier. Vid mässan 2012 var det många som mottog priser. 
Omfattningen vid året utdelning kanske inte blir riktigt lika 
stor men det är minst ett tiotal företag och personer som 
kommer att få motta utmärkelsen.

Demolering - ett samlingsnamn
Det Svenska Demoleringspriset ges till entreprenörer och 
leverantörer samt personer som på ett särskilt sätt haft 
betydelse för branschens utveckling. I tidningen Professionell 
Demolering har man sedan start använt namnet Demolering 
som ett samlat begrepp för rivning, betonghåltagning, 
recycling, sanering, vattenbilning, slipning och polering av 
betonggolv och andra tjänster och produktgrupper relaterade 
till branschen.

“Det är egentligen entreprenörerna själva som fram-
manat samlingsnamnet Demolering då många entreprenörer 
i branschen erbjuder en rad olika tjänster i kombination. Och 
alla dessa tjänster går ut på att, på något vis, sönderdela 
eller demolera. Det är därför vår tidning alltid haft namnet 
Professionell Demolering och varför vi nu instiftar Svenska 
Demoleringspriset”, säger Jan Hermansson.

Priset indelat i 10 kategorier
Det Svenska Demoleringspriset 2012 är indelat i 10 olika 
kategorier. Nytt för i år är att vi instiftat en ny kategori som 

avser vattenbilning. Till 2016 kommer priset det utökas yt-
terligare till att även omfatta sanering, en gren som tidigare 
legat under rivningskategorierna.

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

Vinnarna av de olika priserna utses av en särskilt tillsatt 
jury bestående av ett antal välkända, tidigare aktiva, namn 
inom demoleringsbranschen samt nyckelpersoner inom den 
svenska bygg- och anläggningsbranschen. Juryn består av 
Bo Hörnqvist, grundare och fd ägare av rivningsföretaget 
Rivab i Göteborg AB, Gunnar Landborg, grundare av DISAB 
Håltagning och en eldsjäl inom håltagningsbranschen 
sedan många år, Jan Lemos, grundare och fd ägare av J L 
Betonghåltagning AB, Lars Eriksson, grundare och fd ägare 
av Södertälje Borrteknik AB, Tommy Hällgren, fd säljare på 
Brokk AB, Arne Holgersson, fd produktchef och säljansvarig 
på Tyrolit ABs diamantverktygs- och håltagningssektion, Lars 
Sandström, ordförande i Riv & Saneringsentreprenörerna och 
sekreterare för Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges 
Byggindustrier, Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier, 

Micael Appelgren, chefredaktör för branschorganisationen 
Maskinentreprenörernas magasin ME-tidningen samt Jan 
Hermansson, chefredaktör för tidningen Professionell Demo-
lering. Ytterligare två personer i juryn kommer att tillsättas 
inom den närmaste tiden.

Nominering
Det är juryn som i samråd utser vilka som nomineras och 
slutligen utser vinnarna i de olika kategorierna. För att 
bli nominerad till det Svenska Demoleringspriset krävs att 
man anmäler sig som tävlande. De tävlande fyller i det 
anmälningsformulär som är avsett för just den kategorin 
man vill bli nominerad i för att vara med och tävla om det 
slutliga priset. I anmälningsformulären kan de tävlande 
beskriva och motivera varför ett bolag eller en person 
bör nomineras. Formulären rekvireras från Professionell 
Demolering, tel 08-585 700 48 eller så kan de laddas 
ner på hemsidan www.pdworld.com/demoleringspriset. 
Den kategori som kallas Det Svenska Demoleringsopri-
sets Honorary Award delas ut av tidningen Professionell 
Demolering som dock gärna mottar rekommendationer 
gällande personer som borde få en honorary award för 
sin insatser i branschen.

I det här läget några dagar innan DEMCON och pris-
utdelningen avslöjas ingenting vilka som kommer att motta 
Det Svenska Demoleringspriset under DEMCON-kalaset på 
kvällen den 4 september. Men vill du vara med och bevittna 
är det bara att anmäla sig till kalaset. Det finns några platser 
kvar. Vinnarna kommer att offentliggöras på www.pdworld.
com och i Professionell Demolering nummer 4.

Vem får det Svenska Demoleringspriset 2014?

Exklusiva sponsorer av Det Svenska Demoleringspriset
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www.lodab.nowww.demcom.se

ACROBAT 140/260

•  Roterbar matarpelare 3600

•  Stabilt och lätt

•  Riktig bottenplatta   
 med justerskruvar

•  Luftgummihjul 

•  Max borrdim. Ø 260 mm

 EWA 140/260

•  Stabilt och lätt

•  Riktig bottenplatta   
 med justerskruvar

•  Luftgummihjul

•  Max borrdim. Ø 260 mm

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

NYHET!

Göteborgsbyggda 
borrstativ 

ACROBAT 450 (Motsvarar MIRWA) kommer under mars månad

Tel: 031 - 52 01 16

Vem får det Svenska Demoleringspriset 2014?
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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

HEAVY DUTY!
 MER KRAFT – MINDRE OLJUD

NPK HYDRAULHAMMARE GH-SERIEN

• HÅLTAGNING • SANERING 
• RIVNING • BETONGSLIPNING

Lagom till mässan DEMCON lanserar 
Husqvarna en serie nya golvslipar. Den nya 
serien består av tre modeller som är lätta 
att använda och transportera. De är mycket 
kompakta och mångsidiga och erbjuder en 
flexibel och hopfällbar ram för enkel transprt. 
PG 450 levererar planetarisk slipning för alla 
sorters golvapplikationer, för både små och 

Nya kompakta och mångsidiga golvslipar från Husqvarna
stora ytor. PG 400 är en produktiv maskin 
för ett brett utbud av applikationer. PG 280 
är en golvslip med kantslipningsfunktioner 
på båda sidor. Dessa nya maskiner siktar 
in sig på både husägare och professionella 
användare.

PG 280 är en slipmaskin med endast en 
slipskiva med kantslipningsfunktion på båda 

sidor. Den är bekväm att använda och använ-
daren kan gå upprätt bakom maskinen, som 
är lätt och kompakt och därför även enkel 
att transportera och installera.

PG 400 är en mångsidig och produktiv 
maskin för ett brett utbud av applikationer. 
Maskinen är designad för att underlätta en 
ergonomisk arbetsposition och är enkel och 

bekväm att använda.
Husqvarna PG 450 är en mångsidig plane-

tarisk polering- och ytbehandlingsmaskin för 
alla typer av golvapplikationer, för både stora 
och små ytor. Den är ideal för både professio-
nella och mindre professionella användare på 
grund av flera självjusterande fördelar.

www.husqvarnacp.se
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Inget 
faller till
marken 
Låt oss presentera A4000. Luftrenaren för de 
riktigt stora jobben. Med en kapacitet på 4000 
kvm/h klarar den arbetsytor upp till 250 kvm. 
Den är dessutom specialist på att suga åt sig det 
farliga damm som annars faller till marken. 

Som alla våra maskiner är A4000 utrustad med 
för�lter och H13-�lter – fyra stycken för att 
vara exakt. Det är lika lätt att byta �ltren som 
att �ytta maskinen– allt för att det tunga jobbet 
ska kännas lätt. 

se a4000 och hela vårt starka sortiment på 

demcon-mässan, infracity, stockholm, 4–5∞sept. 

vi finns i monter 47/48.

pullman-ermator.se

nyhet för riktigt 
stora jobb!

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

Trä
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Made in GerMany.
Winners 

du är starkare än du tror

Upprivning eller borttagning av limmade mattor, PVC, linoleum eller parkett?
Gör det på det enkla sättet med maskiner konstruerade för ändamålet. T ex Turbostripper, 2,6kW, 157 kg, ca 60 – 100m2/h. 

WOLFF har byggt sådana maskiner sedan 1954 och ligger i den södra delen av Tyskland, känd för sin höga kvalitet och 
teknik. Det finns också en anledning till att alla större maskinuthyrare väljer WOLFF. Det är de som helt enkelt håller bäst.

Quality and economy hand in hand.

För säljinForMation kontakta:

englundgruppen aB, telefon +46 31-670 170

För teknisk inForMation kontakta: 

toni Müller, teleFon +46 709-157000
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DEMCON 
rivningsmässa på InfraCity i september
Demoleringsmässan DEMCON, som arrangeras jämna år vid InfraCity norr 
om Stockholm, är världens största renodlade branschmässa för demole-
ringsbranschen. Den 4-5 september i år är det åter igen dags för mässan. 
På kvällen efter den första mässdagen delar man för andra gången ut det 
Svenska Demoleringspriset till entreprenörer och tillverkare.

Den 4-5 september i år arrangeras den tredje 
upplagan av demoleringsmässan DEMCON på 
InfraCity i Upplands Väsby norr om Stockholm. 
Under två dagar samlas professionella tillverkare 
och entreprenörer inom rivning, betonghåltag-
ning, betonggolvslipning, sanering, vattenbilning, 
återvinning och krossning, skrotning med mera. 

En riktig branschfest
DEMCON är en liten och väldigt smal mässa 
som nästan helt uteslutande besöks av proffs 
och branschfolk från samtliga nordiska länder. 
“DEMCON är som en stor familjefest där många av 
utställarna och besökarna känner varandra sedan 
länge. Det är en härlig stämning som jag faktiskt 
inte upplevt i samma utsträckning på någon annan 
branschmässa”, säger Jan Hermansson som är 
projektledare för DEMCON. 

På DEMCON finns allt inom rivning, betong-
håltagning, återvinning, vattenbilning, slipning och 
polering av betonggolv, hantering av damm och slam 
och mycket mera. Förutom inomhushallen finns även 
en utomhusdel där besökarna kan testa maskinerna. 

Startfältet av utställande företag ser ungefär 
ut som de brukar göra med cirka 40 utställande 
företag. Även i år kommer några långväga ut-
ställare såsom Blastrac från Nederländerna och 
Wide Cut från Sydkorea. Ett antal nya utställare 
har dessutom tillkommit som inte tidigare varit 
med på mässan. Naturligtvis finns mangrant alla 
de välkända leverantörerna med till framförallt 
håltagningsbranschen. DEMCON är en unik 
branschmässa. Kanske inte så stor men den samlar 

proffsen inom demolering i hela Norden. DEMCON 
är utan tvekan en riktig fackmässa för proffsen 
inom området. DEMCONs guldsponsorer i år är 
tillverkarna Husqvarna Construction Products och 
Pentruder, Silversponsor är Pullman Ermator och 
Bronssponsor är Tyrolit. Mässan supportas av 
branschföreningarna Håltagningsentreprenörerna 
och Riv- & Saneringsentreprenörerna samt Sveriges 
Byggindustrier. Mässan stöds även av den interna-
tionella paraplyorganisationen för håltagare, IACDS 
samt European Demolition Association.

Håltagningsentreprenörerna 
bjuder in till mingel

Det kommer att hända mycket på mässgolvet som 
vanligt. Dominerar gör som vanligt diamantverktyg, 
håltagningsutrustning, rivningsrobotar, golvslip-
ningsutrustning och utrustning för stofthatering. 
Men det finns även en hel del tung rivningsut-
rustning också samt även bärarna, det vill säga 
grävmaskiner och tung krossar för återvinning av 
rivningsmassor. Denna gång arrangeras dock inte 
den nordiska finalen i Tyrolits håltagartävling då 
arrangemanget gör ett uppehåll. Men i entrén till 
mässan kommer HiB, håltagningsentreprenörerna 
branschförening att bjuda in till mingel på torsdag 
den 4 september mellan 16.00 till 18.00. Man kom-
mer att bjuda på dryck och tilltugg men samtidigt 
berätta lite om sin verksamhet.

Det Svenska 
Demoleringspriset 2014

Parallellt med mässan kommer den Europeiska 

branschföreningen för rivningsentreprenörer, Eu-
ropean Demolition Association (EDA), att hålla 
ett så kallat runda-bords-samtal under torsdagen 
den 4 september. Runda-bords-samtalen kommer 
att hållas mellan klockan 13-15 och man hoppas 
att svenska rivningsentreprenörer kommer att 
delta vid mötet som är öppet för alla. Mötet hålls 
i anslutning till Contractors Corner där även HiBs 
mingel hålls. De svenska branschföreningarna för 
rivning, håltagning och sanering kommer också 
att hålla sina höstmöten i anslutning till mäss-
san. På torsdagskvällen inbjuds till branschfesten 
“DEMCON-kalaset”. I samband med festligheterna 
kommer “Det Svenska Demoleringspriset” att 
delas ut för andra gången. Priset instiftades vid 
mässan 2012 och blev mycket uppskattat bland 
både entreprenörer och tillverkare. Totalt delades 
över 10 olika priser ut i olika kategorier under 
samlingsnamnet demolering. Mer information om 
priset återfinns på hemsidan www.pdworld.com/
demoleringspriset. Det Svenska Demoleringspriset 
delas ut i samarbete med Riv- & Saneringsentrepre-
nörerna, Håltagningsentreprenörerna och Sveriges 
Byggindustrier.

Intresset för middagen är som vanligt stort 
och det bådar gott för att kunna bli samma 
goda stämning som vanligt. Förutom en exklusiv 
trerättersmiddag och prisutdelning kommer det 
att bjudas på musikunderhållning av ett svängigt 
fusionband. Det finns fortsatt några middagsplatser 
kvar så den som är intresserad att delta ombeds 
kontakta DEMCONs mässledning.

www.demcon.se
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DEMCON 2014 
Utställare

Amas Svenska AB  
Monter inomhus: 38B
www.amas.se
Amas Svenska AB är återförsäljare av verktyg, maskiner och 
tillbehör för rivning- och återvinning. Sortimentet omfattar 
följande varumärken: Furukawa, Simes, VTN,Dynaset, ut-
rustning för dammbekämpning, AMAS-gripen och OilQuick 
hydrauliska snabbfästen.

Andersen Contractor AB
Monter inomhus: 47/48
www.andersen-contractor.se
Leverantör av utrustning för demolering och återvinning: 
Trevi Benne rivningsverktyg, Indeco hydraulhammare, 
Edilgrappa handhållna klippverktyg, Avant rivningsrobotar 
och redskapsbärare, Hydro Boss vattenkanoner, Anaconda 
siktar, Atlas materialhanterare, Återvinningskrossar, Avfalls-
shredders, Skrotsaxar, Speciallösningar inom demolering, 
återvinning och skrotning.

Aquajet Systems AB
Monter inomhus: 5
www.aquajet.se
Aquajet Systems utvecklingar och tillverkar maskiner och 
system för vattenbilning. Sortimentet består bland annat 
av avancerade robotar som effektivt avlägsnar skadad och 
gammal betong och skapar en perfekt yta för ny pågjutning. 
Produkterna säljs över hela världen.

