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Nytt sliphuvud
Det nya sliphuvudet bygger på
en helt ny konstruktion. Den helt
dammtäta, hermetiskt tillslutna
designen ökar livslängden på alla
komponenter, samtidigt som den
ökar precisionen i arbetet.
Ingenjörskonst i världsklass.

Ny digital kontrollpanel & fjärrkontroll
HTC DURATIQ är här för att visa
vägen framåt, med en helt ny, intuitiv
digital kontrollpanel, och en lika smart
fjärrstyrning.
Skillnaden är som att köra en bil med
eller utan instrumentpanel.
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Maximala synergier
AirFlow™ tekniken har vidareutvecklats till ett
system som hanterar luftströmmar på ett kontrollerat sätt. Det ger bättre dammupptagning
och gör att diamantverktygen kyls ner under
slipningen. Tillsammans med ett nytt Mist
Cooler System™, MCS, innebär det att du får
ut absolut maximal slipeffekt och livslängd av
dina HTC Original diamantverktyg.
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ETT HISTORISKT ÖGONBLICK
PÅ DEMCON 2016
När den här utgåvan av Professionell Demolering
når läsarna är det bara drygt en vecka kvar tills att
DEMCON 2016 slår upp sina portar. Det är lite av ett
historiskt ögonblick som kommer att äga rum torsdagen den 29 september mitt på dagen. I anslutning
till DEMCONs mässhall kommer branschföreningarna
Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier att
hålla ett gemensamt möte. Tidningen Professionell
Demolering känner inte till de exakta detaljerna men
under detta möte kommer, enligt hörsägen, beslutet
tas att slå samman de båda föreningarna till en stark
förening med upp emot 200 medlemmar. Sverige är
tillsammans med Frankrike de två enda länderna där
rivare och håltagare ingår i samma branschförening
men med tanke på arbetsuppgifterna kommer vi
med all sannolikhet se mera av den här typen av
sammanslagningen. Vi hoppas i nästa utgåva av PD
kunna berätta mer om sammanslagningen och de
framtida planerna för den nya föreningen.
Årets utgåva av DEMCON ser lyckad ut. Samtliga
mässytor är sålda och näst intill alla leverantörer är
med på mässan. Från arrangörshåll hoppas man
också på bra besökarsiffror under de två dagarna
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som mässan genomförs. Mässan har som vanligt
marknadsförts kraftfullt i Sverige, övriga Norden
och internationellt. Nytt för i år är att man under de
senaste två veckorna kört en intensiv radioreklam
på kanalen Bandit Rock. För den som inte vet går
DEMCON av stapeln 29-30 september på Inframässan som ligger i Infracity i Upplands Väsby norr om
Stockholm. Det kommer att hända mycket under de
två dagarna på mässans inom- och utomhusområde.
Och vi kan lova att en hel del nya produkter kommer
att visas. Åter igen kommer den nordiska finalen i
den internationella håltagartävling Tyrolit Cutting Pro
Competition att avgöras på DEMCON. Den nordiska
finalen arrangeras i ett stort tält på DEMCONs utomhusområde. Mot slutet av första dagen arrangerar HiB
och Riv & Saneringsentreprenörerna ett mingel strax
innan galamiddagen på kvällen. Galamiddagen eller
DEMCON-kalaset, som det kallas, startar kl 19.00
och i samband med middagen delas i vanlig ordning
det Svenska Demoleringspriset ut. Kvällen avslutas
med underhållning från bandet High Frequency.
DEMCONs fredagar brukar var den dag då det är
mest folk som besöker mässan. Många besökare
kommer från Storstockholm, hela Mälardalen men
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även från alla delar av landet samt grannländerna
Finland, Norge, Danmark och de baltiska länderna.
Man räknar också med mera långväga besökare frän
övriga Europa. På fredag bjuder också tillverkaren
Brokk till tårtkalas i sin monter. Anledningen är att
företaget firar 40 år i år.
Allt som allt bådar det gott inför mässan. Humöret verkar vara på topp bland de som ställer ut
och man är laddade inför branschfesten. DEMCON
är verkligen en branschfest där proffsen i branschen
får en chans att träffas under mera avslappnade
förhållanden. Fokus är som vanligt att titta, känna
på och diskutera nya maskiner och utrustningar och
i år utlovas många nyheter. En av orsakerna till detta
är att megamässan Bauma genomförts tidigare i år.
Den här utgåvan av PD innehåller en rad intressanta reportage och pressreleaser om nya produkter.
Den fungerar också som mässkatalog för DEMCON.
Jag vill bara avsluta med att säga, välkommen på
mässa och hoppas att vi ses på golvet.
Jan Hermansson,
jan.hermansson@pdworld.com
Chefredaktör

