
Nytt automatiskt snabbfäste från Cat Work Tool visas på DEMCON  s. 12-13

Mässor:
STOXA öppnar med 
Maskinexpo 2012
Sid. 28-32

Ground Penetration Radar:
Skanna betongen och 
tjäna pengar åt dina 
kunder och dig själv
Sidorna 16-18

Reportage:
Andersen expanderar
Sidorna: 22-24

Sprängning i Örebro: Dagen då maskinerna fick titta på sidan 42-43

Reportage:
Ta och ha kontroll

Sidorna: 14-15

Nyhet:
Kom ihåg anmälan till 

“Demoleringspriset”
Sid. 33

Rivning:
AR valde OilQuick

Sid. 46-47

Nyhet:
“Sudden Death”

Sid. 34-36

Sidorna: 8-10

Återförsäljare för Robi verktyg för rivning, återvinning och skrotning.

Nr. 2-12, Årg. 17

Entrack breddar



Maskinia AB • Nyckelgatan 2-6 • 589 41 Linköping • 013-16 30 00 • www.maskinia.se

TVÅ VÄRLDSMÄRKEN.
EN MASKINPARTNER.
- VI SES PÅ MASKINEXPO!

Doosan: DX300LC-3, DX235LCR, DX170W, DX140W, DX80R, DX60R, DX55W, DX35Z
Case: CX300C LC, CX250C LC, CX235C SR-D, 1121F, 721F, CX55, CX35, CX17



2-2012 • Branschtidningen Professionell Demolering    3

Redaktionsadress
Box 786 • SE-191 27 Sollentuna, Sverige

Telefon +46 (0)8 585 700 48
Fax +46 (0)8 585 700 47

Besöksadress
Sjöängsvägen 7, 1 tr.

192 72 Sollentuna

E-post
info@pdworld.com

Webbplats
www.pdworld.com

Utges av
SCOP AB

ISSN nr
ISSN 1403-3836

REDAKTION 

Chefredaktör: 
Jan Hermansson
jan.hermansson@pdworld.com

Ass. chefredaktör: 
Anita do Rocio Hermansson
anita.hermansson@pdworld.com

Grafisk produktion: S.C.O.P. AB  

Redaktörer: 
David Ehrenstråle
Andrei Bushmarin 
Mikael Karlsson
Heikki Harri
Jim Parsons

Ansvarig utgivare: Jan Hermansson

   
                      

            
ANNONSER

Annonschef: Johan Hedman, tel 08-621 16 90, 
epost johan.hedman@pdworld.com

Alternativt kontakta 
Professionell Demolerings redaktion 

på telefon 08-585 700 48

Professionell Demolering distribueras till läsare i Sverige, Norge , 

Danmark och Finland. För beställning av tidning kontakta redak-

tionen eller vår annonschef.

Prenumeration: Om du vill försäkra dig om att alltid få ditt exemplar 

kostar en helårsprenumeration 385 kr. Prenumerationsavgiften sätter 

du in på bankgiro 5435-9443 eller postgiro 636 76 69-6, SCOP AB. 

Magasinet Professionell Demolering framställs kvartalsvis av SCOP 

AB, Box 786, SE-191 27 Sollentuna. © 1995-2011 innehas av SCOP AB. 

Uppgifterna i denna tidning lämnas med reservation för ändringar 

som  skett under och efter detta nummers produktion. Utgivaren 

ikläder sig icke någon ersättningsskyldighet för i tidningen möjligen 

förekommande uteslutningar, ofullständighet eller oriktigheter. 

Eftertryck helt eller delvis, utan utgivarens godkännande förbjudes. 

För insänt ej beställt material ansvaras ej. Vi uppmanar dock läsarna 

att sända in textförslag och bilder till tidningen. Att det som insänds 

ej är originalhandlingar är insändarens ansvar. Om insänt material 

skall återsändas skall sändaren noga ange detta.

NORDISKT KVARTALSMAGASIN FÖR VERKSAMMA 
INOM RIVNING, HÅLTAGNING OCH RECYCLING

Nr 02 - 2012 • Årg.17

Innehåll

     Redaktionellt
4  Nu stundar vår och sommar i bygg-
 och anläggningsbranschen

     Business
6  Ny försäljningschef för Bygg på Tyrolit

 Byggbranschens bästa arbetsplats!

 Midhage förstärker i norra Sverige

 Jonas Jaenecke ny vd på Delvator

 Hovlin satsar på expanderande 
 Hüllert Maskin

 Kuusakoski Recycling investerar 
 i rivningsbranschen

     Reportage
8-10  Entrack breddar!

14-15  Ta och ha kontroll

22-24  Andersen expanderar

26-27  Vågar du utmana honom 
 på Cutting Pro Competition?

      Nyheter
12-13  Nya Auto-Connect från 
 CAT visas på DEMCON

16-18  Skanna betongen och tjäna 
 pengar åt dina kunder och dig själv

33  Viktig påminnelse: “Anmälan till 
 Demoleringspriset”

34-36  “Sudden Death”: Arnessons har 
 löst balkongbranschens skräck

38  Midhage öppnar serviceverkstad 
 och lager i Stockholm

 Succé för Case-dagarna hos Swecase

 IACDS på Blue Hawaii

 Brokk AB förvärvar Ahlbergs Electronics

44 Matek utökar sortimentet 
 med mer Chicago Pneumatic

 Jerneviken fortsätter expandera

 Ny kompakt fläkt för 
 hantverkare från BVM

48  Husqvarnas slipmaskiner prised i USA

50  Bredband åt alla snabbare

 Atlas Copco lanserar ny 
 hydraulhammare

 Fredrik Lundstedt ny fältservicechef 
 hos Sandvik Construction

     Mässor
28-32  STOXA öppnar med Maskinexpo 2012

40-41  Nordbygg 2012 bibehöll styrkan

     Rivning
42-43  Dagen då maskinerna fick titta på

46-47  AR valde OilQuick

Nytt automatiskt snabbfäste från Cat Work Tool visas på DEMCON  s. 12-13

Mässor:
STOXA öppnar med Maskinexpo 2012Sid. 28-32

Ground Penetration Radar:Skanna betongen och tjäna pengar åt dina kunder och dig själv
Sidorna 16-18

Reportage:Andersen expanderar
Sidorna: 22-24

Sprängning i Örebro: Dagen då maskinerna fi ck titta på sidan 42-43

Reportage:Ta och ha kontrollSidorna: 14-15
Nyhet:

Kom ihåg anmälan till “Demoleringspriset”
Sid. 33

Rivning:AR valde OilQuickSid. 46-47
Nyhet:“Sudden Death”Sid. 34-36

Sidorna: 8-10

Återförsäljare för Robi verktyg för rivning, återvinning och skrotning.

Nr. 2-12, Årg. 17

Sidorna: 8-10

Entrack breddar

Mässor:



Bäste läsare

Nu har vi hunnit en bit in på året. Det har börjat knoppas ute 

och sakta men säkert återvänder vår och så småningom även 

sommaren. Men det har varit lite trögt detta år att få uppleva 

den där riktiga värmen redan i april eller början av maj. Dock 

tillåter vädrets makter att anläggningsjobben kan komma igång 

på allvar. Konjunkturerna håller i sig i det avseende att de inte har 

dippat en bit in på året i takt med att jobb som påbörjades förra 

året blivit färdiga. Det ser ut som om tillströmmningen på nya 

jobb är ganska bra och att 2012 faktiskt kan bli ett ganska bra 

år trots att krisen ute i Europa fortsätter. Grekland fortsätter att 

gå ordentlig kräftgång och har svårigheter att få ihop en regering 

som vill leda landet. Vi får dessutom rapporter om att Spaniens 

kris fördjupats när vi hade hoppats på en svag vändning uppåt.  

Positivare tongångar är det dock i Tyskland som verkar gå som 

tåget och även Storbritannien börjar vända uppåt. Italien, ja vad 

säger man om Italien? Dom har valt att vara med i Eurovision 

Song Contest efter att ha uteblivit i 13 år. Kan det vara ett tecken 

på att man håller på att vända krisen i landet:-)?

Men här i Sverige har vi klarat oss ganska bra så här långt 

och vi får hoppas att den positiva stämningen fortsätter i takt 

Nu stundar vår 
och sommar i 
byggbranschen

med att marknaden förstärks. Projektering av infrastrukturen har 

kommit igång och många nya projekt startar inom bygg- och 

anläggningsbranschen. 

Nu stundar om någon vecka öppnandet av Maskinexpos 

nya mässområde norr om Arlanda. Nästan 540 utställare är 

bokade. Branschen kan räkna med en nyhetsstorm av pro-

dukter för bygg- och anläggning. En hel del av maskinerna för 

anläggningssidan visades redan för några veckor på den franska 

mässan Intermat och nyheterna var många redan där. Caterpillar 

flaggade för att man kommer att lansera 64 nya produkter i år. 

Alla visades inte på Intermat och så kommer nog inte att ske i 

Pon Equipments monter Maskinexpo heller då lanseringen sker 

utspritt under året. Men räkna med mycket nytt från Cat ändå 

i Pons stora monter. Särskilt intressant är Cat nya automatiska 

snabbkopplingsfäste som markant underlättar byte av hydrau-

liska verktyg. Operatören behöver inte ens lämna hytten.

Andra generella nyheter från branschens leverantörer är 

ett antal nya minigrävare, kompaktlastare, hjullastare, grävma-

skiner, dumprar, mobila siktverk och krossar för återvinning och 

krossning av berg. Gemensamt för de flesta nya maskiner är att 

de blivit energisnålare, mera miljövänliga, försetts med bättre 

komfort och inte minst av allt blivit effektivare och försedda 

med mera kraft. I de flesta maskiner sitter nya Tier 4-motorer.

Redan nu i maj vill jag även slå ett särskilt slag för 

demoleringsmässan DEMCON med ExpoRent som arrang-

eras den 6-7 september på InfraCity norr om Stockholm. 

Det här är en renodlad mässa inom utrustning för rivning, 

återvinning, betonghåltagning, betonggolvslipning, sanering 

och andra tjänster relaterade till dessa sektorer. Intresset är 

stor  och de flesta aktörer i branschen är bokade. Ett stort 

antal av utställarna är också leverantörer till den svenska 

rentalbranschen. Några av dessa står i en del av mässan 

som fått namnet “Rentalstreet”. Nytt för i år är utdelandet 

av “Det Svenska Demoleringspriset”.

Jag vill också ta tillfället i akt att hälsa välkommen till 

vår monter på Maskinexpo som du hittar vid entrén till mäss-

san. Vårt monternummer är P17. Slutligen önskar jag alla er 

läsare en fortsatt fin vår och sommar men förhoppningen att 

tillströmningen på jobb och affärstillfällen är god.  

Jan Hermansson, redaktör

jan.hermansson@pdworld.com
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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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Ny försäljningschef 
för Bygg på Tyrolit
Tyrolit Norden satsar på bygg divisionen och har 
fr. o. m. mars månad anställt Stig-Olof Lundin som 
ansvarig försäljningschef för den nordiska säljor-
ganisationen med inriktning mot B2B marknaden.

Stig-Olof kommer senast från maskinuthyr-
ningsföretaget Cramo och har tidigare bl.a. arbetat 
på tyska företaget Henkel och på Black & Decker. 
Stig-Olof som bor i Tollered är även ansvarig för 
företagets servicecenter  i Göteborg,

”Tyrolit är ett spännande företag med lång 
tradition i Norden. Vi har ett sortiment 
som är uppskattat för sin kvalitet och 
effektivitet bland de professionella 
användarna. Under året kommer vi 
introducera en rad nyheter samtidigt 
som en ny Cutting Pro mästare skall 
utses på Demcon mässan i september. 
Det gör det extra roligt att börja på 
Tyrolit” säger Stig-Olof Lundin. 

www.tyrolit.com

Midhage förstärker 
i norra Sverige
Som ett led i att stärka Jack Midhage ABs sälj-
organisation har Ulf Berg anställts från den första 
april som ansvarig för support och bearbetning av 
norra Sverige. Ulf Berg har omfattande erfarenhet 
från både tillverkning och försäljning av verktyg 
för trä och metall och kommer närmast från Kap 
i Östersund Sågspecialisten AB. Ulf bor utanför 
Östersund och kan därmed relativt snabbt nå de 
flesta orterna i norra Sverige. “Ulfs stora kunnande 
och långa erfarenhet gör oss övertygade om att 
han kommer att vara en stor tillgång för våra 
kunder i norra Sverige”, säger Peter Logan, vd 
för Jack Midhage AB.

www.midhage.se

Hovlin satsar på 
expanderande Hüllert 
Maskin
Jan-Erik Hovlin är sedan april anställd som 
försäljningschef hos AB Hüllert Maskin i Vara. Han 
tillträder den nyinrättade tjänsten samtidigt som 
Hüllerts expanderar och satsar på fortsatt tillväxt. 

AB Hüllert Maskin är svensk generalagent för 
Merlo teleskoplastare och säljer även Lundberg 
redskapsbärare och Lännen grävlastare. Merlo 
är marknadsledande i Sverige och en rad andra 
EU-länder och under 2012 sker en rad satsningar 
för att stärka Hüllerts försäljning och service och 
säkra en fortsatt expansion i Sverige.

“Hüllerts offensiva strategi är helt i min smak 
och därför har jag satsat på att ta jobbet som 
företagets försäljningschef”, berättar Jan-Erik 
Hovlin.

Hovlin har en gedigen erfarenhet bakom sig. 
Han har arbetat med maskinförsäljning i snart 
30 år, varav 15 år med försäljningsansvar. Hans 
ledord för försäljningsarbetet handlar om att möta 
maskinägarnas behov av trygghet i ägandet:

– Man ska alltid satsa på att bygga långsiktiga 
relationer med maskinägarna, erbjuda dem bra 
tillgänglighet till service och även i övrigt arbeta för 
helhetslösningar som gynnar dem i deras arbete, 
sammanfattar han.

Byggbranschens 
bästa 
arbetsplats!
Varje år publicerar Great Place to Work® Institute en 
lista över Sveriges Bästa Arbetsplatser i kategorierna 
små, medelstora och stora företag. Ett great place 
to work definieras som medarbetare som litar på 
människorna de arbetar för, medarbetare  som är 
stolta över vad de gör och medarbetare  som trivs 
med människorna de arbetar tillsammans med. 
Bäst placerad bland stora företag i byggbranschen 
är Hilti Svenska AB.

Great Place to Work® Institute grundades 
1983 och priset för de bästa arbetsplatserna 
har delats ut i Europa i tio år. De utför årligen en 
undersökning för att få fram de bästa arbetsplat-
serna i Sverige. Företagen listas i kategorierna små, 
medelstora och stora företag och undersökningar 
via bl a anonyma intervjuer med medarbetarna ligger 
till grund för resultaten. I byggbranschen toppar Hilti 
Svenska AB och enligt VD, Aksel Ringvold, ligger ett 
medvetet arbete bakom det fina resultatet.

“Tillsammans med att skapa en långsiktig, 
lönsam tillväxt är ambitionen att vara ett fantastiskt 
ställe att arbeta på en av våra huvudmålsättningar, 
säger Aksel. Genom vår egen interna medarbetarun-
dersökning har vi sett att vi har gjort framsteg och det 
är därför extra kul att se detta också i jämförelse med 
företag på den svenska marknaden”, fortsätter han.

Alla medarbetare får fylla i svar på 59 påstå-
enden om sin arbetsplats. Resultatet baseras till 
största del på dessa anonyma åsikter om företaget 
för att ge en rättvis bild av hur arbetsklimatet är på 
företaget. I samband med att Hilti fick ut sitt resultat 
kommenterade Great Place To Work® Institute att 
resultatet har utvecklats enormt mycket givet den 
redan höga nivån och är bland de största ökningarna 
i deras undersökningar i år.

“Det är en utomordentlig prestation som vi är 
fantastiskt glada och stolta över. Vårt arbete med våra 
värderingar och vår företagskultur är en stor anled-
ning till varför vi är med på listan, fortsätter Aksel. Det 

Jonas Jaenecke ny 
vd på Delvator
I april tillrädde Jonas Jaenecke som vd för Delva-
tor AB. “Jag är taggad inför att ta mig an mitt nya 
arbete och kommer att jobba målmedvetet för 
att Delvators verksamhet ska vara kundinriktad”, 
säger han.

Jonas Jaenecke är 45 år gammal och har 
en gedigen utbildning och yrkeskarriär bakom 

Kuusakoski Recy-
cling investerar i 
rivningsbranschen
Kuusakoski Recycling har senaste åren inves-
terat stort i rivningsbranschen och är numera 
ensam ägare till de tre företagen som ingår 
i B.R.A Koncernen. B.R.A Koncernen där 
företagen Borrkompaniet i Stockholm AB, 
R.Å.D i Sverige AB och ABVAC ingår är numera 
dotterbolag i Kuusakoskikoncernen. Sedan 
starten 1994 har B.R.A Koncernen utvecklats 
till en av de större aktörerna i rivningsbranschen 
och fått omfattande erfarenhet av industri- och 
selektivrivningar, håltagning och sanering, både 
i Sverige och vid stora internationella projekt.

“Genom förvärvet får vi ytterligare möjlighe-
ter att integrera rivning och återvinning och kan 
erbjuda våra kunder i helhetslösningar”, säger 
Ingrid Näsström, VD Kuusakoski Recycling.

Redan hösten 2010 köpte Kuusakoski upp 
70 procent av B.R.A Koncernen aktier och nu 
har Niclas Johansson, Borrkompaniets ägare, 
sålt de resterande aktierna. Kuusakoski får ge-
nom inköpet tillgång till den stora maskinflottan 
och kompetensen inom företaget.

“Rivningstjänster passar mycket bra i vår 
verksamhet eftersom vi har lång erfarenhet 
av att optimera materialåtervinning och är en 
etablerad råvaruleverantör. Vi har även stort 
fokus på logistik och miljöfrågor. Det innebär 
att industri- och byggföretag kan garantera 
kunderna att hela processen, från rivning till 
återanvändning av rivningsavfall bidrar till ett 
hållbart samhälle”, säger Ingrid Näsström.

www.kuusakoski.se

finns en stolthet i att vara Hilti- medarbetare och man 
uppskattar sina kollegor och ledare. Hilti är också 
ett företag som satsar på individuell utveckling och 
detta är något som medarbetarna håller med om.

“Resultatet för de deltagande företagen har 
generellt blivit högre för varje år, såväl bland nya 
deltagare som bland dem som varit med tidigare. 
Det tror jag hänger ihop med att frågor om per-
sonalvård och företagskultur har fått högre status, 
säger Maria Grudén”, som är VD för Great Place to 
Work Institute Sverige.

Totalt hamnade Hilti på sjätte plats bland 
samtliga tävlande från alla branscher i kategorin 
stora företag.

www.hilti.se

Utdelningen av priserna för 2012 ägde 
rum på Berns Salonger i Stockholm.

sig. I grunden är han civilekonom och har därefter 
arbetat med bland annat försäljning och marknads-
föring hos Electrolux och för ett antal andra svenska 
och utländska industriföretag. De senaste sex åren 
har han varit vd för TOOLS Syd AB i Helsingborg, 
ett dotterbolag inom B&B TOOLS-koncernen.

“Min första tid hos Delvator  kommer  jag 
att resa runt för att träffa Delvators personal och 
många av våra kunder runt Sverige. Målet är både 
att lära känna så många som möjligt och att från 
början etablera en utåtriktad och kundorienterad 
princip för mitt fortsatta arbete. Det är viktigt att 
bibehålla det som är bra och att utveckla den 
marknadspotential som Delvator har”, säger Jonas.

Jonas Jaeneckes tillträdande innebär  samti-
digt  att hittillsvarande vd Christer Arvidson nu blir 
aktiv styrelseordförande för Delvator.

“Det ger mig mer tid att arbeta i moderbolaget 
Delcea AB och att därmed ägna mig åt det strat-
egiska arbetet för hela koncernen som Delvator 
ingår i”, säger Christer Arvidsson.

www.delvator.se

Jonas Jaenecke, ny vd för Delvator AB.

“När jag ser hur Hüllerts gör unika satsningar 
på att skapa mervärden för sina kunder inser jag 
att vi har samma visioner. Det ska bli mycket stimu-
lerande när jag nu börjar mitt arbete”, säger han.

De satsningar som Hovlin syftar på handlar 
bland annat om investeringen i en utställningshall 
och ett övningsfält för prov- och träningskörning 
med teleskoplastare. Under 2012 anställs också 
ytterligare personal som ska ge maskinägarna 
teknisk support. Detta sker samtidigt som Hüllert 
expanderar på sina marknader och parallellt med 
att man inom hela företaget arbetar för att ytterligare 
stärka närheten till kunderna.

www.hullert.se

Jan-Erik Hovlin är försäljningschef på 
AB Hüllert Maskin sedan i april 2012.

Hårda i nyporna.
Snälla mot omgivningen.
Känn på de nya betongsaxarna för våra rivningsrobotar!

HUSQVARNA DCR 300
Betongsaxen för Husqvarnas större rivningsrobotar DXR 310  
och DXR 250 är klassens kraftfullaste.

Husqvarna DCR 300

HUSQVARNA DCR 100
Betongsaxen för Husqvarnas kompakta rivningsrobot DXR 140  
är stor och kraftfull nog att demolera en 400 mm tjock vägg.

Husqvarna DCR 100

Med de nya betongsaxarna blir Husqvarnas rivningsrobotar ännu mera användbara och 
produktiva. Perfekta för varsamma rivningsjobb i känsliga miljöer, när du ska ta ner betong-
konstruktioner, murverk och liknande utan att orsaka störande buller. Boka en demo idag!

