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Nytt år och vi publicerar årets första utgåva av Profes-
sionell Demolering. 2011 blir 16:e året för tidningen. Det 
är fantastiskt vad tiden går. Som tidning har vi varit med 
om många upp- och nedgångar i branschen och många 
banbrytande lanseringar av nya intressanta metoder och 
produkter. Det är därför skönt att kunna säga att bran-
schen är på väg upp när detta år är i startgroparna. Men 
vi har en bit kvar tills vi kan säga att läget är riktigt bra. 
Den mycket bistra vintern har bromsat den positiva tren-
den för Sverige en aning. Men trots detta har Sverige en 
mycket mera välmående ekonomi än många andra länder 
runt om i världen. Vi har en stark ekonomi trots att våra 
exportintäkter minskat på grund av det starka kronvär-
det. Och en orsak till att de minskat är den amerikanska 
ekonomins kollaps. USA har sedan långt tillbaka haft en 
oerhört stor inverkan på hela världens ekonomi. Men nu 
har detta stora maskineri börjat vackla på ett sätt som 
gör att man börjar ifrågasätta om USA någonsin kommer 
att kunna konsolidera sig till den position som man hade 
under 1990-talet och början av 2000-talet. USA kommer 
inte ur sin kris så lättvindigt som många hoppats på. 
Obamas tillträde som president var en frisk fläkt och ett 
läkande förband i ett land som höll på att förblöda. Men 
uppgiften som han åtog sig visades sig vara svårare att 
lösa än någon kunnat ana. Landet har idag 15 miljoner 

Vad händer med “the 
regular Joe and Jane”?

öppet arbetslösa, den amerikanska mellanklassen har 
drabbats mycket hårt av nedgången och över 10 miljoner 
husägare är idag mycket osäkra om de har råd att behålla 
sina hus. Då ska vi komma ihåg att den amerikanska 
bostadsmarknaden redan har haft ett par till tre riktiga 
hundår. Livet för “Joe and Jane”, Amerikas svar på vår 
Medelsvensson, är svårt. Det bekräftade demokraten 
Velma Hart tydligt när hon konfronterade Barack Obama 
vid en TV-debatt under förra året. Men i en artikel längre 
fram i den här utgåvan om den amerikanska mässan World 
of Concrete i januari kan man ändå läsa att det finns en 
viss optimism. I alla fall inom den professionella delen 
av byggsektorn. Mässan har blivit betydligt mindre och 
kompaktare och lockar bara de som är proffsutövare. Men 
det fanns ett intresse för att investera och en uppenbar 
tro på framtiden.

Just nu sitter vi i Sverige ganska säkert trots att vår 
exportindustri tjänar mindre pengar. Men detta håller nog 
inte i längden. I framtiden och redan idag måste vi lära oss 
att i mindre utsträckning förlita oss på USA. Jag tror att USAs 
verkliga storhetsår som en viktig ekonomisk motor i världen 
är förbi. Man har ganska länge med olika konstgjorda medel 
försökt starta den. Men i USAs fall kräver maskineriet lång 
tillsyn innan motorn går rent igen. Kanske blir det frågan om 
en helt annan lite mindre motor långt från den tidigare bräns-

leslukande V8:an. För Sveriges del måste vi i större utsträck-
ning satsa på de nya marknaderna såsom de östeuropeiska 
staterna, Ryssland, Kina m fl. Vi måste fördela gracerna lite 
mera jämnt och inte gå och hoppas på att USA vänder. Visst 
kommer det att vända i USA men det kommer inte att vara 
samma marknad som vi blivit vana och det kommer att ta tid. 
För de utländska tillverkare som redan har egen verksamhet i 
USA och som har kapital att styra över är USA naturligtvis en 
bra marknad för långsiktiga investeringar nu när priserna är 
låga och den svenska kronan är stark. Duktig och kompetent 
arbetskraft finns det gott om som står till arbetsmarknadens 
förfogande. Sammanfattningsvis så är min bedömning att vi 
går en omvälvande tid till mötes där spelplanen kan komma 
att förändras ganska ordentligt. 

Jan Hermansson, redaktör
jan.hermansson@pdworld.com

När tidningen Professionell Demolering startades 1995 

var under många år Kjell Larsson tidningens kolumnist för 

arbetsområdena återvinning och rivning. När Kjell gick i 

pension övertog Niclas Johansson Kjells uppgift. Niclas var 

på den tiden även ordförande i Riv- & Saneringsentreprenö-

rerna. Under december månad förra året 

meddelade Niclas att han nu efter många 

år önskar dra ner på kolumnistuppdraget 

i PD. Men han kommer säkert tillbaka 

och delar sina funderingar med oss 

vid enstaka tillfällen. Vi vill 

därför passa på att tacka 

Niclas för en fantastiskt 

fin insats. Niclas har 

en särskild förmåga 

att lyfta fram ak-

tuella och intres-

santa frågor om 

rivnings- och saneringsbran-

schen. Som en sann entrepre-

nör i branschen har han också 

gett många god förslag på hur rivnings-, återvinnings- som 

såväl saneringsbranschen kan förbättras för dess aktörer.

Men vad gör vi nu när vi inte har Niclas som kolumnist? 

Tills vidare kommer den här spalten att vara vakant. Tills 

dess att vi hittar en ny permanent kolumnist tänkte vi låta 

detta utrymme vara öppet för er alla som 

vill framföra en åsikt om branschen och 

dess verksamhet. Vi välkomnar därför i 

princip vem som helst med inlägg, frå-

gor och funderingar. Naturligtvis måste 

ämnena vara knutna till branscherna 

rivning, återvinning och sanering. Men 

vi breddar dessutom kolumnens innehåll 

till att även omfatta betonghåltagning, 

betonggolvslipning och polering. Både 

entreprenörer, leverantörer och andra 

är välkomna. Kom ihåg att meddela ditt 

inlägg i god tid till redaktionen. Så till alla 

våra läsare: Välkomna med er intressanta inlägg. Det vore 

kul om vi dessutom kunde få igång någon form av debatt i 

ett aktuellt ämne där flera olika aktörer gör sina inlägg.

“Vem ersätter Niclas?”
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Göteborgsmässan 
är tillbaka i 
full styrka



Ny, het,
vass,
nyhet!

w
w

w
.re

llo
k

.s
eDiamond Tools Sweden AB

SAINT-GOBAIN ABRASIVES AB

O’TIP - DET NYA SNABBA SÄTTET FÖR OMSÄTTNING AV BORRKRONOR

WWW.SAINT-GOBAIN-ABRASIVES.COM



Mässan Byggmaskiner som 

arrangeras på Svenska Mäs-

san i Göteborg är ett verkligt 

begrepp i byggbranschen 

sedan minst ett 20-tal år till-

baka. Den 8-11 mars är det 

återigen dags för bransch-

festen i Göteborg. Parallellt 

med Byggmaskiner arrang-

eras även mässan Scanbygg.
För två år sedan stod den svenska byggbranschen på randen 
till en våra värsta lågkonjunkturer på väldigt länge. 2009 ar-
rangerades mässan Byggmaskiner i januari vilket visade sig 
inte vara en så lyckad tidpunkt på året. Något som påpekades 
av många utställare. 9891 personer besökte Byggmaskiner 
och Scanbygg, som arrangerades parallellt, enligt arrangörens 
egen undersökning och 165 företag ställde ut. En minskning 
med ca 15 procent från 2007. Något som dock inte förvånar 
med tanke på de konjunkturer som rådde vid den tiden samt 
att utställare nu för tiden tenderar att boka monterplats 
ganska nära inpå mässan. 

Kämpiga år
Nu är det som sagt dags igen för Byggmaskiner och Scan-
bygg som går av stapeln på Svenska Mässan i Göteborg 
den 8-11 mars. Byggmaskiner har sedan länge varit ett 
begrepp i branschen, i synnerhet när det handlat om lättare 
utrustning och en hel del specialutrustning som exempelvis 
betonghåltagningsutrustning. Men under de senaste 10 åren 
har mässan tappat lite av den karaktären som man dock från 
arrangörshåll arbetat hårt för att ta tillbaka. Och nu är man 
på god väg. Man har också stärkt sin ställning som en mässa 
för den svenska maskinuthyrningsbranschen.

Enligt utställarlistan för årets event ligger utställaran-
talet på ca 190 bokade företag. Det är faktiskt lite fler än 
2009. Då lågkonjunkturen ångade in i slutet av 2008 var de 
flesta montrarna för 2009-års mässa redan bokade. Man kan 
tycka att inför årets mässa skulle leverantörer i branschen vara 
mera luttrade av konjunkturerna och välja att antingen hålla 
i plånboken lite mer. Men glädjande nog så väljer branschen 
leverantörer att satsa framåt istället.

Kraftfull nysatsning
Ola Lundqvist som är ny projektledare för Byggmaskiner 
bekräftar när PD pratar med honom att montrarna 
blivit lite mindre och att utställarantalet ännu inte är 
uppe i normala nivåer. Ola har tagit ett helhetsgrepp 
på “nya” Byggmaskiner och Scanbygg och med 
sina kolleger Annelie Lundqvist och Kurt Johansson 
gjort en stor satsning inför årets mässor. Han har bl 
a besökt i princip alla maskinuthyrare i hela 
Bohuslän för at marknadsföra mässan. 
Ett starkt initiativ som visar att man 
menar allvar.

“Vi har främst lagt fokus på 
västra och södra Sverige i vår 
marknadsföring men vi tror at 
vi kommer att få en del besö-
kare från hela Mellansverige”, 
säger Ola.

Byggmaskiner med Scanbygg är en mässa som främst 
lockar besökare från södra och i synnerhet västra Sverige. 
Västsverige och då Göteborgsområdet har drabbats ganska 
hårt av lågkonjunkturen, kanske hårdare än många andra 
delar av landet. Men nu vänder det även här och det är dessa 
positiva signaler som Svenska Mässan vill ta vara på.

“Vi har lagt ner oerhört mycket energi på att locka be-
sökare från byggbranschen från de områden som ligger nära 
Göteborg. Här finns fantastiskt mycket bra besöksunderlag så 
att vi skulle kunna slå nytt besöksrekord flera gånger om. Vi 
hoppas verkligen att vi lyckats att locka dessa besökare så att 
mässorna i sig kan bidra till att skapa ännu mera nytändning 
i branschen”, säger Ola.

“Alla ska med”, som ett känt parti brukar uttrycka sig. 
Men nu handlar det om byggbranschens aktörer såsom 
hantverkare av alla de slag, anläggningsarbetare, hålta-
gare, sanerare, rivare, projektledare, arkitekter, inköpare, 
maskinuthyrare, ja alla som på något sätt är delaktiga i 
byggprocessen.

Mycket nytt
På årets utgåva av Byggmaskiner och Scanbygg finns 
många nya grepp. I exempelvis A-hallen på mässan kommer 
en rad olika saker att hända. Hela hallen blir en form av 
kunskapscenter. Bland annat har man flyttat hela konferens-
avdelningen ned på mässgolvet. Här kommer alla seminarier 
att hållas så att det är enkelt och lättillgängliga att besöka 
en föreläsning. I A-hallen arrangeras också konceptet Energy 
Fusion som är en mötesplats som handlar om hållbart byg-
gande i framtiden. Det handlar om hur vi måste ta ett större 
ansvar och sprida idéer för kommande generationers boende. 
Och vad betyder detta för byggbranschen? Vad kan var och en 
bidra med och vad behöver vi veta mer om? På Energy Fusion 
möter besökaren nyckelpersoner och beslutsfattare från 
bygg- och fastighetsbranschen. Arkitekter, byggare, tekniker, 
konstruktörer, materialleverantörer och hustillverkare kommer 
samman på en  utställningsyta som är ett konceptuellt, öppet 
och kreativt forum med gott om plats för nya seminarier, 
diskussioner och samarbeten. I en separat artikel kan du 
läsa mer om seminarierna.

På torsdagen kommer också ett seminarium hållas av ett 
nytt kvinnligt nätverk inom Sveriges Byggindustrier. Seminariet 
är dock endast för nätverkets medlemmar.

En viktig del i detta koncept är den klimatsmarta villan 
som just nu håller på att byggas upp strax utanför entrén 
till Svenska Mässan i Göteborg. Lagom till mässtart kan 
besökarna ta en titt in i framtiden hur en klimatsmart villa 
kan se ut. Ett koncept som redan idag fungerar fullt ut. En 
viktig samarbetspartner i klimatsmartvillan är A-Hus. Inom 
A-husgruppen ingår även byggvarukedjan Derome som finns 
på 10 orter i Västsverige. Kedjan har bestämt att arrangera 
bussresor för sina kunder till mässan vilket innebär att ut-
ställarna kan räkna med busslaster av hantverkare från hela 
Västsverige. Derome har också en egen monter på mässan 
där ett 50-tal leverantörer medverkar.

Ola berättar också att man satsat på att 
samla alla ungdomar som går någon form 
at bygginriktad utbildning att besöka 

mässan på tisdag den 8:e mars. Eleverna kommer att tas 
emot med varm hand av byggbranschens företrädare från 
bl a Sveriges Byggindustrier och fackförbunden. I nuläget är 
1500 ungdomar anmälda att besöka mässan. Man kommer 
att försöka styra elevbesöken till en av mässdagarna.

“Eleverna kommer först att samlas i konferensdelen i 
A-hallen för information. Det kommer att utlysas en tävling 
där den bästa klassen har möjlighet att vinna 10 000 kr till 
sin klassresa. Jag tror att det är bra att försöka koncentrera 
de unga deltagarnas besök till en dag. Mässan kommer bl a 
att besökas av flera busslaster av elever från byggutbildningar 
i Östergötland. Man gör en stor satsning på Byggmaskiner 
vilket är väldigt kul tycker jag”, säger Ola.

I B och C-hallarna återfinns som vanligt bland annat 
leverantörerna till betonghåltagnings-, rivnings- och sanerings-
branscherna. I princip finns alla namn med på mässan. En del 
av mässytan kommer att markeras för att lyfta fram konceptet 
Dem-Expo som har fokus just på håltagning, rivning, betong-
golvslipning, sanering, vattenbilning m m. I denna del återfinns 
även Professionell Demolering med systertidningarna Svensk 
Rental Tidning och PDi Magazine.

I vanlig ordning kommer även en separat byggtävling att 
arrangeras av tidningen Byggaren. Tävlingen pågår under hela 
veckan och åtta lag är anmälda.

I samband med mässan kommer leverantörsföreningen 
SSDL att hålla föreningsmöte. Rentalbranschens två föreningar 
Hyrex-Kedjan och Swedish Rental Association kommer också 
att kalla till möten och mässmiddagar för sina medlemmar. 
De båda senare branschföreningarna ställer dessutom ut med 
egna montrar. 

En annan nyhet för årets utgåva av Byggmaskiner och 
Scanbygg är att man kommer att arrangera en gigantisk 
branschfest. Ola berättar att hela 1100 personer är anmälda till 
festen. Upplägget är att man som utställare antingen kan välja 
att helt och hållet vara med på branschfesten eller beställa ett 
eget VIP-rum för sina kunder eller medlemmar. Hyrex-Kedjan 
kommer exempelvis att anordna sin traditionella medlemsfest 
på kvällen. Omkring klockan 21.00 på kvällen är alla inbjudan 
välkomna till en riktig stämningshöjare då kvällens band Rydell 
& Quick drar igång i kongresshallen. 

Lite av ett streck i räkningen är dock att det traditionsenliga 
Power Tool Street uteblir i år. Branschföreningen för leverantörer 
av elverktyg, LEH, har valt att inte ställa ut på årets mässa.

“Något som vi också vill visa på årets mässa är att tydlig-
göra att Byggmaskiner och Scanbygg är två mässor som definitivt 
hör ihop. Allt är liksom integrerat i varandra och de båda mäs-
sorna tillsammans beskriver och presenterar i princip alla steg 
inom byggprocessen”, avslutar Ola Lundqvist.

www.bygg-maskiner.se
www.scanbygg.se

Nedan fyra kända ansikten som arbetar med mäs-
sorna. Från höger Stefan Sundqvist, Ola Lundqvist, 

Annelie Lundqvist och Kurt Johansson.
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Gapro / Södra Interiör   A-hallen 
GARO Elflex AB   B09:42 
Grindex AB    C04:42 
Grunda    A-hallen 
HAKI AB    B03:20 

Haulotte Scandinavia AB   C02:20 
Heco Nordiska AB   B09:36 
Herrljunga Terrazzo AB   B00:11 
HTC Sweden AB   C02:42 
HTC Sweden AB   C03:42 
HTC Sweden AB   U05:15 
Hultafors    A-hallen 
Hunan Aloft Imp & Exp. Co., LTD  B08:16 
Hunan Jinlong Constr. Machinery  B09:17 
Hunan Kemeia Electric Co., LTD.  B08:14 
Hunan Sinoboom Heavy Industry Co  B08:12 
Husqvarna Construction Products   B04:44 
Idab Industridiamant AB   C01:01 
Inomec AB    B01:35 
Ischebeck Friedr. GmbH   B01:42 
Isodrän AB    B07:39 
ITW    A-hallen 
IZODOM 2000 Polska   B01:41 
JCH Machines & Tools AB  B04:48 
Jerneviken Maskin AB   B04:52 
KABE Rental AB   B03:30 
Kaeser Kompressorer AB  B09:01 
Knauf Danogips   A-hallen 
Layher AB    B02:02 
Legalett Byggsystem AB   B07:30 
Leguan Lifts Oy   B07:52 
Leica Geosystems AB   C03:32 
LG Collection   A-hallen 
Liftbolaget / Malthus Lift & Maskin   C03:02 
Liftia-AB    B07:32 
Liftway AB    B07:02 
Lissner ApS    B09:49 
Luna    A-hallen 
Lundbergs    A-hallen 
Lönns Truckar AB   B08:40 
Maeda    C04:41 
Mafell AG/Sågspecialisten i Jönk.  B09:22 
Malco AB    B00:04 
Marbodal    A-hallen 
Maskinentreprenörerna Sverige AB  B00:01 
Matek AB    B09:12 
MCS Nordic    B00:29 
MCS Uthyrningsprogram  B00:29 
Mercedes-Benz Sverige AB  B08:52 
Midhage AB, Jack   B04:42 
Moelven, Töreboda Limträ  A-hallen 
Monier    A-hallen 
MonZon Sverige AB   B05:32 
Murma AB    A-hallen 
MyLift Sweden AB   B02:22 
Nilfisk - ALTO   C03:40 
Ninac AB    EF 
Nivell System   A-hallen 
Nordic Cleaning Systems AB  B01:01 
Nordic Dörrfabrik AB   A-hallen 
Norrlandsvagnar AB   C01:19 
Novatron Machine Control Systems  C01:07 
Orama i Lysekil AB   C05:42 
Panasonic Tools   B08:02
PDi Magazine  B05:48 
PERIform Sverige AB   B05:22 
Plannja AB    A-hallen 
Pluseight System AB   B05:12 

Polens Ambassad   B09:29 
Pon Equipment AB   C02:29, U05:02 
Pon Equipment AB   U05:02 
Powel AS    B01:50 
Prevex AB    B08:32 
Pritec Vaculyft AB   C01:22 
Procurator    A-hallen 
Procurator AB   B06:12
Professionell Demolering, Tidning B05:48 
Pullman - Ermator AB   C04:12 
Qingdao Scaffolding Import and Ex.  B08:01 
RC Holm A/S   C05:48 
Remodul AB   B06:02 
RIVAB i Göteborg AB   U05:08 
Saint-Gobain Abrasives AB  B03:52 
Scando AB    B02:21 
ScanFast Scandinavian Fastening  B00:13 
Scanlaser AB   C05:02 
Scanmaskin Sweden AB   C04:02 
Selected Brands Nordic AB  B00:09 
Skeppshultstegen / Press & Svets  C00:09 
Skyjack AB    C05:20/U05:09 
Snickar Per    A-hallen 
Solar Design AB   EF 
Specma Tools (Fein)   A-hallen 
Stihl Norden AB   B02:29, U05:01 
Stitec AB    C01:32 
Sundolitt AB   B06:22 
Svarvén & Co AB   B06:30 
Svedbergs AB   A-hallen 
Svenska Blount AB   C01:30
Svensk Rental Tidning  B05:48 
Swepac International AB  C01:12 
SÄVE Hyrmaskiner Sverige AB  B01:20 
Tarkett    A-hallen 
TeliaSonera Sverige AB   B01:32 
T-Emballage   A-hallen 
Thermisol AB   B01:22 
Thermogaia AB   C01:40 
TJB Försäljning AB   B09:11 
Topcon Scandinavia AB   C01:02 
Trelleborg Mataki   A-hallen 
Triator Beslag & Verktyg i Jönköping B02:40 
Tyrolit AB    B02:42 
Wacker Neuson AB   C04:22/U05:10 
Vara Export & Import AB   B09:37 
Wareco International AB   B08:30 
Weber    A-hallen 
Velco West AB   EF 
Velux Svenska   A-hallen 
Wikells Byggberäkningar AB  B07:01 
Wirtgen Sweden AB   U05:07 
Würth Svenska AB   B07:12 
Västra Götalandsreg. Regionens Hus  EF 
Västsvensk byggskruv   A-hallen 
Västsvenska Verktygsdepån AB  B00:07 
Xiangtan Electric Manufacturing  B09:15 
Yongzhou Hengfeng Mechinery B09:10 
Zarges AB    B07:42 
Zhuzhou Southern Valve Co., LTD  B08:14 
Zip-Up Svenska AB   C05:22/C05:41 

Utställare på Byggmaskiner och Scanbygg
8-11 mars, 2011, Svenska Mässan Göteborg

Utställare vid tidningens pressläggning 2011-02-11
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Under mässorna Bygg-
maskiner och Scanbygg 
kommer ett antal fria semi-
narier att arrangeras i direkt 
anslutning till mässorna. Den 
här artikeln ger en överblick 
vad som står till buds.