HIB INFORMERAR
Snart dags för
DEMCON och höstmöte
Hej,

Vi börjar närma oss Demcon som hålls på Infra City, Upplands Väsby någon mil söder om
Arlanda. Där håller vi även vårt höstmöte som från och med i år är gemensamt för HiB och
RivoSaner. Höstmötet är också extra föreningsstämma där vi ska besluta om nya stadgar till
den nya gemensamma föreningen. Kallelse om det här gick ut förra veckan och vi vill gärna
se så många som möjligt av er på höstmötet. Inte minst för att det är kul att ses och umgås
med kolleger i branschen. Här följer lite om vad som hänt och är på gång i övrigt.
- Höstmötet. Vi håller vårt höstmöte den 29 september klockan 11.00-13.00. I samband med
mötet bjuder vi på enklare förtäring. Efter det passar vi på att besöka Demcon och se vad
våra leverantörer har ett presentera. Klockan 17.00 samlas vi för lite mingel innan vi sätter
oss till bords på Demcon-kalaset. Det blir en trevlig avslutning på dagen med god mat och
underhållning. OBS! Gå in på hemsidan och anmäl er snarast om ni inte redan gjort det och
glöm inte att boka ert boende.
- Nya branschorganisationen. Arbetet löper på och på höstmötet kommer vi att presentera
mer om ur den nya föreningen kommer att se ut. Bland annat ska vi tillsätta olika sektioner
för att kunna driva arbetet mer målinriktat. Vi har även sett att det finns ett stort behov av att
berätta om jobbmöjligheterna i vår bransch och vilken utbildning vi kräver av folk som söker
sig hit.
- Årsmöte 2017. Torsdag den 30/3 hålls årsmötet som blir det första gemensamma för HiB och
RivoSaner. Vi kommer att hålla till i Stockholm, men exakt plats meddelas senare.
Ha en riktigt bra fortsättning på hösten
Styrelserna för Håltagarna och Rivarna
Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna
inom Sveriges Byggindustrier

Storgatan 19 • Box 5054 • 102 42 Stockholm • Tel: 08-698 58 00 • Fax: 08-698 59 00 • www.haltagningsentreprenorerna.se

Åkerströms har fått en
order till ny kund i Tyskland

Åkerströms Björbo AB har i dagarna mottagit en order från ett
tyskt säkerhetsföretag. Affären går
via Åkerströms distributör i Tyskland, TRL Funksysteme GmbH
och ordervärdet på denna affär
uppskattas till cirka 0,5 MSEK.
”Denna order är en kundspecifik radiostyrningslösning till ett
helt nytt användningsområde för
Åkerströms”, säger Andreas Hedström, Försäljnings/Exportchef på
Åkerströms.
Radiosystemet skall användas
för påkallande av hjälp i nödsituationer där användaren trycker
på knappen på sändaren för att
påkalla hjälp och så fort signalen
har kommit fram till mottagaren,
börjar sändaren att vibrera för att
indikera för användaren att nödsignalen har kommit fram och att
hjälp är på väg.
”I och med att Åkerströms
kunde erbjuda en bra kundanpassad lösning utifrån kundens speciella krav fick vi ordern”, säger
Andreas Hedström.
Åkerströms erbjuder ett stort
sortiment av både standard och
kundspecifika radiostyrningslösningar för en mängd olika applikationer. Denna lösning är en av
många kundanpassade lösningar
med särskilda krav från kund.

Milwaukee m18
fuel™ super hawg®

Lipac Liftar
förvärvar ITEX Rental

Tyrolit får ny vd för
de nordiska länderna

”ITEX är en kompetent och kunnig uthyrare av byggmaskiner i
Stockholmsområdet. Bolaget ger
Lipac en breddning av erbjudandet till våra kunder”, säger Per Hedebark VD på Lipac.
Lipac Liftar kommer att fortsätta den positiva utvecklingen
inom ITEX med att öka antalet
Hyrcenter i Stockholm samt introducera ITEX produkter i erbjudandet till Lipacs kunder på de
orter i landet där Lipac verkar.
Expansionen kommer att ske
både via organisk tillväxt samt
kompletterande förvärv av uthyrningsföretag.
ITEX avgående VD och ägare
Johnny Rensfeld:
”ITEX är ett välskött Bolag som
har en plattform för vidare tillväxt. Det känns därför roligt och
tryggt att lämna över stafettpinnen till Lipac som kan ta vid och
expandera Bolaget både i Stockholm och ut till fler orter i landet”.

