
Konkurrensen hårdnar bland larvbandsburna verk sid. 44-47

Nr. 2-11, Årg. 16

Första
Liebherr-
rivaren i 
Sverige

Special:
Hydraulhammar-
specialen
Sid. 24-28

Special:
Vattenbilnings-
specialen
Sid. 40-43

Sid. 30-33

Brokk levererar robotar till Fukushima sid. 43

Mässor:
Allt om 

Maskinexpo
Sid. 30-36

Reportage:
Rivningsrobot 

i roterugn
Sid. 48-49

Mässor:
Så blev 

Byggmaskiner
Sid. 16-21

Sid. 10-11



Upplev utvecklingen.

Företagsgruppen för dig

Liebherr-Sverige AB
Tunbytorpsgatan 1, 72137 Västerås
Tel.: +46 (0)21 80 62 40
Fax: +46 (0)21 80 05 05
E-mail: info.lsv@liebherr.com
www.liebherr.se

Första maskinen 
såld till Lotus Maskin!



2-2011 • Branschtidningen Professionell Demolering    3

Redaktionsadress
Box 786 • SE-191 27 Sollentuna, Sverige

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

Besöksadress
Sjöängsvägen 7, 1 tr.

192 72 Sollentuna

E-post
info@pdworld.com

Webbplats
www.pdworld.com

Utges av
SCOP AB

ISSN nr
ISSN 1403-3836

REDAKTION 
Ansvarig utgivare: Jan Hermansson
Chefredaktör: Jan Hermansson
jan.hermansson@pdworld.com

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

Formgivare och redaktör: 
Petra Meyer Linderoth
petra.linderoth@pdworld.com  

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

Övriga redaktörer: Mikael Karlsson, Heikki 
Harri, David Ehrenstråle, Jim Parsons och 
Andrei Bushmarin.   
                      

            
ANNONSER

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

Alternativt kontakta 
Professionell Demolerings redaktion 

på telefon 08-585 700 48

Professionell Demolering distribueras till läsare i Sverige, Norge , 

Danmark och Finland. För beställning av tidning kontakta redak-

tionen eller vår annonschef.

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

kostar en helårsprenumeration 385 kr. Prenumerationsavgiften sätter 

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

Magasinet Professionell Demolering framställs kvartalsvis av SCOP 

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

Uppgifterna i denna tidning lämnas med reservation för ändringar 

som  skett under och efter detta nummers produktion. Utgivaren 

ikläder sig icke någon ersättningsskyldighet för i tidningen möjligen 

förekommande uteslutningar, ofullständighet eller oriktigheter. 

Eftertryck helt eller delvis, utan utgivarens godkännande förbjudes. 

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

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

ej är originalhandlingar är insändarens ansvar. Om insänt material 

skall återsändas skall sändaren noga ange detta.

NORDISKT KVARTALSMAGASIN FÖR VERKSAMMA 
INOM RIVNING, HÅLTAGNING OCH RECYCLING

Nr 02 - 2011 • Årg.16

Innehåll

    Redaktionellt 
4    “Med våren kommer arbetstillfällena tillbaka”

    Branschen förändras

    Business
6    Robert Sundberg ny nationell servicechef
    på Atlas Copco CMT Sweden AB

    Carlsson & Co utökar säljkåren

    Jack Midhage AB förstärker sin organisation

    Ny försäljningsingenjör för Atlas Copcos 
    lätta entreprenadutrustningar

    Beck tar över Airman agenturen

    Hilti satsar i Sverige och förväntas 
    öka 20 procent i år

    Northland och Pon tecknar avtal 
    om mobil utrustning

8    Olof Persson ny koncernchef för Volvo

    Batimat i Paris

    Dags för Swecon-dagarna 2011 i Eskilstuna

    Sandvik förstärker säljorganisationen 
    i södra Sverige

    Reportage
10-11  “Nu går makaronfabriken i backen”

48-49  Rivningsrobot i roterugn

    Nyheter
12    Ny avancerad kantslipmaskin från HTC

    Transportband  med hög 
    kapacitet till rätt pris

    Nytt unikt stöldlarm för dieseltankar 
    och containers

13    Brokk AB levererar robotar till Fukushima

14    Fjärde generationen ViO-maskiner 
    från Yanmar

    Ny generation grävare i 8-tonsklassen 
    från Yanmar

    Merlos minsta typgodkänd 
    med personkorg

22    Yanmars breddar sortimentet

    Ny 71,5 tons bandgrävare 
    från Doosan

    Nyheter på REMUs nya siktskopor

50    Husqvarna K 3000 V
    Torrkap med marknadens 
    mest effektiva dammhantering

     De nya hjullastarna i Volvos 
     G-serie sätter en ny standard

     Warrior 800 från Powerscreen 
     nu även på hjul

     Mässor
16-21   Byggmaskin-mässa med 
     blandade känslor

30-36   Maskinexpo 2011 STÖRST

36     Grävande nyheter från Beck Maskin

      Abelco Nordic gräver 
     sig fram på MaskinExpo

     AMAS river och återvinner  
     med ny utrustning

     Kompakt och smidig  
     allroundmaskin

     Avancerad teknik på ett enkelt sätt 

37     Nytt system för uppting av is

     Premiär för ny siktstation

     Smidig slang som klarar högre tryck

     Nytillskott inom anläggning

     Stark förkross

     Entrack lanserar en ny hydraulhammare

38     “Wacker” styrka med armbryterskan  
     Sarah Bäckman på MaskinExpo

     PG Export saxar sig fram på MaskinExpo

     Många nyheter från Saint-Gobain 
     Abrasives på MaskinExpo

     Special
24-28   Hydraulhammarspecialen

40-43   Vattenbilningsspecialen

44-46    Konkurrensen hårdnar på
      larvbandsburna verk 

Konkurrensen hårdnar bland larvbandsburna verk sid. 44-47

Nr. 2-11, Årg. 16

Första
Liebherr-
rivaren i 
Sverige

Special:
Hydraulhammar-specialenSid. 24-28

Special:
Vattenbilnings-specialenSid. 40-43

Sid. 30-33

Brokk levererar robotar till Fukushima sid. 13

Mässor:
Allt om Maskinexpo
Sid. 30-36

Reportage:Rivningsrobot 
i roterugn

Sid. 48-49

Mässor:
Så blev Byggmaskiner
Sid. 16-21

Sid. 10-11



Så har då äntligen våren och snudd på sommaren anlänt till 
vårt avlånga land efter en synnerligen tuff vinter. Byggbran-
schen har haft lite ofyllt trots att konjunkturerna nu vänt. Först 
brakade marknaden ihop i slutet av 2008 och fortsatte nedåt 
hela 2009 till rekordlåga nivåer. Som om det inte var nog 
med det så drabbades vi av synnerligen bistra vintrar både 
2009/2010 och nu 2010/2011. Vinternväderleken försvårade 
en hel del utomhusarbete och en del projekt lades så att 
säga “på is” i väntan på varmare väder. Men nu har värmen 
kommit med besked och mera kraftfullt än vad vi är vana 
med i april och maj. Med den gick även proppen ur bygg- och 
anläggningsindustrin och jobben har dragit igång för fullt. Det 
är optimism i branschen igen både bland entreprenörer och 
leverantörer. Låt oss hoppas att det håller i sig ett tag framåt. 
Aktuella konjunkturmätningar visar att byggindustrin ligger 
fortsatt på höga nivåer och många bedömer att konjunkturen 
kommer att fortsätta uppåt under detta och nästa år. Många 
andra länder i Europa upplever också en positiv utveckling 
inom just byggbranschen. Europas kanske viktigaste och 
största marknad Tyskland kan äntligen börja tala om att man 
nu har högkonjunktur. Faktum är att Tyskland snudd på har 
haft lågkonjunktur mer eller mindre sedan muren föll 1989 
och man började det mödosamma arbetet med att bygga upp 
före detta Östtyskland. Ett enat Tyskland är idag en oerhört 
viktig motor i Europa som skapar arbetstillfällen och inte minst 
av allt köpkraft för produkt- och tjänsteföretag både i och 
utanför Tyskland. Våra svenska tillverkare inom utrustning för 
betonghåltagning, golvslipning, stofthantering och rivning är 
alla beroende av den tyska marknaden och förutsättningarna 
för några riktigt goda år har inte varit bättre på många år.

“Med våren kommer 
arbetstillfällena tillbaka”

Den här utgåvan av PD är ganska omväxlande i sitt 
innehåll. Traditionsenligt publicerar vi Hydraulhammarspecial 
där vår amerikanske redaktör Jim Parsons redogör en del av 
nyheterna ifråga om hydraulhammare men även luft- och 
eldrivna bilningsspett. På annan plats i tidningen hittar du ett 
reportage om nya mobila återvinningskrossar för rivningsan-
treprenörer och så publicerar vi Vattenbilningsspecialen. Våren 
och sommaren är oftast högsäsong för våra vattenbilningsen-
treprenörer. Sedan rapporterar vi att rivningsbranschen fått en 
för Sverige ny leverantörer av rivniningsutrustade grävmaskiner 
att räkna med. Liebherr Sverige har nämligen levererat sin 
första höjdrivare till företaget Lotus Maskin & Transport AB. 
PD besökte företaget på ett av deras rivningsuppdrag ute på 
Kvarnholmen söder om Stockholm. Sedan finns mycket annat 
smått och gott. Bland annat hittar du två mässreportage, 
ett om mässan Byggmaskiner som genomfördes i mars och 
dessutom en presentation av Maskinexpo där denna utgåva 
distribueras från Professionell Demolerings monter med num-
mer Pr 12. Maskinexpo 2011 har blivit en gigantisk mässa 
med upp emot 580 utställare på en yta större än någonsin. 
Platsen är som vanligt Barkarby Flygplats i Järfälla utanför 
Stockholm.

På denna ledarsidan har vi dessutom glädjen att presen-
tera en ny kolumnist nämligen Gunnar Landborg, som delar 
med sig av sina tankar i detta nummer. Gunnar är ny som 
kolumnist men definitivt inte ny i branschen. han är en av 
veteranerna inom den svenska betonghåltagningsbranschen 
och har tidigare under många år varit ordförande i bransche-
föreningen Håltagningsentreprenörerna (HiB). Gunnar kommer 
inte att varar en permanent kolumnist då vi bestämt att Niclas 

Johansson tidigare kolumn nu istället skall saxas mellan olika 
personer inom de branscher som PD bevakar. Men vi hoppas 
att vi ska få höra mer från Gunnar Landborg i kommande 
utgåvor. Du som har något aktuellt ämne eller något som 
du tycker är angeläget att ta upp är välkommen att skicka in 
bidrag till denna ledarsida.

Jag har också glädjen att meddela att SCOP AB, förlaget 
som startat och publicerat Professionell Demolering sedan 
1995 nu fått tillökning. Sedan den 11 maj har Petra Meyer 
Linderoth  anställt som redaktör och redigerare. Petra har en 
lång och gedigen bakgrund både ifråga om utbildning och 
arbetslivserfarenhet inom bland annat tidningsbranschen. 
Vi är väldigt glada att ha Petra ombord och övertygade om 
att hon kommer att innebära ett värdefullt kvalitets- och 
kapacitetstillskott för förlaget. Hjärtligt välkommen Petra! På 
annan plats i tidningen hittar du en kort presentation av Petra 
Meyer Linderoth. Slutligen vill jag passa på att tillönska alla 
våra läsare en fortsatt fin vår och sommar med mycket lycka 
i arbetet men även tid för ledighet och vila.

Jan Hermansson, redaktör
jan.hermansson@pdworld.com

Jag blev ombedd av Jan Hermansson att skriva ledarsidan 
i PD när vi träffades på byggmaskiner i Göteborg i mars. 
Naturligtvis blir man smickrad och säger att man ska tänka 
på saken, men inte fasen tänker men på det när man gått 
därifrån. Sen efter en tid ringer naturligtvis Janne och frågar 
om jag funderat på vad jag ska skriva om? Vadå, vad jag ska 
skriva om? Jag som inte kan rivningsbranschen. Nu visade 
det sig att uppdraget var att inte bara skriva om rivnings-
branschen utan lika gärna håltagningsbranschen som jag 
känner utan och innan. Men av en tillfällighet inträffade 
något sensationellt kopplat till just rivningsbranschen och 
som jag inte kan låta bli att kommentera. 

När jag växte upp, och det är länge sedan, fick man 
uppfattningen att rivning var smutsigt, miljöfarligt och 
oseriöst. Personalen var sådana personer som tidigare var 
vanligt för hamnarbetare. Med andra ord dagavlönade kraft-
karlar som tog påhugg när det fanns jobb. Dom behövde 
ingen grundutbildning utan det gällde bara att hugga i. 
Med slägga, spett och tryckluftmaskiner rev man ner där 
rivningskulan inte kom åt eller fick användas. Rivningsbran-
chen har kantas om rykten om oseriösa företag, ekonomisk 
brottslighet, svarta löner, hot och maffiametoder. Det var till 
och med så att  rivarna inte betraktades som yrkesmän och 
inte tillhörde byggsektorn. Med den skråindelning som fanns 
förr fick de inte plats i arbetsbodarna. Rivare var betraktade 
diversearbetare som man tog in på byggena på sådana jobb 
som inte ens grovarbetarna ansåg sig värdiga att utföra. 
Det är den statusen som rivarna hade förr. 

I takt med att entreprenadföretagen blivit allt mer ma-
skinintensiva har kraven ökat även på rivningsföretagen. Det 

har inneburit stora investe-
ringar som gått förlorade vid 
konkurser. Bland de företag 
som har mycket maskiner 
har de oseriösa företagen 
försvunnit. Rivningsgub-
barna har blivit operatörer 
istället för rivare med en 
liten spak stående en bra 

bit från det som ska rivas eller sittande i en komfortabel 
hytt på avancerade rivningsgrävare. Med sin yrkeskunskap 
är dom idag på tryggt avstånd från det som ska rivas i en 
bra arbetsmiljö med effektiva maskiner, verktyg och genom 
dammfilter eller vattenkanoner. För att vara lite fyndig kan 
man väl påstå att rivningsbranchen blivit rumsrenare. Det 
som jag tycker är så roligt att förmedla i den här spalten är 
att Kjell Sten på Rivners blivit Årets företagare i Huddinge. 
En utmärkelse som är instiftad av Företagarna och Årets 
företagare utses i varje kommun. Varje Årets företagare i 
kommunen nomineras till regionen och regionens Årets 
företagare kan bli hela Sveriges Årets företagare. 

Att bli årets företagare innebär att man ska passera mas-
sa nålsögon. Man ska vara seriös. Inte ha betalningsanmärk-
ningar. Vara ett föredöme. Man måste ha uträttat något spe-
ciellt för att komma i åtanke och man måste vara känd i kom-
munen och nomineras av någon. Huddinge kommun har cirka  
5 000 företag så det är inte det lättaste att bli Årets 
företagare i Huddinge. 

Motiveringen till att Kjell Sten blev Årets 
företagare i Huddinge lyder. ”Kjell Sten, som driver 

Branschen förändras

4    Branschtidningen Professionell Demolering • 2-2011

företaget Rivners AB, är en föregångare inom rivnings-
branchen. En bransch som varit en av de smutsigaste både 
när det gäller miljö och anseende. Kjell Sten har tvärtemot 
många icke seriösa rivningsföretag alltid drivit företaget 
på ett seriöst sätt och följt de lagar och förordningar som 
finns. Kjell Sten har även medverkat till att starta bransch-
föreningen för rivningsföretag och härigenom verkat för en 
seriös verksamhet. Rivners AB har gått från ett hantverk 
till ett maskinintensivt företag. Företaget har alltid varit 
föregångare inom rivning och vågat prova ny teknik. Det 
som  mest utmärker företaget är deras tidiga och stora 
satsning på återvinning av rivningsmaterial. Med eget såg-
verk började företaget tidigt med försäljning av virke. I dag, 
med en försäljningsyta på 1000 kvm, är företaget ett av de 
största i Sverige på begagnat byggmaterial och alla typer av 
byggmaterial säljs. Verksamheten möjliggör omplacering av 
personal som inte längre har möjlighet att utföra rivning ute 
på fält. Kjell Sten har visat att han har förstått att det är duktig 
och välutbildad personal som är det viktigaste kapitalet. 
Han vårdar det arv som tidigare generation har gett honom 
när det gäller personalfrågor. Trots finanskris och minskad 
omsättning på 25 procent har företaget behållit större delen 
av sin personalstyrka.” 

Jag tycker det är hedrande att ett rivnings- och special-
företag som Rivners AB blir Årets företagare. 

Jag tycker som Kjell uttryckte det när han tog emot 
priset: “Äntligen!”. Jag tror att vi alla gläds och uppskattar 
att Kjell fick priset och att branschen blivit seriösare.

Tack för ordet 
Gunnar Landborg
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Robert Sundberg ny 
nationell servicechef
på Atlas Copco CMT 
Sweden AB
Robert Sundberg är ny nationell servicechef 
på Atlas Copco CMT Sweden AB.

”Robert har en gedigen erfarenhet av att 
leda och utveckla serviceorganisationer. Med 
sitt branschkunnande och sitt stora engage-
mang, vet jag att Robert kommer att vara en 
stor tillgång både för oss och våra kunder”, 
hälsar Markku Teräsvasara, vd för Atlas Copco 
CMT Sweden AB.

www.atlascopco.se

Carlsson & Co 
utökar säljkåren
Bengt Bengtsson, som är 43 år och bosatt i 
Falkenberg, har anställts som ny säljare hos Carls-
son & Co AB. Bengt har jobbat med försäljning i 
många år inom några olika branscher.

“Jag ser fram emot nya utmaningar och 
tillgodose kunders behov så det känns väldigt 
stimulerande att jobba för Carlsson & Co. Jag 
har ett stort tekniskt brinnande intresse och är 
öppen och lyhörd för kundens behov av pro-
dukter som vi kan erbjuda ur vårt sortiment. För 
mig gäller parollen “Rätt maskin till rätt arbete””, 
säger Bengt.

“Eftersom vi nu utöver Messersi även fått 
generalagenturerna för Denka, Falcon och Bluelift 
behöver vi växa i säljkåren och vi är glada att 
Bengt börjar hos oss och välkomnar honom in 
i gänget”, säger bröderna Björn och Magnus 
Carlsson samstämmigt.  

www.carlsson-co.se

Jack Midhage AB 
förstärker sin 
organisation
Som ett led i Midhages nysatsning i Stockholm/ 

Mälardalen  är sedan 1:a mars Mats ”Matte” 
Karlsson anställd som säljrepresentant hos Jack 
Midhage AB. Han kommer närmast från en 
liknande tjänst hos Husqvarna. Mats Karlssons 
huvudsakliga ansvarsområde är bearbetning och 
support av kunder inom affärsområdet Håltagning 
& Rivning. Rekryteringen av Matte innebär samtidigt 
att Midhages säljrepresentant sedan många år, 
Janne Müller, nu kommer att kunna ha full fokus på 
uthyrningsbranschen inom detta distrikt.

 Matte kommer inledningsvis att utgå från sitt 
hemkontor i Norrtälje. Inom kort kommer också ett 
nytt lager- och servicecenter att upprättas centralt i 
Stockholm för maskinservice, omsättning av borr, 
lager och distribution/butik. 

 “Med 30 år i branschen är Matte troligtvis 
redan ett känt ansikte för de flesta. Med sin långa 
erfarenhet kommer han att vara en viktig kugge i 
Midhages fortsatta utveckling av detta affärskoncept 
och en stor tillgång för företagets kunder – både 
gamla och nya”. 

www.midhage.se

Ny försäljningsingen-
jör för Atlas Copcos 
lätta entreprenad-
utrustningar 
Roger Eriksson är ny försäljningsingenjör på Atlas 
Copco CMT Sweden AB. 

“Roger Eriksson förstärker vår säljorganisation i 
mellersta och norra Sverige. Med gedigen bransch-
kunskap, många års erfarenhet och ett stort enga-
gemang blir Roger en given tillgång för våra kunder 
i regionen”, hälsar Glenn Eriksson, produktchef på 
Atlas Copco CMT Sweden AB.  

Atlas Copco CMT Sweden AB ansvarar för 
försäljning och service av Atlas Copcos gruv- och 
anläggningsutrustningar och Dynapacs produktsor-
timent i Sverige och Danmark.

www.atlascopco.se
www.dynapac.se

Beck tar över 
Airman agenturen
Beck kommer med flera nyheter, bland annat 
Airman-agenturen som Beck tog över från den 
1 april 2011 som generalimportör för Sverige. 
I huvudsak kommer man att satsa på Airmans 
zerotailserie. “En premium maskinserie till Beck-
pris”, säger Owe Beck.

Airman agenturen har varit hos Beck i Norge 
sedan mitten av 80-talet och denna produkt är till 
100 procent Japan-producerad. Beck ger två års 
garanti på produkten. Airmans zerotail-maskiner 
kommer att marknadsföras i klassen 1 till 5,5 ton 
av Beck-gruppen i Sverige.

Ny Hanix H17D
Maskinen kom till Beck under första veckan av 
april. “Den är en vidare utveckling av nordens 
bäst säljande 1,7 tonnare, Hanix H15B plus-2. 
Maskinen är en ny välbyggd kvalitetsmaskin från 
topp till tå, med bland annat proportionalspakar / 
styrning som standard. Det innebär en besparing i 
och med att maskinen är förberedd för bland annat 
rototilt. Under de bästa åren blev över 100 stycken 
av föregångaren H15Bplus-2 sålda i både Norge 
och Sverige. Långt över 1000 maskiner av denna 
modell är idag i arbete i båda länderna. Vi tror att 
även H17D blir en succé på marknaden”, säger 
Owe. Beck-gruppen räknar med att ett stort antal 
maskiner kommer att levereras framöver. Utma-
ningen, enligt Owe, blir nog att få fram maskiner 
från fabrikerna i Japan.

www.beckmaskin.se

Hilti satsar i Sverige 
och förväntas öka 
20 procent i år 
Tillväxten i den svenska byggbranschen har 
gynnat proffsleverantören Hilti, med Sveri-
gekontor i Arlöv. Nu lägger man in en extra 
växel och nyanställer. Dessutom lanserar Hilti 
sin i särklass största Sverigebutik i Lund.  
2010 sålde företaget för 530 miljoner kro-
nor och VD Aksel Ringvold räknar i år med 
att öka försäljningen med ytterligare 100 
miljoner kronor.  Liechtenstein-baserade 
Hilti betraktar Sverige som ett tydligt sats-
ningsområde. För att klara marknadens krav 
och möjligheter räknar man med att behöva 
tillsätta 20-30 nya årsverken netto bara i 
år, en utökning med cirka 10 procent av 
personalstyrkan. I december i år kommer 
man att ha ökat säljkåren med 50 procent 
på två år.

Därför lägger Hilti en högre 
växel i Sverige 

Förutom byggboomen har Sverige en god 
ekonomi, Hilti har redan en god förankring 
(Hilti har funnits i Sverige i 50 år). Sats-
ningen styrs från huvudkontoret i Arlöv. 
Placeringen i Öresundsområdet är naturlig 
och strategisk. Det är heller ingen slump att 
företaget nu lanserar sin största butik i Sve-
rige på Gastelyckan i Lund. Regionen har en 
bra infrastruktur, god tillgång till utbildat folk 

och närhet till Europa. Området står också 
för en bra l ivskvalitet. Dessutom räknar 
alla bedömare med dynamiska effekter för 
byggbranschen av citytunneln i Malmö och 
byggandet av ESS och Max IV i Lund.  

Unik i branschen
50 procent av Hiltis marknad består av ma-
skinförsäljning och resterande 50 procent står 
infästningsprodukter för. Totalt har Hilti cirka 
20 procent av marknaden i Sverige. Hiltis af-
färsmodell är unik för sin bransch. Bolaget har 
direktkontakt med slutkunderna utan några 
mellanhänder. Med 90 egna säljare och 14 
butiker har Hilti en god täckning i Sverige. Bara 
i Skåne i höjd med Helsingborg och nedåt till 
Trelleborg har Hilti 12 säljare och 2 butiker. 
Dessutom satsar Hilti Sverige hårt på att erbjuda 
sina kunder ingenjörssupport. Hiltis grupp med 
ingenjörer stöttar byggprojekt med specifikationer 
och expertkunnande. 

“Här skiljer vi oss definitivt från våra konkur-
renter”, säger Aksel Ringvold.

Ringvold berättar också att Hilti dessutom 
är störst i Sverige som utbildare för folk på byg-
gen. Fler än 100 000 personer har utbildats på 
bultpistol och härdplast.

www.hilti.se

Northland och Pon 
tecknar avtal om 
mobil utrustning
Pon Mining International har undertecknat 
ett avtal med Northland Resources AB 
avseende leverans av mobil gruvutrustning 
från Caterpillar och Bucyrus till greenfield-
projektet Kaunisvaara i Pajala. Avtalet 
undertecknades i Pajala av Karl-Axel Waplan, 
verkställande direktör och koncernchef för 
Northland Resources S.A. och Mikael Kris-
pinsson, försäljningsdirektör på Pon Mining 
International. 

Ordern avser leverans av all mobil 
gruvutrustning för projektet fram till 2015 
och omfattar totalt 23 maskiner bestående 
av två stora O&K RH340 eldrivna hydraul-
grävare, tolv Cat® 226 tons 793F-truckar, 
två Cat 994F hjullastare och ett antal 
väghyvlar, bandschaktare och övriga un-
derhållsmaskiner. Den första leveransen 
av utrustning planeras till mitten av 2012, 
vilket säkerställer en lyckad igångsättning av 
gruvverksamheten. Kaunisvaara järnmalms-
projekt kommer, i full skala, att ha en årlig 
kapacitet på 12 miljoner ton järnmalm, va-
rifrån 5 miljoner ton koncentrerad järnmalm 
kommer att utvinnas. 