Som berättats i an tidigare artikel har Svenska Mässans 
konferensavdelning delvis flyttats ner på mässgolvet, i alla 
fall vad gäller seminarierna. Hela seminariedelen ligger 
direkt på mässgolvet i A-hallen, lätt tillgängligt för alla 
mässbesökare.

Cramos frukostseminarium
Det första seminariet arrangeras av Cramo och är ett sk fru-
kostseminarium. Seminariet börjar kl. 7.45 med frukost som 
pågår till kl. 8.15. Därefter startar man med seminariet Ener-
gietablering som pågår till 9.15. 9.30-10.30 hålls seminariet 
Torra Byggen. Seminariet är kostnadsfritt och hålls i lokal A3. 
Ingång (entré nr 1) via gångbron från parkeringshuset Focus 
Affärscentrum. Den som är intresserad ombeds anmäla sig 
på www.cramo.se/byggmassan

Föreläsningen Torra Byggen handlar om byggfukt som 
orsakar skador för betydande belopp varje år och människor 
som vistas i ”sjuka hus” drabbas dessutom ofta av ohälsa och 
onödigt lidande. Cramo uppmanar alla i branschen att bygga 
torrt för att spara resurser och presenterar ett helhetskoncept 
som kombinerar rådgivning, utbildning, produkter samt 
mätning för att förhindra skador eller försenad byggprocess 
på grund av vädrets påverkan. Erfarenheterna påvisar att 
väderskydd inte bara skyddar byggprojektet från fukt. Man 

skapar även en torrare och säkrare arbetsplats. Konceptet 
Torra Byggen är ett samarbete mellan Cramo och NSS Group. 
Presentatörer på seminariet är Erik Bengtsson, VD Cramo 
Sverige och Joakim Tryggstad, Koncernchef NSS Group.

Det andra föreläsningsämnet Energietablering och 
hur man kan sparar resurser. Den största delen av använd 
energi på ett bygge kommer från bodar och belysning. 
Cramo anser att det är dags att göra något åt detta ener-
gislösande på arbetsplatserna. Därför har man tagit fram 
produkter och tjänster för att spara energi. Genom det nya 
gränssnittet erbjuder Cramo mätning och dokumentation 
av energianvändning och temperatur på byggetableringen 
i realtid. Kunden ser hur energianvändningen utvecklas och 
kan jämföra med parametrar som innetemperatur i bodarna 
samt utetemperatur. Konceptet är ett bra hjälpmedel för att 
sänka elkostnaderna och minska miljöpåverkan.

Presentatörer på seminariet är Jan Isgård, Produktom-
rådeschef Cramo och Mikael Holmqvist, Elansvarig Cramo 
Region Öst.

Lågenergibyggnader med LÅGAN
Ett annat seminarium som hålls är LÅGAN som arrangeras av 
Sveriges Byggindustrier i samarbete  med Västra Götalands-
regionen. Seminariet hålls den 10 mars, kl 13.00 -16.30 i 
A-hallen och handlar om att bygga lågenergibyggnader. 
Moderator är Andreas Brendinger på Sveriges Byggindustrier 
(BI). Seminariet kommer att ge en hel del praktiska exempel. 
Idag finns flera goda exempel som visar att det går att bygga 
lågenergihus och de senaste två åren har byggtakten tagit 
rejäl fart. Men även om exemplen börjar bli fler så är det 
fortfarande en liten andel av nybyggnationen som utgörs av 
lågenergihus. Seminariet presenterar några praktiska exempel 
som följs av en diskussion om ”hur vi får demonstration till 
multiplikation”.

Seminariet omfattar bl a nya energieffektiviseringsmål, 
nya utmaningar och möjligheter för svensk byggindustri som 
presenteras av Maria Brogren, Sveriges Byggindustrier (BI). 
Christian Kornevall på WBSCD (The World Business Council 
for Sustainable Development) berättar om hur byggmark-
naden behöver transformeras. WBCSD är en global sam-

SEMINARIER PÅ 
SVENSKA MÄSSAN

manslutning av företag som fokuserar på affärsdriven hållbar 
utveckling. WBCSD har studerat hur energianvändningen i 
världens fastigheter kan minska och kommit fram till att det 
är fullt möjligt att minska energianvändningen med hela 60 
procent till år 2050.

Åsa Wahlström på CIT Energy Management föreläser om 
marknadsläge och framtida möjligheter för energieffektiva 
byggnader. Jonas Norrman på IMCG redogör för Lågans 
marknadsöversikt för energieffektiva byggnader. Bostadsbo-
laget Bostad AB Poseidon berättar om hur de vågade satsa 
på lågenergihus och berättar om hur man tänkt går vidare. 
Projektet heter Backa Röd och omfattar ombyggnad av mil-
jonprogram. Föredraget hålls av Mathias Westher, Bostad AB 
Poseidon. Berth Olsson på företaget Bengt Dahlgren berättar 
om husvärden som bygger nya Krokslättsområdet till lågen-
ergi. Mari-Liis Maripuu, CIT Energy Management redogör för 
hur man konverterar kontor till att bli mera energieffektiva. 
Seminariet avslutas med en paneldebatt. Anmälan sker på 
www.laganbygg.se/anmalan.

Effektivisering med 
virtuellt byggande

Fredag 11 mars 2011hålls sk BIM-seminarium på Svenska 
Mässan. Programmet startar 09.00 med samling och 
morgonkaffe. Seminariet handlar om effektivisering med 
virtuellt byggande och BIM. Deltagarna får lyssna på 
och diskutera med lokalt branschfolk som visar praktiska 
exempel från företag och projekt inom husbyggnad och 
anläggning:

•  Riskulla Kraftvärmeverk – praktikfall med exempel på 
 användning av BIM på flera sätt
 (Anders Lundqvist, COWI och Bo Wallin, Liljewall Arkitekter)
•  Projekt Rågården – projektering, samordning, 
 energianalyser, mängdhantering och tidsplanering med 
 hjälp av modeller, (Johanna Fredhsdotter, NCC)
•  BIM för Byggmästare – möjligheter, problem, åtgärdsbehov och 
 dellösningar för mindre och medelstora byggare
 (Peter Hårte, Tuve Bygg och Carl-Erik Brohn, SVR IT-grupp)
•  Energiportalen – ett framgångsrikt exempel från Akademiska Hus
 (Peter Karlsson, Akademiska Hus)
•  Konkreta tillämpningar i visualisering och modellering 
 i utbildningen, (Börje Westerdahl, Chalmers)
 Kl 12.00 Lunch
•  Hur utvecklas byggherrens kravhantering, (Chalmers)
•  Trafikverkets BIM-satsning med exempel
 (Henrik Franzén och Niklas Lindberg, Trafikverket)
•  BIM i anläggningskonstruktioner och produktion
 (Jan Olofsson och Daniel Segenstedt, Skanska)
•  Hur går vi vidare i praktiken – diskussion och konkreta exempel
 (Rogier Jongeling, OpenBIM)

Seminariumet slutar omkring kl 14.30 med kaffe. Arrangörer 
av seminariumet är OpenBIM, Sveriges Byggindustrier, SVR 
Samhällsbyggarna, Byggherrarna, STD-företagen, buildingS-
MART Sweden, Föreningen för Förvaltningsinformation. 
Ansvariga personer är Pär Åhman, Sveriges Byggindustrier, 
Mårten Lindström och Rogier Jongeling, OpenBIM. Delta-
garavgift är 1200 kr exklusive moms. Avgiften faktureras 
efter genomförande. Anmälan görs via OpenBIMs hemsida, 
www.openbim.se
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så allvarligt skakats av denna händelse. 
I de första rapporterna efter olyckan tyder det på att 

den bakre motvikten på maskinen lossnat och olyckligt 
krossat Ad Swanink som arbetade på platsen där motvikten 
föll ner. Just nu pågår en omfattande utredning som kan 
ta veckor att slutföra. Senare rapporter har föreslagit att 
maskinens massiva underrede kollapsade vilket resulterade 
i att motvikten lossnade. Även om utredningen kommer att 
ta veckor att genomföra kommer troligen effekterna på 
rivningsbranschen att bli betydligt längre.

Ad Swanink var en pionjär i arbetet med att utveckla 
och konstruera gigantiska höjdrivningsmaskiner och han 
har länge samarbetet med David Kocurek i England. Ad 
Swanink och hans bolag STC var lite mera anonym i sin 
framtoning i jämförelse med hans kollega Ruud Schreijer 
som driver bolaget Rusch. 

Behövs så stora maskiner?
Swanink för tidiga och tragiska död är en stor förlust, och 
våra tankar går till hans familj, vänner och kollegor vid 
denna tid. Men mångas rädsla är att något annat kan ha 
dött tillsammans med Swanink, pionjäranda som har tagit 
höjdrivningsmaskinerna med räckvidder på 25 meters 
upp till 50 meter och högre. Är det så att höjdrivare med 
räckvidder omkring 90 meter helt enkelt skapar så enorma 
krafter som är alltför svåra att bemästra och att fler liknande 

Tragisk dödsolycka 
med höjdrivare
En av rivningsbranschens 

verkliga innovatörer och pion-

järer ifråga om extrem höj-

drivningsutrustning har tra-

giskt förolyckats. Ad Swanink, 

ägare av ingenjörsföretaget 

STC bv, omkom när han utför-

de arbeten på världens största 

höjdrivare med en räckvidd på 

90 meter.
Inom demoleringsbranschen händer tyvärr ett antal dödso-
lyckor varje år. I Sverige har vi tack och lov varit ganska 
förskonade.I Nederländerna pågår nu en större utredning 
gällande riskerna med främst höjdrivningsmaskiner då en 
fruktansvärd olycka inträffade nyligen. 

Pionjär och innovatör inom branschen
Motvikten på en höjdrivare lossnade och föll så olyckligt att 
den dödade Ad Swanink, ägare av ingenjörsfirman STC bv. 
STC hade anlitats att åtgärda några problem på världens 
största höjdrivare, en Cat 5110B TUHD-90-5. Maskinen, 
som är världens största och högsta rivningsmaskin med 
en räckvidd på 90 meter, har specialdesignats av holländ-
ska bolaget Rusch. Professionell Demolering har tidigare 
berättat om maskinen då den lanserades i slutet av 2008. 
Dödsfallet har tydligt kastat en skugga över användandet av 
extrema höjdrivningsmaskiner. I synnerhet i Nederländerna 
kan det dröja innan branschen återfår sin balans efter att 

tragiska olyckor riskerar att hända? Övriga extrema höjdri-
vare ligger i spannet 45 till 65 m i räckvidd vilket kanske 
bör bedömas om den övre acceptabla gränsen? Men många 
som kände Ad Swanink bedömer att hans önskan och 
enorma pionjäranda var inte att utveckling skulle stanna 
här utan fortsätta. Men oavsett så har händelsen redan 
satt djupa sår i branschen och den fortsatta omedelbara 
utvecklingen är svår att utröna.

Många är dom svenska höjdrivare som bär Ad Swa-
ninks konstruktioner och design. Vi kan bara ta av oss hatten 
för en sann innovatör och maskinkonstruktör som gått ur 
tiden allt för tidigt.
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Jerneviken på offensiven
Göteborgsföretaget Jerneviken Maskin AB är verkligen på of-
fensiven med många förändringar inom bolaget som kommer att 
medverka till att stärka bolaget ställning på marknaden. Nedan 
har varje nyhet delats in för sig.

Jerneviken ökar 
säljaktiviteten i 
Göteborgsområdet
Jerneviken har för första gången anställt en 
utesäljare i Västsverige. Han heter Tomas 
Johansson har tidigare bland annat arbetat 
för  Hagby i Göteborg. Då Hagby sålde sin 
byggavdelning till Huskvarna började Tomas 
på Levanto. Tomas Johansson börjar sin 
anställning på Jerneviken den 1 mars, hans 
elddop blir på Göteborgsmässan Byggma-
skiner den 8-11 mars.

Jerneviken ökar 
sin säljaktiviteten i Stock-
holmsområdet
Pelles Diamant som tidigare arbetade til lsammans med 
Tyrolit har sedan december 2010 marknadsfört Jernevikens 
diamantverktyg, maskiner och reparation av maskiner samt 
omsättning av borr. Pelles Diamant är lokaliserad i Västberga 
bland övriga branschkollegor. ML Diamant med Matte fort-
sätter som vanligt att marknadsföra Jernevikens sortiment i 
Stockholmsregionen.

Jerneviken etablerar ett 
delägt dotterbolag i Danmark

Jerneviken har tillsammans Bjarne Brandt och 
Jeanette Brandt etablerat Jerneviken A/S i Kö-
penhamn. Jeanette och Bjarne är inte släkt men 
äger Danmarks största entreprenadföretag inom 
betonghåltagning tillsammans. För närvarande 
pågår tester och utvärderingar av diamantverk-
tygen före introduktionen på marknaden.

Jerneviken delägare 
i Dr Bender
Det är säkert redan bekant att Jerneviken Maskin 
AB numera är delägare i det tyska produktions-
bolaget Dr Bender. Det var i september förra 
året som Jerneviken förvärvade 24,33% av 
Dr Bender. 

Dr Bender är utan överdrift en av de ledande 
i världen beträffande utveckling av 1000Hz högfrekvensteknik. Via 
utvecklingen av Medusa högfrekvenssystem, utvecklades 4-modulsys-
temet som innehåller motorn Beluga, sågen Squatina, ringsågen Kogia, 
svärdsågen Espada och borrmodulen Arra med planetariska växlar.

“Jerneviken har gjort denna utveckling möjlig rent tekniskt och 
ekonomiskt så det var naturligt att Jerneviken blev delägare i bolaget”, 
berättar Jerneviken Maskins grundare och ägare Owe Persson.

Tilläggas bör att Dr Bender idag är underleverantör till andra 
branschdominerande företag av högfrekvensmotorer. 

www.jerneviken.se

Tomas Johansson ny säljare.



För att förbli konkurrenskraftiga i en värld som numera går snab-
bare och snabbare känner nog de flesta att vi måste utveckla och 
förnya våra produkter, teknik, tjänster, affärsstrategier och även våra 
personliga färdigheter och know-how mycket mera kontinuerligt 
än tidigare. Håltagningsbranschen är naturligtvis inget undantag 
i detta sökande efter spetskompetens. Därför har fyra stora till-
verkare av diamantverktyg i Europa, Carbodiam, Eiche, Samedia 
och Ultradia, gått samman för att lansera vad de kallar European 
Diamond Tool University.

Forsknings- och utbildningsinstitut
Detta är inte ett utbildnings- och forskningsinstitut med stora 
lokaler och tusentals studenter på det sätt vi använder föreställa 
universitet som MIT eller Oxford.

Den övergripande uppgiften för EDU är mer att vara en 
högklassig forsknings- och utbildningsinstitut för att konsolidera 
expertis och kunnande för europeisk sågning, borrning och slipning. 
Målet är att alla yrkesverksamma, inklusive agenter, distributörer, 
återförsäljare, slutanvändare, entreprenörer, specialister, utrust-
nings- och diamantverktygstillverkare, och även andra universitet, 
ska delta och lära sig nya saker och trender genom utbildning.

“Vi tror att antalet sponsorer kommer att öka och kommer 
att stärka universitetets ställning ännu mer. Varje sponsor kom-
mer att investera en hel del insatser i EDU men kommer också i 
gengäld få åtnjuta en rad olika fördelar, säger Carbodiam Group 
General Manager Nicolas Vermeulen. “Målet med EDU är att bli en 
inspirationskälla för att skapa nya affärsmöjligheter, sätta en helt 
ny branschstandard, öka kundnärhet och förstå kundernas strategi 
och behov samt fungera som en referens och påskynda utveckling, 
innovation och hållbarhet i branschen.”

Låga kostnader och användbart
Det är kostnadsfritt att studera på EDU men studenterna betalar 
per seminarium. Priset per session ligger på ca 2700 kr, inklusive 
alla nödvändiga material och lunch. Under hösten 2010 drogs 
verksamheten med flera introduktionsevenemang som arrang-
erades i Belgien, Nederländerna och Frankrike med deltagare från 

Universitetet för håltagare
Fyra europeiska 
tillverkare av dia-
mantverktyg har gått 
samman och lan-
serar nu det första 
europeiska Univer-
sitet för håltagare. 
Avsikten är att öka 
kompetensen bland 
håltagare och ut-
veckla industrin 
som sådan.

europeiska företag som är verksamma inom betonghåltagning 
och golvslipning. Man har nu lagt upp ett utbildningsprogram för 
första halvåret av 2011.