CONSTRUCTION PRODUCTS
www.husqvarnacp.com

© 2012 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. Husqvarna and other product and feature marks are trademarks of Husqvarna AB (publ).
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Inom entreprenadmaskinsektorn i Sverige finns ett antal företag som 
egentligen inte gör så mycket väsen av sig. I alla fall inte i media. 
Man jobbar i det tysta och ser till att kunderna är nöjda. Nöjda 
kunder skapar tyvärr allt för sällan några rubriker. Det är bara när 
något går snett som dom hörs. Företaget Entrack är ett bra exempel 
på ett företag med nöjda kunder. Ett välskött bolag, grundat redan 
1973, tillverkar och säljer olika typer av verktyg och slitdelar för 
entreprenadmaskiner, sysselsätter ett 40-tal personer på nio olika 
platser i Sverige, Polen och Italien  och omsätter omkring 200 Mkr 
per år med en tillväxttakt på cirka 10 till 15 procent.

mellan Östersund och Sundsvall. Året efter flyttade huvudkontoret 
från Lysvik till Karlstad. Man etablerade också ett samarbete med 
en återförsäljare i Norge vilket resulterade i bolaget Entrack Norge. 
I den här takten rullande verksamheten på. Man växte i lagom takt 
och det ena efter det andra säljbolaget startade runt om i landet. 
Idag finns Entrack i förutom Karlstad och Sörbygden även i Luleå, 
Sundsvall, Karlskoga, Eslöv och i Stockholm.

När Professionell Demolering träffar Entrack är det på kontoret 
i Järfälla utanför Stockholm. VD för verksamheten här är Magnus 
Nord som arbetat i bolaget sedan 1993. I bolaget i Järfälla jobbar 
också Karin Nord, född Nilsson, och dotter till Boris, det vill säga 
grundaren Gustav Nilssons son. Karin är för övrigt gift med Magnus.

Alltid redo när kunden ringer
Entracks anläggning i Järfälla har funnits sedan 1994 och är en 

Entrack breddar
Entrack är ett bo-
lag som närmar sig 
40-årsstrecket och 
har byggt upp ett 
gediget sortiment av 
slit- och reservdelar 
samt andra kompo-
nenter för entrepre-
nadmaskiner. Sedan 
2006 har man till-
verkat egna redskap 
och sedan ett par 
år tillbaka har man 
även  börjat bygga 
upp ett sortiment för 
rivning och återvin-
ning. 

Sammansättning av nya larvband är en vanligen förekom-
mande uppgift för Per Samuelsson som är servicetekniker 
vid Entrack i Järfälla.

“Stålpingvinerna” ute på gården i Järfälla, eller tjälkrokar 
som de vanligtvis kallas är en viktig volymprodukt och 
flitigt använd bland entreprenörer vintertid.

Att snåla med lågt lagersaldo är inget som ligger för En-
track. “Vi ska ha prylarna hemma när kunden ringer. Punkt 
slut”, säger Magnus Nord beslutsamt.

Från åkerinäring till komplett 
leverantör till entreprenadbranschen

Allt började i värmländska Lysvik som ligger vid sjön Frykens strand 
mellan Sunne och Torsby. Här grundade åkaren Gustav Nilsson 
bolaget. På den tiden arbetade man främst i åkerinäringen och 
bolaget hette Gustav Nilssons Åkeri AB. Med tiden övertogs verk-
samheten av Gustavs son Boris som utvecklade verksamheten med 
att börja sälja slitdelar, verktyg och andra typer av komponenter 
till anläggningsmaskiner. Boris tänkte lite utanför de traditionella 
ramarna på den tiden. Hans såg stora potentialer i takt med att 
entreprenadbranschen växt och behovet av alternativ. Därför började 
han teckna en rad importavtal med tillverkare i framförallt Italien. 
Produkterna bestod i tandsystem, underreden, larvband, kedjor med 
mera. Verksamheten växte snabbt och man sålde redan från start i 
stort sett över hela landet. I mitten av 1970-talet bytte man namn 
till Entrack som knyter an till entreprenadbranschen. Redan 1978 
startade man dotterbolaget Entrack Nord som ligger i Sörbygden 

På bilden Boris Nilsson och en härlig gammal väghyvel 
från svunna tider.



viktig knutpunkt i verksamheten. Här har man ett omfattande lager, 
service, verkstad och försäljningsverksamhet.

“Vi följer inte riktigt revisorernas råd att hålla nere lagersaldot. 
Vi har gigantiska lager på alla våra depåer runt om i landet. Men 
det är en investering vi gör för våra kunder. Vi vet hur oerhört viktigt 
det är för en kund att snabbt få sina delar eller verktyg när han 
behöver dom. Kostnaden med stora lager tar vi gärna då vi vet att 
våra kunder är nöjda. Om vi får in en beställning för lunch kan vi 
leverera samma dag”, säger Magnus. 

Magnus och Karin berättar att man successivt breddat sorti-
mentet inom företaget. Från att ha börjat med som nämnts slit- och 
reservdelar av alla de slag till mer eller mindre alla typer av märken 
på marknaden gav man sig in på skopmarknaden år 2000. Sex 
år senare tog man ytterligare ett steg och började tillverka egna 
produkter och verktyg. En del i detta beslut var att man förvärvade 
bolaget Kils Maskin som sedan 30 år tillbaka tillverkat varumärket 
Mito. Mito är känt i branschen framförallt genom sina olika typer 
av skopor, plogar med mera. Tillverkningen i Kil ingår som en del 
i Entrack Karlstad där Atle Tronrud sitter som VD. Förutom egna 
produkter tillverkar man en hel del på lego, både i Sverige men 
också via en egen tillverkningsenhet i Polen.

“Den egna tillverkningen är något som vi vill utveckla ytterli-
gare.  Idag representerar de egna produkterna cirka 15 procent av 
verksamheten”, säger Magnus.

“Vi strävar hela tiden efter att ha en så bra mix som möjligt i 
vårt sortiment för att hålla en bra balans mellan framförallt kvalitet 

Entrack breddar
Ovan kända skopmodeller från Entrack.

Magnus och Karin Nord driver Entracks kontor i Järfälla 
utanför Stockholm och är förväntansfulla inför företagets 
satsning inom demoleringsbranschen.
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och pris. Vi jobbar både med externa legotillverkare 
i Italien och Kina och så har vi vår egen tillverkning i 
Sverige och Polen”, säger Magnus.

Magnus och Karin berättar också att för att vara 
riktigt konkurrenskraftiga och tilltala alla kunder har 
man två produktlinjer på alla slit- och reservdelar 
i sortimentet. Detta för att kunna erbjuda olika 
alternativ i pris och kvalitet. 

För Entracks del är hemmamarknaden både 
Sverige och Polen. Man exporter en hel del till 
Norge och lite grann till de övriga nordiska 
länderna. Entrack Polen startade 2008 och sin 
tillverkning säljs främst i Polen men också en del 
till grannländerna runt Polen. Sedan har man 
lyckats bygga upp en exportmarknad till Etio-
pien i Afrika vilket hänger ihop med personliga 
kontakter i landet. Eftersom man fortsatt köper 
väldigt mycket från tillverkare i Italien har man 
startat bolaget Entrack Europe som är beläget i 
italienska Modena. Bolaget har två anställda som främst 
arbetar med att hantera det som importeras från italienska tillverkare.

Satsar på rivning, skrot- och 
materialhantering och återvinning

Många av Professionell Demolerings läsare arbetar förutom med 
rivning även med traditionellt anläggningsarbete och känner med 
säkerhet till Entrack sedan länge. Sedan drygt ett år tillbaka har Entrack 
också börjat handla med hydrauliska verktyg för rivning, skrot- och 
materialhantering samt återvinning genom att man blivit återförsäljare 
för finska Ramtecs produkter. Produkterna säljs under namnet Robi 
vilka vi berättat om tidigare i tidningen.

“Att ge sig in i dessa sektorer var ett naturligt val för oss. Vi 
har sedan länge kontakt med dessa kundkategorier. Rivning, skrot, 
hantering och återvinning är verksamheter som ökar och där vill vi 
vara med och vi kommer att fortsätta växa inom dessa sektorer”, 
säger Magnus.

Ramtec och varumärket Robi behöver egentligen ingen närmare 
presentation om man i samma mening säger Rammer. Faktum är att 
Ramtec är jämnårig med Entrack. Ramtecs historia sträcker sig ända 
tillbaka till 1970-talet och grundades ungefär samtidigt som Rammer 
och dessutom på samma plats, Lahti i Finland. Ramtec ingick som en 
producerad del inom Rammer och sedermera Sandvik. 2002 köptes 
verksamheten ut och blev ett helt fristående producerande bolag. 
Men relationerna med före detta Rammer är fortsatt nära genom 
att Ramtec legotillverkar en stor del av grundkomponenterna såsom 
hammarhusen till Sandviks stora hydraulhammare och rivningsverk-
tygen i RC-serien. Men efter att Ramtec blivit ett helt fristående bolag 
började man även att utveckla egna hydrauliska verktyg för rivnings-, 
återvinnings-, bygg- och anläggningsbranschen. Detta resulterade i 
etableringen av Robi-serien. 

Fyra produktgrupper Robi
Produktsortimentet är uppdelat i fyra serier. DG-serien består av fem 

modeller av rivnings- och sorteringsgripar i vikter från 
250 kg upp till 1770 kg och är avsedda för bärare från 2,5 
till 40 ton. Nästa serie är CG-seriens betongkrossar som 

finns i tre modeller. Arbetsvikterna är 1800, 2600 och 
3500 kg och krossarna är avsedda för bärare i vikter 
från 10 till 60 ton. Sedan kommer kombinations-
saxarna kallad MP-serien som finns i fem modeller i 
vikter från 650 kg till 3,3 ton för bärare från sex till 

35 ton. Rivningssaxserien CC finns i tre modeller från 
205 kg till 2,3 ton för bärare som väger 2,5 till 40 ton. 

RP-serien är pulveriserare och finns i två modeller, 1,8 ton 
och 2 ton för bärare mellan 18 till 42 ton. Hydraulham-
marsortimentet är uppdelat i tre serier, EH-serien som är 
den tunga serien med fyra modeller i vikter från 1 ton 
till 2,3 ton och bärare från 12 till 40 ton. Mellanserien 
kallad BH består av tre modeller i vikter från 320 till 
820 kg för bärare på 3 till 15 ton. MH-serien är den 
lätta hammarserien med tre modeller från 70 till 150 

kg och bärare från 0,8 till 4 ton. Den sista produktserien 
är Multi Master siktskopor som är avsedda för siktning av 

olika typer av byggnads- och anläggningsmaterial. Multi Master 
finns i tre modeller, MM104, MM154 och MM254. MM104 väger 
1700 kg och har en kapacitet på upp till 1,4 kubik och en siktyta på 
1,2 kvm. MM154 väger 2300 kg och har en kapacitet på 1,9 kubik 
och en siktyta på 1,8 kvm. Den största siktskopan är MM254 som 
väger 2900 kg, har en kapacitet på 3,2 kubik och en siktyta på 2,7 
kvm. Skoporna är utvecklade för att sikta/krossa jord, trä, betong, 
rivningsmassor, tegel, glas m m. Samtliga av Ramtecs Robi-produkter, 
förutom Multi Master, är roterande i 360°.

Ramtec bildades genom ett s.k. Management buy-out, vilket 
betyder att det var i princip den tidigare ledningen av verksamheten, 
då den tillhörde Sandvik, som köpte verksamheten. Idag finns sju 
ägare av Ramtec, fyra av dessa arbetar i verksamheten. Ramtecs 
utveckling och tillverkning sker idag i den mycket moderna och 
ljusa fabriken som byggdes så sent som 1996, men på den tiden var 
verksamheten i Sandviks ägo. Man har nyligen dessutom invigt en 
helt ny tillverkningsenhet i Estland där man kommer att förlägga en 
del av produktionen.

Börjar få fotfäste i Sverige
För Entracks del har man nu börjat skapa en marknad för Robi-pro-
dukterna i Sverige och omdömena från kunderna är mycket positiva.

“Det tar alltid lite tid att lansera ett relativt nytt märke även om 
nu de flesta kunder vet ur vilken organisation Ramtecs produkter 
kommer. Men ett bra exempel på nöjda kunder är då vi sålde en 
Robi-hammare till en kund som fått in ett jobb han beräknat göra 
på tre dagar. Redan andra arbetsdagen ringer han och är helt lyrisk 
över produkten. Jobbet hade avklarats redan första dagen tack var 
hydraulhammarens kraftfullhet och prestanda. I sådana lägen blir man 
nöjd som leverantör”, berättar Magnus. Kunden framhöll hammarens 
kraft och exakthet att jobba med. Dessutom visade den sig vara mycket 
tystare än de hammarmärken han använt tidigare.

Med detta sagt i artikeln kan den svenska demoleringsbranschen 
räkna med att se betydligt mer av Entrack och Robi-märket framöver. 
Och det finns planer på att utöka med fler produkter och maskiner 
inom rivning och återvinning på sikt. Robi-produkterna kan kunderna 
för övrigt beskåda i Entracks montrar både på Maskinexpo i maj och 
DEMCON i september.

“Men vi vill växa i lugn och ro och det viktigaste är att våra 
kunder är nöjda. Vi vill också fortsätta att utveckla vår servicegrad 
och alltid vara tillgängliga när kunden behöver oss. Just nu är vi i färd 
med att bygga ut med fler serviceverkstäder i landet. På Entrack har vi 
dessutom alltid telefonen på och svarar i den också så att kunderna 
når oss“, säger Magnus.

Han framhåller också att man naturligtvis inte gör skillnad på 
kunderna. Alla kunder är lika viktiga oavsett storlek. “Även om vi idag 
är ett förhållandevis stort företag om man ser till verksamhet och om-
sättning så är vi fortsatt ett familjeföretag med stor entreprenörsanda 
och det tänker vi bibehålla”, tillägger Magnus.

www.entrack.se

 

Robi rivnings- och sorteringsgripar, 
kallad CG-serien.

Robi hydraulhammare finns i tre olika 
viktserier.

Till vänster ett axplock av Ramtecs verktyg för rivning 
och återvinning med en kross och siktskopa i förgrunden.
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Ett komplett sortiment diamantverktyg och 
maskiner för bygg- och anläggningsindustrin:

Diamantverktyg
• Kapklingor

• Slipskålar
• Borrkronor

Maskiner
• Fogfräsar

• Kakel- och stenkapmaskiner
• Bords- och blockstensågar

• Golv- och vägsågar
• Väggsågar

• Hålborrar och borrstativ
• Betongglättare

• Slipmaskiner

SAINT-GOBAIN ABRASIVES AB
BOX 495 • 191 24 SOLLENTUNA • TELEFON 08-580 881 00 • TELEFAX 08-580 881 01
E-MAIL SGA.SE@SAINT-GOBAIN.COM • HEMSIDA WWW.SAINT-GOBAIN-ABRASIVES.COM

Stockholm Örebro Fagersta
08-583 522 29 • 019-24 59 59 • 0223-169 00
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Nya Auto-Connect från CAT på DEMCON
I takt med att behovet av 
att byta verktyg ofta ökar 
blir snabbfästessystemen 
allt viktigare. Täta verktygs-
byten kan vara krångligt, 
tidsödande och ineffek-
tivt. I anläggningsarbeten 
är problemet inte stort då 
man inte byter verktyg så 
ofta. Men inom rivnings-, 
återvinnings- och skrotbran-
scherna är verktygsbytena 
viktiga. Snabbfästessyste-
met är då avgörande. Cat 
Work Tools lanserar nu ett 
nytt snabbfästessystem som 
effektiviserar operatörens 
arbete ytterligare.
På en rivningsarbetsplats behöver maskinisten ofta variera 
mellan olika verktyg och det snabbt. Man kanske bryter eller 
river med en hydraulhammare, klipper med en betong- eller 
stålsax, primärkrossar och selekterar betong och armering 
med en pulveriserare, sorterar och river med en rivnings- och 
sorteringsgrip, krossar eller siktar med en kross- eller siktskopa, 

fräser med en roterande hydraulfräs, etc. Beroende på själva 
uppdraget kan behovet att byta verktyg vara uppdelat i väldigt 
korta intervaller. För bara några år sedan var verktygsbytet ett 
ganska omfattande arbete. Maskinisten tvingades lämna hyt-
ten för att lossa verktyget, koppla lös hydraulslangar, justera 
positionen på maskin och verktyg och sedan applicera det nya 
verktyget med allt vad det innebar. Arbetet var ofta förenat med 
skador både på operatör och utrustning samt att oljeläckage 
var mera en regel än undantag. Bytet bli extra krångligt i låga 
temperaturer eller ihållande regn. Många operatörer valde och 
väljer fortfarande att använda fel verktyg för uppdraget. Något 
som inte funkar i längden för en professionell entreprenör 
som eftersträvar effektivitet, kvalitet och säkerhet i sitt arbete.

En knapp handfull tillverkare
Under de senaste tio åren har det därför växt fram ett mindre 
antal tillverkare som specialiserat sig på att utveckla och 
tillverka smidiga system för att byta hydrauliska verktyg 
automatiskt på bara några minuter, ja till och med sekunder. 
Operatören behöver inte ens lämna hytten. En viktig fördel 
med dessa automatiska system är också miljöaspekten. Väldigt 
lite eller ingen hydraulolja läcker ut vid bytet vilket sparar både 
miljön och pengarna i plånboken. I Sverige känner vi särskilt till 
tillverkaren OilQuicks smarta system, i Tyskland används i stor 
utsträckning Riedelbergers Coupfix. Vanligt förekommande på 
kontinenten är österrikiska tillverkaren Wimmers olika system 
som också OEM-tillverkas. Detta gäller även för OilQuicks 
system. Men nu finns ytterligare ett efterlängtat alternativ 
nämligen Caterpillar Work Tools nya automatiska Cat® Auto-
Connect Quick-Coupler (CWAC) som lanserades på mässan 
Intermat för några veckor sedan. Pon Equipment kommer 
att lansera systemet mot bland annat rivnings- och återvin-
ningsmarknaden på mässan DEMCON den 6-7 september. Det 
visas troligen också i Pon Equipments monter på Maskinexpo.

Nya Cat® Auto-Connect 
Quick-Coupler (CWAC)

Cat ® Auto-Connect Quick-Coupler (CWAC) är ett helautoma-
tisk snabbfästessystem som radikalt ökar rivningsoperatörens 
och maskinens produktivitet och mångsidighet. Cat Auto-
Connect är en helt ny generation av snabbfästen som gör att 
operatören kan byta hydrauliska verktyg som hydraulhammare, 
betongsaxar, pulveriserare, riv- och sorteringsskopor, skrotsaxar 
med mera på bara några sekunder utan att lämna hytten. 
Caterpillar kallar det ett “plug-and-perform”-system som är 
baserat på Caterpillars CW-plattform som passar direkt på Cat-
maskinen och existerande kontroller. Auto-Connect-systemet 
kontrolleras via snabbfästessystemets driftskrets. Kombinerat 
med Cat Tool Control är det mycket enkelt för operatören att 
välja verktyg och göra snabba byten. Med exempelvis Cats 
Auto Depressurization som standard behövs inga tillkommande 
hydraulikkomponenter. Förutom att systemet effektiviserar 
arbetet minimeras risken för oljeutsläpp, spruckna och skadade 
slangar och ventiler och därmed oplanerade driftsstopp.

I Cat Auto-Connect har säkerheten byggts in. Systemet är 
utrustat med en kontrollventil för maximal säkerhet och som 
ser till att snabbfästessystemet underhåller sitt verktyg, även 
om det uppstår ett problem i hydraulsystemet. Maskinförarnas 
arbetssituation med nya systemet är betydligt mera säkert då 
de inte behöver byta ventiler med het hydraulolja som flyter 
genom ledningarna. Och minst sagt blir arbetssituationen 
betydligt bekvämare då de lugnt kan sitta kvar i hytten när 
ett verktyg skall bytas.

“Caterpillar har gjort högpresterande maskiner i hela 
85 år, och vår standard för snabbfästen, som heter CW-
plattformen, har ett europeiskt arv som sträcker sig tillbaka 
över 35 år tillbaka. Det nya Auto-Connect-systemet bygger på 
samma plattform för att hjälpa våra kunder att få ut mer av 
sina maskiner och arbetsstyrkan så att de kan bli mer effektiva 
och produktiva“, säger David Becktel, kommersiell chef på 
Caterpillar Work Tools BV

Hög flexibilitet
Den nya Cat Auto-Connect-fästet har en låg design vad gäller 
själva bygghöjden vilket upprätthåller en optimal brytkraft 
eftersom geometrin i förhållandet mellan själva uppgiften, 
verktyget och bommen inte ändras. Systemet stöder upp 
till fem hydrauliska portar beroende på konfiguration och 
uppgift (två för högt tryck, två för medeltryck och ett valfritt 
dräneringsuttag).  Auto-Connect har gjorts snabbt, pålitligt 
och eliminerar oljeutsläpp i jämförelse med manuella system. 
Dess konstruktion möjliggör höga flöden vid låga mottryck 
så att verktyget används så effektivt som möjligt och för att 
bibehålla optimal prestanda.

Full kontroll på föroreningar
Ett rörligt skydd håller damm och skräp borta från det käns-
liga hydrauliska området och skyddar oljeanslutningarna när 
de inte används. Tätningar finns på både snabbkopplingfästet 
och verktyget har installerats för att fylla ut eventuellt 
tomrum där föroreningar kan ta sig in. Stela arbetsredskap 
utan hydraulik, som till exempel skopor, behöver ingen 
konverteringsplatta utan kan plockas upp med Auto-Con-
nect-systemet, vilket undviker onödiga kostnader. Fästets 
hydraulkopplingsenhet sitter helt skyddad från yttre skador. 

Inbyggd säkerhet
Användarens säkerhet har varit av största vikt i utformningen 
och konstruktionen av Cat Auto-Connect snabbfästessystem. 
Snabbkopplingen är utrustad med en backventil för maximal 
säkerhet och för att säkerställa att Auto-Connect håller fast 
verktyget även i händelse av tryckfall i hydrauliksystemet. 