Arbetsmiljöverket
Monter inomhus: 6B
www.av.se
Arbetsmiljöverket (AV) bildades 2001. Verket har regering-
ens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljö- och 
arbetstidslagstiftningar följs samt till viss del tobakslagen och 
Miljöbalken när det gäller frågor om genteknik och bekämp-
ningsmedel. PÅ DEMCON deltar Arbetsmiljöverket för att 
berätta om och svarar på frågor gällande de nya Sanktionsav-
gifterna som trädde i kraft i juli, 2014. Arbetsmiljöverkets mål 
är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet 
och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv, det 
vill säga både när det gäller fysisk, psykisk som social och 
arbetsorganisatorisk synpunkt. 

Au Tour Du Béton
Monter inomhus: 16
www.autourdubeton.com
Tillverkare av ett brett sortiment av maskiner för slipning 
och polering av betonggolv. Företaget erbjuder också ett 
brett verktygsprogram till sina maskiner. Företaget har 
tidigare inte haft någon representation i Sverige och söker 
nu återförsäljare.

Blastrac
Monter inomhus: 15
www.blastrac.com
Blastrac är en välkänd tillverkare av maskiner och verktyg 
för behandling av olika typer av golv och golvbeläggningar. 
I sortimentet ingår Diamatic-serien av maskiner för slipning 
och polering av betonggolv. Man har också ett brett sorti-
ment av professionella maskiner och system för hantering 
av damm och slam.

Bobcat Sverige AB
Monter inomhus: 23
www.bobcat.se
Bobcat Svenska AB säljer Bobcats breda sortiment av mi-
nigrävare, kompaktlastare, dumper och andra maskiner för 
bygg- och anläggningsbranschen. Bobcats kompaktlastare 
är kanske den mest vanliga synen på en rivningsarbetsplats 
över hela världen. Bobcat har också ett stort sortiment av 
tillbehör till sina maskiner.

Brokk AB
Monter inomhus: 30
www.brokk.com
Världens största och mest renodlade tillverkare av fjärrstyrda 
maskiner för rivninguppdrag inom och utomhus. Brokk har det 
bredaste programmet av rivningsmaskiner som drivs antingen 
med el eller diesel. Man har också ett brett verktygsprogram 
bestående av olika typer av rivningsverktyg, borrutrustningar 
och andra hjälpmedel.

BVA Group
Monter inomhus: 6
www.bvagroup.se
Vattenbilning = BVA Group. Bolaget har lång och mångårig 
erfarenhet inom vattenbilning, industrisanering samt alla 
förekommande betongreparationer i industri och infrastruk-
tursektorn. Man utför allt från att laga små betongskador till 
att renovera och reparera P-hus, kajer, broar och kraftverk.   
BVA Group ser till att ha sin personal ständigt är uppdate-
rade inom respektive område gällande normer, miljö och 
arbetsmiljö.  Kompetens och erfarenhetsnivån är på topp 
inom tjänsteområde tillika gällande att operatörer och 
arbetsledare innehar utbildningar enl BRO 2004 CBI, SSG- 
Strålskyddsteknik, Arbetarskyddsstyrelsens AFS 1994:54§3 
Högtryckssprutning, platsgjutning av betong utförande klass1 
och 2 m,m. Självklart har all personal ID 06.

Conjet AB
Monter inomhus: 8
www.conjet.com
Conjet AB Utvecklar och tillverkar vattenbilningsutrusting. 
Vattenbilning är en teknik som bilar bort skadad betong 
med hötrycksvatten. Conjet har både den minsta, den största 
och det bredaste sortimentet av vattenbilningsutrustningen 
på världsmarknaden. Kom och besök oss så presenterar vi
våra produkter.

Dustcontrol AB
Monter inomhus: 35A/39A
www.dustcontrol.se
Dustcontrol främsta uppgift är att underlätta en effektiv 
produktion, ökad produktivitet och renare arbetsmiljö för 
sina kunder. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer produkter 
och specialanpassade lösningar för hantering av stoft och 
damm på arbetsplatsen samt effektiv luftrening. Företagets 
produkter används flitigt av rivare, betonghåltagare och golv-
slipare runt om i världen. Dustcontrol erbjuder också service 
inklusive tillhör och reservdelar. Med mobila stoftavskiljare 
och stationära centralsuganläggningar hjälper Dustcontrol 
företag över hela välden till en effektivare produktion och till 
bättre produktionskvalitet. Kort sagt man skapar en renare 
arbetsmiljö genom att suga damm och andra föroreningar. 

EnvaTech AB
Monter inomhus: 12
www.envatech.se
Enva Tech AB är ett utvecklingsbolag som startades 2006. 
Bolaget har många strängar på sin lyra och arbetar inom flera 
olika typer av branscher med produktutveckling. På DEMCON 
kommer man att lansera en ny typ av golvslipar för slipning 
och polering av betonggolv. Man erbjuder också branschen 
en rad olika typer av effektiva diamantverktyg för avverkning 
av golvbeläggningar eller polering av betongytor.

European Demolition Association  
Monter inomhus: 9 
www.europeandemolition.org
Europeisk branschförening som samlar ett stort antal natio-
nella branschföreningar inom demolering. Svenska Riv- & 
Saneringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier är 
medlemmar. På DEMCON kommer European Demolition As-
sociation hålla runda-bordssamtal med rivningsentreprenröer 
och leverantörer inom branschen. Samtalet hålls torsdag den 
4 september mellan 13-15 på den del av mässan som kallas 
Contractors Square.

Fakturabörsen  
Monter inomhus: 6B
www.fakturaborsen.se
Fakturabörsen, som drivs av European Factoring Exchange, 
är Sveriges marknadsplats för fakturaköp. På Fakturabörsen 
kan företag sälja sina fakturor till högstbjudande köpare. 
Resultatet blir ca. 30-50 % p.a. lägre kostnad jämfört med 
traditionellt fakturaköp. Genom att sälja fakturor frigörs 
kapital från företagens kundfordringar vilket gör att de 
bland annat kan möta tillfälliga likviditetstoppar och in-
vestera i nya projekt som är nödvändiga för fortsatt tillväxt. 
European Factoring Exchange tar avstånd från traditionella 
factoringbolag som ofta förknippas med dyra kostnader, 
oförmånliga villkor och oetiska indrivningsmetoder och till-
låter därför enbart professionella finansiella aktörer så som 
institutionella investerare, hedgefonder och investmentbolag 
som köpare på Fakturabörsen. Genom Fakturabörsen visar 
European Factoring Exchange lösningen hur factoringbran-
schen fungerar som en standardiserad marknadsplats som 
erbjuder transparens gällande både prissättning och övriga 
villkor. European Factoring Exchange är registrerade hos 
Finansinspektionen som Finansiellt Institut – Annan Finansiell 
verksamhet. Fakturabörsen är en del av Schibsted Media 
Group. Schibsted är en av Nordens största mediakoncerner 
med över 7 700 medarbetare och närvaro i 25 länder över 
hela världen. I Sverige äger Schibsted flera av landets mest 
populära företag, bland annat Aftonbladet, Blocket.se, Hitta.
se, Kundkraft, Lendo och SvD.

Global Drilling
Monter inomhus: 22
www.globaldrilling.se
GlobalDrilling AB är idag en av Sveriges främsta leverantörer 
på bygg- och anläggningsmarknaden. Bolaget erbjuder 
produkter för berg-och jordborrning samt för demolering 
av berg, sten och byggelement. GlobalDrilling AB står för 
kvalitet och utveckling och uppdaterar ständigt vårt borrut-
rustningsprogram för att kunna tillhandahålla den absolut 
senaste tekniken. Två kända varumärken för rivnings- och 
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återvinningsbranschen som Global Drilling har i sitt stall är 
Rammer och Montabert.

Hilti Svenska AB
Monter inomhus: 38B
Monter utomhus: U05A
www.hilti.se
Hiltis diamantspecialister presenterar vårt skräddarsydda 
koncept av service och produkter för professionell diamant-
borrning och sågning. Vi visar bl a: • Det nya världsunika 
väggsågsystem DST 10-CA med CutAssist - med Sveri-
gepremiär! • Nya diamantborrkronor: med positionerade 
diamanter i segmenten för ökad skärhastighet, livslängd och 
fler användningsområden. • Verktyg: Här visar vi bredden på 
verktyg inom borrning och mejsling. • Våra unika lösningar 
för service och samarbete

HTC Sweden AB
Monter inomhus: 17
www.htc-sweden.se
HTC Sweden är världens största tillverkare av system för 
slipning och polering av framförallt betonggolv. Man har 
också ett brett produktsortiment avseende behandling 
av andra typer av golvytor såsom sten, terrazzo, trä med 
mera. Alla produkter utvecklas och tillverkas i egen regi i 
fabriker i Söderköping. Principen för den metod som idag 
används vid slipning och polering av betonggolv utveckla-
des i början av 1990-talet av HTCs grundare Håkan Thysell. 
Produktsortimentet av maskiner, verktyg, kemikalier och 
tillbehör säljs idag över hela världen via egna dotterbolag 
och återförsäljare.

Husqvarna Construction Products
Monter inomhus: 44/45
Monter utomhus: U01A
www.husqvarnacp.se
Husqvarna Construction Products är en del av Husqvarna 
AB. Vi är ett världsledande företag inom byggnads- och 
stenindustrin. I vårt omfattande produktsortiment för 
byggnadsindustrin finns maskiner, diamantverktyg och alla 
tillbehör du kan behöva för kapning, sågning och borrning, 
samt för polering av golv. Sortimentet för stenindustrin be-
står av ett brett utbud av diamantverktyg för stenbrott och 
stenbearbetningsverksamhet. Husqvarna Constrcution 
Products är guldsponsor för DEMCON 2014.

Hydroscand AB
Monter inomhus: 36
www.hydroscand.se
Familjeföretaget Hydroscand grundades i Stockholm 1969 
och är idag marknadsledande inom slang och lednings-
komponenter i Skandinavien. Verksamhetens fokus utgår 
från affärsidén – Vi ska montera och distribuera slang och 
ledningskomponenter från en decentraliserad och kund-
nära organisation. Vår vision är att vara marknadsledande 
– kundens första val inom slang och ledningskomponenter 
– genom att ständigt utveckla och erbjuda lösningar inom 
slang, ledningskomponenter och tillhörande tjänster som 
möter marknadens ökade krav på miljö, effektivitet och 
lönsamhet.  Hydroscand marknadsför ett komplett sortiment 
av slang och ledningskomponenter med mer än 20 000 
artiklar på lager. Utöver hydraulslang och industrislang har 
vi alla typer av slangkopplingar, adaptrar, skärringskopplingar, 
kragkopplingar, ORFS-kopplingar, rörklammer, kulventiler, 
snabbkopplingar, svivlar och en mängd olika tillbehör.  I 
Sverige har Hydroscand 48 butiker, från Kiruna i norr till 
Malmö i söder, ca 400 anställda och en omsättning på 714 
miljoner kronor (2013). Att alltid finnas nära kunden ser vi 
som en självklarhet och vi har ett lokalt engagemang där 
varje butik har ett lokalt anpassat lager, komplett utrustning 
för montering av högtrycksslang enligt önskemål och kunnig 
personal där ledord som flexibilitet och service utmärker oss.

Håltagningsentreprenörerna, HiB 
Monter inomhus: Contractors square
www.haltagningsentreprenorerna.se
Branschorganisation inom Sveriges Byggindustrier för entre-
prenörer som arbetar med betonghåltagning och lättrivning. 
HiB arrangerar ett mingel på Contractors Square under 
DEMCON, torsdagen den 4 september mellan klocka 16-18.

IDAB
Monter inomhus: 18/19
IDAB, Industridiamanter AB, har en lång erfarenhet i branschen 
och bolaget bedriver konsultverksamhet och material/verktygs-
försäljning inom diamantverktygsbranschen. Man säljer även 
av byggfläktar och portabla transportband. Man är även åter-
försäljare av SILA Products luftreningsprodukter.  

Jack Midhage AB
Monter inomhus: 24/25
www.midhage.se
Företaget säljer ett brett sortiment av maskiner och verktyg 
för hela byggbranschen med extra fokus på produkter för 
håltagning, rivning, slipning och polering av golv, damm-
bekämpning och för uthyrningsbranschen. Exempel på 
produkter är diamantverktyg för kapning, håltagning och 
slipning, hårdmetallsågklingor -  tigersågblad, sticksågblad, 
kapskivor, slippapper m.m -  maskiner för kapning, håltag-
ning, slipning. Stofthantering med mera.

Företaget har egen tillverkning av diamantverktyg i 
Sverige och produkter speciellt utvecklade för svenska förhål-
landen. Målet är också att erbjuda ett komplett produktutbud 
som hjälper kunden att begränsa antalet leverantörer. Man är 
kända för snabba leveranser, oftast samma dag.

Jerneviken Maskin
Monter inomhus: 38A
www.jerneviken.se
Diamantverktyg, kärnborrmaskiner, handsågar, väggsågar, 
golvsågar, golvslipar, betongfräsar, kärnborr, kapskivor, fräsar, 
Oxysan joniserare, Slurrybox reningsverk för slamvatten, våt-
sugar, torrsugar, komplementutrustning för proffshåltagning.

Latin American Concrete 
Cutting & Demolition Forum 
Monter inomhus: 10
www.latindemoforum.org
Sydamerikansk tvådagarskonferens för sektorerna rivning, 
håltagning, vattenbilning, sanering, återvinning, golvslipning 
med mera. Konferensen riktar sig främst till den brasilianska 
marknaden och arrangeras på Sheraton hotel i Rio de Janeiro 
mellan den 1-2 oktober, 2015. Eventet stöttas av en rad olika 
brasilianska och internationella branschföreningar såsom 
Sobratema, ALEC, Abrecon, International Demolition Institute, 
IACDS, EDA, ICPSC med flera.

Konferensen, som även innefattar en mindre mässa med 
demonstrationsmöjligheter, arrangeras av Riverbends Publis-
hing i samarbete med SCOP AB. Officiella publicationer för 
eventet är den interantionella tidninge PDi Magazine och den 
nord- och sydamerikanska branschtidningen PDa Magazine.

Lekana Maskin AB
Monter inomhus: 27
www.lekana.se
Lekana Maskin reparerar och säljer maskiner inom betong-
håltagarbranschen, samt tillverkar kärnborr för håltagning i 
betong och stenmaterial. Vi är auktoriserade som serviceverk-
stad för Husqvarna Construction Products Sverige.