“Den här ordern är utan tvekan ett 
resultat av ett mycket väl utfört arbete under 
många år av vår personal inom gruvsegmen-
tet, både i Sverige och Norge, tillsammans 
med våra supportfunktioner inom Pon”,säger 
Thomas Smith, VP Mining på Pon Equipment 
AB. “Att vi levererar Caterpillar och Bucyrus, 
båda med ett utomordentligt rykte inom 
gruvindustrin, spelade naturligtvis också en 
viktig roll för Northland Resources beslut.” 
avslutar Thomas Smith.

www.pon-cat.com



ScanCombiflex 1000 radiostyrd med sex slipskivor ScanCombiflex 700 radiostyrd med tre slipskivor ScanCombiflex 650 med tre slipskivor

Scan Combiflex - marknadens hållbaraste slipmaskiner med  
dom lägsta underhållningskostnaderna. 

Riv - Slipa - Polera med samma maskin, byt bara verktyg.

Ny!

Ny!

ScanCombiflex 500PD med vattentank  
och tre slipskivor

ScanCombiflex 450 med tre 
slipskivor

ScanCombiflex 450 NS med  
vattentank och tre slipskivor

Slipen som slipar ända  
in till kanten!

ScanCombiflex med en slipskiva Med en enkel manöver blir  
ScanCombiflex 330 en kantslip!

ScanCombiflex 500i med tre slipskivor

Sweden (Head Office)
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Tel: +46-31 99 49 70 
Fax: +46-31 99 48 70 
E-mail: scanbolagen@scanmaskin.com

Denmark
Torvegade 22 
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Søndre Molevei 4
DK-4600 Køge 
Tel: +45-97 18 00 58 
Fax: +45-97 18 45 58 
E-mail: scanbolagen@scanmineral.com

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

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



Sandvik förstärker 
säljorganisationen i 
södra Sverige
Sandvik Mining and Construction Sverige AB har 
utökat säljorganisationen med två medarbetare i 
södra Sverige vad gäller försäljning av ovanjords-
riggar, bergborrverktyg och borrstål.

Sandvik och 
kinesisk leverantör 
av gruvutrustning 
startar gemensamt 
bolag
Sandvik Mining and Construction och Shan-
dong Energy Machinery Co. i Xintai, Shandong-
provinsen, Kina, har träffat ett avtal om att bilda 
ett samägt bolag för produktion och försäljning 
av utrustning till kolgruvor, baserat på 50 % 
ägande vardera. 

Bildandet av det gemensamma bolaget 
bedöms vara slutfört inom sex månader, 
efter godkännande av berörda myndigheter. 
Verksamheten beräknas starta innan årsskiftet 
2011/2012 och bolaget kommer att konsoli-
deras i Sandviks rapportering.

Shandong Energy Machinery utvecklar 
och tillverkar utrustning för den kinesiska 
kolgruveindustrin. Företaget är ett dotterbolag 
till Xinwen Mining group, ett av Kinas femton 
största kolgruveföretag. Shandong Energy 
Machinery har cirka 4 400 anställda. 

Det gemensamma bolagets verksamhet 
kommer att omfatta inköp av komponenter, 
montering, försäljning och service av maskiner 
för kontinuerlig gruvbrytning (roadheaders) till 
den kinesiska kolgruvemarknaden. Sandvik 
bidrar med produktkunskap och teknologi 

Olof Persson 
ny koncernchef 
för Volvo
AB Volvos styrelse har utsett Olof Persson, 46, 
idag vd för Volvo Construction Equipment, till ny 
vd och koncernchef för Volvo. Olof Persson tillträ-
der som vd för AB Volvo och chef för Volvokon-
cernen den 1 september i år då Leif Johansson, 
som tidigare meddelats, går i pension. 

“Olof Persson har under sin tid på Volvo 
Aero och Volvo Construction Equipment både 
skaffat sig den rätta erfarenheten och visat prov 
på egenskaper som gör honom mycket lämplig 
att ta över som vd för AB Volvo och chef för 
Volvokoncernen och ersätta Leif Johansson som 
strategiskt utvecklat företaget och ökat försälj-
ningen samtidigt som han bibehållit företagets 

värderingar”, säger Louis Schweitzer, Volvos 
styrelseordförande.

“Det är naturligtvis både hedrande och en 
stor utmaning att få chansen att leda Sveriges 
största företag”, säger Olof Persson. ”Volvo är ett 
företag med fantastiskt kunniga och engagerade 
medarbetare, med en unik kultur och med många 
mycket starka och spännande varumärken och 
jag ser verkligen fram emot uppgiften”, säger 
Olof Persson.

AB Volvos styrelse har under en tid gått 
igenom ett stort antal kandidater, både interna 
och externa, i arbetet med att ta fram en ersättare 
till Leif Johansson. Att valet föll på Olof Persson 
beror bland annat på hans erfarenhet av att 
leda stora, globala organisationer och på hans 
framgångar som vd för två av Volvokoncernens 
dotterbolag.

”Olof Persson har gjort en strålande insats 
som vd för först Volvo Aero och sedan Volvo Con-
struction Equipment”, säger Louis Schweitzer. 

Från 1 maj har Olof Persson arbetat som 
ställföreträdande vd för AB Volvo tillika ställföre-
trädande koncernchef vilket kommer att fortgå 
fram till den sista augusti. Olof Perssons ersättare 
som vd för Construction Equipment kommer att 
tillkännages inom kort.

Olof Persson är utbildad ekonom och har en 
fil kand i business administration från högskolan i 
Karlstad. Han började sin karriär på ABB och har 
bland annat innehaft en rad chefspositioner inom 
AdTranz och Bombardier. I samband med att han 
2006 utsågs till vd för Volvo Aero kom han också 
att bli medlem av Volvos koncernledning.

www.volvo.com

Anders Arvidsson har anställts som Säljare 
Borriggar i södra Sverige. Anders kommer när-
mast från en tjänst hos Orica Mining Services.

Andreas Bergart har anställts som Säl-
jare Bergborrverktyg & Borrstål i södra Sverige. 
Andreas kommer närmast från en tjänst hos 
Bergteamet Raiseboring.

Både Anders och Andreas är placerade vid 
Sandvik Mining and Construction Sverige AB:s 
kontor i Partille utanför Göteborg.

medan Shandong Energy Machinery tillför 
lokal kunskap om inköp och upphandling samt 
kundspecifik applikationskunskap. Sortimentet 
kommer främst att omfatta Sandviks road-
headers och marknadsförs under varumärket 
Sandvik. Inledningsvis kommer leveranserna 
huvudsakligen att avse utrustningar till till 
Shandong Energy Machinerys moderbolag, 
Xinwen Mining group. Det långsiktiga målet för 
det gemensamma bolaget är att bli en ledande 
leverantör av roadheaders till den kinesiska 
kolmarknaden.

“Att bilda detta gemensamma bolag ligger 
i linje med Sandviks långsiktiga strategi för 
fortsatt lönsam tillväxt och vårt mål är att bli en 
ledande leverantör på den kinesiska kolmark-
naden. Det ger oss en utmärkt möjlighet att yt-
terligare utveckla vår väl beprövade utrustning 
för kolbrytning under jord i nära samarbete 
med kinesiska kunder. Samtidigt ökar det vår 
lokala närvaro och ger oss möjligheten att till-
handahålla den bästa servicen till våra kunder”, 
säger Lars Josefsson, chef för affärsområde 
Sandvik Mining and Construction.

www.sandvik.se

Batimat i Paris
Dags för BATIMAT, Europas egen byggmässa i 
Paris. Årets mässa äger rum 7 – 12 november 
på Paris Porte de Versailles och väntas spegla 

den rådande högkonjunkturen. Till dagens 
datum har nästan 80 % av mässytan bokats av 
1 200 företag. Många av de största företagen 
har bekräftat sin närvaro och en stor andel 
utställare från föregående år deltar igen.

BATIMAT 2011 med fokus 
på utmaningar inom 

byggindustrin
Den nya RT 2012 certifieringen träder i kraft i 
slutet av året och berör alla aktörer inom bygg- 
och anläggningsindustrin. God prestanda och 
energieffektivitet eftersträvas, för både nya och 
gamla byggnader och resulterar i att det satsas 
mer på stöd och forskning till byggindustrin. 
Gamla metoder och byggnadssätt byts ut mot 
nya, högpresterande produkter och lösningar.

Genom att belysa energieffektiv byggnads-
teknik har de nya föreskrifterna, RT 2012, redan 
påverkat praxis inom fransk byggteknik. Det har 
resulterat i en mer allmän medvetenhet inom 
branschen om att energikonsumtionen drastiskt 
måste begränsas för att minska utsläppen som 
bidrar till växhuseffekten och samtidigt sänka 
energikostnaden för de boende.

Det är en förändring som ska ske, inte 
bara vad gäller byggnadstekniken, utan också 
synsättet på de nödvändiga förändringarna. 
Byggnadsteknik och arkitektur kommer att 
utvecklas och ett ökat behov av att samarbeta 
mellan yrkesgrupperna och modernisera utbild-
ningen är tydlig. De nya föreskrifterna innebär 
förmodligen att ett nytt arbetssätt kommer att 
utvecklas. Alla aktörer inom byggbranschen be-
rörs : ägare, entreprenörer, konsulter, tillverkare, 
forskare och naturligtvis företagarna själva kom-
mer att få anpassa sig, utvecklas och samarbeta 
för att tillsammans minska energiförbrukningen 
och sikta på « nolltolerans ».

Ett annat viktigt tema är att bestämma de 
invändiga måtten i byggnader, vilket i hög grad 
kommer att påverka inredning och byggmetoder. 
Hela branschen måste samarbeta för att utforma 
och implementera nya regler och utveckla en 
hel serie av produkter avsedda för äldre och 
rörelsehindrade. Målet är att få byggnaderna 
mer användarvänliga för alla och rörelseanpassa 
det som går.

BATIMAT 2011 är en unik plattform där 
utveckling och utmaningar inom branschen 
presenteras. De tillverkningsföretag som ställer ut 
på mässan har möjlighet att visa hela branschen 
sitt utbud av innovationer, produkter och system 
som möter dessa utmaningar. Mässan kommer 
även att påskynda

marknadsföringen av nya produkter och se till 
att besökarna upptäcker framtidens lösningar.

BATIMAT 2011 – ett forum för 
hela byggbranschen

Förutom en fackmässa är även BATIMAT en 
samlingspunkt för branschfolk. Mässan är ett 
måste för alla inom branschen som vill sia om 
framtiden. De kvinnor och män som bidrar till 
utvecklingen av byggbranschen ska uppmärk-
sammas lite extra. Det gör mässan i år genom 
att satsa på en ny visuell indelning av mässan 
- extra fokus läggs på « Batimen och Batiwomen 

» de verkliga innovationsaktörerna.
www.batimat.com

Dags för Swecon-
dagarna 2011 i 
Eskilstuna
Den 17-18 juni 2011 är det åter dags för Swecon-
dagarna (Volvodagarna) på Volvo Customer Center 
i Eskilstuna. Bland nyheterna på Swecondagarna 
märks nya hjullastare i G-serien, nya dumprar 
i F-serien och grävmaskiner i D-serien. Under 
Swecondagarna så bjuder Volvo Construction 
Equipment i vanlig ordning på maskinshow, för-
täring samt provkörning (från 16 år) av Volvos 
anläggningsmaskiner. Man kommer att ha ett 
40-tal maskiner på plats.

Mer information och anmälan (fri entré) 
sker under hela maj via länken: 
www.swecon.se/swecondagarna
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Our secret. Focus.

TUNNELING CEMENT PROCESS NUCLEAR CONSTRUCTION MINING

Med mer än 5 000 maskiner i bruk världen över, har Brokk satt ny standard när det gäller 
produktiva och  kostnadseffektiva lösningar för alla typer av rivningsarbeten. Medan 
traditionella metoder inte kan möta moderna rivningskrav och konkurrenterna kämpar för att 
hålla utvecklingstakten, ser Brokk till att jobbet blir gjort. Säkrare. Snabbare. Smartare. Det är 
därför som den fjärrstyrda Brokkmaskinen blir en solklar lösning i så många projekt runt om 
i världen.

Se hela Brokk-familjen på www.brokk.com

MINIMERAR SkAdOR. MAxIMERAR RESULTAT.

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
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“Nu går 
makaron-

fabriken 
i backen”

Lotus Maskin & Transport AB genomför just nu 

en ganska spektakulär rivning av en makaronfabrik 

på Kvarnholmen i Nacka. Här ska byggas dyra sjönära 

lägenheter med en fantastisk utsikt över Stockholms 

hamninlopp och Djurgården. För rivningsjobbet an-

vänder Lotus en Liebherr R 954, en fullt 

rivningsutrustad grävare som är den första 

av sitt slag i Sverige.

Liebherrs nya R954 är en väl av-
vägd maskin perfekt för tunga 
rivningsuppdrag på hög höjd.



hydrauliskt avtagbar. Den här maskinens räckvidd är 34 
meter men Liebherr har standardmodeller med räckvidder 
på upp till 42 meter.

– Jag tycker att maskinen med Oil Quick var en klockren 
investering. Den är lätt att arbeta med och jag upplever att 
Liebherr satsat väldigt mycket på kraft, flexibilitet och framför 
allt maskinens säkerhet, säger Anton.

Ljus framtid för Lotus
Sedan rivningsverksamheten tog fart har Lotus Maskin & 
Transport AB investerat hårt både i maskiner och verktyg. R 
954:an är senaste exemplet men dessförinnan köpte man en 
Hitachi 470. Idag har man 13 rivningsutrustade grävare i vikter 
från 7,5 till 90 ton. Man har mest Volvo-maskiner i flottan. 
Man har också investerat i en hel del hydrauliska verktyg. 
De flesta kommer från SMC och Trevi Benne och man har ett 
10-tal saxar och pulvriserar samt lika många hydraulhammare 
i olika storlekar. Jobben är ofta helentreprenad av Lotus själva 
och man jobbar främst med helt egna jobb och inte så mycket 
i samarbete med andra entreprenörer inom rivningsbranschen. 
Alla transporter sköter man som sagt själva då man i grunden 
är ett maskin- och transportföretag.  

– Om vår rivningsverksamhet ökar i samma takt 
som under de två senaste åren kommer våra maskin- och 
verktygsflotta med all säkerhet att utökas med både nya 
maskiner och verktyg. Inget tyder idag på att orderingången 
kommer att minska utan snarare gäller motsatsen, avslutar 
Anton Segerlund.

Text och foto Jan Hermansson

innehållande bland annat ett sextiotal spannmålssilos både i 
betong och stål. Byggnaderna innehåller även kontors- och 
produktionslokaler. Rivningsprojektet uppskattas omfatta 
cirka XXX ton betong och xx ton skrot. Uppdragsgivare är 
JM Bygg och Lotus började arbeta med invändig rivning i 
mitten av mars. Rivningsjobbet skall vara avslutat i mitten av 
sommaren. Förutom nya Liebherr R 954 använder man även 
en Hitachi 470 för schaktningsarbetet på jobbet. Som vanligt 
står man för alla transporter själva. Det är en vacker dag när 
PDs utsände besöker rivningsarbetsplatsen på Kvarnholmen. 
Anton verkar nöjd när han spakar den nya Liebherr-maskinen 
med en räckvidd på 34 meter. Himlen är klarblå och utsikten 
över Östersjöns inlopp i Stockholm är bedårande. Men det 
dammar en del i den torra väderleken men dammpartiklarna 
fångas effektivt upp av en vattenkanon från Duztech som är 
placerad intill grävaren. Rivningsutrustad Liebherr R 954, 
första maskinen i Sverige

– Den nya rivningsmaskinen från Liebherr är suverän. 
Lätta att jobba med, komfortabelt hytt och bra sikt. Vi gjorde 
en del efterforskningar innan vi bestämde oss för en Liebherr. 
Bland annat pratade vi med kolleger i Finland som alla var 
mycket nöjda. Sedan är det kul att vara först i Sverige med 
den här maskinen, menar Anton.

I Sverige är rivningsutrustade grävare från Liebherr ett 
ganska oprövat kort. Men anläggningsmaskiner och kranar 
från Liebherr är i övrigt välkända på den svenska marknaden. 
Sedan några år tillbaka har Liebherr satsat kraftfullt på att 
introducera sitt nya program av rivningsgrävare på framförallt 
den Europeiska marknaden och man har nått stora fram-
gångar. Maskinerna är väldesignade och konstruerade för 
att klara tuffa arbetsförhållanden. Thomas Magnuson, som 
är säljare av den här typen av maskiner på Liebherr Sverige, 
berättar att det känns väldigt stimulerande kan kunna erbjuda 
svenska rivningsentreprenörer Liebherrs breda sortiment.

– Våra rivare är kanonmaskiner och passar den svenska 
rivningsbranschen perfekt. Dessutom har vi i dag branschens 
bredaste sortiment av rivningsutrustade grävmaskiner”, 
säger Thomas.

Lotus fick sin nya maskin i september förra året. Därefter 
gick den till Oil Quick för att utrustas med deras smarta 
snabbkopplingssystem. 

Själva maskinen är för övrigt utrustad med alla riv-
ningsattribut man kan önska sig. Den är förstärkt både här 
och där. Hytten är förstärkt och hydrauliskt tippbar samt 
ordentligt skyddad för att eliminera risken att nedfallande 
rivningsrester skadar operatören. Grävarens underrede med 
larvbanden är hydrauliskt justerbar. Maskinens motvikt är 

Lotus Maskin & Transport AB är en rivningsaktör som vi 
tyvärr inte bevakat så mycket i PD, men det hoppas vi ändra 
på från och med detta nummer. Företaget grundades redan 
1996 som framförallt ett transportföretag men har under 
åren successivt breddat sin verksamhet med schaktnings- 
och traditionella mark- och entreprenaduppdrag. Under de 
senaste åren har man även börjat erbjuda rivningstjänster. 
Rivningsverksamheten har ökat rekordartat framförallt under 
de senaste två åren vilket också resulterat i att man investerat 
i en hel del ny utrustning. Det senaste nytillskottet är en 
rivningsutrustad grävare från tyska tillverkare Liebherr, den 
första av sitt slag på den svenska marknaden.

Kraftfull satsning på rivningstjänster
Lotus har totalt 70 anställda och omsätter omkring 75 Mkr. 
Ungefär 25 personer arbetar renodlat med rivningsuppdrag. 
Rivningsuppdragen har växt successivt under de senaste åren 
och utsikterna för fortsatt ökning ser mycket goda ut, säger 
Anton Segerlund när PD träffar honom på ett rivningsjobb 
på Kvarnholmen i Nacka kommun.

– Vi har haft god order ingång genom hela den senaste 
lågkonjunkturen och vi har en bra orderstock framöver. Jobb-
läget har gjort att vi måste se över vår maskinpark och vår nya 
Liebherr R 954 passar mycket väl in i våra expansionsplaner, 
säger Anton som är operatör på maskinen.

Det var Antons far Seppo Suomila som startade Lotus 
Maskin & Transport AB som är ett renodlat familjeföretag. 
Även mamma Margaretha och Antons bröder Peter och John 
arbetar i bolaget. Tyngdpunkten på rivningsverksamheten 
ligger på totalrivningar av alla de slag både inom bygg- och 
processindustri.

– Vi tar åt oss alla typer av totalrivningar och utför även 
olika typer av saneringsarbeten såsom exempelvis mark-, 
asbest- och pcb-sanering. Vi återvinner rivningsrester och 
har egen tipp i Botkyrka där vi också har en egen återvin-
ningskross stationerad, säger Anton.

Företaget har sitt säte i Stockholm och det är även 
här de man har de flesta uppdragen men verksamheten är 
rikstäckande och man gör en hel del jobb ute i landet också. 
Just nu jobbar man i bland annat i Örnsköldsvik, Borlänge och 
så har man precis startat upp ett rivningsjobb på Sahlgrenska 
sjukhuset i Göteborg.

På Kvarnholmen i Nacka kommun, där Anton jobbar med 
nya rivningsmaskinen från Liebherr, kommer man uppföra en 
rad nya lägenhetshus. Det kommer att bli ett lyxigt område 
med strandnära lägenheter och en fantastisk utsikt över 
vattnet och Djurgården. Lotus river en gammal makaronfabrik 

Anton Segerlund är helnöjd med den ny amasonen 
från Liebherr. Maskinens prestanda och egenskaper 
i kombination med vårt Oil Quick-system gör den 
optimal att arbeta med säger Anton Segelund som 
driver Lotus Maskin & Transport AB tillsammans med 
sin pappa och mamma samt två bröder.

R 954:an har en räckvidd på 34 meter, den är fullt rivningsutrustad med förställt och tippbar hytt, hydrauliskt breddningsbart 
underrede, hydrauliskt avtagbar motvikt med mera. Den ordentligt tippbara hytten och dess ergonomiska design gör att 
operatören har god sikt och överblick över rivningsarbetet. 
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Den nya kantslipmaskinen HTC 270 EG, som är 
ett genombrott inom området kantslipning, kan 
köpas hos HTC från 1 maj 2011.

Alla som har någon erfarenhet av golvslip-
ning vet att kantslipning kan vara en mycket 
tidskrävande uppgift. Dessutom har ergonomi 
och kantslipning tidigare aldrig riktigt gått hand 
i hand. Detta är anledningen till att HTC har 
utvecklat denna nya och unika kantslip, HTC 270 
EG, som släpptes på marknaden 1 maj. Kärnan 
i HTCs produktutveckling har alltid handlat om 
ergonomi, ekonomi och ekologi och HTC 270 
EG är inget undantag. Maskinen är avancerad, 
men samtidigt enkel att använda och tack vare 
de många olika konfigureringsalternativen kan 
man uppnå en mer kontrollerad och ergonomisk 
slipning än någonsin tidigare.

Enkelt att slipa 
under hyllor och element

Sliphuvudets unika design, som enbart är 100 
mm högt med EZchange-verktygen fastmon-
terade, gör det möjligt för operatören att slipa 
under hyllor och element. Maskinen när så långt 
in som 260 mm.

Slipa hela vägen in till väggen
Kombinationen av HTCs EZchange-verktyg och 

Ny avancerad kant-
slipmaskin från HTC

den speciella öppningen i slipkåpan gör det 
möjligt för operatören att slipa hela vägen in till 
väggen utan något behov av efterarbete.

Justerbart sliphuvud
Möjligheten att justera sliphuvudet i både X- och 
Y-led ger förutsättningar för ett perfekt slipresultat. 
Dessutom så är alla inställningar lätta att göra utan 
specialverktyg.

Stora ergonomiska 
förbättringar

Med HTC 270 EG kan operatören gå bakom 
maskinen genom hela slipsekvensen. Hand-
taget på maskinen kan även justeras efter 
operatörens längd vilket säkerställer en bekväm 
arbetsposition.

Många fler fördelar
Utöver de funktioner som nämns ovan är HTC 
270 EG även delbar för att enkelt kunna trans-
porteras, den är utrustad med HTCs uppskattade 
flytande kåpa som ger en bättre uppsamling 
av slipdamm och även EZchange-
systemet vilket ger tillgång 
till HTCs kompletta verk-
tygssortiment.

www.htc.se

Nytt unikt stöldlarm 
för dieseltankar och 
containers

TS2 från Ekberg Electronics är enkelt 
att montera och använda. Ett effek-
tivt larm för att förebygga drivme-
delsstölder och stölder i containrar.

Ekberg Electronics lanserar nu ett nytt smidigt 
och enkelt system för att förhindra diesel-
stölder och inbrott i containers. Larmet TS2 
är mycket kraftfullt men samtidigt enkelt att 
montera och använda. Stölder av drivmedel 
har blivit ett stort problem för Sveriges entre-
prenörer. Varje år stjäls hundratusentals liter 
diesel. Ett lika stort problem är att verktyg 
och maskiner stjäls ur containers på byg-
garbetsplatser.

TS2 eliminerar 
och minskar stöldrisken

För att komma tillrätta med dessa stölder 
har det göteborgsbaserade företaget Ekberg 
Electronics tagi t  f ram ett GSM-baserat 
stöldlarm för dieseltankar och containers som 
man nu lanserar på den svenska marknaden. 
Larmet TS2 bygger på företagets senast 
utvecklade elektronik som skapar ett kraftfullt 
larmsystem för dieseltankar.

“Utmärkande för larmen är att de är 
mycket enkla att montera och att använda. 
TS2-larmen är pålit l iga och fältmässiga, 
säger Richard Falkensson, mekanikansvarig 
på Ekberg Electronics. 

“Vi har testat larmen hårt och mycket av 
testarbetet har skett ute i fält, berättar Len-
nart Ekberg, elektronikansvarig på Ekberg 
Electronics. 

Larmen detekterar alla försök till an-
grepp på objektet utan att hindra normal 
hantering.

“Utgångar i larmets centralenhet gör det 
möjligt att koppla till en rad applikationer som 
exempelvis lågnivålarm och externa enheter 
så som blixtljus och ljudenheter, typ Inferno”, 
tillägger Lennart Ekberg.

Mer information om nya TS2 finns på 
företagets hemsida eller kan fås genom att 
kontakta företagets försäljningsansvarige Lars 
Bengtsson på telefon 031-779 05 00. 

www.ekbergelectronics.com

Andersen  Contractor AB introducerar nu trans-
portband från tillverkaren Anaconda, en enkel och 
ekonomisk komplettering av den befintliga kross-
anläggningen  samt många andra applikationer. 
Anacondas  transportband har en stor kapacitet 
och kan snabbt ställas upp på platsen  för drift 
med antingen el eller dieselmotor. De finns i 
längder mellan  6000 och 24000 mm och med 
bredder på upp till 1200 mm. Transportbanden 
är  väl lämpade för en mängd olika material, som 
rivningsmassor, grus, sten,  träflis och jord med 
mera. Tranportbanden finns på hjulchassi eller 
som  bandburna och klarar av upp till 700 ton 
material per timme. De kan  användas ihop med 
så gott som alla fabrikat av krossar och  siktverk.   
Anaconda  tillverkar även bandburna siktverk och 

Transportband  med hög 
kapacitet till rätt pris

trumsiktar. Siktverken har 2  siktdäck, 3000x1200 
mm inmatning och passar för en mängd olika  app-

likationer som bygg- och rivningsavfall, bergkross, 
träflis, sand och  grus, kompost, matjord med mera. 
Siktverken kan anpassas för direktmatning  eller 
bandmatning och kan utrustas med flera olika 
sikttyper för optimal  siktning. Trumsiktarna har 
en 5 meters trumma med inställbar vinkel samt  
variabel hastighet. 

www.andersen-contractor.se
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Från den 11 maj har Petra Linderoth anställt på 
halvtid som formgivare och redaktör på SCOP 
AB. Petra kommer att arbeta med samtliga 
tidningar inom förelaget, det vill säga Profes-
sionell Demolering, PDi Magazine och Svensk 
Rental Tidning. Hon kommer även att arbeta med 
branschmässorna DEMCON och ExpoRent samt 
jobba med företaget hemsidor. 