Den 15:e augusti började Marie
Lantz, 42 år, som ny VD på Tyrolit. Hon blir ansvarig för Sverige,
Norge, Danmark och Finland
samt även för ekonomi och administration i Estland. Marie efterträder Niklas Andersson.
Marie är civilekonom och har
arbetat som Ekonomichef och
CFO på flera internationella företag i olika branscher. Hon har
erfarenhet från tjänste- och ITsektorn, men även från tillverkande företag inom medicinteknologi
på Silex Microsystems AB och läkemedel på Swedish Orphan Biovitrum AB.
Marie kommer senast från Intertrust, ett stort internationellt
konsultföretag med huvudkontor
i Holland, där hon var CFO och
ansvarig för ekonomi och finans i
de nordiska länderna.
”Jag är mycket glad över att ha
fått förtroendet att leda Tyrolit
på den nordiska marknaden och
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ser fram emot att få stärka bolaget ytterligare. Jag kommer att
lägga fokus på lönsamheten, men
också på att varumärket ska bli
synligare ute på marknaderna”,
säger Marie.
Tyrolit är en av världens största
tillverkare av verktyg för slipning,
kapning, sågning, borrning och
dressing samt som en leverantör
av verktyg och maskiner, synonymt med hög kvalitet, innovativa
lösningar och lång erfarenhet.
”Vi investerar kontinuerligt i
utvecklingen av ny teknik anpassad till behoven hos våra kunder
och omvärlden, med fokus på miljöanpassade teknologier. Företaget har 29 produktionsenheter i 12
länder och är verksamt på mer än
65 marknader. Vi var 2014 ca 4600
anställda med en omsättning runt
600M Euro och ingår i Swarovski-koncernen med huvudsäte i
Schwaz, Österrike.”
www.tyrolit.com

Milwaukee lanserar en ny batteridriven vinkelborrmaskin som
inte bara har kraften att klara håldiametrar upp till 152 mm, utan
även upp till 75st hål med 65 mm
träspiralborr per laddning. M18
FUEL™ SUPER HAWG är det
första batteridrivna verktyget av
sitt slag och specifikt optimerat
för VVS applikationer. En enormt
förbättrad produktivitet för hantverkare som borrar hål upp till 117
mm med selfeed borr och upp till
152 mm med hålsåg.
Precis som resterande M18
FUEL™produkter har SUPER
HAWG utvecklats för extremt
krävande arbetsuppgifter. M18
FUEL erbjuder oslagbar prestanda
med Milwaukees dominerande
innovationer, kolborstfri POWERSTATE™ motor, REDLITHIUM-ION™ batteri och REDLINK
PLUS™ elektronik som tillsammans ger förstklassig prestanda,
hållbarhet och driftstid.
Den kolborstfria POWERSTATE™ motorn ger mer kraft, längre
livslängd och mer prestanda. Allt
detta ger SUPER HAWG® kraften
som krävs för borrning i stora diametrar. Motorn är utvecklad och
konstruerad av Milwaukee för
underhållsfri drift och har inga
komponenter som slits ut, ingen
prestandaförlust från vibrationer
och låg värmeutveckling.
REDLINK PLUS™ elektroniken
är marknadens mest avancerade.
Elektroniken skyddar motorn och
växelhuset mot skador genom
att automatiskt stanna motorn
vid plötsligt motstånd vid borrning eller i mycket hårda material.
Elektroniken sköter kommunikationen mellan verktyg, batteri och
laddare för att säkerställa att verktyget och batteriet inte utsätts för
överbelastning, överhettning eller
total urladdning. Den avancerade
elektroniken bidrar även till optimala förhållanden för maximal
prestanda.

Möt oss på Demcon!

Diamantverktyg, hårdmetallverktyg och maskiner för byggindustrin
Huvudkontor Båstad:
Box 1070
0431-710 00
269 21 Båstad info@midhage.se

Göteborg:
Marieholmsg. 10B 031-19 88 80
415 02 Göteborg info.gbg@midhage.se

Solna:
S:t Ansgars väg 6 08-23 29 00
169 51 Solna
solna@midhage.se

www.midhage.se

Stefan Bergsten, Försäljningschef för Norden,
Baltikum och Polen, Petra Bengtsson, VD för
bolaget, Fredrik Åkermark, internationell försäljningschef och Jonas Eriksson som är produktansvarig.

PULLMAN ERMATOR
går som tåget
Pullman Ermator som tillverkar stofthanterare och luftrenare
har näst intill haft en explosiv utveckling de senaste åren.
Utfallet i år pekar på en mer än 30 procentig ökning som ser ut
att även hålla i sig under 2017. PD träffade företagets nyckelpersoner i Smedjebacken för några veckor sedan.