Nordfarm Maskin AB
Monter inomhus: 31
www.nordfarm.se
Nordfarm har sedan 1982 sålt maskiner till lantbrukare, 
entreprenörer, skogsmaskinförare, markvårdare och många 

mer. Idag är vi en av Sveriges största oberoende maskin- och 
redskapshandlare. Vi säljer våra maskiner via återförsäljare 
över hela Sverige.   Nordfarm tar in maskiner från hela Eu-
ropa. Många av dem har blivit marknadsledande genom 
åren. Vi är exempelvis generalagenter för finska Avant 
kompaktlastare och OFA slirskydd, tyska Fellas vallmaskiner, 
holländska Peecons mixervagnar och Perfects betesput-
sare, franska Jeantils gödselspridare, halmsnittare och  
kreatursvagnar,estniska Palms skogs- och transportvagnar 
och mycket mer. Gemensamt för dem alla är att de är välkän-
da kvalitetsmaskiner som passar de svenska förhållandena.

Levanto AB   
Monter inomhus: 35C
www.levanto.fi
Välkommen till vår monter 35C. Vi ställer ut diamantklingor 
i olika storlek och för olika ändamål. Intressanta maskiner i 
urval. Easy Drill för att nämna en. Easy Drill är den ultimata 
kärnborrmaskinen då du sanerar. Färdigt monterad på en 
vagn är det enkelt och snabbt att flytta maskinen utan tunga 
lyft. Och kom absolut och bekanta dig Roadware 10 Concrete 
MenderTM. En polyuretan massa för att även i låga tempe-
raturer reparera betonggolv. Utmana vår kunniga personal, 
vi är på plats för dig. 

LiuGong/Peters Lastmaskiner 
Monter inomhus: 13B
www.psmf.se
Peters maskiner omfattas av två bolag, Peters Skogsma-
skinsförsäljning AB och Peters Lastmaskiner AB. Bolaget 
säljer begagnade och nyproducerade maskiner samt tillbehör 
inom såväl skog- som entreprenadbranschen.
Bolagets styrka är mångårig erfarenhet inom branschen, hög 
teknisk kompetens hos personalen samt ett stort nätverk 
såväl lokalt som internationellt. Genom att kunna erbjuda 
hög service med snabba leveranser har vi en trogen kundkrets 
världen över.

Som generalagent för LiuGong samt en rad olika produk-
ter garanteras förmånliga priser, utan mellanhänder till kund.

OP System AB
Monter utomhus: U02C
www.opsystem.se
OP system ab levererar kompletta system av utrustningar, 
både mobila och stationära, för modern demolering, återvin-
nings- och avfallshantering. Produktsortimentet omfattar 
följande fabrikat: SENNEBOGEN erbjuder maskiner och kra-
nar speciellt anpassade för effektiv materialhantering inom 
hamnindustrin, terminaler  samt återvinnings-, avfalls- och 
skrotbranschen. I sortimentet  finns även ett flertal maskiner 
anpassade för timmerhantering. DOPPSTADT har ett brett 
sortiment av effektiva krossar, rivare, trumsiktar och blan-
dare som ger god ekonomi i återvinningsarbetet. RUBBLE 
MASTERS mobila krossar och siktar för betong, tegel och 
asfalt. Med kompakt design och tysta, miljövänliga motorer, 
är de perfekta såväl direkt på riviningsplatsen i tätbebyggt 
område, som på en entreprenadanläggning. DEMAREC 
har ett brett sortiment av verktyg för demolering och riv-
ning som t ex pulveriserare, rivningssaxar, skrotsaxar och 
multiverktyg. WESTERIA vindsiktar skiljer till exempel sten, 
betong och järn från trä och annat brännbart. Finns både i 
mobilt och stationärt utförande. SPALECK tillverkar siktar 
för transport- och separeringsteknik.  Några av produkterna 
är; vibrationsmatare, skaksiktar, resonanstransportörer, av-
vattningsmaskiner och densitetsseperator

PDa Magazine  
Monter inomhus: 10 
www.pdamericas.com
Nord- och Sydamerikansk magazine som behandlar de-
molering, betonghåltagning, vattenbilning, återvinning av 
byggrester, sanering, slipning och polering av betonggolv, 
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hantering av hälsvådligt byggdamm och betongslam från 
arbetsplatser med mera. Tidningen distribueras i Nord- och 
Sydamerika fyra gånger per år med en upplaga per utgåva 
på cirka 15000 ex. Tidningen sänds uteslutande till proffs 
inom nämnda branscher.

PDi Magazine  
Monter inomhus: 10 
www.pdworld.com
Internationellt magazine som behandlar demolering, 
betonghåltagning, vattenbilning, återvinning av bygg-
rester, sanering, slipning och polering av betonggolv, 
hantering av hälsovådligt byggdamm och betongslam från 
arbetsplatser med mera. Tidningen distribueras i globalt 
sex gånger per år med en upplaga per utgåva på cirka 
10000 ex. Tidningen sänds uteslutande till proffs inom 
nämnda branscher.

Pentruder, Tractive AB
Monter inomhus: 50
www.pentruder.se
Pentruder håltagningssystem tillverkas av Tractive AB och 
betecknas lite som branschens verkliga high tech fabrikat. 
Med en snillrik och tekniskt avancerad smart lösning, som 
skiljer sig från konkurrenterna på många sätt, erbjuder 
man professionella ett håltagningssystem med mycket 
hög avverkningsförmåga, lätt till vikt, stryktålig och lätt att 
hantera och etablera på plats på kort tid. Pentruder tillverkar 
väggsågar, borrsystem, vajersågar och ett stort antal tillbehör. 
Produkterna säljs över hela världen via egna dotterbolag eller 
fristående återförsäljare. Pentruder är guldsponsor för 
DEMCON 2014.

Professionell Demolering
Monter inomhus: 10
www.pdworld.com
svensk branschtidning för företag som arbetar professionellt 
inom sektorerna rivning, betonghåltagning, återvinning, vat-
tenbilning, slipning och polering av betonggolv, hantering av 
byggdamm och slam med mera. Tidningen grundades redan 
1995 och distribueras i fyra utgåvor per år. 

Pullman Ermator AB
Monter inomhus: 47/48
www.pullman-ermator.se
Pullman Ermator levererar inte bara stoftavskiljare, luftrenare 
och våtsugare i den absoluta toppklassen, företaget är också 
en partner som sätter arbetshälsan i centrum. Företagets ma-
skiner utvecklas med tanke på både funktion och ergonomi. 
Företaget säljer idag sina produkter över nästan hela världen, 
behovet av att hantera stoft och slam, på ett effektivt och 
användarvänligt sätt, är gigantiskt. Pullman Ermator är 
silversponsor för DEMCON 2014.

Riv- & Saneringsentreprenörerna  
Monter inomhus: Contractors square
www.rivosaner.se
Branschorganisation inom Sveriges Byggindustrier för entre-
prenörer som arbetar inom rivning- och sanering.

Scanmaskin AB
Monter inomhus: 39B
www.scanmaskin.se
Tillverkare av professionella maskiner och system för slip-
ning och polering av golv i materialen betong, sten, terrazzo 
och trä. Bolaget tillverkar också olika typer av segment till 
sina maskiner samt har ett eget sortiment av stofthanterare 
anpassade till Scanmaskiners golvslipar. Sortimentet är 
brett och maskinerna kännetecknas av hög avverkningstakt 
och att stå pall för tuffa förhållanden. Maskinerna säljs 
globalt via egna dotterbolag och ett nätverk av fristående 
återförsäljare.

SDC, Swedish Diamondtool Consulting AB
Monter inomhus: 49
www.sdcab.se
Återförsäljare av följande produkter: Arix Diamantverktyg, 
Pentruder sågar och borrmaskiner, Savi Golvsågar, Weka 
Borrmotorer, Dibo Borrstativ, Numatic och Pullman Våtsugar, 
Scanmaskin golvslipar, Makita kapar och slagborrmaskiner.

SILA AB
Monter inomhus: 18/19
www.silaproducts.se
Ren luft i en smutsig miljö är en absolut förutsättning för 
att kunna utföra ett bra jobb och där har man inte råd - i 
ett hälsoperspektiv - att använda annat än den allra bästa 
utrustning marknaden har att erbjuda. SILA sätter en stolt-
het i att tillhandahålla just dessa produkter. På papperet ett 
relativt nytt bolag men bolagets medarbetare har över trettio 
års erfarenhet av produkter som förbättrar arbetsmiljön. 
Innovativa luftrenare är specialområdet och det är något man 
verkligen kan och brinner för. Silas medarbetar har arbetat 
med det i flera generationer. Ledord när SILA utformar sina 
produkter är, förutom effektiv luftrening, ergonomi och 
kvalitet rakt igenom, ekonomi och kostnadseffektivitet med 
fokus på kundernas hälsa. Produktsortimentet växer snabbt 
och man har förutom sina luftrenare en rad smarta tillbehör 
som gör arbetsplatsen hälsosammare för alla.

SMC, Ståhles Mining & Construction AB
Monter inomhus: 14
demolering.se
SMC levererar hydrauliska rivningsverktyg för demolering, 
hålslagning, återvinning och liknande ändamål samt slitdelar 
till entreprenad maskiner.  Alla produkter levereras under 
eget varumärke, med distinkta egenskaper helt eller delvis 
framtagna av SMC med hänsyn till den svenska och nordiska 
marknadens krav. Produkterna är innovativa, specialiserade 
och lättservade till ett attraktivt pris.  Produkter: Hydrauliska 
hammare, saxar, pulveriserare och liknande mekaniskt demo-
lerande verktyg. Rivning och sorterings gripar och gripdon. 
Hydrauliska magneter. Verktyg för kontrollerad demolering. 
Främst hydrauliska fräsar, för exakt rivning utan att skada 
kringliggande konstruktioner. Slitdelar: såsom hammar-
mejslar, håldrivnings-, pål- och vingfundaments- don och 
andra specialtillsatser för hammare. Slitdelar till allehanda 
saxar, pulveriserare och gripverktyg. Skoptänder, fräsdubbar, 
borrkronor och andra slitdelar till demoleringsverktyg eller 
entreprenadmaskiner. Reservdelar: till samtliga på marknaden 
förekommande demoleringsverktyg. SMC hävdar också att 
man har den bästa och snabbaste hammarservicen i landet, 
med specialutrustade verkstäder.  Man servar alla fabrikat 
och har auktoriserad kompetens vad gäller felsökning av 
alla förekommande demoleringsverktyg.

SMC har under de senaste åren blivit mycket uppmärk-
sammade för sina nya fräsar som på ett effektivt sätt klarar 
att skära genom tjocka och hårt armerade betongfundament.

Swediatec   
Monter inomhus: 36B
www.svediatec.se
SWEDIATEC - Swedish Diamond Tecnology marknadsför 
Floorman golvslipar samt diamantverktyg till alla på mark-
naden förekommande golvslipar.

Konceptet är accepterat på världsmarknaden som ett 
mycket effektivt och användarvänligt system. Våra diamant-
verktyg håller högsta tänkbara kvalitét tillverkade av en av 
marknadens bästa aktörer Jerneviken. Våra golvslipar tillver-
kas av Hamatic med hjälp av följande koncept: Högeffektiva 
och ekonomiska, Kompakta och tåliga, Ergonomiska och 
tysta, Användar- och servicevänliga Idag finns våra produkter 
till försäljning i Europa och Nordamerika och vi fortsätter att 
utveckla försäljningen i andra delar av världen.

Svensk Rental Tidning
Monter inomhus: 12
www.svenskrental.se
Svensk Rental Tidning är  Sveriges enda renodlade tidning 
för och om maskinuthyrningsbranschen. Tidningen grundades 
2003 och kommer ut med sex utgåvor per år.

Tyrolit AB
Monter inomhus: 34/40
Monter utomhus: U02B
www.tyrolit.se
Tyrolit är en av världens fem största tillverkare av bland annat 
diamantverktyg och maskiner och system för betonghåltag-
ning och rivning. Sortimentet av diamantverktyg och maskiner 
är omfattande. Produkterna säljs till största delen via egna 
dotterbolag runt om i världen samt via ett omfattande nät av 
återförsäljare och agenter. Förutom sin högkvalitativa produkter 
har bolaget under de senaste 10 åren gjort sig kända för sin 
internationella håltagartävling Tyrolit Cutting Pro Competition. 
Vid flera tillfällen har den nordiska finalen arrangerats vid 
DEMCON. Finalen går alltid av stapeln i Innbruck, Österrike. 
Tyrolit är bronssponsor av DEMCON 2014.

Utbildningslandslaget AB
Monter inomhus: 28/29
www.utbildningslandslaget.se
Utbildningslandslaget drivs av ett antal erfarna arbetsledare 
i rivbranschen, och vi har en coach som har förmåga att få 
saker gjorda. Tillsammans är vi ett starkt lag med en enorm 
kapacitet. Konceptet är enkelt: Vi vill ge dig en riktigt bra ut-
bildning som du har nytta av i ditt jobb. Att vi dessutom håller 
marknadens lägsta priser, och att vi schemalägger kurser så 
att ditt företag tappar så lite effektivitet i produktionen som 
möjligt är naturligtvis en bonus. Givetvis är vi godkända av 
branschorganisationerna att bedriva kursverksamhet, och 
efter avslutad kurs får du ett giltigt kursintyg och ett certifikat. 
Arbetsgivare i hela Sverige vet att när du får ett certifikat 
genom Utbildningslandslaget så kan du din sak.

Waterjet Entreprenad
Monter inomhus: 6A
www.waterjetentreprenad.se
Waterjet är en välrenommerad, svensk marknadsledare inom 
vattenbilning och industrisanering. Verksamheten fokuserar på re-
parationer och underhåll av betongbaserad infrastruktur som broar, 
parkeringshus och vattenkraftanläggningar med vattenbilning. 
Dessutom är vi aktiva på marknaden för rengöring av industriell 
utrustning med hjälp av vattenblästring.  Kunderna finns inom den 
offentliga sektorn, som till exempel väg och järnväg, vattenkraft-
anläggningar, ägare till parkeringshus, större byggföretag och 
processindustrier som exempelvis pappersmassa. Vi har kontor i 
Stockholm samt Karlstad och utför jobb i hela Sverige.

Veteranmaskiner  
Monter inomhus: 38C
I vanlig ordning visar DEMCON upp ett antal maskiner och 
utrustningar från svunna tider. Arne Holgersson, också han en 
veteran i branschen, har ansvarat för urvalet på årets mässa.