“Att ha Petra med i teamet ser jag som en 
enorm tillgång i företaget. Det märks redan efter 
bara en veckas arbete. Vi har haft kapacitetbrist på 
personalsidan länge och nu kan vi lättare utveckla 
tidningarna och företaget. Petra har precis den 
kompetens vi eftersöker”, säger Jan Hermansson 
som är vd för SCOP AB. 

“Det känns väldigt roligt att jobba med 
SCOPs branschtidningar och jag hoppas att jag 
ska kunna bidra med mina kunskaper på ett 
positivt sätt”, säger Petra Linderoth. 

Petra är utbildad grafisk formgivare med 
journalist och kulturvetarbakgrund. Hon har 
tidigare under många år arbetat med layout på 
tidningen Byggindustrin. Dessförinnan på Roxx 
media och som guide på bland annat Ulriksdals 
slott och Waldemarsudde. 

“Eftersom mitt intresse för text, form och 
layout är mycket stort driver jag sedan en tid 

SCOP anställer formgivare 
och redaktör

tillbaka även mitt eget företag. Inriktningen är 
då i huvudsak bokformgivning och illustration. 
Det känns som en förmån att få möjlighet att 
kombinera min anställning på SCOP med mitt 
egna företag”, säger Petra.

På fritiden umgås Petra helst med sin 
familj men driver även en del så kallade ”slow 
productions”. Ett av dessa projekt är en barnbok 
som hon hoppas kunna färdigställa inom en snar 
framtid. Petra bor med sin man och deras två 
döttrar, Ingrid och Margit i ett litet hus i närheten 
av Stockholm.

Du kommer väl ihåg 
att besöka oss på 
Maskinexpo 2011

Välkommen till monter 
Pr 12 i huvudentrén till 

mässan.
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P25.6 är Merlos minsta teleskoplastare i Sverige. Typgodkännandet innebär ett 
formellt klartecken för jobb med fjärrstyrning och personkorg.

Merlos minsta teleskoplastare i Sverige, P25.6, har 
blivit en riktig favorit bland entreprenörer runt om i 
Sverige. En välkommen nyhet som gör maskinen 
ännu mer mångsidig är att Merlo P25.6 redan från 
fabriken i Italien är CE-märkt och godkänd för att 
arbeta med personkorg och fjärrstyrning. En nyhet 
som förenklar för svenska generalagenten AB Hüllert 
Maskin och för användarna.

Teleskoplastarna är på frammarsch i Sverige 
och med Merlos P25.6 är det just det lilla formatet 
som är grejen. Den har nästan sex meters lyfthöjd, 
är mindre än två meter bred och hög, men kan ändå 
lyfta 2,5 ton. I vintras överraskade den lilla maskinen 
även i snösvängen, genom att vara tillräckligt kraftfull 
för att röja snö med samtidigt som den enkelt tar 
sig fram i trånga passager med låga höjder. En 
av de entreprenörer som satsat på Merlo P25.6 
är Kent och Daniels Trucktjänst AB i Västberga i 
Stockholm.

“Det är lätt att börja köra maskinen. Den är enkel 
att lära sig och det imponerar hur stadig den är även 
när man hanterar stora och breda laster”, berättar 
maskinförare Thomas Nylander.

Typgodkännandet med personkorg gör nu att 
den på denna punkt matchar även Merlos större 
modeller. AB Hüllert Maskins vd Nils-Gunnar Burge 
berättar mer:

Merlos minsta 
typgodkänd med 
personkorg

FAKTA MERLO P25.6
Vikt:   4500 kg
Lyftkraft:   2500 kg.
Lyfthöjd:   5,9 meter
Motor:   55 kW (75 hk)
Hastighet:   36 Km/h
Höjd:   1,9 m
Längd:   1,8 m
Styrning: Fyrhjuls-, tvåhjuls- och
 krabbstyrning

AB Hüllert Maskins vd 
Nils-Gunnar Burge.

Yanmar har på senare år gjort stora investeringar 
i produktutveckling. ViO33U tillhör den 4:e ge-
nerationen av ViO-grävare. Den ersätter ViO30 
bland Yanmars minigrävare.

“Den nya ViO33U har genomgått flera för-
bättringar”, berättar Henrik Wiklund på Wiklund 
Trading. Bland annat har hytten blivit större och 
komforten betydligt bättre med bland annat 
fjädrande säte, väldisponerad placering av reg-
lagen och ergonomiska handledsstöd (minskar 
trötthetskänslan). Maskinen är utrustad med 
den senaste Yanmarmotorn, som motsvarar de 
strängaste utsläppskraven. 

Lyftkapaciteten har ökats med bibehållen 
utmärkt stabilitet. Den breda motvikten och de 
asymmetriska larvbanden (VICTAS®-systemet) 
tillsammans med en utmärkt tyngdfördelning 
ger hög stabilitet och stor lyftkraft med mindre 

Yanmar lanserar nu sin nya grävare ViO80U 
som ingår i en helt ny generation av grä-
vare. 

“Den nya ViO80U ersätter ViO75 och är 
en helt ny maskin och ingen ”Face-lift””, säger 
Henrik Wiklund på Wiklund Trading. 

Maskinen har fått många nya egenskaper 
och funktioner som baserats på önskemål 
från förare i Sverige. 

“Ur Yanmars perspektiv är svenska förare 
intressanta att lyssna på”, berättar Henrik. Vi 
ligger långt framme och har många synpunk-

Fjärde generationen 
ViO-maskiner från Yanmar

markpåverkan, bandslitage och vibrationer. 
ViO33U är enkel att serva med lättåtkomliga 

servicepunkter, motorkomponenter, filter, tryckut-
tag, hydraulpumpar etc. En perfekt kombination 
av motor och hydraulsystem ger mycket låg 
bränsleförbrukning.

www.wiklundtrading.com

Ny generation grävare i 
8-tonsklassen från Yanmar

ter som är värda att ta tillvara”.
ViO80U har äkta ZTS – dvs 100 procent 

ViO - och har försetts med en helt ny hytt som 
är större och ergonomiskt utformad för ökad 
komfort. Lägre ljudnivå i hytten bidrar också 
till bättre komfort. Både grävkraft och lyftkraft 
har ökats med utmärkt stabilitet i maskinen. 
Maskinen har en mycket starkare motor. Trots 
det har bränsleförbrukningen reducerats med 
cirka 30 procent. För övrigt är ViO80U rikligt 
utrustad som standard.

www.wiklundtrading.com

“Fjolårets framgång för 25.6-modellen har gjort 
att samtliga våra återförsäljare i Sverige satsat på 
egna demomaskiner. Det gör att man kan provköra 
över hela Sverige och att vi på ett bra sätt kan matcha 
den ökade efterfrågan på små teleskoplastare med 
hög kvalitet och bra egenskaper”.

www.hullert.se

P25.6-an hos Kent och Daniels Trucktänst AB används mycket till lossning av 
lastbilar. Maskinföraren Thomas Nylander berättar att lastbilschaufförerna ofta 
blir förvånade över hur den lilla Merlon kan hantera stora och tunga laster.



Atlas Copco står för en hållbar produktivitet med innovativa lösningar i fokus. För att kunna  
leverera detta erbjuder vi ett komplett sortiment av demoleringsverktyg från 100 kg upp till 
10 ton. Allt för att kunna hitta den bästa lösningen för dig och din verksamhet. 
Besök oss gärna på MaskinExpo, välkommen till monter O2!

Vi står för hållbar produktivitet



Så var den 29:e upplagan 

av mässan Byggmaski-

ner  på Svenska Mässan 

i Göteborg genomförd. 

Byggmaskiner, som ar-

rangerades 9-11 mars, 

samarrangerades tillsam-

mans med mässan Scan-

bygg. Totalt ställde om-

kring 200 företag ut och 

mässan besöktes under 

de fyra dagarna av drygt 

12500 personer.
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Byggmaskiner 2011 blev en ganska kluven mässa. Vad gällde 
mässans inriktning blev årets upplaga en markant skillnad till 
det bättre från 2009 års mässa. Mässans profilering mot sektorn 
diamantverktyg, betonghåltagning, lättrivning och golvslipning 
fortsätter dock sin kräftgång. 

Ordentlig förbättring totalt sett
Men totalt sett var 2011 års mässa en kraftig förbättring från 2009. 
Då hade mässan flyttats styvmoderligt till januari på grund av en 
läkarkonferens, vilket inte var så uppskattat bland Byggmaskiners 
utställare. Sedan låg den mitt i den anstormade lågkonjunkturen. 
Då hamnade besökarantalet på 9819 så årets mässa innebar en 
förstärkning med nästan 3000 besökare. Man slog även 2005 
och 2007 års siffror på 10759 respektive 11274 besökare. Bra 
jobbat Svenska Mässan! Även antalet utställare ökade i år. Enligt 
utställarlistan ställde 199 företag ut 2011 vilket är 34 företag 
mer än 2009. 

Satsade på besökarna
“Vi har lagt ner extremt mycket kraft och resurser på besökarna 
denna gång. Bland annat köpte vi nästan 9000 adresser till VD/
Ägare för att just bibehålla kvalitén på besökarna. Budskapet till 
dem var att dels komma själva men även att skicka sina gubbar och 
i samma veva ställa krav på dem att de skall ha något matnyttigt 

med sig hem”, berättar Ola Lundqvist som är projektledare för 
Byggmaskiner.

Vad som kan sägas mer är att utställarna montrar dock blivit 
mindre och Svenska Mässans ytor kanske inte utnyttjades i den 
utsträckning som brukar vara vanligt. Men det kanske också är ett 
resultat av att många utställare tycker att mässdeltagande kostar 
för mycket pengar idag. Bland de utställare SRT pratat med inför 
den här artikeln framhåller många att kostnaderna är för höga och 
kanske inte riktigt står i relation till det man direkt kan räkna hem 
under mässan. Men Byggmaskiner och Scanbygg är inte unika ifråga 
om höga kvadratmeterpriser eller andra kostnader förknippade med 
själva utställandet. Det gäller de flesta mässarrangörer.

En mässa för rental
Vad Byggmaskiner befäste ännu en gång är att man är en mässa 
för den svenska maskinuthyrningsbranschen. Majoriteten av de 
företag som ställde ut återfinner sina främsta kunder bland ut-
hyrarna. Till mässan kom ett stort antal uthyrare från västra och 
södra Sverige och med dom följde ett ansenligt antal snickare och 
andra hantverkare. Mässledningen hade gjort ett kanonbra jobb 
inför mässan där man framförallt i stor området runt Göteborg 
verkligen bemödat sig att få ut information om mässan. Och det 
arbetet lönade sig. Besökarna kom. 

“Vi har ännu inte fått utställarrapporten men väntar med 
spän

Byggmaskin-mässa 
med blandade känslor



Maskin Mekano AB, Box 9083, 550 09 Jönköping, 036-31 74 00, info@maskinmekano.se, www.maskinmekano.seMaskin Mekano AB, Box 9083, 550 09 Jönköping, 036-31 74 00, info@maskinmekano.se, www.maskinmekano.se

Allt mer ska sorteras. Transporter minskas och man ska ta vara på mer material. Det är inte alltid så stora partier. Kvaliten kan också variera 
och det ställer stora krav på nytänkande och affärsmässighet att hitta avsättningsmöjligheter. Men vi kommer aldrig tillbaka till den situationen 
när det bara bröts nytt material som sedan slängdes. Sorteringsverket Lv 302 T3 är framtaget för att göra dig framgångsrik i denna nya miljö.

Den är överlägset snabbast att flytta. Billig i drift, både vad gäller underhåll och bränsle. Enkla sållbyten så att du snabbt skiftar fraktion. Smidigt 
format så att du kommer in överallt. Robust matare som klarar ”allt”. Effektiv sikt som slår rent även i svåra material. Bredden av användnings-
områden är nästan obegränsad. Hanterar du schaktmassor och ”skräpmaterial” i din verksamhet? Öka din lönsamhet och flexibilitet med ett 
eget sorteringsverk.

Nyfiken på vad Lv 302 kan betyda för din verksamhet? Ring oss idag för kalkyl, demo, offert eller leasingförslag!
Calle Smedenman 0709-508271, Daniel Smedenman 0709-508270

Återvinn på plats 
med sorteringsverk på lastväxlarram

 

Rivnings-/sorteringsgrip

Möt oss på MaskinExpo!
Monter X51, X53

JÄ R FÄ LL A 08-36 69 70  |  K A R L S TA D 054-53 40 50  |  K ARL SKOGA 0586-595 10 
S Ö R B Y G D E N  0696-701 34  |  L U L E Å  0920-250 230  |  E S LÖV 0413-55 88 82

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

Multiverktyg

PulveriserareHanteringsgrip Rivningsgrip/kross

Rivningssax

Sikt-/krosskopa
grävmaskiner
Lastmaskiner

Entrack breddar med Robi.

Hydraulhammare

www.ramtec.fi

www.entrack.se



ning på den. Det som vi redan vet är att vi har ökat besökaran-
talet från södra och östra Sverige. Även ökat de som har befattning 
”Företagsledning”, detta är ju ett tecken på att det är hög kvalité 
på de som besöker oss. Många har ju efterfrågat gruppen ”hant-
verkare” och dessa har vi också haft riktade insatser mot och även 
den gruppen har ökat”, säger Ola.

“Sedan har vi hört av många utställare att de faktiskt har sålt 
väldigt bra på mässan, det är ändå grunden i det hela, att man 
skapar kontakter och gör affärer”, tillägger Ola.

I Scanbygg delen arrangerades Energy Fusion och intill fanns 
byggvarukedjan Deromes stora utställningsyta där många kända 
märken var representerade. Derome lockade drygt 500 snickare till 
mässan vilket innebar ett viktigt tillskott.

Blandat omdöme om mässan
Men om Byggmaskiner alltmer befäster sin ställning som en viktig 
och stark rentalmässa så tappar den som sagt allt mer mark 
inom området betonghåltagning och lättrivning. Detta till trots 
att arrangören gjort seriösa försök att locka dessa kategorier av 
besökare. Historiskt sett har utrustning för bearbetning av betong 
varit mässans styrka. Men sedan ganska många året tillbaka har 
denna sektor minskat från arrangemang till arrangemang. Trots 
att 2009 års upplaga av Byggmaskiner blev svag med tanke på 
lågkonjunktur och annat var leverantörerna av betonghåltagnings- 
och rivningsutrustning bättre representerade. På årets mässa sjönk 
den här typen av utställare något men den största minskningen 
var bland besökarna. Detta var det genomsnittliga omdömet bland 
den här typen av utställare medan några av leverantörerna av 
diamantverktyg och håltagningsutrustning var mycket nöjda med 
årets utfall av Byggmaskiner.

PD pratade med flera av utställarna inom denna sektor och 
omdömena om mässan är väldigt blandade. Här följer några röster 
från utställarna.

“Mycket bra mässa med rätt beslutsfattare på plats. Dock är 
detta ett krav då det är oerhört dyrt att ställa ut.  Geografiskt täcker 
inte mässan hela Sverige men det var inte väntat heller. Kunderna 
kommer mest från väst och syd. Men våra avslut på mässan står 
helt i relation till vad vi förväntat, säger Mattias Söderqvist från 
Atlas Copco.

“En helt klart godkänd mässa som för oss är ett komplement 
till Maskin-Expo i Barkarby. Det som är mest positivt är den geogra-
fiska täckningen. Här träffar vi våra kunder i syd- och väst då inte 
alla åker till mässorna som hålls i Stockholm. Ett samarbete med 
Demcon-mässan vore att föredra för att kunna nå vårt kundsegment 
ännu bättre. Generellt sett anser vi att mässan är på tok för många 
dagar och det tror vi gäller för såväl kunder som utställare. Det är 
betydligt bättre att komprimera detta så att det inte blir så lite folk 
i mässhallarna vissa dagar. Två, max tre dagar räcker gott och väl 
för denna mässa”, säger Eva Skinner på Brokk AB.  

Hans Lück på Husqvarna hör också till de som är positiva till 
mässan: “Jag tycker att mässan geografiskt har ett viktigt läge i den 
expansiva sydvästra regionen. Våra viktiga kundgrupper är håltagare 
och uthyrare, dessa kunder besöker ju mässan men det känns som 
att företagarna inom framförallt håltagning inte släpper sina mannar 
för att besöka mässan. Allt är ju idag tidspressat men den gruppen 
missar en hel del produktnyheter och information. Engagemanget 
från mässledningen är stort, ett bra besökarantal med flera viktiga 
kunder till oss. Mindre bra är utställare som tycker det mesta är 
negativt, typ att det kommer inga besökare, bara en massa barn 
hela tisdagen eller att power-tools-gänget inte deltog. Personligen 
tycker jag att kommentarer som dessa gentemot mässan inte är 
schysst.  Vi nådde våra säljmål gott och väl”, säger Lück.

“Positiv mässa och vi träffade våra kunder i större utsträckning 
än vanligt. Dock kom för få från Stockholm och norra Sverige. Över 
lag var kvaliteten på mässdeltagarna bra. Vi nådde våra säljmål på 
mässan över förväntan”, säger Peter Logan på Jack Midhage AB.

“Några bidragande orsaker till vår framgång på mässan var 
att vi hade en massa nyheter. Sedan drog vår nya säljare Mats 
”Matte” Karlsson till sig en massa håltagare från Stockholm och 
Mälardalen”, tillägger Logan.

Som sagt var kommentarerna om mässan ganska blandade 
och här följer några mera kritiska:

“Vi var relativt besvikna på Byggmaskiner i år, förvånadsvärt 
lite besökare. Håltagare och anläggare var betydligt färre än vad vi 
förväntade oss”, säger Johan Gejard på Tyrolit.

“Betonghåltagarna som kom verkade dock relativt nöjda med 
mässan eftersom de flesta leverantörer var representerade. Tyvärr 
saknades Power Tools vilket bidrog till missnöje hos bygg- och 
anläggningskunderna. Stockholms- och Norrlands-företagen lyste 
med sin frånvaro. Ett plus var att vi ändå uppfyllde den säljbudget 
vi satt för mässan”, säger Johan.

“Jag tycker att mässan har urartat. Den är generellt för dyr 
och så har den blivit opersonlig. Jag tycker att nya projektledaren 

Nya kantslipmaskinen från HTC.

Scanmaskin bjöd på en hel del nyheter i sin monter.

Även i Pullman Ermators monter var 
det trångt mellan nyheterna och så 
fanns även Sveriges starkaste arm-
bryterska på plats.

HTCs Grey Grinders.
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Ola Lundqvist gjort ett kanonbra jobb och har stort engagemeng 
men arrangören som sådan måste skärpa till sig”, säger Stefan 
Bothén på IDAB. “De höga kostnaderna borde stå i relation till en 
bra marknadsföring och det gjorde de inte enligt min bedömning. 
Det var för lite folk från bygg, entreprenad och hyressidan. Det var 
en ganska liten förbättring från bottenåret 2009. Kanske mässan 
borde göra ett uppehåll”, tillägger Bothén.

Roger Green från Matek var heller inte nöjd med årets 
Byggmaskiner. “Årets upplaga var en katastrof. Det faktum att 
utställarna i Power Tools Street uteblev påverkade oss och många 
andra väldigt negativt. Jag tycker att man från mässledningen borde 
ha informerat om denna förändring innan mässan. Resultatet av 
mässan stod inte alls i relation till våra förväntningar denna gång. 
Vi fick ett par lokala kontakter från Göteborg, men annars dåligt 
med nya kundkontakter”, säger Roger Green. 

Även Stefan Bergsten på Pullman-Ermator tyckte att det var 
olyckligt att mängden utställare av små elmaskiner minskat på 
mässan. “Jag tycker att det har blivit en något sämre mässa i det 
avseendet att det saknas en del utställare från småmaskinsidan 
såsom DeWalt, Bosch, Hitachi med flera . Detta påverkar givetvis 

besöksantalen då dessa utställare uteblir så uteblir också ett visst 
kundsegment”.

“Men vi når definitivt våra kundsegment på mässan och kanske 
lite tack vare att vi själva lagt ner mycket jobb på att bjuda in våra 
kunder för att se alla våra nyheter”, säger Bergsten.

Byggmaskiners geografiska täckning tycker Bergsten är helt 
OK då man har ganska mycket kunder i Västsverige.

“Vi gjorde många avslut på mässan och träffade även en hel 
del nya kunder och så sett är vi ändå nöjda”, tillägger Stefan.

Claes-Göran Bergstrand från Scanmaskin var inte nöjd med 
årets upplaga av Byggmaskiner.

“Rent ut sagt urusel. Vi har gjort en omfattande egen inbjudan 
till mässan men besökarunderlaget var för tunt. Mässan borde ha 
bearbetat regioner som Malmö, Köpenhamn, Oslo och Stockholm 
mera”, säger Claes-Göran. 

“Jag vänder mig också lite mot att man bjuder in en massa 
ungdomar. Jag upplevde att det var ganska störande och tog tid 
från de verkliga kunderna”, säger Bergstrand. 

Arrangören och då framförallt projektledare Ola Lundqvist är 
mycket öppna för synpunkter positiva som negativa. Så här säger 
Ola i en kommentar.

“Då jag fortfarande räknar mig själv som väldigt ny i den här 
branschen så kommer mitt första steg nu för framtiden att vara att 
jag skall resa runt och träffa många av våra utställare. Detta dels 
för att få se ”verkligheten” men i huvudsak handlar det om att 
redan nu skapa en möjlighet för utställarna att i ett tidigt skede så 
tycka till om hur vår gemensamma mötesplats skall se ut. Jag tror 
att det är väldigt viktigt att involvera alla så att vi ger oss själva så 
bra förutsättningar som möjligt för att lyckas i framtiden”, säger 
Ola Lundqvist

Scanmaskin nya 1000-maskin under huven.
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“Det finns en massa saker som vi säkert kan göra bättre framöver. 
Dels hur vi attraherar alla delar av Sverige att komma till oss. Vi kan 
säkert skapa paket med boende med mera eftersom vi har den typ av 
anläggning som vi har, hur bibehåller vi kvalitén på besökarna, skall 
vi skapa besökarråd, vilka typer av medier skall vi använda oss av, var 
får vi ut bäst effekt, skall vi bredda mässan för att på så sätt få hit mer 
besökare, vilka är de viktigaste branscherna och hur fångar vi dem, vilka 
är de viktigaste befattningarna och hur fångar vi dessa?”, säger Ola.

Ola Lundqvist har som projektledare en väldigt sund inställning 
till vad som kan förbättras och tycker att dialogen med utställarna är 
viktig både gällande positiv och negativ kritik och det är viktigt för 
mässans utveckling.

“En mässa består av väldigt många komponenter och vi vill och 
kommer att vidareutveckla en hel del och det viktigaste i detta är att 
vi vill ha med oss branschen så att vi gemensant skapar och utvecklar 
mötesplatsen Byggmaskiner”, säger Ola.

Många nyheter
Mässan var synnerligen nyhetstät med mängder av produkter som lätta 
byggmaskiner och entreprenadprodukter som återfinns för uthyrning 
på hyllorna och gårdarna hos våra uthyrare. En del av nyheterna hittar 
du information om i separata releaser i detta nummer. Ett litet streck 
i räkningen var dock att elmaskinsleverantörerna helt och hållet valt 
att inte ställa ut på mässan. Därför uteblev det inslag på mässgolvet 
som brukar kallas “Powertool Street”. Trots att besökarantalet var klart 
godkänt hade med säkerhet ett stort ytterligare antal av framförallt 
hantverkare besökt mässan om elmaskinsleverantörerna varit med.

 Som alltid blev Byggmaskiner en branschfest för Hyrex-kedjans 
medlemmar. Hyrex-Kedjan hölls styrelsemöte och årsmöte under mäss-
perioden. Årsmötet hölls torsdagen den 10 mars och följdes på kvällen 

upp med den sedvanliga banketten. Årsmötet var indelat i en öppen 
och en sluten del. I synnerhet den öppna delen var välbesökt där en rad 
viktiga frågor ventilerades. Bland annat informerade ansvariga för de 
olika grupperna inom Hyrex-Kedjan om det pågående arbetet.

Middagen på kvällen, som hölls i Gothia Towers lokaler blev den 
största någonsin med hela 198 gäster. Hyrex eget husband “Bonke-
gänget” med kapellmästare Mats Båthen stod för underhållningen. 
Omkring kl. 21.00 avslutades själva Hyrex-middagen och hela gänget 
slöt upp med Svenska Mässans eget mässarrangemang som innehöll en 
sprakande show i kongresshallen. Underhållningen stod bandet Rydell 
& Quick för. Stämningen var verkligen på topp. Man brukar säga att 
man “slår klackarna i taket”. Om det nu berodde på klackarna eller ej 
men det rockades i kongresshallen så taket sprack.

“Det är första gången vi själva arrangerar en branschfest under 
Byggmaskiner av det här slaget. Festen på torsdagen inleddes med att 
ca 1100 personer hade mat och mingel i A-hallen och samtidigt satt 400 
personer och åt två rätters i Estrad. Sedan samlades vi i Kongresshallen 
och trots att en del valde att lämna redan här så var vi ca 1200 personer 
som rockade loss till Rydell & Quick! Fullt drag och de reaktioner vi fått 
är väldigt positiva”, säger Ola Lundqvist på Svenska Mässan. Denna 

Rivningsgubbarna Fidde och Tony från BBS Riv- & Sanering 
i Stockholm passade på när Brokk bjöd på korv.