Ansökan till EDU kan göras online via universitetets webbplats. 
Varje träningspass kommer att genomföras på lämpligt språk, bero-
ende på gruppens sammansättning, som skall bestå av högst åtta 
deltagare med samma profil. Tanken är alltså att EDUs resurser inte 
bara är avsett för Benelux och Frankrike utan det är deltagarna som 
bestämmer vilket språk kursen genomförs på. Gästföreläsare kom-
mer också att anpassas till det språk som används under träningen. 
Själva utbildningarna kommer dessutom att genomföras på olika 
platser i Europa. Idag finns som bekant fyra sponsorer i projektet 
vilka kommer att ha inverkan på var utbildningarna genomförs. 
Men med fler sponsorer ökar också valmöjligheterna. En stor del 
av utbildningen kommer att ägnas åt praktisk användning av olika 
diamantverktyg för olika branscher.

www.eurodiamonduniv.com

EDU utbildningsprogram 
från januari till juni 2011
•  Förbättra dina resultat i sågning och borrning  Onsdag 2011/02/03

•  Lönsam kapning av förspänd betong    Onsdag 2011/09/03

•  Lär dig golvbehandling och golvytedekorering Onsdag 16/3/2011

•  Innovativa lösningar för kärnkraftsavveckling   Onsdag 23/3/2011

•  Miljörivningsprocessen     Onsdag 30/3/2011

•  Asbestsanering       Onsdag 2011/06/04

•  Lönsam renovering av gamla byggnader   Onsdag 13/4/2011

•  Förbättra dina resultat i saneringsarbetet   Onsdag 20/4/2011

•  Intelligenta val av diamantverktyg för flygplatser, 

 broar och vägar       Onsdag 27/4/2011

•  Lönsam kapning av eldfasta material    Onsdag 2011/04/05

•  Optimal fräsning i tegel     Onsdag 2011/11/05

•  Diamantverktyg för håltagning för golvvärme   Onsdag 18/5/2011

•  Optimal sågning i natursten     Onsdag 25/5/2011

•  Lönsam sågning i färsk betong    Onsdag 2011/01/06

•  Lönsam kapning, borrning och ytbeläggning   Onsdag 2011/08/06

En lektion på nya universitetet för håltagare där föreläsningen hålls av Carbodiams marknadschef Claude Besson.

Nedan Carbodiams vd Nicolas Ver-
meulen.
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WEKA multifunktionella 
kärnborrmaskiner

WEKA har nyligen infört det mångfacetterade borrsystemet 
DK09. Den nya maskinen kan manövreras både som handhållen 
eller stationärt i en borrigg. Den har ett patenterat integrerat 
system för plombering som kan användas för både våt- och 
torrborrning genom att ansluta antingen en kulventil för våt 
användning eller stoftavskiljning för torr användning.

Tack vare ett slagtåligt plasthölje är maskinen mycket 
lätt. Det ger också hög effekt och en stor borrningsräckvidd 
på upp till 200 mm.

Liksom alla andra borrmaskiner från WEKA är den nya 
DK09 också utrustade med en slirkoppling och sk Intellitronic, 
som visar när maskinen är överbelastad genom att en lampa 
blinkar. Säkerhetssystemet hjälper operatören att arbeta med 
maximal effektivitet, hög arbetskomfort och ökar livslängden 
på maskinen samt att onödiga stopp elimineras.

Modell finns även renodlad för våtborrning och har då 
modellbeteckningen DK08.

www.weka.com

Flera nya Hilti Produkter
Hilti har nyligen introducerat flera nya handhållna produkter 
såsom bilningshammaren TE 3000-AVR och bensinkaparna 
DSH 700 och DSH 900.

Tillverkaren beskriver den nya TE 3000-AVR en utomordent-
ligt kraftfull bilningshammare som inte behöver en kompressor 
för att arbeta. Den drivs alltså elektriskt, väger 29,9 kg, har en 
märkeffekt 2070 och en slageffekt på 68 joule.

Bilningshammaren är utmärkt för exempelvis bilning i 
armerad betong i samband med rivningar eller för att bryta 
upp asfalt i samband med vägbyggen. Maskinen har en doku-
menterad kapacitet att bryta upp sex ton betong per timme. 
Det aktiva och treaxlade vibrationsreduceringssystemet (AVR) 
håller vibrationsnivån på 7 m/s2.

Hiltis nya bensindrivna kapmaskiner DSH 700 och DSH 900 

När debatten om 
skadliga vibrationer 
drog igång trodde 
många att de hand-
hållna verktygen 
skulle minska i an-
vändning. Men ef-
fekten blev snarare 
den motsatta. Vår 
tillverkare tog istäl-
let till krafttag för 
att utveckla system 
för avvibrering. På 
följande sidor public-
erar vi ett tema om 
handhållen utrust-
ning och vad som är 
nytt just nu.

Text: Mikael Karlsson

drivs med tvåtaktsmotorer designade att ger maximal effekt även 
vid låga varvtal. Med denna egenskap kan de kapa betong, stål, 
sten och tegel exceptionellt snabbt.

För närvarande finns två versioner av varje modell. DSH 700 
30 har ett sågdjup på 100 mm och DSH 700 35 med en sågdjup på 
125 mm. The DSH 900 35 och 40 har ett sågdjup på 125 och 150 
mm respektive. Uppmätta Hand-armvibrationer resultat  är mycket 
goda och varierar från så lågt som 3,2 upp till 6,3 m/s2.

www.hilti.se

695GC - ny diamantkedjesåg från ICS
ICS introducerade nyligen diamantkedjesågen 695GC, som 
kombinerar en smidig och lätthanterad såg och ICS patenterade 
diamantkedjeteknologi. ICS 695GC har en motor på 94 cc och 
6,4 hk som klarar de tuffaste uppgifter med att kapa armerad 
betong, sten, tegel och sega järnrör.

Kedjesågen klarar att såga upp till 40 cm djupt, har ett 
smalt och smidigt svärd lämpligt i trånga utrymmen och utmärkt 
i sammanhang där översågning inte är tillåten. Sågens egenvikt 
är så låg som 9,6 kg vilket gör den lätt att arbeta med utan att 
trötta ut operatören. 

ICS har infört en rad förbättringar på den här sågen som 
snabbt blir uppenbart för användaren. Vid sidan av den för-
delaktiga ergonomiska designen och den låga vikten har man 

Nytt och handhållet

WEKA har nyligen introducerat sin nya 
borrmaskin DK09. DK09 kan användas 
både som handhållen och stationärt i en 
borrigg. Den har ett integrerat patenterat 
system för plombering som kan användas 
vid både våt- och torrborrning genom att 
ansluta till en kulventil antingen vatten-
ledning eller stofthanterare.

ICS nya såg med modell-
beteckningen 695GC



Nytt och handhållet
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Hilti har under 2010 lanserat sina egna 
bensinkapar på marknaden.



lyckats sänka både buller och vibrationer utan att offra kraft och 
prestanda.

ICS 695GC är också kompatibel med ICS exklusiva FORCE4 
™-teknik. ICS 695F4/FORCE4-uppgradering tar kraften och pre-
standan i den nya 695GC och kombinerar den med den kanske 
starkaste diamantkedja som någonsin gjorts.

Dessutom tillåter användning av FORCE4-tekniken på 695F4 
operatören att även, utöver betong och sten, även kapa segjärn, 
PVC, Insituform, Gjutjärn, och HDPE rör. För dessa applikationer 
används den nya PowerGrit ®-kedjan från ICS.

www.icsbestway.com
www.matek.se

Dr Bender handhållna 
Medusa-system med fyra moduler

Det unika i Dr Benders Mendusa-system är frekvensomriktaren 
som levererar 220 och 400V. Standardmaskiner behöver max 
220 - 240V och kräver max 3500W med 16A nätanslutning. Det 
samma gäller med högfrekvensteknik men HF-boxen klarar att 
styra ut 8000W om powerboxen ansluts till 16 eller 32A, 400V. 
Kort sagt så byter man bara kabeln.

Dr Benders koncept är att ge kunden valmöjligheter att utföra 
arbetet även när strömmen bara ger möjlighet till ett 1-fas uttag 
230V ute på byggen. Men om maskinen ansluts till 400V, 16A, 
3-fas ökar kraften till mer än det dubbla och innebär obegränsad 
eller tillräcklig kraft och avverkningshastighet.

“Detta vet redan svenska kunder då vi sålt 25 procent av 
Dr Benders produktion i Sverige vilket är ca 250 enheter. Därför 

ICS introducerar den helt nya kedjesågen ICS 695GC  som kombiner-
ar bekvämligheten med ICS patenterade  diamantkedjeteknologi.
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är konceptet mycket populärt”, säger Ove Persson på Jerneviken 
Maskin som numera är delägare i Dr Bender.

Medusa-systemet är uppbyggt på en dröm från Owe Persson 
att utföra alla håltagningsuppdrag med ett modulsystem. För att 
göra byte av moduler snabbt utvecklade man ett snabbkopp-
lingssytem för byte av modulen.

Det började med Squatina handsågen som blev modul 1 
med ett sågdjup 15 cm med 415 mm klinga. Modul 2 är ring-
sågsmodulen Kogia med en patenterad ring på 400 mm som 
sågar 30 cm djupt. Den tredje modulen är svärdssågsmodulen 
Espada som kan utrustas med olika svärdlängder 40, 50, 60 och 
70 cm svärd. Dr Bender har ett patent  för att öka livslängden 
på kedjan tre (3) gånger. Patentet är under utveckling men inte 
helt färdigutvecklat.

Den fjärde modulen är borrmodulen Arra. Alla dessa idéer 
kommer från Dr Benders huvudägare, Bernard Brehm i samarbete 
med Owe Persson på Jerneviken Maskin AB.

Det fina i kråksången är att man sedan kan sätta borrmodulen 
på Squatina som ger 2900rpm, perfekt för ett 25 mm borr. Bernard 
fortsätter att tänka och utvecklar en planetarisk växel med nedväx-
ling 5.5 som ger 527rpm och möjlighet att borra 150 mm hål med 
Squatina stativmonterad. Owe Persson uppdrar då Bernard att göra 
ytterligare en växel som ger 9000rpm. Efter en tids funderande har 
Brehm löst problemet genom att man kan vända borrmotorn upp 
och ned får då i kombination med 5.5 växeln 160rpm på spindeln. 
Den planetariska växeln får två varvtal genom att flytta utgående 
axel från vänster till höger sida.

“Detta kombinerade tänkande innebär att man kan borra hål 
med basvarvtal, 9500, 2900, 880, 527 och 160rpm genom att 
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Dr Benders nya högfrekvenskit Medusa är en motor med 
fäste som kombinerar fyra maskiner för borrning, sågning 
och kapning med diametrar från 6 till 600 mm och såga 
upp till 600 mm sågdjup.

K 3000 Vac är en ny smart 
och miljövänlig lösning 

från Husqvarna med 
en effektiv släde som 
samlar upp dammet.



En smart och miljövänlig lösning från Husqvarna. K 3000 Vac erbjuder en helt 
ny stoftavskiljningteknik. Genom att fästa en löstagbar “släde” på kapens 
klingskydd och sedan ansluta den till en dammsugare förskonas arbetsmiljön 
från skadligt damm. Dammet samlas effektivt i dammsugaren.
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kombinera de planetariska växlarna.
Frekvensomvandlaren ger steglös varvtalsreglering med bibehål-

let vridmoment genom hela varvtalsregistret.
Man kan borra från 6 mm till 400 mm utan problem med 

handsågen stativmonterad med de planetariska växlarna. Detta 
låter osannolikt, med det är faktiskt sant.

Owe Persson brinner verkligen för detta system och säger till 
tidningen att det handlar om en världssensation inom professionell 
betonghåltagning. Det färdiga konceptet kommer att visas på 
Byggmaskiner i Göteborg och på Bebosa i Winnigen utanför Köln 
i slutet av Mars.

Många nyheter från Husqvarna
Husqvarna Construction Products har lanserat många intressanta 
handhållna nyheter sedan våren 2010. Den kanske mest aktuella just 
nu är lanseringen av K 3000 Vac för torrkapning i sten och betong 
med en unik stoftavskiljningsteknik.

Genom att man fäst en löstagbar “släde” på kapens klingskydd 
som sedan anslutas till en dammsugare, blir arbetsmiljön förskonade 
från irriterande damm. Dammet sugs upp direkt innan det tar sig ut 
i luften och samlas upp direkt i dammsugaren.

På K 3000 Vac ligger själva släden på baksidan av klingskyddet, 
vilket ger föraren en klar siktlinje av bladet. Detta förbättrar avsevärt 
både precision och effektivitet. Dessutom roterar sågens blad framåt 
vilket avsevärt minskar arbetsbelastning och gör sågning mera ef-
fektiv med minimalt motstånd möjligt.

Med sin kraftfulla motor och ergonomiskt utformat handtag, är 
K 3000 Vac ett utomordentligt smidigt och kraftfullt effektivt verktyg 
för professionella torrkapningsapplikationer.

www.dr-bender.de
www.jerneviken.se

Husqvarna K 970 - mycket 
effekt i kompakt format

En annan nyhet är Husqvarna K 970 med en ny och spännande de-
sign. Man har också med denna produkt förbättrat ergonomin samt 

K760, en ny uppgraderad och kraftfull 
all-roundkap från Husqvarna.

K970 är en ny kompkat kapmaskin med 
mycket kraft i ett litet och lätt format.
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tillfört nya tekniska lösningar som låter användaren åstadkomma 
mer, med mindre ansträngning. K 970 var Husqvarnas mest intres-
santa kapnyhet förra året. K 970, som ersätter populära K 960. 
Maskinens yttre är lika genomtänkt som dess insida. Med tydlig 
inspiration från företagets motorsågar har Husqvarna skapat en 
modern, strömlinjeformad kapmaskin med kompakt design – och 
under kåpan finns alla de tekniska lösningar som underlättar en 
håltagares arbete: Först och främst den kraftfulla X-torq motorn, 
som både ger en högre effekt och sänker emissionerna med upp 
till 75 procent och bränsleförbrukningen med 20 procent. Nya 
Active Air Filtration£ är ett av de effektivaste luftfiltersystemen 
på marknaden och innebär minimalt motorslitage även i de mest 
dammiga miljöer. Den nya utformningen säkrar ytterligare att 
dammläckage inte kan uppkomma vid felaktig service. Därutöver 
har K 970 en dammavtätad startapparat för ökad tillförlitlighet och 
livslängd. Maskinen är lättstartad även för ovana användare tack 
vare Air Purge och dekompressionsventil.

Precis som övriga Husqvarnakapar har K 970 utmärkt ergo-
nomi. En nyhet är att det bakre handtaget försetts med ett mjukt 
inlägg i gummi, som ger bättre grepp för handen och gör det 
enklare att arbeta med höften som stöd. En id installationsarbeten, 
asfaltskapning och metallkapning.

Ny kraftfull allround-kap 
Husqvarna K 760 är en kraftfull allround-kap som är utrustad med 
bl a nya generationen Active Air Filtration™, ett av marknadens 
mest effektiva centrifugalluftreningssystem som tillåter upp till ett 
års användning utan filterbyte, SmartCarb™, inbyggd automatisk 
filterkompensering, samt ett mycket effektivt avvibreringssystem. 
K 760 har dessutom motor med X-Torq, som ger upp till 75 % 
mindre emissioner, 20 % lägre bränsleförbrukning och högre effekt, 
samt DuraStarter™, en dammavtätad startapparat som ger ökad 
tillförlitlighet och livslängd. Den är ovanligt lättstartad tack vare Air 
Purge och dekompressionsventil. K 760 lämpar sig för kapning av 
betong och sten vid ombyggnader, renovering och nyproduktion, 
mindre håltagningsarbeten och justering av fönster- och dörröpp-
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Adamas har uppgraderat den handhållna väggså-
gen HSX350 som lanserades 2007. Den har 
försetts gummigrepp för att följa EUs senaste 
reglemente för säkerheten för handhållna el-
verktyg.

Världens mest kraftfulla 
bilningsspett enligt Bosch.



ningar samt vid rör-, asfalt- och metallkapning.
www.husqvarna.se

Adamas diamantsåg uppgradering
Adamas har uppgraderat sin handhållna diamantsåg HSX350 
handhållna som lanserades 2007. Bland annat har den försetts 
med gummigrepp för att följa de senaste EU-regler för säker-
heten för handhållna elverktyg. HSX-350 är lätt och väger bara 
9,8 kg. Den har en 2100W/230 V motor som ger 3800 rpm 
och kan förses med en ø 350 mm klinga som klarar sågdjup 
på 140 mm. Dessa funktioner gör sågen lämplig för kapning i 
tegel, armerad betong och natursten.

Sågen kan användas förses med vattenkylning men kan 
också användas för torrkapning (endast i kombination med 
lasersvetsade sågblad). För renoveringsarbeten inomhus är den 
eldrivna handsågen från Adamas ett perfekt alternativ istället 
för bensin- och hydrauldrivna sågar.

www.adamas.com

Ny mejselhammare från Bosch 
Bosch lanserar ny världens starkaste mejselhammare, enligt 
dom själva. Maskinen sägs avlägsnar tre gånger mer material 
än andra på marknaden förekommande mejselhammare. Den 
levererar massor av kraft och små vibrationer. Med en slagef-
fekt på 69 joule kan stora mängder betong, sten och asfalt 
avlägsnas. Den vibrationsreducerande hammarmekanism och 
rekyldämpade handtag ger väldigt små vibrationer jämfört med 
andra mejselhammare . Kvalitetskomponenter av aluminium 
och stål ger lång livstid.

Det är komplicerat att tillverka en mejselhammare som 
både är effektiv och inte vibrerar för mycket. Men nu kommer 
Boschs ingenjörer med ett stort genombrott i och med den 
nya mejselhammaren Bosch GSH 27 VC Professional. Den har 
en mycket låg vibrationsnivå på endast 8,5 m/s2 tack vare 
vibrationsreducerande hammarmekanism och rekyldämpade 
handtag. Det är en väsentligt lägre vibrationsnivå jämfört med 

många av konkurrenterna, enligt Bosch. Och, enligt Bosch, går 
mejselhammaren inte loss mindre effektivt på uppbrytningen 
av materialet för det. 

GSH 27 VC Professional har nämligen en imponerande 
slageffekt på hela 65 joule. Det gör den till världens kraftigaste 
mejselhammare till 230 volts anslutning. Med kombinationen 
av låg vibrationsnivå och stor kraft kan den användas hela tre 
timmar om dagen och avlägsna upp till 8 900 kilo betongplat-
tor, fundament, sten eller asfalt under arbetspasset. Som jäm-
förelse klarar de närmsta konkurrenterna att avlägsna endast 
en tredjedel så mycket. GSH 27 VC bryter upp till och med 50 
procent mer material än sin föregångare. Så även de tuffaste 
uppgifterna blir lättare och du får mer gjort. 

Livslängden är också utmärkt. Den robusta konstruktio-
nen som är tillverkad av kvalitetskomponenter av aluminium 
och stål, ger verktyget en lång livslängd och gör det mycket 
ekonomiskt att köpa eller hyra. Tack vare verktygets låga 
tyngdpunkt och ett greppvänligt handtag är ergonomin så 
bra att hantverkaren inte behöver ta i så mycket för att hålla 
mejselhammaren stadigt.

En ny glidsäker yta av räfflat gummi på mejselhammarens 
övre del löser ett gammalt välkänt problem när man ställer det 
29,5 kg tunga verktyget upp mot vägg eller liknande. Tack vare 
gummiytan välter verktyget inte lika lätt och man behöver inte 
slösa muskelkraft på att lägga ner och lyfta upp det. 