Smarta och snabba verktygsbyte med nya Cat® Auto-
Connect Quick-Coupler (CWAC).
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Nya Auto-Connect från CAT på DEMCON
Risken med lösa slangar har eliminerats och därmed att het 
hydraulikolja flödar ut och skadar operatör eller andra personer 
i närheten av maskinen. Men vad gäller operatören så har han 
som sagt ingen anledning att lämna hytten för att byta verktyg. 

Rätt verktyg för jobbet
Enkla verktygsbyten uppmuntrar operatören att använda 
rätt verktyg för jobbet, varje gång, och inte fuska 
med ett verktyg som inte är avsett för uppgiften. 
Med rätt verktyg blir jobet mera effektivt utfört, man 
sparar verktyget och färre maskiner behövs för att 
göra jobbet. Kort sagt en investering som betalar sig. 

Några korta fakta om nya Cat Auto-Connect:
•  Snabb och säkert byte av verktyg
•  Helt och hållet styrt från maskinen hytt
•  Slutet hydraulsystem utan risk för att 
 föroreningar tränger in  
•  Inget behov att omdirigera slangar och ventiler
•  Skyddat system vid användning av ej 
 hydrauliska verktyg
•  Miljövänligt 

Caterpillar framhåller också sitt väl utbyggda nätverk av 
serviceställen där man kan få hjälp och råd. I Sverige 
är det Pon Equipment som bekant säljer Caterpillars 
kompletta sortiment med ett väl utbyggt nätverk av 
försäljnings och serviceställen från norr till söder i 
landet. Men som sagt kolla in det nya systemet på 
DEMCON i september där det också kommer att 
förevisas för European Demolition Association (EDA) 
tekniska kommitté som håller sitt möte i samband 
med mässan. 

www.pon-cat.com

Nya Cat® Auto-
Connect Quick-
Coupler (CWAC).



Ta och  ha kontroll
Under väldigt många år var den svenska tillverkaren Brokk AB 
ensam på marknaden om att utveckla och tillverka fjärrstyrda 
maskiner och utrustningar för rivningsuppdrag. Man kunde i lugn 
och ro förfina sin teknik och man hade en målmedveten marknads-
strategi där man profilerade sin metod som med rätta något som 
är mycket avancerat, mycket produktivt och ofta spektakulärt. Att 
vara operatör på en rivningsrobot ställer krav på kunnande för 
att få ut det mesta av maskinen och dessutom genomföra jobbet 
säkert och effektivt.

  

30 år på egen hand
Att vara ensam herre på täppan har dock sina baksidor. Man 
ställs inte lika mycket inför den typ av utmaning eller etablerar 
den kämpaglöd som tillverkare som dagligen utmanas av sina 
konkurrenter gör. Det är också lätt att man omedvetet tar kun-
derna för givet och att kunderna å sin sida upplever att de inte 
får den service och support de önskar. Att vara ensam aktör kan 
också bli en tung börda att bära för att svara upp mot marknadens 
krav, vidareutveckla, marknadsföra sina produkter och metoden 
kraftfullt så att marknaden växer, etc. Brokk har själva plöjt fåran 
i ganska många år vilket innebär att det kan bli tungt att både så 
och skörda i takt med att åkern växer, så att säga. För att spinna 
vidare på denna metafor kan man säga att när den odlingsbara 
marken ökar dyker också fler odlare upp.

I Brokks fall blev verkligenheten ganska annorlunda när 
först Finmac och sedan Husqvarna lanserade sina modeller av 
fjärrstyrda rivningsrobotar. Tillverkaren ställdes inför en helt ny 
situation efter 30 år av att ensam driva marknaden framåt. En 
ny situation som hade kommit för att stanna.

“Konkurrens är något som vi alla behöver. Konkurrens är 
något som driver människor och bolag framåt. Tillsammans kan 
vi öka kunskapen om själva rivningsmetoden vilket gör att vi kan 
bredda marknaden”, berättar Brokks vd Martin Krupicka när PDs 
Jan Hermansson besökte Brokk tidigare i år.

“Att få nya och duktiga konkurrenter tillhör spelets regler. 
Det är något som vi måste leva med i vår bransch precis som i de 
flesta andra branscher”, tillägger han.

“Strategin är att ta och ha kontroll”
Martin berättar att Brokk AB har genomgått en ganska omfat-
tande förvandlingsprocess under de senaste tio åren som skulle 
ha genomförts oavsett den nya konkurrenssituationen eller inte. 
Förändringen startade i och med att Brokks tidigare ägare Sorb 
Invest köptes upp av Lifco. Lifco som i sin tur är ett helägt dot-

terbolag till Carl Bennet AB.
“Vi har en tydlig och långsiktig strategi med bolaget och 

utvecklingen har varit mycket gynnsam sedan Lifco övertog 
bolaget”, säger Martin.

Brokk omsätter idag över 400 Mkr inom hela gruppen 
och vinsten är tillfredställande och återinvesteras i bolaget för 
fortsatt produktutveckling, marknadsföring, utbyggnad av ser-
viceorganisationen med mera. En viktig del i företagets strategi 
som infördes när Lifco tog över var att få in mer fokus på Brokk 
i försäljningskanalerna. 

“Ett sätt att öka fokus är att ta och ha kontroll genom att äga. 
I vårt fall har vi de senaste åren satsat mer på att etablera egna 
säljbolag och har kommit ganska långt vid det här laget”, säger 
Eva Skinner som är chef för Brokks marknadskommunikation. 

Redan på 1990-talet förvärvade man de första dotterbola-
gen i USA och England. Därefter förvärvades tillverkaren Darda 
i Tyskland under 2006. Sedan har man i tät följd startat upp de 
egna bolagen Brokk Asia i Singapore, 2007, Brokk Australia, 2010, 
Brokk Italia och Brokk France samma år. Under förra året startade 
man Brokk China och Brokk Norge.

  

Fler produkter och fokus på metoden
Parallellt med strategin att ha kontroll över service och försäljning 
har ett annat mål varit att bredda produktsortimentet, kort sagt 
att byta ut det med nya maskiner. Men inte bara maskinerna utan 
även verktyg för fler applikationer.

“En Brokk kan användas för så mycket mer än vad den 
används för idag. Men för att bredda användningsområdet måste 
nya verktyg och maskiner utvecklas och lanseras och här är vi 
på god väg. Förutom vårt breda sortiment av standardverktyg 
har vi lanserat borrutrustning, fräsar, kapmaskiner och mer är 
på väg”, säger Eva.

På maskinsidan krävs egentligen ingen presentation mer än 
den vi redan gjort i tidningen tidigare. Men kortfattat kan sägas 
att i princip har hela maskinparken har förnyats och komplet-
terats sedan 2009 och består idag av, från den minskat till den 
största: Brokk 50, Brokk 90 (som snart utgår ur sortimentet och 
ersätts av Brokk 100), Brokk 160, Brokk 260, Brokk 330D, Brokk 
400, Brokk 800S och Brokk 800P. Nämnas bör också Brokks nya 
kontrollsystem för maskinerna.

“Vårt sortiment känns i nuläget ganska komplett. Nu lägger 
vi fokus på att sälja rätt maskin och verktyg för rätt applikation. 
Erbjuda rätt utbildning och servicelösning. Som alltid säljer vi inte 
bara en produkt utan en metod - Brokk-metoden, säger Martin.

Att bredda användningsområdet för Brokk är något som 
löper som en röd tråd genom arbetet och här spelar maskinernas 
mångsidighet en viktig roll tillika verktygssortimentet som redan 
idag är brett men som kommer att breddas ytterligare. Med vad 
vill man dock inte avslöja.

  

Marknadssituationen
Förutom de egna dotterbolagen har Brokk ett 40-tal distributörer 
och agenter runt om i världen. I USA plockade man bort sina 
så kallade fristående reps för några år sedan och idag sker all 
försäljning genom den egna organisationen. “För var och en 
av de många fristående återförsäljare som vi hade i USA blev 
Brokk-verksamheten för liten för att de skulle bli riktigt duktiga 

För några år sedan 
ändrades kartan för 
rivningsrobotbran-
schen. Efter cirka 
30 år på egen hand 
fick Brokk AB sälls-
kap av två konkur-
renter i Finmac och 
Husqvarna. Idag har 
antalet konkurrenter 
ökat ytterligare, dock 
inga i Husqvarnas 
storlek. Har den nya 
situationen inne-
burit en förändring 
av Brokks strategi? 
PDs Jan Hermans-
son lät Brokks vd 
Martin Krupicka och 
chefen för företagets 
marknadskommuni-
kation, Eva Skinner, 
svara.

Detaljsnack om nya Brokk 100. Från vänster montör Åke 
Edström och konstruktör Jan Hedlund.
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Ta och  ha kontroll

på att sälja in Brokk-metoden”, säger Martin. Med säljare som i 
princip enbart fokuserar på Brokk-försäljning så finns inte bara 
kunskapen som krävs, utan även en helt annan drivkraft. Antingen 
så lyckas säljaren förklara hur Brokk är den bästa lösningen på 
en kunds problem, eller så säljer han eller hon ingenting - då är 
det “Brokk or bust” som gäller.  

Även Brokk har påverkats av den kraftiga nedgången i USA 
men bedömer att marknaden håller på att vända uppåt igen. 
Likaså har det varit trögt på vissa marknader i Europa men å andra 
sidan har det tuffat på ganska bra i Asien som har uppvägt en del. 
Idag är Brokks försäljning ganska jämnt fördelad över världen.

Nu har det gått några år sedan marknaden fick två nya aktö-
rer på rivningsrobotsidan och PD kan naturligtvis inte låta bli att 
envisas med att fråga hur Brokk upplever konkurrenssituationen?

“I inledningen upplevde vi en del konkurrens och att det 
fanns fler aktörer på marknaden. Idag kan jag inte säga att vi 
känner av det så mycket. Kanske vi tillsammans gjort marknaden 
större, vem vet? Det verkar också som att efter nyhetens behag 
med ytterligare alternativ, så har fler kunder kommit fram till att 
de faktiskt värdesätter den pålitlighet som Brokk-maskinerna 
levererar och att det finns ett väl utbyggt servicenät på plats. 
Sedan vill jag upprepa att vi i grunden har en tydligt utformad 
strategi som vi följer oavsett om konkurrensbilden ändras eller 
inte för att bli en bättre och starkare aktör på marknaden och ett 
bättre val för våra kunder”.

Martin Krupicka framhåller också bolagets starka ägare Lifco 

som en viktig del i Brokks framgångar. Trots att man är ett ganska litet 
men dock lönsamt bolag i gruppen avsätter ägarna mycket pengar 
till vidareutveckling av bolagets produkter. 

“Det känns tryggt med Lifco som stabil ägare och ytterst Carl 
Bennets långsiktighet som backning för Brokks fortsatta utveckling”, 
säger Martin.

“Men trots allt är det Brokks eget “kapital” våra anställda och 
all den kunskap som finns i bolaget. Vi har mer än 30 år av erfarenhet 
och vi har hunnit göra en massa misstag på vägen som vi lärt av. Det 
är svårt att konkurrera med det som nykomling. I teorin kan det se 
lätt ut att bygga en rivningsrobot men så är det inte i praktiken. För 
det krävs kort sagt: lång erfarenhet, och det har vi”, avslutar Martin.

www.brokk.com

I bilden Brokks marknadskommunikationschef Eva Skinner, från vänster produktionschef Mikael 
Larsson, montör Åke Edström och företagets vd Martin Krupicka.

Varje maskin som levereras från Brokk i Skellefteå monter-
as och testas noggrannt innan produkten lämnar fabriken.

Så kallade Cut off saws är ett relativt nytt verktyg för 
Brokks robotar som här förevisas av Björn Sundbom som 
är chef för specialavdelningen på Brokk.
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Att ta reda på vad och var ett 
objekt gömmer sig i en be-
tongyta sparar både tid och 
pengar åt dina kunder. Alter-
nativet att borra av en elka-
bel eller vattenledning kan bli 
dyrt för både håltagare och 
slutkunden. Att som håltaga-
re erbjuda skanningstjänster 
är ytterligare en service som 
kan läggas till håltagaren el-
ler rivarens uppdrag.
Vad finns i betongen? Många gånger stämmer inte ritningarna 
och när en håltagare sätter klingan eller borret i en betongyta 
händer det som inte får inträffa att man sågar av en elkabel, 
vattenledning, avloppsledning eller någon annan typ av anslut-
ning. Än så länge innebär ingreppet inte någon katastrof för 
en svensk håltagare men händer det exempelvis i USA eller 
Australien är katastrofen ofta ett faktum. Ett bra jobb som 
skulle genererat en ordentlig intäkt kan istället innebära en 

katastrof för håltagaren med dryga böter och kostnader för att 
återställa. Men i Sverige är ansvarsfördelningen annorlunda. 
Än så länge är det uppdragsgivaren som oftast svarar för att 
ritningarna stämmer och det är han som 
köper upp tjänsterna för att skanna av 
betongen. I USA eller andra internatio-
nella marknader är budgetarna betyd-
ligt striktare och större ansvar läggs på 
underentreprenören. En föregående 
mätning av betongen ger därmed en 
extra försäkring för håltagaren. Och inte 
nog med det en god extra inkomst om 
håltagare gör skanningen av betongen 
med egen utrustning. Men i Sverige 
har vi ännu inte kommit dithän fullt ut att erbjuda så kallade 
Ground Penetration Radar-tjänster. Varför kan man fråga sig? 
Håltagaren eller rivaren är ju ändå på plats och kan samtidigt 
ta betalat för att ta reda på att vad som gömmer sig i betongen 
och var samtidigt som han utför själva håltagningen eller den 
partiella rivningen. Det är än mer märkligt att denna tjänst inte 
är vanligare i Sverige då en av branschens största tillverkare är 
svenska, nämligen Malå Geoscience AB.

Strängare budgetar - större ansvar
I den här artikeln tar vi en titt på några av de största tillverkarna 
av så kallad GPR teknik. GPR-utrustning eliminerar inte bara 
risken att kapa kablar, elledningar, inbäddad VVS eller vattenrör 
i vägg och golv. Den berättar även var det finns armering, 
stålbalkar, håligheter, gas och annat gömt i betongen. 

“Vi ser för närvarande en tydlig trend, särskilt i USA, men 
även i Europa, där entreprenörerna som ska utföra håltagning 
och rivning är bundna till betydligt striktare budgetar och 
tidsplaner”, säger Malå Geoscience representant Christer 
Gustafsson. “Försäkrings- och juridiska problem med krav på 
stora skadestånd kan snarare förr än senare bli ett problem 
om det finns oväntade förseningar på grund av misstag under 
byggprocessen. Det finns alltså en ökande efterfrågan att 
göra håltagningen arbete så rätt och effektivt som möjligt 
från början. Här kan GPR-tekniken hjälpa till en hel del för 
att undvika onödiga skador och förseningar“, säger Christer. 
I Nordamerika, Europa och Japan finns flera tillverkare av 
GPR utrustning.

Malå Geoscience från Sverige
Malå Geoscience från Malå i Sverige är idag en av mark-
nadsledarna i världen. Företagets historia började redan på 
1930-talet, som en del av en del av ett forskningsprogram för 
att utveckla en effektiv utrustning för mineralprospektering. 

Idag har företaget 45 anställda och försäljning av ett brett 
utbud av GPR-utrustning i 130 länder runt om i världen. Malå 
har tagit fram en utrustning som synnerligen lämpar sig för 

mätning av betongytor innan håltagning 
eller rivning. Produkten heter Malå GPR 
CX Betong Imaging System. Denna 
utrustning gör det möjligt för enkel och 
säker skanning av betongkonstruktioner 
med en tydlig presentation av data för 
realtids- och 3D-datainsamling, visning 
och analys. Det finns ingen anledning att 
överföra data till en annan dator för att 
bearbeta eller tolka datan. Mätningen 
läses och tolkas direkt i utrustningen 

som är ett helt integrerat, kompakt och extremt användarvän-
ligt system. Malå CX erbjuder kostnadseffektiva GPR mätningar 
av högsta kvalitet.

Systemet erbjuder en noggrann inspektion av betongens 
struktur i golv, väggar, plattor, betongdäck och betongbryg-
gor för att upptäcka metalliska och icke metalliska föremål 
och funktioner som nämnts om. Systemet registrerar även 
håligheter och mäter betongens tjocklek.

GSSI Systems från USA
GSSI Systems, Inc (GSSI) är en annan stor aktör inom utveck-
ling, tillverkning och försäljning av GPR-teknik. GSSI lanse-
rade nyligen uppdaterade StructureScan Mini HR på World of 
Concrete 2012. Enligt företaget själva har den ursprungliga 
StructureScan Mini blivit en GPR-standard i branschen för be-
tongeninspektion, i alla fall om man räknar USA till branschen. 

Skanna betongen och 
tjäna pengar åt dina 
kunder och dig själv

GSSIs nya StructureScan Mini HR som lanserades 
på mässan World of Concrete i år.
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Utrustningen på bilden till vänster samt de stora 
bakgrundsbilderna på detta uppslag och följande sida 
visar svenska Malå Geoscience nya system Malå GPR 
CX Betong Imaging System.
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StructureScan Mini-serien har inga kablar, inga boxar, och ingen 
tung utrustning att släpa runt. Styrenhet, antenn och utövar 
hjulet är inrymda i ett hölje.

Med sin uppgraderade version av StructureScan Mini har 
GSSI förbättrat bildupplösningen bland annat tack vare en ny 
typ av antenn som läser av betongen och en ny invändig teknik 
i utrustningen. StructureScan Mini HR är idealisk för komplexa 
områden och kan avgränsa små mål med extrem vertikal och 
horisontell upplösning. “Vi strävar ständigt efter att erbjuda 
våra kunder de mest innovativa GPR-systemen. StructureScan 
Mini HR är vårt senaste erbjudande”, säger GSSI Product 
Marketing Manager Ken Corcoran. “Den nya antennen med 
en bättre frekvensupptagning ger en överlägsen upplösning 
och förmåga att se föremål som tidigare var omöjliga att 
upptäcka”, tillägger Corcoran.

Sensors and Softwares från Kanada
Företaget Sensors and Softwares från Kanada introducerade 
nyligen en ny modell, GPR-systemet Conquest System, Con-
quest SL, som är ett GPR-system som utformats speciellt för 
snabba och exakta avläsningar innan betongen penetreras. 
Medan systemet behåller samma fasta, enkelt format och drift 
som tidigare Conquest-modeller har de interna funktionerna 
förbättrats dramatiskt i SL-modellen. Själva hjärnan i systemet 
har uppgraderats för att ge snabbare och bättre avläsnings-
resultat. Utrustningen har gjorts mera användaranpassad, 
bildgenereringen har gjort snabbare och tydligare samt att 
minneskapaciteten i systemet ökats. Conquest SL är också 
mer kompakt och lättare än standardmodellen av systemet. 

Sensors & Software lanserade nyligen Conquest 
System - Conquest SL - som är utvecklad för att 
skanna betong inför håltagningsuppdrag.

Borrpaketet innehåller ett borr i varje dimension 
(valmöjlighet på nr 4, 7 och 8.)   
Borrör: Kärnlängd 500mm, gänga: CR1-28 (pixie).

Borr: Dimension:
Borr 1 41 
Borr 2 52 
Borr 3 62 
Borr 4   Välj mellan: 72 / 82 
Borr 5 102
Borr 6 112 
Borr 7      Välj mellan: 127 / 132 
Borr 8      Välj mellan: 151 / 161 
Borr 9 181 
Borr 10 210

Superpremium-borret DIMACX med positionerade 
diamanter i segmenten. 
Extrem skärförmåga och mycket lång hållbarhet. 
Bäst totalekonomi i alla led.

10 st. 11.700:-

 BORRKLIPP
DIMACX  

NYHET!
Beställ vår nya katalog 
med 220 sidor 
håltagarutrustning! 
Branschens bredaste 
produktsortiment. 
Finns även på:
www.jerneviken.se

Kampanjen gäller så länge lagret räcker dock längst tom 22/6-2012
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Martin Gödickemeier, chef håltagningsutrustningen 
på Hilti förevisade nya skannern, Hilti PS 1000, på 
senaste IACDS-mötet på Hawaii. 

Men alla basfunktioner som finns med i standardmodellen har 
bevarats i den nya SL-varianten. Conquest SL erbjuder en ef-
fektiv och exakt kartläggning av vad som finns i betongen, den 
är försedd med realtidsplacering, visualiserar i 3D-bilder och är 
försedd med sk Flash-kort för datalagring för export till dator.

Japan Radio 
Company (JRC)

Japan Radio Company (JRC) släppt på den amerikanska mäss-
san World of Concrete 2012 sin nästa generation av Handy 
Search, modell NJJ-105. Tillverkaren berättar att under de se-
naste åren har tätheten av armeringsjärn ökats för att förbättra 
hållbarheten i betongkonstruktioner. Detta i sin tur har ökat 
behovet att veta var i betongen armeringsjärnen är placerade. 
Om en håltagare inte nödvändigtvis måste borra eller såga 
genom armering så kan han naturligtvis spara både verktyg och 
utrustning. Men att lokalisera armering kräver 
också GPR-tekniken blir allt mer förfinad så att 
den tydligt anger var armeringen gömmer sig. 
JRC har särskilt tagit fasta på att förbättra 
både lokaliseringsförmågan, 
noggrannheten  och 
bildupplösningen 
i sin nya enhet. 
Handy Search 
är dessutom 
k o m p a k t 
och har en 
låg vikt vilket 

gör den smidig att arbeta med. En del nya funktioner har 
dessutom tillkommit såsom en del förbättringar i själva 
avbildningsfunktionen så att entreprenören förstår klart och 

tydligt om det handlar om armering, håligheter, VVS-rör eller 
liknande som avbildas. Visningen av betongdjupet har 
dessutom förbättrats, uppstarten av enheten har för-
kortats, urvalsfunktionerna har ökats, djupkalibreringen 
har förbättrats med mera. NJJ-105s process att sända 

ut elektromagnetiska vågor  genom betongytan och 
sedan fånga upp reflektionen har förbättrats 

och överförts i tydliga bilder. Det är enkelt 
om man vill överföra mätdata från enheten 
till en extern dator eller direkt till en skrivare 
vilket sker med hjälp av LR-kommunikation 
eller via ett minneskort. Handy Search-

serien är redan en mycket väl ansedd och 

uppskattad GPR-utrustning inte minst bland håltagare i Japan. 