Göteborgsföretaget Rivab ställde i vanlig ordning ut sin 
höjdrivare och bjöd på grillat vid huvudingången.
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gång höll in te HiB något möte i samabdn med mässan för utom att 
att HiBs styrelse sammanträdde.Nästa upplaga av Byggmaskiner och 
Scanbygg kommer att hållas 12-15 mars, 2013.
www.bygg-maskiner.se
www.scanbygg.se

Koreanska diamantverktygsmärket Zenesis i Jack Midhage 
ABs monter.

Nedan He Wei från Pengineer i Norge instruerar kunder i 
den ädla konsten att slipa betonggolv.
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Yanmar satsar på att bli ett ännu starkare 
varumärke på marknaden. Som ett led i 
denna satsning ingår att anpassa sortimentet 
efter marknadens behov. Yanmars produkt-
program har därför kompletterats med flera 
nya produkter och arbetet med att ta fram 

Yanmars breddar 
sortimentet

ytterligare produkter som marknaden efterfrå-
gar är högt prioriterat inom företaget. För små 
kompaktlastare har Yanmar inlett samarbete 
med Way Industries från Slovakien. 

“I ett första steg kommer vi att erbjuda 
den svenska marknaden kompaktlastare i 
form av skidsteer-lastare, som kommer att 
finnas i tre modeller i vikterna 2940 – 3344 
kg”, berättar Henrik Wiklund, som är produk-
tansvarig på Wiklund Trading.  

När det gäller små banddumprar har 
Yanmar skrivit ett samarbetsavtal med ital-
ienska Cormidi. 

“Dessa kommer vi att ta in i ett par 
modeller”, säger Henrik Wiklund. Bland 
annat kommer vi att erbjuda självlastande 
högtippande versioner med en lastkapacitet 

från 600 till 800 kg”.
“Både Way Industries och Cormidi är 

kända varumärken med bra kvalitetsprodukter 
som lever upp till Yanmars produktfilosofi”, 
menar Henrik Wiklund.

Fakta
Wiklund Trading International AB startade som 
ett företag som köper, restaurerar och säl jer 
begagnade entreprenadmaskiner. Verksamheten 
har sedan utökats med agenturen för Yanmars 
minigrävare och minidumprar och KramerAllrads 
kompakta hjullastare. Med egen verkstad anpassas 
varje maskin till de krav på funktioner och den 
utrustning som kunderna önskar. Yanmars ViO in-
nebär att ingen del av hytten går utanför grävarens 
larvband. Varken motvikterna eller överbyggnaden 
skjuter ut över larvbanden bredd.

www.wiklundtrading.com

Doosan DX700LC, som är den största band-
grävaren hittills, är konstruerad och byggd för 
att tillgodose behoven vid tung utvinning av 
mineralapplikationer samt stora infrastrukturpro-
jekt. Den har en modern, attraktiv design och 
en enastående produktivitet. Överlägsen komfort 
för föraren, förbättrad tillförlitlighet, hållbarhet och 
hög tillgänglighet. Den långa bandvagnen (LC), 
i kombination med undervagnen som har en 
maximal arbetsbredd på 4000 mm ger optimal 
stabilitet och säkerhet i alla typer av gräv-, lyft- och 
lastningsarbeten.

Arbetsområde och Grävkraft 
För att uppfylla kraven på olika marknader finns 
tre val av sticklängd till DX700LC. Utrustad med 
den EU-godkända 2900 mm-stickan, erbjuder 
DX700LC ett maximalt grävdjup på 7765 mm, 
högsta grävhöjd av 12.080 mm, max räckvidd 

Ny 71,5 tons bandgrävare från Doosan

på 12.715 mm och en lasthöjd av 8180 mm. 
Den minsta svängradien är 4.090 mm. 

Grävkraften över skopan är 33,3 ton, medan 
den under stickan är 27,0 ton. Powerboost-
funktionen ökar bägge styrkorna med cirka 9%. 
Tack vare högt svängmoment (21.940 kgf.m) 
kan DX700LC arbeta effektivt på sluttningar. Max 
svänghastighet är 7,1 varv / min. 

Motor 
DX700LC drivs av en 6-cylindrig “common rail” 
Isuzu AH-6WG1X, turboladdad dieselmotor som 
ger 345 kW (463 hk) vid det högsta reglerade 
varvtalet på 1800 RPM. Det maximala vridmo-
mentet är 202 kg m vid 1500 rpm. Isuzu-motorn 
uppfyller alla krav på EPA Tier III och är EU Steg 
III-certifierad. Insprutningssystemet med avgaså-
terföring ökar effektiviteten samtidigt som partiklar 
och utsläppen av kväveoxider minskas

För att säkerställa att motor och hydraulsystem 
är tillräckligt kylda hela tiden, styr kylfläktskontrollen 
(DCFC) fläktens hastighet, baserat på kylvätskans 
och hydrauloljans temperatur. En ED-Regulator-
ventil styr hydrauloljans flöde inuti fläktpumpen, 
Vi höga temperaturer varnas operatören med 
ljud och indikering i instrumenteringen medan 
en överhettningsskydd aktiveras automatiskt om 
kylvätsketemperatur når 110 ° C.   

Avancerat hydraulsystem 
Tillsammans med motorn är hydraulsystem på 
Doosan DX700LC utformat för att ge enastående 
prestanda med ekonomisk bränsleförbrukning. Ett 
nytt läge av styrsystemet ger optimal effekt och 
effektivitet för alla driftsförhållanden: 
Power Mode:   Tung grävning och lastning 
Standard läge:   Normal grävning 
Ekonomi Mode:  Medeltung grävning, 

       lastning och lossning 
Lift Mode:     Lyft av rör eller balkar 

Lastkännande kolvpump och stängd centrumventil 
möjliggör mätning av det hydrauliska flödet för 
smidig, exakt kontroll av maskinens funktioner. 
”Flow regenerering” sparar energi och möjliggör 
ökad bom-och cykeltider. Doosan DX700LC har 
ett automatisk 2-stegs ”travel system” som reglerar 
gasreglaget och dragkraften. Det finns 2 körhastig-
heter som varierar med en högsta hastighet i låga 
utbudet av 2,9 km/h och en maximihastighet på 
4,6 km/h på hög. Dragkraft är 48,9 ton. 

Förarkomfort 
Liksom alla Doosan-grävmaskiner har mycket 
uppmärksamhet ägnats åt förarens komfort och 
säkerhet. DX700LC har en mycket rymlig förarhytt, 
utrustad med ergonomiska reglage och instrument. 
Buller har minskats till ett minimum genom för-
bättrad tätning av motorrummet och omfattande 
användning av ljuddämpande material. Ljudnivån 
vid föraren är 76 dB (A) samtidigt som ljudnivån 
för åskådare är en låg 107,7 LwA. 

Pålitlighet och hållbarhet 
Alla komponenter och aggregat är konstruerade, 
byggda och testade för att garantera hållbarhet. 
Automatisk centralsmörjning är standard såsom 
smorda och tätade länkar i bandkedjan, för att ge 
överlägsen tillförlitlighet och lång livslängd. 

Servicevänlighet 
Motorns serviceintervall är 500 timmar och 
DX700LC delar också de utökade smörjintervallen 
av hela Doosans grävmaskinssortiment. Stickans 
smörjpunkt är grupperad för enkel åtkomst. Vat-
tenavskiljare och motoroljefilter är båda belägna vid 
hydraulpumpen som är lätt att nå från marknivå. 

www.maskinia.se

Nyheter på REMUs 
nya siktskopor 
Företaget REMU har nu förbättrat hela sin siktskop-
serie Evolution Pro (EP) med flera imponerande 
nyheter. En av konstruktionsändringarna är att man 
har byggt in hydraulmotorerna och slangarna, som 
därmed är betydligt bättre skyddade än tidigare. 
Detta kommer att minska behovet av underhåll 
och praktiskt taget eliminera skadorna på dessa. 
Axelsystemet har också förbättrats, vilket innebär 
att kapaciteten är högre och det krävs mindre 
kraft. Dessutom blir det längre serviceintervaller. 
Skopans botten har förlängts och taket samt 
sidoluckorna har fått en ny mer ändamålsenlig 
design. Sidorna på skopan är nu rakare så att vått 
material kan smidigt passera igenom och därmed 
förbättras resultatet.

www.remu.se



SAINT-GOBAIN ABRASIVES AB

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

WWW.SAINT-GOBAIN-ABRASIVES.COM

Stockholm Örebro Fagersta
08-583 522 29 • 019-24 59 59 • 0223-169 00
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Höga förväntningar
För att möta de tuff kraven från svenska rivningsentreprenörer har 
branschens tillverkare av hydraulhammare sett till att leverera sina 
nya modeller fullmatade med intressanta egenskaper och mest av 
allt en massa slagenergi. Enligt tradition presenterar PD på följande 
sidor den årliga hydraulhammarspecialen.

MODELL   VIKT   OLJEFLÖDE   TRYCK    SLAGENERGI   MEJSEL BÄRARE
    (kg)    (l/pm)    (bar)    (b/pm)    (mm)    (t)
FX-10    100    10 ~ 20    80 ~ 100   700 ~ 1200   36   0.8 ~ 2.0
FX-20    135    15 ~ 25    100 ~ 120   700 ~ 1200   45      

FX-30    160    25 ~ 40    100 ~ 120   550 ~ 1000   53   2 ~ 4
FX-40    195    25 ~ 45    110 ~ 130   500 ~ 900   60   3 ~ 5
FX-50    320    30 ~ 45    140 ~ 160   500 ~ 800   68   4 ~ 7
FX-70    410    40 ~ 70    140 ~ 160   400 ~ 800   75   6 ~ 9
FX-90    550    45 ~ 85    140 ~ 160   400 ~ 700   90   7 ~ 12
FX-120    920    80 ~ 120   150 ~ 170   400 ~ 700   100   10 ~ 16
FX-160    1320   100 ~ 140   150 ~ 180   400 ~ 600   125   14 ~ 18
FX-220    1900   130 ~ 170   160 ~ 180   400 ~ 600   140   19 ~ 26
FX-340    2500   170 ~ 230   160 ~ 180   300 ~ 400   155   28 ~ 40
FX-500    4150   200 ~ 300   160 ~ 180   250 ~ 350   175   42 ~ 55
FX-6500    6100  250 ~ 350   160 ~ 180   200 ~ 320   190   

På våren brukar man säga att ungdomens 
tankar handlar om kärlek. Inom rivnings-
branschen på våren är då män och även 
kvinnor vänder sina tankar mot kraftig 
utrustning som som gör dom redo att anta 
nya utmaningar i jobb som förhoppningsvis 
dyker upp. 

Hydraulhammare både stora och små 
spelar oftast en central roll i verktygsarsena-
len för de flesta entreprenörer. Tillverkarna 
söker hela tiden att hitta nya sätt att vida-
reutveckla, förbättra eller introducera helt 
nya modeller av hydraulhammare.  Men till 
skillnad från romantiska förhållanden på 
våren som kan fyllas av svek och allehanda 
drama så  handlar ett förvärv av en ny hy-
draulhammare strikt om affärer. Det handlar 
uteslutande om produktens möjlighet att 
underlätta arbetet för entreprenörerna, att 
se till att han blir mera effektiv, få jobbet 
snabbare och bättre utfört och att samtidigt 
spara kostnader.

Så du måste förlåta rivningsentrepre-
nörerna om de har lite svårt att bestämma 
sig för vilken hammare de ska investera i 
den här våren. Och detta beror på att alla 
leverantörer har gett entreprenörerna gan-
ska mycket att tänka på och ta ställning till 
i sin strävan att välja rätt produkt.

Ny serie hammare 
från Hydraram
Vi kan ta några exempel, tillverkaren Hydra-
ram från Holland lanserar en helt ny serie 
kallad FX-serien som omfattas av 13 olika 
modeller i storlekar från 100 till 6100 kg. 
Serien är avsedd för gravare mellan 1 till 
80 ton. FX-seriens optimerade  hydrauliska/
N²-drivna system levererar en hög slagenergi 
med färre vibrationer och buller tack vare ett 
nytt dämpningssystem. Modellerna i serien 
har endast tre rörliga delar som är inkaps-
lade i en fullständigt skyddad sk box-styled 
hammarkropp. 

“Vår konstruktörer har omdesignat 
hammarkonstruktionen med hjälp av och 
genom användarens ögon vilket gjort serien 
extremt servicevänlig”, säger Peter Wassenaar, 
försäljningschef på Hydraram. 

“Alla slitdelar kan ersättas mycket enkelt 
så alla service- och stopptider kan minimeras”, 
tillägger Wassenaar.

Sandvik introducerar  
tre små hammare
Sandvik Mining and Construction har utökat 
sitt sortiment med tre nya modeller. De nya 
modellerna BR555, BR777 och  BR999 är 

designade för 1.9 till 12.5 tons bärare vilket 
gör de nya modellerna perfekta verktyg för 
minigrävare, skidsteers, grävlastare och till 
och med rivningsrobotar.  

BR555, som väger 275 kg, BR777 på 
370 kg och BR999 på 505 kg är framförallt 
designade för att passa på maskinuthyr-
ningsmarknaden. Hammarna har gjorts 
optimala för att passa på olika bärare utan 
problem med hög installationsflexibilitet. 
Hammarhusen är utvecklade för att mini-
mera buller och vibrationer och samtidigt 
ge maximalt skydd till hammarens inre 
och mera känsliga delar. Hammarna har 
också få rörliga delar för att underlätta 
underhåll och service samt reparationer. Till 
exempel så är hammarnas ackumulatorer 
underhållsfria och av membrantyp vilket 
möjliggör kontinuerlig användning utan att 
de behöver laddas. Man har också hämtat 
en del egenskaper från Sandviks större 
hammare som leder till ökad hållbarhet och 
problemfri användning. 

Nya hammare i Caterpillars 
D- och E-serier 
Caterpillars nya H25D-hammare kombine-
rar enkelhet med kostnadseffektivitet med 
ett unikt kraft-slag-ratio vilket optimerats 
i synnerhet för rivnings- och återvinnings-

arbeten.  
“Introduktionen av hammaren H25D 

är ett viktigt tillskott i vår framgångsrika D-
serie som vi utvecklat för att underlätta för 
entreprenörerna och vi har faktiskt lyckats 
bra,” säger Scott Graham, försäljningschef 
på Caterpillar Work Tools.

H25D innehåller ett antal nya och förbätt-
rade funktioner för att maximera produktivite-
ten och minimera stillestånd. Hammaren har en 
enkel design och en strömlinjeformad form som 
ger god åtkomlighet i trånga utrymmen. Den 
höga slagenergin leder till hög produktivitet, 
medan den kontinuerliga slagenergin garan-
teras oberoende av oljeflödet justering. För att 
minimera underhåll, har H25D också bara två 
rörliga delar, plus en integrerad ackumulator 
och integrerad nedre bassning. D-serien är 
inte den enda serie som Caterpillar har utökat. 
Man har också introducerat fyra nya hammare i 
E-serien, H110Es, H115Es, H120Es och H130E. 
Modellerna är designade för användning på 
små och medelstora grävmaskiner och Caterpil-
lars 450E grävlastare.

E-serien Hammers har en ny ham-
markropp med en symmetrisk form som gör 
det möjligt att vrida höljet 180 grader för att 
kompensera för slitage. 

E-seriens hammare är dessutom tillver-
kade i ett stycke utan svetsfogar vilket ökar 
livslängden och dessutom förenklas servicen.

Både Caterpillars D och E-serien har auto-
matisk avstängning som slår av hammaren vid 
tomslag.  Arbetstrycket kan justeras för enkel 
service vid behov.

H25D Tekniska specifikationer
Carrier Vikt (kg) från   800 till 1.100
Oljeflöde (l / min)    15–25
Arbetstryck (bar)    100–120
Tjänstevikt * (kg)    70
Tool diameter (mm)   36
Ljudnivå (dBA)    121
** Den angivna tänstevikten inkluderar hammare, standardverktyg och fäste.



Montaberts nya  
V4500 är störst
Montabert nya V4500-modell är den största 
i företagets utbud av automatisk tvåstegs 
hydraulhammare. Den kan monteras på 
45 till 80 tons grävmaskiner. V4500 är 
konstruerad för hög produktivitet i tunga 
rivningsjobb eller sekundär brytning i sten-
brott och gruvor.

Den 4 500 kg tunga V4 500 arbetar 
med en maximal effekt av 117 kilowatt. 
Den har ett hydraulflöde på 380 l / min, 
vilket ger en frekvens på 750 slag per minut 
vid ett drifttryck på 185 bar. V4500 har 
fördelen av att kunna arbeta med ett högt 
returtryck som ligger på upp till 25 bar och 
erbjuder överfyllnadsskydd som standard. 
Den robusta och tunga hammarkroppen och 
stora mejselhållaren möjliggör användning 
av stora mejslar med en  diameter på upp 
till 190 millimeter.

SOCOMECs nya  
tunga hammare
På mässan Samoter i Verona, Italien lansera-
de den italienska tillverkaren Socomec en ny 
modell i sin tunga hammarserie. Hammaren 
har modellbeteckningen MDO 4000 TS.

Den är designad för att möta behoven 
hos användarna av grävmaskiner i 45 till 65 
tonsklassen.  MDO 4000 TS väger fyra ton 
och har en höjd på tre meter.  Hammaren 
har alla tekniska fördelar som Socomec är 
kända för och MDO 4000 TS erbjuder ett 
innovativt system som tillåter användaren 
att enkelt skräddarsy hammarens frekvens 
och kraft beroende på det materialet den 
arbetar med. Detta gör operatörens arbete 
lättare och garanterar optimala resultat från 
ett arbete till ett annat. Eftersom dragstäng-
erna i konventionella hammarestrukturer 
kräver täta serviceintervaller har Socomec  
utvecklat ett nytt system som gör att pinn-
bultarna på MDO 4000 TS kan skärpas utan 
gängning, vilket leder till mer elasticitet och 
hållbarhet.

Yanmar och Socomec  
i samarbete
Yanmar har inlett ett samarbete med So-
comec för att producera ett sortiment av 
DMS-serien bestående av nio hammarmo-
deller. Hammarna är avsedda för Yanmars 
sortiment av minigrävare i viktklasserna 0,7 
till 9,5 ton.

De nya DMS-hammarna är så kallad 
monoblockhammare som inte behöver några 
genomgående bultar för att hållas samman. 

Den vanligaste orsaken till driftstopp är att 
dessa bultar går av så dessa har eliminerats. 
Det enda som sitter monterat på hammaren 
är ackumulatorn som fungerar som ett tak 
för att täta toppen på hammaren. Genom 
att helt enkelt montera bort ackumulatorn 
blottläggs alla bussningar och kolven vilka 
är lätt tillgängliga.

Den ljuddämpare versionen av DMS-
serien är vulkade i en unik kropp med ett 
hölje av polyuretanlösning. Bullret kan 
därmed reduceras till ett minimum. Dessutom 
fångar hammaren upp vibrationer som an-
nars skulle fortplantas till bäraren. 

Tekniska specifikationer
Modell Flow. Max Energi per Vikt Vikt Dia Pressure Req. Frekvens Blow T kg mm 

bar  

l / mm bpm joule 

DXB30   3.5–7  250  68   140   35–50   700   1000 

DXB100   10–20  900  106  170   80-140   800   2350 

DXB170   18–28  1620  137  180   100–150   600   3400 

DXB190   20–30  1750  142  180   120-180   600   4000 

DXB260   27–37  2450  156  180   150–240   600   5000

Nya hammare från Doosan
Doosan har lanserat sin DXB-serie på den 
europeiska rivnings, bygg-och gruvmark-
naden. DXB30, DXB100, DXB170, DXB190 
och DXB260 modeller är lämpliga för bärare 
från minigrävare och kompaktlastare till 
stora grävmaskiner. DXB-seriens design  
garanterar att hammarmekanismen är 
skyddad från effekterna av trycksänkning 
och toppar. Seriens hammare omfattas 
också av ett system för energiutvinning och 
ett patenterat ventilsystem som ökar den 
totala prestandan. Hammarnas kolvar och 
cylindrar är tillverkade med exakta toleranser 
vilket resulterar i lägre underhållskostnader. 
Dessutom skyddar ett avancerat dämpande 
system hammarna mot tomslag.
Doosan DXB170 är lämplig för 18 till 28 
tons grävmaskiner, medan DXB260 är 
konstruerad för användning på 27  till 
37 tons grävmaskiner. Det goda effekt-/
viktförhållande för dessa hammare erbjuder 
en mycket effektiv bildning av massivt berg, 
stenblock, betong och annat rivningsavfall. 
Hammarna är också utmärkta vid grävning 
och schaktning.

Tekniska specifikationer
Modell som bedriver Hydr Tool Rörelsens. Flow. Max Energi per Vikt Vikt Dia 

Pressure Req. Frekvens Blow T kg mm bar l / mm bpm joule

DXB30 3.5-7 250 68 140 35-50 700 1000 DXB100 10-20 900 106 170 

80-140 800 2350 DXB170 18-28 1620 137 180 100-150 600 3400 DXB190 

20-30 1750 142 180 120-180 600 4000 DXB260 27-37 2450 156 180 

150-240 600 5000

Sandvik introducerar tre små hammare. 

Nya tunga hammare från SOCOMECs

Nya hammare från Doosan
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Atlas Copco optmerar
Atlas Copco  PowerAdapt-funktion optimerar 
förhållandet mellan effekt och vikt

Atlas Copcos tunga hammarmodeller 
är utformade för att tillåta mindre bärare 
ge samma typ av prestanda som sina större 
motsvarigheter. De tre uppdraperade model-
lerna HB 2000, HB 3100 och HB 4700-ger 
betydligt mer kraft än sina föregångare. 
Alla tre modellerna är utrustade med Powe-
rAdapt-system som slår av hammaren om 
oljetrycket är för högt. “Detta är användbart 
när hydraulhammare används på olika bära-
re, förklarar Torsten Treger, Atlas Copcos chef 
för medeltunga och tunga hydraulhammare. 
“Hydraulhammarna kan generellt hydrauliskt 
överbelastas som om oljetrycket har fel in-
ställning. För att säkerställa att våra kunder 
kan dra full nytta av utrustningen i fråga om 
effektivitet och styrka har vi utrustat hela 
sortimentet av tunga hydraulhammare med 
PowerAdapt”.

En bärare med fel oljetryck för ham-
maren kan Med en felaktig transportör 
olja trycket, ofta Konventionella övertrycks-
ventiler som de som används på de flesta 
hydraulhammare kan dränera oljatanken 
och därför slösa dyrbar energi om bäraren 
inte levererar rätt oljetryck. Detta påverkar 
effektivitet och lönsamhet av utrustningen. 
Det här problemet uppstår inte vid använd-
ning av Atlas Copcos nya hammare med 
PowerAdapt-funktion.

“Hydraulhammare är ofta föremål för 
tuffa driftsförhållanden,” tillägger Treger t. 
“Därför har vi försett våra hammare med 
en ny typ av kropp som ger ett bättre skydd, 
särskilt i den nedre delen av hydraulham-
maren som måste ta en hel del slitage. 
Både våra damm- och icke dammskyddade 
versioner är inredda med samma “all-round” 
slitageskydd. “ HB-serien har också Atlas 
Copcos VibroSilenced-system för att skydda 
mot buller och vibrationer. Andra egenskaper 
är AutoControl som anpassar slagfrekvensen 
och effektenergin till underlagets hårdhet 
och ContiLube™ II som är integrerat och 
automatiskt smörjsystem. StartSelect-
funktionen ger användaren möjlighet att 
påverka hammarens start och avstängning, 
medan tillvalet “DustProtector” förhindrar 
att de nedre delarna av hammaren tar in 
damm och andra små partiklar som kan 
skada det inre av hammaren.

Nya hammare från Ramtec
Finska tillverkaren Ramtec lansera nu sin 
nya serie av hammare som går under nam-
net Robi-serien. Hamamrna finns i 10 olika 
storlekar fördelade på tre olika klasser.
• MH: minigrävare, kompaktlastare och små 
rivningsrobotar
• BH: mini- och midigrävmaskiner, grävlas-
tare, kompaktlastare och rivningsrobotar
• EH: hjul- och spårgrävare samt tyngre 
rivning- och grävmaskiner.
Stanleys MBO5 är tre hydraulhammare i en

Stanley Hydraulic Tools nya lätta MB05 
hammare har en unikt infästningsprincip där 
hammaren kan ställas i tre olika lägen utan 
att behöva justera fästplattan. Det av Stanley  
egenutvecklade fästet ökar avsevärt använd-
ningsområdet när hammaren monterats på 
kompaktlastare, vilket är den huvudsakliga 
bäraren för den här hammarmodellen.

“MB05 är moduluppbyggnad vilket gör 
den till en okomplicerad hammare, enklel att 
arbeta med och kostnadseffektiva att under-
hålla. den är också bland de mest kraftfulla 
i sitt segment”, säger Martin Schnurr, vd för 
Stanley hydrauliska verktyg.”Det är en “one-
size-fits-all-verktyg” som eliminerar behovet 
av extra kompaktlastare och sidoplåtar i lager 

Okada betonar  
mångsidighet

FRD XS gör  
arbetsplatsen tystare
Rivningsbranschen kan se fram emot tystare 
arbetsplatser med Furukawas nya hammare  
FX 15 till FX55. Hammarna är uppbyggd 
kring en standardram (S) för topkonsol-
montering, Funktionen XS (Extreme Silent) 
erbjuder en mycket låg bullernivå samtidigt 
som den håller nere vibrationerna som gör 
arbetsmiljön för operatören mycket be-
hagligare. I samband med utvecklingen av 
hammarnas hölje användes en helt sluten 
invändigt klädd med gummi. Konstruktionen 
är patenterad och man har lyckats sänka 
ljudnivån med hela 7dB. 