Widecut
Monter inomhus: 26
www.widecut.com
WIDECUT är en professionell tillverkare av diamantvajer 
belägen i Korea. Sedan 1998 har man tillverkat endast 
diamantvajer. Det är på just den här typen av verktyg man 
lägger allt sitt fokus i utveckling och tillverkning. WIDECUTs 
produkter är kända för sin höga kvalitet och sin goda avverk-
ning. Produkterna har också genom sin konstruktion en större 
livsläng än andra på marknaden förekommande fabrikat. 
Företaget har nyligen lanserat en ny vakuumlödd vajer som 
man kommer att visa på DEMCON 2014.
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Latin American Concrete Cutting 
& Demolition Forum 2015
c/o Riverbends Publishing LLC
P.O. Box 552
Nokesville, VA 20182 • USA
Phone: +1 703 392 0150
 

Latin American Concrete Cutting 
& Demolition Forum 2015
c/o S.C.O.P. AB
P.O. Box 786 • 
SE-191 27 Sollentuna • Sweden
Phone: +46 8 585 700 46

Venue: Sheraton Rio Hotel & Resort, 
Rio de Janeiro, Brazil, October 1-2, 2015 

www.latindemoforum.org - to be launched August, 25, 2014

A Unique Two-Day Forum 
for the Latin American Markets  

Special Topics:
Remote Controlled Demolition • Heavy Duty and High Reach Demolition 

Concrete Sawing & Drilling • Hydrodemolition • Concrete Floor Grinding & Polishing 
Dust Extraction and Slurry Containment • Recycling of Demolition 

Debris and Related Equipment and Methods

Venue Supported by Well-Known Latin American 
and International Trade Associations

October 1-2, 2015 • Rio de Janeiro, Brazil
Organizers:

Latin American Concrete Cutting 
& Demolition Forum 2015
c/o Eduardo Kubric
Rua Traipú 1023 Pacaembú
São Paulo  SP  Brazil   01235-000
Mobile  + 55 11 99949 4544

www.latindemoforum.org - to be launched August, 25, 2014

The Forum is currently supported by the following trade associations (more associations to be added shortly):

iacds.orgarbrecon.org.br ide.org.uk icpsc365.comalec.org.br

E-mail the Forum: info@latindemoforum.org

sobratema.org.br europeandemolition.org
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The Latin American concrete cutting and 
demolition industry has shown steady growth 
during the last years. Product methods that 
earlier were not used at all or only to a limited 
extent have gained stronger acceptance in mar-
kets like Mexico, Brazil, Chile, Bolivia, Peru, 
Colombia, Argentina, and many others. Inte-
rest in these methods among Latin American 
contractors is growing quickly as well.

A Unique Forum
In order to meet this demand and stimulate 
further growth in the region, the first-ever 
Latin Ameircan Concrete Cutting & Demo-
lition Forum will take place at the Sheraton 
Rio Hotel and Resort in Rio de Janeiro, Brazil, 
October 1-2, 2015. This two-day seminar 
will feature a number of presentation topics 

and roundtable discussions on current and 
emerging topics of particular interest to Latin 
America’s concrete cutting and demolition 
contractors. Though the program for the 
Forum is still being finalized, here is a tentative 
list of topics:

•  Remote Controlled Demolition 
 – The Methods

•  Heavy-Duty and Long-Reach 
 Demolition Tool Carriers

•  High-Cycle Concrete Sawing and  
 Drilling Equipment – Lightweight,  
 Fast and Efficient

• Hydraulic vs High-Cycle 
 Concrete Cutting

•  The Modern Diamond Tools 
 – Cutting Performance, Life Safety,  
 and Economy

•  Efficient Removal of Different Floor  
 Coatings – Methods and Brands

• The New Flooring Product 
 - Concrete Floor Polishing in 
 Theory and Practice

•  Machines, Tools, and Chemicals for  
 Concrete Floor Polishing

•  Best Practices for Handling 

 Dust and Concrete Slurry

•  Recycling and Waste Handling – A  
 Profitable Business: Crushing and  
 Screening With the Latest 
 Techniques

•  Hydrodemolition: The “Sensual”  
 Demolition Method for Sensitive  
 Concrete Structures

•  Presentations of Various Case 
 Studies from Latin American Markets

Watch the Forum’s website, 
www.latindemoforum.org, for schedule upda-
tes and additional information. 

The Forum is being organized by S.C.O.P. AB 
of Sweden, publishers of the international 
demolition magazine PDi, and Riverbends 
Publishing LLC of the U.S., publishers of the 
North and South American magazine 
Professional Demolition Americas, PDa. 

Trade associations supporting 
the event include:

•  Brazilian Rental Association (ALEC)
•  International Concrete Polishing &  
 Staining Conference, ICPSC and 

 Concrete  Polishing University
•  Brazilian Association for Recycling   
 of Construction and Demolition  
 Waste (ABRECON)
•  International Association of 
 Concrete Drillers & Sawers (IACDS)
•  European Demolition 
 Association (EDA)

Pending decisions from the 
following associations:

•  Brazilian Association of 
 Technology for construction and  
 mining (SOBRATEMA)
• US National Demolition 
 Association, NDA
• US Concrete Sawing & Drilling 
 Association, CSDA
• European Demolition 
 Association, EDA

Dedicated to the professionals
The Forum is dedicated to serving the inte-
rests of Latin America’s concrete sawing and 
drilling, demolition, recycling and concrete 
floor grinding and polishing industries - 
contractors, manufacturers, suppliers, and 
trade associations. Its program is intended 
to inform, educate, stimulate discussion, and 
train in order to advance the professional and 
economic growth of the region’s concrete cut-
ting, demolition, and recycling sectors. 

For manufacturers and distributors, the Forum 
is a perfect chance to meet a large number of 
professional contractors and also rental com-
panies. It is a truly a unique and highly valua-
ble networking and promotional opportunity. 

Marketing the Forum
Since May 2014, the Forum’s organizers have 

Latin American Concrete Cutting & 
Demolition Forum in Rio de Janeiro

been working with the region’s trade associ-
ations and others to raise awareness about 
the event through a variety of direct contact 
and media channels, including various Latin 
American trade magazines and news sites. The 
Forum will also be promoted at a number of 
trade exhibitions in North and South America. 

Languages
All information and promotional material 
will be available in Portuguese, Spanish, and 
English. During the Forum, all presentations 
and speeaches will be simultaneously transla-
ted to/from these languages. Printed materials, 
presentations, and speech texts will also be 
available in the three main languages.  

Table-top Exposition
Concurrent with the forum, a table-top 
exposition will provide a venue for manufactu-
rers, suppliers, associations, and contractors 
to promote their products or services. There 
will also be an outside demonstration and 
training area. Registration information 
for booths and table-top exposition 
space is avaiable at www.latindemo-
forum.org. Website will be launched 
August, 25, 2014.

Presentations and 
Hands-on Training 
The Forum will offer a variety of 
useful and informative presenta-
tions on the advantages with vario-
us industry methods, products and 
tools, as well as extensive hands 
on training classes. Sessions 
include operation of remote con-
trolled demolition robots, hydrodemo-

lition techniques, core drill systems, wall and 
wire saws, dust extraction and concrete slurry 
containment, and removal of concrete floor 
coatings. In addition, special concrete floor 
polishing seminars and polishing training clas-
ses will be carried out in cooperation with the 
International Concrete Polishing Institute. 

Website
All information about the Latin American 
Concrete Cutting & Demolition Forum 2015 
you will find on the website www.latinde-
moforum.org, which is updated continously. 
Visitors will find more information about the 
Forum’s program, speakers, topics, methods, 
and products. Proposals for additional topics/
presentations are also welcome and will be 
given due consideration for the program.

The website also provides portals for par-
ticipating in the Forum, reserving exhibition 
space, and making travel and hotel arrang-
ments. You will also find links to partners and 
supporters of the Forum, associations and 
exhibitors. The website will be officially laun-
ched August 25, 2014 (All payments are made 
via the website unless other arrangements are 
made with the organizers.)

Sponsors
Latin American Demolition Forum 2015 offers 
a wide variety of sponsor packages for ma-
nufacturers, suppliers, contractors, and trade 

associations. Sponsorship leels include Ex-
clusive Platinum Sponsor,  Gold 

Sponsor, Silver Sponsor, 
Bronze Sponsor, Supporting 

Sponsor, Gala Dinner Spon-
sor, and Visit Rio de Janeiro 

Sponsor. More information 
and booking arrangements 

are available at www.latindemoforum.org.
Latin American Concrete Cutting & 

Demolition Forum 2015 truly has 
something for everyone. Make plans 

to join us in Rio de 
Janeiro on October 
1-2, 2015, and be a 
part of an exciting 

event dedicated to 
an exciting industry. 

Welcome!
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during the last years. Product methods that 
earlier were not used at all or only to a limited 
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 Studies from Latin American Markets

Watch the Forum’s website, 
www.latindemoforum.org, for schedule upda-
tes and additional information. 

The Forum is being organized by S.C.O.P. AB 
of Sweden, publishers of the international 
demolition magazine PDi, and Riverbends 
Publishing LLC of the U.S., publishers of the 
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•  European Demolition 
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• US Concrete Sawing & Drilling 
 Association, CSDA
• European Demolition 
 Association, EDA
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Phone: +46 8 585 700 46

Venue: Sheraton Rio Hotel & Resort, 
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www.latindemoforum.org - to be launched August, 25, 2014

A Unique Two-Day Forum 
for the Latin American Markets  

Special Topics:
Remote Controlled Demolition • Heavy Duty and High Reach Demolition 

Concrete Sawing & Drilling • Hydrodemolition • Concrete Floor Grinding & Polishing 
Dust Extraction and Slurry Containment • Recycling of Demolition 

Debris and Related Equipment and Methods

Venue Supported by Well-Known Latin American 
and International Trade Associations

October 1-2, 2015 • Rio de Janeiro, Brazil
Organizers:

Latin American Concrete Cutting 
& Demolition Forum 2015
c/o Eduardo Kubric
Rua Traipú 1023 Pacaembú
São Paulo  SP  Brazil   01235-000
Mobile  + 55 11 99949 4544

www.latindemoforum.org - to be launched August, 25, 2014

The Forum is currently supported by the following trade associations (more associations to be added shortly):

iacds.orgarbrecon.org.br ide.org.uk icpsc365.comalec.org.br

E-mail the Forum: info@latindemoforum.org

sobratema.org.br europeandemolition.org



3-2014 • Branschtidningen Professionell Demolering    35

Latin American Concrete Cutting 
& Demolition Forum 2015
c/o Riverbends Publishing LLC
P.O. Box 552
Nokesville, VA 20182 • USA
Phone: +1 703 392 0150
 

Latin American Concrete Cutting 
& Demolition Forum 2015
c/o S.C.O.P. AB
P.O. Box 786 • 
SE-191 27 Sollentuna • Sweden
Phone: +46 8 585 700 46

Venue: Sheraton Rio Hotel & Resort, 
Rio de Janeiro, Brazil, October 1-2, 2015 

www.latindemoforum.org - to be launched August, 25, 2014

A Unique Two-Day Forum 
for the Latin American Markets  

Special Topics:
Remote Controlled Demolition • Heavy Duty and High Reach Demolition 

Concrete Sawing & Drilling • Hydrodemolition • Concrete Floor Grinding & Polishing 
Dust Extraction and Slurry Containment • Recycling of Demolition 

Debris and Related Equipment and Methods

Venue Supported by Well-Known Latin American 
and International Trade Associations

October 1-2, 2015 • Rio de Janeiro, Brazil
Organizers:

Latin American Concrete Cutting 
& Demolition Forum 2015
c/o Eduardo Kubric
Rua Traipú 1023 Pacaembú
São Paulo  SP  Brazil   01235-000
Mobile  + 55 11 99949 4544

www.latindemoforum.org - to be launched August, 25, 2014

The Forum is currently supported by the following trade associations (more associations to be added shortly):

iacds.orgarbrecon.org.br ide.org.uk icpsc365.comalec.org.br

E-mail the Forum: info@latindemoforum.org

sobratema.org.br europeandemolition.org

Brokk vs 
VÄRLDENS STARKASTE MAN
I början av april i år kämpade en Brokk 100 mot världens starkaste man, 
Brian Shaw. Mötesplatsen var National Geographics TV-kanal på bästa 
sändningstid. Programmet ingick i TV-serien “Showdown of the unbeatables.

Det hela började med att Brokk Inc, Brokk ABs dotterbolag 
i USA kontaktades under förra året av ett produktionsbolag 
som hade kontrakt med National Geographic Channel för att 
producera en serie episoder där man presenterar intressant 
teknik som ställs mot varandra på provocerande sätt. Peter 
Bigwood, Brokk Incs Vice President Sales and Marketing, 
förklarar att den grundläggande tanken bakom serien är att 
visa upp spjutspetsteknologi på intressanta sätt. 

Tystnadsplikt
Målet med serien är att öka medvetenheten om och intresset 
för olika typer av teknik genom att visa upp det i ett annat 
format. I varje timslångt avsnitt presenterades tre ”uppgö-
relser” mellan olika typer av teknik. Den teknik som visade 
presenterades också och man gav en del bakgrund om de 
produkter som användes i de olika uppgörelserna.

När Brokk gått med på att delta var de tvungna att 
underteckna ett mycket starkt sekretessavtal där de lovade 
att inte läcka ut någon information om programmet eftersom 
just deras episod spelades in långt innan det sändes i TV. 
Bara ett fåtal personer inom Brokk, Inc kände till program-
met och dess resultatet och de hade alla tystnadsplikt. Peter 
Bigwood medger att det ibland var svårt att inte läcka ut 
någon information om programmet.

“Crush away”
Varje deltagare i programmet presenterades även med en del 
bakgrundsfakta och man filmade därför en del vid Brokk Inc 
anläggning i Monroe utanför Seattle. Men själva “striden” 
ägde rum i Los Angeles. “Vi var mycket imponerad av det 
sätt filmteamet arbetade. Det kändes som att vara med i en 
Hollywood-produktion på riktigt,” säger Bigwood. 

Peter Bigwood berättar att man först trodde att Brokk 
100 skulle behöva bila i superstark betong på tid eller något 
liknande. Men istället valde teamet att sätta gripen Brokk G50 
på maskinen. “Brokk G50 blev vårt vapen under tävlingen 
och det var antagligen så att TV-bolaget ansåg att den gjorde 
sig bättre i TV”, säger Peter.

Operatör under programmet var Brokk Inc Field Sales 
Application Expert August Scalici. Augie, som han kallas, 

har mycket lång erfarenhet från att arbeta med fjärrstyrda 
rivningsmaskiner och i synnerhet Brokk. Augie berättar att det 
var med viss reservation som han demolerade en tvättmaskin 
med en splitter ny GoPro-kamera monterad inuti. Han kros-
sade inte bara tvättmaskinen utan även kameran. Men en 
häftig scen blev det när tittarna fick se hur tvättmaskinen 
demolerades inifrån den. 