Hiltis nya PS 1000 X-Scan
Även Hilti har gett sig in i GPR-världen och utvecklat mät-
utrustning för håltagare och rivare. Hilti PS 1000 X-Scan är 
utformad för att ge stora och tydliga bilder av vad som finns 
i betongkonstruktioner. Systemet består av en handstyrd 
scanner med färgskärm, en bärbar enhet med monitor för 
på-plats-användning, plus en professionell PC-programvara för 
bildutvärdering och datahantering. Den robusta men kompakta 
2,4 kg tunga skannern kombinerar reflexer av tre sändare för 
att upptäcka olika föremål i betong med tjocklek på upp till 
305 mm. Utrustningen har en noggrannhet på + / - 12,7 mm 
och ger håltagare en god inblick över vad som göms i betongen. 

Skanningsresultatet kan analyseras omedelbart X-Scan 
displayen. Med hjälp av PSA 100-monitorn kan objekt visas 
som 3D-bilder för enkelt kunna tolks betongens innehåll på 
plats. PS 1000 X-Scan gör det enkelt att snabbt hitta och 
markera tillförlitliga områden där borrning eller sågning kan 
utföras utan risk vilket bidrar till att begränsa skador genom 
att påträffa olämpliga objekt i betongen.

Med en komplett utvecklad produkt i PS 1000 X-Scan 
med tydliga 2D-eller 3D-bilder av alla typer av föremål gömda 
i betongkonstruktioner levererar Hilti en klart godkänd GPR-
produkt på marknaden.

GIPO-krossar
Slagkraftig nyhetSlagkraftig nyhetSlagkraftig nyhet

Maskiner och utrustning för Rivning, Skrot, Hantering & Återvinning. 
Andersen Contractor AB • 0171-46 51 51 • www.andersen-contractor.se

Andersen Contractor AB - Antagligen bäst på 
utrustning för krossning och återvinning

Slagkrossen R 90 med GIGA sikt 
är svaret för mobil krossning 

av armerad betong, berg och asfalt.
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Slagkrossar från 26-70 ton
Käftkrossar från 31-75 ton

GIPO 
De schweiziska 

kvalitetskrossarna 
äntligen i Sverige

Kombikrossar upp till 130 ton, 
med magnetseparator och 
vindsikt.

Effektiv dubbeldäckad 
försikt!

Vibromatare i stål!
- Undvik skador på utmatarband

Enkel transport!
- Med eller utan sikt

3,90 m2 sikt för färdigmaterial
- Med returband/sidoband för överstorlek
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Andersen Contractor AB - Antagligen bäst på 
utrustning för krossning och återvinning

Slagkrossen R 90 med GIGA sikt 
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Andersen expanderar!

Andersen Contractor AB med 
huvudkontor i Örsundsbro är 
en av landets mest kompletta 
leverantörer av utrustning för 
rivning, skrot, hantering och 
återvinning. Sedan början 
av 1990-talet har man lever-
erat skräddarsydda lösnin-
gar i nära samarbete med 
sina kunder. Nu laddar man 
upp med en helt radda nya 
produkter för att göra entre-
prenörens arbete effektivare 
och mera lönsamt.
Hjärnan bakom företaget och dess grundare är Svend M. 
Andersen. Bofast i Sverige sedan mer än 20 år tillbaka men i 
hjärtat dansk. Trots att han i år är hela 75 år är han fortsatt aktiv 
i bolaget men berättar att han successivt lämnar utrymme för 
fler och yngre krafter. Under de senaste åren har man nyanställt 
flera personer på ledande positioner och siktet är inställt på en 
fortsatt målmedveten expansion av verksamheten.

“Kundens behov i centrum”
Det var Andersen Contractor som introducerade kompakta 
och mobila återvinningskrossar för bland annat rivnings-
massor i Sverige. På 1990-talet hade lagstiftningen sakta 
började göra det möjligt att tjäna pengar på återvunnet 
byggnadsmaterial. Parallellt med återvinningskrossarna 
plockade företaget fram ett brett sortiment av verktyg för 
rivning, återvinning och hantering för entreprenören.

Ny mobil slagkross 
schweiziska från Gipo

En riktigt stor nyhet för året är att man tagit sig an den 
schweiziska krossagenturen GIPO. En riktigt slagkraftig nyhet 
inom mobil krossning och siktning. I ett steg förvandlas stora 
mängder betong, asfalt, rivningsmassor och hårt svenskt berg 
till ett väldefinierat slutmaterial. Med andra ord stor kapacitet 
i kompakt format. 

Den senaste nyheten från Gipo är inte en vanlig kross. 
Den går under namnet GIPOREC R 90 FDR GIGA. Det är en 
bandburen maskin utrustad med en inbyggd 2-däcks försikt, 
en komplett 1-däcks siktmaskin och returband. I ett steg 
produceras upp till tre väldefinierade fraktioner. Kapaciteten 
är upp till 250 ton per timme. Krossen transporteras enkelt 
på maskintrailer utan att särskilda tillstånd behövs och 
maskinen är redo för produktion inom några minuter. 
Sammantaget är detta helt enkelt en komplett kross- och 
siktanläggning i ett kompakt och mobilt format.

Den nya kross- och siktanläggningen från Gipo är 
en övertygande allroundlösning tack vare den robusta, 
kompakta designen, hög kvalitet och stor kapacitet. 
Krossens matarsystem gör att materialflödet hela ti-

den är optimalt. Inmatningsöppningen är 870x850 
mm och matarfickan rymmer 4 m3. Vidare 

är den utrustad med vibromatare och 
vibrerande utmatningskanal. Driften 

sköts enkelt med fjärrbetjä-
ning och åtkomsten för 
underhåll är god, bland 
annat tack vara uppfäll-

bar matarenhet. 
Krossen kan trans-

porteras med eller 
utan 1-däckssikten. 

Monteringen av denna är enkel tack vare snabb-
koppling och att utmatarbandet sänks hydrauliskt. Inga andra 
lyftutrustningar behövs. Returbandet kan vridas hydrauliskt 
180° och användas som utmatningsband. Tack vare smart 
design behöver returbandet inte monteras av vid transport. 
Det innebär mycket kort uppställningstid. Krossen kan vara i 
produktion inom ett par minuter efter avlastning från trailern. 

Det som gör Andersen Contractor AB unika är det kun-
nande som man besitter inom kärnområdena och på 
det sätt man försöker att hitta en effektiv totallösning 
för sina kunder. “Jag tror att vi är bra på att lyssna 
och sätta oss in i vad kunden verkligen behöver. Ofta 
handlar det inte bara om ett verktyg eller en 
maskin utan vad kunden behöver är ofta 
att hitta ett effektivt arbetssätt inom riv-
ning, skrot, hantering eller återvinning. 
En totallösning helt enkelt”, säger Svend 
Andersen.

Andersen Contractors kunder 
är ofta ganska stora aktörer inom 
rivning, återvinning, skrot- eller 
materialhantering. En del av de 
större kunderna arbetar dessutom 
på flera områden inom återvin-
ning och hantering. Då är det 
avgörande att hitta en effektiv 
totallösning. Svend berättar 
att för att förse branschen 
med rätt utrustning krävs 
ett dynamiskt arbete. 
Det gäller att hela tiden 
anpassa sin produkt-
portfölj med nya typer 
av maskiner för olika 
applikationer.

“Det gäller att erbjuda 
kunderna rätt typ av utrustning och ligga 
i framkant med nya, effektiva produkter. Inom 
återvinning händer det hela tiden mycket och 
återvinningsgraden ökar. Förr handlade det 
om att återvinna endast några få material. 
Idag återvinns i princip allt och då måste vi 
kunna erbjuda den senaste utrustningen som är mest ef-
fektiv”, säger Svend. 

Andersen Contractors dynamiska anpassning till vad 
branschen behöver är synnerligen påtaglig just nu. Sedan 
några månader tillbaka har man utökat sitt sortiment med 
flera nya relevanta produkter.

GIPO från Schweiz, en slagkraftig nyhet inom mobil krossning och siktning.



Andersen expanderar!

Transportvikten är 26 ton. Med påmonterad 1-däcks sikt är 
vikten 32 ton.

Återförsäljare för Atlas 
materialhanterare

Introduktionen av Atlas beprövade materialhanterare är 
ytterligare ett tillskott i sortimentet från och med 2012. 
Maskintillverkaren Atlas Maschinen GmbH är sedan länge 
välkänd i Sverige med flera olika produkter. I samarbete med 
Andersen Contractor AB önskar Atlas öka marknadsandelen 
för nya materialhanterare i landet.

”Genom samarbetet med Atlas är vi återförsäljare av 
deras moderna materialhanterare som håller en hög kvalitet 
rakt igenom.

Som etablerad leverantör till skrot- och återvinningsin-
dustrin känner vi dessutom marknaden väl.” säger Svend M. 
Andersen. ”Till såväl befintliga som nya kunder kan vi därmed 
presentera en riktig topprodukt, som vi under våren erbjuder 
till introduktionspris. Vi kommer att ha maskiner i lager för 
visning och snabb leverans.”

Atlas materialhanterare är optimerade för hantering. 
Maskinerna är effektiva, pålitliga och förarvänliga. De finns 
i sex olika modeller från 19 till 57 ton och kan utrustas med 
alla former av lastnings- och hanteringsverktyg. De mångsidiga 
maskinerna är utmärkta för all slags sortering och skrothante-
ring, lastning och lossning i hamnar med mera.

Smart och kostnadseffektiv 
lösning för materialhantering

Andersen Contractor har också introducerat mobila matarban-
den Anaconda. Det senaste nytillskottet är bandmataren FTR 
som är en bandburen maskin med hög kapacitet, på upp till 
700 ton per timme. Den är utrustad med siktgaller i ett eller två 
däck och är idealisk för material som sand, grus, flis med mera. 
FTR är smidig och användbar i en maskinkedja eller på egen 
hand, för lastning direkt i container eller båt med mera. Före-
taget Anaconda är en av de ledande inom transportband och 
sorteringsverk för gruvor, grustag och återvinningsindustrin.

Bandmataren FTR finns i två modeller med antingen 10 
eller 15 meters utmatarband och en maximal utmatningshöjd 
på hela 6,9 meter. Utmatarbandets bredd är 1050 mm. Maski-
nen är utrustad med bandmatare som har variabel hastighet. 
Matartratten rymmer 6 m3 eller 9 m3. Den har en hydrauliskt 

fällbar huvudsektion och hydrauliska stödben.
Uppställningstiden är 20 minuter. Den fälls ihop för 

transport utan isärtagning och får plats i en 40 fots sjöcontai-
ner, precis som alla Anacondas produkter. Bandmataren kan 
utrustas med fjärrbetjäning, vibrerande siktgaller samt dubbla 
drivmotorer för matare och utmatningsband.

Snabba byten med 
MK-seriens kombisaxar

På verktygssidan är Andersen Contractor sedan länge åter-
försäljare av Trevi Bennes sortiment av verktyg för rivning, 
återvinning och skrothantering. Man säljer även tillverkaren 
Indecos breda sortiment av hydraulhammare samt skrotgripar 
från Rozzi. 

Under förra året introducerade man Trevi Bennes serie 
av kombinationsverktyg kallad MK. “Det unika med MK-
serien är att kunderna kan välja det mest moderna 
demoleringsverktyget”, säger Thomas Hind, teknisk 
säljare på Andersen Contractor AB.

Med multiverktyg menas att en entreprenör 
kan kombinera flera olika typer av käftar i en 
och samma saxkropp. I början var det relativt 
komplicerat att byta mellan olika käftar 
men idag erbjuder flera tillverkare smarta 
och flexibla system där byten kan göras 
på kort tid.

Målet med den nya MK-serien 
har varit att skapa ett mångsidigt 
och effektivt verktyg som passar 
många olika applikationer och 
dessutom möjliggör snabba 
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Andersen Contractor AB är numera även återförsäl-
jare för Atlas materialhanterare.

Andersen Contractor AB är numera även återförsäljare för Atlas materialhanterare.

Svend Andersen är en 
av eldsjälarna inom den 
svenska rivnings- och 
återvinningsbranschen 
och den som bland an-
nat introducerade små 
mobila återvinnings-
verk för krossning av 
rivningsrester.
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byten av käftar. Den innovativa och avgörande nyheten är ett 
nytt effektivt hydrauliskt snabbkopplingssystem för snabba och 
enkla käftbyten. “Detta gör MK-serien till det mest moderna 
demoleringsverktyget, som vi nu erbjuder till rivnings- och 
återvinningsentreprenörer”, fortsätter Thomas Hind.

Trevi Bennes nya MK-serie består av fem modeller för 
bärare mellan 9 och 60 ton. De kan förse med, i dagsläget, 
fem olika käftar. Det finns en kombikäft som är en kombinerad 
betongsax och stålklipp med stålskär. Den är utmärkt som 
betongsax och klarar även av tungt armerade betongkon-
struktioner. Sedan finns en Swiss-käft som krossar betong och 
har dubbla stålskär som samtidigt klipper av armeringsjärnen. 
Därmed undviks härvor av armering. Dessutom finns det mer 
traditionella käftar som pulveriserare, stålsax och en nibbler.

Ett stort argument för att använda Trevi Bennes nya MK-

Kompetent utrustning 
för skrothantering

En viktig del i företagets sortiment för skrotbearbetning är 
Bonfigiolis skrotsaxar som klipper skrymmande skrot samt 
hammarkvarnar som effektivt sönderdelar även de tuffaste 
metalltyper. Från Bano kommer kvarnar med siktning i ett steg, 
samt kompletta anläggningar för skrot, kablar och fast avfall. 
De andra varumärkena som erbjuds för uppgifter inom skrot-
branschen har vi redan nämnt vilka är Atlas materialhanterare, 
skrotsaxar från Trevi Benne och sorteringsgripar från Rozzi. 
Andersen Contractors satsning på skrotsektorn har utvecklats 
till dagens kompletta och mycket potenta sortiment.

Avfallskrossar som sönderdelar allt
Viktigt att nämna i sammanhanget är också företagets 
sortiment av innovativa avfall- och biomassakrossar. De är 
utrustade med ett patenterat tvåvalssystem som sönderdelar 
det som en envalsmaskin inte klarar. Förutom sådant som 
industriavfall och trä kan de stoltsera med att effektivt klara 
av även svårare material som madrasser, sängar, aluminium 
och annat lätt skrot. Avfallskrossarna kommer från tillverkaren 
Arjes och förenar en hög kapacitet med låg bränsleförbrukning 
och en god pålitlighet. 

Separering och sortering 
med vindsikt och metallseparator

En annan växande produktsektor för Andersen Contractor är 
maskiner för sorteringen av blandmaterial, från exempelvis 
rivningsarbeten. Sortering av blandmaterial har länge varit 
en huvudvärk för rivningsentreprenören som omständig och 
ineffektiv. Det gäller särskilt då det ofta måste utföras för 
hand. Samtidigt har stadigt ökande kvalitets- och miljökrav 
ökat pressen på återvinningsindustrin. För att få ett värde i 
materialet måste orena material ofta delas upp i rena frak-
tioner. Nu finns det äntligen effektiva lösningar på det här 
problemet. Med hjälp av en vindsikt eller en metallseparator 
blir sorteringsprocessen av blandmaterial nämligen både 
kostnads- och energieffektiv. Det spar mycket tid och ökar 
lönsamheten samtidigt som miljöbelastningen minskar. Till-
verkaren heter CityEquip.

Andersen satsar på rentalbranschen
En annan intressant nyhet från Andersen är att man nu ger sig 
in i rentalbranschen på allvar under namnet Andersen Rental. 
Det här är ett beslut som växt fram successivt i takt med att 
alternativet att hyra blivit allt vanligare.

“Tidigare var det inte så vanligt att entreprenören hyrde 
demoleringsverktyg eller krossar. Men idag är det annorlunda 
Det finns ett ökande intresse från branschen att hyra utrustning 
för rivning, hantering och återvinning. Det gäller både för en-
staka jobb som för längre tidsperioder”, säger Svend Andersen.

 ”Ett bra exempel på en produkt som är intressant för en-
treprenören att hyra är vattenkanoner för dammbekämpning. Vi 
kommer även att hyra ut demoleringsverktyg, hydraulhammare, 
skrot- och sortergripar samt materialhanterare och krossar.” 

Genom att hyra kan entreprenören alltid arbeta med den 
senaste och mest effektiva utrustningen för varje jobb. Det ger 
dessutom möjlighet att utöka sin verksamhet på nya områden. 
Det enda entreprenören behöver tänka på är att använda de 
hyrda maskinerna på bästa sätt. 

Andersen på Maskinexpo och DEMCON
Nyheter och befintliga produkterna kommer Andersen Cont-
ractor att visa upp på två viktiga branschmässor under året. 
Den första mässan är MASKINEXPO som arrangeras på det nya 
mässområdet STOXA norr om Arlanda. Mässan äger rum den 
24 till 26 maj och Andersen Contractor AB återfinns i monte-
rarna 1339 och 1341. Den 6 till 7 september ställer man ut 
på demolerings- och återvinningsmässan DEMCON 2012 som 
hålls på InfraCity i Upplands Väsby. Andersen Contractor hittar 
du både i inomhusmontern nr 51 och i utomhusmontern U01.

www.andersen-contractor.se

serie är även priset. “Genom att köpa ett MK kombiverktyg 
med exempelvis tre olika käftar kan man spara en halv miljon 
i förhållande till tre separata verktyg. Härtill kommer även 
besparingen för separata snabbkopplingssystem till dessa tre 
verktyg, som kan uppgå till flera hundratusen kronor”, säger 
Thomas Hind. “Kort sagt får kunden tre fullvärdiga hydrauliska 
verktyg men betalar bara för två. Eller varför inte välja alla fem 
käftarna och betala för tre”, tillägger han.

Ny krosskopa med magnetutrustning  
Andersen Contractor AB presenterar en uppdaterad version av 
krosskopan BMe från tillverkaren Trevi Benne. Med magnet-
utrustning för smidig krossning av rivningsmassor, asfalt och 
betong med mera direkt på platsen, med samtidig sortering 
av armeringsjärn. Den är utformad som en grävskopa vilket 
gör den effektiv och enkel att arbeta med. Skopa, käft och 
krossplatta är tillverkade i slitstark Hardox 400 för bästa 
hållbarhet. Den är också utrustad med centralsmörjning. BMe 
krosskopa finns i 3 modeller med kapacitet på mellan 9 – 40 
m3 per timme, beroende på materialstorlek. Skopvolym mel-
lan 0,5 – 0,9 m3. Vikt 1500 – 4000 kg. För bärarmaskin på 
12 – 45 ton. Slutfraktionen är inställbar mellan 20 – 120 mm. 

Nyutvecklade träklyvar 
och träklippar från Trevi Benne

Andersen Contractor presenterar även två nya grävmaskinmon-
terade verktyg för timmerhantering och avverkning, produkter 
som man inte förknippas med rivning dock. WS träklyv är ett 
verktyg som snabbt reducerar avverkat stamvirke för att skynda 
på torkning samt underlätta vidare hantering och transport. 
Den har kontinuerlig 360° rotation för att underlätta arbetet. 
Klorna är utformade för att snabbt och enkelt klyva träet 
utan bekymmer. Finns i 4 modeller från 400 till 1500 kg. För 
grävmaskiner på 5 – 30 ton. Klyvkraft 9 – 28 ton vid 250 bar. 
Öppning 600 – 1900 mm. 

WT träklipp används till att avverka och beskära träd. Den 
har en smart konstruktion med två armar som griper om och 
en tredje som klipper av stammar och grenar. Den mittersta 
griparmen möjliggör flera klipp i samma arbetscykel, vilket ökar 
effektiviteten. Mångsidig och användbar för avverkning även 
på svåråtkomliga platser såsom slutningar. Kontinuerlig 360° 
rotation. Finns i 4 modeller från 200 till 1700 kg. För grävma-
skiner på 5 – 30 ton. Klipper stammar med en maxdiameter 
från 220 – 500 mm.

Andersen Contractor AB lanserar i år även Trevi Ben-
nes nyutvecklade träklyvar och träklippar.

Andersen Contractor lanserar ny krosskopa med 
magnetutrustning från Trevi Benne.

Andersen Contractor AB är numera även återförsäl-
jare för Atlas materialhanterare.
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www.scanmaskin.se

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

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

Norway
Tomtveien 12
N-2015  Leirsund
Postboks 6, Furuset
N-1001  Oslo 
Tel: +47-63 87 60 00 
Fax: +47-60 87 60 01 
E-mail: info@scanmineral.no

Finland
Urakoitsijantie 15 D 2
FIN-06450  Porvoo / Borgå
Tele: +358-19 57 55 001
Fax:  +358-19 57 55 002 
E-mail: info@scanmineral.fi

Ett slipsystem
för alla golvtyper

Scanmaskin lanserar nu Scan Combiflex 800
Nu har Scanmaskins nya golvslip Scan Combiflex 800 på allvar gått i produktion. Modellen har fått ett bra fäste 
på den europeiska marknaden och i januari lanserades den på amerikanska mässan World of Concrete i Las 
Vegas. Den nya modellen är robust och stabil och som alla andra modeller från Scanmaskin byggd i stål för 
avverkning av de riktigt stora ytorna. 