Chicago Pneumatic   
ökar prestandan
Chicago Pneumatic har tillfört 13 nya model-
ler till sitt nya RX-sortiment av hydraulham-
mare som passar till en rad olika bärare i 
olika viktklasser. Till exempel RX-4 på 746 
joule är konstruerad för 2 till 6-tons bärare 
medan 1017 joule-modellen är anpassad 
för kompaktlastare. Modeller från RX14 
och uppåt har en Power Stopp-funktion 
som minskar tomslag. De större modellerna 
i RX-serien, RX25-RX53, har en justerbar 
kraftventil för att öka produktiviteten. Detta 
gör att operatören att ställa in hammarens 
verkningsgrad enligt önskemål då högre 
produktivitet behövs. 

De nya hammarna är designad med 
färre komponenter och färre rörliga delar. 
De nya hammarna i RX-serien är lättare 
att underhålla och reparera och är ett bra 
val för att minska risken för driftstopp på 
arbetsplatsen. Alla RX-hamamre innehåller 
också en Power Boost-funktion som ger 
högre prestanda i tuffare miljöer utan att 
kräva ytterligare hydrauliskkapacitet.

Okada har utformat sin hydraulham-
mare TOP280 för ett bredare spek-
trum av tillämpningar än bolagets 
tidigare 20-tonsmodell. Modellen 
är avsedd för bärare i viktklasser 

mellan 18 till 30 ton och sägs 
leverera 12 procent mera kraft än 
jämförbara modeller. Okada berättar 
också att hammarens konstruktion 
bland annat förlänger livslängden på 

själva mejseln med hela 35 procent. TOP 
280 kräver ingen ackumulator och är lätt att 
underhålla med endast några reservdelar.

för återförsäljarna”.
Med en operativ vikt på 367,4 kg är den 

en av de lättaste i sin klass och 20 procent 
lättare än MB356 som är den modell den 
ersätter.

Demarec Demolition Line 
(DDL) är en stor framgång
DDL lanserades på Bauma 2010 och har visat 
sig vara precis vad marknaden frågade efter. 
DDL 25, 30, 45 och 60 är modeller konstru-
erade för att arbeta med grävmaskiner mellan 
18 och 65 ton.

De helt roterande DDL-modelelrna be-
stående av pulveriserare (DLP / DRP) , kombi 
saxar (DLC / DRD) och rivningsaxar (DLD / 
DRD). De fungerar i synnerhet bra hydrauliskt 
snabbkopplingssystem som Oil-Quick, Likufix, 
Vario-Lock och Riedelberger. Alla slitdelar 
möjliggör snabb och enkelt byte på plats. 
DLL-serien kan utrustas med den välkända 
DemaPower-System som ger 20 procent 
mer effekt och en dubbel ventilhastighet för 
extremt korta cykeltider.

Xcentric ® Ripper revolution-
erar bergbrytning och rivning
Grado Cero Group i Spanien har utvecklat en 
kostnadseffektivt hydraulhammare som tar 
itu med utmanande brytning av asfalt och 
betong. Modellen heter  Xcentric ® Ripper 
och är något vi berättat om i tidningen under 
förra året. Xcentric ® Ripper finns i åtta 
modellen och är avsedda för grävmaskiner 
från 10 till 100 ton. Grado Ceros Dick van 
der Starre förklarar att Xcentric ® Ripper har 
sitt ursprung i gruv- och anläggnings-
branschen.
“Ekonomiska och finansiella krav 
driver på utvecklingen för att 
hitta produktlösningar med 
ökad prestanda och produktions-
resultat inom bland annat bergav-
verkning och rivning”, säger van der 
Starre. “Samtidigt efterfrågar kunderna 
lägre underhållskostnader, mindre stil-
leståndstid och bättre garantivillkor”.
“Xcentric ® RIPPER har en patenterad 
teknologi som reducerar vibrationer och 
som gör den mer produktiv än de flesta 
andra hydraulhammare eller hammare på 
marknaden”, säger Dick. 
Dessutom är Xcentric ® Rippers inre 
delar helt slutna så det finnsingen risk att 
damma och andra skadliga partiklar tar sig 
in i de inre delarna av hammaren.  “Det är 
därför Xcentric ® Ripper signifikant mins-
kar underhålls-och reparationskostnaderna 
som normalt förekommer i tuffa arbetsförhåll-
anden,”  tillägger van der Starre.

Gasa och kör med Wacker 
Neuson nya bilningsspett
Wacker Neuson lanserar nu en ny generation 
av bilningsspett kallad BH 65. Modellen er-
bjuder förbättrad tillförlitlighet, användbarhet 
och ergonomifunktioner för att öka produk-
tionen i en mängd tillämpningar inklusive 
bryta betonggolv, väggar, trottoarer, stenar, 
tegel, frusen mark, tung lera och liknande 

material .
Modellen drivs av Wacker Neuson egna EPA-
certifierade 2-taktsmotorer. Den har en vikt 
på endast 26 kg, en slagenergi på  65 joule 
och en slaghastighet på 1250 slag per minut. 
Det slutna enheten kräver inte en generator 
eller kompressor, vilket gör det bekvämt och 
idealisk för användning i avlägsna områden.

Ett förbättrat kylsystem, hjärtat av använ-
darvänlig design, använder en luftdeflektorn 
för att överföra kall luft till slagverksystemet. 
Detta sänker motorns temperatur och ökar 
komfort, säkerhet och livslängd av på bil-
ningsspettet.

De förbättrade ergonomiska funktio-
nerna inkluderar en ny kompakt design med 
ny kåpa och handtag som gör det lättare 
att använda enheten. 
Tillsammans med 
enhetens paten-
terade luftsystem 
och vibrations-
dämpande kåpa, 
kan operatörerna 
arbeta längre pe-
rioder under mer 
bekväma för-
hållanden 
utan att 
kompromissa med prestanda och ökad 
produktivitet.

Hårdhänt mot 
betong och snäll 
mot operatören 
En annan ny produkt bland eldrivna bilnings-

spett är Brute BH2760HV. Verktyget är 
den ultimat ifråga om att vara por-
tabelt. Med en vikt på 28 kg, ståtar 
Brute med kategorins bästa effekt / 
vikt-förhållande, vilket ger hela 92 

joule slagenergi. Samtidigt har man 
lyckats reducera vibrationerna med 
upp till 50 procent. Ett ergonomiskt 

utformat handtag maximerar komforten 
hela dagen.
Andra funktioner inkluderar en ServiceMinder 
™ som är ett automatiskt system som stänger 
av verktyget när det är dags att byta spettet el-
ler att underhåll behövs. En väl infettad sluten 
växellåda och hammarmekanism eliminerar 
osäkerhet på arbetsplatsen och arbete med 
extra smörjning.

Lite modell,  
stora prestanda
Inte alla nyheter om hammare handlar om 
stora och hydrauliska redskap. Det finns också 
fortfarande många handhållna produkter för 
lättare rivningsarbeten. Till exempel har Hilti 
presenterat sin TE 3000-AVR elektropneu-
matiska brytare för tunga rivningsarbeten. TE 
3000-AVR är ett kraftfullt luftdrivet verktyg. 
Produkten är försedd med Hiltis sub-chassi för 
aktiv vibrationsreducering (AVR) system. De 
kraftiga avvibreringen reducerar trötthet och 
ger operatörerna möjlighet att arbeta längre. 
TE 3000-AVR väger cirka 30 kg och levererar 
68 joule energi och klarar att bryta upp till 5,4 
ton material per timme. 
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Tekniska data
Modell       GH-06  GH-07   GH-1   GH-2   GH-3   GH-4   GH-6   GH-7   GH-9

Bärarvikt (t)     1.2-2.0  1.5-3.0   2.2-3.5  2.7-4.5  4-9   6-12   12-18   14-21   17-24

Verktygsvikt * (kg)   172   138   221   268   391   634   913   1345   1607

Totalt Längd (m)    1037   1088   1212   1291   1427   1690   1931   2275   2395

Oljeflöde (l / min)    10-25   15-35   25-50   25-60   45-100  50-120  90-150  100-150  150-200

Slagfrekvens (BPM)   480-1200  500-1200  550-1100  500-1200  500-1150  400-1000  460-800  380-575  500-640

Min. bärartryck (MPa)   17,5 ~  17,5 ~   17,5 ~   21 ~   17,5 ~   17,5 ~   21 ~   21 ~   21 ~

Mejselns diameter (mm)  42    47    57    66    76    86    106   116   126

Modell       GH-10  GH-12   GH-15   GH-18   GH-23   GH-30   GH-40

Bärarvikt (t)     21-28   24-38   28-45   38-50   50-60   50-80   90-110

Verktygsvikt * (kg)   1816   2310   2843   3292   4525   5450   7750

Totalt Längd (m)    2575   2777   2988   3105   3325   3452   3867

Oljeflöde (l / min)    165-210  170-220  200-250  220-290  250-320  280-350  300-400

Slagfrekvens (BPM)   430-550  400-520  350-450  300-400  300-400  310-390  240-330

Min. bärartryck (MPa)   21 ~   21 ~   21 ~   21 ~   21 ~   21 ~   21 ~

Mejselns diameter (mm)  136   146   156   165   174   184 2  04

* Verktygets Vikt inkluderar Aven fäste In Bommen

NPKs nya GH-serie är lättare men som hin-
drar den inte från att leverera hög slageffekt. 
Enligt NPK själva lär GH-serien vara den mest 
kraftfulla hydraulhammare i världen. Serien 
spänner över modeller från den minsta GH-
06 med en slagenergi på 203 joule till den 
största, GH-50, med en rating på 27116 
joule. GH-serien har en unik kvävgaslad-
dad kolv som ger mer effekt med mindre 
rekyl men med endast två rörliga delar i 
huvudventilen. Resultatet är en konstant 
energi per slag och hög brytkraft istället 
för att hammaren skulle vara beroende av 

slagtakten, som annars är vanligt på den 
här typen av hammare

Trots sin kraft är lyckas GH-serien hålla 
nere både vibrationer och buller genom ef-
fektiv dämpning. Hammarna är bland 
annat utrustade med tunga stötdämpande 
kuddar som absorberar stötar, ljud, rekyl 
och vibrationer. Den effektiva dämpningen 
skyddar även bäraren och operatören. Andra 
funktioner inkluderar utbytbara bussningar 
som förhindrar slitage på mejsel och ham-
maren som sådan. Serien ör försedd med 
automatisk smörjning. 

NPK GH-serien erbjuder kraft i världsklass



Upptäck Pentruder MCCS!

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

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

Alla komponenter är kompatibla med både ny 
och gammal Pentruder-utrustning. 

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

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

Pentruder MDU3065 Borrmotor - 
Introduceras snart!

• Den nya borrmotorn Pentruder MDU 3065 har ett 
mycket brett varvtalsområde, 100 - 1440 v/min, 
och täcker mer än  90% av all vanlig borrning. 

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

• Spindelenheten kan vridas 360º för enklare po-
sitionering av borrkronan och bättre åtkomst i 
trånga utrymmen.  

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

• 15 elektroniskt styrda spindelhastigheter ställs 
enkelt in under borrning. 

• Alla borrmotorer kan enkelt uppgraderas med en 
automatisk matningsenhet.

• Mycket hög effekt på spindeln.

- Starkare än någonsin!

Pentruder MCCS 
Universell Borrigg

Pentruder MDU3065 och CEL-TS,
Söm- och hörnborrningschassi

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

Besök vår hemsida twww.pentruder.com för mer 
information om våra produkter och nyheter. 
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MASKINEXPO 2011

STÖRST
Vad kan man säga om denna gigantiska mässa som bara växer och växer. Årets 
mässa blir den största någonsin med 574 utställare (vid pressläggning). Den utökade 
utställningsytan för 2011 års arrangemang är i det närmaste utsålt. Maskinexpo som 
fyller 30 år 2013 kan ståta med att varar Norden största mässa för bygg- och anläg-
gningsmaskiner. På följande sidor hittar du information om vilka som ställer ut och 
hur du hittar deras montrar på det, i svenska mått mätt, stora utställningsområdet.

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

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

Sedan några år tillbaka arrangeras mässan på Barkarby Flygfält i Järfälla 
väster om Stockholm. Mässan stöds av branschföreningarna MaskinLeverantörerna, 
Maskinentreprenörerna, Bergsprängningsentreprenörerna och Trimtec.

Det är oklart hur länge mässan kommer att kunna arrangeras på Barkarby 
Flygfält då Järfälla kommun planerar byggnation på området. 2011 kan vara sista 
året som mässan arrangeras på denna plats. Men risken att mässan kan tvingas 
flytta verkar inte påverkat intresse att ställa ut på mässan. Året upplaga är den 
största någonsin med över 570 utställare och en utställaryta som maximerats. Förra 
året ställde 528 företag vilket innebär en ökning på ca 50 utställare. I år finns 
mycket goda förutsättningar att antalet besökare slår 30000-vallen, vilket varit 
ett mål. Förra året kom  27 243 besökare till MaskinExpo, vilket är bra bara det. 
Svensk Rental Tidning finns med egen monter vid mässans huvudentré.