F

ör drygt sex år sedan besökte tidningen
Pullman Ermators anläggning i Smedjebacken. För några veckor sedan var det
dags igen. Mötte upp gjorde företagets ledningsgrupp bestående av företagets VD Petra
Bengtsson, försäljningschef Fredrik Åkermark,
försäljningschef för Norden, Baltikum och Polen, Stefan Bergsten och produktansvarig Jonas Eriksson. Torbjörn Bengtsson, som grundade bolaget, har gått i pension och dragit sig
tillbaka från den operativa verksamheten.

tåget. Under förra året omsatte man 225 Mkr
och sysselsatte 65 anställda.
“Vi var mycket nöjda med utvecklingen
under fjolåret men det är ingenting mot vad
vi är med innevarande år. Vi går mot en försäljningsökning med över 30 procent totalt i år
och jag räknar med att vi landar på upp emot
300 Mkr”, berättar Fredrik Åkermark.
“Enskilda marknader som Norden har ökat
mer än 30% och USA ligger cirka 20%. På den
amerikanska marknaden räknar vi med ytterligare ökning under 2017”, tilläger Fredrik.

LYFTET KOM PÅ 2000-TALET
Det har hänt mycket på Pullman Ermator bara
under de senaste 10 åren. Företaget grundades 1985 av Torbjörn Bengtsson och hette då
Bevaclean. På den tiden så importerade man
dammsugare och luftrenare från Italien. I takt
med att verksamheten växte så började man
utveckla och bygga egna produkter. Det var
på 1990-talet. I slutet av 1990-talet förvärvade
man företaget Pullman som tillverkade stoftavskiljare och våtsugar. Man bytte namn i den
vevan och sysselsatte då dryga 20 personer och
omsatte omkring 25 Mkr.
Sedan i början av 2000-talet har det hänt
mycket. Man gjorde en rad förvärv, bland annat Ermator. Därav namnet Pullman Ermator
idag. Produktsortimentet breddades kraftigt
och exporten tog ordentlig fart. Sedan 2007
har man eget dotterbolag i Tampa, USA och
2013 förvärvade man amerikanska tillverkaren
Pullman Holts sortiment av HEPA-dammsugare. Pullman Ermator går bokstavligen som
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VILKA ÄR ORSAKERNA TILL ÖKNINGEN?
Vad är orsakerna till bolagets starka expansion
kan man fråga sig? Egentligen har Pullman Ermator legat ganska lågt med produktnyheter
under de senaste åren. Det har kommit en del
uppgradering och nya tillbehör men inga revolutionerande nyheter. Ibland kan det vara ett stort
nyhetsflöde som trissar upp försäljningen. Dock
lanserades en hel del nyheter för några år sedan
som fortfarande står sig väl i konkurrensen.
“Jag tycker inte man ska lansera nyheter för
sakens skull. Vi har bra produkter i grunden och
många av våra stoftavskiljare och luftrenare var
till och med före lagstiftningen när de lanserades
här i Sverige. Här tror jag vi och även Dustcontrol
skiljer oss från andra tillverkare. Vi har båda bra
produkter som med råge möter upp med lagstiftningen och är effektiva både ifråga om kapacitet
och att skydda användaren”, säger Fredrik.
Men orsaken till Pullman Ermators framgång är förstås det breda produktsortimentet
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och att det är kvalitativa produkter som håller
och gör skillnad. En annan orsak är en stark försäljningsorganisation både i Norden och i andra
länder. När man startade upp i USA och lyckades etablera ett bra fotfäste så hade det naturligtvis stor inverkan på omsättningsökningen.
“Vi omsätter lika mycket i USA idag som vi gör i
Norden”, berättar Fredrik. Förenklat ligger 40%
av Pullman Ermators omsättning i Norden,
40% i USA och resterande 20% i övriga Europa
och på mera fjärran marknader. “Men i år ser vi
en tydlig ökning i Europa, framförallt i Tyskland
som växer starkt”, säger Fredrik.
På den nordiska marknaden har Pullman
Ermator idag 45 anställda, varav 30 i produktion, 15 på försäljning. Bara på den svenska
marknaden har man 5 säljare inklusive försäljningschefen Stefan Bergsten. I USA är man
20 stycken anställda. Sedan är Wanne Dielemanns anställd i Tyskland och arbetar främst
med att underhålla de nio återförsäljarna i
Tyskland. Under hösten kommer man utöka
med ytterligare två återförsäljare i Tyskland.
Vidare har man återförsäljare i många europeiska länder såsom exempelvis företaget
D.I.F. Global i Frankrike, The Higher Supply i
Storbritannien, Decovan i Benelux, i Turkiet,
Grekland med flera. Man har också bra återförsäljare i Australien, Sydkorea, Förenade Arabemiraten, Israel, Sydafrika med flera.
“I Norden har vi också haft mycket gynnsamma år. Jag ansvarar för Norden, Baltikum
och Polen. Hemmamarknaden Sverige är
naturligtvis den starkaste och själva motorn
men vi har fin utveckling i framförallt Finland
och Norge. Baltikum är också på tydlig frammarsch”, säger Stefan Bergsten.
Stefan berättar att i framförallt Sverige spelar uthyrarna en viktig roll för omsättningen.
Man jobbar med alla de stora aktörerna som
Cramo, Ramirent, Lambertsson, Skanska Maskin och Stavdal. Men Stefan framhåller att
de mindre fristående uthyrarna är väl så viktiga. Det är mer eller mindre 50/50 mellan ut-