Scanmaskin 800 är en slipmaskin som kombinerar styrkan mellan slipmetoden med tre slipskivor roterande åt 
andra hållet med möjligheten att slipa med hög hastighet på skivorna och större tyngd på maskinen.

www.scanmaskin.se
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Vågar du utmana honom?

Nu är det snart återigen 
dags för den nordiska fi-
nalen i Tyrolit Cutting Pro 
Competition. Finalen hålls 
som vanligt på branschmäs-
san DEMCON. Datumet är 
6-7 september på InfraCity 
i Upplands Väsby och den 
som utmanar de tävlande är 
förra omgångens vinnare av 
hela den europeiska tävlin-
gen Joakim Lenander.
För två år sedan i september 2010 hölls den rafflande fina-
len mellan nordiska betonghåltagare på mässan DEMCON 
i Stockholm. Vinnarna i den nordiska finalen gick vidare 
till europafinalen som hölls i Innsbruck i januari, 2011. 14 
europeiska nationer deltog i finalen men det var bara en 
nation och en betonghåltagare som tog hem segern efter 
en tuff slutduell nämligen Joakim Lenander från Nordisk 
Specialhåltagning i Sverige. I år tävlar han igen för att 
behålla sin titel som den bäste betonghåltagare i Europa. 

CUTTING PRO 
C O M P E T I T I O N

Vågar du utmana honom? Vill du bli den som representerar 
Sverige i finalen som hålls på mässan Bauma i april, 2013?

Stark slutspurt
Men i den förra nordiska finalen i tävlingen var det inte Joakim 
Lenander som plockade hem förstapriset. Vinnare blev Dan-
marks Steen Hjensen från MT Højgaard. Andraplatsen togs hem 
av Claus Hougaard också han från MT Højgaard. Tredjeplatsen 
togs av Thomas Runge från Runge Service i Danmark. Starkt 
danskt i täten från den tävlingen. Men eftersom  det måste 
finnas representanter i finalen från alla nordiska länder togs 
de bästa tävlande ut från respektive land. Steen Hjensen 
representerade Danmark, Kari Kataja representerade Finland 
och kom på sjätte plats i den nordiska finalen 2010, Volker Sass 
representerade Norge och kom på sjunde plats i den nordiska 
finalen och Joakim Lenander representerade Sverige och kom 
på 10:e plats i den nordiska finalen. Men det var alltså Joakim 
som kammade hem slutsegern vid finalen i Innsbruck. Snacka 
om slutspurt och at Jocke måste legat i hårdträning under 
hösten 2010 och vintern 2011. 

Gigantiskt arrangemang
Arrangör av Cutting Pro Competition är som bekant tillverkaren 
Tyrolit. Finalen i Innsbruck 2011 blev den största någonsin 
för företaget med över 600 gäster. Förutom arrangemanget 
av själva finalen anordnade man en mässa samt ett antal 
seminarier i anslutning till tävlingslokalen. Tyrolit Cutting Pro 
Competition är ett gigantiskt arrangemang som varje gång 
involverar näst intill alla från Tyrolits sälj- och marknadssida 
på både huvudkontoret och på de olika dotterbolagen runt 

om i Europa. Om själva finalen i sig är ett mycket stort och 
krävande event så ska man komma ihåg att den föregås av 
14 landsfinaler som arrangeras året innan själva finalen. Stäm-
ningen inne i finalhallen 2011 kunde jämföras med en italiensk 
ligamatch där välrepeterade hejarramsor avlöste varandra, med 
supportrar i färgglada kläder blåsandes i horn och vuvuzuelor 
och sjungandes kampsånger och hejarramsor. Bruset är öron-
bedövande och efter sex timmar i denna finalanda susar det 
i öronen och rösten är hes. Men det är fantastiskt kul tycker 
alla och värdefullt för branschen och dessa yrkesmän. Alla 
finalister och lika mycket dess supportrar tar tävlingen på ful-
laste allvar. Det är mycket nerver och känslor och frustrerande 
för de tävlande om det inte går som man hoppats. Alla har 
tränat och tränat inför de tre tävlingsmomenten väggsågning, 
kärnborrning och handsågning.

Var med och utmana!
Nu är det alltså dags igen för uttagningen av de tävlande  i 
den nordiska finalen. Under vår och sommar 2012 genomförs 
de nordiska kvalen och den nordiska finalen hålls alltså på 
mässan DEMCON den 6-7 september. DEMCON arrangeras 
på InfraCity i Upplands Väsby norr om Stockholm.

De nordiska kvalificeringstävlingarna inför finalen på 
DEMCON arrangeras för Sveriges del i Malmö den 23 maj, 
Göteborg 29 maj och i Stockholm 15 juni. I Norge hålls kvali-
ficeringarna Oslo den 1 juni. Förr Danmarks del i Århus/Skan-
derborg, 7 juni och i Finland hålls dom den 5 juni i Helsingfors. 
Om du tror att du kan utmana Joakim Lenander sker anmälan 
på http://tyrolitcuttingpronordic.blogspot.se. Lycka till!
http://tyrolitcuttingpronordic.blogspot.se
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STOXA öppnar med 
Maskinexpo 2012
Den 24-26 maj i år gäller 
det för mässan Maskinex-
po. Då arrangerar man för 
första gången den 
populära maskin-
mässan på sitt 
eget mässområde 
norr om Arlanda. 
Och utställarna 
hängde med från 
Barkarby till nya 
området på STOXA. 
Maskinexpo är nordens största maskinmässa och har 
arrangerats sedan 1983. Nästa år är det alltså 30-årsju-
bileum. Men i år är ett alldeles särskilt år för mässan. Man 
har nämligen premiär på nya mässområdet STOXA norr 
om Arlanda. Här har man förvärvat ett markområde på 
100 hektar som tidigare användes som golfbana. Det är 
en fin och omväxlande och grön natur med gott om plats 

för både utställare och besökare. Tillgången 
på parkeringsplatser är minst lika god som 
på Barkarby Flygplats i Järfälla där mässan 
arrangerades tidigare. 

Lantligt men 
nära

Vad tidningen erfarit så 
för längde inte Jär fä l la 
kommun hyreskontraktet 
med Maskinexpo på grund 
av att man kommer att uppföra 
bostäder på del av det gamla 
utställningsområdet. 

Nu får alltså både utstäl-
lare och besökare bege sig lite 
längre norr ut i en lantliga 
miljö i Märsta kommun och 
före detta Skepptuna golfbana 

som ligger i Sursta. Kör man via Arlanda flyg-
plats så fortsätter man väg 273 några kilometer 
och svänger höger vid Vålsta. Från Arlanda tar 
resan cirka 10 minuter. För besökarnas del har inte 
mässans placering så stor betydelse. Lokaltrafiken i 
området må vara begränsad men Arlanda är bara tio 
minuter bort och där är tillgången på taxibilar stor. 
Dessutom arrangeras busstransporter från Arlanda och 
Upplands Väsby. Men å andra sidan tar sig nog de flesta 
till mässan för egen maskin. 

Maskinexpos mässgeneraler: Från vänster Carina Tegeberg, Thomas Virenholt och Kie Virenholt.

©
M

askinexpo

Så här ser 
det nya mäs-

sområdet ut på 
Maskinexpo och 
STOXA-området.
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Det bådar gott inför årets arrangemang som alltså 
är den första på STOXA-anläggningen. Om man förstår 
informationen på STOXAs egen hemsida rätt så är tan-
ken att man inte bara tänkt arrangera Maskinexpo på 
mässområdet utan öppnar upp för andra typer av utom-
husmässor och andra arrangemang. Det är utan tvekan 
ett imponerande arbete som familjen Virenholt lagt ner, 
Maskinexpo som en gång i tiden grundades av pappa Kurt 
Virenholt med stöd av sin fru. Sedan ett antal år tillbaka 
drivs mässan av barnen Kie Virenholt, Thomas Virenholt 
och Carina Tegelberg. 

Maskinexpo arrangerades ursprungligen 1983 på 
Täby Galopp. Då samlade mässan cirka 50 utställare och 
besöksantalet var inte mycket att skryta med. Men många 
utställare insåg att konceptet med en utomhusmässa i 
Stockholm var något att satsa på och gav MaskinExpo 
fortsatt förtroende. Det gjorde att mässan överlevde och 
växte år för år.

Med tiden har mässan breddats från utgångstemat 
entreprenadmaskiner med tillbehör till att bli en omfat-
tande mässa även för vägunderhåll, park och grönytema-
skiner, verktyg med mera. Ett kännetecken för mässan är 
att den är väl representerad av många mindre företag som 
har möjligheten att visa upp sig till en rimlig kostnad och 
att det är en utpräglad branschmässa. Alla besökare på 
MaskinExpo har anknytning till de olika branscherna och 
mässan marknadsförs enbart i fackpressen.

Mässa på egen mark
Den sista upplagan av Maskinexpo som arrangerades på 
Barkarby var 2011 och 578 företag ställde ut och 32 114 
besökte mässan. I skrivande stund är 539 företag anmälda 
som utställare på årets upplaga av mässan. Chanserna ser 
goda ut att hamna i paritet med rekordåret 2011. Sedan 
är naturligtvis pressen på arrangörerna stor. En ny plats är 
alltid tufft att sälja in och i det här fallet är det ett område 
som måste bära sina kostnader och är inte att jämföra 
med att hyra en mässyta en gång per år. 

Arrangörerna av Maskinexpo har blivit mera aktiva på 
att hitta sätt att täcka sina kostnader även om man inte 
höjt kvadratmeterpriset för sina utställare. Däremot har 
biljettkostnaderna ökat. Tidigare har det också kostat att 
besöka mässan om man inte förregistrerat sig eller fått 
en biljett av en utställare. Om man förregistrerar sig idag 
kostar inträdet 150 kr. Blir man bjuden av en utställare 

blir utställaren debiterad för en del av kostnaden vilket 
väckt en del reaktioner bland utställarna. Konsekvensen 
kan bli att utställarna väljer att bjuda in färre besökare än 
tidigare. Viktigt att påpeka dock är att i de 150 kronorna 
i inträde ingår fri parkering och kostnadsfri bussresa tur 
och retur från Upplands Väsby eller Arlanda. Biljetten 
gäller för alla tre dagarna. I jämförelse med stora mässor 
ute i Europa är Maskinexpos biljettpriser inte mycket att 
oroa sig över. Vi önskar Maskinexpo lycka till med första 
utgåvan av mässan på nya området STOXA och hoppas 
på soligt och fint väder.

Utställare in om PDs sektorer
Inom sektorn demolering, återvinning och utlastningsut-
rustning kommer en hel rad av företag att ställa ut. Några 
få tillverkare av diamantverktyg och håltagningsutrustning 
ställer också och två exempel är Husqvarna Construction 
Products och Jack Midhage AB. En helt ny utställare på 
mässan är HTC Sweden AB med sina golvslipningssystem.

Nyligen genomfördes mässan Intermat i Paris och de 
flesta varumärken som visade nyheter i Frankrike kommer 
att visa upp dom även på Maskinexpo via sina återförsäl-
jare. Exempelvis lanserade Caterpillar Work Tools ett helt 
nytt automatiskt snabbfästessystem som med all säkerhet 
finns med i Pon Equipments monter på mässan. Vi vet med 
bestämdhet att de kommer att visa systemet på mässan 
DEMCON i september (mer om produkten på sidan 12-13). 
Naturligtvis finns även OilQuick med på Maskinexpo som 
också tillverkar automatiska snabbfästen.

Andra nyhetstäta montrar är Brokk AB som visar sitt 
breda sortiment av rivningsrobotar. Även Nordfarm ställer 
ut som numera säljer den finska rivningsroboten Finmac. 
I Husqvarna Construction Products monter kommer man 
inte bara visa sina rivningsrobotar utan hela sitt sortiment 
av håltagningsutrustning uppdelat på väggsågar, golvså-
gar, kapmaskiner, borrsystem och inte minst sina diamant-
verktyg. Även Jack Midhage AB ställer ut sitt sortiment 
av diamantverktyg, hårdmetallklingor och maskiner för 
håltagning, slipning och fräsning. Företaget har numera 
även ett kontor i Stockholm. I Andersen Contractors mon-
ter är det särskilt tätt mellan nyheterna. Företaget lanserar 
en rad nya varumärken och visar samtidigt sitt befintliga 
sortiment i Trevi Benne, Indeco, Arjes med flera. Mer om 
företagets produktsortiment hittar du på sidorna 22-23. 
Företaget Entrack ställer ut sitt sortiment av slit- och re-

servdelar samt sina egna redskap. man är numera svenska 
återförsäljare för finska tillverkaren Ramtec sortiment av 
rivnings- och återvinningsverktyg kallat Robi. Mer om 
Entrack på sidorna 8-10. På plats finns naturligtvis även 
Amas Svenska AB med ett komplett sortiment av alla typer 
av maskinburna hydrauliska verktyg såsom Furukawas hy-
draulhammare, rivningsverktyg från VTN, fräsar från Simex 
med mera. Flera sprillans nya produkter kommer också att 
visas i Atlas Copcos monter. En ny hammare kan du läsa 
om på sidan 50. Detta gäller också Sandvik Construction. 
Företaget lanserar nya hammare och tro det eller ej nu 
nylanserar man namnet Rammer som försvann för några 
år sedan. PG Export visar sitt sortiment där bland annat 
franska tillverkaren Arden Equipments kraftfulla verktyg 
för rivning och återvinning ingår. Ett par italienska företag 
ställer också ut själva på mässan. Det handlar om rivnings- 
och återvinningsverktygstillverkaren Canginibenne och 
krosskop tillverkaren MB Crusher.

På återvinningssidan finns också många represen-
tanter. OP System lanserar sin nya agentur Rubble Master 
som man haft sedan mitten av förra året. Biocare finns på 
plats med sina effektiva krossar och siktar för återvinning. 
Metso Mineral och Sandvik visar nya enheter tillika Maskin 
Mecano. Andersen Contractor lanserar nya mobila krossar 
från schweiziska GIPO. På Maskinsidan finns Caterpillar 
genom Pon Equipment med en gigantisk monter. Likaså 
ställer Volvo ut genom Swecon, Liebherr Sverige, Sennebo-
gen genom OP System, Atlas genom Andersen Contractor, 
JCB representeras av sina återförsäljare och Maskinia 
visar nya agenturen för Case i Sverige. I Maskinias mon-
ter återfinns även bolaget Krossia med sitt sortiment av 
krossar och siktar. Listan kan göras lång och det är svårt 
att täcka in alla. I Professionell Demolering nummer 3, 
som kommer ut innan demoleringsmässan DEMCON i 
september, publiceras en så kallad review av Maskinexpo 
att publiceras som ger en bra överblick över alla nyheter.

Vi vill även passa på att hälsa alla våra läsare väl-
komna till tidningen egen monter på Maskinexpo. Oss, 
det vill säga tidningen Professionell Demolering och 
systertidning Svensk Rental Tidning hittar du i monter 
P17 alldeles vid mässans entré.

På nästa uppslag hittar du en förteckning över alla 
utställare på Maskinexpo relaterade till områdena rivning, 
återvinning, håltagning, diamantverktyg och golvslipning.

www.maskinexpo.se    
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Se hela vårt utbud på www.pg-export.se 

Exportgatan 33, 422 46 HISINGS BACKA, 031-58 31 30 
info@pg-export.se, www.pg-export.se

MARKNADENS KRAFTIGASTE 
RIVGRIP?

Se hela vårt utbud på www.pg-export.se 

Företag: RIVAB 
Arbetsplats: Munkebäckskolan

Arden bygger  tillbehör av högsta kvalitet 

för de hårda tagen. På Maskinexpo visar vi 

verktygen från proffsen, för proffsen! 

Välkommen att besöka oss i monter 

979 och 981.

Högkvalitativa stål-
bussningar med extra 
smörjkanaler för bästa 
drift säkerhet och livs-
längd.

Marknadsledare i Skandinavien!
–  över 300 sålda sedan lanseringen 2006

MOBILE CRUSHING AND SCREENING EQUIPMENT

Hantverksvägen 8 • 746 40 BÅLSTA • Tel • Fax
post@fredheim-maskin.se . www.fredheim-maskin.se

0171-501 56 0171-501 57
E-mail:

Kontakta:
Håkan Björk tel hakan@fredheim-maskin.se
Magnus von Dahn tel magnus@fredheim-maskin.se

070-527 44 16
070-257 49 80

,
,

– Krossar och sorterar alla förekommande massor. Se mer på www.fredheim-maskin.se

Vi kanskräddarsyen lönsamanläggningför dig!

NOVUMNOVUM

 
7,7 m3 matare
1,2 m bredd huvudtransportör
1,8 m bred sikt
Inga stödben
Lastkännande hydraulik EXPLORER

Vi kan

skräddarsy

en lönsam

anläggning

för dig!

Monter 301
Välkommen!

Hantverksvägen 8 • 746 40 BÅLSTA • Tel 0171-501 56 • Fax 0171-501 57
E-mail: post@fredheim-maskin.se • www.fredheim-maskin.se
Kontakta:
Håkan Björk: tel 070-527 44 16, hakan@fredheim-maskin.se
Thomas Boklund: tel 070-333 85 05, boklund@fredheim-maskin.se
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effektiva

gh-serien
62 - 11 000 kg

Tillverkaren med ett

världsomspännande rykte
för sin höga kvalitet och prestanda

- Gasaccumulator

- Konstant kraft per slag

- Snabbt, enkelt byte av spett

- Ljuddämpade

-Automatsmörjningr från vikt
1,3 ton och större som tillval www.semab.org - info@semab.org

Chrille 070-693 24 90 - Ronnie 070-693 24 80

Lista på utställare 
av utrustning för 
rivning, återvinning, 
utlastningsutrust-
ning, sanering, 
betonghåltagning, 
diamantverktyg och 
golvslipning som 
ställer ut på Maskin-
expo 2012.

Abelco Nordic AB 
www.abelco.se 1647, 1649, 1660, 701, 801

Allumaskin Sverige AB 
www.allu.net    1326

AMAS SVENSKA AB 
www.amas.se    1303

Andersen Contractor AB 
www.andersen-contractor.se 1339, 1341

Andreas Stihl Norden AB 
www.stihl.se    1150

Atlas Copco / Dynapac 
www.atlascopco.se, www.dynapac.se 101

Beck Maskin Sverige AB 
www.beckmaskin.se   1105

Bengt Bergs Maskinser. AB/Canycom 
www.bbm.se    1310

Biocare Svenska AB 
www.biocare.se    1324

Björknäs Bergsprängning AB 
www.safeexplosives.com  118

BNT Nordic AB 
www.bnt-team.com   928, 930

Bobcat Sverige AB 
www.bobcst.se    1513, 1515

Brokk AB 
www.brokk.com   1365, 1367

CANGINI BENNE SRL 
www.canginibenne.com  1548

Carlsson & Co AB 
www.carlsson-co.se   1618

CHRONO Flex AB 
www.chronoflex.se   1655

CME AB
www.cme.se    2174

Cordestam Maskin AB 
www.cordestam.se   1951, 1953

EMS 
www.ems.se    1320

engcon Sweden AB 
www.engcon.com/sweden 1932

Entrack i Stockholm AB 
www.entrack.se    1958, 1960

EPOX Maskin AB 
www.epox.se    937

Fredheim Maskin AS 
www.fredheim-maskin.no  301

Goliat Lås AB 
www.goliatlas.se   817

GT-Center AB 
www.gt-center.se   1913

HeatWork AB 
www.heatwork.com   1622

Hitachi Power Tools Sweden AB 
www.hitachi-powertools.se 970

HTC Sweden AB 
www.htc-floorsystems.com 1133

Husqvarna AB 
www.husqvarna.se   2165

Hydroscand AB 
www.hydroscand.se   1948

Hüllert Maskin AB 
www.hullert.se 1942, 1944, 1946

Intermercato AB 
www.intermercato.com  1134

KRANLYFT AB 
www.maedacranes.com 975

Liebherr-Sverige AB 
www.liebherr.se 1306

Lundaman Instrument 
www.lundaman.se 1902

Maskin Mekano AB 
www.maskinmekano.se 302

Maskinia  AB 
www.maskinia.se 1668, 1678

MB S.p.A. 
www.mbcrusher.com 1714

Metso Minerals (Sweden) AB 
www.metso.com 105

Midhage AB, Jack 
www.midhage.se 954

Minimaskiner AB 
www.minimaskiner.se 1562, 1564, 1652, 
1654, 1656, 1658

MTT Sweden AB 
www.remu.se 1355

Märsta Hydraulik AB 
www.marstahydraulik.com 1506

Möckeln Svenska AB 
www.mockeln.com 111

New Holland Team Sverige 
1529 

Nordfarm Maskin AB 
www.nordfarm.se 1147, 942

OilQuick AB 
www.OilQuick.com 1332

OP system ab 
www.opsystem.se 1511, 1518

P & T Verktyg AB 
www.p-tverktyg.se 987

Panolin Scandinavia AB 
www.panolin.se 1653

PG Export AB 
www.pg-export.se 979, 981

Pon Equipment AB 
www.pon-cat.com 1690

Power Tools AB 
www.ptools.se 1100, 914

RF-System AB 
www.rf-system.se 1644

Professionell Demolering / Svensk 
Rental Tidning / S.C.O.P. AB 
pdworld.com P17

Robert Bosch AB 
www.bosch.se 2104, 2106

Sandvik Mining and Construction
www.construction.sandvik.com 300

Stig Machine 
www.stigmachine.se 1913

Ståhles Mining and Construction
www.demolering.se 1136

Swecon Anläggningsmaskiner AB 
www.swecon.se 1900

Söderberg & Haak Maskin AB 
www.sodhaak.se 1913

Wacker Neuson AB/Weidemann 
www.wackerneuson.com 1130

Yanmar Sverige AB 
www.yanmar.se 1620

Ysta-Maskiner AB/Matek 
www.ystamaskiner.se 911, 913, 946, 948



Som det berättats om tidigare i tidningen 
har ett nytt pris instiftats kallat “Det 
Svenska Demoleringspriset”. Priset kom-
mer att delas ut på mässan DEMCON den 
6 september i år. Prisutdelningen äger rum 
på DEMCON-kalaset på kvällen efter den 
första mässdagen. Priset omfattas av nio 
olika kategorier vilka är: 

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 tillver-
kare/leverantörer
9. Det Svenska Demoleringsprisets 
“Honorary Award”

Viktigt förtydligande
När det i texten för de olika priskategorierna 
anges verksamhetsområdena rivning, håltag-
ning och återvinning omfattas även vattenbil-
ning och sanering av samlingsnamnet rivning, 
slipning och polering av betonggolv härrör till 
verksamheten betonghåltagning samt att re-
ning av jordmassor lyder under återvinning.Vi 
hoppas att Det Svenska Demoleringspriset skall 
komma att bli en tradition i branschen och ett 
erkännande för alla de som medverkar till att 
utveckla den svenska demoleringsbranschen.