3M/Peltor       www.personskydd.se J18

A Söderlindh i Sverige AB   www.soderlindhs.se  Y13

AB Blinkfyrar       www.blinkfyrar.se  X13

AB Evergreen Solutions    www.egreen.se  E3

AB G Alexandersson     www.abg-alex.com  S11

AB Gårdscisterner (ABG)    www.abg.se  J1

AB Linjedon       www.linjedon.se  C20

AB Rindab       www.rindab.se  F25

Abax Produkter Försäljnings AB  www.abax.nu  M7

Abelco Nordic AB     www.abelco.se  S2

ABL Construction Equipment  www.abl.se  X57, X59

Aciro AB       www.tirefix.se  A63

Adfectio       www.adfectio.se  S2

Advanced Boxx Control System  www.abcsystem.se  X2

Aebi Schmidt Sweden AB (f.d. Broddway AB) www.aebi-schmidt.se 

F30, F32, F34, F36, G29, G31, G33, G35

Ahlsell Sverige AB     www.ahlsell.se  E24

AIRHAWK sittdynor - Automed AB www.airhawk.se  A75

Alcon Högtryckstvättar AB     K21, K23

Alfab Service AB      www.alfab.se  X011, X03, 

        X05, X07, X09

Alia Trac AB       www.aliatrac.se  X16

All Access 24 AB        V3

Alloljepannor Kroll Svenska   www.kroll.nu  B19

ALLSLÄPET       www.allslapet.se  I16

Altrex Svenska AB     www.altrex.se  V3

Alu-S AB       www.alu-s.se  A36

AMAB Hydraul AB     www.amabhydraul.se A44, A46

AMAS SVENSKA AB     www.amas.se  S13

Amber Valley Developments Ltd  www.amber-valley.co.uk A40

Anboni AB       www.anboni.se  V4

Andersen Contractor AB    www.andersen-contractor.se S8

Andersson attachment AB   www.a-a.se  X55

Andreas Stihl Norden AB   www.stihl.se  I10

AOM Distribution AB     www.aom-distribution.com K25

APEM AB       www.apem.se  A84

Arbetsvagnar Sweden AB   www.arbetsvagnar.se  L1

Arnab Kran & Lift AB     www.tadano.se X012, X014

Aros Hyresmaskiner AB    www.aroshyresmaskiner.se L4, L6

Artic Crane AB       X015, X017

Ashtree Glass Ltd      ashtreeglass.co.uk  A38

Aslean International Tires AB  www.asleantires.com  D23

ATA Bygg- och Markprodukter AB www.ata.se  X43, X45

AtlasCopco CMT Sweden AB  www.atlascopco.se  O2

B&M Systemutveckling AB   www.bmsystem.se  A50

Bala Agri AB       www.balaagri.se  F11, F9

Baldwin Filters      www.baldwinfilter.com A57

Bastuochbadtunna MÅ.AB   www.bastuochbadtunna.se I24, I26

BCT Schaktfri Teknik AB    www.bctab.se  B22

Beck Maskin Sverige AB    www.beckmaskin.se  Y14

Bedsab B. Edström AB    www.bedsab.se  I22

Be-Ge Industri AB     www.be-ge.com  C5

Bengt Bergs Maskinservice AB/Canycom, www.bbm.se  X77

Bergsprängnings Entreprenörernas Förening (BEF), www.bef.nu Z1

Berlex AB       www.berlex.se  X33, X35

BEWAG AB       www.bewag.se  T7

BFAB-Balticum Frinab AB   www.bfab.nu  L14, M11

Bil & Filtertjänst AB     www.bil-filtertjanst.se  A57

Bil & Traktorservice i Stigtomta  www.biltraktor.se  X01

Bilia Personbilar AB     www.bilia.se  E30, E32

Biocare Svenska AB     www.biocare.se  S5

Bizzlight AB       www.bizzlight.se  C16

Björknäs Bergsprängning AB  www.safeexplosives.com P1

Bly´s VIP / Verktyg & Industriprodukterwww.blysvip.se  D18

BNT Nordic AB      www.bntnordic.com  H24, H26

Bo Kastell Demoprodukter   www.universaldrill.com K17

Bobcat Sverige AB      www.bobcat.se  S6

Borga Plåt AB       www.borga.se  A60

Borins Maskinservice AB    www.borinsmaskinservice.com Q4

Bra Miljöteknik Sverige Ab   www.biovac.se  A72, C11

Brdr. Holst Sörensen AS    www.bhsribe.dk  I4

Bridgestone/Firestone Sweden AB www.bridgestone-eu.com D26

Brodd-Son AB  www.brodd-son.se C32, D29, D31, D33

Brokk AB       www.brokk.com  U11

Bronto Skylift AB      www.bronto.se  X1, X3

BSR svenska AB      www.bsr.se  H23

Bålsta-Släpet AB      www.balstaslapet.se  D17

Båt o. Trailer i Stockholm AB  www.batochtrailer.se  U15

Camperways AB      www.camperways.se  D19

CANGINI BENNE SRL    www.canginibenne.com L11

Caplease AB       www.caplease.se  X60

Cardan Norden AB     Cardan.se  X62

Carl Stahl AB       www.carlstahl.se  E22

Carlsson & Co AB     www.carlsson-co.se  I6

Carrus Components AB    www.carrusab.se  L7

CEJN Norden AB      www.cejn.se  B30

Cellos AB         B24

Cellplasthuset       www.cellplasthuset.se C6

Cerapid AB       www.cerapid.se  X39

Certex Svenska AB     www.certex.se  E15

Cesium AB       www.cesium.se  P8

C-G Berg Metal OY     www.bergmetal.ee  N5

CHRONO Flex AB     www.chronoflex.se  M4

Clewer Markkinointi OY    www.clewer.com  A6

CME AB       www.cme.se  Q1

CMT Cargo Modul Trading AB  www.cmt.se  M2

Cobra förlag AB      www.cobraforlag.se  T2

Collett Svetsmaskinservice AB    X7

Combi Wear Parts AB    www.combiwearparts.com X69

Comforttrac AB      comforttrac.se G26, G28, G30

Conpot       www.conpot.se  Pr8

Contrano       www.contrano.se  K29

Control System Svenska Mätcenter AB www.precision.nuY4

Cordestam Maskin AB    www.cordestam.se  Y6

Cosmo TruckCenter AB    www.cosmotruckcenter.se Y34

Crafttech AB       www.crafttech.se  B28, C27

CRANAB AB / Slagkraft    www.cranab.se  N1, N3

CW Jaktprodukter     www.cwjaktprodukter.com E27

D&E Trading AB      www.detrading.se  A56, A58

Dacia       www.dacia.se  D28

Dahl Sverige AB      www.dahl.se  X4, X6

Dani-tech A/S       www.dani-tech.com A85, A87, A89

DataGrid Machine Control   www.datagrid.se  M17

Datek Industrielektronik AB   www.datek.net  A11

Dealy Sweden AB     www.dealy.se  X32

Debe Pumpar AB      www.debe.se  A88

Delvator AB       www.delvator.se  V8

DESROCK AB       www.desrock.se  Q3

Diesel Power AB      www.dieselpowersweden.se X47

DnB NOR Finans      www.dnbnorfinans.se M12

Dometic Scandinavia AB    www.waeco.se  A19, A21

Drift & Underhållsteknik AB (DUAB- Huset)www.duabhuset.se M1, M3

Drivex       www.drivex.se  V6

Duztech AB       www.duztech.com  S13

Dynapac       www.dynapac.se  O2

Eberspächer AB      www.eberspaecher.se C12

Egeplast Nordic AS     www.egeplast.no  A5

Electro-Mobile Scandinavia AB  www.tpms.se  A9

ELFA AB       www.elfa.se  L17

Emgeve Regummering AB   www.emgeve.se  E25

EMS       www.ems.se  T1

engcon Sweden AB     www.engcon.se  V6

Enskede Hydraul AB     www.enskedehydraul.se L22

Enter Telecom Group     www.enterprodukter.se A92

Entrack i Stockholm AB    www.entrack.se F5, F7, X51, X53

Entreprenadaktuellt www.entreprenadaktuellt.se Pr1, Pr3, Pr5, Pr7, Pr9

EPOX Maskin AB      www.epox.se  K28

Epton Trading AB      www.clubcar.nu F2, F4, G1, G3

Etebra Maskin & Vagn AB   www.etebra.nu  L10

ETESIA & ARTOTEC AB    www.etesia.se och www.artotec.se E21

Euromaster AB        T4

Europart I Sverige AB    www.europart.net  K21, K23

Eurosteel       www.eurosteel.fi  Y23

Euroswede Pump AB    www.euroswedepump.se A76

EuroXtrade Magazine    www.euroxtrade.com  Pr10

Excidor AB       www.excidor.se  T2

Exero       www.exero.se  E27

FANN VA-teknik AB     www.fann.se  B25

Filtrena AB       www.filtrena.se  Z34

Finans Nord AB      www.finansnord.se  E28

Flintab       www.flintab.se  Q16, R13

FMW Farma Norden AB/ AS FORS MWwww.forsmw.com S10

Forcit Sweden AB     www.forcit.se  Q11

Forshaga Bil & Maskin KB   www.spridare.se  M21

Fredheim maskin AS     www.fredheim-maskin.no R18, R20

Friggeråkers Verkstäder AB   www.friggeraker.se  L29, O1

Frillesås bil o traktor       K1

Frost Maskin AB        D32

Fuktspärrteknik AB     www.fuktsparren.se  D1

Färmartanken AB      www.fherms.se  J29

Förarmiljö  AB      www.forarmiljo.se  B15

GCon - BestGrip      www.best-grip.se  C25

Geotec       www.geotec.se  Z3, Z5

GGP Sweden AB /Stiga    www.stiga.se  F21

GKN Driveline Service Scandinavia AB www.walterscheid.se M9

GlobalDrillingSystem Sweden AB www.globaldrilling.se P11, P13, P15

GMM Container Sweden AB   www.gmm.se  T3

Goodyear       www.goodyear.se  T6

Grene Sverige AB     www.grene.se  B29, B31

Gräsvårdsmaskiner i Malmö AB  www.grasvardsmaskiner.se C19

Grönlunds Utbildningsservice AB www.utbildningsservice.com A22

Grönytemaskiner AB     www.gronytemasksiner.se H3

GT-Center AB       www.gt-center.se  U1

Gunnebo Industrier AB    www.gunneboindustries.com J10

Göransons Maskin AB    www.goransons.com  Y15

Götene Construction Equipment AB www.gotenece.com  X65, X67

H.C Petersen Sverige AB   www.hcpetersen.se  F6, G5

Hako Ground & Garden AB,   www.hako.seG2, H1, X18, X20, X20, X22

Hammerglass Fordon AB   www.hammerglass.se T5

Harmet OY       www.harmet.ee  G24

Hassela Skogsprodukter AB - HSP Gripen   www.hsp.se  B14, B16

Haulotte Scandinavia AB    www.haulotte.se  D13

HBA Fordonsteknik AB    www.hba.nu  J28

HeatWork AB       www.heatwork.com  I29

Helms TMT-Centret A/S    www.helmstmt.com  U14

HEN AG/BR Maskin     www.henag.se  B20

Hesselberg Maskin AB    hesselberg.se  Y29

Hestra JOB/Martin Magnusson  www.hestrajob.se  A94

HillTip AB/Blizzard Plogar   www.hilltip.com  H30, X5

Hitachi Power Tools Sweden AB  www.hitachi-powertools.se I14

Hjerpes Maskincentra AB   www.hjerpes-maskincentra.se V15

HKL Baumaschinen Gmb     HA14

HMF Sverige AB      www.hmf.se  E16

Holms Industri  AB     www.holms.com  L25, L27

Holte Electronics AS     www.holte-electronics.no A70

Honda MC Svenska AB    www.hondamc.com  J13

Huddig  AB       www.huddig.se  Y11

HULTDIN SYSTEM AB      T8

Human Miljö         A23

Husqvarna AB      www.husqvarna.se F24, F26, F28

Husqvarna Construction Products Sweden AB www.husqvarnacp.com F24, F26, F28

Hydac Fluidteknik AB     www.hydac.se  A78, A80

Hydratech AB       www.hydratech.se  A49

Hydrema Sverige AB     www.hydrema.com  Y18

Hydroscand AB      www.hydroscand.se  I12

Hüllert Maskin AB     www.hullert.se  U12

Hägg & Fullerton AB     www.haggfullerton.se I27

I.C.U. Teknik & Allservice AB   www.icu-teknik.se  A26, A28

IDAB Industridiamant AB      X34

IFOR WILLIAMS SVERIGE AB  www.iforwilliams.se  V16

IH Maskiner AB      www.ih-maskiner.se  Y27

Imenta AB       www.imenta.se  U14

IMPAB AB       www.impab.se  Z6

Indexator AB       www.indexator.se  Y2

Industri & Marin Diesel AB   www.imd.se  R1

Industriverktyg IDG Tools AB   www.industriverktyg.se B18

Intermercato AB      www.intermercato.com X14

IPE Göteborg AB      www.ipegbg.com  X12

IRC Industrial Radio Control AB    A98

Isringhausen AB      www.isri.com  I25

Isuzu Sverige AB      www.isuzu.se  X32

ITT FLYGT       www.itt.se  K3

Ivarssons i Metsjö AB    www.metsjo.se  L3, L5

Izomaskin AB       www.izomaskin.se  A34

J Wiklunds Gräv & Last AB   www.jwiklundsgravolast.com Q4

JB Trailer AB       www.jbtrailer.se  E18, E20

JCL Sweden       www.jclsweden.se  Z12

Jenny Maskin AB      jennymaskin.se  G23, G25

JLM Ditch Witch      www.jlm.se  Y17

JMs plåt & mek AB/Conpro/Bamsesågen  www.bamseprodukter.se Å3

JOAB Försäljnings AB    www.joab.se  E16

Jobman Workwear AB    www.jobman.se  X02

Johans Maskin GF AB    www.johanspark.se         F2, F4, G1, G3

JOL AB       www.jolab.nu  B10

JOSAB       www.jsv.nu  B21

JPS TEKNIK AB      www.jpsteknik.com  B14, B16

Jämt-Maskin AB      www.jamtmaskin.se  X77

Jörgens Skopbil ABC21,      C23

K.T.S. Maskiner AB     www.kts.se  X44

Kaeser Kompressorer AB   www.kaeser.se  L8, M5

Karnag AB       www.karnag.se  L13

Kej Teknik       www.kulvert.se  A42

Kejama Konsult & Trading   www.kejama.se  C13

Kellfri AB       www.kellfri.se  V14

KEOJ - PRODUKTER AB    www.keoj.se  E17

KG Mekaniska AB     www.kgmek.se  X10

KGC AB       kgc.se  J20

Kiesel Scandinavia AB    www.kiesel.se  Y16

KLE AB       www.kle.se  A52, A54

Klövenäs Steel and Trade AB  www.klovenas.se  X40

Komatsu KVX LLC     www.kvx.no  Q6

Konstgräsexperten i Sverige AB  www.konstgrasexperten.se A95

KP Skyltfabrik AB      www.kpskylt.se  X28

KP System AB      www.kpsystem.se  A16

KRANLYFT AB      www.maedacranes.com  X016, X018

2-2011 • Branschtidningen Professionell Demolering    31



32    Branschtidningen Professionell Demolering • 2-2011

Kronobryggan AB     www.kf-maritim.se  A18

Krossia AB       www.krossia.se  Q14, R11

Krossning & Sortering SRC   www.krossning-sortering.com O4

Kungsäter Industri AB    www.kungsater-industri.se J11, J9

K-vagnen Vagnsteknik AB   www.k-vagnen.com              F2, F4, G1, G3

KVD Kvarndammen AB    www.kvarndammen.se          A25, A27, B4

KWH Pipe Sweden AB    www.kwhpipe.se  X9

Kvänums Järn AB     www.kvanumsjarn.se  X47

Kyrkvretens Hydraulic AB   www.kyrkvretens.se  U9

Lametal Oy       www.lametal.fi  X64

Lantmännen Maskin AB    www.lantmannenmaskin.se Y3

Lantmäteriet - SWEPOS    www.swepos.com  A61

Las Zirh       www.laszirh.com  K19

Last AB VSM       www.lastab.se  C18

Leafeater       www.leafeater.se  A77

Leica Geosystems AB    www.leica-geosystems.se N2

Leveranstidningen Entreprenad  www.entreprenad.com Pr4, S14

Liebherr-Sverige AB     www.liebherr.se  U00

Liftway AB       www.liftway.se           F29, F31, F33

Lindströms i Lomma AB    www.lindstromslomma.se D12, E11

Ljungby Maskin AB     www.ljungbymaskin.se S4

Logosol AB       www.logosol.se  Å1

Lotstad Filter Cleaner     www.lotstad.se          K11, K13, K15

LRF Media - tidningen Boggi & Traktor Power www.lrfmedia.se J15

LTC Mälardalen AB     www.ltc.nu  J23

Lube-Tools       www.lube-tools.se  X29

Lundaman Instrument    www.lundaman.se  P2, P4

Lundberg Hymas AB     www.lundberghymas.se S1

Lundens Plastteknik ABZ18LVD Lastvagnsdelar Svenska ABlvd.nu D14

Lyft & Surrningsredskap AB   www.lyfta.se  J17

Låångs AB       www.laangs.se  T3

LÅÅSAB Trädgårdsmaskiner   www.laasab.se  F13

Lännen Tractors AB     www.lannentractors.fi  S1

Lööve Trailer AB      www.loove.se  X30

Machinery Trader      www.machinerytrader.se Pr16

Malte Månson AB     www.maltemanson.com X71

Malthus Lift & Maskin / Liftbolaget www.malthus.se  V1

Mascus       www.mascus.se  Pr14

Maskin Mekano  AB     www.maskinmekano.se O3

Maskinentreprenörerna    www.me.se  V17

MaskinExpo 2012     www.maskinexpo.se  Pr20

Maskinkontakt      www.maskinkontakt.se Pr2

MaskinLeverantörerna    www.maskinleverantorerna.se V17

MAXAM Sverige ABZ2, Z4MAXMODULER AB www.maxmoduler.se L4, L6

MC Traktor       www.mccormick.se  H32, I31

MCB Larsson AB      www.algonet.se/~millers/ A66, A68

MDT Markvaruhuset AB    www.markvaruhuset.se X15

Meag Genevad AB     www.meaggenevad.se      X17, X19, X19

Meiren Engineering OY    www.meiren.ee  Y10

Mercalin AB       www.mercalin.com  A74

Mercedes-Benz Sverige AB   www.mercedes-benz.se Y30

Metso Minerals (Sweden) AB  www.metso.com  O5

Mewa Import         A91

Michelin Nordic AB Michelin däck   T4

Micrologistic AB      www.micrologistic.com D6

Midhage AB, Jack     www.midhage.se  A93

Miljömaskiner AB      www.miljomaskiner.se X77

Mincon Sweden AB     mincon.nu  R7, R9

Minimaskiner AB      www.minimaskiner.se Y9

MK Maskin       www.mkmaskin.se  J12

Modern Betongteknologi AB  www.modernbetong.se B6, B8

Modilo AB       www.modilo.se  A90

Morio AB         C15

Motivera AB       www.motiverautbildning.se K5

Mowic AB       www.mowic.se  A50

Mowit AB       www.mowit.se       J4, J6, J8

MTT       www.remu.se  Y23

MTU Distrubition AB     www.mtu.se  J20

Muovitech AB       www.muovitech.com  P16

Mylift Sweden AB      www.mylift.se  J7

Mählers       www.mahlers.se  V6

Märsta Hydraulik ABwww.   marstahydraulik.com  J25

Möckeln Svenska AB    www.mockeln.com  O6

Möre Maskiner AB     www.moremaskiner.se L24

NCH Kernite Lubrication    www.kernitelubrication.com F15

NCH Sverige       www.nch.se  E14

Nedo GmbH & Co. KG    www.nedo.com  J24

NewCom       www.newcom.se  A82

Nitrex Explosives Engineering  www.nitrex.it  P8

Nokian Däck AB      www.nokiantyres.com/svenska K12, K14

Nordea Finans      www.nordea.se  E23

Nordfarm Maskin AB     www.nordfarm.se  V12

NORDICC       www.nordicc.se  J2

Nordisk Försäljning AB    www.nordiskforsaljning.se K10, L9

Nordisk Greenteeth Aps    www.greenteeth.dk  G4

Norditek AB       www.norditek.se  Y20

Norje Smidesfabrik AB    www.norje.se  X36

Norlub Scandinavia AB    www.norlub.se  X23

Norrlandsvagnar AB     www.norrlandsvagnar.se X11

Novatron Machine Control    www.novatron.eu  S15

NOX Svenska AB      www.noxsvenska.se I36, I38, J33, J35, J37

Närlant Import AB     www.narlant.se      H25, H27, H29

Näsström Maskin AB     www.nasstrommaskin.se D15

Obicon AB         A97

OG Maskiner A/S      www.ogmaskiner.dk  H33

OilQuick AB       www.OilQuick.com  S9

Olofsfors AB       www.olofsfors.se              X73, X75

Olofssons i Syd AB     www.olofssonsisyd.se S12

Olssons i Ellös AB     www.oie.se  I2

Olssons i Linderöd AB         PF2, F4, G1, G3

OP system ab       www.opsystem.seL16 L18 L19 L21 M13 M15

Orapi Nordic AB Div NORMAX  www.normax.se  B17

Orica Mining Services    www.oricaminingservices.com R3

P & T Verktyg AB      www.p-tverktyg.se  C30

Pan Trading Machinery AB   www.pantrading.com   I36, I38, J33, J35, J37

Panolin Scandinavia AB    www.panolin.se  U2

Parker Hannifin AB     www.parker.com/se  X58

PEAL Mineral Processing AB  www.pmpab.se  P10

Pekuma AB       www.pekuma.se  E5

personverktyg ab      www.personverktyg.se J30

Peters Lastmaskiner AB    www.psmf.se  S16

Petterssons Smide AB    www.petterssonssmide.se X66

PG Export AB       www.pg-export.se  C29, C31

PG Marketing & Trading AB   www.pgmt.se                      J3, J5, X42

PICAB       www.picab.se  V5

Piippo Hydraulic        B3

Pipelife Sverige AB     www.pipelife.se  L2

PlastInject Watersystem AB   www.plastinject.se  A10, A12

Polaris Scandinavia AB    www.polarisindustries.com E26

Pon Equipment AB     www.pon-cat.com  Y1

Pon Power       www.pon-cat.com  Y1

Pontus Widén Maskin AB   www.pontuswidenmaskin.se M10

Pontus Widén Maskin AB   www.pontuswidenmaskin.se X77

Porsche Sverige AB     www.porsche.se  U6

Powel AS         A102

Power Tools AB      www.ptools.se  Q2

POWERTILT AG      www.powertilt.ch                D20, D22, E19

PPV AB       www.ppv.se  X27

Primogum AB       www.primogum.se  Q9

Pritec vaculyft AB      www.pritecvaculyft.com L12

Prof. Demolering/Sv. Rental Tid  www.pdworld.com  Pr12

Proffsmagasinet AB     www.proffsmagasinet.se A71, A73

ProMotech AB      www.promotech.se  F23

ProVia AB       www.provia.ne  tX8

PTS Kommunikationsmyndigheten www.ledningskollen.se V17

QR International AB (Quik-Rok)  www.qr.se  X26

Ramirent AB       www.ramirent.se  J19, J21

Randex AB       www.randex.se  U13

RC Holm A/S         X49

Recon Verkstads AB            recon.verkstads.ab@telia.com X62

Redskaparna AB      www.redskaparna.se  X61, X63

RekoTrailer AB      www.rekotrailer.se  F17, F19

Ren Väg AB       www.renvag.se  G27

Rexus Utbildningar     www.rexusutbildningar.se A24

RF-System AB      www.rf-system.se  U8

Robert Bosch AB      www.bosch.se I32, I34, J31, N6

ROBOTA AB       www.robota.se  J22

Robur Safe AB      www.robursafe.com  Z22

Rofa Design AB        C24

Rosenqvist Försäljning AB   www.rosenqvistfors.  H34 H36 H38 I33 I35 I37

Rosenqvist Maskin AB    www.rosenqvistmaskin.se Y8

R-P Demoprodukter     www.rpdemo.se  B2

Ruba Gummi AB      www.rubagummi.se  Q1

Rubber Company AB     www.rubberco.se  O6

Rudskoga Svetsmekaniska AB  www.rudskogasvets.se D8

Rumec Service      www.rumec.se  D16

Ruukki Sverige AB     www.ruukki.se  Z10

S.H. Bergteknik      www.royex.se  Z14, Z16

S.Karosser AB      www.skarosser.se  K6

S.Risa        www.assrisa.no  H2

S:T Eriks AB       www.steriks.se                 D10, E7, E9

Safe Wheel AB        A3

Safedriving 24 AB     www.safedriving.se               A51, A53, A55

Safety Seal Europe AB    www.safetyseal.se  A1

Saint-Gobain Abrasives AB   www.saint-gobain-abrasives.com I30

Sandco Maskin AB     www.sandcomaskin.se S3

Santé Sweden AB     www.santesweden.se E13

Sany Sweden AB      www.sanysweden.se  Y7

SB Grävtillbehör AB     www.sbgab.se  U10

Scandia Maskin Sverige AB   www.scandiamaskin.no Q10, Q12

SCANDINAVIAN PILE DRIVING  www.spd.se  Y24

Scandria AB       www.scandria.se  A79

Scania-Bilar Sverige AB, Reg St. www.scania.se  Y32

Scanlaser AB       www.scanlaser.se  Y5

ScanLoad AB       www.scanload.se  I23

Scan-Trim AB       www.scan-trim.se  C2

Scanvogn-Valla Industrier AB  www.vallaindustrier.se K4

Seko Väg & Banseko.se      A29, A31

Sell Power Nordic AB    www.sellpower.se  A96

SEPSON AB       www.sepson.se  Z20

SG Finans AS Norge, Sverige filial www.sgfinans.se  N7

SGA AB       www.sga-ab.se  F27

Shamrock AB       www.harnotrucken.se D21

Siljum Mekan AB      www.siljummekan.se  X68, X70

Sindeq Borrteknik AB    www.sindeq.se  Z32

SITA Sverige AB      www.sita.se  C14

Sit-Right RKN AB      www-sit-right.se  L22

Sittab Stol AB       www.sittab.se  C7

Sjögrens Lastvagnar AB    www.sjogrenslastvagnar.se M6, M8

Skandinaviska Oljecentralen AB  www.scandiaoil.se  N9

Skandinaviska Teknik & Smörjsyst www.stsab.com  B13

SMARTAB       www.smartab.com  L20

SMP Parts AB       www.smpparts.com  U16

SMT Hyrcenter AB     www.smthyr.se  M14

S-O Larsson Maskin AB    www.larssonmaskin.se X77

Specma Hydraulic - Comp Div.  www.specmahydraulic.se X23

Specma Tools AB     www.specmatools.se  J26

Speltech Ltd         A7

Staffare AB       www.staffare.se          G38, H35, H37

Standby AB       www.standby.eu  C17

Start & Generator i Nacka      ABZ26

Steelwrist AB       www.steelwrist.com  U4

Stenborgs Miljömaskiner/Dulevo  www.smmdulevo.se  X04

Stenteknik                      D10, E7, E9

Stig Machine       www.stigmachine.se  U1

Stockholms Plåt- & Gummip SPG www.spgab.se  H28

StolComfort I Sverige AB   www.stolcomfort.se  B1

Strands Fordonskomponenter AB www.strands.se  U5

Ströman Maskin AB     www.stroman.se            G32, G34, H31

Ståhles Mining and Construction  www.demolering.se  X25

Sundahls Maskinaffär AB   www.sundahls.se  Y12

SVAB Hydraulik AB     www.svab.se  M19

Svarvén & Co. AB     www.svarven.se  K26

SVB Försäljning/Kommunik/Peltor www.svbforsaljning.se J18

Swed Motor AB      www.swedmotor.se  K27

Swedbank Finans AB    www.swedbankfinans.se U3

Swedmog AB       www.swedmog.se            G26, G28, G30

Swedol AB       www.swedol.se  C1

Swedsecur AB      www.swedsecur.se  A100

Swemas AB       www.swemas.com  P12

Svenningsens Turf Care AB        F30 F32 F34 F36 G29 G31 G33 G35

Svensk Hytt-Comfort AB    www.hyttkomfort.se  B27

Svensk Åkeritidning     www.akeritidning.se  Pr18

Svenska Bil       www.svenskabil.se  D3, D5, D7

Svenska Expander AB    www.expander.se  A62, A64

Svenska Fleet Tec AB    www.fleet-tec.se  N9

Svenska Foder AB / Svenska Tele www.svenskatele.se  A15, A17

Svenska Media/Åkeri & Entr   www.akerioentreprenad.se Pr6

Svenska Rix Trade AB    www.rixtrade.se  D13

Swepac International AB    www.swepac.com  N4

Swepec Scandinavia     www.swepec.se  A8

Sveriges Åkeriföretag    www.akeri.se  Pr18

Svetsexperten Weldex AB     C9

Svetsmaskinservice AB    www.svetsmaskinservice.se X37

Syd Produkter AB     www.sydprodukter.se P3, P5

TA Utbildning AB      www.ta-utbildning.se

Technobalt Eesti      www.technobalt.ee  K22

Tedact AB         D30

Telfa AB       www.telfa.se  A20

Telia Sonera Sverige AB    www.teliasonera.se  B23

Tellefsdal AB       www.tellefsdal.se          X010, X06, X08

Tenstar Simulation AB    www.tenstarsimulation.com D30

Tervolan Konepaja Ky      X31

Thore Boström Maskin AB   www.willeteam.com  X77

Thorns Spräng & Betong HB  www.sprangmattor.se Z8

Thule Trailers AB      www.thuletrailers.se  C26, D25

TIKAB AB       www.knutssonsbil.se  I28, J27

Toba AB       www.toba.nu  B32

Tojo Maskin AB      www.tojomaskin.se  X66

Top Position AB      www.topposition.se  V5

Topcon Scandinavia AB    www.topcon.se  V5

TQ Motorsport      www.tq1.se  K18



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

tel 0171 - 44 01 40 • fax 0171 - 44 00 44 • www.amas.se

Nu finns
VTN´s program

i vårt
maskin-

sortiment!

• Betongsaxar
• Pulveriserare
• Multiverktyg
• Stålsaxar
• Krosskopor
• Sorteringsgripar
• Rivningsgripar
• Sorteringsskopor
• Polygripar
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Trailer Industrier AB     www.tiab.com  D9

Traktor Nord i Uppsala AB   www.traktornord.se  Y26, Y28

TRAKTORCENTRALEN AB   www.traktorcentralen.se H4, I3

Trans-Auto AB      www.transauto.se  D2

Tranås Cementvarufabrik AB     K24, L23

Tranås Wagnfabrik AB     www.wagnfabriken.se K24, L23
TREJON AB        www.trejon.se    K31
Trelleborg Wheel Syst     www.trelleborg.com  B11, B9
Treman HB / Painaway      www.treman.se    A48
Trimtec AB        www.trimtec.se    V15
Trucking Scandinavia      www.fabas.seI18    I20
TruckNet Radio AB              000
Trygg Hansa Försäk      www.trygghansa.se  K7
Trygve Owren AS       www.owren.no    X41
TTE Sweden AB               A99
Tumbo Bil AB                V2
ULJA AB        www.ulja.se     U0
Umec/EARfoon AB              A30, A32
Umeå Försäljning AB      www.ufoab.se    X46, X48
Unisto Oy Ltd        www.movax.com   Y25
Uponor Infrastruktur      www.uponor.se    I8
Ute Tjänst AB        www.utetjanstab.se   C22
Utnäs Industri        www.utnasindustri.se  X38
Wacker Neuson AB      www.wackerneuson.com  V10
Waldung AB        www.waldung.se   K16, L15
Varningsljusteknik       www.varningsljusteknik.se   D27
Wasa Kredit AB       www.wasakredit.se   K20
Wavin        www.wavin.se    C28
Veekmas Svenska AB     www.veekmas.com  K2
WeFindit        www.wefindit.se    A13
Vendig AB        www.vendig.se    Q7
Venton Sverige AB      www.venton.se    A2, A4
Verktygsmännen i Stockholm AB         Z24
Vermeer        www.vermeer.com   Q5
WestBay Trailers AB      www.släpvagn.nu   V13
Wexman AB        www.wexman.se   B26
ViaCon AB        www.viacon.se    X21, X21
Wialex AB        www.wialex.se    E1
Vianor AB        www.vianor.se    K12, K14
Vianova        www.vianova.se    Y5
VIBEBOR Maskin AB              U4
Wikers i Filipstad AB      www.wikers.se    R1
Wiklund Trading Int. AB     www.wiklundtrading.com  S7
Viktorvåg        www.viktorvag.se   D4
WilleCenter i Stockholm     www.willecenter.se   X77
Willegruppen i Sverige     www.wille.se     X77
Villse System        www.villsesystem.se  A59
Vinninga Cementvaru      www.vinningacement.se D24
Wip AB        www.wipomatic.nu   A65, A67, A69
Wirtgen Sweden AB      www.wirtgen.se              E2, E4, E6, E8, F1, F3
Volkswagen        www.volkswagentransportbilar.se  U6
Woxnadalens Energi      www.woxnadalensenergi.se  A108
Vretmaskin El & Mek      www.vretmaskin.se  X50, X52
Vulkekonomi AB               Q9
VVAB/Västsvenska       www.rotabest.com   A86
VÅGAB Tamtron Sverige     www.vagab.se    E29, E31
Vänertekno AB       www.vanerpannan.se N8
Värnamo Grusmaskiner     www.mccloskey.se   Y21
Xtrading Sweden Ab      www.xtrading.se    A101
XYZ Trading AB       www.xyztrading.se    G38, H35, H37
Yanmar Sverige AB      www.yanmar.se    K9
Ysta-Maskiner AB      www.ystamaskiner.se  U7
Zip-Up Svenska AB      www.zipup.se     X54, X56
ÅFA AB        www.afaab.se    K21, K23
Älvestad-Tanken AB      www.alvestadtanken.se J14, J16
Älvsby Elvan                A83
Östra Hult        www.ostrahult.com   I1

Abelco Nordic AB lanserar, Xc20srD, en kortsvansad och 
smidig minigrävare för de riktigt trånga utrymmena.

Xc20sr är smidig och kompakt och svänger optimalt 
inom larverna vilket ger en minimal svängradie.

Den kortsvansade xc20srD kommer åt och kan arbeta 
även i mycket begränsade utrymmen. Den har två larvhastig-
heter och breddbart underrede. Trots sin storlek är xc20srD 
både stark och kraftfull och den har dessutom en rymlig 
D-seriehytt för bästa arbetsmiljö och komfort.

Abelco har grävmaskiner för såväl precisionskrävande 
arbeten som hög prestation. Serien med kortsvansade maski-
ner är gör det möjligt att utnyttja maskinens fulla kapacitet 
även i trånga utrymmen. D-serien erbjuder extra komfort 
och styrka. Abelcos maskiner har visat sig vara lika bra som 
konkurrenternas med en oslagbar totalekonomi.

AMAS Svenska AB visar en hel park nya produkter från VTN 
Europe – den ultimata utrustningen för rivning och återvin-
ning. AMAS har blivit återförsäljare av VTN Europes produkter 
och är nu en ledande leverantör av rivnings- och återvinnings-
utrustning. På MaskinExpo visar AMAS många intressanta 
nyheter, däribland Flaggskepp PD 120 Betongsax med en vikt 
av hela 11 000 kilo och gjord för maskiner på 90 130 ton. 
AMAS visar bland annat, FP Roterande Pulveriserare med nya 
utbytbara slitdelar och ökad kapacitet, MT Multiverktyget 
med sex möjliga utbytbara käftar, CI Stålsaxar där nya mindre 
modeller har tagits fram för att passa även mindre maskiner, 
VF Pulveriserare samt FB 150 som är en helt ny krosskopa 
och som kompletterar den nya serien av VTN´s krosskopor. 

   www.amas.se

Abelco Nordic gräver sig  
fram på MaskinExpo

Beck Maskin Sverige AB visar det grävande tillskottet – Hanix 
H17D. Hanix H17D från Beck Maskin är en vidareutveckling 
av storsäljaren Hanix H15Bplus-2. Hanix H17D är en ny 
maskin med bland annat proportionalspakar/styrning som 
standard. Det innebär en besparing i och med att maskinen är 
förberedd för bland annat rototilt. Föregångaren H15Bplus-2 
sålde i över 100 exemplar i både Norge och Sverige. Långt 
över 1 000 maskiner av denna modell är i dag i arbete i de 
båda länderna. ”Vi tror att även H17D kommer att gå bra 
på marknaden och vi räknar med att ett stort antal maskiner 
kommer att levereras framöver – utmaningen blir nog att få 
fram maskiner från fabrikerna i Japan.”, tror företaget. 

– I huvudsak kommer vi att satsa på Airmans zerotail-

Kompakt och smidig  
allroundmaskin 
Atlas Copco introducerar en ny serie kompakta och smidiga 
kompressorer med bensinmotor. De är Konstruerade för att 
ge stor mångsidighet. Atlas Copcos nya XAS 27 (27 l/s, 7 bar) 
är den första kompressorn i företagets program av portabla 
luftkompressorer som drivs med en bensinmotor. Enheten 
har konstruerats för att ge en mångsidighet tack vare de 
mest kompakta måtten av alla modeller i Atlas Copcos serie 
av portabla kompressorer. Nya XAS 27 drivs av en kraftfull 
och tillförlitlig Honda-motor som överträffar de nuvarande 
utsläppskraven. Den har kilremsdrift med ett skensystem för 
remspänning. Motorn driver Atlas Copcos nya C55-element. 
Kompressorn fungerar utmärkt för att driva hydraulbrytare, 
flishuggare, hammare eller små handverktyg och användas 
med fördel i arbeten som demolering, finbearbetning och 
renovering. XAS 27 är kompakt och mycket smidig. Den 
väger lite mer än 200 kilo och dess underrede gör att man 
kan transportera den utan några tunga lyft. Den är också 
tillräckligt liten för att komma igenom dörrar i kommersiella 
byggnader eller in i hissar. XAS 27:s chassi bygger på polyety-
lenkoncept som kommer från HardHatTM-serien, kombinerat 
med zincorbehandlat stål för att ge extra skydd.  Grävande nyheter från Beck Maskin

serie. En premium maskinserie till Beck-pris, säger vd Owe 
Beck. Airman-agenturet har varit hos Beck i Norge sedan 
mitten av 1980-talet, och denna produkt är till 100% 
japanskproducerad.

www.beckmaskin.se  
                                           

Avancerad teknik  
på ett enkelt sätt 
CEJN Multi-X, lancerar en ny multikoppling med snabbkopp-
ling. CEJN Multi-X är en serie lätthanterliga multikopplingar 
som utvecklats för att uppfylla och överträffa kraven för även 
de krävande mobila hydraulapplikationerna. Multi-X gör det 
möjligt att ansluta flera hydraulledningar i ett enda moment. 
Den unika och designen sätter användaren i centrum och 
det resulterar bland annat i hög flexibilitet, hög prestanda, 
enkel installation 

www.cejn.se

AMAS river och återvinner  
med ny utrustning
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DEMCON 2012
En mässa värd
att vänta på.