Augie kommer ihåg många kul episoder från inspel-
ningen och bland annat då filmteamet bad både Augie och 
Brokk Inc VD Lars Lindgren att uttrycka en del känslor som 
är typiskt vid sådana och på amerikansk film typ· “We are 
going to kick your as” eller  “We are going to dominate you”. 
Men den typen av språk passade vare sig Lars eller Augie 
utan det fick betydligt mera tamt som; “Absolutely, we are 
going to win” eller något liknande.

Världens starkaste man
“Vi hade ingen aning om att vår robot skulle tävla mot en 
man”, säger Bigwood. “Utmaningarna som Brokk 100 ställ-
des inför var väl inte av den typen att de lockade fram den 
verkliga styrkan hos roboten. Men det här är show biz och vi 
är väldigt glada att de valde just Brokk. Vi hade utomordent-
ligt kul. Och världens starkaste man, “Brian Shaw” visade sig 
vara en hygglig kille”, säger Bigwood. Och segern i tävlingen 
gick till Brian Shaw. Augies kommentar när det var klart att 
Shaw hade vunnit var; “Jag är besviken på min egen insats 
men inte på min maskin”. En kommentar som sammanfattar 
striden bra och som är ett bevis på den lojalitet Augie visar 
mot sina arbetsgivare och dess produkter.

För mer information: http://channel.nationalgeographic.
com/channel/showdown-of-the-unbeatables/ 

www.brokkinc.com
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Gemensamma krafter för  
IACDS OCH EDA I MADRID

Den internationella paraplyorganisationen för håltagare IACDS hölls i år sitt 
årsmöte tillsammans med den europeiska föreningen för rivningsentreprenö-
rer, EDA. Mötete hölls i Madrid den 12-13 juni. Ordförandeskapet inom IACDS 
ligger i år hos svenska branschföreningen HiB och Lars Sandström från 
Sveriges Byggindustrier är ordförande för IACDS stöttad av HiBs ordförande 
Anders Andersson. Mötet i Madrid samlade totalt över 200 deltagare som 
kommer från hela Europa och många andra länder. 

DAs sekretariat, under ledning av José Blanco, var ansvarig för 
det gemensamma forumet. Programmet startade 12 juni och 
omfattade förutom ett stort antal föredrag besök på SRR som 
omfattar produkter och system för recycling och annan typ av 
återanvändning. Man besökte även en större byggarbetsplats 
i Madrid. Sent på eftermiddagen den första dagen höll EDAs 
styrelse höll möte vilket följdes av själva årsmötet. På kvällen 
höll EDA president Pilar de la Cruz höll en cocktail mottagning 
sponsrad av italienska krosskopatillverkaren MB Crusher. 
Parallellt på eftermiddagen höll IACDS sitt årsmöte lett av 
bland annat Lars Sandström och Daniel Trachsel.

Ett omfattande program 
Fredagen den 13 juni innehöll fyra sessioner totalt. Den första 
sessionen, modererad av Pilar de la Cruz, innehöll presenta-
tioner om riskerna med hantering av bly som presenteras av 
den amerikanska rivningsföreningens verkställande direktör 
Michael Taylor. Walter Werner gjorde en presentation hur man 
rivit en 770 meter lång bro i Tyskland och den första sessionen 
slutade med at ERMs Lindsay Pepperell talade effektiv och 
säker sanering av farligt avfall. Presidenten för Institute of 
Demolition Engineers Steve Jack var moderator för den andra 

sessionen. Geert Cuperus från FIR i Nederländerna förklarade 
utvecklingen inom återvinning av bygg-och rivningsavfall 
i Europa. Ordföranden för spanska rivningsentreprenören 
Detecsa Francisco Cobo presenterade ett invändigt rivning-
projekt av ett byggnadskomplex i Madrid, Spanien. Rainer 
Meltzer från Tyskland följde sedan upp med en presentation 
av en fallstudie hur man imploderat AFE-tornet i Frankfurt. 
Efter lunch fortsatte konferensen med den tredje sessionen. 
Moderator var EDAs delegat Giorgio Bressi från FIR i Italien. 
Christopher Sykes, lobbyisten från Construction Products 
Europe i Bryssel, talade över ämnet ”Hållbarhet och end-
of-life av byggprodukter.” Andra talaren i den här sessionen 
var Gunther Wolff från EU-kommissionen som pratade över 
ämnet hur framtiden ser ut avseende byggnation, rivning 
och avfallshantering inom EU. Stine Egsgaard, från danska J-
Jensen fortsatte med att presentera en ny saneringsmetod för 
PCB. Det tredje föredraget hölls av John Rimmer från brittiskt 
företaget Cantillon och omfattade en fallstudie om konstruk-
tion till återvinning genom rivning. Den sista sessionen för 
dagen leddes av IACDS vd Lars Sandström och började med 
en presentation av Miguel Ángel Prieto från Dyr / Detecsa 
i Spanien dör han förklararde nedmontering och rivning av 

kraftverket i Sant Adria de Besos och Badalona. Tamer Öztoy-
gar från Imder talade om den nuvarande situationen för den 
turkiska rivningsmarknaden. Den sista sessionen för dagen 
slutade med en fallstudie av Jaime Peribanez från spanska 
företaget Perfox som berättade om ett omfattande håltag-
ningsjobb i Madrid. Dagen avslutades med en galamiddag 
vid Madrid Casino.

Stark leverantör backup 
Det gemensamma mötet anordnades i samarbete mellan 
EDA, IACDS, det nyinstiftade Decontamination Institue, 
FIR och IDE. Titeln på hela mötet “Deconstruction Forum” 
var en del av Eus satsning Green Week som anordnades 
samma vecka över hela Europa.  Ansvarig för Green Week var 
Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljöfrågor. 
Sponsorer av evenemanget var Ritchie Bros Auctioneers och 
MB Crusher från Italien, tillverkare krosskopor. Guldsponsorer 
av evenemanget var Tyrolit, Liebherr, Arden Equipment, Hilti 
och ICS. Det fanns också en liten utställning intill konfe-
renslokalen. Bland utställarna återfanns bland andra Atlas 
Copco, Lehnhoff, SMH, Trevi Benne, NPK, Deconta, Husqvarna, 
Demarec, Anzeve, Dehaco, Fraco och PDi Magazine.
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TRL Funksysteme GmbH, placerat i 
Rodgau, 2 mil öster om Frankfurt i Tysk-
land, grundades 1983 och har idag 10 
anställda. TRL Funksysteme GmbH har 
sedan 5 år tillbaka specialiserat sig på 
olika radiolösningar inom området för 

dubbelriktad dataradio (kortdistansradio) 
och har ett mycket gott rykte som en 
kompetent och pålitlig partner bland sina 
leverantörer och kunder.

Samarbetsavtalet innebär att TRL 
Funksysteme GmbH inkluderar Åkerströms 

radiostyrningsprodukter för Remotus och 
Sesam, robust radiostyrning för industriella 
och mobila applikationer, i sitt produkt-
sortiment. 

”Vi känner till Åkerströms sedan länge 
och vi vet att deras produkter håller en 

Åkerströms Björbo AB tar steget in i Tyskland

Nyheter ifrån BARRACUDA!
Barracuda Slipmaskiner flyttar delar av tillverkningen 
samt slutmonteringen av slipmaskinerna till Mariestad. I 
samband med detta fördjupas samarbetet mellan Barra-
cuda och den svenska representanten EnvaTech vad gäller 
produktutveckling av slipmaskinsprogrammet. EnvaTech 
kommer fortsättningsvis ansvara och driva tillverkningen 
i Mariestad. Tillverkningen av slipverktyg kommer även 
fortsättningsvis att ligga kvar i Norge.

Enligt EnvaTechs VD Jan Österberg beror de kommande 
förändringarna framförallt att innebära störres möjligheter 
att utveckla Barracuda X Serien men också att utveckla 
helt nya modeller slipmaskiner. Vidare innebär flytten av 
tillverkningen att man även fortsättningsvis kan erbjuda 
slipmaskiner till konkurrenskraftiga priser.

Nytt maskinprogram 
presenteras på DEMCON

På Demcon presenterar Barracuda några nya modeller ur 
X Serien. Man visar bland annat helt nya modeller av X4, 
X5 samt X6 med slipdiameter mellan 480 och 650 mm 
De nya slipmaskinerna är utvecklade och förbättrade på 
en rad punkter bland annat en ett nytt utbytessystem för 
slitagedelar samt en larmfunktion som talar om när det 
är dags för service. Fortfarande har alla slipmaskiner i X 
Serien den unika vibrationsfria gången som Barracuda 
är kända för. Övriga modeller i X Serien kommer att 
förnyas löpande.

Bland övriga nyheter som presenteras på DEMCON kan 
nämnas:

•  Samtliga Barracuda maskiner kan köpas med Barracudas 
nya serviceavtal som bland annat garanterar en lånemaskin 
inom 24 timmar vid service tillfällen eller reparation. 
•  En annan nyhet som Barracuda nu kan erbjuda är paket på dis-
kar till X Serien som innehåller segment, hållare och poler klossar.
• Samtliga slipmaskiner kan också köpas i paket med 
trefassugare och färdiga paket med passande diskar.

Helt ny ABS maskin
Snart lanserar också Barracuda den nya Barracuda S4 som 
är en nyutvecklad modern ABS golvslipmaskin för alla typer 
av underlag som skall slipas. Maskinen är mycket smidig 
och lämpar sig väl att transporteras.

Nu inleder Åkerströms Björbo AB ytterligare ett samarbete med en distributör 
i Europa. Ett samarbetsavtal har i dagarna tecknats mellan Åkerströms Björbo 
AB och TRL Funksysteme GmbH i Tyskland. Avtalet innebär att TRL Funksys-
teme GmbH blir Åkerströms tyska distributör av radiostyrning för industriella 
och mobila marknaden. 

mycket god och hög kvalitet. Vi har även 
träffats tidigare då vi bland annat stått 
bredvid varandra på mässor i Hannover, 
Tyskland, så att nu ta steget till ett samar-
bete känns naturligt. Vi erbjuder liknande 
produkter idag som nu kan kompletteras 
med Åkerströms produkter, vilket gör att 
vi, tillsammans kommer att kunna täcka 
in många fler och större kundsegment än 
tidigare. Vi ser fram emot ett långt och 
fruktsamt samarbete och vi är mycket 
stolta att ha blivit en del av Åkerströms 
familj”, säger Martin Nordlander, Verkstäl-
lande Direktör på TRL Funksysteme GmbH.

”TRL Funksysteme GmbH har en 
stor erfarenhet av olika radiolösningar 
inom industrin och en redan upparbetad 
marknad som vi nu kan bredda och utöka 
tillsammans. Vi har sedan några år samar-
bete med ett antal direktkunder i Tyskland, 
men för att kunna växa ytterligare och 
för att kunna ge kunderna den snabba 
service och support som krävs, vilket är 
en av de viktigaste bitarna för kunden 
och för oss på Åkerströms, behöver vi 
en lokal representant. Vår strategi är att 
växa genom distributörer”, säger Andreas 
Hedström, Försäljnings- och Exportchef på 
Åkerströms Björbo AB.

”Vi är mycket glada över vårt nya sam-
arbete med TRL Funksysteme GmbH och 
att nu kunna hissa vår flagga i Tyskland”, 
avslutar Andreas Hedström.



Åkerströms Björbo AB tar steget in i Tyskland
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MSC 2- alt 3-decks sorteringsverk

NYHET!
Siktar upp till 5 

partikelstorlekar!

ett starkt val! 

OP system ab    Billeberga    Tel 010–456 70 00  

A KINSHOFER COMPANY

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

Mästare på demolering och återvinning!

RM100 GO! (upp till 250 ton/h)

RM60 (50–80 ton/h)

HS 2-decks sorteringsverk Demarec Skrotsaxar, Pulveriserare & Crackers

2- alt 3-decks sorteringsverk2- alt 3-decks sorteringsverk2- alt 3-decks sorteringsverk2- alt 3-decks sorteringsverk

partikelstorlekar!
partikelstorlekar!

(upp till 250 ton/h)

RM60 (50–80 ton/h)(50–80 ton/h)

RM80 GO! (upp till 160 ton/h)
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Från vänster, Patrik Wiss och Christer Wretman.
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Global Drilling har två legender inom rivning i sitt stall, Rammer och Montabert. 
Företaget representerar båda tillverkarna och säljer produkterna över hela lan-
det med kontor, kontor lager och servicecenter i Vallentuna och Falun. 
Man sysselsätter ett 15-tal anställda.

Rammer and Montabert

IS BACK!
Rammer har tidigare betecknats som världens största tillverkare av hydraul-
hammare dels genom egen försäljning men också så kallad OEM-tillverkning. 
Hur ställningen är idag är oklart men att bolaget fortsatt är bland världens 
största hammartillverkare råder ingen tvekan om. Montabert å andra sidan 
är kanske inte så stora ifråga om tillverkade enheter men däremot har man 
fortsatt ett mycket gott renommé. Varumärket anses vara hydraulhammar-
nas Rolls Royce vilket till viss del priset även vittnar om. Men kvaliteten är 
dessutom ypperlig. Tyngdpunkten mot rivningssektorn för Global Drilling 
kommer att ligga på Rammers olika hydrauliska verktyg och för Montabert 
blir fokus mera på borrsystemen.

Global Drilling Rammer och Montaberts repre-
sentant i Sverige

Vid sidan om Atlas Copco satt det förr ofta Montabert-hammare på många 
brokkar. Roffe Pettersson var Mr Rammer i Sverige och Lasse Rising Mr Mon-
tabert. Dessa två branschmän såg till att deras produkter höll ställningarna 
på marknaden. Men det var ganska länge sedan. Under några år försvann 
en stor del av exponeringen av Rammer och Montabert på den svenska 
marknaden. Konkurrerande varumärken var inte sena att utnyttja detta, vilket 
är sund affärsstrategi. Men sedan bolaget Global Drilling utsetts till återför-
säljare och servicepartner både för Rammer och Montabert kan i synnerhet 
rivningsbranschen räkna med öka synlighet av de både varumärkena. Man 
skulle kunna säga “Both Rammer and Montabert is back!”

Att Global Drilling fick ansvaret för att ta över försäljning och service 
för Rammer och Montabert bottnar i många saker. Främst handlar det om 
att personalen på Global Drilling har lång erfarenhet från att arbeta med 
berg- och jordborrningsprodukter samt verktyg för rivning och spräckning av 
berg och betong med mera. Global Drilling grundades 2008 men bolaget har 
rötter långt tillbaka i olika bolagskonstellationer såsom Ibex som startades 
1983, Eurodrilling som grundades 1997 och Lifa som grundades 1994. 