Fatta pennan och nominera
Nu vill vi att du som är aktiv i branschen 
fattar pennan och nominerar de företag, 
personer, projekt eller produkter som du 
tycker förtjänar detta pris. Du kan nominera 

Utdelas av tidningen Professionell Demolering i samverkan 
med Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Sanerings-
entreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier

Viktig påminnelse:
“Anmälan till 

Demoleringspriset”

Missa inte den här chansen att lyfta 
fram en alldeles för underskattad bransch,

den svenska demoleringsbranschen.
www.pdworld.com/demoleringspriset

ditt eget bolag, projekt eller produkt eller 
nominera någon annan. All information om 
hur du går till väga med nomineringen hittar 
du på internetlänken www.pdworld.com/
demoleringspriset. Här kan du också ladda 
ner blanketter för själva nomineringsdelen. 
För att ha möjlighet att bli nominerad måste 
vi få in nomineringen senast 2012-06-29. 
Bidragen skall sändas till Professionell 
Demolerings redaktion på adressen: Tid-
ningen Professionell Demolering, Box 786, 
191 27 Sollentuna. Bidragen kan också 
mailas till jan.hermansson@pdworld.com. 
De olika bidragen kommer at bedömas av 
en särskild jury bestående samt tidningen 
Professionell Demolerings redaktion. Juryn 
består av följande personer:

Bo Hörnqvist, grundare och fd ägare 
av rivningsföretaget Rivab i Göteborg AB, 
Gunnar Landborg, grundare av DISAB 
Håltagning och en eldsjäl i branschen 
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 håltagningssek-
tion, Lars Sandström, ordförande i Riv & 
Saneringsentreprenörerna och sekreterare 
för Håltagningsentreprenörerna inom Sve-
riges Byggindustrier, Ola Månsson, vd för 
Sveriges Byggindustrier, Micael Appelgren, 
chefredaktör för branschorganisationen 
Maskinentreprenörernas magasin ME-
tidningen samt Jan Hermansson, chefredak-
tör för tidningen Professionell Demolering. 
Ytterligare två personer i juryn kommer att 
tillsättas inom den närmaste tiden.
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“SUDDEN DEATH”
Arnessons har löst balkongbranschens skräck

Arnessons Balkongsågning 
lanserar nu en ny och säker 
metod för balkongsågningar. 
Med ny patenterad teknik min-
skas riskmomenten i samband 
med demontering. Om andra en-
treprenörer anammar en säker 
metod kanske de nuvarande 
skeva konkurrensvillkoren även 
kan jämnas ut.

Rivning av balkonger i betong eller balkonger i allmänhet är 
ett uppdrag som håltagare och rivare ganska ofta får förfråg-
ningar om. Uppdraget låter kanske vi första anblicken som 
en enkel match. Men om man skall följa Arbetsmiljöverkets 
regler, vilket man som professionell entreprenör naturligtvis ska 
göra, är uppgiften förknippad med stora säkerhetsrisker. Om 
jobbet inte utförs korrekt vill säga. Om man söker på Eniro på 
balkongrenovering får man 320 träffar. Söker man på google 
får man ännu fler träffar och kan titta på filmer av rivningar 
där entreprenörer med stolthet visar upp fullständigt livsfarliga 
metoder. Många kanske inte vet att man kan dömas till ett vite 
på 50 tkr vid en felaktigt utfört balkongrivning. När det har gått 
riktigt snett har det faktiskt resulterat i dödsfall och allvarliga 
skador på huskropp, maskiner och utrustningar.

Säker metod för balkongsågning
Men det finns de entreprenörer som tänkt till både för sin 
egen och branschens bästa. Nu lanserar håltagnings- och 
rivningsföretaget Arnessons Betongborrning AB tillsammans 
med företaget Uppercut AB det samägda bolaget Arnessons 
Balkongsågning AB. Ett renodlat bolag som helt och hållet 
kommer att syssla med att riva och renovera balkonger.

“Inom Arnessons Betongborrning har vi alltid tagit 
det säkra före det osäkra. Trots detta har vi råkat ut för två 
tragiska dödsfall i vår verksamhet. Dödsfallen hade dock inte 
med balkongrivning att göra och var rena olyckshändelser. 

Men sådana händelser sätter djupa spår och påkallar ökad 
försiktighet i allt vi gör”, berättar Henric Nyman som är en av 
ägarna till Arnessons Betongborrning. 

Lång erfarenhet
Satsningen på balkongrivning bottnar i Kjell Anderssons 
gedigna arbete och erfarenhet från balkongrivningar. Kjell 
Andersson drev tidigare Arnesson Betongborrning och har 
efter försäljningen företaget Uppcut Balkongsågning. Under 
flera år av arbete har han tagit fram en unik metod för såg-
ning av balkongbjälklag där en standardbalkong kan rivas i 
ett stycke utan att en håltagare eller rivare behöver vare sig 
vistas ovan eller under balkongen vid någon tidpunkt. Enda 
gången personen ifråga behöver närma sig balkong är vid 
injustering av sågenheten, vilket bara innebär ett handgrepp. 
Operatören är dock helt utom fara för skada. Själva sågningen 
och demonteringen av balkongen sköts på distans med hjälp 
av fjärrstyrda väggsågar och teleskoplastare eller mobilkran 
om så behövs.

“På Arnessons finns idag lite vad man kan kalla prototy-
pen till de två jiggar vi använder inom Arnessons Balkongsåg-
ning. Jiggen är dock inte optimal men får användas på dispens 
från Arbetsmiljöverket. De två nya jiggarna som jag utvecklat 
är betydligt mera förfinade och utgör en mycket god säkerhet 
för operatörerna, maskiner och utrustningar samt för kundens 
egen fastighet och mark. Dessutom finns ett effektivt system 
som samlar upp allt betongslam”, berättar Kjell Andersson.

Två unika patent
Kjell har i sitt system skapat unika konstruktionslösningar som 
är viktiga för hela metoden. Dessa lösningar har patenterats. 
Det ena patentet avser det faktum att i Kjells metod väggsågas 
balkongen underifrån. Inga fler skräckscenarion där operatö-
ren står ovanpå balkongen och väggsågar eller ännu värre 
kör med en golvsåg. Det andra patentet avser klingskyddet 
eller slätsågningsskyddet som samtidigt fungerar som en 
uppsamlare av betongslam. Skyddet har byggts om och bred-
dats och slammet leds via en slang ner till en uppsamling för 
senare deponi. Sågen som används i metoden är Husqvarna 
Construction Products högfrekvensdriva WS440HF på 13 kW. 
“Den större Husqvarna-sågen, WS482HF på 19 kW funkar 

bättre och är betydligt mera kraftfull vilket gör att själva snit-
tet går snabbare. Vi kommer att använda den typen av såg i 
fortsättningen”, säger Lennart Öserwald. Lennart Österwald 
är anställd i det nya bolaget och jobbar renodlat tillsammans 
med Kjell med balkongsågning.

De två patent som Kjell registrerat har nu sålts till det nya 
bolaget Arnessons Balkongsågning AB.

Två olika typer av balkongjiggar
Den nya metoden består i två olika typer av jiggar. Jig 1 är den 
lite enklare och används då balkongen sitter mot en plan vägg 
och ute runt ett hörn. Jiggen består av två balkar  som kan 
justeras i längd djupledsvis. Balkarna hänger i fyra justerbara 
kedjor som är förankrade i en övre justerbar balk. På mitten 
på den övre balken sitter ett drag där konstruktionen hängs 
upp i en teleskoplift eller grävmaskin. På höga höjder kan en 
mobilkran användas. Väggsågens räls är fastsatt i den ena 
balken och konstruktionen är gjord så att snittet kan läggas 
så när som 7 mm ut från väggen på balkongplattan. På Jiggen Jig 1 med balkar och kedjor som håller balkongen 

på plats när den sågats lös. 

Väggsågning under ifrån med slätsågningsskyddet 
som fångar upp betongslammet.

Fortsättning sidan 36.



Passa på! I montern presenterar vi i år flera produktnyheter. Bland annat en  
simulator för hydraulhammare, ett kraftfullt träningsverktyg där du kan testa  
dina kunskaper. Välkommen till oss i monter 101. Vi ses!

Vi ses på MaskinExpo!

Sennebogen och RubbleMaster är ett perfekt team vid rivningsarbete. 
830 R-HDD har en hytt som kan höjas upp till 4 meter och kan tiltas 30°. 
Det ger en ergonomisk förarmiljö med perfekt överblick. RM 80 är en 
stark och effektiv kompaktkross för återvinning av betong, asfalt och 
tegel. Perfekt såväl direkt på rivningsplatsen inne i städer och tätbebyggt 
område, som på en entreprenadanläggning. Läs mer på vår hemsida!

ett starkt val! 

Mästare på demolering och återvinning!
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sitter dessutom en våg som underlättar för operatören att 
hålla motvikt mot balkongens tyngd. Vid fel viktläge finns risk 
att balkongen och jiggen antingen sjunker ned eller åker upp. 
Men vid rätt handhavande av utrustningen släpper balkongen 
när sågningen genomfört utan någon som helst rörelse vare 
sig upp eller ner.

Den andra patenterade jiggen bygger på ett pallstativ. 
Denna jig är mera kraftfull och är konstruerad så den kan an-
vändas till mera komplicerade balkonglösningar där balkongen 
inte kan tas ner i ett stycke.

“Man förvånas över hur många olika typer av balkonger 
det egentligen finns. Här råder inga standarder men med de två 
olika typerna löser vi de flesta uppdrag”, säger Kjell Andersson.

Normalt sett när man tar ner balkonger är att man 
börjar med de översta men med jig 2 kan man faktiskt börja 
med  de lägsta balkongerna genom att man enkelt sticker in 
pallstativet med hjälp av en teleskoplastare, teleporter eller 
grävare och den får plats mellan balkongerna. På pallstativet 
sitter dessutom ett kärnborrsfäste då man behöver borra för 
att plocka ner balkongen i delar, exempelvis vid nedmontering 
av hörnbalkonger. Som sagt behöver operatören av väggsågen 
aldrig egentligen komma i närhet av själva balkongen under 
sågningen. Han står på betryggande avstånd på marken eller 
i en korglift och övervakar sågningen medan han har kontakt 
med maskinföraren som håller emot när balkongen är lös och 
sedan sätter ner den på marken.

Arnessons Balkongsågning är angelägen om att få ut 
informationen om sin nya säkra metod att ta ner balkonger 
och redan idag gör man jobb i stort sett över hela landet.

“På Arnessons Betongborrning har vi sysslat med bal-
kongsågning sedan 25 år tillbaka men vi har aldrig använt en 
så säker metod som den här”, säger Henric Nyman.

“Prioritet nummer ett för oss att nu på bred front sälja 
våra egna balkongsågningstjänster. Vi har framtidens metoder 
för framtidens balkongrenoveringar och metoden är som sagt 
helt säker för de som utför jobbet och är dessutom skonsam 
mot fastigheter och mark”, tillägger Lennart Österwald.

God marknadspotential
Enligt de tre balkongrivarna från Värmland finns det i nuläget 
ett behov av att såga mellan 2000 till 3000 balkonger per år. 
Uppgiften har man hämtat på BF, Balkongföreningen  som 
arbetar med uppsättning av nya balkonger och renoveringar 
av befintliga. Priset på rivningen av en balkong kan variera 
väldigt mycket beroende på en rad olika saker såsom hur 
högt de sitter och hur terrängen ser ut runt om fastigheten 
där balkongerna skall rivas och hur mycket annan utrustning 
som måste användas.

“Om man börjar använda riktigt höga mobilkranar så 
stiger naturligtvis kostnaden med hyra för kranutrustning och 
förare”, säger Henric.

Han berättar dock att ett genomsnittspris för standard-
balkonger kan ligga cirka 5000 kr om man kan använda egen 
utrustning fullt ut. Arbetsvärdet på det nuvarande behovet av 
balkongrivningar i Sverige kan ligga mellan 15 till 20 Mkr. 
Grabbarna på Arnessons Balkongsågning är inte främmande 

för att även åta sig jobb i andra länder i Norden heller. Enligt 
uppgift är omkring 100 000 balkonger i Oslo i akut behov 
renovering eller att de byts ut. 

“Vår metod är dessutom konkurrenskraftig och noga 
uträknad. Om man skall börja bygga ställningar sticker kost-
naderna i väg snabbt och riskerna ökar. Vår metod följer alla 
lagar och förordningar till punkt och pricka och vi oroar oss 
inte för något vite”, säger Kjell.

“Men vi är inte på något vis ute efter att priskonkurrera 
och vi är nog inte billigast heller. Vår metod är dock effektiv 
och framförallt säker, det är säkerheten som är viktigast för oss. 
Men metoden möjliggör nog en avverkningstakt på cirka  15 
per dag, dock beroende på balkongernas läge och konstruk-
tion”, inflikar Henric. 

Konkurrens på lika villkor
Avsikten med att Kjell Andersson tog fram den nya metoden 
för balkongsågning var främst att hitta en säker metod då 
skadorna vid den här typen av jobb är väldigt vanliga. Idag finns 
inga regler över huvudtaget mer är de mera allmänna regler 
som Arbetsmiljöverket uppgraderade under 2007 som  om de 
inte efterföljs kan leda till viten på 50 000 kr per gång de upp-
täcks. Men å andra sidan måste felen upptäckas på plats och 
hur ofta är Arbetsmiljöverket ute och kollar balkongsågningar?

“Vi tycker att det borde införas anmälningsplikt då en 
balkongrivning skall utföras, då skulle det vara lättare att 
kontrollera att säkra metoder används”, säger Henric.

När det är som idag utan några riktlinjer sker konkurren-
sen på väldigt olika villkor. En del entreprenörer tar väldigt lätt 
på säkerhetsreglerna vilket gör att priset blir lägre. Det håller så 
länge inget inträffar. Sker ett dödsfall på grund av dålig säkerhet 
kommer både entreprenör och kund att drabbas. Arnessons är 
angelägna om att detta aktualiseras inom olika arbetsmiljöor-
gan och branschföreningar. Kanske HiB kunde vara med och 
lobba för en säkrare balkongrivning. Arnessons Balkongsågning 
är helt öppna med att dela med sig av sina erfarenheter och 
för att samarbeta med andra rivare och håltagare. Planer finns 
att presentera metoden på demoleringsmässan DEMCON den 
6.7 september i InfraCity, Stockholm.

“Vi måste motverka riskerna inom byggindustrin och 
balkongsågning är en så uppenbar risk. Jag brukar kalla det 
“Sudden Death”, för när balkongen rasar finns det inget som 
räddar dig om du använt fel metod. Dom här riskuppdragen 
kommer att finnas kvar i ett antal decennier framåt då de 
flesta balkonger som rivs eller renoveras byggdes på 50-, 60 
och 70-talet och var platsgjutna. Balkonger på mera moderna 
fastigheter är ofta prefabricerad och skruvas på plats. På sikt 
kommer balkongsågning att försvinna men det kommer att ta 
tid”, avslutar Kjell Andersson.

www.arnessons.se/balkongsagning

Jig 2 som bygger på ett pallstativ.

Operatören övervakar sågningen på betryggande avstånd från balkongen.

Arnessons Balkongsågning: Från höger Henric Ny-
man, Kjell Andersson och Lennart Österwald.
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Swecase AB som är dotterbolag till Maskinia AB fick en strålande 
uppstart i samband med Case-dagarna på Maskinias anläggning 
i Linköping. Press, kunder och leverantörer var inbjudna för att få 
information om Swecase och den nya agenturen Case Construction. 

Succé för Case-dagarna hos Swecase
Väl på plats blev det genomgång av den nya organisationen samt pre-
sentation av nyheter och provkörning. På plats fanns den nya C-serien 
av grävmaskiner på band med miljömotor steg 3B, även hjullastare av 
den nya F-serien fanns att titta på och provköra. Case kännetecknas 
av snåla, snabba & starka maskiner med en väldigt fin hydraulik & 
komfort. Swecase som tog över agenturen för Case Construction i 
slutet av oktober 2011 har redan sålt 21 maskiner och har full fart 
framåt i försäljningen. Under vintern har det ägnats hårt arbete åt 
att bygga upp en fungerande serviceorganisation i samarbete med 
Maskinia och nya återförsäljare/externa servicepartners, för att täcka 
upp kundernas behov av service på plats i Sverige.

Återförsäljare för Case Construction i Sverige är Repab i Piteå, 

Brokk AB har förvärvat Ahlberg Electronics som är en ledande 
leverantör av kamera- och belysningsutrustning till radioaktiva 
miljöer. De båda företagen har samarbetat i några år och har nu 
bestämt sig för att gå vidare tillsammans för att ytterligare kunna 
stärka närvaron inom nukleärindustrin. 

Ahlberg Electronics 
Ahlberg Electronics är baserat i Norrtälje och har ett 25-tal anställda. 
Företaget har över 30 års erfarenhet inom kärnkraftsindustrin 
och är känt inom industrin för att leverera de bästa kamera- och 
belysningslösningarna. Fram tills nu har det varit ägt av grundaren 
Ulf Ahlberg som också är VD för företaget. ”Genom att bli en del av 
den växande Brokk-gruppen kan vi påskynda den globala tillväxten 
av Ahlberg Electronics”, säger VD Ulf Ahlberg. 

Perfekt matchning 
Brokk och Ahlberg Electronics passar väl ihop då båda är kända 
för att leverera högkvalitativa produkter och lösningar till nukleärin-
dustrin. Bland annat så levererade båda företagen utrustning till 
Fukushima i Japan direkt efter olyckan förra året. “Med förvärvet 
av Ahlberg Electronics stärker Brokk-gruppen sin position på 

Brokk AB förvärvar 
Ahlbergs Electronics

Från vänster Joakim Ahlberg Vice VD på Ahlberg 
Electronics, Martin Krupicka, CEO Brokk Group, Ulf 
Ahlberg, VD på Ahlbergs Electonics.

marknaden för lösningar i radioaktiva miljöer”, säger Martin Kru-
picka, VD, Brokk-gruppen.

Det blir inga organisatoriska förändringar efter förvärvet och 
förvaltningen av de båda bolagen kommer att förbli densamma.

www.brokk.com

IACDS på Blue Hawaii
Mellan 5 och 9 mars höll den internationella håltagarfören-
ingen IACDS sitt årsmöte på ön Maui, Hawaii. Representanter 
från ett antal nationella branschförbund deltog, däribland 
Sverige med ett 15-tal medlemmar. Med på stämman fanns 
också ett antal tillverkare inom betonghåltagningsutrustning 
såsom Husqvarna Construction Products,  Hilti, Cedima med 
flera. Anledningen att mötet hölls på Hawaii var att det slagits 
samman med den amerikanska branschföreningen, CSDAs, 
årsmöte och deras 40-årsjubileum. CSDA är en av de äldsta 
branschföreningarna inom betonghåltagning i världen. 

På IACDS agenda stod som vanligt en rad olika punkter. 
En så kallad Skype-konferens hölls av Andrey Kossolapov i 
Ryssland som handlade om en ny metod at beräkna tid för 
håltagningsuppdrag. Mötet innehöll, förutom de traditionella 
mötespunkterna för en förening, en hel del presentation av 
projekt, nya produkter med mera. Ämnet toleranser tog åter 
igen upp som diskussionsämnen. Det talades också en hel 
del om marknadens globala storlek och de olika deltagarna 
redogjorde för utvecklingen på deras marknad under det 
senaste året. Nya medlemmar valdes in samt att en del 
tid togs i anspråk för att diskutera och planera nästa års 
möte i samband med Bauma och den populära tävlingen 
Diamond Award. Det beslutades att vinnaren av Profes-
sionell Demolerings nya Demoleringspris i kategorin “Årets 
Håltagningsprojekt” automatiskt kommer att nomineras till 
IACDS Diamond Award 2013. Det beslutade att 2014 års 
IACDS kommer att hållas i Madrid i juni. 

www.iacds.org

Jack Midhage AB har sitt huvudkontor i Båstad samt tillverkning och 
lager i Göteborg, men på senare tid har man satsat på att etablera 
sig även i stockholmsregionen. Just nu pågår färdigställandet av nya 
lokaler för serviceverkstad och lager i Solna, strax norr om centrala 
Stockholm. Midhages säljteam på distriktet, Mats Karlsson, Janne 
Müller och Torsten Samuelsson, kommer där också att ha kontor 
och lokaler för kundmöten.

Serviceverkstad och lager
Den nya serviceverkstaden ska bl.a. att erbjuda service och repara-
tioner av el- och hydraulmaskiner samt omsättning och reparation 
av diamantkärnborr. Ansvarig för den nyöppnade serviceverkstaden 
är Yngve Nyman som med sina många år i branschen redan är ett 
känt ansikte för de flesta. Med sin långa erfarenhet räknar man med 
att Yngve kommer att vara en stor tillgång och hjälp för kunderna.