6-7 September, 2012
InfraCity, Bredden,
Stockholm Nyhet: Rental Street! Helt integrerat med DEMCON-mässan

HiB, 
Håltagningsentreprenörerna

Riv- & Saneringsentreprenörerna

IACDS - International 
Association of Concrete

Drillers & Sawers
Håltagningsentreprenörerna

Bokningen öppen på www.demcon.se
Sponsorer DEMCON 2012
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Stark förkross
Krossning & Sortering SRC lanserar – Hercules 1830. För-
krossen. Hercules 1830är till för mindre krossuppdrag eller 
återvinning. Maskinens vikt är på 22 ton och den har en 
krossöppning på 800 x 500 millimeter. Hercules 1830 har 
Diesel-elekrisk drift på 95 kilowatt. 

Entrack lanserar en ny  
Hydraulhammare
PÅ Maskinexpo lanserar Entrack en ny Hydraulhammare 
från den finska tillverkaren Ramtec. Ramtec har lång er-
farenhet inom rivning och återvinning. Hydraulhammarna 
kommer att finnas i storlekar från 70 till 2 400 kilo och 
passar maskiner mellan 1 och 40 ton. Förutom den nya 
hydraulhammaren finns också olika gripar, betongsaxar 
och sorteringsskopor. Ramtecs historia har sin bakgrund i 
det mer kända Rammer. 

www.entrack.se

Nytt system för uppting av is
Norska HeatWork AS presenterar sitt Ice Guard System, för 
effektiv upptining av is. Heat-Work Ice Gurad System öppnar 
frusna vägtrummor och vattenledningar på en minut. Under 
vintern har det nyutvecklade Heat-Work Ice Guard System 
testats i olika miljöer i Norge när det gäller effektiv upptining 
av is i vägtrummor, kulvertar och vattensystem. 
Testen har gjorts ihop med Jernbaneverket Banedivision 

Smidig slang som  
klarar högre tryck
Hydroscands CO-program har fått en ny medlem – Kappaflex 
2 CO Smooth. Kappaflex 2 CO Smooth är en slang med 
yttertub i slätt utförande med företagets väl beprövade CO-
egenskaper. Innertuben är gjord av syntetiskt oljebeständigt 
gummi och yttertuben av ozon-, nötnings- och oljebeständigt 
gummi. Armering av två kompaktflätade stålwireinlägg. 
Slangen klarar en temperatur mellan -40 till +100 grader 
Celsius. Slangen används för applikationer från medel till 
höga tryck.

På Maskinexpo finns det även möjlighet att byta slang 
på plats med Hydroscand. Hydroscand  lanserar den nya 
tjänsten SlangExpress. Tjänsten gör det möjligt att byta 
slang på plats, där man befinner sig vilket sparar både tid 
och pengar. Hittills i år har SlangExpress etablerat sig i Norr-
köping, Linköping och Örnsköldsvik. Under våren expanderar 
Hydroscand AB SlangExpress-konceptet och startar upp i 
Örebro och i Stockholm. 

www.hydroscand.se

Nord, Statens Vegvesen, Mesta och Narvik kommun. Re-
sponsen har varit positiv. De första resultaten av testerna 
är nu tillgängliga. Under våren 2011 kommer HeatWork 
att samla på sig erfarenheter för att göra HW Ice Guard 
Systems kommersiellt tillgänglig på marknaden. 

Premiär för ny siktstation
Under mässan blir det sverigepremiär för Maskin Mekano 
AB:s nya siktstation på lastväxlarram – Sv902. Nyfikenheten 
från marknaden har redan innan den officiella lanseringen 
varit stor. Förra året lanserade Maskin Mekano ett sorte-
ringsverk på lastväxlarram i första hand för den explode-
rande återvinningsbranschen, Lv 302. Att maskinen blev så 
populär beror bland annat på den smidiga och miljövänliga 
transportmetoden. Med Sv902 öppnas samma möjligheter 
för kross- och sorteringskunderna. 

Vare sig man tidigare jobbat med hjul- eller larvburet 
i sin mobila kross- och sorteringsanläggning, finns enligt 
företaget  mycket pengar att spara. Eftersikten Sv 902 är 
framtagen för att ge många konkurrensfördelar på en tuff 
marknad. Konceptet bygger på kostandseffektiva flyttkostna-
der. Sv 902 är en komplett siktstation med tre fullt integrerade 
utlastningstransportörer, uppfällbar matartransportör och 
fasta gångbanor. Den väger cirka 11 ton. 

www.maskinmekano.se 

Nytillskott inom anläggning
Pon Equipment premiärvisar två nya produkttillskott. Asfalt-
släggaren – AP 500 E – en lätt tungviktare och välten – C 
S 44 – för effektivt arbete. 

Asfaltsläggaren AP 500 E väger bara 15 ton men 
har samma kapacitet som sina kusiner i 18-tonsklassen. 
Fördelen enligt Pon Equipment,  med den lättare vikten 
är att maskinen inte behöver trailas vid förflyttning, utan 
går att transportera på lastbil. Det gör det dagliga arbetet 
både lättare och mer kostnadseffektivt. Maskinen är 
bland annat utrustad med en Cat C4.4 Acertmotor med 
elektronisk farthållare för maximal bränsleeffektivitet. Vält 
CS 44 har utrustats med en helt ny motor: Cat C4.4 som 

är en bränslesnål Euro 3-motor baserad på Cats unika 
Acert-teknologi. Det som annars främst skiljer denna vält 
mot andra märken är vibrations- och drivsystemen som 
verkligen effektiviserar arbetet. Unikt för Cat är det egna 
”Dual-pump Propel System” som gör att bakhjulen res-
pektive välttrumman drivs av två oberoende pumpar. Enligt 
Pon blir det särskilt märkbart på lösa underlag. Även om 
trumman eller hjulen skulle börja slira, behåller systemet 
samma hydraultryck. Föraren kan själv välja hög- eller låg 
amplitud på vibratorn via kontrollpanelen och den högsta 
frekvensen är hela 31,9 Hz.

www.pon-cat.com

www.heatwork.com                    
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“Wacker” styrka med 
armbryterskan Sarah 
Bäckman på Maskin-
Expo
Mät din styrka mot världsmästarinnan i världens 
vackraste sport på Nordens största maskinmässa. 
I Wacker Neuson ABs monter på MaskinExpo 
kan du lära dig tjusningen med att bryta arm och 
passa på att utmana Sarah Bäckman, svensk 
armbrytnings kronprinsessa och glamour girl. 
Både Wacker Neuson och Sarah Bäckman står för 
styrka i vacker/wacker design. Under MaskinExpos 
tre dagar finns flerfaldiga världsmästarinnan Sarah 
Bäckman i Wacker Neusons monter V10. Sarah 
kommer att instruera i armbrytning på utsatta tider 
och mässans besökare kommer att få utmana 
henne och/eller varandra. Wacker Neuson AB 
ordnar också en tävling, greppövningen ”Rolling 
Thunder”, där det blir final en gång per dag med 
fina priser. Sarah Bäckman: Sarah Bäckman är 
Stockholmbruden som är svensk armbrytnings 
kronprinsessa och glamour girl. Fram till och med 
2009 tävlade Sarah som junior, och det med den 
äran. Av Sveriges 20 medaljer på VM i Italien 2009 

tog hon 4 stycken med egen arm. Guld i höger och 
vänster som junior och brons och silver i höger och 
vänster som senior. Ett minst sagt starkt avslut på 
juniorkarriären och flygande inledning på seniorkar-
riären. 2010 kom det riktiga seniorgenombrottet 
med både EM och VM-guld. VM-guldet från Las 
Vegas är bara början på en sagolik karriär och det 
är lätt att konstatera att svensk armbrytning aldrig 
mer kommer att bli sig lik. Sarah Bäckman har blivit 
stor. Svensk armbrytning har i dag ett välordnat 
förbund med ett 30-tal klubbar och uppemot 300 
deltagare på de nationella mästerskapen. 

www.wackerneuson.com

PG Export saxar sig 
fram på MaskinExpo 
På MaskinExpo premiärvisar PG Export AB – 
CU320 - en helt ny modell av ARDEN betongsax/
skrotsax. PG Exports nya ARDEN-modell, CU320, 
passar till maskinstorlekar mellan 2 - 4,5 Ton. 
Trots sin låga vikt är modellen mycket kraftig 
och kunden kommer att kunna välja mellan 2 
olika käftar (skrotsax/betongsax eller betongsax) 
samt hydraulisk- eller manuell rotation. CU230 

kommer att visas under Maskin Expo, monter 
C29 hos PG Export 

www.pg-export.se

Många nyheter från 
Saint-Gobain Abrasi-
ves på MaskinExpo
Norton, Clipper och Nimbus är Saint-Gobain Abra-
sives egna varumärken för produkter för kapning, 
sågning, borrning och håltagning av betong och 
andra byggnadsmaterial. Produkterna omfattar 
bl.a. diamantverktyg (klingor, borrkronor 
mm) och maskiner (kakel- och stenkap-
maskiner, bords- och golvsågar mm). 
Alla Saint-Gobain Abrasives produkter 
är egentillverkade för högsta kvalitet och 
maximal säkerhet.  På MaskinExpo 2011 
visas flera nyheter. Bland annat kan nämnas 
O’Tip som är ett nytt system för snabbare 
och enklare omsättning av borrkronor 
som kan utföras ute på arbetsplatsen 
samt Clipper Foam som är ett nytt skum-
baserat kylsystem för stänkfri borrning och 
håltagning. Från Nimbus visas bland annat 
nya diamantklingor: Vortex som är en spe-
cialklinga för golvsågning i härdad betong. 
Diamantsegmenten på Vortex-klingorna har 
en speciell utformning och sammansättning 
som ger längre livslängd. Dessutom presenteras 
VMAX som är en specialklinga för väggsågning 
som har W-formade segment som ger snabbare 
sågning.  Vidare kan nämnas de nya borrkronorna 
Twics som ger snabbare borrning och håltagning 

och som har längre livslängd än konventionella 
borrar. De nya borrkronorna tillverkas med en ny 
patenterad metod som ger diamantsegmentet 
väsentligt större motståndskraft mot tryck enligt 
tillverkaren och minskar risken för sprickbildning 
i diamantsegmentet. Denna tillverkningsmetod 
gör det även möjligt att ha en högre diamant-
sektion än tidigare och ger borrkronorna längre 
livslängd samt snabbare borrning. Från Clipper 
visas en ny bensindriven golvsåg som har extra 
låg vibrationsnivå vilket ger bättre arbetsmiljö för 

användaren. Den nya golvsågen, som 
har beteckningen CS 451 har en 
kraftig och robust konstruktion och 
såväl ram som handtag är försedda 
med vibrationsdämpare vilket gör att 
vibrationsnivån har reducerats med 
40 % enligt tillverkaren. Därmed får 
användaren en bättre arbetsmiljö och 
risken för bl.a. ”vita fingrar” minskar. CS 
451 nominerades till Arbetsmiljöpriset 
2011. Dessutom visas den ljuddämpade 
diamantklingan Silencio.

Silencio-klingornas stamblad har en 
sandwichkonstruktion med ett specialut-
vecklat högabsorberande material som ef-
fektivt dämpar svängningarna i stambladet 
och sänker därmed ljudnivån. Klingan är 
även försedd med patentsökta urtag mellan 

segmenten som har en speciell utformning vilket 
gör att inga luftströmmar bildas och därmed elimi-
neras det höga och vinande ljudet vid kapning och 
sågning. Silencio vann Arbetsmiljöpriset 2009.

Saint-Gobain Abrasives finns i monter I 30 
på MaskinExpo på Barkarby Flygfält utanför 
Stockholm 19-21 maj 2011. 

www.saint-gobain.com
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Kunskap och kapacitet
när det är som bäst

WATERJET ENTREPRENAD AB är Nordens största vattenbilningsentreprenör
med mer än 20 års erfarenhet från branschen

Specialister på
• Vattenbilning
• Vattenblästring
• Vakuumsugning
• Bygg- & Industrisanering

Kunskap och kapacitet
• 25 högtryckspumpar
• Erfarna operatörer
• Skräddarsydda system
• Bästa valet för stora projekt

www.wjet.net

REGION NORD
SKELLEFTEÅ

Tfn: +46 (0) 910-72 24 40
Fax: +46 (0) 910-72 25 80

REGION ÖST
STOCKHOLM

Tfn: +46 (0) 8-655 47 40
Fax: +46 (0) 8-655 11 51

REGION VÄST
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Tfn: +46 (0) 54-52 16 88 
Fax: +46 (0) 54-24 08 68
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Vattenbilningssveriges högsäsong har börjat. Det är under årets 
varmare månader som vattenbilningsarbeten är som vanligast. Detta 
hänger förståss ihop med att det är då som en hel del renoverings-
projekt startar. Men det är inte helt sant. Många vattenbilningsjobb 
rullar på under hela året därför hållandena är goda.

Två av de ledande
I årets vattenbilningsspecial är det framförallt två vattenbilningsen-
treprenörer vi riktat in oss på, Waterjet Entreprenad AB och Svensk 
Vattenbilningsteknik AB, två företag som definitivt inte är okända på 
marknaden. Waterjet Entreprenad AB startades av Thomas Åberg som 
dess för innan drev NCC Waterjet AB i många år. För ett år sedan 
berättade vi att Waterjet Entreprenad förvärvats av riskkapitalbola-
get Procuritas. Thomas Åberg är dock fortsatt 20-procentig ägare 
i bolaget. Sedan ett halvår tillbaka är Håkan Nyman utsedd till vd 
för verksamheten. Håkan har en klassisk entreprenörserfarenhet 
och tidigare bland annat arbetat som projektledare och biträdande 
arbetsledare i linjebefattning. Han är utbildad civilingenjör med en 
gedigen bakgrund. Under många år arbetade han i södra Sverige och 
Danmark men har sedan 1998 bott i Stockholm. Han har i huvudsak 
arbetat för NCC och Veidekke.

“Jag kanske inte har utpräglad kunskap i själva vattenbilnings-
tekniken men har indirekt jobbat en hel del med vattenbilningsteknik 
under mina år på NCC. Här på Waterjet finns dock en stor uppsjö av 
kunnande bland våra anställda sedan väldigt många år tillbaka så 
jag känner mig i goda händer”, säger Håkan Nyman.

Håkan berättar att konjunkturen nu har vänt uppåt och jobben 
börjar komma tillbaka.

Full fart i vattenbilningssverige
Sverige är som be-
kant vattenbilning-
steknikens hemland 
och varje år ägnar vi 
branschen en hel del 
uppmärksamhet eft-
ersom tekniken fak-
tiskt är en demoler-
ingsmetod. På föl-
jande sidor  hittar 
du information om 
vad två av landets 
största vattenbiln-
ingsentreprenörer 
sysslar med just nu.

“2009 som var ett bottenår för många entreprenörer var gan-
ska hyfsat för oss då vi hade flera långa jobb. Vi upplevde snarare 
2010 som en vändning nedåt. Men redan i inledningen av det här 
året har tillströmningen av jobb ökat och nu ser det riktigt bra u”, 
säger Håkan.

Flera intressanta och långa projekt
Han tror att för hela 2011 kommer man att tangera omsättning och 
resultat för 2008 och det är mycket positivt och tyder på en snabb 
förändring. Han räknar med att den uppåtgående trenden kommer 
att fortsätta under 2012 också. 

Waterjet har som tidigare huvudkontor på Lidingö och två filialer, 
en i Karlstad och en i Kåge norr om Skellefteå. Kontoret på Lidingö 
arbetar och erbjuder samtliga tjänster vilket innebär vattenbilning, 
bygg- och industrisanering, vattenblästring, betongreparationer och 
betongimpregnering.

Waterjet Väst i Karlstad arbetar framförallt med vattenbilning 
och sanering vilket också gäller för Waterjet Norr. Men resurserna 
inom hela gruppen flyttas runt där behoven är som störst beroende 
på projektens karaktär.

Waterjet Väst arbetar just nu en hel del i Norge. Det har blivit 
en hel del hamnarbeten där man hjälper till med att bila bort skadad 
betong längs kajer och andra typer av hamnanläggningar. Man 
arbetar framförallt i Ålesund och Oslos hamnar. Uppdragsgivare 
är framförallt norska AF Anläggning AS. Jobben i Norge handlar i 
huvudsak om vattenbilningsuppdrag.

Ett stort projekt som Waterjet Öst på Lidingö arbetat med 
under flera år är renoveringen av den gamla Årsta-bron. När jobbet 

Den gamla järnvägsbron i Årsta var hårt ansatt när Waterjet påbörjade vatten-
bilningsarbetet för några år sedan. Nu är arbetet närmast inne i sin slutfas och 
påstås vara världens största vattenbilningsprojekt.
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Full fart i vattenbilningssverige

började bevakade PD uppdraget och nu har man hunnit ganska långt 
i projektet. Håkan Nyman berättar att renoveringen av bron bedöms 
som världen största vattenbilningsprojekt. Innan det här jobbet drog 
igång var det Ölandsbron som var det största, också ett projekt där 
Waterjet varit kontrakterade. I ett kommande nummer av PD kommer 
vi att skriva om Årstabro-projektet lite mera ingående.

“Renoveringen av gamla Årstabron är ett väldigt intressant 
projekt i sin helhet och i synnerhet när det handlar om vattenbil-
ning. Ett verkligt prestigeprojekt för oss”, säger Håkan. Beställare 
är Trafikverket och huvudentreprenör är NCC. Waterjet har arbete 
kvar fram till januari 2012 med NCC kommer att färdigställa bron 
till sommaren 2012.

Andra större uppdrag som man sysslar med är att man kommer 
att dra igång ett turbinbyte åt Vattenfall efter sommaren. Det handlar 
om ett kraftverk i Norrland som Håkan inte vill säga namnet på men 
det rör sig om ett hyfsat stort jobb. Och turbinbyte är något som Wa-
terjet har lång erfarenhet av. Man har under åren bytt många turbiner 
och man har väl utprovad specialutrustning och hög kompetens för 
den här typen av arbeten.

Ett annat stort och intressant projekt som vi berättat kort om 
tidigare är renoveringen av Stallbackabron i Trollhättan. Projektet 
påbörjades redan förra året med etapp 1 och nu har etapp 2 precis 
startat. Just nu håller man på med att bila fogar och om några veckor 
kommer att börja bila kantbalkar. För projektet har Waterjet utvecklat 
och konstruerat en speciell vattenbilningsanordning. Man har också 
byggt ett system för att ta hand om och samla upp spillvatten, 
bilningskax med mera och allt vatten renas noggrant. 

Vad gäller vattenbilningsutrustningen så har bolaget en omfat-
tande park bestående av robotar, ramar, geijdersystem, mängder av 
pumpar med mera. En del utvecklar och tillverkar man själva och en 
del köps från framförallt tillverkarna Aquajet Systes AB och Conjet 
AB. Waterjet har nyligen köpt Aquajets nya häftiga modell 710 Z 
som tagit robottekniken ett ordentligt steg framåt. Under de senaste 
åren har man handlat enhel del utrustning från Aquajet. Man köpte 
förståss också en ny Powerpack till nys 710 Z.

Framtiden ser som sagt mycket positiv ut för Waterjet Entrepre-
nad och den begynnande högkonjunkturen har definitivt även nått 
vattenbilningsbranschen. Håkan Nyman avslutar med att säga att 

Sverige naturligtvis är bolagets hemmamarknaden och man kommer 
bibehålla och förstätka sin närvaro här. Men nu tittar man även en 
hel del på Norge.

“Vi har kommit in bra i Norge och vi vill öka vår närvaro där. Jag 
tror att vi har mycket att erbjuda både ifråga om vårt kunnande och 
vår breda maskin- och utrustningspark”, avslutar Håkan Nyman.

Det är i huvudsak geijdersystem som används vid ren-
overingen av gamla Årsta-bron.

Svensk Vattenbilningstekniks special-
itet är bland annat vattenbilningsup-
pdrag i hamnområden. Man har under 
ganska många år jobbat i hamnarna 
längs den svenska västkusten. Bilden 
visar två robotar som bilar en ramp.
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Vattenbilningspecialisten Aquajet Systems AB 
har introducerat sin nästa generation av Aqua 
Cutter-serien av robotar nämligen 710 V Classic. 
Serien erbjuder ytterligare förbättringar avseende 
bland annat automatiska och manuella alternativ 
som passar dagens hårda krav krav på effektiv 
avlägsning av betong.

Den nya modellen är idealisk för arbete på 
broar, tunnlar, vägar, väggar, parkeringsgarage 
eller undersida tak. Serien arbetar med 1000 
bar tryck och 250 l/min. 710 V Classic klarar 
att avlägsna skadad betong till ett djup på hela 
1000 mm om så krävs.

Aquajet har insett att det ofta finns efterfrågan 
på vattenbilningsrobotar med lägre datorkontroll 
och med ökad  manuell hantering med exem-
pelvis ventiler flödeskontroll för oscillerande 
hastighet, rullhastigheten. Det finns också 
behov för att manuellt kunna påverka lansens 
hastighet, dess vinkel och att kunna göra 
mekaniska stopp. Den nya roboten erbjuder 
bland annat att operatörerna nu smidigt och 

enkelt kan påverka arbetet manuellt 
utan att helt låta en dator sköta 
bearbetningen.

För att ytterliagre underlätta 
för operatören har förbättringar 

gjorts i inställningarna för datapro-
grammen där fler parametrar enkelt kan 

väljas och justeras på färgdisplayen försedd med 
instruktioner på många olika språk.

Den nya roboten är byggd för att användas 
i tuffa förhållanden och det nya styrsystemet 
har utformats med tanke på operatören och att 
maskinen skall vara enkel att använda.

EDS håller avståndet
Aquajets robotar är utrustade med det patente-
rade EDS-systemet. Oavsett bearbetningssitua-

Nya 710 V Classic vatten-
bilningsrobot från 
Aquajet Systems

tion så ser EDS till att munstyckena håller samma 
avstånd till betongytan. Det smarta EDS-systemet 
som håller reda på att kapaciteten hela tiden ligger 
på topp genererar en ökning av avverkningska-
paciteten med 15 till 20 årocent.

Lansens attackvinkel kan ställas in från -30 
° till +30 ° vilket gör det möjligt att effektivt ta 
bort betong under armeringsjärn.

Minskade 
driftstörningar med ISC

Det patenterade systemet ISC är ett avancerat 
sensorsystem som eliminerar risken för att kabler 
och kontakter utsätts för fukt och därmed bidrar till 
driftsstopp. Aquajets nya robotar är därmed betydligt 
driftsäkrar med ISC.

God räckvidd
Den nya seriens längde varier men ligger mellan 
2,65 m - 2,85 m och har en total bredd på 2 m. 
Minsta höjd är 1,42 m och har en kraftigare bas. 
den har en utökad fri vertikal räckvidd på upp till hela 
7 m är och upp till 4 i bredd.

Stabilitet
Med breddningsbart chassi ges maximal stabilitet 
under installation och användning. Den låga tyngd-
punkten i chassit förbättrar ytterligare stabiliteten. Vid 
arbeten i snäv version, det vill säga att chassiet är helt 
indraget klarar roboten att ta sig in i mycket trånga 
passager såsom dörröppningar gränder, gångbroar, 
kulvertar med mera. Den rörliga spårvidden sträcker 
sig från 1,04 m till 1,64 m för att erbjuda optimal 
stabilitet. Enhetens vikte är 2300 kg.

Ett nytt förbättrat gummifodrat stänkskydd över 
huvudströmkällan förbättrar brusreducering. För 
enkel åtkomst vid service har maskinen försetts 
med så kalalde måsvingekåpor som öppnas och 
stängs hydrauliskt.

www.aquajet.se

Specialist på hamnreparationer
Entreprenören Svensk Vattenbilningsteknik AB har samma långa 
erfarenhet från vattenbilning som Waterjet. Företaget har kapacitet 
för att arbeta rikstäckande men har under de senaste åren framförallt 
arbetat i de södra delarna av Sverige. Under de senaste åren har man 
haft väldigt mycket uppdrag på hamnanläggningar längs Sveriges 
västkust framförallt i göteborgsområdet.

“Vi har kommit in mycket bra bland beställare av den här typen 
av uppdrag och vi har kunnat bygga upp ett unikt kunnande och 
har även specialutrustning som krävs för olika typer av vattenbilning 
i hamnar”, säger Karl-Gustav Andersson som är en av ägarna av 
Svensk Vattenbilningsteknik AB. 

Under flera år har vi i PD berättat om SVTs arbete i hamnar i 
Sverige. En hamn slits ganska hårt och behöver kontinuerligt under-
hållas så SVT har fullt upp nästan bara i Göteborgs hamnar.

Just nu arbetar man bland annat med att vattenbila en lastramp. 
Det här är ett ganska stort jobb så man kör med två maskiner.

“Vi bilar en ramp i betong som lutar. När en båt lägger till så 
fäller de sin ramp över denna ramp för att kunna lasta av. Totalt rör 
det här projektet om cirka 500 m2 vattenbilning med ett djup på 
cirka 20 cm”, säger Karl-Gustav Andersson.

Det är bara översidan som man kan köra med vattenbilnings-
robotar. På undersidan av rampen, som man arbetar med nu, har 
man byggt upp ett geijdersystem. Under rampen finns bara hamnbas-
sängen så inspektioner och övervakning av jobbet måste göras från 
en flotte. Geijdersystemet har SVT tillverkat själva medan robotarna 
kommer från Aquajet Systems.

Ett annat projekt man håller på med är bilning av utsida kaj. 
Här har man byggt en sex meter lång ram som hänger på kajkanten. 