Bosch GSH 27 VC Professional kan anslutas till uttag med 
en säkring på 16 A eller växelströmsgenerator från 3 kVA och 
finns hos ledande återförsäljare av professionella verktyg över 
hela landet. 

www.bosch.se

Nya kapmaskiner från Wacker Neuson
Wacker Neuson lanserar en ny serie kapsågar i form av model-
lerna BTS 630 och BTS 635 som tack vare ett unikt filtersystem, 
hög kvalitet och robust konstruktion kan användas betydligt 
längre tid med betydligt mindre underhåll än de vanliga mo-
dellerna på marknaden. Dessa egenskaper tillsammans med 
motorn med högt vridmoment gör att kapsågarna ger yrkesan-
vändarna det allra viktigaste: högsta produktivitet.

Kärnan i det slitstarka verktyget är ett unikt luftfiltersystem 
som ger en oöverträffad filtereffektivitet. Trestegssystemet 
består av en cyklonseparator, ett förfilter av skumplast och 
ett pappersfilter. ”Tack vare denna trestegskombination hål-
ler vårt filtersystem längre än alla andra jämförbara filter på 
marknaden”, förklarar Dennis Vietze, produktchef för brytteknik 
hos Wacker Neuson. ”Det betyder minsta möjliga avbrottstid, 
längre underhållsintervall och avsevärt minskade livscykel-
kostnader.” Förutom det innovativa luftfiltret spelar även den 
slitstarka och robusta konstruktionen en viktig roll för den 
ökade livslängden och den minskade avbrottstiden, däribland 
en specialbeläggning som skyddar kolvar och cylindrar mot 
slitage och kolvar med två kolvringar. Andra funktioner som 
förlänger livslängden är poly-V-remmen och det slutna höljet 
kring startsnöret. 

Den kraftfulla 4,3 kW-motorn har ett mycket högt vridmo-
ment, vilket ger en enastående kapprestanda. ”Vridmomentet 
är avgörande för kapprestandan”, säger Vietze. ”Det gör BTS 
630 och BTS 635 till de starkaste kapsågarna i sin klass. Kom-
binationen av hög kapprestanda och lång livslängd ger dessa 
maskiner en enastående produktivitet. Ytterligare en faktor som 
ökar produktiviteten är deras användarvänliga och ergonomiska 
utformning. Effektiv vibrationsdämpning sänker hand-arm-
vibrationsvärdena till under 5 m/s2 och gör det möjligt att jobba 
med kapsågen under en hel arbetsdag. Modellen BTS 635s är 
dessutom försedd med den innovativa mjukstarten. Det betyder 
att ett fjädersystem stöder startmekanismen, så att det krävs 
mindre kraft för att dra i startsnöret. Dennis Vietze sammanfat-
tar de nya kapsågarnas fördelar med: ”BTS 630 och BTS 635 
ger entreprenören och användaren högsta produktivitet tack 
vare tre olika egenskaper: lång livslängd, hög kapprestanda 
och enastående ergonomisk utformning.

www.wackerneuson.com

Nu kommer Wacker Neuson med en 
egen serie bensindrivna kapmaski-
ner.
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Under 2010 släppte Hilti sin kraftigt 
avvibrerade mejselhammare Hilti TE 
3000-AVR.



Fredheim Maskin AS

Sorterar sprängsten, jord, grus, krossad sten, fi nsortering och återvinning.

Den enda på marknaden medvariabla hydralikpumpar/lastkännande hydralik.

NYHNYHET

Marknadsledande i Skandinavien.

275 sålda sorteringsverk

sedan lanseringen 2006.

Håkan Björk 070-527 44 16 hakan@fredheim-maskin.se
Niklas Rickan 070-257 49 80 niklas@fredheim-maskin.se

Demo/hyrmaskiner säljes
-10 Keestrack nya modeller i lager

-10 Keestrack Käftkross

Stockholm Örebro Fagersta
08-583 522 29 • 019-24 59 59 • 0223-169 00



Inom entreprenad- och återvinningsbranschen 
kan man spara mycket energi och pengar genom 
att få ned antalet transporter. Det gäller också att 
använda rätt utrustning vid siktning och krossning. 
REMU Recycling system innefattar skopor för 
sikt-kross-mix samt mobila och stationära själv-
rensande siktverk. Allt för att tillgodose dessa krav. 
REMUs skopor finns i 15 storlekar med 12 olika 
axelsystem samt med en mängd olika slutfraktioner. 
Detta innebär hela 1474 grundvarianter och lägger 
man till de ställbara aggressivitetsnivåerna så ökar 
antalet varianter markant.

Snabbare och tystare siktskopor
REMU Screen siktskopor, som har testats under 
senhösten 2010, levereras nu med en helt ny 
utformning och design. Den blir standard på den 

svenska marknaden från och med i år. Den nya 
utformningen innebär att siktskoporna blir ännu 
snabbare, får lugnare arbetsgång, blir tystare och 
har ett lägre kraftbehov. Detta ger möjlighet till 
mindre motorer och högre hastighet. I normalt 
svårsiktade material ökar genomströmning av 
materialflödet med upp till 50 procent och aggres-
siviteten är större.

Effektivare metoder 
med Screen Crusher

REMU gör det som tidigare var omöjligt nu möjligt 
och öppnar dörren för en mängd nya arbetsmeto-
der. Screen Crusher skapar en unik kombination av 
full siktning och blixtsnabb transformering från sikt 
till kross och vice versa. Sikteffekten är till och med, 
i vissa material, upp till 50 procent effektivare än 

Ökad flexibilitet och energivinst 
med REMU Recycling System

tidigare tack vare den nya utformningen.

REMU Screen Crusher har:
•  Justerbar aggressivitet

•  Självrensning

•  Variabel slutfraktion som standard

Det går även att välja mellan tre olika 
aggressivitetsnivåer, alla justerbara:
•  Singel

•  Dubbel

•  Fyrfaldig

Selektering av sten-betong-järn-armering går som 
en dans med REMU Screen Crusher. Aggres-
siviteten kan justeras så att detta material blir 
kvar i skopan utan att det blir driftstopp. Kunden 
kan också välja mellan positiv och negativ an-
greppsvinkel. Dessutom finns flera andra möjliga 
justeringar som gör REMU Screen Crusher till ett 
oerhört flexibelt och väl kundanpassat hjälpmedel 
i kretsloppets tjänst.

www.remu.se
26    Branschtidningen Professionell Demolering • 1-2011

Nu kommer den officiella introduktionen av Ty-
rolits golvslipningssystem. Det var redan i höstas 
som Tyrolits serie av betonggolvslipar stod klarar 
för introduktion men det är först nu man på allvar 
sjösätter produkterna i Norden.

Sortimentet omfattas i detta skede av fyra 
robusta och slittåliga golvslipar, två stoftahanterare 
och tre standardverktyg. Maskinerna är enkla 
i sin uppbyggdnad och lika enkla att använda 
och det är det som är själva tanken. Sortimentet 
går under namnet Tyrolit Hydrostress Premium 
*** Floor Preparation Products och är avsett för 
effektiv betonggolv och avlägsnande av envisa 
ytbeläggningar. 

Beroende på ytan kan systemets kom-
ponenter kombineras enkelt och flexibelt att 
genomföra grov eller fin slipning. De tre nya 

standardverktygen är GT1 *** (borttagning av 
beläggningar), GT2 *** (grovslipning) och GT3 
*** (finslipning). 

Utmärkt slipningsprestanda 
Två av de fyra maskinerna, FGE270 *** och 
FGE400 *** är fabriksmonterade med en slipskiva 
som säkerställer en särskilt hög avverkningtakt. 
De andra två maskinerna, FGE450 *** och 
FGE530 *** är försedda med sk planetarisk driv-
ning och utrustade med tre slipskivor vardera som 
rör sig i motsatt riktning till det stora sliphuvudet 
de är fästa på. Fördelen med detta system är att 
det producerar mycket jämn underlag. 

Tyrolit har arbetat fram en optimal lösning där 
slipmaskinerna och dess konstruktion i kombina-
tion med diamantverktygen erbjuder ett effektivt 

och samspelat system som lämnar en perfekt 
betongyta redo för antingen ny golvbeklädnad 
eller betongpolering.

Enkel hantering 
och snabbare arbete 

Det nya golvslipsystemet från Tyrolit Hydrostress 
har bland annat som syfte att göra golvslip-
ningsarbetet effektivt och att spara tid. Alla 
komponenter är utformade för att säkerställa 
den optimala balansen i maskinerna. Därför har 
maskinerna skalats av och gjorts mycket enkla 
att arbeta med. Maskinerna kan monteras ned 
praktiskt och snabbt helt utan verktyg, vilket  
sparar tid och gör dem lätta att transportera. 
Ett patenterat system för verktygsbyte tillåter 
standardverktyg att monteras eller bytas mycket 

snabbt. Den funktionella designen och Plug & 
Play-systemet gör maskiner mycket enkel att 
använda. De arbetar i en hastighet med låga 
vibrationer och buller. 

Brett spektrum av applikationer 
Golvslipningssortimentet från Tyrolit kan används 
till stora som små jobb och är snabba att eta-
blera. Dess design gör dem särskilt effektiva 
i trånga utrymmen. Dessutom kan modellen 
FGE270 *** lätt omvandlas till en kantslip på 
bara några minuter med en extra tillsats. För 
smidig och effektiv uppsamling av slipdamm 
erbjuder Tyrolit Hydrostress två stofthanterare 
med modellbeteckningarna VCE2600D ***, 
och VCE4000D ***.

www.tyrolit.com

Tyrolit Hydrostress släpper ny golvslipningsserie



Ribas maskinservice AB
Service
Aröds Industriväg 17-19
422 43 Hisings Backa
Tel: 031 22 13 31
Kontaktpersoner: Tony Ribas,  

Lars Hilpold

Harry Eklund AB
Försäljning och service
Fornborgsvägen 55
141 33 Huddinge
Tel: 08 774 28 12, 070 566 88 46
E-mail: harry.eklund@telia.com
Kontaktperson: Harry Eklund

Pentruder AB
Försäljning och service
Gjutargatan 54
781 70 Borlänge
Tel: 0243 221155, 072 25221155
E-mail: bjorn.engstrom@tractive.se
Kontaktperson: Björn Engström

Hyrkompaniet
Service
Tornehögsvägen 66
245 92 STAFFANSTORP
Tel: 046 211 38 06, 070 5907078
E-mail: dan@tornhogsgard.se

Kontaktperson: Dan Åkesson

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. 

Snart introduceras den nya borrmotorn Pentruder 
MDU 3065 på marknaden. Den har ett mycket 
brett spindelvarvtalsområde, 100 – 1440 V/min och 
täcker mer än 90% av vanlig borrning. Motorn 
kan köras på antingen 1-fas eller 3-fas ström

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

Servicen för Pentruder-maskinerna har byggts ut! Det finns nu fyra serviceställen för Pentruder i  
Sverige, alla med välutbildade servicetekniker och ett omfattande lager av reservdelar.  
Välkommen med din förfrågan!

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

- Starkare än någonsin!

Pentruder MCCS  
Universell Borrigg

Pentruder CEL-TS 
Söm- och hörnborrningschassi
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Omdömet från kunderna om Pentruders nya högfrekventa borr-
motor är många och goda. “Helt enastående egenskaper erbjuder 
nya Pentruder MDU3065” är ett exempel på kommentarerna 
som fälldes när borrmotorn visades på World of Concrete. De 
goda egenskaperna är som sagt många och kortfattat kan dessa 
sammanfattas:

Ingen separat frekvensomriktarbox krävs
Motorn kan köras på antingen 1-fas eller 3-fas ström. För att 
byta mellan 1-fas och 3-fas ström behövs bara en adapterkabel, 
vilket gör det möjligt att använda endast en motor för de flesta 
borrjobb. 

Hög effekt på spindeln
3.0 kW kontinuerligt med 220-240 Volt 1-fas ström och 6.5 
kW kontinuerligt med 400 Volt 3-fas ström. Endast 16 Amp 
säkring behövs.

Mycket brett spindelvarvtalsområde, 100 – 1440 
V/min
Tre olika spindelenheter, vilka kan bytas ut på mindre än en minut, 
ger ett mycket brett spektrum av spindelvarvtal:
SL-spindel:  100-450 v/min.  Max Ø 600 borrkrona, 
       Ø 750 med utbyggnads-
adapter
SM-spindel:  200-900 v/min.  Max Ø 350 borrkrona
SH-spindel:  320-1440 v/min.  Max Ø 350 borrkrona

Med ett vred kan för varje spindel 15 olika elektroniskt styrda 
spindelhastigheter enkelt ställas in. Det finns också en vridmoment-
begränsad backväxel för att gänga av borrkronan eller skarvrör. 

Extremt stabil spindellagring
Spindeln är lagrad i dubbla förspända och justerbara koniska SKF 
rullager. Den höga stabiliteten underlättar starten och den fortsatta 
borrningen. 

Integrerat matarhus löper direkt på sågrälsen
Det integrerade ”matarhuset” löper direkt på den beprövade 
Pentruder sågrälsen, precis som en väggsåg. Detta koncept ger 
lägre vikt, bättre precision och enastående stabilitet vilket också 
innebär mindre slitage på borrkronan.

Enkel operatörspanel
Två tryckknappar och två vred är allt som behövs också för 
versionen med automatisk matning. Högintensitets lysdioder visar 
bland annat spänning, identifikation av startnyckel, belastning och 
felindikering.

Varje borrmotor har sin egen unika ”startnyckel”, precis som 
en bil. Startnyckel måste sättas i nyckelhålet innan maskinen 
kan startas.

Borrmotorn kan enkelt uppgraderas med en automatisk mat-
ningsenhet. Den automatiska matningen fungerar i alla riktningar, 
vertikalt nedåt, uppåt, horisontellt och alla riktningar däremellan. 

Med ett ”Amperevred” kan max strömförbrukning ställas in 
både för manuell och automatisk matning. Vid manuell matning 
kommer lysdioden för strömindikering att börja blinka när den 
inställda gränsen är nådd. Vid automatisk matning kommer mat-
ningsregleringen att sträva efter att utnyttja full effekt upp till den 
inställda strömgränsen. 

Den utbytbara spindelenheten kan vridas 360º för enklare 
positionering av borrkronan och bättre åtkomst i trånga utrymmen. 
Denna finess är patenterad. 

Nya unika högfrekvensborrmotorn MDU3065 från Tractive

“En motor klarar allt!”

Elektronikmodulen är byggd av komponenter av allra högsta 
kvalitet. Till exempel frekvensomvandlaren som uppfyller de allra 
högsta militära specifikationerna och är speciellt utvecklad för 
MDU3065 borrmotorn. 

Integrerat i borrmotorn finns även ett EMC-filter samt skydd 
mot överhettning och överspänning.

Borrmotorn är okänslig för variationer i spänning och 
frekvens och accepterar från 200 till 500 V ingångsspänning. 
Hela enheten är byggd för att klara kraven enligt IP67, och är 
således vattentät för borrning under-upp. 

En mycket tillförlitlig slirkoppling gör serviceintervallen 
längre. När det är dags för service indikeras detta med hjälp 
av lysdioderna.

Lättförståelig separat mjukvara (ingår i leveransen) som kan 

köras på en PC gör det möjligt för ägaren att enkelt hålla reda på 
enhetens prestanda, användningsdata och servicebehov. 

Byggd för att hålla
Endast högvärdiga material och komponenter används i Pentru-
der MDU3065 borrmotorn. 300 timmars serviceintervall ökar 
tillgängligheten och reducerar servicekostnader.

Som en “nykomling” på marknaden för elektriska borrmo-
torer har Tractive siktat på att utveckla Pentruder MDU 3065 
till den mest tillförlitliga, produktiva och flexibla borrmotorn 
på marknaden. Efter en omfattande utvecklings- och test-
period, kommer leveranserna av MDU3065 borrmotorn nu 
att påbörjas.

www.pentruder.com



RSG Grip
8 storl. från 250 kg till 2350 kg

Bättre lönsamhet med rätt verktyg

MSD skrotsax

10 storl. från 431 kg till 19.100 kg

RPG 5 finger Grip

7 storl. från 400 lit till 1250 lit 

/ 1250 kg till 3640 kg

R
7 s
/ 1

FP Crusher
8 storl. från 1250 kg till 7400 kg

SKÄR till många verktyg 

Vi har skär och slitagedelar till olika skärverktyg.

MDP 20R Demoleringssax 

1950 kg

FP Crusher

MD Grip
12 storl. från 270 kg till 3640 kg

LaBounty skrotsax 

9 storl. från 503 kg till 19680 kg

Produktinformation: www.ipegbg.com

Adm:
Tel 0708-77 66 82
Fax 031-81 44 06

Norge      +47 98 866 106
Danmark +45 98 461 222

Kristinehöjdsg. 17 
412 82 Göteborg 

Försäljning:
Tel  031-81 44 30
Fax 0303-79 94 25
jonas@ipegbg.comFinansiering
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Italiensk ligamatch? Nej, håltagarfinal
Innan vi pratar om vinnaren måste arrangören Tyrolit tilldelas en eloge 
för ett mycket väl genomfört och proffsigt arrangemang. Tillverkaren 
har nu blivit varm i kläderna för den här typen av arrangemang och 
genomförde det som den bästa rockshow. Ansvarig för de övergripande 
och tekniska detaljerna på såväl finalen som alla deltävlingar runt om 
Europa var Markus Kern.

Final och husmässa på samma plats
Som vanligt i Tyrolit Cutting Pro Competition hölls finalen på det gamla 
mässcentrumet mitt inne i Innsbruck i Österrike, inte alls långt från 
Tyrolits huvudkontor i Schwaz. Parallellt brukar man också arrangera 
en sk husmässa där man presenterar senaste nytt från tillverkaren. 
Vid årets final i tävlingen, som hölls den 27 januari hade man förlagt 
husmässan en trappa ner i samma lokaler som finalen. I mässhallen 
visade man det allra senaste i produktväg. Men av förklarliga själ har 
det inte lanserats några direkta nyheter sedan mässan Bauma för 
knappt 10 månader sedan. 

PD fick under dagen möjlighet att prata med flera av de ansvariga 
cheferna vid Tyrolit vilka var Alfonso Marra, Alfred Landl och Robert 
Harandi. Robert Harandi berättade bl a att Tyrolit arbetar på en ny 
serie av väggsågar baserad på en helt ny teknisk och designmässig 
plattform. Den första modellen kommer att lanseras redan i höst. Det 
nya diamantverktygstänkande i TGD-konceptet kommer under året att 
introduceras på borr och även torrkapklingor.

Rekorddeltagande
Finaldagen blev lång och innehållsrik och började med registrering av de 
besökande kl. 08.30. Från Sverige kom drygt ett 30-tal kunder, ungefär 
lika många från Norge och ett 20-tal från Danmark och några stycken 
från Finland. Förutom de nordiska deltagarna kom kunder från 14 
europeiska länder samt från ett antal andra länder runt om i världen. 
Totalt närvarade drygt 600 gäster och finalen blev den största hittills. 
Årets event är det andra i den här formen. Den första tävlingen med 

denna omfattning arrangerades 2008 med final 2009. Men Tyrolit har 
kört liknande tävlingar långt innan det och hela tävlingsidén kommer 
ursprungligen från Arne Holgersson som under många år varit Tyrolits 
ansikte i Norden vad gäller professionell utrustning för betonghåltagning. 
Arne är numera pensionär sedan 2009 men var ansvarig för HiBs resa till 
tävlingen. Husmässan var öppen hela dagen och parallellt med mässan 
arrangerade man också fyra seminarier som alla var välbesökta. Särskilt 
intressant var seminariet där Tyrolits chef i England, John Willis, berättade 
om Tyrolits utrustning för slipning och fräsning av betongytor utomhus. 
En växande metod för renovering av exempelvis betongvägar, broar och 
parkeringsdäck. Fram på eftermiddagen gavs några timmars vila innan 
det var dags för själva finalen i Tyrolit Cutting Pro Competition. 