Syftet med etableringen är att komma närmare håltagarkunder 
på distriktet och därmed korta ner ledtider både när det gäller 
produktleveranser och serviceärenden. Tidigare har mycket av detta 
hanterats via centrallagret i Båstad eller från fabriken i Göteborg. 
Med både lager och verkstad i Solna kommer man att kunna öka 
servicegraden till kunderna, inte minst när det gäller akuta ärenden. 
Lagret kommer innebära även att man kan betjäna norra Sverige 

Midhage öppnar serviceverkstad och lager i Stockholm

Midhages stab i Stockholm: Fr. v. Mats Karlsson, 
Yngve Nyman, Jan Müller och Torsten Samuelsson 
på S:t Ansgars väg i Solna.

med snabbare leveranser. I lagret ska finnas allt från verktyg och 
maskiner till tillbehör som hejare, förlängare, övergångar och 
förbrukningsmaterial, som plast, tejp, slagankare och pinnexpander.

En mötesplats
Genom det centrala läget hoppas Midhage att de nya lokalerna 
även ska bli en naturlig mötesplats för kunderna.

“Man skall på ett enkelt och smidigt sätt kunna svänga in till 
oss om man behöver verktyg, maskiner, service eller svar på någon 
fråga kring våra produkter. Ett krav har hela tiden varit att vi skulle 
etablera oss strax norr om Stockholm eftersom i stort sett alla våra 
kollegor i branschen håller till på den södra sidan”, säger Joakim 
Lindfors, ansvarig hos Midhage för projektet. 

Valet föll ganska snabbt på Solna med tanke på alla de 
byggprojekt som just nu pågår och som är planerade i framtiden 
inom Solna kommun som exempelvis Karolinska Sjukhuset och 
Arenastaden samt den kommande rivningen av Råsunda Stadion 
bara ett stenkast bort.

Ett annat krav har varit närhet till de större genomfartslederna 
för att göra lokaler lätt tillgängliga för kunderna. De nya lokalerna 
ligger mindre än 1 km från E4/Haga Norra och ca 100 meter 
från Solnavägen och Frösundaleden. Trots det centrala läget finns 

det bra parkeringsmöjligheter utanför kontoret. Arbetet med att 
färdigställa lokalerna skall vara slutfört under maj månad. Exakt 
datum för officiellt öppnande är ännu inte fastställt men troligtvis 
under andra halvan av maj.

www.midhage.se

NTC i Sundsvall och LNE i Arvika, förhandlingar pågår med fler 
aktörer. Nya serviceverkstäder är HVL i Stockholm och Göteborg 
samt NTC i Sundsvall. Case original reservdelar sköts av Per Ankell 
på Maskinia syd i Staffanstorp.

www.maskinia.se
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Entrack utökar sitt sortiment med rivnings- och sorteringsredskap från finska Ramtec. 
Ramtec har i snart 10 år tillverkat utrustning under varumärket Robi. Robiprodukterna 
motsvarar de högt ställda krav som branschen kräver avseende kvalitet och teknologi.

Multiverktyg

PulveriserareHanteringsgrip Rivningsgrip/kross

Rivningssax

Sikt-/krosskopa
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Entrack breddar med Robi.

Hydraulhammare

www.ramtec.fi

www.entrack.se

Se oss på Maskinexpo
Monter nr. 1958, 1960

               Betongkedjesågar    
För betong, murverk och lättarmerad betong.  
90° hörn utan överkapning, sågdjup upp till 63 cm! 

I   Norra Zinkgatan 3, SE–271 39 Ystad   I   Tel. +46 (0) 411–555 725   I   Fax. +46 (0)411- 555 830   I   matek@matek.se   I   www.matek.se

Använd din betongkedjesåg för VA-jobb!  
Sågar rör av segjärn och gjutjärn!

Träffa oss i monter: 

911

Kom och se demo av de otroliga 
ICS betongkedjesågarna!

Vi har också demo av  vibroplattor från 
Chicago Pneumatic - NYHET i vårt sortiment!

KMR 11 Vibroplatta
96 kg. Rundplatta för rörgravar.
Hondamotor.

MV Vibroplatta 
För asfalt. Från 90 - 115kg. 
Hondamotor. 

MV Vibroplatta 
Från 156-504kg. 
Fram- och bakåtgående.

 

RX Hydraulhammare
RX-serien fi nns från 
94 till 4200 kg.



Utställarantalet sjönk något vid årets upplaga av mässan. 
Men det berodde inte på minskat intresse utan snarare på 
utrymmesbrist. Närmare 150 företag stod i kö för att förgäves 
få plats på mässan. Orsaken var att montrarna blivit större i 
år. “Aldrig någonsin tidigare har mässan varit så stor som den 
blev i år”, berättar Jan-Olov Tingdahl på Nordbygg.

 
Trångt i B-hallen 

Men Nordbygg är inte någon egentlig mässa för håltag-
ning, rivning och återvinning som PD bevakar. Däremot 
blir den en allt starkare mässa inom rental. Det var främst 

Nordbygg 2012 bibehöll styrkan
Då var Nordens största inomhus-
mässa för byggbranschen avkla-
rad. Det handlar om Nordbygg 
som genomfördes 20-23 mars 
på Stockholmsmässan i Älvsjö. 
Mässan blev återigen gigantisk 
och för den besökande upplev-
des den nog ännu större i årets 
format. Men faktum var att årets 
upplaga var något mindre än 
2010, trots det kom hela 56745 
besökare till mässan de fyra 
dagarna.

Scanmaskins försäljningschef Paulo Bergstrand vid 
nya Scan Combiflex 330.

Ovan Saint Gobains stora ljusa monter på mässan. 
Nedan BVMs Roger Olsson som visar en ny smart 
störttrumma i returgummi. Bilden till höger visar 
Heylos sortiment av luftrenare för byggarbetsplatsen.

ser till att hålla arbetsplatsen fri från damm och dålig luft. 
Power Tools Street i sitt essä

I Power Tool Street, som vi redan nämnt om fanns många av 
leverantörerna av elverktyg samlade såsom Milwaukee, Flex, 
Hilti, Festool, Makita, Hitachi Power Tools, Motek med sina 
varumärken, Bosch med flera. Bosch släppte en ganska så re-
volutionerande nyhet i den lilla smidiga golvlaser GSL 2. Enkelt 
och snabbt hjälper lasern till att visa var ojämnheterna finns 
i ett golv. Det här är en produkt som kommer att uppskattas 
på marknaden och framförallt bland uthyrare.

   Tillverkarna av proffsdammsugare fanns också på plats. 
Pullman Ermator visade sitt uppgraderade sortiment som 
lanserats under de senaste två åren.  Man visade också en 
ny spånsug för kap- och geringssågar. Dustcontrol körde med 
temat “Damm Suckers” och påminde om ett motorcykelgäng 
i montern. Man visade bland annat sitt sortiment av luftrenare, 
våtsugar, dammsugare och cykloner.

Men det fanns mer nya dammsugare i andra montrar dock 
främst med fokus på det damm som upp-står då man slipar be-
tong- och trägolv. HTC Sweden AB visade nya stofthanteraren 
HTC 80 iD som passar perfekt till nylanserade golvslipen HTC 
800 RX. Tillverkaren Scanmaskin visade också sitt sortiment 
av stofthanterare för golvslipning. Man passade också på att 
introducera en helt ny slipmaskin, Scan Combiflex 330. Scan 
Combiflex 330 är både en vanlig slipmaskin för små och trånga 
ytor som snabbt kan ställas om till en effektiv kantslipmaskin 
genom ett enkelt handgrepp. Maskinen har en slipbredd på 
330 millimeter och väger 65 kilo. Körs på enfasström. Den 
kan tas isär i två delar och är enkel att transportera. Passar 
även utmärkt till slipning av trägolv. I övrigt visade Scamaskin 
hela sitt breda sortiment inklusive den nya 1000-maskinen.

www.nordbygg.se
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i B-hallen som leverantörerna till rentalbranschen ställde 
ut. Och här var det trångt om utrymme. Man fick mer eller 
mindre armbåga sig fram på torsdagen då besökarantalet 
landade på drygt 20 000 personer. Även om Göteborgs  
motsvarighet, till främst Nordbyggs B-hall, har en särskild 
plats i PDs hjärta och bland våra läsare, så måste det sägas att 
Nordbygg drog 7500 fler besökare bara på torsdagen än vad 
Byggmaskiner drog på de fyra dagar den arrangerades. Det är 
definitivt bra jobbat. Byggmaskiner har en stor utmaning fram-
för sig att locka tillbaka sin publik av högkvalitativa besökare.

De flesta av leverantörerna till maskinuthyrningsbran-
schen var som vanligt samlade i Nordbyggs B-hall. En del av 
dessa är också stora leverantörer inom håltagning, rivning, 
golvslipning med mera. Vi tänker då främst på Husqvarna 
Construction Products, Hilti, Jack Midhage AB, Scanmaskin, 
HTC Sweden AB, BVM med flera. Detta år hade ännu fler 
leverantörer valt att ställa ut och montrarna hade generellt 
blivit större och mera påkostande. Mitt i hallen huserade Power 
Tool Street med alla sina elmaskiner som utgjorde lite av ett 
nav i hallen. Det var inte mycket som var negativt med mäss-
san. Utställarna fanns där, besökarna var där och det var gott 
om nya produkter i montrarna. Kort sagt en riktig branschfest 
trots att årets konjunkturer varit och är fortsatt lite skakiga. 
Det märktes dock inte på mässan. Om man skall rikta någon 
form av kritik var kanske ljudvolymen på sina håll i överkant. 
Det var svårt att samtala i en del montrar. Men å andra sidan 
brukar det vara så på den här typen av mässor. Förekomsten 
av alkohol är kanske något som bör påpekas vilket dock inte 
bara gäller Nordbygg utan alla maskinmässor. Med så mycket 
maskiner är det lätt att en olycka inträffar. Men det är kanske 
svårt att hejda när folk har trevligt och umgås. 

Viss brist på nyheter
Totalt sett visades en hel del nyheter men kanske inte så många 
inom den sfär som PD bevakar. Bland leverantörer och lättare 
byggmaskiner och entreprenadutrustning återfanns Expo Ma-
skin, Husqvarna Construction Products, Jack Midhage AB, Hilti 
med flera. Husqvarna visade hela sitt breda sortiment med de 
senaste bland handhållna maskiner som K3000 WET, bänkså-
gar, golvsågar, kapmaskiner, väggsågar och borrsystem samt 
sitt sortiment av fjärrstyrda rivningsrobotar. Hilti visade bland 
annat hela sitt program av elverktyg och infästningskomponen-
ter samt sina nytillskott bland avvibrerande bilningshammare 
och bensindrivna kapar. Jack Midhage visade inte så många 
produkter i sin monter men kommunicerade att man nu på all-

var kommer att satsa på Stockholm och Mälardalen. Man lyfte 
särskilt fram sina verktygssortiment med Zenesis, slipverktyg 
med mera. Bengt Bergs Maskinservice visade bland annat sin 
självgående och tippbara dumper-serie CanyCom. I Göteborgs-
företaget BVMs monter visade man flera nya hjälpmedel för 
byggaren. Ett exempel var den nya och smidiga liften ALP-Lift 
LMJ 320. Liften lyfter sin egen vikt nära tre gånger då den bara 
väger 49 kg och lyfter 120 kg upp till hela 3,2 m. En annan 
nyhet var en serie störttrummor i återvunnet gummi som dels 
håller betydligt längre än störttrummor i hårdplast samt att 
de dels dämpar bullret tack vare gummikonstruktionen. BVM 
visade också sitt smidiga system av fläktar kallat Heylo som 
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SlangExpress
Slangmontering på plats
- 24 timmars service

020-46 46 00

SlangExpress

www.hydroscand.se

Träffa oss på 

MaskinExpo 

24-26 maj!
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Dagen då maskinerna fick titta på!
Måndagen den 23 april var det dags för de sista resterna av Örebro 
Kartongbruk att gå i backen. Man hade lämnat det allra bästa kvar, den 
87 meter höga skorstenen byggd i tegel. Skorstenen mätte 8 meter i 
diameter. Rivningsföretaget DEMCOM Demolition AB fick uppdraget 
2010 att riva bruket och under 2011 drog rivningsarbetena igång. 
De olika industribyggnaderna revs med för Sverige traditionella riv-
ningsmetoder bestående av rivningsutrustade grävmaskiner försedda 
med betongsaxar, hydraulhammare, pulveriserare, sorteringsgripar 
med mera. Men skorstenen lämnades kvar och det beslutades att 
den skulle rivas med sprängmedel så på dagen för sprängningen fick 
maskinerna lugnt titta på från första parkett.

Sprängningsuppdragen ökar
“Vi spränger skorstenar och andra byggnader ganska ofta numera så 
för DEMCOM börjar sprängning och implodering bli allt vanligare och 
vi har idag kompetensen inom det egna bolaget”, berättar Lars-Olov 
Dahl som är en av ägarna till DEMCOM.

Skorstenen på Örebro Kartongbruk är inte den högsta man 
sprängt men den var ganska kraftigt byggd och hade en bred diameter 
på hela 8 meter.

I samband med sprängningen arrangerade DEMCOM ett 
företagsevent där man bjöd in kunder, leverantörer och andra 
samarbetspartners. Man hade också bjudit in en hel del media och 
sprängningen bevakades av både radio, SVT och TV4 och så förstås 
tidningen Professionell Demolering. Klockan 16.00 på måndag 

eftermiddag var det dags att trycka på detoneraren och det gjorde 
ingen mindre än kartongbrukets sista vd Berndt Hohlfält med hjälp 
från DEMCOMs egen sprängexpert Veor Åhlander. En dov knall hördes 
och sekunden efter föll den 85 meter höga skorsten som en fura, lugnt 
och fint. Publiken på ett 80-tal personer kunde på 
betryggande avstånd beskåda föreställningen 
utan risk för splitter eller damm.

DEMCOM började riva Örebro Kar-
tongfabrik under förra våren. Man har rivit 
och återvunnit betong, tegel, metall, trä 
och gipsskivor. Totalt handlar det om cirka 
56 000 ton massor som rivits. Tomten är 
på 15 hektar och bestod av ett stort antal 
byggnader. Stefan Tegelaar är arbetsledare 
på Demcom som sköter rivningen.

Många brukrivningar 
för DEMCOM

Örebro Kartongbruk grundades år 1901 
som Örebro pappersbruk. Det låg i Almby i 
Örebro, och nedlades år 2010. Från början 
tillverkades här sulfatmassa. 1941 över-
flyttades denna tillverkning till Frövifors. 
Tillverkningen var huvudsakligen inriktad 
på kartongtillverkning. Genom åren har 
bruket ägts av bl.a. följande andra bolag: 
Frövifors, Esselte Well, Assi Domän, Red-
line och franska La Farge. Det sistnämnda 
bolaget köpte Örebro pappersbruk år 
1988, och man bytte då namn till Örebro 
Kartongbruk. År 2000 övertogs bruket 
av österrikiska Frantschach. 2004 bytte 
pappersbruket namn till Mondi Packaging 
i Örebro AB.

Under de senare åren tillverkades 
kartongskivor till gipsskivor. Årsproduk-
tionen låg på 50 000 ton per år.

Örebro Kartongbruk är långt ifrån 
det enda pappersbruk DEMCOM har 
rivit. Bolaget har en fördjupad kunskap 
om just rivning och återvinning inom 
processindustrin. Under de senaste två 
åren har man rivit pappersbruk i Vargön, 
Skoghall, Norrsundet, Tollaren, Värö, Hu-
sum, Obbola och Workington i England. 
Och många fler uppdrag väntar.

www.demcom.se

Från vänster Lars-Olof Dahl, Produktionschef och delägare 
i DEMCOM, Stefan Pettersson, vd för DEMCOM, Kim Dahl 
Maskinchef och delägare i DEMCOM, Berndt Hohlfält Örebro 
Kartongbruks sista vd och Stefan Tegelaar projektledare 
för rivningen och arbetsledare på DEMCOM.

Sprängning av byggnads-
konstruktioner tillhör inte 
vanligheterna i Sverige. Men 
för rivningsentreprenören 
DEMCOMs del ökar sprängn-
ingsuppdragen. Med kom-
petens och utrustning nu-
mera inom det egna bolaget 
kommer man att åta sig fler 
sprängningsuppdrag. Nyligen 
sprängde man skorstenen 
på Örebro Kartongbruk som 
mätte hela 87 meter i höjd.

“Tänt var det här”, tycks Örebro 
kartongbruks siste vd säga Berndt 
Hohlfält säga när han klappar till av-
tryckaren som DEMCOMs arbetsledare 
Stefan Tegelaar håller i.
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“Nya fläkten ComPact 1500 är med sitt 
lilla format bra att ta med i servicebilen. 230 
V nätanslutning och låga 1,2 A gör att den kan 
användas överallt”.

Liksom den större fläkten Heylo Vortex 
3000 kan den förses med spiralluftslang och/
eller dammsäck. ComPact 1500 är också 
utmärkt att kombinera med understrycks- 
systemet DCD 2.0. Spiralluftslangen på 7,6 m 
som används med ComPact 1500 ligger under 
transport skyddad i en plasthylsa som spänns fast 
i fläkten med snabblåsning.

www.bvm.se

Ny kompakt fläkt för hantverkare från BVM

De senaste åren det har pekat rakt upp för Jerne-
viken. Sortimentet har nästan dubblats sen några 
år tillbaka och fortsätter stadigt att växa.

“Jag har en känning av att vi har branschens 
absolut bredaste sortiment idag. Eftersom vi har 
en så nära kontakt med stora såväl som små 
entreprenörer har vi lärt oss vad kunderna vill ha 
på ett mycket ärligt sätt”, säger Owe Persson på 
Jerneviken Maskin AB.

Owe sägaer att kunderna vågar säga när något 
funkar superbra likväl som att de vågar påpeka 
sitt missnöje när så är fallet. “Vi arbetar alltid med 
våra kunder och har kunden ett jobb som är lite 
extra klurigt ser vi det alltid som en kul utmaning 
att få hjälpa till med maskiner, stativ eller verktyg”.

 
Säljare söker till Mälardalen

Jerneviken anställde under 2011 en ny säljare, 
Thomas Johansson. Thomas kommer tidigare från 
Levanto. Han arbetar till största delen i Göteborg 
men åker allt oftare uppåt Stockholm – Mälardalen.

“I Mälardalen har vi en stor efterfrågan på våra 
produkter och vår kompetens. Marknaden växer 
dag för dag och vi vet att vi borde bli starkare i 
detta distriktet”, säger Thomas.

Jerneviken söker efter en säljare för Mälarda-
len som passar in i företagets tänk och som kan 
håltagarnas bransch lite grann. Personen behöver 
inte nödvändigtvis arbeta som säljare idag men 
skall naturligtvis ha talang för god service och 
kundvård.  Man vill inte skicka ut en säljare utan 
kunskap om branschen och som bara vill ha 
försäljningsresultat. “Vi vill ha nöjda kunder som 
litar på oss”, säger Thomas.

Ännu en verktygsmakare till 
diamantproduktionen

I dagarna handplockades ännu en ny medarbetare 
till Jerneviken. Man vill inte säga vem men,enligt 
Jerneviken, han är en av Sveriges skickligaste 
verktygsproducenter med många års erfarenhet 
av att producera diamantverktyg.

“Det känns jättekul att han nappade på vår 
utsträckta hand. Han kommer säkert att passa 
som hand i handske hos oss med sin fantastiska 
rutin och noggrannhet”, säger Owe.

Nu när Jerneviken ökat takten med sina egen-
producerade positionerade segment i Dimacx-
serien kommer det bli full fart på tillverkningen. 
“Dimacx har verkligen blivit en stor succé för oss. 
De håltagare som provat är till 99% överens om att 
borren och klingorna är helt i superpremiumklass. 
Det känns fantastiskt kul”, säger Owe Persson.

 
Håller branschen informerad

“Vår nya produktkatalog är på tryckning och 
kommer förhoppningsvis att dimpa ner hos alla 
kunder i slutet på maj eller början på juni. Den 
innehåller allt de kan tänkas behöva för sitt arbete, 
alla bruttopriser är utskrivna samt att det finns en 
del lathundar för beräkningar och maskinval som 
är enkla att förstå. Lite säljsnack väldigt konkretin-
formation”, säger Owe.

“Vi håller även på att vidareutveckla vår hem-
sida till att bli mer informativ och användarvänlig. 
Nyhetsbrev går ut månatligen och har blivit väl 
mottagna och hjälper till att snabbt få ut informa-
tion om nyheter, kampanjer och annat matnyttigt”, 
säger Laila Kaplan som sköter marknadsföringen 
på Jerneviken.

www.jerneviken.se

Bilden visar Jernvikens första helt 
egentillverkade Dimacxklinga.

Jerneviken Maskin 
fortsätter att expandera

Matek AB utökar sitt produktsortiment ytterligare 
genom att sälja Chicago Pneumatic’s (CP) sorti-
ment av ”Construction Tools, Compressors and 
Generators”. Sedan tidigare har Matek och CP 
ett väl utvecklat samarbete genom försäljning av 
RX Hydraulhammare. De nya produkterna består 
bl a av följande:

CP Mark & asfalts vibratorer, 
framåtgående 
Mark/Grus: 7 modeller, från 52-140 kg, 
plattbredd: 320-500mm. Rund vibratorplatta 
KMR 11, 96 kg, platta Ø 450mm.
Asfalt: 4 modeller med specialplatta, vatten-
begjutning, avtagbar vattentank. 90 – 115 kg, 
plattbredd 420-500mm

CP Markvibratorer fram/back. Bensin, 
diesel eller el motorer
10 modeller från 156 – 504 kg. Plattbredd 
450 -700mm. 