Ramen flyttas kontinuerligt allt eftersom bilningen fortskrider. I 
ramen sitter ett bilningsmunstycke som löper längs ramen och 
bilar bort den skadade betongen. Övervakning och inspektion av 
arbetet sker med hjälp av en flotte.

“Vi har gott om jobb i hamnar just nu så den typen av jobb 
dominerar helt klart. Vi har dock hunnit med några enstaka brojobb 
också. Bland annat två broar för Svevia i Varberg. Det har främst 
handlat om bilning av kantbalkar”, säger Kalle.

Sedan berättar han att man genomfört ett ganska komplicerat 
jobb på Ringhals kärnkraftverk. Man fick uppdraget att bila en 
stor golvyta som i sig inte var komplicerat. Problemet var bara att 
golvytan var belägen under kärnkraftverkets kondensator och ut-
rymmet från golv till kondensatorn var bara 70 cm. Man tillverkade 
en specialutrustning för att kunna komma åt i det trånga utrymmet. 
Totalt bilades 30 kubikmeter skadad betong bort. Bilningsdjupet 
låg på 25 cm.

“Inte nog med att det var trång, vi hade dessutom ganska 
kort om tid på oss. Jobbet gjordes på två veckor och då jobbade vi 
i skift dygnet runt”, säger Kalle.

Specialutrustningen som tillverkades var ett samarbete med 
Aquajet Systems.

Sommarens och höstens uppdrag handlar väldigt mycket om 
kajarbeten och sedan kommer man dra igång ytterligare ett jobb 
på Ringhals. Det jobbet startar i juni och kommer att pågå till slutet 
av juli. Arbetet kommer att bestå i att bila bort betong i intagen 
till kylvattenkanalerna.

Kalle avslutar med att säga att orderingången ser mycket bra 
ut för resten av året. Senaste vintern var det dock lite lugnare än 
vanligt men nu har allt återgått till det normala.
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Stensåg Elite 80S
med laserlinje och 
transporthjul 

MATEK AB I N. Zinkgatan 3, SE–271 39 Ystad I Tel. 0411–555 725 I Fax. 0411–555 830 I matek@matek.se I www.matek.se

ICS Betongkedjesågar, oavsett om det gäller att ta upp en liten öppning eller såga ner en hel vägg. 
Djuriska krafter, perfekta snitt och oöverträffad prestanda! Raka hörn utan överkapning sparar tid och därmed pengar!

Diamantklingor och Kärnborr
för håltagning i alla material 

Rivning och krosstång serie RV

KOM OCH SE VÅR DEMOVISNING AV BETONGKEDJESÅGAR   - PÅ MASKIN EXPO    19-20 MAJ    - MONTER U7

Sågar även gjutjärn, segjärn och PVC rör !

Brokk AB levererar robotar till Fukushima kärnkraft-
verk i Japan. Maskinerna kommer i ett första steg 
att hjälpa till med att städa upp det kontaminerade 
materialet i området. ”En av de stora skillnaderna 
mellan Brokks rivningsrobotar och de robotar 
som hittills finns på plats i Fukushima är att våra 
maskiner klarar av att utföra riktigt tungt arbete, 
såsom att riva betongstrukturer och ta hand om 
tyngre kontaminerat material” säger Martin Krupicka, 
VD på Brokk.

Den första kontakten med Brokk togs tidigt efter 
olyckan i Fukushima, då Brokks rivningsrobotar är 
världskända när det gäller rivningsarbeten i radioaktiv 
miljö. Brokk har därefter haft personal på plats i 
Japan för att sätta sig in i situationen mer i detalj. 
Den första roboten levererades redan i mitten av 
april. Den kommer bland annat att användas till att 
ta sig in i en av de mest skadade reaktorerna. Det 
har varit ett mycket intensivt arbete såväl på Brokk 
som hos underleverantörer för att ta fram maskiner 
på mycket kort tid. För närvarande befinner sig också 
personal från Brokk på plats i Japan för att utbilda 
lokal personal i hantering av Brokks rivningsrobotar 
för den här typen av arbete.

Brokk har framgångsrikt levererat robotar 
för rivning och hantering av radioaktivt material 

Brokk AB levererar 
robotar till Fukushima

till kärnkraftsindustrin i över tjugo år, däribland till 
USA, Frankrike, Storbritannien, Ryssland och 
Japan. Brokks maskiner har bland annat använts i 
saneringsarbetet vid Tjernobyl i Ukraina. “Taisei Corp 
i Japan, som arbetar för TEPCO vid Fukushima, valde 
oss på grund av vår erfarenhet inom kärnkraftsin-
dustrin. Vi har i dag över två hundra maskiner på 
olika kärnkraftverk världen över” säger Mike Evans, 
ansvarig för kärnkraft på Brokk.

Efter att under 30 års tid ha levererat mer än 
5000 rivningsrobotar har Brokk väl beprövade 
produkter och lösningar. Brokk-maskinerna kan 
dessutom utrustas med en mängd olika verktyg 
vilket gör dem till riktiga mångsysslare.

I början av maj gick den andra leverensen 
iväg med chartrat flyg från Luleås flygplats Kallax 
med ytterligare tre rivningsrobotar. Maskinerna har 
byggts om och utrustats av Brokks specialavdel-
ning för att klara av de speciella uppgifterna och 
den höga strålning som finns på plats i Fukushima. 
Bland annat ska maskinerna fjärrstyras från ett 
kontrollrum placerat en kilometer från själva reak-
torerna. För närvarande förväntas maskinerna att 
vara på plats och i arbete på reaktorområdet inom 
de närmaste veckorna.

www.brokk.com

Brokks VD Martin Krupicka.

Några av Brokks anställda som sett till att Brokk-maskinerna kommit på plats i 
Japan. Ett vant öga ser att det är något unikt med den här bilden.
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Konkurrensen hårdnar på
larvbandsburna verk  
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Många av tillverkare gör globala lanseringar av sina pro-
dukter erbjuda potentiella kunder något nytt på respektive 
marknad eller kontinent. Dock är detganska enkelt att 
det inte har lanserats några revolutionerande nyheter var 
sig på mässan Conexpo eller någon annan mässa som 
arrangerats under det senaste halvåret. Men däremot 
har en hel del nya funktioner lanserats. En noggrann och 
seriös  kund ställs dock inför problemet att försöka lista 
ut vilka av de nya funktionerna som verkligen verkligen 
är betydande och hur man gör en skillnad mellan dem i 
den rådande funktionsdjungeln.

   PDs utsände Heikki Harri redogör i den här artikeln 
för vilka mobila återvinningskrossar som nyligen lanserats 
med fokus på rivningsbranschen eller som lämpar sig för 
återvinning av rivningsrester. 

Sandvik
Naturligtvis de stora aktörerna erbjuder mer än de mindre. 
Sandvik har lanserat inte mindre än nio nya produkter, 
dock inte bara krossar. Lanseringen består av en borr-
maskin, två siktanläggningar, tre mobila krossar och tre 
små hammare.

Sandviks nya siktar kan mycket väl användas i 
rivnings och återvinningssammanhang.  Den nya QA331 
med tredäckad sikt är en uppgradering av den tidigare 
QA330. Maskinen kan användas vid ett stenbrott, på 
byggarbetsplatser i tätbebyggda områden eller på en 
återvinningscentral. De andra maskinen var en sk skal-
per med modelbeteckningen QE440. Särskilt intressant 
är de två larvbandsburna slagkrossarna från Sandvik. 
QI240 är konstruerad för att användas i demolering och 
återvinning och även för krossning i en mindre bergtäkt. 
Den är försedd med en föravskiljare som ser till att rätt 
materialstorlek går in i själv krossen.  Detta maximerar 
genomströmningen och minskar slitagekostnaderna. Den 
QI440 är en annan modell som lanserats fast mer med 
inriktning på användning i stenbrott och i bergtäkter.

Atlas Copco
Atlas Copco är ytterligare en global tillverkare som 
nyligen lanserat tiotals nya produkter under den senaste 
tiden. För rivning och återvinning erbjuds Atlas Copco en 
larvbandsmonterade krossenhet och flera olika typer av 
hydraulhammare och andra demoleringsverktyg. Atlas 
Copco har ju som bekant förvärvat Powercrushers sorti-
ment av larvbandsmonterade krossar och siktar från den 
österrikiska tillverkaren Hartl. Nu lanserar Atlas Copco 
sortimentet i sina egna färger. Powercrusher -sortimentet 
passar mycket väl i Atlas Copcos redan breda sortiment. 
Powercrusher-sortimentet omfattas av fyra käftkrossar, sex 
slagkross och en konkross samt sex enheter siktning.

Metso Minerals
Metso är en ytterligare global tillverkare har sitt ursprung 
från Norden. Just nu och i synnerhet på Conexpo låg 
Metsos fokus på produkter för sittning. Den mest intres-
santa nyheten är den larvbandsburna sikten Nordberg 
ST3.5, vilket är den näst minsta medlemmen i en siktfamilj 
bestående av fem enheter. Förutom att den är avsedd för 
arbeten i stenbrott och kontraktskrossning av aggregat är 
maskinen  lämplig för sittning av rivningsbetong och andra 
avfallsmaterial. Metso avslöjade också sitt framtida projekt 
gällande en helt ny siktmetod som man kallar Ellipti-Flow. 
Enligt företaget skall systemet kunna övervaka alla sikt-
ningsprocessen och alla inblandad parametrar samt att 
öka siktningseffektiviteten med upp till 30 procent. Den 
nya siktningsmetoden kommer att lanseras senare i år.

Terex - Powerscreen
Powerscreen är som bekant en del av Terex-organisation 

Utvecklingen mot mobil krossning, sortering och 
återvinning växer och är en fortsatt pågående trend. 
På mässan ConExpo i Las Vegas tidigare i år visades 
återigen att de etablerade tillverkare utformar nya 
enheter med alla sorters nya funktioner men det 
finns också ett stort gäng nya tillverkare. I synnerhet 
vill även amerikanarna hoppa på tåget och prova sin 
lycka. Det lär inte bli inte lätt men de försöker ändå. 
Det som enkelt kan konstateras är att konkurrensen 
är stenhård och den fortsätter att hårda. 



46    Branschtidningen Professionell Demolering • 2-2011

och under Powerscreen har man samlat allt som har med 
mobil krossning, sortering och återvinning att göra. I Las 
Vegas visade Powerscreen fyra nya enheter som kan til-
lämpas i rivnings- och återvinningsprojekt.

Nya Powerscreen XH500 är utrustad med ett horison-
tellt slagkross och är utformad för att bearbeta mjukt till 

medelhårt primärt och sekundärt material, inklusive asfalt, 
återvinning och rivningsavfall. Modellen XH320SR är en 
mindre enhet med en slagkross, även den lämpad inom 
återvinning och rivning.

XA400S är en ny käftkross konstruerad för krossning 
av bergmaterial men är även avsedd för återvinning och 

krossning i rivningsapplikationer. Nya Powerscreen Warrior 
2400 är en storskalig siktningsenhet som kan hantera 
aggregat, matjord, kol och bygg-och rivningsavfall.

Allu
Allu kräver ingen närmare presentation i Sverige och är 
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som bekant en finsk tillverkare framförallt känd för sina 
sikt- och krosskopor. Allu satsar mycket på att demonstrera 
sina produkter och det gällde även för Conexpo. Allus 
demonstrationer lockade många potentiella kunder till 
deras monter på Conexpo. På Conexpo passade man 
även på att fira att det i år var 20 år sedan som man 
lanserade sin unika och revolutionerade siktningsmetod. 
Faktum är att principen fortfarande är unik och det finns 

få jämförbara system.

   

Mycket, mycket mer
Antalet företag som erbjuder maskiner och redskap för 
rivning och återvinning fortsätter som sagt att öka. Ändå 
var de flesta av de gamla och etablerade aktörerna också 
närvarande såsom ASTEC, KPI-JCI, Wirtgen - Kleemann, 

Eagle, Lippmann, Rubble Master, Rockster bara för att 
nämna några.

   De entreprenörer som vill ge sig in i återvinnings-
branschen bör ta sig en ordentlig funderar över vilken 
typ av utrustning som passar honom bäst, för utbudet 
är enormt. Den närmaste tiden kommer med all säkerhet 
att utvisa vem och vik av tillverkarna som har de bästa 
produkterna för intresset för återvinning är omättligt.
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Sådana stora, planerade driftuppehåll har hittills schemalagts 
till var artonde månad, men fabriken avser att förlänga inter-
vallet till var tjugofjärde månad inom en snar framtid. I Värö 
producerar Södra årligen omkring 430 000 t blekt massa/år. 
Det mesta exporteras. Vid full produktion produceras cirka 
300 t bränd kalk per dygn i kalkugnen. Den är 113 m lång 
och med en ytterdiameter av 3,4 meter. Det handlar om 
en roterugn av en typ som också finns inom cement- och 
gruvindustrin. Det är en långsamroterande, lång cylindrisk 

Rivningsrobot i roterugn

ugn med en lutning av 2 grader. Tillförsel av det material 
som skall värmebehandlas sker i ugnens ena (kallare) ände.  
I ugnens andra (varma) ände finns en brännare och en utmat-
ningsanordning för det färdigbrända materialet.

Ugnens insida är klädd med eldfast tegel som nytt mäter 
24 centimeter. Teglet slits i takt med att inmatat material 
hasar sig fram i ugnen mot brännaren och med tanke på 
den enorma hetta som brännaren utvecklar. Vid de planerade 
driftstoppen går Södras driftpersonal igenom ugnen för att 

systematiskt mäta tegelinklädnadens tjocklek. Det sker med 
ultraljud eller genom att teglet helt enkelt borras igenom till 
roterugnens innervägg. De partier som bedöms vara alltför 
slitna måste avlägsnas för att därefter muras om. Dessa 
partier indikeras med sprayfärg. Jobbet att hacka loss slitet 
tegel gick till Näsums Betonghåltagning, ett företag som 
bland annat specialiserat sig på tung invändig rivning inom 
industrin. Teglet hackas loss med hjälp av en bilningsrobot. 
Näsum är en återkommande rivningsentreprenör hos Södra 
och gör mycket jobb för skogskoncernen vid bruken i såväl 
Mörrum som i Värö.

Exotisk miljö
Ett litet problem dök upp när det visade sig att Södra monterat 
en ringformad tröskel i ugnen, nära brännaren. Tröskeln är 
till för att fördröja och förlänga kalciumkarbonatets vistelse 
i ugnen, men gjorde samtidigt roterugnen trängre. Näsums 
befintliga bilningsrobot visade sig helt enkelt vara för stor för 
att komma åt tegel bortom tröskeln, varför en ny, kompak-
tare modell fick anskaffas. Valet föll på en Husqvarna DXR 
140. Investeringsbeloppet passade Matti Karlsson, chef för 

Södra Cells massafabrik i halländska Värö behöver ibland 
rensa sin långa kalkugn från en nedsliten tegelinfodring.  
Det sker vanligen i samband med planerade driftuppehåll, 
då fabrikens hela process stängs och töms under cirka tio 
dagar för att inspektion och förebyggande underhåll skall 
kunna utföras. 

Här är vi inne i ugnen med Näsums Conny Lundqvist, förare av Husqvarnamaskinen som är av typ DXR 140. Han tycker att roboten är fruktansvärt stark för 
sin storlek och bilar bättre än företagets något slitna befintliga robot, trots att den väger omkring ett halvt ton mindre.



Näsums Betonghåltagning någotsånär. Conny Lundqvist, 
håltagare, robotförare, asbestsanerare, truckförare med mera 
på Näsum trivdes bra med maskinen när han fick prova den. 
Vi besökte Conny på Värö för att titta på jobbet och roboten 
en måndag i början av maj. Åtföljd av Anna Welin från Södra, 
min trevliga besöksvärd, kliver jag in i ugnen iförd robusta 
kläder och skodon hemifrån, kompletterade med fabrikens 
besökshjälm, skyddsglasögon, andningsfilter och varselväst. 
Om halsen hänger kamera och blixt, i ena handen håller 
jag mitt reportageblock och i den andra ett kamerastativ. 
Det är bara minuter sedan Conny gjorde ett uppehåll i sitt 
arbete med demoleringroboten så att kameralins och reporter 
inte skulle dammas ner i onödan. Luftcirkulationen med 
frisklufttillförsel och dammutsug är imponerande effektiv i 
roterugnen. På bara några timmar har Conny hunnit genom 
nästan hela ugnen bort till den nedre änden där brännaren 
är monterad. Han har gjort motsvarande arbete förr och säger 
att rensningen kan ta allt från 4–5 timmar till flera dygn 
beroende på hur tjockt det tegel som skall avlägsnas är och 
på hur många ställen i ugnen en insats krävs.

Det blir dags för fotografering. Ugnens innerdiameter 
är 3,3 meter vartill kommer tegelinklädnaden med sina 24 + 
24 centimeter när den är ny. Ståhöjd visserligen, men någon 
större bredd kan man inte tala om. Det får bli bilder tätt 
på med vidvinkeloptik. Annars skymmer Connys ryggtavla 

utsikten över robot och ugn. Några foton blir det av den 
exotiska miljön men det är nästintill omöjligt att intervjua 
Södras eller Näsums personal på denna plats, det får ske vid 
något senare tillfälle. Kalkdammet bränner vid kontakt med 
svett, fukt eller vatten, varför jag efter utträdet ur ugnen blir 
omsorgsfullt renblåst med tryckluft för att besparas senare 
obehag. Passar på att också blåsa ren kamera och stativ. Som 
tur är var tvättstugan hemma bokad dagen efter, varför den 
lilla dammängd som stannade kvar i mina kläder snart skulle 
bli omhändertagen.

Nöjd förare
 − Husqvarnas robot är fruktansvärt stark för sin storlek. Den 
bilar bättre men väger ändå omkring ett halvt ton mindre än 
företagets befintliga bilningsrobot, som vi i övrigt är mycket 
nöjda med, säger Conny Lundqvist.

Han är den ende på Näsums Betonghåltagning som är 
förare för Husqvarnroboten och tycker att det blir bättre så 
med tanke på underhåll och driftsäkerhet. Roboten vistas 
ju i dammiga miljöer där lossat material lätt ramlar ner på 
maskinen. Särskilt armens smörjning rekommenderar tillver-
karen att föraren inspekterar och smörjer med universalfett 
dagligen. Då kan armen röra sig lätt. Om verktyget är en 
hydraulhammare, krävs daglig smörjning med specialfett där 
hammarspetsen går in i hammarkroppen. Sen är det lämpligt 

Ugnen sedd från inmatningsänden, den kallare änden. 
Det är här som råmaterialet tillförs upphettningsproces-
sen. Längst in, drygt 100 meter bort anas belysningen 
från demoleringsroboten.

att gå över bultförband och kolla efter eventuella sprickor 
och läckage, oljenivåer etcetra. Föraren rekommenderas 
att plocka bort eventuellt bråte som kan ha letat sig in på 
olämpliga ställen.

Vid veckoinspektionen rekommenderas rengöring med 
vatten eller tryckluft samt dessutom inspektion och smörj-
ning av rotationslager och stödben. Bortsett från detta finns 
förebyggande underhåll och service inlagt efter 100, 250, 
500 och 1000 drifttimmar.

Mesa är en sorts kalk
Inom massaindustrin används mesa, en produkt som bildas 
vid kausticering (regenerering) av lut. Mesan består mest av 
kalciumkarbonat som kan återanvändas efter kalcinering.  
I Södra Cell Värös mesaugn kalcineras (bränns) kalciumkar-
bonat (obränd kalk) för att driva bort koldioxid och bilda 
kalciumoxid (bränd kalk eller bara kalk). Detta tar cirka fyra 
timmar. På så vis kan kalken åter tillföras processen. Ugnen 
är också ett backupsystem för sodapannan om den inte kan 
ta emot de icke-kondenserbara gaserna från massaprocessen. 
Bränslet till mesaugnen är biogas från bark tillsammans med 
tallbeckolja. Den brända kalken har en temperatur av cirka 
1100 grader Celcium.

David Ehrenstråle text & bild

Materialet i botten av roterugnen kallas kalknoduler, bränd kalk. Detta är slutprodukten i ugnen. Vid underhållsstopp rengörs ugnen och materialet tas omhand 
av Mjällby Målning & Blästring, MMB, med hjälp av en bilburen vakuumsug. 

Mesaugnen hos Södra Cell i Värö är en 113 m lång roterugn med en yttre diameter av 3,4 m som bränner 
kalk till en temperatur av ca 1100 °C. Samma ugnstyp finns också på cementfabriker och i gruvindustrin. 
Vid planerade driftstopp rensas ugnens insida från nedsliten tegelinfodring av Näsums Betonghåltagning 
med hjälp av en Husqvarna bilningsrobot.
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Husqvarna K 3000 V
Torrkap med marknadens 
mest effektiva damm-
hantering
Husqvarna har presenterat K 3000 Vac – en verklig innovation inom 
sten- och betongkapning som, tack vare sin Vac-enhet utgör den 
perfekta lösningen på dammproblem vid torrkapning. Ett av de största 
problemen vid torrkapning är och förblir den mängd damm som uppstår, 
damm som kan medföra obehag och är ett arbetsmiljöproblem. Med 
Husqvarnas nya K 3000 Vac och dess helt unika dammuppsug-
ningslösning minimeras dessa problem. Kapa i betong- och sten-
material – med minimal dammutveckling! Med den revolutionerande 
nya tekniken är torrkapning i miljöer där våtkapning inte är möjlig inte 
längre ett problem. Genom att fästa en löstagbar ”släde” på kapens 
sprängskydd och koppla till en dammsugare skonas arbetsmiljön och 
dammet förpassas direkt ner i dammsugarpåsen.

“Husqvarna har ett flertal patenterade och unika lösningar som 
underlättar arbetet, både precisionsmässigt och ergonomiskt”, 
säger Johan Simonsson, produktchef kapmaskiner på Husqvarna 
Construction.

“Dels är själva vac-släden placerad baktill på sprängskyddet 
vilket ger användaren fri sikt mot klingan för ökad precision och ef-
fektivitet. Klingan roterar framåt vilket minskar arbetsbelastningen 
och möjliggör effektiv kapning med minsta möjliga motstånd”.

K 3000 Vac är med sin kraftfulla elmotor och ergonomiskt 
utformade handtag ett mycket effektivt redskap för professionell 
torrkapning. Husqvarna K 3000 Vac presenterades under 
World of Concrete-mässan i januari och beräknas lanseras på 
marknaden i mars.

www.husqvarna.se

Powerscreen, en av världens ledande leverantörer av mobil kross-
ning, siktning och tvättutrustning, har lanserat en hjulversion av sin 
Warrior 800. Warrior 800 är framtagen med tanke på entreprenörer, 
återvinningsstationer och mindre slutanvändare.

•   För Sand, grus, återvinning, kompost,jord etc
•   Transportbredd 2,55 meter
•   Snabb driftsättning med hydrauliskt utfällbara transportörer
•   Matare med justerbar hastighet

De nya hjullastarna i Volvos 
G-serie sätter en ny standard

Med en 20-procentig ökning av lyftkraften är L150G, 
L180G och L220G grunden i den nya G-seriens hjullastare från 
Volvo Construction Equipment. Gemensamt för hela familjen är att 
de erbjuder högre produktivitet, förbättrad bränsleeffektivitet och 
starkare hydraulik. Med nya motorer och drivlinesystem för högre 
produktivitet, lägre utsläpp, bättre smidighet, servicevänlighet och 
förarkomfort är G-serien den senaste generationen av hjullastare 
från Volvo Construction Equipment. De nya modellerna har en steg 
IIIB-godkänd motor, som har parats ihop med drivlina, hydraulik 
och lyftsystem som alla är konstruerade och tillverkade av Volvo 
för att arbeta i perfekt, produktiv och bränsleeffektiv harmoni. Och 
det är inte allt: G-serien har också 20 % högre lyftkraft och 10 
% högre brytkraft.

G-serien är en komplett serie lastare som uppfyller kraven 
för emissionslagstiftningen steg IIIB som trädde i kraft 1 januari 
2011. L150G, L180G och L220G har samtliga Volvos 13-liters 

sexcylindriga turboladdade V-ACT (Volvo Advanced Combustion 
Technology) dieselmotor med kyld avgasåtercirkulation och ett 
partikelfilter med aktiv regenerering. Dieselpartikelfiltret (DPF) av 
aktiv typ håller tillfälligt kvar partiklarna och förbränner dem sedan, 
vilket ytterligare minskar utsläppen. Denna process utförs helt utan 
begränsning av maskinens prestanda eller användning.

De tre modellerna ger mellan 220 och 274 kW (300-371 
hk), beroende på modell, och utvecklar högt vridmoment vid 
låga motorvarvtal. Förutom att uppfylla lagstiftningens krav på 
låga utsläpp är D13-motorn även branschledande när det gäller 
bränsleeffektivitet, tillförlitlighet och låg ljudnivå. Eftersom motorerna 
producerar vridmoment och effekt redan vid låga varvtal innebär det, 
i kombination med lastkännande hydraulik, att man inte behöver 
övervarva motorn, vilket i sin tur förlänger motorns livslängd, minskar 
bränsleförbrukningen och sänker ljudnivån dramatiskt.

Warrior 800 från 
Powerscreen nu även på hjul

•   Huckbultad 2 däckad sikt, 2,77 x 1,22 m
•   Stort urval av siktmedia, punsch plate, fingerbars, 
  speedharpa mm

För mer information om Powerscreen ® krossning, sortering 
och tvättning eller kundsupport kontakta Anboni AB. 

www.powerscreen.com
www.anboni.se



A Company within the SWAROVSKI Group

TYROLIT TGD ® – TEKNOLOGI. PRÖVA DU OCKSÅ!
NYA DIAMANTVERKTYG 
FÖR PROFESSIONELLA ANVÄNDARE

Mycket hög skärhastighet 
Mycket lång livslängd håller kostnaderna nere
Konstant skärhastighet genom hela klingans livslängd

Snabbare,
lönsammare

och 
effektivare 

För mer information, vänligen kontakta Tyrolits servicecenter i Göteborg på telefon 031-58 33 90.
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