14 landsfinaler och en 
hejdundrande europeisk final

Tyrolit Cutting Pro Competition är ett gigantiskt arrangemang som varje 
gång involverar näst intill alla från företagets 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 arrangerades 
under 2010. De flesta som besökte DEMCON kommer säkert ihåg Tyrolits 

Europas bästa be-
tonghåltagare är 
svensk och heter 
Joakim Lenander. 
Det stod klart efter 
att tillverkaren Ty-
rolit arrangerat fina-
len i de europeiska 
mästerskapen i 
betonghåltagning, 
Tyrolit Cutting Pro 
Competition 2011.

Att arrangera finaler i håltagning är ett gigantiskt arbete. 
Markus Kern (mitten) har varit ansvarig för det praktiska 
arbetet vid samtliga finaler. Här tillsammans med sina 
bröder.

Europas bästa håltagare enligt Tyrolit Cutting Pro 
Competition heter Joakim Lenander.
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Italiensk ligamatch? Nej, håltagarfinal



österrikisk TV och fotografer från flera andra tidningar inklusive HiB 
Infos utsände Patrik Sjöberg. 

Och alla satsar helhjärtat och tar tävlingen på fullaste allvar som 
sig bör. Stämningen inne i finalhallen kan närmast jämföras med en 
italiensk ligamatch där välrepeterade hejarramsor avlöser varandra, 
med supportrar i färgglada kläder blåsandes i horn och vuvuzuelor 
och sjungandes kampsånger och hejarramsor. Bruset är öronbedö-
vande 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 fullaste 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. 

tävling på mässan. Tyrolits nordiska dotterbolag med säte i Stockholm 
har verkligen fått visa färg under de senaste 12 månaderna där täv-
lingen upptagit mycket tid och även satsade kronor. Arrangemanget 
runt själva tävlingsmomentet med att bygga upp tävlingsscenen och 
genomföra tävlingen ansvarar ett team från Österrike för med Markus 
Kern i spetsen. Det var även Markus och hans mannar som genomförde 
finalen i Innsbruck. Tills sin hjälp hade han även kallat in sina två bröder. 
Upplägget för tankarna till en rockkonsert med något känt band. En 
massa utrustning, avancerade ljud- och ljusanläggningar, rörsystem 
och trossar, kravallstaket och body guards. Bakom den gigantiska 
scenen finns loger där de tävlande kan ladda inför tävlingsmomenten. 
Utrustad med backstage-pass kunde PDs redaktör ta sig innanför 
avspärrningarna och prata lite med de tävlande. Vid finalen fanns 
även annan media representerad såsom filmteam från både tysk och 

Glada svenska supportrar som hejar på Jocke Lenander.

Om det hade varit en tävling om bästa hejarklacken hade 
utan tvekan Italien tagit hem den segern. Stämningen förde 
tankarna till den värsta italienska ligamatchen.

Som vanligt var det Charlotte Engelhardt, 
känd TV-profil från Tyskland som var 
presentatör. Charlotte hade ett särskilt 
hjärta till norrmännen. Tills sin hjälp hade 
hon Tyrolits Christian Unterberger. 

Tyrolits president Alfonso Marra inledde hela tävlingen och 
hälsade bland annat alla tävlande nationer välkomna på sitt 
eget språk vilket var mycket uppskattat.
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Mer styrka i mindre förpackning.
CEMENT CONSTRUCTION PROCESS NUCLEAR TUNNELING MINING

Låt inte storleken på maskinen lura dig. Brokk 160 är ännu ett stort steg framåt när det gäller effektiv 
demolering. Med en ny, effektiv elektrisk motor erbjuder detta kompakta kraftpaket hela 410 J i slagkraft! Styrkan 
och storleken kombinerat med Brokks unika fjärrstyrning och flexibla, tredelade armsystem gör Brokk 160 till en 
perfekt lösning för säker och effektiv demolering för bygg-, tunnel-, gruv- och kärnkraftsindustrin.

VÄRLDSPREMIÄR FÖR BROKK 160.

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

Ett jämnt “race”
Konferenciärer för årets final var Charlotte Engelbert, välkänd 
programledare från tysk TV, och Tyrolits egen Christian Unterberger. 
Finalkvällen började med middag för de drygt 600 gästerna. Alla satt 
landsvis utsmyckade med tydliga attribut som visade var man kom 
ifrån. Stämningen var hög och förde tankarna till “Oktoberfest”. Så, 
omkring kl. 21.00, var det dags för tävlingen att starta. Tyrolits högste 
chef Alfonso Marra hälsade alla välkomna och därefter höll samtliga av 
Tyrolits landschefer “peptalk” från scenen till sina tävlande och dess 
supportrar. Att tävlingsnerverna spelade stor betydelse både hos de 
tävlande och konferenciärerna var uppenbart när tävlingen startade. 
Parvis tävlade de olika länderna mot varandra. Man var totalt 16 
tävlande fördelade på 14 olika nationaliteter, vilka var Italien, Eng-
land, Spanien, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, 
Österrike, Schweiz, Belgien, Polen och Holland. Man tävlade först i 
väggsågning, sedan i borrning och slutligen i handsågning. Utrustning 
och verktyg kom naturligtvis från Tyrolit förutom de bensindrivna 
handkaparna som kom från tyska Stihl.

Totalt sett var det ganska jämnt mellan de tävlande. Det var up-
penbart att alla de tävlande legat i hårdträning inför finalen. Ganska 
få misstag gjordes och de flesta var snabba med att rigga upp utrust-
ningen och komma igång. Men det var den totala sammanräknade 
tiden som var avgörande. Och snabbast med bästa precision var ingen 
annan än Sveriges egen Joakim “Jocke” Lenander. Han får nu åtnjuta 
frukterna av att vara Europas bäste håltagare till dess att tävlingen 
arrangeras igen. Månne det bli ett proffskontrakt kanske? På andra 
plats kom Jan Läderach från Schweiz och på tredje plats italienaren 
Luigi Zamperini. Zamperini hade ett helt fantastiskt supportergäng 
bakom sig som förde tankarna till en riktig italiensk ligamatch. Men 
tyvärr räckte inte stödet till seger denna.

För Jocke Lenander blev det ingen lätt väg till segern. Han var 
först ut i väggsågningsmomentet tillsammans med motståndaren. 
Något hände dock och momentet fick köras om. Under borrmomen-
tet hade Jocke uppenbara problem med att applicera borrmaskinen 
vilket kostade honom sekunder. Men tur i oturen får man väl säga 
så gick en säkring efter att hans motståndare redan avslutat sin 
borrning. Detta innebar att Jocke fick göra om hela momentet till sin 
fördel. Denna gång flöt allt som på räls och han hade presterat två 
starka tider. Det avgörande och det som förde honom till seger var 
handkapningsmomentet. En bra tid och snyggt kapat gjorde att han 
presterade den bästa tiden i tävlingen. Från tidningen Professionell 
Demolering vill vi förstås gratulera Jocke till segern och en mycket 
fin och målmedveten insats i tävlingen. Även våra grannländer 
Norge, Danmark och Finland gjorde bra ifrån sig i tävlingen. Danska 
Kim Guldbæck som fick lämna ifrån sig europatiteln till Jocke hade 
dock lite otur denna gång och fick inte riktigt in det flyt som gjorde 
honom till segrare 2009.  

Stämningen denna kväll var mer än på topp. Trött men med 

väldigt gott mod gick de som inte hamnade på prispallen hem med 
bara en sak för ögonen: ”Vi kommer tillbaka 2012”. Tyrolit har ännu 
inte officiellt bekräftat att tävlingen arrangeras 2012 men det räknar 
nog de flesta med. 

www.cuttingprocompetition.com
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Tyrolits Sonny Pettersson vid tunnelväggsågen. En produkt 
som han är pappa till.

Norden gjorde totalt sett bra i från sig. Men bäst var alltså Jocke Lenander från Sverige.

Steen Jensen från Danmark. Volker Sass från Norge.



Trots att det snart 

är ett år sedan den 

tyska mässan Bau-

ma arrangerades i 

München utgör den 

fortsatt en utmärkt 

milstolpe över vilka 

nyheter som 

gäller för vägg- 

och 

vajer-

sågar 

för 

professionell 

betonghåltag-

ning. Artikeln på 

följande sidor ger 

ett bra tvärsnitt 

över vad som 

är tillgängligt 

från våra till-

verkare.

Torrt och högfrekvent
Husqvarna Construction Products 

Helt i linje med trenden för avancerade system för sågning 
och borrning är Husqvarna nya högfrekvensdrivna 
vajersåg CS 10, som kan integreras med alla 
HF-väggsågar från tillverkarens sortiment. 
Den kan kombineras med antingen WS 
482 HF eller WS 440 HF som ett mångsi-
digt verktyg kapabelt att lösa både vägg- 
och wiresågning uppgifter. Den fjärrstyrda 
CS 10 är smart konstruerad, kompakt och 

smidig att arbeta med och ger 
en bekväm och flexibel såg-

ning. Enheten står för den 
absolut senaste tekno-
login från tillverkaren 
ifråga om högfrek-
vensdrift. Slätsågning 
är enkelt med CS 10 
genom möjligheten 
att montera såg-
huvudet på båda 
sidor av spåret. 
Det fjäderupphängda 
drivhjulet möjliggör en smidigare förflyttning 
av diamantvajern längs remskivorna, vilket 
bidrar till minska slitage. CS 10 lanserades 

under hörsten 2010.
Väggsågen WS 482 HF toppar Husqvarnas 

sortiment för väggsågning. Enligt företaget 
erbjuder  WS 482 HF ett unikt effekt/viktförhål-

lande, vilket ingen annan väggsåg på marknaden kan 
matcha. Maskinen, som klarar att arbeta med klingor på 
upp till 1600 mm i diameter, når maximal effekt med 
bara en 32 amp säkring. WS 482 HF är utrustad med 

en tvåstegs växellåda och steglös transmission som ger 
operatören möjlighet att välja en optimal skärhastighet 
beroende på klingans egenskaper och det material som 
ska sågas. 

Tyrolit Hydrostress 
De senaste nyheterna ifråga om vägg- och vajersågar 
från Tyrolit Hydrostress är uppbyggda kring ett modul-
tänkande. Motorn, styrenhet och fjärrkontroll utgör 
hjärtat och hjärnan i modulsystemet. HF-sågen WSE 
1620***, som använder 1600 mm klingor med 
sågdjup på upp till 710 mm, är en mångsidig 
väggsåg med justerbart vridmoment och varvtal 
tack vare en inbyggd tvåstegs växellåda och 
fyrstegs regulator på fjärrkontrollen. Vajerså-
garna WCE14*** och Vad gäller Tyrolits nya 
vajersågar så har de försetts med kraftigt ökad 

matningslängd och ett utökat vajermagasin som 
är både tidbesparande och användarvänligt. Dessa sågar 
är riktiga universalmaskiner som passar för i stort sett alla 
applikationer inom konstruktionssektorn. De finns med 
både elektriskt och hydrauliskt aggregat (WCE14***/
WCH14***) och är extremt flexibla vad gäller pla-
ceringen av maskinen. De möjliggör dessutom 
sågning av näst intill obegränsad tjocklek på 
materialet. Det stora lagermagasinet (14.2 m total 

vajerlängd) och den stora matningslängden 
ger maximalt utnyttjande av vajern, och ger 
användaren många valmöjligheter. Konstruk-
tioner upp till 11 m kan sågas med enbart 
3.2 m vajer kvar i vajermagasinet. Dessa nya 
vajersågar kommer därför bäst till sin rätt vid 
applikationer som kräver mycket hög prestanda 
och flexibilitet. Den låga vikten på kompo-
nenterna är slående, den tyngsta individuella 
komponenten väger enbart 20kg. Framför allt 
fungerar den kompakta flexibla konstruktionen 
mycket bra i trånga utrymmen. 
Det förenklade självinstruerande vajermagasinet 
sparar tid för användaren. Tryckhjul är överflödiga 
på dessa vajersågar, tack vare den nya patenterade 
dämpningsteknologin som garanterar väldigt mjuk 
matning under hela arbetet. Vajersågarna kan 
användas tillsammans med TYROLITs borrsystem 
HCCB-7 eller DRA500***, och att byta från vajer-
sågning till borrning har förenklats avsevärt, vilket 
också påtagligt förbättrat säkerheten. 

Hakken Consec 
Hakken Consec från Japan fokuserar 
främst på vägg- och vajersystem för torrsågning. Denna 
teknik har flera fördelar jämfört med den konventionella 
våta metoden, främsta fördelen med torrsågning 
är dess miljövänlighet. Eftersom vattnet främst är 
avsett för att kyla av diamantverktyget, uppstår 
inget slam utan istället ganska lite torrkaxs som 
är enkelt att hantera. Dammet eller kaxet sugs ut 
ur systemet med en vakuumsug och samlas i en 
uppsamlingspåse. Enkelt, rent och smidigt. Hak-
ken Consec maskinsystemet är dessutom särskilt 
genomtänkta vad gäller dämpning av buller från 
själva sågningen. Den viktigaste delen av Hakken 

Consecs väggsågningssystem HF-sågen 
CDW-40AE. Vajersågningsmodulen i 
systemet heter DSM-10F. 

ICS Blount 
ICS Blount, en pionjär inom diamantbe-

styckade sågkedjor, arbetar kontinuerligt 
med att öka precisionen, applika- tion och 
kvalitetsnivån på sina motorsågar. ICS senaste tillskott, 
den kompakta svärdkedjeväggsågen CWS-200, är kon-
struerad för att fungera med rälsstandarden 360. Sågen 
är ett utomordentligt smidigt alternativ vid väggsågning 
där översågning inte är tillåten. Såg innebär också 

en betydligt lägre belastning för operatören 
jämfört med handhållna maskiner. Sågen är 
lätt till vikt och smidig att snabbt etablera för 
rälsburen väggsågning. Med den nya väggså-
gen CWS-200 har tillverkaren även lanserat 

en ny diamantkedja med sandwich-segment och 
sk “Jet-Fit” som underlättare anpassning av svärdet 
i väggsågen. CWS-200 lanserades under förra året 
men såldes till en början endast på den amerikanska 

marknaden. Det är oklart om sågen 
säljs internationellt ännu. ICS 
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Torrt och högfrekvent
svenska distributör Matek anger inte på sin hemsida att man ännu 
har sågen i sitt sortiment.

Pentruder från Tractive 
Tractives Pentruder CBK drivs av en 15, 18, 22 eller 27 kW HF-motor 
och klarar kapning av att såga en kvadratmeter armerad betong på 
mindre än fem minuter. Väggsågen är konstruerad för klingor upp 
till 1600 mm i diameter. Sedan har företaget lanserat den unika 
vajersågen 3P8 som kombinerar hög produktivitet med mycket låg 
vikt. 3P8 är lika lätt att anpassas till olika typer 
av jobb och krav som alla andra modeller från 
Pentruder. Vajersågen kan användas med antingen 
en 70x70 mm stativ eller med räls och drivs av 
samma nätdel, Pentpak 427, som 
driver alla Pentruder-maskiner. 
Tractive har meddelat Pentruder 
Modular Concrete Cutting System 
snart att kompletteras med ett nytt 
lättare kraftaggregat, Pentpak 418SL, avsett för HF-motorer 
med en effekt på upp till 18 kW. 

Demco Technic 
HF-väggsågen Captor det senaste nytillskottet från 
schweiziska tillverkaren Demco. Captor klarar att 

arbeta med klingdiametrar upp till 1200 mm och levererar då ett 
skärdjup på upp till 520 mm. Den avtagbara 16kW drivmotorn når 
sitt maximala vridmoment redan på tomgång, vilket gör det enkelt 
för operatören att starta bladet mitt i sågningen. Både såghuvudet 
och drivmotorn levereras komplett med elektroniska chips, som 
lagrar driftsdata. Väggsågens sågningsläge kan förinställas med 
den trådlösa fjärrkontroll. En annan nyhet är det omdesignade 
rälssystemet som är lätt och enkelt att installera i komplicerade och 
trånga utrymmen som exempelvis i trappor eller liknande utrymmen. 
Rälssystemet är kompatibelt med Demcos borrsystem Mezzo.

Demco är också ute efter att revolutionera vajersågningen 
genom en helt ny lösning för lagring och uppsamling av vajer. 
Den nya lösningen innebär att hela 25 m kan lagras i ett slutet 
magasin. Det finns dock inga uppgifter exakt när den nya va-

jersågen kommer att lanseras. Omfattande tester genomförs 
för närvarande.

Dr. Schulze 
Dr Schulze lanserade sin nya hydrauliska väggsåg SW800 

under förra året. Denna maskin har utformats för vägg-
sågning med 800 till 1600 mm klingor. Rörelseresultatet 
enkelhet är ytterligare ett plus för den nya väggen 

såg. Blade foder och sågdjup 
regleras av ett 
hydraul iskt 

system som 
gör det möjligt 

till steglös justering 
av driftparametrar 
från 0 till max. Enligt 
tillverkaren är det 

bästa med SW800 
en nästan to-
tal avsaknad av 

elektriska och elek-
troniska komponenter.

Efter att ha uteslutit utsatt elektronik till förmån 
för en mer tillförlitlig hydraulik har tillverkaren att 

utveckla ett nytt styrsystem för klingan och dess sänkning. 
Det hydrauliska systemet varierar automatiskt skärhastigheten 

beroende på de operativa parametrar såsom betongens hårdhet, 

EDT Eurodima 
På Bauma lanserade EDT Eurodima sin senaste 
väggsåg Hurricane SB120. Denna 
senaste avkomma från braxx 
HF-familj är ännu mer kompakt och 
lättare än sina föregångare. Den SB120 
tillåter 430 mm djupa snitt i armerad betong med 
klingor på upp till en meter i diameter. Utformningen av 
rälsen, som sägs ha den lägsta vikt i sin klass, tillåter montering 
av såghuvudet på endera sidan av rälsen. Hurricane SB120 styrs 
av den nya kontrollenheten BC120. Kontrollen är utrustad med 
säkerhetssystemet EMV och är lätt att använda tack vare dess 
intuitiva och användarvänliga gränssnitt. Nya förstärka och 

lätta klingskydd är ett viktigt 
komplement i det nya 
Hurricane-systemet. 

EDT Eurod ima 
har också konstruerat 
ett ny pneumatiska 

enheten för att öka 
effektiviteten i sin vajersågar 

WB12T och WB12S. Enheten består av 
en underhållsfri pneumatisk cylinder och ett 

optimerat remsystem. Systemet möjliggör ett fördelat och 
konstant tryck på diamantvajern, vilket resulterar i ett lägre 
slitage på verktyget. WB12-serien har ett universellt trehjuligt 
guidestyrsystem, med profilerade dubbla drivhjul för att förhin-
dra att kabeln glider och slackar vid start. Vajermagasinet är helt 
täckt för att förhindra skador vid eventuell vajerbrott.



grad av förstärkning, bladets kondition, sågdjup etc. Denna 
lösning hindrar att bladet fastnar i skäret och håller optimal 
sågningsprestanda hela tiden. Sågen drivs med hydraulag-
gregatet A23. Den hjulförsedda enheent kan arbeta med ett 
oljeflöde på 55l/min och tryck 250bar, vilket genererar en 
hydraulisk kraft på 23kW. Power Pack kan även integreras 
med Dr Schulzes vajersåg- och borrsystem.