“Kunnandet sitter i väggarna”
Företagets VD är Christer Wretman som har jobbat i branschen sedan länge. 
PD träffar honom och Patrik Wiss på bolagets anläggning i Vallentuna utanför 
Stockholm. Christer berättar att den gamla borr- och hydraulhammarandan och 
kunnandet om det samma sitter i väggarna. “Sandvik har gjort ett bra val. Vi 
känner marknaden och produkterna och jag hoppas att de ska bli nöjda med vårt 
arbete att placera framförallt Rammer ordentligt på kartan igen”, säger Christer.

Christers pappa Rolf Wretman var för övrigt en av delägarna av Ibex. I 
bolaget jobbar dessutom serviceteknikerna Lennart Mietinen som var med 
redan på Ibex-tiden.

Global Drilling blev återförsäljare för Rammer i januari i år. Försäljning 
och service sker genom bolagets platskontor och verkstäder i Vallentuna och 

Falun men man har även samarbete med bolaget Repab i Piteå för norra 
Sverige och Hydraulhammarservice i Syd vad gäller södra Sverige.

Christer och Patrik är nöjda med den produktportfölj de har idag. Vid 
sidan om Rammer och Montabert säljer och servar man även varumärkena 
Robit, Padley Venables, ExcaDrill, MDT, Doosan, Doofor och Driconeq. Det 
handlar mycket om utrustning för berg- och gruva men med Rammer och 
Montabert är också rivnings- och maskinentreprenörsbranschen viktig.

“Vi är väldigt nöjda med att ha fått Rammer och Montabert. Det är 
proffsiga tillverkare med lång tradition och kunnande. Det känns tryggt att 
sälja och serva sådana produkter. Tar man Rammer så vet vi att de har en 
förstklassig utveckling och produktion i”, säger Christer.

De både hammarmärkena säljs till en rad rivningsentreprenörer över 
hela Sverige. På hemmaplan i Stockholm är exempelvis Rivners en viktig 
kund. Men man säljer också till de stora bygg- och anläggningsföretagen 
som NCC, Skanska med flera. Produkterna går på rivningsjobb med också 
för tunnelbyggen och skutspräckning.

Nyheter och väl beprövade modeller
Under 2014 har Global Drilling satsat mycket på Rammer-sortimentet främst 
mot riningsbranschen och då handlar det inte bara om hydraulhamamrna 
utan även övriga verktyg för demolering som saxar, gripar pulveriserare med 
mera. Rammer lanserade nyligen även sin Bretec-serie som är en lättare serie 
mellan 150 till 2320 kg. Totalt finns åtta Bretec-modeller. Produkterna passar 
bra till lättare rivningsjobb men även för uthyrning. De är framförallt enkla 
att serva och saknar sidobultar.

Det traditionella Rammer-sortimentet består i övrigt av compactserien, 
som vi känner som de underhållsfria hammarna. Dessa kallades tidigare 
in-serien. Serien består av fyra modeller från 70 till 245 kg. Sedan kommer 
den lilla serien med 9 olika modeller varav sex är utan sidobultar. Rammer 
mellanserie består av två modeller på 870 och 1280 kg. Den tunga serien har 
fem modeller från 1760 kg till 7000 kg. Samtliga modeller i serierna finns i 
olika utförande som exempelvis buller- och vibrationsdämpade.

Christer berättar att fokus inom försäljningen ligger på bygg- och anlägg-
ning och de entreprenörer som arbetar inom denna sektor.

“Det är inom denna sektor vi har vår styrka och vi kommer att fortsätta 
och fördjupa vår satsning på entreprenadsektorn. Gruvsidan har vi inte 
jobbat lika mycket med tunnelsektorn kommer vi satsa hårdare på. Nu 
när Slussen-ombyggnaden är på gång så är det ett projekt vi kommer att 
prioritera”, säger Christer.

Den som vill veta mer om Rammer, Montabert och Global Drilling kan 
besöka DEMCON-mässan mellan 4-5 september på InfraCity i Upplands 
Väsby där bolaget ställer ut.

www.globaldrilling.se
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Den sydkoreanska 
diamantvajertillver-
karen Widecut intro-
ducerar nu en verklig 
innovation i sin nya 
vacuumlödda dia-
mantvajer. Widecut 
själva tror att den nya 
typer av vajer kommer 
att bli mycket popu-
lär. Företaget kommer 
att ställa ut sina pro-
dukter på DEMCON i 
september.

SENASTE NYTT

Elektropläterad diamantvajer.

Vakuumlödd vajer.

På svenska säger man vakuumlödd vajer men en mera vedertagen 
term är Brazed Wire. Men vad är nu så speciellt med vakuumlödd 
vajer? Sintrade och Elektropläterade vajrar är något som branschen 
känner till sedan tidigare. Men med en vakuumlödd vajer kan man 
ta ut mera effekt ur själva diamonatverktyget. 

Vakuumlödning tar ut mer av vajern
Vakuumlödda diamantpärlor eller mälor görs genom att man applicerar 
diamanter på en stålkropp i en blandning av kemisk pasta som sedan 
värmebehandlades. Enligt Widecut finns det tre tydliga anledningar 
till varför vakuumlödd vajer är en av de mest effektiva vajertyperna. 
Diamanterna jämnt fördelade i en kemisk pasta fästa på en 
stålstomme ger ett mycket starkt grepp om diaman-
terna (se bild 1). Pastan gör så att den effektivt 
täcker hälften av diamanterna så att mycket av 
diamanten exponeras men samtidigt att den hålls 
fast ordentligt av pastan. Detta gör att diaman-
terna kan arbeta längre vilket ökar livslängden 
på hela diamantvajern. För det andra är det 
med den här metoden möjligt att styra avståndet 
mellan diamanterna vilket gör att en ficka uppstår 
mellan diamanterna som för bort betongslam ef-
fektivare. Denna ficka underlättar dessutom tillflödet 
av vatten vilket är viktigt för vajerns prestanda. För det 
tredje så möjliggör den kemiska pastan att man kan ha 
ett dubbel lager av diamanten i varje pärla. Även detta 
ökar livslängden av vajern och ökar styrningen av diamantskiktet. Det är 
framförallt genom dessa karakteristika som Widecut spår att företagets 
nya vakuumlödda vajer kommer att bli populär bland håltagare. Kort sagt 
vajern är snabb, avverkar extremt bra och håller länge och omfattar alla 
fördelar som sintrade och elktropläterade vajrar har. 

Elektropläterad diamantvajer
Elektroplätering är en metod som innebär att man använder elektri-
citet för att få diamantpulvret att fästa runt vajerpärlans stålkropp. 
Sålunda är diamanterna exponerade på pärlan i ett lager och erbjuder 
snabb skärhastighet redan från början av jobbet. Dock anser Widecut 
att elektropläterad vajrar är svagare än lödda diamantvajrar och man 
kan dessutom inte styra avståndet mellan diamanterna och det är 
därför svårare att skapa den fick som tar hand om sågslam och 
förser segmentet med kylvatten (se bild 2 för en bättre förståelse). 

Sintrad diamantvajer
Den sintrade vajerpärlan har en blandning av ett industriellt pulver 
som består av kobolt, volfram och diamanter som är gjorda som pär-
lor, antingen genom kall- eller varmpressning. Det främsta känneteck-
net med en sintrad pärla är den har ett multipelt diamantskikt. Dess 
största fördel är att Widecut lättare kan designa vajern genom att 
variera bindemedlets nivå, variera diamantklassen och diamanternas 
tjocklek för passa optimalt till olika typer av applikationer. Widecut 
har haft stora framgångar med sina sintrade diamantvajrar och man 
har byggt upp ett mycket gott rykte. Sintrad vajer används främst vid 
traditionella vajerjobb. Men när det kommer till skärning i enbart stål 
är det mera effektivt att använda sintrade eller vakuumlödda vajrar.

Utvecklingen för 
vakuumlödd diamantvajer

Under de senaste åren har Widecut marknadsfört sintrade och elektro-
pläterad vajrar. Men i takt med användning av vajer vid kapning av stål-

Vakuumlödd vajer är mycket lämplig för i kärnkraft-
verksmiljöer eller vid skärning av pipelines för olja 
eller liknanade. Bilden till vänster visar skärning vid ett 
kärnkraftverk (Bild från BD Nuclear AB).

Vakuumlödd   vajer från WIDECUT 
konstruktioner ökat har allt fler kunder börjat efterfråga 
diamantvajer specifikt för skärning i stål. Många av 
jobben utförs vid rivning av större stålkonstrucktioner 
eller vid kärnkraftverk. Efterfrågan är särskilt stor i 
länder såsom Tyskland, Storbritannien, Frankrike och 
Japan. Förr i tiden användes elektropläterat vajer för 
den här typen av jobb men i miljöer där extra snabb 
avverkning krävs funkar inte elektropläterad vajer 
och än mindre sintrad. Inom kärnkraftsjobben är det 
ofta så att avverkningen måste ske snabbt då man 
arbetar i miljöer där operatörer inte kan vistas för 

länge. Vajrar med hög livslängd är dess-
utom viktigt då det inte finns tid 

att byta vajer ofta. Vakuumlödd 
vajer är också utmärkt vid arbeten 
under vatten vid exempelvis kap-
ning av olika typer av rör. 

“Efter utveckling och ett stort 
antal interna och externa tester känner 
vi oss redo att introducera vår nya kvalitet 
på marknaden. Vi är mycket nöjda med de 
resultat vi fått efter våra tester och övertygade 

att det här är en produkt som kommer att bli 
uppskattad bland användarna”, säger Widecuts 
grundare och vd John Han. John tillägger att man 
naturligtvis fortsatt erbjuder sitt överiga sortiment 

av sintrade och elektropläterade vajrar tillverkade som tidigare med 
samma nivå av slutkundsanpassning som Widecut gjort sig kända för. 

Så känner du igen 
en vakuumlödd vajer från Widecut

På Widecuts vakuumlödda vajrar är separationen mellan diamantlagren 
lägre än på andra liknande vajrar på marknaden. När diamantskiktets 
separation inträffar kan pärlan inte utnyttja sin fulla livslängd. Pärlor 
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Vakuumlödd   vajer från WIDECUT 
intill en pärla med diamantskiktsseparation slits ut snab-
bare på grund av att de helt enkelt måste jobba dubbelt så 
mycket (se bild nedan). Detta kommer att leda till kortare 
livslängd av hela vajern. Men Widecut vakuumlödda tråd 
är tack vare sin konstruktion mycket säkrare att jobba med 

och förslitningen fördelad jämn över hela vajern. Den här 
typen av problem uppstår därför sällan.

Styrkan sitter mellan pärlorna 
Widecut anser själva att deras vajrar rent 

generellt erbjuder marknadens högsta 
kvalitet ifråga om slitstyrkan mellan en 

vajers pärlor eller beads som det 
kallas på engelska. Håll-

barheten är A och O 
för en bra vajer och att den 
skärsnabbt och att förslitningen är 
jämn fördelad. 

“Vi kan med bestämdhet hävda att vi har 
marknadens högsta kvalitet på diamantvajer alla kategorier 
då vi testar våra produkter dagligen i vårt laboratorium och då är 
det bland annat vajerns styrka som testas. På foto intill visas 
en testkörning av en vajer som utsätts för ett motstånd på 
850kg.f. När testmaskins nummer är högt innebär det att 
varje pärla har mindre möjlighet att flytta sig eller att en 
störning kan inträffa”, säger John Han.

En anledning till att Widecuts vajrar är mycket starka 
har att göra med sammansättningen av vajrarna och den 
teknologi som används. Kunnandet spelar en viktig roll och 
även den typ av gummi som man använder. Vakuumlödd 
vajer ställer extra hög krav på att vajern är rätt sammansatt 
då den skall arbeta främst i stål som sliter hårt. När en 
vajer skär tunt stål uppstår lättare vibrationer vilket kan 
få pärlorna att börja snurra. Detta är inte lika vanligt vid 
sågning i betong. Därför har Widecuts vakuumlödda vajer 
utvecklat för att stå emot risken att pärlorna börjar snurra 
och arbeta felfritt tills jobbet är klart. John Han säger att 
det finns många solika sätt att öka styrkan i en vajer och skräddarsy 
den för olika jobb. Han uppmanar användarna att ställa frågor om 
detta till företaget ifall de har särskilda krav på vajern inför ett jobb.

Strikta tester 
Widecuts produkter lanseras först efter de gått igenom ett antal strikta 
tester. De första testerna sker inom företaget i testlaboratoriet. Vid tes-
terna bedömer man den generella skärhastighet och vajerns livslängd. 

När man är nöjda med de interna testresultaten följer extern 
tester vid olika typer av arbetsplatser. När man är nöjda med både de 
interna och externa testerna är vajern redo att lanseras på marknaden. 

En produkt från Widecut genomgår därför en rigorös testprocedur 
innan den släpps på marknaden vilket är en garanti för att en produkt 
från Widecut håller hög kvalitet. 

Widecuts vakuumlödda vajer är avsedd för användning i både 
torra och våta applikationer. Då vakuumlödd vajer främst används 
vid torrkapning rekommenderar Widecut att man använder värme-
beständigt gummi så att tråden kan motstå de höga temperaturerna 
som alstras. Beroende på kundens önskemål kan Widecut anpassa 
vajrarna genom att justera diamantklass, storlek på diamanterna, 
koncentration och vajerns utjämningssystem. 

www.widecut.com 

Ovan, Widecut testmaskinmaskin för skärning i armerad betong. Bilden till ovan till höger 
visar skärning i stål.

SPECIFIKATION FÖR WIDECUTS VAKUUMLÖDDA VAJER

Vajern monterad i Widecuts 
testanläggning.
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Visas på DEMCON 4-5 september i vår monter 34/40. Välkommen!

En medlem av SWAROVSKI Group 
www.tyrolitdiamant.se

BORRMOTOR PREMIUM DME36 UW’
Vår nya borrmotor är ett under av kompakt design och viktoptimering (12kg) 
utan att kompromissa på kraft och prestanda. Vår innovativa och effektiva 
P2®-teknik gör  DME36 till en pålitlig och uthållig maskin med högt skydd mot 
damm och vatten (IP66) som garanterar en säker drift. Maskinen har mekaniskt 
och elektriskt överbelastningsskydd samt en intelligent kontrollpanel med sex 
justerbara hastigheter och enfasig drift, vilket gör den extremt enkel att hantera 
och optimera.

Liten och lätt 
med stor kraft!
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Till vänster 
Corecuts Ewan 
Crocker och 
Aquajet Systems 
återförsäljare i 
Storbritannien UK 
Alistair Mackenzie.  