Vibratorstampar
3 modeller, bensin eller diesel. 65 – 84 kg.

Tandemsvält MR7000 
Handmanövrerad fram/back. 716 kg. För mindre 
reparationsjobb på begränsad yta av asfalt/grus.

Dikeskompaktor
Trumbredd 630-850mm, vikt 1573-1675 kg.

CP Handhållna hydraulhammare
4 modeller, med eller utan vibrationsreducering. 
Vikt 18,7 – 33,1 kg.

CP Handhållen bensindrivet 
spett, Red Hawk
För de flesta jobb som brytning av betong, asfalt, 
frusen mark, packning etc.

CP Portabla kompressorer
10 modeller från 2,2m3/min – 10,4m3/min.

CP Generatorer
CPG 12: 400 V - 9,6 kW
CPG 20: 400 V - 16 kW
CPG 30: 400 V – 24 kW

CP Kärnborrmaskiner, hydrauliska
Flöde 20-30 l/min, 80-172 bar. 
COR 5: Borrdiameter Ø 50-202mm, 
rpm 600-900. 
COR 15: Borrdiameter Ø 12-75mm, 
rpm 1500-2250.

CP Handkapar, hydrauliska  
SAW 14: För Ø 350mm klinga, 20-30 l/min, 
170 bar.
SAW 16: För Ø 400mm klinga, 20-40 l/min, 
170 bar.

www.matek

Matek utökar sortimentet 
med mer Chicago Pneumatic
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HTC 80 iD!

HTC Sweden  AB
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EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA!

Äntligen! 
- något nytt 

i en bransch 

som suger.Unikt!
Integrerad

föravskiljare!

”

”

Äntligen! Äntligen! Äntligen! Äntligen! 

Allt du hört är sant! Stoftavskiljaren HTC 80 iD ökar produktiviteten för användaren 
avsevärt. Unika funktioner som t.ex integrerad föravskiljare, bypassfunktion, fjärrkon-
troll, dubbla longopacks och enkel fi lterrensning gör att denna stoftavskiljare skiljer 
sig från mängden. En stor och kraftig dammsugare, men ändå lätthanterlig med 
sina stora hjul. Som grädde på moset kan vi avslöja att sugen vann titeln “Bästa 
stoftavskiljare” under tävlingen Concrete Rodeo som arrangerades i samband med 

World of Concrete 2012 i Las Vegas. Läs mer om denna fantastiska stoftavskiljare på 
www.htc-fl oorsystems.com eller ring 0121-294 00.
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I Storbritannien distribueras OilQuicks produktprogram av den 
Warrington-baserade redskapsspecialisten Haulmark Equipment 
Ltd. En av deras kunder rivningsföretaget AR Demolition har under 
de senaste två åren investerat i sju stycken kompletta snabbfästes-
system från OilQuick. För rivningsentreprenören AR Demolition 
har investeringen visat sig mycket lyckad. OilQuick har förändrat 
deras arbetssätt och effektiviserat rivningsarbetet betydligt. På en 
rivningsarbetsplats i Kettering, England är AR i full färd med att riva 
en gammal skolbyggnad. Arbetet utförs med sex grävmaskiner alla 
utrustade med OilQuick-snabbfästessystem OQ70/55 och projekt-
tiden är beräknades till sex veckor. 

Tidsbesparande
Med OilQuick helautomatiska snabbfästessystem är tidsåtgången för 
byte av hydrauliska redskap försumbar. Det tar ca 15-20  sekunder 
att till exempel byta mellan hydraulhammare och sorteringsgrip utan 
att föraren behöver lämna förarhytten. Det finns med andra ord ingen 
anledning längre att inte använda rätt redskap vid varje tillfälle. Med 
ett traditionellt snabbfästessystem  innebär det att föraren är tvungen 
att lämna hytten två gånger under ett byte. En gång för att koppla 
lös hydraulslangarna från hammaren och ytterligare en gång för att 
koppla på slangarna på sorteringsgripen. Utöver de risker det innebär 
att hoppa ur och in  i maskinen samt vistas i farozonen runt maskinen 

Engelska rivningsen-
treprenören AR De-
molition behövde hit-
ta en smidig lösning 
på det tidsödande 
arbetet med manuel-
la byten av rivnings-
verktyg på företagets 
maskiner. Valet föll 
på OilQuicks automa-
tiska snabbfästes-
system och idag har 
sju maskiner hos AR 
OilQuick fästen.

spar man med OilQuick mycket tid. Under normala förhållanden tar 
det 5-10 minuter att byta mellan två hydrauliska redskap och i de 
fall skruvade slangsnabbkopplingar används samtidigt med besvä-
rande baktryck i ledningarna är bytestiden ofta ännu längre.  För att 
vara effektiv kräver rivningsarbetet att man frekvent byter redskap.

Med ett helautomatiskt snabbfästessystem behöver man inte 
längre gruva sig för att byta hydrauliska redskap och därför är tio 
till femton redskapsbyten per arbetsdag inte ovanligt. Det innebär 
en besparing på minst en och en halv timme per maskin och 
arbetsdag. Med ett halvt dussin OilQuick utrustade grävmaskiner 
på arbetsplatsen får AR Demolition ut 9 timmars extra produktivt 
arbete per arbetsdag eller totalt 45 timmar i veckan. Tack vare en 
effektiv och rationell utnyttjande av maskiner och redskap kan AR 
Demolition korta rivningstiden på detta projekt med cirka en vecka. 
Enbart tidsbesparningen motiverar investeringen i OilQuick.

Eliminerar slangkostnader 
och maskinstillestånd

En annan stor fördel med OilQuick-systemet är att alla hydraulslangar 
på stickan till fästet är tajt dragna och på redskapen är slangarna 
inbyggda och väl skyddade, vilket reducerar slangbrott och slangska-
dor till ett minimum.

På en konventionell maskin hänger slangarna vanligtvis i en vid 
båge mellan maskin och redskap och är utsatta för skador. I en utsatt 
rivningsmiljö är det lätt att fastna och slita sönder dessa slangar. På 
en maskin med OilQuick är detta  problem i stort sett eliminerat.

Detta innebär stora kostnadsbesparingar då både slangkostna-
der, reparationskostnader och maskinstillestånd under reparationsti-
den kan undvikas. Därtill kommer kostnader för utspilld hydraulolja 
och negativa miljöeffekter som följd. Onödiga kostnader på upp till 
100.000 kronor per maskin och år, som enkelt undviks med OilQuick.

Ett vanligt problem i samband med hydrauliska redskap är att 
slangarna /slangkopplingarna på oanvända redskap hamnar i smuts 
och skräp på marken och orsakar stora problem med föroreningar 
i hydraulsystemet på både maskin och redskap.

Genom att slangarna och slangkopplingarna sitter skyddade 
på ovansidan på OilQuick-anpassade redskap så elimineras detta 
problem.

Professionella förare blir ännu 
effektivare med rationell utrustning

Fördelarna med besparad tid, effektiv redskapsanvändning, minime-
rat oljespill, kragftigt reducerade slang- och reparationskostnader 
samt minimerat maskinstillestånd blir fullt uppenbara när man ser 
ett team professionella förare som drar nytta av systemet till fullo.

På arbetsplatsen finns en 35 tons Liebherr  utrustad med 
sorteringsgrip och hydraulhammare, som är sysselsatt med att riva 
en källarvåning med en del stålbalkar. Föraren använder gripen för 
att avlägsna en tegelmur men stöter på en stålbalk. Utan OilQuick 
hade det i denna situation varit frestande att fortsätta att använda 
gripen för att bända och bryta loss balken med dåligt arbetsresultat 
som följd  och med stor risk för att skada gripen. 

Att byta redskap är speciellt motbjudande vid regnigt eller kallt 
och vintrigt väder. Med OilQuick på maskinen finns det dock ingen 
anledning att i det här fallet inte byta till stålsax, då bytet tar under 
en halv minut att göra. Ett annat tillfälle är när föraren av deras höj-
drivare Volvo EC 360 är fullt sysselsatt med att arbeta med stålsaxen 
på tredje våningen. Maskinen byter friskt mellan stål- och betongsax 
samt sorteringsgrip. Samtidigt har föraren av en supporterande 20 
tonsgrävare några minuter över i väntan på en truck som har åkt 

AR valde OilQuick



AR valde OilQuick
för att lasta av rivningsmassor. 

På eget initiativ lånar han då under tiden höjdrivarens be-
tongkross och börjar krossa ett antal större betongelement. Ingen 
förare skulle göra detta om det innebar att han måste ut och koppla 
hydraulslangarna manuellt. Genom att alla ARs grävmaskiner på 
arbetsplatsen är utrustade med samma fästestyp OQ70/55 så kan 
alla redskap användas av alla maskiner. Detta reducerar behovet 
av det totala antalet redskap samtidigt som utnyttjandegraden på 
befintliga redskap ökar.

Lönsamt läge
AR är traditionellt Volvo-användare och är fortsatt mycket nöjd 
med Volvo-maskinerna men har på senare tid kompletterat sin 
grävmaskinsflotta med några Liebherr maskiner samt en kortrumpad 
Hitachi. Sju av ARs grävmaskiner är idag utrustade med OilQuick-
system och fler är på gång.

“Vi är mycket nöjda med vår investering i OilQuick”, säger 
Richard Dolman, chef hos AR Demolition och sammanfattar det 
hela med följande:

“Våra förare älskar OilQuick-systemet bland annat för att de 
är rena och nöjda när de går hem för kvällen och vi vet alla att en 
nöjd grävmaskinist är en produktiv grävmaskinist”.
www.oilquick.se 

SÄKERHET I VARJE RÖRELSE
1979 lanserade vi vår första sändare och sedan dess har vi varit en ledande 
aktör inom professionell radiostyrning. Vi tar traditionen vidare med ett brett 
utbud av skräddarsydda lösningar för radiostyrda applikationer inom många 
olika områden.

Vi gör arbetsdagen både säkrare och enklare för dig som använder fjärrstyrda 
maskiner ute på byggarbetsplatser, inom tungindustri och i andra miljöer.

För ytterligare information läs mer på www.datek.net
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Husqvarna har deltagit i den amerikanska tävl ingen 
”Concrete Polishing Rodeo” som varje år ar rangeras av 
tidningen Concrete Polishing Magazine. I tävlingen möts 
tillverkare av ytbe handlingsmaskiner och demonstrerar 
produkternas prestanda. Husqvarnas slipmaskiner PG 
820 och PG 680 tog hem första priset i sina respektive 
klasser.

Åtta tillverkare av ytbehandlingsmaskiner deltog i de 
verklighetsbaserade testerna som utformats av Concrete 
Polishing Magazine. Insatserna bedöm des av en panel 
bestående av entreprenörer inom betongpolering. Husqvar-
nas slipmaskiner tävlade i momentet ”grind off” för stora 
elektriska slipmaskiner (32 tum och större) och mellanstora 
elektriska slipma skiner (27 tum och mindre). Maskinernas 
hastig het, glansighet och ballastens jämnhet bedömdes 
under fyra timmars sammanhängande användning.

Husqvarnas PG 820 tog hem första priset i klas sen för stora 
elektriska slipmaskiner och PG 680 vann i klassen för mellan-
stora elektriska slipmaski ner. I bägge kategorierna utklassade 
Husqvarnas maskiner motståndarna genom att slipa snabbast, få 
fram högst nivå av exponerad ballast och uppnå en genomsnittlig 
glansnivå på omkring 85. Dessutom tilldelades Husqvarna även 
för andra året i rad hedersutmärkelsen Best in Show.

“Det är en stor ära att få dessa utmärkelser och att fortsätta 
bygga upp vårt anseende inom betong poleringsbranschen. 
Husqvarna strävar efter att utveckla produkter som uppfyller 
entreprenörernas behov. Att vi vunnit dessa priser är en 

Husqvarnas slipmaskiner prisade i USA

Verktyg till ert rivningsprojekt!Verktyg till ert rivningsprojekt!

Hackspett
8 storl. från 700 kg till 8 tonBärmaskin: 7-100 ton

NYHET!
LaBounty MSD - skrotsax

11 storlekar, Vikt: 230 kg-19680 kg

Bärmaskin: Robot - 125 ton

Produktinformation: 
www.ipegbg.com

Tel  0303-79 94 24
Fax 0303-79 94 25
post@ipegbg.com

Norge 
+47 98 866 106

Vattenkanon

för dammbekämpning

V12 12,5 kw, V7 6,5 kw

bekräftelse på att vi klarar att nå de mål vi sätter upp”, 
säger Jamie Krueger, produktchef inom ytbehandling på 
Husqvarna.

www.husqvarna.se



Upptäck Pentruder MCCS!

Pentruder Modular Concrete Cutting System 
(MCCS) är ett modulärt håltagningssystem i dess 
sanna bemärkelse. 

Nu kan du använda Pentruders omtyckta räls-
system för all sågning med klinga och vajer, samt 
för borrning. Utvecklingen stannar aldrig av hos 
oss, och nya moduler läggs till efter hand. 

Alla komponenter är kompatibla med både ny och 
gammal Pentruderutrustning. 

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

Prova en Pentruder du också - En säker investering i 
maskiner som är byggda för att hålla!

Pentruder MDU Borrmotor - NTGRA®

• Pentruder MDU Borrmotor - NTGRA® har ett mycket brett 
varvtalsområde, 100 - 1440 v/min, och täcker mer än  90% av all 
vanlig borrning. 

• Tre olika spindelenheter för olika stora borrkronor, byts på mindre 
än en minut. 

• Spindelenheten kan vridas 360º för enklare positionering av borr-
kronan och bättre åtkomst i trånga utrymmen.  

• Borrmotorn kan köras på antingen 1-fas eller 3-fas ström. 

- Starkare än någonsin!

Pentruder 3P8 HF-vajersåg Pentruder transportvagn för 
HF-väggsågar

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

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

• 29 elektroniskt styrda 
spindelhastigheter ställs 
enkelt in under borrning. 

• Alla borrmotorer kan 
enkelt uppgraderas med 
en automatisk matnings-
enhet.

• Mycket hög effekt på 
spindeln, 10 kW på 
högsta växeln. 

NYHET!



ELEKTRISKT VÄGGSÅGSYSTEM WSE1217 ★★★ 
MED TYROLITS NYA P2®-TEKNOLOGI 
HÖG STABILITET I KOMBINATION MED 
BÄTTRE KRAFT OCH SKÄRFÖRMÅGA

Stabil och pålitlig genom TYROLIT P2®-teknologi

Bättre kraft och skärförmåga tack vare högre effektivitetsfaktor och ökad effekt

Hög lönsamhet genom minskade servicekostnader och ökad produktivitet

A Company of the SWAROVSKI Group
www.tyrolit.com

Hösten 2009 antog regeringen en ny bredbandsstrategi med 
målet att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång 
till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. För att möta den 
utmaningen så är bredband byggd på optisk fiber med hög 
överföringskapacitet en förutsättning. Nedgrävningen av kabeln 
är dock en omfattande och tidskrävande process. Ofta får man 
stänga av gator under flera dagar och kostnaden kan bli ett hinder 
för bredbandsutvidgningen.

På Maskinexpo i Stoxa den 24-26 maj visar Medam AB det 
senaste inom ”micro-trenching”, en teknik för kabelnedläggning 
som gör jobbet betydligt snabbare och billigare. Tekniken går ut 
på att med en maskin såga ett cirka 25 mm brett och 30 – 40 
cm djupt spår i asfalten. Kanalisationsrör matas samtidigt ner i 
spåret allt eftersom maskinen arbetar sig framåt och därefter 
fylls spåret igen. Micro-trenching innebär en kostnadsreducering 
till cirka hälften jämfört med gamla metoder, medför avsevärt 
mindre störningar i trafiken, lägre koldioxidutsläpp och lägre 
asfaltförbrukning. 

“De samhällsekonomiska vinsterna, den snabbare utbygg-
nadstakten och de miljömässiga fördelarna är stora med micro-
trenching”, säger Mats Furén, vägingenjör med 40 års erfarenhet 
av liknande projekt runt om i världen.

  “Metoden har utvecklats och tillämpats under några år 
utomlands”, berättar Mats Furén. Problemet är att här i Norden 
så är kraven, klimat och vägbyggande lite annorlunda, så att de 
metoder och maskiner som används utomlands inte fungerar 
tillräckligt bra.

Mats Furén har med sitt företag, Medam AB och i samarbete 
med Relacom AB, den senaste tiden utfört ett antal pilotprojekt 
med en egenutvecklad anpassning av tekniken till nordiska för-
hållanden. I Stockholm har ett antal FTTH-projekt (Fiber To The 

Atlas Copco 
lanserar ny 
hydraulhammare
Atlas Copco har lanserat en ny hydraulhammare, HB 4100, med 
låg vikt, bättre prestanda och högre effektivitet jämfört med sin 
föregångare.

Den nya hydraulhammaren HB 4100 har minskad vikt och bät-
tre prestanda vilket innebär att den kan uppnå liknande resultat som 
en större hammare. Med en lättare hammare kan också en mindre 
grävmaskin användas vilket sänker investerings- och driftkostnaden.

“Jämfört med föregående modell har det gjorts förbättringar 
i både prestanda och effektivitet. Här har vi lyckats göra tvåsiffrigt 
procentuella förbättringar”, förklarar Håkan Nyhaugen på Atlas 
Copco Construction Technique Scandinavia.

Styrsystemet har förbättrats för att göra hammaren mer stabil 
och motståndskraftig. Hydraulhammare används under tunga ar-
beten och utsätts för extrema förhållanden. Därför har ett nytt skydd 
tagits fram, specialanpassat för den nedre delen av hammaren som 
får utstå mycket slitage. Med en vikt på 4 100 kg passar HB 4100 
för grävmaskiner från 40-70 ton.

Alla beprövade funktioner från den tunga hydraulhammarserien 
från Atlas Copco finns också med på den nya HB 4100. Dessa 
inkluderar VibroSilenced system som skyddar operatörerna från 
ljud och vibrationer, PowerAdapt som stänger av hammaren om 
oljetrycket i hammaren blir for högt samt DustProtector; ett unikt 
tätningssystem som bidrar till att minska sten, damm och skräp i 
den nedre brytarsektionen.

www.atlascopco.se

Fredrik Lundstedt ny fält-
servicechef hos Sandvik 
Construction
Fredrik Lundstedt tillträdde 1 april 
2012 som fältservicechef hos 
Sandvik Construction i Sverige. 
Fredrik kommer närmast från en 
tjänst som servicetekniker inom 
bolaget. Rekrytering av ersättare 
till tjänsten som servicetekniker 
pågår.

www.sandvik.se

Bredband åt alla snabbare

Home) åt olika operatörer gjorts med denna teknik för att sänka 
kostnaderna och se till att kunderna har full framkomlighet och 
tillträde till sina fastigheter under byggnationen. I Helsingfors har 
närmare 10 km bredbandskanalisation förlagts i samarbete med 
Relacom AB för kommunala fiber accesser och i Västerås har cirka 
1600 m lagts i tillsammans med Relacom, Mälarenergi Stadsnät 
och Västerås Kommun. “Resultatet har blivit över förväntan och 
stadsnät planerar att fortsatt använda sig av tekniken där det är 
gynnsamt”, berättar Mats Furén. Arbetena har kunnat utföras på 
rekordtid, till mycket lägre kostnad än vid konventionell grävning 
och med minimal påverkan på gatans utseende.  I Västerås var 
problemet bland annat att asfalten är av en typ som innehåller 
stenkolstjära, vilket klassas som miljöfarlig och ska hanteras 
som farligt avfall. Eftersom metoden med micro-trenching 
innebär ett relativt litet ingrepp i gatan reducerades kostnaden 
för hanteringen betydligt.

Mats Furén har själv utvecklat maskiner, material och 
metoder anpassade för de nordiska förhållandena. Sågen är en 
tysktillverkad asfaltsåg som modifierats för att klara uppgiften 
och i samarbete med Jack Midhage AB som är medutställare 
på Maskinexpo så har de speciella diamantverktygen tagits fram. 
Dessutom har Mats sedan tidigare utvecklat maskiner för återställ-
ning av asfalt och forskat fram lämpliga material för igenfyllningen, 
bland annat den patentsökta, flexibla asfaltsbeläggningen Sweflex 
som appliceras med specialmaskiner. 

“Viktigt är att man på gatukontoren kan känna sig trygga 
med att gatan blir helt återställd efter arbetet, med en beläggning 
som både är bärig, flexibel och åldersbeständig”, säger Mats.

Medam AB och Jack Midhage AB finns i monter nr 954 
på Maskinexpo.

www.midhage.se

Mats Furén har en metod som genom att bara såga ett spår i asfalten lägger fiberoptisk kabel betydligt 
snabbare och billigare än att gräva upp gatan. Efter kabelkanalerna lagts på plats återställs asfalten till 
samma kvalitet som innan.
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Tre nya hammare
    som ger trefalt tillbaka
Tre nya hammarmodeller; tre nummer; flera fördelar.

De senaste tillskotten i Sandviks serie mindre hydraulham-

mare - BR555, BR777 och BR999 - levererar trefalt med 

sin anpassbarhet, pålitlighet och prestanda. Ett perfekt val 

för servicearbeten i ditt anläggningsuppdrag.

Maximal anpassbarhet med bärare och flexibel installation. 

Utrustade med CBE (Constant Blow Energy) för konstant 

slagenergi i varje slag. Färre delar ger enklare underhåll.

Modell  BR555  BR777 BR999  
Arbetsvikt (kg)  275  370 505 

Spettdiameter (mm) 72  80  90 

Minigrävare vikt (ton)  3.4-8.0 4.6-9.0 7.0-12.5

Kompaktmaskin vikt (ton) 1.9-3.6 2.6-5.0 4.0-7.0 

SAndviK Mining And ConStruCtion Sverige AB, 811 81 SAndviKen.  

tel 026-26 20 00.

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