Hilti
På Bauma presenterade Hilti sitt nya väggsågssystem DST 
10-E avsedd för små till medelstora jobb. DST 10-E är en HF 
perfekt maskin för enmansjobb lätt att arbeta med och lätt 
att applicera. Ett 16A nätaggregat möjliggör hög prestanda 
och sågen erbjuder ett skärdjup på 380mm. Sågen har extremt 
kompakt design, med all elektronik integrerad i såghuvudet. 
Antispinnfunktionen är en ovärdelig egenskap som säkerstäl-
ler maximal produktivitet. En praktisk transportvagn ingår 
som underlättar flytt av sågen. Hydraulisk väggsåg DS TS32 / 
LP32 är en kraftfull utrustning för alla typer av jobb. Den kan 
användas som vägg-, vajer- och rundahålssåg. 

Denna maskin har ett 
maximalt sågdjup på 
730mm och är utrus-
tad med sk traction 
control-funktion och 
en fjärrkontroll med 
inbyggt diagnos-
system. Resten av 
Hiltis väggsågning linje 
består av HF-sågen DS TS20-E och hy-
drauliska väggsågen DS TS22 / LP15 som utvecklats 
för medelstora applikationer och slutligen finsn Hiltis lilla 
HF-maskin DS TS5-SE.

Slutsats
Högfrekvensmaskiner har vunnit allt mer mark över de 
hydrauliska systemen. Ändå lever de beprövade hydrauliska 
systemen kvar. Denna utrustning är i allmänhet mycket på-
litlig och kraftfull, enkel att använda och servicevänlig. Det 
kommer utan tvekan att finnas en marknad för den för de 
kommande åren. Men denna marknad kommer att se sin andel 
krympa, eftersom HF-utrustning är avsevårt mera effektiv och 
betydligt enklare att arbeta med, den är bättre synkroniserad 
och erbjuder digitala världen. Vi har också sett ökningen 
av torrkapning då det är ett miljövänligt alternativ till våta 
metoder och en tydligt kommande trend i betonghåltagning. 
Miljökraven skärps allt mer vad gäller betongslam och dess 
skadeverkningar på miljön. 
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Till havs med Bosch
Man hade hyrt delar av bildäck på den stora färjan. Området hade 
skärmats av, draperats med tyger på väggarna och en mjuk matta på 
golvet. För besökarna var det bara att ta hissen rakt ner på mässgolvet. 
Väl på mässan kunde man inte tro att man faktiskt befann sig på en 
färja, förutom när man hörde packisen skrapa på stålskrovet.

Demonstrationer 
och produktgenomgångar

Själva mässhallen hade Bosch sedan inrett med alla sina nya produkter 
uppdelade på olika montrar eller arbetsstationer. För Bosch Kick-Off, 
som den kallades, var både en flytande och arbetande mässa.

Tisdagseftermiddagen började med en presentation av företaget, 
dess anställda och en övergripande genomgång av vad som skulle 
hända under de två dagarna. Ett tiotal produktchefer från Bosch i både 
Sverige och Danmark medverkade och till sin hjälp hade de dessutom 
två från trion i det uppskattade programmet Bygglov, nämligen Willy 
Björkman och Mats ”Matte” Carlsson.

De cirka 100 personerna som bjudits in, bestående av uthyrare och 
återförsäljare av Bosch-produkter, delades in gruppvis och cirkulerade 
mellan olika stationer där de fick lyssna till grundliga presentationer 
och demonstrationer av Bosch produktsortiment. Några exempel på 
dessa stationer var sladdlösa maskiner, bilande och slående verktyg, 
olika typer av kapmaskiner och maskiner för sågning, olika typer av 
hjälpmedel, diamantverktyg och andra produkter ur Bosch handels-
sortiment, mätutrustning av både märket Bosch och CST berger. Det 
senare märket håller man nu att implementera starkt på den svenska 
marknaden. Stationerna var många och likaså frågorna om de nya 
produkterna som visades. Besöket i mässlokalen avslutades med lite 
förfriskningar och bland annat allsång och rock’ n roll framförd av 
ingen annan än Willy Björkman. Kvällen avslutades med middag på 
en av färjans restauranger. 

“Hands On”
Nästa dag drog igång redan 08.30 och nu var det dags för besökarna 
att testa maskinerna på egen hand. Efter att ha hållit fingrarna borta 
från de nya produkter kvällen innan var det nu fritt fram att testköra 
så mycket man ville. “Hands-on”, som Bosch kallade förmiddagens 
övning, var så uppskattad att träflisorna flög och betongen rök hela 
förmiddagen. Efter en kort sammanfattning och avslutning var det dags 
för gemensam lunch i buffématsalen på övre däck. 

Produktnyheterna
Men nu över till vad som visades under de två konferensdagarna. Rent 
generellt var det många nyheter och sammanfattningsvis kan sägas 
att Bosch gör en riktig storsatsning på framförallt rentalmarknaden. 

Janne Samuelsson, försäljningschef för verktygsspecialisterna inom 
Bosch proffssortiment i Sverige, ett bekant namn för många uthyrare, 
berättade att man under året gör en massiv satsning på hela sitt 
proffssortiment som uppgraderats i stor omfattning. “Att redogöra för 
alla produktförändringar skulle ta åtskilliga sidor i anspråk så vi riktar 
in oss på några guldkorn”.

Som redan nämnts fortsätter Bosch satsning på de olika mätverk-
tygen från CST berger. Varumärket CST berger förvärvades nyligen av 
Bosch och är ett minst lika gammalt bolag som nuvarande ägare. CST 
berger är från början två olika bolag, CST som står för Chicago Steel 
Tape grundades redan 1903. Berger är en renodlad mätverktygstill-
verkare redan från start och grundades i USA 1871.

En av de stora nyheterna på mässan var den nya elmejselham-
maren Bosch GSH 27 VC Professional.  Det sägs att den är världens 
starkaste 230-volts mejselhammare och avlägsnar tre gånger mer 
material med massor av kraft och små vibrationer. Slageffekten på 69 
joule avlägsnar stora mängder betong, sten och asfalt. Den vibrations-
reducerande hammarmekanismen och de rekyldämpade handtagen 
ger väldigt små vibrationer jämfört med andra mejselhammare . Alla 
komponenter i mejselhammaren håller hög kvalitet och är tillverkade 
av aluminium och stål vilket ger lång livstid. 

“Det är komplicerat att tillverka en mejselhammare som både är 
effektiv och inte vibrerar för mycket. Men nu kommer vi med ett stort 
genombrott i och med den nya mejselhammaren Bosch GSH 27 VC 
Professional. Den har en mycket låg vibrationsnivå på endast 8,5 m/s2 
tack vare vibrationsreducerande hammarmekanism och rekyldämpade 
handtag. Det är en väsentligt lägre vibrationsnivå jämfört med många 
av konkurrenterna. Och mejselhammaren går inte loss mindre effektivt 
på uppbrytningen av materialet för det”, säger Janne Samuelsson. 

Janne berättar också att med kombinationen av låg vibrations-

Vecka 5 i inledningen 
av februari blev en 
hektisk vecka för 
Bosch i Sverige. Under 
veckan genomförde 
man något som man 
kan kalla en “flytande 
produktmässa” på 
färjan Viking Line Cin-
derella som trafikerar 
linjen Stockholm - 
Mariehamn.
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nivå och stor kraft kan den användas hela tre timmar om dagen och 
avlägsna upp till 8 900 kilo betongplattor, fundament, sten eller asfalt 
under arbetspasset. “Som jämförelse klarar de närmsta konkurrenterna 
att avlägsna endast en tredjedel så mycket. GSH 27 VC bryter upp 
till och med 50 procent mer material än sin föregångare. Så även 
de tuffaste uppgifterna blir lättare och användaren får mer gjort”, 
säger Janne. 

Bosch GSH 27 VC Professional kan anslutas till uttag med en 
säkring på 16 A eller växelströmsgenerator från 3 kVA och finns hos 
ledande återförsäljare av professionella verktyg över hela landet.

Några andra exempel på nyheter var kap- och geringssågen 
GCM 10 J Professional. Sågen har en kraftig 2000 W motor för precis 
sågning av lister, paneler, aluminiumprofiler osv. Den är kompakt 
och är smidig att transportera, då den väger endast 14,5 kg och har 
integrerat handtag. Den robusta och dammresistenta konstruktionen 
ger en lång livstid.

Nytt var också kombinationsmaskinen som kombinerar skruvdra-
garen och slagborren GSB 18 V-LI Dynamic Professional och GSB 14,4 
V-LI Dynamic Professional. Argument som förenar dessa maskiner var 
låg vikt och klassens mest kompakta design, integrerad slagborr för 
borrning i betong, hög prestanda, tack vare ny växellåda och motor. 
Maskinen borrar upp till 55 hål i betong (6 x 50 mm) på en laddning 
och kan skruva i 501 spånskruvar (6 x 60 mm) på en laddning.

Det är praktiskt att ha en sladdlös skruvdragare och sladdlös 
slagborr i en enda maskin, särskilt om den är så liten att du kan arbeta 
på de mest besvärliga ställena. Helt nytt för dessa kombinationsma-
skiner är att de är utrustade med en otroligt robust 
och kraftfull fyrpolig motor och en nyutvecklad 
tvåstegsväxel. Detta gör det möjligt att 
arbeta med låg hastighet och stor kraft 
i första växeln eller högre hastighet 
och anpassad kraft på andra växeln. 
Båda dessa sladdlösa skruvdragare har 
integrerad slagborr och 18 V-serien har 
ett vridmoment på 67 Nm, även 
i hårda material. Den kan 
till exempel borra upp 55 

hål med en diameter på upp till 13 mm i betong eller skruva i 501 
spånskruvar (6 x 60 mm) på en enda batteriladdning.

Maskinen har en kompakt konstruktion och kan användas där 
utrymmet är trångt och större maskiner inte kommer åt. Den väger 
endast 1,6 kg och med en total längd på endast 195 mm är GSB 18 
V-LI Professional Dynamic det absolut minsta sladdlösa kombinations-
verktyget i sin klass. En annan fördel är att den är utrustad med ett 
ergonomiskt handtag med softgrip-beläggning för att garantera ett bra 
grepp och god kontroll. Man kan därför enkelt göra exakta skruvjobb 
och borrhål under längre tid utan att ge avkall på komforten. 

Detta var bara ett smakprov på vad som är nytt från Bosch i år.
“Bosch är oerhört på offensiven i år och vi har mycket nytt att 

komma med för proffsanvändare. Det är som alltid bra grejer när det 
kommer från Bosch. Under hela året kommer vi att göra vårt bästa att 
visa alla proffsanvändare att det lönar sig att köra med verktyg från 
Bosch”, avslutar Janne Samuelsson som var mycket nöjd med den 
flytande mässan på Östersjön.

www.bosch.se



Den omedelbara framtiden för den amerikanska bygg-ekonomin 
kanske inte är riktigt lika ljus som vinterhimlen i Las Vegas. Men en 
tydlig optimism och framtidstro gjorde årets World of Concrete, den 
18-21 januari, till en helt godkänd mässa. Kvaliteten på besökarna 
var hög och handeln var god på mässan. De flesta av utställarna 
var ganska övertygade om att den värsta delen av de hårda tiderna 
i USA är över. 

“Ingen lätt uppgift”
“Attityden inom byggindustrin är betydligt mera positiv nu efter två 
långa år av jämmer och elände. Den positiva inställningen har i sig stor 
betydelse för att vändningen till det bättre går snabbare”, sa Mark 
Pendergrass, marknadschef för Norton Construction Products. 

Norton visade tillsammans med många andra utställare nya 
produkter. Bland nyheterna återfanns golvslipningsmaskinerna GC500 
och GC650 samt golvsågar på 35 till 59 hk

“Proffsmarknaden inom bygg ser faktiskt riktigt bra ut nu och 
vi räknar med en konstat uppgång under 2011”, tillägger  Pender-
grass.

WOC 2011 konsoliderar
Den amerikanska 
mässan World of 
Concrete genomför-
des i januari. Mäs-
san blev betydligt 
smalare än för några 
år sedan men ändå 
med ett viktigt fokus 
på de segment som 
mässan fått sitt goda 
rykte från. Betongut-
rustning i alla dess 
former var det som 
dominerade och då 
inte minst olika for-
mer av betonghåltag-
ningsutrustning. PDs 
Jim Parsons berättar 
om några av nyhe-
terna som visades 
på den amerikanska 
mässan.

Men World of Concrete 2011 hade ingen lätt uppgift och det 
var till viss del ett vågspel att genomföra mässan. Dels beroende på 
lågkonjunkturen och dels att den större mässan CONEXPO-CON/AGG 
arrangeras i slutet av mars. Men man lyckades alltså bra och detta 
mycket tack vare att den är ett så väl inarbetet namn. 

Trots den höga kvaliteten på både besökarna och utställarna 
så fick mässan se en minskning i båda fallen. Totalt registrerades 
48554 besökare och utställarna täckte en utställaryta på 515000. 
I båda fallen handlar det om en tvåsiffrig procentuell minskning  i 
jämförelse med den redan krympta mässan 2010.

Men de som kom till mässan var de entreprenörer som utställarna 
hade hoppats på skulle komma.

“Kvaliteten var hög på besökarna. De var fokuserade och visste 
på förhand vad de var ute efter. Och många lämnade inte mässan utan 
att beställa något”, sa företaget CS Unitec ordförande Tom Carroll.
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Jonn Rippman från Blastrac tillade att hans säljteam i princip började 
skriva order så fort dörrarna öppnades till mässan.

“Vi är väldigt nöjda med mässan och jag tror definitivt på en tydlig 
vänding 2011”, sa Rippman.

Före italienska verktygstillverkaren VTN Group blev World of 
Concrete en viktig avstamp för företagets satsning i USA. Man skrev 
nytt försäljningsavtal med amerikanska återförsäljaren Robotec Inc. 
som kommer att sälja VTNs rivnings- och återvinningsverktyg på den 
nordamerikanska marknaden.

“Både VTN och Robotec har funnits i branschen sedan 35 år tillbaka 
och vi har stor erfarenhet. Vi kompletterar varandra väl och jag ser med 
tillförsikt framtiden an”, sa Robotecs försäljnings- och marknadsdirektör 
Mark Shukla.

Den lite lättare bygg- och anläggningsutrustningen har inte upplevt 
nedgången lika drastiskt som tunga anläggningsmaskiner. Naturligtvis 
har detta att göra med inköpspriset. En stor maskin är svår att räkna 
hem i tuffa tider. Men de stora tillverkarna av tung anläggningsutrust-
ning är inte så lättskrämda. Även dessa företag bedömer 2011 som ett 
vändningens år. Tillverkaren Terex räknar med att lansera inte mindre 
än 40 nya produkter under de närmaste 12 månaderna och flertalet av 
dessa är utrustade med nya motorer som uppfyller US Environmental 
Protection Agency Tier 3 utsläppsnormer. Mest intressant är kanske den 
nya F-serien hjullastare som är fem-växlade och har en 6,7-liters motor 
för att förbättra bränsleeffektiviteten och samtidigt leverera mer effekt 
och snabbare motorrespons.

Terex visade även en ny linje kompaktlastare bestående av åtta 
modeller från 50 till 83 hk utrustad med sk pilotkontroller och last-
kännande hydraulik. Caterpillar introducerade också sin nya B-serien 
kompaktlastare och multiterräng lastare men ytterligare nya produkter 
beräknas få svensk premiär senare i år.

Nya produkter i överflöd
En produkt som fick mycket uppmärksamhet på mässan Stanley LaBoun-
tys F16, den fjärrstyrda rivningsroboten från Finmac Demolition. Det blev 
lite av nydebut även om man faktiskt visade maskinen även på WOC 
2010. Men nu är partnerskapet mellan Finmac och Stanley La Bounty 

WOC 2011 konsoliderar

officiellt och budskapet om de nya finska rivningsrobotarna kavlas 
ut över hela den nordamerikanska kontinenten.

“F16 har en utomordentligt smart och flexibel design och är 
framförallt smidig att arbeta med. Den tar sig in i trånga utrym-
men och levererar den kraft som behövs” säger Stanley LaBounty 
produktlinjechef Rob Murray.

Bara några meter bort, kunde besökarna se den nyaste med-
lemmen i Husqvarnas rivningsrobotfamilj, DXR140. Modellen finns i 
motoralternativen 14,75 eller 20,12 hk motor. 

“Det här är en maskin som verkligen utgör ett enormt tillskott 



framförallt vid rivning i inomhusmiljöer och den är byggd för just den 
typen av applikationer”, Mark Michaels, Husqvarnas chef för Product 
Management.

“Våra maskiner är renare, tystare, mera ergonomiska och använ-
der mindre energi. Kort sagt, detta är framtiden”, säger han. 

Tillverkaren Hiltis närvaro på den amerikanska marknaden har 
förstärkt radikalt under de senaste åren. En viktig del i detta är förvär-
vet av verktygstillverkaren Diamond B. På mässan visade Hilti sitt nya 
bilningsspett TE 3000-AVR. Vad som är unikt med produkten är kraften 
i kombination med de låga vibrationsvärdena. Lägre vibration och Hiltis 
nya aktiva kylsystem för motor, elektronik och hammarmekanismen ger 
dessutom en längre hållbarhet.

Även Wacker Neuson introducerade en ny linje bilningsspett 
med slaghastigheter på hela 1250 slag per minut. Modellerna finns 
både i bensin och gasutförande och har gjorts extra bränslesnåla, 
enligt tillverkaren.

Amerikanska tillverkaren Multiquip hade tänkt till när det gäller 
vad man ska göra med små mängder rivningsmassor som exempelvis 
uppstår när man arbetar med bilningsmaskiner. Multiquips Hog Crusher 
är en ny smidig och kompakt återvinningskross som smidigt krossar och 
återvinner små mängder av rivningsmaterial. Den kan enkelt anslutas 
till en minilastare eller gaffeltruck. Den hydrauliska Hog Crusher rotor 
med 32 hårdmetall tänder krossar oarmerad betong upp till 10 cm 
tjocka, liksom sten, asfalt och tegel i 5-centimetersbitar eller mindre. 
En stor behållare gör att Hog Crusher kan bearbeta upp till 10 ton 
material varje timme.

Produkter för sågning och slipning
Mängden nya produkter var som sagt stor inte minst vad gällde olika 
typer av håltagnings- och rivningsutrustning. Tyrolits dotterbolag i USA 
Diamond Products visade sin nya såg för att eliminera sprickbildning 
i nylagd betong. På mässan visade man modellen CC1700 som finns 
med två motoralternativ, 14 - och 22 hk. Under året kommer man även 
at lansera den större modellen  CC1900.

För att skära betongplattor visade Diamond Chain International 
en ny miniversion av sin motorsåg Saw Shark SS15. ICS visade sin nya 
695GC med en 94 kubiks, 2-taktsmotor som kan skära upp till 40 cm 
djupt. Man visade också modellen 695F4 som är specifikt designad 
för ICS Proforce-kedjan och PowerGrit-kedjan.

Företaget GDM Technologies visade också flera nya hydrauliska 
handsågar allt från 35 till 60 cm sågdjup. Man visade också sin pneu-
matiska väggsåg WallCut. 