Engelsk håltagare på vatten-
bilningsprojekt i Liverpool
Storbritanniens första Aqua Cutter 710V evolution vattenbilningsro-
bot har köpts av håltagningsentreprenören Core Cut. Roboten från 
Aquajet Systems har spelat en avgörande roll i det förberedande 
arbetet för att bredda en Gladstone-slussen och den intilliggande 
kajen i hamnen i Liverpool som ägs av Peel Ports. Allt större lastfartyg 
i hamnen har resulterat i ett behov av att utöka passagerna i hamnen 
och göra det enklare att navigera och vända fastyg.  

      

Vattenbilning bästa lösningen 
Belfast-baserade Farrans Construction fick uppdraget att utföra 
arbetet i hamnen vilket kommer att vidga passagen med 20 till 
60 m efter jobbet är avslutat. Man kommer också att bygga nya 
fendrar runt Gladstone-slussens inlopp, riva den befintliga väggen 
och bygga en ny kajvägg. 

Innan jobbet startade undersöktes flera olika rivningsmetoder 
och bland andra kontaktades Core Cut. Core Cuts lösning visade sig 
vara den bästa genom att de använde både vattenbilningsteknik och 
vajersågning. “Care Cuts tjänster visade sig ovärderliga och de kunde 
erbjuda precis den teknik vi behövde. Som en del av breddningen av 
passagen behövde en hel del rivningsarbeten utföras”, säger Farrans 
projektingenjör, Ryan Dillon.

“Pneumatisk eller mekaniska metoder var inte något alternativ 
på grund av de vibrationer de skapar vilket kan leda till försvagning 
av de befintliga strukturen”, säger Core Cuts VD Ewan Crocker. “Att 
borra elelr använda handlans hade inneburit hög kostnader med att 
bygga upp avancerade byggnadsställningar och använda liftar för att 

komma åt. Heller kunde inte golv- eller väggsågar tillika sömborrning 
utföras på prund av arbetsplatsen beskaffenhet. Vi föreslog därför 
en kombination av vajersågning och vattenbilning där vi använde en 
Aqua Cutter Evolution 710V med förlängd bom. Ett säkert, kostnads-
effektivt och tidsbesparande alternativ”, tilläger Crocker.

                                                            

Säker och kontrollerad metod 
Core Cut har en särskild avdelning inom bolaget kallad Corejet som 
arbetar med vattenbilning. Corejet använde Aqua Cutter utrustningen 
med den förlängda bommen för att komma åt den betongytorna för 
att kunna bila bort. Den förlängda bommen på vattenbilningsroboten 
nådde hela 3,5 m ned längs kajsidorna. Med hjälp av vajersågningen 
kunde man avlägsna hela 270 ton betong. Därefter tog Aqua Cutter 
Evolution 710V bort mer än 26 m3 betong till ett djup av 500 mm 
så att armeringen blev blottlagd vilket gjorde den nya pågjutningen 
optimal.

“Vattenbilning av den här typen med robotar är utan tvekan 
den säkraste och mest kontrollerad lösning för det här typen av 
uppdrag. Utan den här metoden inklusive den förlängda bommen 
på 3,5 m hade det varit ommöjligt att komma åt utan att bygga 
avancerade ställningar vilket hade försenat jobbet, gjort det be-
tydligt dyrare och dessutom hade vi omöjliggjort passager genom 
slussen”, sa Dillon.

När alla förberedande arbeten slutförts kommer en ny kaj instal-
leras som beröknas vara klar i februari nästa år.

www.aquajet.se
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Skeppsrivningen i Bangladesh startade 1960 då den Bengaliska viken drab-
bades av en cyklon som lämnade ett gigantiskt lastfartyg strandat i staden 
Fauzdarhat nära Chittagong. Ägarna till fartyget övergav vraket och lokala 
metallarbetare började snoka runt fartyget för att ta tillvara skrot och annat 
material. Snart var det stora vraket praktiskt taget helt demolerat. Mer än 
ett decennium senare, 1974, bärgade den pakistanska marinen ett fartyg 
som sänktes under det bangladesiska befrielsekriget. fartyget skrotades av 
företaget Karnafully Metal Works. Dessa två incidenter anses vara början på 
fartygsrivningen i Bangladesh. 

En av de största varven för fartygsskrotning
Fartygsrivningen i Bangladesh började växa till sig successivt från mitten 
av 1980-talet till att idag vara av de största nationerna i världen. Störst 
anses vara i Mumbai, Indien. Några av världens största fartyg skrotas på 
stränderna norr om Chittagong. Chittagong är den näst största staden 
i Bangladesh  och viktig hamnstad i landet. Miljöpolitik och lagar kring 
fartygsskrotningen efterlevs dock inte. Arbetslönerna bland fartygsrivarna är 
bland de lägsta i världen och det finns inga normer för hälsa och säkerhet. 
Rivarna har dessutom ingen direkt utbildning och blir lätt utnyttjade i sin 
arbetssituation. Skeppsskrotning är förbjudet i de flesta länder dock inte i 
Bangladesh. Bangladesh är dock ett fattigt land och många människor lider. 
Både utbildning och försörjningsmöjligheter saknas. Det är därför många 
som hoppar på möjligheten att arbeta med skeppsskrotning. Detta gör att 
för skeppsrivningsföretagen är arbetskraften billig och vinsterna stora. Inga 
större investeringar krävs för att bedriva fartygsskrotning och den utrustning 
som används är skärbrännare, vinschar, till viss del diamantvajersågar och 
bulldozers eller liknande för att forsla större delar in till land. Men det mesta 
sker med handkraft. Fartygsskrotning är därför en lukrativ verksamhet med 
få risker för varvens ägare, investerare och långivare. 

Rivning handlar långt ifrån alltid om byggnader och konstruktioner 
i betong på torra land. Även skepp och tankers i stål rivs när de för-
brukats. Denna typ av rivning utförs på ett få platser i världen, ofta 
i fattiga länder där rivningspersonalen utsätts för mycket riskabla 
arbetsmiljöer. En av de största skeppsrivningsplatserna i världen 
är Chittagong i Bangladesh. Fotografen och skribenten Jan Møller 
Hansen rapporterar. 

SKEPPSRIVNING 
i Bangladesh

Affärerna tar fart
Fartygsskrotningsindustrin i Bangladesh beräknas ha en årlig omsättning på 
drygt 10 miljarder SEK. Globalt skrotas cirka 700 oceangående fartyg per år 
och mer än 100 av dessa skrotas i Bangladesh. En del av fartygen är upp till 
350 meter långa med en vikt på upp till 10-15.000 ton. Det uppskattas att 
cirka 30% procent lättare metallkonstruktioner skrotades i Bangladesh under 
2000 till 2010. Sedan dess har verksamheten minskat något på grund av den 
globala tillbakagången samt på grund av striktare tillämpning av nationella 
lagar och förordningar. Men verksamheten är att börjar öka igen och antalet 
varv ökar också från år till år. 

Fartygsskrotningen genererar också en hel del sysselsättning och 
man uppskattar att 30-50 000 personer är direkt sysselsatta inom denna 
industri bara i Bangladesh. Dessutom är ytterligare 100 000 indirekt 
involverade i verksamheten. De flesta av arbetarna är anlitade av varven 
genom lokala entreprenörer och anställs enligt basisen från fartyg till 
fartyg som skall demoleras. Det handlar sällan om en fast anställning. 
En fartygsrivare i Bangladesh tjänar mellan sju till 20 kronor per dag 
beroende på vilken typ av arbete denne utför. Vid själva nedmonteringen 
av ett medelstort fartyg behövs mellan 300 till 500 personer. Många fler 
är sysselsatta i verksamhet i senare led för återvinning av olika de olika 
material från fartyg. En del av de återvunna material exporteras och 
resterande säljs och återanvänds i Bangladesh. Mycket av det materialet 
är av högt värde för den lokala ekonomin. Särskilt återvinning av stål 
för byggnation, stålplattor för nya fartyg eller för många andra ändamål 
är en lukrativ verksamhet. Upp till 80 procent av det stål som används 
i Bangladesh tros härröra från fartygsskrotningsvarven i Chittagong. En 
av de mest värdefulla delarna av ett fartyg är propellern som ofta är 
värd mellan 30 till 70 tusen kronor. Propellrar och andra föremål med 
högt värde exporteras. 
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En förbjuden verksamhet i andra länder
Fartygsskrotning som praxis som tillämpas i Bangladesh är strängt förbjudet 
i de flesta länder i världen på grund av riskerna av den farliga arbetsmiljön 
samt miljökonsekvenserna. Metoden som används i Bangladesh för skrot-
ningen är lite unik. Oceanfartygen strandas vilket innebär att fartyget drivs 
med maximal hastighet vid högvatten mot stranden. Fartyget går sedan på 
grund på den leriga  stranden. När vattnet sedan sjunker undan är det lätt 
att angripa båten från alla sidor. Fartyget demoleras sedan av helt outbildade 
eller något utbildade rivare. Strandning anses vara en ganska komplicerad 
uppgift. Fartygets kapten har att beräkna tidvattnets rörelse, dyningarna och 
vindens rörelse för varje minut. Ju närmare stranden fartyget kommer desto 
lönsammare blir det för ägaren av varvet. De gigantiska fartygen rippas sönder 
av skärbrännare och stora delar av stålet dras i land med elektriska vinschar. 

Skrotningsverksamheten är så lukrativ att varven betalar för att ta emot 
de fartyg som ska skrotas. Ett varv betalar normalt cirka 28 till 70 miljoner för 
ett fartyg som skall skrotas vilket dock hänger ihop med hur stort, komplext 
och i vilket tillstånd fartyget är. Köp av ett fartyg sker ofta genom en mel-
lanhand som förbinder de lokala köparna med de internationella säljarna. 
Varven tar ett lån i en lokal bank ofta med en hög ränta och hela lånet 
återbetalas inom sex månader när fartyget är helt skrotat och allt skrotet 
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sålt till internationella och nationella köpare. Föråldrade och skrotade fartyg, 
som tidigare var en kostnad är numera en stor tillgång. 

Att arbeta inom sektorn fartygsskrotning är ett mycket farligt jobb vilket 
innebär många hälsorisker. Rivarna är ofta utsatta för asbest som använts för 
isolering i äldre fartyg och från färg som innehåller bly, kadmium och arsenik. 
Det händer att arbetare dör på grund av gasförgiftning eller explosioner 
och bränder. Gamla fartyg importeras utan att rengöras eller att giftiga 
gaser eller andra farliga material avlägsnats. Varje fartyg tros innehålla i 
genomsnitt sju till åtta ton asbest och omkring 10 till 100 ton färg innehål-
lande bly. Det händer ibland att hålrum i fartygen innehåller olika typer av 
gaser som exploderar när man arbetar med skärbrännare. Många rivare har 
dödats på grund av detta. Det händer också att arbetare krossas på grund 
av nedfallande fartygsdelar som skurits loss. Fallolyckor är också vanligt 
förekommande då fartygen är höga och rivarna arbetar utan säkerhetsselar. 
De som sköter acetylenbrännarna arbetar dessutom utan skyddsglasögon. 
Riktiga skyddskläder är ovanligt att arbetarna bär och aldrig stålhättade skor. 
Skyddshjälmar förekommer i begränsad utsträckning. Lokala organisationer i 
Bangladesh uppskattar att cirka 1000 till 2000 arbetare har dött i de senaste 
30 åren och många fler har drabbats av allvarliga skador. Hälsostatistik från 
Chittagong-provinsen anger att andelen personer med funktionshinder lig-
ger över genomsnittet för landet som helhet eftersom många arbetare har 
förlorat lemmar eller har andra funktionshinder från att arbetat med skrotning.

Barnarbete och brist på grundläggande utrustning 
När ett nytt fartyg anländer till varvet i Chittagong finns det ofta containrar, 
kammare och tankar som innehåller olja, petroleum och giftiga gaser. En 
metod som används för kontroll av dessa utrymmen av fartyget är att sänka 
ner kycklingar på ett snöre för att kontrollera om det finns farliga gaser. Om 
kycklingarna överlever kommer de första arbetarna för att städa olja, petro-
leum och andra lättantändliga ämnen. De brännbara ämnen bränns av innan 

man sätter in skärbrännare. Men gasexplosioner är ett vanligt problem. Det 
uppskattas att hälften av arbetarna är under 22 år och nästan hälften av dem 
är analfabeter. Vissa tror att upp till ca 20 procent av den totala arbetsstyrkan 
är barn. Arbetarna är fattiga och de har inga andra alternativ för att försörja sig 
själva och sina familjer än att arbeta inom skrotningsindustrin. Arbetarna vet 
inte mycket om regler eller föreskrifter för grundläggande företagshälsovård 
och säkerhet. Arbetarna eller deras familjer är dåligt kompenseras när någon 
blir skadad eller än värre dödad. 

Regeringen i Bangladesh har nyligen infört en ny lagstiftning för att för-
bättra miljö och arbetsmiljönormer mot varven som jobbar med fartygsskrotning. 
Men det är en lång väg att gå. Kontrollen är dålig och strävan att efterleva satta 
riktlinjer och lagar är närmast obefintlig. Politiker och beslutsfattare har också 
kapitalintressen i branschen och korruptionen är utbredd. Kritiker hävdar att 
en internationell konvention om återvinning av fartyg som antagits av Inter-
nationella sjöfartsorganisationen i januari 2010 hjälper till att vidmakthåller 
att farliga och förorenande fartyg skrotas längs stränderna i världens fattigaste 
länder. Man anser att konventionen samtidigt hindrar övergången till säkrare 
och miljövänligare former av återvinning av fartyg. Ett EU-förbud mot tankfartyg 
med enkelskrov och nya utfasningsregler samt ett påskyndat införande av dub-
belskrov på oljetankfartyg har också inneburit nya affärsmöjligheter för skrot-
ningsindustrin i Bangladesh. Man uppskattar att det i genomsnitt finns omkring 
100 som skrotas längs kusten norr om Chittagong och varje år öppnar nya varv 
som ägs och drivs av främst politiker och affärsmän. Flera nya skrotningsvarv 
är under uppbyggnad på stranden norr om Chittagong. En av världens största 
företag som arbetar som mellanhand i den här uppskattar att en tredjedel av 
världens fartyg måste skrotas under de kommande åren. Ingen tvekan om att 
industrin laddar för nya affärsmöjligheter. Arbetarna skrotningsvarven kan vara 
säkra på två saker:  att de kommer att dö en för tidigt död och att det inte har 
skett några förbättringar av arbetssituationen under de senaste 30 åren ifråga 
om rättigheter, hälsa och säkerhet.
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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
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Nästa steg i en ny 
generation konkrossar 
från Sandvik Construction
På Conexpo lanserade Sandvik Construction CH540 konkross  
– den senaste modellen i CH500-serien. Den nya konkrossen 
CH540, och den större CH550-modellen (lanserad under 2013),  
kan konfigureras för alla möjliga applikationer. De är perfekta för 
en kross-anläggning som behöver öka produktionskapaciteten, 
ta bort flaskhalsar i produktionen, minska driftskostnaderna 
och/eller förbättra kvaliteten på slutprodukten.