Golvslipningsutrustning har kommit för att stanna på World of 
Concrete. Under senare år har mängder av nya företag ställt ut. Under 
de senaste två åren har dock antalet minskat en aning och det är 
fortsatt de stora tillverkarna som dominerar. HTC visade nya kantslipen 
HTC 270 EG. Det här är en mycket mångsidig maskin och kommer åt 
mycket bra i alla skrymslen och snår tack vare det låga sliphuvudet som 

i höjd mäter knappt 10 cm. Det kan enkelt justeras både horisontellt och 
vertikalt för att matcha alla typer av lutning. HTC 270 EG har också gjort 
mera ergonomisk med avvibrerade handtag som också är justerbara för 
att passa för varje operatör och miljö.

Tillverkaren SASE som numera blivit allt vanligare med sina produk-
ter på den europeiska marknaden visade sin nya golvslipningsmaskin 
Pioneer Eclipse PE420GP som erbjuder en kraftfull avverkning med upp 
till hela 11000 kvadratmeter per timme. SASE lanserade också åkbar 
maskin för borttagning av golvbeläggningar såsom mattor, klinker och 
liknande kallad TWISTER. Maskinen är propandriven. 

Engelska tillverkare SPE Internationals amerikanska dotterbolag 
SPE-USA visade sin DFG 700 planetväxlade golvslip med tre sliphu-
vuden.

Damm på tapeten
Amerikanarna har äntligen blivit mera medvetna om de skadliga effek-
terna av byggdamm. Under de senaste fem åren har reglerna successivt 
skärpts och det är USAs svar på arbetsmiljöverket, EPA, som står för den 
skärpningen. För svenska tillverkare är det förhållandevis lätt att svara 
upp mot de nya reglerna eftersom vi är vana att arbeta under hårda 
lagkrav. Nyligen har EPA (Environmental Protection Agency) särskilt 
skärpt reglerna för dammspridning i samband med renoveringsprojekt 
i institutionella lokaler. 

Intressanta nyheter på World of Concrete som verkar för en bättre 
arbetsmiljö var bl a Husqvarnas nya dammreduceringsutrustning WT15 
som är perfekt vid torrkapning med K 3000 kapmaskin. WT 15 passar 
även till andra Husqvarna-produkter. 

Dessutom visade Blastrac sin nya 2600 CFM som är en åkbar 
dammuppsamlare med en 49 hk dieselmotor som uppfyller US EPA 
Tier 3-regler för utsläpp. Företaget PathFinder Comcepts introducerade 
sin nya dammsugare 21Z 180 cfm som har ett automatiskt filterren-
göringsprogram och 12 liters uppsamling tank som båda kan servas 
medan enheten är igång. 21Z är klarar av att hantera damm från två 
maskiner samtidigt.

Två av de nya produkterna på mässan var bland de nominerade i 
mässans tävling för mest innovativa produkten 2011. De ena nominerade 
var  Ruwacs Duo-Vac 220-S vakuumsystem. Systemet kombinerar två 
220 volt, 4 hp dammsugare med ett 3 tums inlopp som lätt kan hantera 
damm från antingen två golvslipningsmaskiner med diametrarna 1000 
mm eller hela sju handhålla slipmaskiner. Den andra nominerade var 
CDCLarue Industries PB-565 med dubbla HEPA-filter.

Även om det fanns mycket att se på World of Concrete så handlade 
de flesta av samtalsämnena om landets ekonomi. Det pratades mycket 
om vad som kommer at hända under 2011. Kommer återhämtningen 
verkligen att ta fart i år? Kommer den stänga vintern i delar av USA att 
bromsa utvecklingen?

Med många frågor och få fasta svar måste sådana som Genesis 
Attachments regionchef, Leif Strandberg, förlita sig på mer subtila tecken 
för att bedöma vilken riktning man skall satsa.

Strandberg säger att medan nya order och intresse för framtida 
produkter ökade mot slutet av 2010 var han mest uppmuntrad av 
ökningen av samtal från headhunter-firmor och vad har hittills varit en 
ovanlig syn, dumprar fulla med skrot som väntade på avlastning vid ett 
av skrotupplagen i St . Louis.

“Det visar tydligt att något håller på att hända”, säger han.
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Kommer ni 
ihåg Bebosa?
Branschmässan BeBoSa i 
Tyskland är tillbaka och in-
tresset är stort. Mässan, som 
hålls i Willingen den 24-26 
mars, är redan fullbokad och 
har totalt 49 utställare på en 
yta på 1200 kvm.

Det är kanske inte så många som kommer ihåg men för bra 
många år sedan arrangerade Tysklands håltagarförening i 
samarbete med håltagarföreningar i Österrike och Schweiz 
branschmässan BeBoSa. Det året gick den i Nürnberg. Sedan 
har det varit tyst runt arrangemanget förrän nu då man tar upp 
konceptet igen. Men den här gången är det enbart den tyska 
branschföreningen, Fachverband Bohren und Sägen, som håller 
i arrangemanget i samarbete med mässfirman The Exhibition 
Company från Holland. 

En perfekt mötesplats
Mässan arrangeras den här gången på konferenscentret 
Sauerland Stern Hotel i tyska Willingen som ligger ganska 
så exakt mitt emellan Köln och Frankfurt. Mässan, som hålls 
den 24-25 mars är i det närmaste fullbokad och har lockat 
45 utställare som delar på en utställningsyta på 1200 kvm. 
BeBoSa påminner väldigt mycket i sitt upplägg med svenska 
mässan DEMCON och har sitt fokus på utrustning för betong-
håltagning, golvslipning och polering och rivning. 

“Vi känner oss väldigt nöjda. Mässan är full både inom- 
och utomhus. Utomhus kommer vi at genomföra produktde-
monstrationer”, säger arrangören Patrick van Brienen. Man 
uppskattar att ungefär 1500 personer kommer att besöka 
mässan under de tre dagarna. Parallellt med mässan arrangerar 
Tyskland betonghåltagarförening sin årsstämma.

“BeBoSa har alltid varit en perfekt mötesplats för bran-
schen och genom att arrangera mässan igen vill vi ge både 
entreprenörer och leverantörer en attraktiv plattform där de 
kan få information om den senaste tekniska utvecklingen och 
utbyta erfarenheter med kollegor”, säger Thomas Springer som 
är ordförande Fachverband Bohren und Sägen.

Debatt, Galamiddag och Årsmöte
Den 25 mars kl 16:00 kommer man att arrangera en 
debatt där man kommer att diskutera frågor om utbild-
ningar och kvalifikationer för kommande generationer. 
Ett antal personer kommer att dela med sig av sina erfa-
renheter bl a lärare och elever från ett utbildningscenter i 
Hamm och ett yrkesinstitut i Gelsenkirchen. Man kommer 

Utställare                  Monternummer

Atlas Diamant Werkzeuge GmbH    2J51
Bautechnik Grünwied      2M45
Berend Lohmüller GmbH     1D10
Carbodiam GmbH Solingen     1H22
Cardi Motoren Handels GmbH     1J31
Cedima GmbH       1L17
CONTEC GmbH       1H04
Darda GmbH       2P51
DIAMASA Diamanttechnik GmbH & Co. KG  2H43
Dr. Bender GmbH       2F51
Dr. Schulze GmbH       2A17
Dustcontrol GmbH Gäufelden     1B05
EDT Eurodima       2M17
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock    2S36
Fachverband Betonbohren und -Sägen Deutschland 2D06
FOCUS DiamantWerkzeug GmbH    1D10
Friedrich Duss Maschinenfabrik GmbH & Co. KG  4J01
Geissler & Kuper       2D11
Goldschmidt       2M30
Gölz GmbH Hellenthal      2A28
Heger Diamond Tools      2M06
Hilti Deutschland GmbH      2H06
HiTec GmbH       2D43
Husqvarna Deutschland GmbH    2D30
Hydro-Tec GmbH       2H19
ICS Mont-Saint-Guibert     2M36
Impacts GmbH Overath     1R16
Janser GmbH       1B10
Kern-Deudiam Diamantwerkzeuge    2S05
Lisssmac Maschinenbau GmbH    2A01
Longdia GmbH       1H25
MKS Funke GmbH      1R02
Moritz Diamantwerkzeuge     1G31
Otto Baier GmbH       2S17
Rellok Cutting Solutions GmbH    1D04
Rocbo Bohrtechnik      1L31
Saint-Gobain Abrasives      1L04
Schilling Gerätebau      2M42
Schwamborn       2S41
Seelbach International GmbH     1D20
Tyrolit Maisach       2D17
v. Brøndum A/S       1D17
VBS Versicherungsstelle      1D31
Wakra Maschinen GmbH     1R11
WEKA Elektrowerkzeuge     1B24
Witthaut Diamantwerkzeuge GmbH    2S11
WP GmbH Diamanttechnik-Maschinen-Zubehör  1B21

at också prata om villkor för utbildning. 
“För att den här branschen skall förbli livskraftig i fram-

tiden måste vi främja de unga som vill satsa på att bli profes-
sionella betonghåltagare, rivare och betongslipare. Vi måste 
dessutom försöka få fler unga att satsa på den här branschen 
och dessutom lyfta statusen på detta yrke. Vi måste visa att det 
faktiskt lönar sig att arbeta med detta och att det samtidigt är 
en väldigt kvalificerad sysselsättning”, säger Springer.

På kvällen den 25 mars håller man galamiddag och så 
kommer rockbandet Queen Revival Band att spela. Den 26 
mars, direkt efter mässan hålls årsstämman som nämnts om. 
Fachverband Bohren und Sägen har idag 650. På agendan 
står val till styrelseledamöter samt rapporter om arbetet i 
föreningens olika kommittéer. Stämman kommer att avslutas 
med en fest på restaurang Gutshof Itterbach. Förutom alla 
medlemmar i föreningen är även alla utställare på mässan 
välkomna att närvara.

www.bebosa.com
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Reijo Karppinen har allt sedan barnsben känt att han skulle bli företagare. 
Han växte upp på en lantgård i Finland och hans tidiga barndom lärde 
honom att arbeta hårt och han fick starka entreprenörsinstinkter redan 
med modersmjölken. Men redan som ung kände Reijo att hans framtid 
låg utanför jordbruket. 

Drivs av hydraulik och entreprenörsanda 
Ingenjörsvetenskapen tilltalade honom och 1979 vilket gjorde att Reijo 
sökte in på Tammerfors yrkeshögskolan för att studera bl a hydraulik. Både 
lärare och elever insåg ganska snart att han hade en naturlig talang för 
teknikämnena och han fick snabbt smeknamnet “Diesel 
Karppinen”. Under studieåren arbetade hand även deltid 
för företaget Rotator, ett Tammerfors-baserade åter-
försäljare av tunga anläggningsmaskiner. 
Efter examen 1984, började han arbeta 
på ett annat företag i Tammerfors 
nämligen Bronto Skylift. Bronto 
tillverkade lastbilsmonterade hy-
drauliska arbetsplattformar för 
bygg- och anläggningsbranschen, 
brandsektorn och tillämpningar 
räddningstjänsten. Reijo berättar att arbeta 
för Rotator och Bronto gav honom möjlighet att 
lära sig mycket om hydraulik vilket påverkat hans val 
av inriktning. 

Startar Dynaset 
Året 1986, då Reijo var 28 år, föddes ett antal egna idéer om hur hydrau-
liska komponenter kunde användas för at öka både kraft och funktion 
hos grävmaskiner och andra typer av bärare inom anläggningsbranschen.  
Det var runt dessa idéer hand började bygga sitt eget företag Dynaset. 
Med två anställda började företaget att erbjuda lösningar som bl a 
innebar att konvertera hydraulisk energi till elektricitet, högtryckstvättning 
eller tryckluft. Eftersom det inte fanns någon egentligt uttalad marknad 
för denna typ av utrustning vid den tiden fick Dynaset själva bygga 
marknaden. Reijo reste runt i hela Finland för att visa sina generatorer, 
till en början inte sällan till mer eller mindre ointresserade entreprenörer 
och potentiella återförsäljare. Under det första året uppgick Dynaset 
försäljning till en totalsumma på noll. Efter att ha lärt av sina misstag, 
bytte företaget taktik och började närma sig slutanvändare med ett 

Full gas för Dynaset
Det finska företaget 
Dynaset är en unik 
tillverkare och 
välkänd bland sven-
ska entreprenörer. 
Företaget utformar 
och bygger maskiner 
som är nischade men 
som kan tillämpas i 
ett brett spektrum av 
branscher. Det krävs 
en innovatör och 
pionjär med en plan 
samt år av envishet 
för att skapa ett 
företag som finska 
Dynaset. PD har träf-
fade Dynaset grun-
dare Reijo Karppinen 
på företagets bas i 
Ylöjärvi i Finland. 

erbjudande att prova Dynaset produkter i ett par veckor. Affären var att 
om kunderna var missnöjda med föreställningarna, de var fria att lämna 
tillbaka maskinerna. Då hände någonting och närmast ingen vill returnera 
Dynaset-utrustning efter att de börjat arbeta med den.

Resa i Europa 
Under de första åren låg arbetets fokus på den finska marknaden men 
1991 kände Dynaset sig redo att börja exportera sina produkter. Reijo 
och hans kolleger började resa från land till land i Europa och visa sina 

produkter. Intresset bland entreprenörerna växte ju längre ut i Europa 
resan gick. Reijo berättar att en hel massa intressanta saker 
hände på dessa resor. 

“När vi demonstrerade våra produkter för ett företag i 
Belgien blev de så imponerade att 

de beslutade att köpa utrustningen 
på stående fot. Så vi sålde vår 
demonstrationsutrustning. Sådana 
händelser kommer man ihåg”, 
berättar Reijo Karppinen.

Steg för steg lyckades Dyna-
set bygga ett allt starkare interna-
tionellt anseende. Idag exporterar 

Dynaset till mer än 40 länder via ett 
nätverk av återförsäljare som sträcker 

sig över alla kontinenter. Under 2007 öppnade 
Dynaset exempelvis ett kontor i Hangzhou i Kina, en stad 

180 km sydväst om Shanghai. Dynaset har stora förhoppningar på den 
kinesiska marknaden och hittills dotterbolaget i Hangzhou väl levt upp 
till huvudkontorets förväntningar. Dynaset planerar även att expandera 
i grannlandet Ryssland genom att öppna ett försäljningskontor i St Pe-
tersburg eller Moskva. 

“Dynasetta” din maskin! 
Varje Dynaset-maskin använder principen att omvandla hydraulisk energi 
till elektricitet, högtryckstvättning, tryckluft, magnetiska eller vibrerande 
krafter. Nästan obegränsat antal tillämpningar är ett resultat av denna 
till synes enkla förvandling. El för att driva verktyg och svetsningsenheter, 
magnetisk kraft för lyfta besvärliga och tynga komponenter som exempel-
vis skrot, dammbekämpning genom högtrycksvatten, högtryckstvättning, 
Dynasets välkända högtryckspump HPW 800.

HVB – hydraulic vibrator for excavator bucket.Dynasets system för att effektivt släcka bränder.
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Full gas för Dynaset

Dynasets grundare och ägare Reijo 
Karppinen är en mäsatre på att ka-
lkylera risker både ifråga om hans 
fritidsintressen och i hans professio-
nella arbete.

brandbekämpning, dammdämpning på bl a byggarbetsplatser, ytrengö-
ring, tryckluft för borrning eller påfyllning av luft i däck m m. Dynasets 
komponenter kan även med fördel användas för andra produkter som 
exempelvis hydrauliska vibratorplattor för grävskopor. 

En lycklig man på cykeln 
Som de flesta andra företag påverkades även Dynaset av de senaste 
krisåren, framförallt 2009. Året blev det sämsta i företagets historia. 
Men nu har det vänt och företagets expansion har återupptagits. 
Tillverkaren har redan utökat sin forsknings- och utvecklingsavdelning 
och Reijo Karppinen förväntar sig att 2011 kommer att bli lika bra eller 
bättre än innan krisen. I juni i år firar man dessutom 25-årsjubileum. 
Reijo, som har fått många utmärkelser i Finland för sitt företag, ser 
framtiden med tillförsikt. Men allt i hans liv handlar inte om Dynaset. 
Och kraften att arbeta och skapa nya lösningar hämtar han främst 
från vinterdopp i iskalla vakar på de finska sjöarna eller från hans 
stora intresse för motorkross. När det gäller vinterdoppen så handlar 
det inte bara om att doppa sig. Reijo simmar långa sträckor i närmast 
nollgradigt vatten. För några år sedan byggde han dessutom en ter-
rängbana inomhus för motorkross. Banan är öppen för allmänheten 
och en populär aktivitet i Ylöjärvi. Reijo fritidsintressen speglar 
ganska tydligt hans förmåga att ta kalkylerade risker vilket gäller 
både i affärssammanhang och inom hans fritidsintressen. Snacka 
om en drivande man.

www.dynaset.com 
En simtur i nollgradigt vatten avskräcker inte Reijo. Att köra krossmotorcykel är ett av Reijos stora intressen.



Demoleringsentreprenören Rivners arbetade i de-
cember med att riva en av de äldsta byggnaderna 
på Karolinska Institutet i Solna. Under det tre må-
nader långa demoleringsprojektet ska mycket rivas 
och forslas bort innan huvudentreprenören NCC tar 
vid för byggstart. Här ska byggas ett nytt hus som 
ska innefatta såväl kontor som en stor aula.  

Brokk lämpligaste metoden
Den totala rivningsytan är 5500 m2 och av dem 
består 1000 m2 av ett boktorn där Brokk-maskiner 
används. Entreprenadföretaget Rivners har valt 
att riva med Brokk på grund av att intilliggande 
byggnad, som står vägg i vägg med objektet 
som ska rivas, ska bevaras. Dessutom ska denna 
byggnad vara i full drift under pågående rivnings- 
och byggnadsprojekt. För att säkra arbetsplatsen 
har Rivners valt att installera en så kallad brygga 
som skyddar mot fallande massor i nedkanten 
av rivningsobjektet. Rivningsobjektet rivs våning 
för våning och Brokk 160 har lyfts upp med 
kran. Rivningsmassorna, som består av rödtegel, 
armering, träbalkar och så vidare, fraktas bort 
och återvinns. 

Billigare och 
smidigare med Brokk

Fredrik Rylander som arbetar som projektledare på 
Rivners är mycket nöjd med rivningsmaskinerna 
Brokk 160 och Brokk 90 som används:

 ”Nya Brokk 160 känns väldigt pigg och rask, 

Höjdrivning 
med Brokk 160

helt klart en maskin vi kommer att ha stor nytta av 
då vikten idealisk för oss. Om rivningen inte hade 
utförts med hjälp av Brokk hade höjdrivning varit 
ett alternativ. Vi hade då varit tvungna att bygga 
ett väldigt kraftigt motskydd för att skydda intil-
liggande byggnads hustak. Det hade blivit väldigt 
kostsamt och tidskrävande det var därför inte ett 
svårt val att riva med hjälp av Brokk i detta fall”, 
säger Fredrik. 

Rivningen flöt på väldigt smidigt och Rivners 
avslutar före utsatt tid.

www.brokk.com
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Vid det här laget finns det många håltagare 
i landet som använder mjukvaruprogrammet 
Dasicon i sitt kalkylarbete. Initiativtagare till 
Dasicon är som bekant Carl Johan Bend-
efors men under ett antal år är det företaget 
Svensk Systemteknik som vidareutvecklat och 
ansvarat för det löpande arbetet med program-
met. Men sedan första januari har Dasicon 
överlåtits på företaget Produktionsekonomi 
med säte i Kungälv och kontor i Lidköping. 
Produktionsekonomis affärsidé bygger på att 
utveckla enkla och funktionella dataprogram i 
huvudsak för tillverkande industrier. 

Enkelt och komplett
Man arbetar framför allt med ett egenutvecklat 
MPS och produktionssystem - PRODTIME - 
samt med administrativa tillämpningar ofta i 
kombination med skräddarsydda tilläggspro-
gram. Göran Nilsson på Produktionsekonomi 
berättar att man nu arbetar på att integrera 
Dasicon i affärssystemet PRODTIME.

“När detta arbete är klart kommer vi kunna 
öka fördelarna med Dasicon ytterligare genom 
att programmet blir komplett. Det vill säga att 
då kommer även funktioner som order, lager, 
fakturering, ja allt som ett bra affärssystem 
ska ha, finns i Dasicon. En håltagare kommer 
inte att behöva något mera program för att ha 
en snabb och effektiv administration med rätt 
pris på utfört arbete samt ordning och reda”, 
säger Göran Nilsson. 

“Dasicon i ett komplett administrativt sys-
tem som PRODTIME innebär att man behöver 
göra några “specialkopplingar”. Exempelvis när 
man får en leverantörsfaktura kan kostnaderna 
fördelas på de olika projekt (arbetsorder) den 
skall belasta. Samtidigt blir fakturan inbokad 

Nya Dasicon ett 
smidigare och mera 
komplett verktyg

för betalning och bokföring. Kostnaderna dyker 
automatiskt upp på de olika projekten

“Man kan fakturera utförda arbeten direkt 
från arbetsordern i Dasicon så snart alla tider 
och kostnader finns inrapporterade. Allt blir 
samtidigt automatiskt inbokat i kundreskontran 
och klart för bokföring”, säger Göran. 

PRODTIME innehåller dessutom alla övriga 
funktioner som krävs för att administrera ett 
företaget såsom kravrutiner och betalrutiner 
m.m. 

Smidigare utbildning 
och uppdatering

Men det är ett ganska omfattande jobb att göra 
Dasicon till en del av PRODTIME och Göran 
räknar med att man behöver våren på sig att 
färdigställa detta.

“Vi hade ambitionen att vara klara tidigare 
men nu kan jag lova att detta arbete skall vara 
klart till hösten 2011”, säger han.

Att Produktionsekonomi tagit hand om 
Dasicon för med sig många fördelar. Bland 
annat kommer demo och utbildning bli mycket 
enklare då dessa delar kan ske på nätet. Hålta-
gare är ofta ganska tidspressade och har inte 
tid att resa på utbildningar. Nu kommer de istäl-
let kunna vidareutbilda sig hemma på kontoret. 
I det nya systemet kommer de att kunna koppla 
upp sig till “Live Update” som är en automatisk 
uppdatering av programmet.

“Allt kommer att bli betydligt mycket en-
klare och snabbare. Det kommer våra trogna 
Dasicon-användare att upptäcka snabbt.

I skrivande stund pågår arbetet för fullt med 
att färdigställa det “nya Dasicon” och kommer 
som sagt att introduceras till hösten.

www.dasicon.se



Stockholmsområdet och Mälardalen är en av BROKKs viktigaste 
marknader. Inte för att kunderna är viktigare, för alla kunder är 
lika viktiga, men kundpopulationen är tät. Med många kunder 
koncentrerade på en förhållandevis lite yta är den löpande 
servicen a och o. När en rivningsentreprenör behöver hjälp 
med service, reparationer eller reservdelar och tillbehör är det 
ofta bråttom. Man vill ju ha maskinen tillbaka i produktionen så 
snart som möjligt. 

Behov av eget servicecenter i Stockholm
“I den takt företaget växer nu har vi sedan en tid tillbaka känt 
behovet av att ha ett servicecenter i egen regi i Stockholm. Det 
är lättare att ha totalkontroll och vi tror också det underlättar för 
att ge våra kunder en ännu bättre service”, säger BROKKs vd 
Martin Krupicka. 

“Vår service till kunderna är oerhört viktig. Bra service minime-
rar dyra driftstopp och säkrar både att kunderna kan hålla konstant 
full fart i sin verksamhet och hålla alla åtaganden gentemot sina 
kunder. Vi jobbar hela tiden för att öka tillgängligheten till denna 
kvalitetssäkrande service”, tillägger Eva Skinner som är chef för 
BROKKs marknadskommunikation. 

Så därför öppnar man som sagt sin egen serviceverkstad 
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BROKK startar 
eget i Stockholm

som ligger på Esbogatan i Kista norr om Stockholm bara ett 
stenkast från E4:an och nära granne med Upplands Motor. 
Faktum är att serviceverkstaden är öppen sedan början av 
året och det firade man med ett öppet hus den 20-21 januari. 
Professionell Demolering hälsade naturligtvis på. Under de två 
öppningsdagarna visade man de nya lokalerna och bjöd på grillat 
den bistra väderleken till trots. 

Expertverkstad, servicebuss 
och reservdelslager

För verksamheten i Kista ansvarar Mikael Gardell. Behöver man 
som kund hjälp i expertverkstaden eller med reservdelar ringer 
man 0910-711800 så kopplas man vidare till servicetekniker 
Robin Viklund. På servicecentret i Kista lagerförs en mängd re-
servdelar allt för att servicearbetet ska gå så snabbt som möjligt. 
Men kunderna behöver inte nödvändigtvis ta sig till Kista utan kan 
också få snabb hjälp genom BROKKs nya servicebuss som är fullt 
utrustad med alla de förnödenheter som en strandsatt rivningsen-

Från vänster Andreas Lundmark som arbetar med BROKKs eftermarknad, Mikael Gardell som är försäljningschef för Sverige, Robin Viklund som är servicetekniker, Stig-
Gunnar “Lången” Svensson som sköter BROKKs servicecenter i Göteborg, Eva Skinner som är BROKKs marknadskommunikationschef och BROKKs vd Martin Krupicka.

treprenör kan behöva. Mikael Gardell som är försäljningschef för 
Sverige kommer också delvis att utgå från kontoret i Kista. 

Själva industrifastigheten där servicecentret ligger ägs av 
BROKKs ägare Lifco Group och i lokalen intill huserar BROKKs 
systerföretag Modul-System AB.

www.brokk.com

Med en välutrustad servicebuss kan kunderna i 
Stockholmsregionen även få hjälp direkt på plats.

BROKKs nya servicecenter ligger i Kista norr om 
Stocholm strax intill E4:an



Firma Käppeli´s A. Söhne AG, Sangas i Sch-
weiz har köpt en Lieberr R944 utrustad med 
ett tiltbart  specialaggregat för användning i 
tunnelarbete. Maskinen är försedd med ett 
OQ80 snabbfästessystem, som är special-
byggt med tät översida och sidorör för att 
förhindra att stenar skall kunna ramla in och 

Jack Midhage AB satsar stort på Byggmaskiner/
Scanbygg med lansering av ett flertal nyheter. 
Bland annat så kommer det nya programmet med 
Barracuda golvslipar att visas och demonstreras. 
Angränsande till montern kommer det finnas en 
golvyta där besökarna ges tillfälle att själva provköra 
några av maskinerna för att bli övertygande om 
dess användarvänlighet och effektivitet. 

Från den tyska tillverkaren Eibenstocks 
program visas ett antal nya maskiner, till exempel 
en liten och lätthanterlig golvslip/kantslip, 
som också kan provköras samt ett 
antal elhandmaskiner. Några av nyheterna är en 
portabel stenkap med 350 mm diamantklinga, 
en saneringsfräs med hårdmetallfräshjul och en 
betongslip för 125 mm slipskålar, alla med extra 
kraftiga motorer för effektiva och problemfria 
arbeten. Midhage vill speciellt lyfta fram från 
Eibenstock deras nya borrmaskiner som 
är kraftiga och användarvänliga och med 
tillhörande stativ.

Men det är kanske främst på verk-

tygssidan som Midhage kommer 
med nyheter. Zenesis, diamantklingor 

med positionerade diamanter har funnits på 
marknaden en tid nu och gett avtryck men 
lanseras nu i fler typer och dimensioner. XCello, 
en diamantklinga för våtkapning med extra hög 
skärhastighet, Laser Silent, diamantklinga med 

ljuddämpas stomme för bättre arbetsmiljö, 
PCD MAX – en skiva för avverkning av be-
läggningar och Frezite – en klinga med 
PCD-tänder för snabb sågning i Minerit o.d. 

är några av nyheterna. 
Dessutom bjuder man gästerna i montern på 

korv samt lockar med en tävling, ”Kast i litet borr” 
med påföljande fina priser.

www.midhage.se

Många nyheter från 
Midhage på Byggmaskiner

Tyska Baier har presenterat två nya spårfräsar 
BAIER BDN463 och 464 som är vidareutveckling 
av de gamla modellerna. Nytt är bland annat krafti-
gare motorer som klarar högre belastning. Båda 

Nya spårfräsar från Baier
maskinerna har även den unika egenskapen att de 
kan köras med 4 stycken  diamantklingor, även i 
betong. Återförsäljare är Atech Maskin.

www.atechmaskin.se

Norton lanserar en ny serie diamantklingor under 
namnet Vulcan. Det nya sortimentet täcker in 
de vanligast förekommande användningsom-
rådena.

Vulcan-klingorna, som enligt tillverkaren upp-
ges ha ett mycket bra pris/prestanda-förhållande, 
är avsedda för den mest vanligt förekommande 
sågningen och kapningen av betong, armerad 
betong, kakel & klinker, diverse byggnadsma-
terial, asfalt mm. Klingorna kan användas såväl 
torrt som vått. I sortimentet ingår bl.a. en serie 
klingor med segmenterad bana för användning 
i vinkelslipmaskin (Vulcan Universal) med brett 
användningsområde för kapning av diverse 
byggnadsmaterial. Vidare ingår Vulcan Jet som 
har hel veckad bana som ger finare snitt. För 
kapning av kakel och klinker finns Vulcan Ceram 

Ny serie diamant-
klingor från Norton

som har hel slät bana. Denna klinga finns för såväl 
vinkelslipmaskiner som kakelsågar.

I sortimentet ingår även två lasersvetsade 
klingor: Vulcan Laser för betong och armerad 
betong för vinkelslipmaskiner och Vulcan 
Combo för asfalt och betong för användning i 
blockstenssågar och bensindrivna handhållna 
kapmaskiner.

”Det nya sortimentet diamantklingor, som 
kommer att finnas tillgängligt inom bygg-, 
järn- och maskinfackhandeln, har ett mycket 
bra pris/prestanda-förhållande och uppfyller 
användarnas krav på snabb och enkel kapning 
av olika byggnadsmaterial till ett lågt pris” säger 
Jonas Falk, försäljningsansvarig på Saint-Gobain 
Abrasives AB.

www.norton.se

Världens första tunnelgrävare 
utrustad med OilQuick

skada fästet vid takarbete med hammare. 
Maskinen byter mellan hydraulhammare och 
specialskopa, som framgår på bifogade bilder. 
OilQuick systemet är sålt och installerat av 
OilQuicks återförsäljare i Schweiz, Gebrüder 
Egli Maschinen AG.

www.oilquick.com
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KOM OCH MÖT OSS PÅ BYGGMASKINER 2011!
TYROLIT SÄTTER MODULÄRA LÖSNINGAR I FOKUS! KANSKE NÅGOT FÖR DIG? 
DE SOM PROVAT IMPONERAS AV VÅR TGD-TEKNIK.
PROVA DU MED - EN IPAD KAN BLI DIN!

A Company within the SWAROVSKI Group

8-11 Mars  |  Svenska Mässan, Göteborg  |  Monter B02:42  |  Ladda hem din biljett på: www.bygg-maskiner.se



Tack Kjell!
Det är med stor saknad som vi måste meddela att Kjell Larsson avlidit. Kjell var under många 
år en av centralfigurerna inom den svenska betonghåltagnings- och rivningsbranschen. 
Han var också en av initiativtagarna till att dra igång branschföreningar inom dessa verk-
samhetsgrenar. Under många år var Kjell kolumnist för tidningen Professionell Demolering. 
Vi ser med tacksamhet tillbaka på den tid som vi på tidningen fick arbeta med Kjell. Han 
var en fantastiskt inspirerande person, ödmjuk och med stort kunnande inom branschen. 
Kjell kommer alltid att finnas kvar i våra hjärtan för den person han var och vi är mycket 
tacksamma för att vi fick lära känna honom. Våra tankar i denna svåra tid går särskilt till 
Kjells anhöriga. Nedan publicerar vi några ord från Gunnar Landborg som känt och arbetat 
med Kjell under många år. 

Jan Hermansson

Vi har nåtts av det tragiska 
beskedet att Kjell Larsson lämnat oss
Det är med stor saknad som vännen, kollegan, konkurrenten och en av HIBs grundare 
inte längre finns bland oss.

Kjell var en av en av initiativtagarna till HIB
Det var han och några kollegor till honom som under en lunch på Byggmaskiner våren 
1984 väckte idén om att skapa en branschförening för betonghåltagningsentreprenörer.  
Strax efter mötet ringde han runt till sina kollegor och konkurrenter och marknadsförde idén. 
Med sin glädje och entusiasm lyckades han få flera av oss att nappa. Hålmetoder i Malmö 
och Stockholm som Kjell även var chef för tillsatte tillsammans med Stabilator i Göteborg 
en arbetsgrupp där Kjell givetvis var den drivande kraften och den naturlige ordföranden. 
1987 bildades HIB då var vi 35 medlemmar, idag är vi över 100, och naturligtvis blev Kjell 
vår förste ordförande.

I rollen som ordförande var Kjell perfekt. Kjell visste hur man skulle föra sig. Kjell sa alltid 
de rätta och kloka sakerna och hade pondusen att hålla ordning på oss andra yrväder.

1989 avgick Kjell som ordförande då Rivteknik köptes av Stabilator, vilket han givetvis 
blev VD för.

Det var inte lätt att efterträda honom, då han hade alla egenskaper som en bra ordfö-
rande ska ha. Men för oss som efterträdde Kjell fanns han alltid kvar som stöd och mentor, 
kontakten med branschen släppte han aldrig.

Sist vi träffade Kjell var på DEMCON- mässan i september och givetvis var han med 
på galamiddagen lika pigg och glad som vanligt.

Kjell var född 1931, han dog i november 2010, 79 år gammal.
Vi är många som kommer att sakna honom och förstår den saknad och tomhet han 

lämnar till familj, släkt och vänner.

Gunnar Landborg
HiBs ordförande 1988-1991 och 1996-1997

Nortons sortiment Quantum kapskivor har utökats 
med flera nya dimensioner och typer vilket ger ett 
bredare användningsområde.

Bland nyheterna kan nämnas små kapskivor 
med 76 mm diameter som i första hand är 
avsedda att användas i raka pneumatiska maski-
ner för kapning i plåt och andra tunnare material. 
Dessa små kapskivor är förpackade i en praktisk 
hängförpackning med 5 st kapskivor. Dessutom 
lanseras en Quantum navrondell i 230 diameter för 
slipning av t.ex. rostfritt, legeringar och kolstål med 
vinkelslipmaskin.

Sortimentet har vidare utökats med ett flertal 
extra tunna kapskivor med 0,8 mm tjocklek i 115 
mm och 125 mm diameter. Dessa tunna kapskivor 
ger mycket fina och rena snitt samt minimala ma-
terialförluster. Flera kapskivor med större diameter 
lanseras också: 180 x 1,6 mm och 230 x 1,9 mm 
för kapning med vinkelslipmaskin.

Norton Quantum har en ny patentsökt bindeme-

Husqvarna Construction Products har lanserat en 
ny internationell webbsida. Under 2011 kommer 
den att finnas på 30 olika språk för att möta 
kunder över hela världen.

“Den nya webben ger en tydligare presenta-
tion av vårt utbud vilket förenklar för våra kunder. 
Nu kan vi till exempel presentera hela system och 
lösningar”, säger Helena Thiel, Vice President 
Marketing, Husqvarna Construction Products.

Kundanpassad webb 
prioriterar innovationer

På Husqvarnas nya webb, www.husqvarnacp.com, 
kan man ladda ner produktkataloger, användar-
manualer, servicelitteratur och se interaktiva verk-
tygsguider. Den som tittar på en specifik produkt 
får också reda på vilka maskiner, verktyg och andra 
tillbehör som passar. På samma sätt går det att på 
en maskin se dess användningsområde: vilken 
maskin är lämplig för att ta ner en betongvägg 
med avloppsrör?

“Något som vi valt att lyfta fram på den nya 
webben är våra innovationer. Vi strävar alltid efter 
att ha kundens behov i fokus och att driva utveck-
lingen framåt vad gäller produktutveckling. Med 

Husqvarna Construction 
lanserar ny webb på 
30 olika språk

hjälp av filmer och animationer blir det lättare att 
illustrera såväl innovationer som praktisk användn-
ing, säger David Hagström, Global Web Manager 
på Husqvarna Construction Products.

Den nya sökmotoroptimeringen gör det en-
klare för kunder och andra aktörer inom branschen 
som söker information att hitta till webbsidan. För 
ett globalt företag som Husqvarna är det också 
avgörande att kunna lansera lokala kampanjer 
och få kunderna att hitta rätt återförsäljare. Därför 
kommer webbsidan att finnas på 30 språk med 
möjlighet för marknaderna att använda en förstklas-
sig ”dealer locator” med kartfunktion, vilket gör 
den både internationell och nationellt marknad-
sanpassad på samma gång. Vilket ger Husqvarna 
både en global och en lokal marknadsanpassad 
webbnärvaro på samma gång.

www.husqvarna.se

Utökat sortiment Quantum 
kapskivor och navrondeller

delsteknologi som gör skivan mer motståndskraftig 
och som därmed ger längre livslängd. Det nya 
bindemedlet gör dessutom kapskivan mycket stabil 
vilket ger lägre vibrationsnivå, mindre dammutveck-
ling och högre precision. Som slipmedel i kapskivan 
används NorZon Plus som ger hög avverkning och 
snabb kapning. Kapskivan innehåller en mycket hög 
koncentration av detta premiumslipmedel. Norton 
Quantum är mycket fri- och snabbskärande som 
i kombination med den väsentligt förbättrade 
livslängden ger en lägre total kapkostnad samt 
minskar risken för bränning av arbetsstycket enligt 
tillverkaren.

”Det utökade Quantum-sortimentet ger de 
professionella användarna större valfrihet och 
bredare användningsområde med denna pre-
miumprodukt med oöverträffad livslängd” säger 
Jonas Falk, försäljningsansvarig på Saint-Gobain 
Abrasives AB.

www.saint-gobain-abrasives.com
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GRATTIS, JOAKIM!
EUROPAMÄSTARE 2011 
I BETONGHÅLTAGNING!

800 personer från 34 länder såg betonghåltagare från 14 länder 

kämpa om segern i Österrike!

Cutting Pro Competition körs nästa gång 2012. Antar du utmaningen?

Mer information fi nns på www.cuttingprocompetition.com eller ring Tyrolit på 08-544 715 00.

A Company within the SWAROVSKI Group



Bosch GSH 27 VC Professional mejselhammare avlägsnar tre gånger mer material med 
massor av kraft och små vibrationer. Maskinen uppnår en slageffekt på  69 J enligt den 
nya EPTA normen. Jämfört med många av konkurrenterna har GSH 27 VC en mycket låg  
vibrationsnivå på endast 8,5 m/s2 och sen är den otroligt robust och ergonomisk.

NYHET! Världens starkaste 
230-volts mejselhammare

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

Porto 
betalt