Nya CH540 och CH550 bekräftar Sandviks marknadsledande 
position inom konkrossutveckling. Krossarnas stora prestan-
daområden ger våra kunder stora möjligheter till anpassning 
och flexibilitet i sin produktion. Krossarna kan konfigureras 
för sekundära och tertiära krossapplika-tioner. 

– Våra kunder behöver producera stenmaterial av hög 
kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt. För att kunna optimera 
verksamheten krävs det att våra kunder har så få och korta 
avbrott för underhåll som möjligt. Med de mångsidiga kon-
krossarna i CH500-serien, som kombinerar låg miljöpåverkan 
med hög prestanda, uppnår de detta. Sandvik har utvecklat 
den nya CH500-serien med hjälp av värdefulla synpunkter 
från våra kunder. För att öka prestandan, samtidigt som vikt 
och höjd minskades, var vi tvungna att optimera samtliga 
komponenter och slutresultatet är enastående, säger Martin 
Johansson, produktlinjechef på Sandvik Construction.

Utmärkt krossprestanda 
och produktkvalitet

CH500-serien har flera nya marknadsledande egenskaper:
• Optimerad konstruktion med hög kapacitet i förhållande 
till storleken. 
• Automatisk spaltreglering ingår som standard, för att 
garantera säkert bruk samt för att optimera drifttiden. Sys-
temet anpassar sig efter skillnader i påmatning och slitage i 
krosskammaren och möjliggör drift under hög belastning med 
maximal kapacitet och nedkrossning som resultat.
• En dumpventil säkerställer att det finns ett snabbt och 
säkert nödstopp om något okrossbart skulle hamna i krossen. 
• Slitdelarna har anpassats för att uppnå längre livstid per 
producerat ton. 
• För att minimera arbetsmiljöriskerna i samband med bytet 
av slitdelar används inte gjutmassa längre.
• Motorerna har den högsta miljöklassificeringen (IE3), vilket 
innebär lägre utsläpp och lägre energianvändning. 
• En effektiv kraftöverföringskapacitet från de nya drivan-
ordningarna gör att kilremmarna ligger i exakt linje och har 
mer än fem gånger längre livstid. 
• Minskat buller. 
• En av tre excenterbussningar täcker 90 procent av app-
likationerna. 
• Serien är baserad på den beprövade HYDROCONE TM-
serien, välkänd för högkvalitativa slutprodukter med utmärkt 
kubicitet. 

Underhållet av krossarna är enkelt med lätt tillgängliga reserv-
delar och support från Sandviks eftermarknadsorganisation.

www.construction.sandvik.com
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DIA PROFF NORGE 
lanserar 
Tytecker

Norska företaget Dia Proff har blivit återförsäljare för najningsmaskinen Tytecker. 
Tytecker bygger på en innovativ princip där man med metallklips binder 
samman armering.

Tytecker har en ergonomisk design för att kunna erbjuda en optimal 
användning under en åtta timmars arbetsdag. Tytecker kan användas för 

att binda armering eller att binda fast värmekablar i armering. Maskinens 
handtag kan justeras i höjd så att det passar alla användare vilket sparar ryggen och avlastar 

handleden för stora och skadliga belastningar. 
Tytecker är en maskin med mekanisk drift och är således inte speciellt utsatt for dyra re-

parationer eller underhåll. Med ett batteri kan du binda sammen armering i stående position 
med hela 2500 bindinger per laddning. Teknologin är enkel, snabb och driftssäker i förhållande 
till alternativa lösningar.  

Maskinen använder spiralfjäderstål som bindematerial och då slipper man problem med svaga 
bindpunkter. 

Tytecker lämpar sig till arbetsuppgifter inom byggkonstruktioner, golvläggning, armerings-
konstruktioner, fundament, prefabricerade element eller till påkoppling av vatenburen värme 
till armering. Dia Proff Norge AS söker nu samarbeidspartners för distribution i hela Norden.

www.diaproff.no 

DEMOLITION GROUP
www.nkr-rivning.se   Tel.: 042 12 20 41

Rivning

KrossningKrossning

Sprängning

Brandröjning

Asbestsanering

Demontering

Rivning

Krossning

Sprängning

Brandröjning

Asbestsanering

Demontering

DEMOLITION GROUP
www.nkr-rivning.se   Tel.: 042 12 20 41

Rivning

KrossningKrossning

Sprängning

Brandröjning

Asbestsanering

Demontering

Rivning

Krossning

Sprängning

Brandröjning

Asbestsanering

Demontering



3-2014 • Branschtidningen Professionell Demolering    53

DIA PROFF NORGE 
lanserar 
Tytecker ANNONS

Sila
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Två nya högkapacitetsmodeller 
utvecklade för byggbranschen
Tillsammans med ledande återförsäljare har Renlufts-
Teknik framgångsrikt lanserat OxySan 600™ och OxySan 
2000™ under 2014, två luftrensare med revolutionerande 
luftreningsegenskaper för yrkesbruk. De två nya model-
lerna har 50 % högre kapacitet och kompletter därför 
dagens sortiment av joniseringsaggregat vilka alla ren-
sar luften från hälsofarliga mikropartiklar, neutralisera 
starka lukter och mögel genom jonisering.

Jämfört med filterbaserade luftrenare ger OxySan en kraftigt 
förbättrad arbetsmiljö genom att bort upp till 90 % av luft-
burna mikropartiklar direkt ur luften, kraftigt reducera starka 
lukter och rök samt eliminera mögelsporer genom beprövad 
elektrisk bipolär jonisering.

OxySan ger även väsentlig lägre driftskostnader genom 
lägre filterförbrukning, färre och enklare rengöringar och 
saneringar samt lägre effektförbrukning.

Den flexibla och robusta OxySan 1000™ enheten klarar 
upp till 350 m3 tack vare en högkapacitetsfläkt och ökad 
joniseringseffekt. I övrigt har den samma funktion, dimen-
sioner och tillbehör som OxySan 600™.

OxySan 4000™ har en liknande konstruktionsprincip och 
en maximal rengörings-kapacitet på1500 m3. I övrigt har 
den samma funktion, dimensioner och tillbehör som OxySan 
2000™. 4000-modellen levereras dessutom med en stos 
som möjliggör användandet av en insugningsslang för att 
ytterligare öka livslängden på filtren samt minimera behovet 
av daglig översyn genom att suga in ren luft.

Alla OxySan enheterna har ett G4förfilter, ett G4 grovfilter 
och ett F9 partikelfilter för att hålla joniseringsrören rena, 
fem olika joniseringsnivåer och en steglös fläkt samt låg 
ljudnivå och totalvikt.

Kan används på två olika sätt
• Max joniseringsnivå för att snabbt få bort luftföroreningar, 

starka lukter eller sporer ur ett kraftigt nedsmutsad lokal.
• En lägre och kontinuerlig joniseringsgrad för att förbättra 
din arbetsmiljö så du slipper dammig eller förorenad luft samt 
öka jonnivån till frisk uteluft.
• Genom lanseringen av de två högkapacitetsmodellerna 
Oxysan 1000 och 4000™ finns det nu ett komplett sortiment 
för de vanligaste arbetsuppgifterna inom byggbranschen 
• OxySan modellernas rengöringskapacitet beror på aktuell 
nedsmutsningsgrad och hur stort luftflödet i den lokal man 
arbetar. 
• Fem olika joniseringsnivåer tillsammans med en steglös 
luftfläkt gör det enkelt att hitta rätt driftsläge för att uppnå 
korrekt joniseringsnivå. 

Eliminera upp till 90 %
Med OxySan uppnår man en helt ny helt ny nivå av luftre-
ning genom bipolär jonisering som eliminera upp till 90 % 
av hälsofarliga luftbruna mikropartiklar, rökmolekyler och 
mögelsporer med diametrar från 0,001 till 100 μm (se bild 4).

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

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

Belysningsmast QLT H50 är en kompakt 
och pålitlig belysningsmast med inbyggd 
generator. Med fyra metallhalogen-
lampor om vardera 1000 Watt och en 
bränsletank som räcker för 60 timmars 
drift så överträffas förväntningarna vad 
gäller ljus och prestanda.

Belysningsmasten är utrustad med 
spillfritt underrede och den hydrau-
liska masten kan hissas upp till nio 
meter. Belysningsmasten är utrustad 

med skymningsrelä vilket innebär att 
lamporna tänds automatiskt vid behov. 
Finns markström tillgängligt går det bra 
att använda att använda belysnings-
masten utan att starta generatorn. Den 
nya robusta designen med gaffelfickor 
och lyftöglor gör att den lämpar sig väl 
för exempelvis vindkraftsbyggen, svår-
tillgängliga områden, hamnar, företag 
inom hyresbranschen samt bygg- och 
eventföretag.

Atlas Copco lanserar ny belysnings-
mast med inbyggd generator
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www.GlobalDrilling.se
023-790 560

Vi utökar vårt
hammarsortiment

med Bretec.

RIVNERS AB RIVNERS 
FÖRSÄLJNING

RIVNERS 
SANERING AB• Totalrivningar

• Rotrivningar
• Rivning i känslig miljö

Fräsarvägen 11 (Länna ind.område)
08-771 05 50

Box 2228, 142 02  Trångsund
08-448 30 50 I 0704-54 33 70

Nytt och begagnat byggmaterial
UTFÖR ALL TYP AV 
SANERING – ÖVERALLT

Box 2228, 142 02  Trångsund
08-448 30 50 I info@rivners.se www.rivners.se
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DEMCON 2014 proudly presents
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Bronze Sponsor

Supporters
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Det den svenska bygg- och anläggningsmaskinbranschen upplever just nu är 
att mässkartan håller på att ritas om. Under många år har den dominerande 

maskinmässan varit Maskinexpo som hållits i Stockholm sedan 30 år tillbaka. 
Men under de senaste två åren har Maskinexpos ställning försvagats, främst 
beroende på uppkomsten av en rad andra liknande mässor över hela landet. 

BRANSCHEN DÄR INGEN   
är vinnare numera

När Maskinexpo arrangerades på nya och egna området 
STOXA norr om Stockholm var deltagandet rekordstort. 
Men missnöjet efter mässan blev ganska stort då många 
utställare hade en rad olika synpunkter på anläggningen 
och arrangemanget. Det är inte alltid lätt att träffa rätt första 
gången, i synnerhet när man tvingas lämna ett inarbetat 
område som Barkarby. Men Maskinexpos ledning tog åt sig 
kritiken och upprättade en “Att göra-lista”. Antalet besökare 
på första utgåvan av Maskinexpo på STOXA var godkänt men 
nådde inte riktigt upp i de 30 000 som man hade haft när 
besökarantalet var som bäst på Barkarby. 

Maskinexpo 2014
Till årets mässa hade de olika kraven och önskningarna från 
utställarna uppfyllts. Framförallt hade utställningsområdet 
tajtats ihop en hel del så att mässan inte blev så utspridd 
som tidiagre. Trots detta ansåg en del utställare och besökare 
att mässan går att göras ännu mera kompakt. Det finns 
fortfarande en hel del grönytor mellan de olika utställnings-
gångarna. Det är också planen på sikt enligt Maskinexpos 
marknadschef Carina Tegelberg. Drygt 300 företag ställde ut 
på årets mässa vilket är en ganska stor skillnad från nära 550 
året innan. Det finns dock en viss förklaring till skillnaden. 

Förutsättningarna var på många vis helt annorlunda 2013 
plus att mässan arrangerades på en helt ny plats, vilket skapar 
lite extra intresse att vara med. Dock är över 300 utställare är 
ett helt godkänt antal för en rikstäckande maskinmässa och 
Maskinexpo är fortsatt i särklass Nordens största mässa för 
bygg- och anläggningsmaskiner. Mera oroväckande är dock 
att besöksantalet föll ner till drygt 21 600 personer. Dessutom 
hade ett ganska stort antal av de större maskin- och verk-
tygsleverantörerna valt att inte ställa ut på mässan. Många 
arrangerade egna kundevent. En annan orsak till minskningen 
av utställarantalet, som vi redan varit inne på, är att konkur-
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rensen mellan mässorna är förödande och antalet mässor bara 
stiger och stiger. Om man sedan till detta lägger faktumet att vi 
befinner oss i en lågkonjunktur med en svag marknadsutveckling i 
Sverige och ännu svagare i stora delar av Europa och övriga världen 
är det inte undra på att både leverantörer och entreprenörer vänder 
på kronorna både en och två gånger.

Fler mässor - färre nyheter
För några år sedan blomstrade mässbranschen på grund av 
en allmän högkonjunktur och investeringsbehovet var stort. 
Under den här perioden uppstod ganska många “lycksökare” 
inom mässektorn, inte bara inom byggmaskinbranschen utan 
många andra sektorer. Denna tid är nu ett minne blått och 
om man vill överleva nu måste man klarar av att profilera 
sig på rätt sätt samt att vara nyskapande.

Ett stort antal mässor att välja mellan innebär också 
att mängden nyheter minskar, i alla fall skapas en känsla av 
det. Därför blev mängden nyheter ganska modest på årets 
Maskinexpo. En del av nyheterna kan du dock läsa om på 
andra platser i tidningen. Tydligt på årets mässa var också 
att trädgårds- och grönytemaskiner fått mera utrymme tillika 
maskiner och verktyg för jordbruk samt skogsvård. Många 
besökare från sektorn bygg- och anläggning kanske inte 
riktigt vill se att mässan utvecklas åt detta håll. Men samti-
digt är det viktigt för arrangören att skapa ny vägar för att 
bredda mässans inriktning och hitta fler typer av utställare 
och besökargrupper.

Maskinexpo är en fortsatt mycket bra mässa med ett 
team av engagerade ledare som brinner för att skapa och 
arrangera en högkvalitativ mässa för bygg- och anlägg-
ningsbranschen. Den kritik de fått motta är delvis berättigad 
men en del av kritiken är orättvis och av en karaktär som 
är oprofessionell. Konkurrens har hårdnat och marknaden 
ser annorlunda ut. Det är helt normalt i ett fungerande 
marknadsklimat. För att behålla eller ta sig tillbaka till sin 
position handlar om en bra marknadsstrategi, uthållighet 
och bra fotarbete. Maskinexpo besitter de egenskaperna.
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Cutters Edge Räddnings- och rivningssåg

Solga diamantverktyg
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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.



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. 

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