Durable Performance
Med Pentruder 3P8 vajersågsmoduler skapar
du nya möjligheter i din maskinpark. Du kan
använda samma HF-motor och Pentpak som du
redan har till din väggsåg.
3P8 är en högpresterande vajersåg men ändå
smidig att frakta och sätta upp.
Alla precisionsdelar tillverkas i vår egen
verkstad i Borlänge, i moderna produktionsmaskiner och av de bästa europeiska,
högvärdiga materialen.
Med mer än 35 års erfarenhet av att utveckla
och bygga transmissioner och betonghåltagningsutrustning vet vi vad som krävs för
att skapa högpresterande maskiner med lång
livslängd.
För mer information besök gärna vår hemsida
www.pentruder.com
Ni hittar även oss på facebook
www.facebook.com/pentruder
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Designed and manufactured by:
Tractive AB I Gjutargatan 54 I 78170 Borlänge I Sverige
Tel: +46 (0)243 221155 I Fax: +46 (0)243 221180
E-mail: info@tractive.se I www.pentruder.com

hyrarblocken Hyrex och SRA. Man har fortsatt
också ett starkt fäste bland håltagare, rivare,
golvslipare och traditionella byggentreprenörer. Den enda marknaden som Stefan upplever
lite trög just nu är Danmark vilket främst beror
på den ekonomiska situationen i landet.

DET ENDA SOM KAN BLI EN
FLASKHALS ÄR PRODUKTIONEN
Petra Bengtsson framhåller dock att det enda
problem man brottas med just nu är utrymmesbrist i Smedjebacken. “Med det tryck vi
upplever nu i beställningarna gör att det är
bråda dagar i produktionen. Det är viktigt att
komponenter kommer in i takt med att de
monteras till färdiga enheter och skeppas till
kund. Men det blir snabbt fullt i produktionen
och vi kommer att behöva expandera våra produktionslokaler ganska snart”, säger Petra. Det
kan tyckas som ett angenämt problem men
kan ställa till mycket problem om inte produkter som sålts kan levereras. “Dock har vi än så
länge lyckats hålla leveranstiderna ganska bra”,
tillägger Petra. Tillägas bör dock att Pullman
Ermator är uppskattade som arbetsgivare i
Smedjebacken och utsågs i år till Årets Företagare i orten. Men ligger också bra till för att bli
Årets Företagare i Mitt-Sverige. På anläggningen i Smedjebacken jobbar idag 30 personer.

VÄXANDE MÖJLIGHETER I USA
På kontoret i Tampa, USA är man som sagt 20
personer. Verksamheten här började för snart
10 år sedan med i princip en person, Fredrik
Åkermark. Fredrik flyttade med hela familjen
till Florida och under den här perioden lade
han all sin tid på den amerikanska marknaden.
Idag har han släppt taget om den amerikanska
marknaden och arbetar som global försäljningschef. Ansvarig för försäljningen i Nordamerika är Lyndon Kelsey. Men Fredrik har
inte flyttat hem. Både han och familjen trivs

mycket bra i USA och kommer att bli kvar där
som det ser ut. “Jag rör mig hela tiden runt om
i världen i olika länder så att bo i Florida utgör
inget direkt problem. Vi känner oss rotade i
USA och barnen trivs bra”, säger Fredrik.
Ett problem dock, som Fredrik påpekar,
med att bo i USA är att när man gjort en affärsresa i många länder samtidigt och ska in i USA
kan det uppstå problem. Vid ett tillfälle var han
i Dubai, gjorde en avstickare till Saudi Arabien
och stannade i Turkiet på resa hem vilket resulterade i att han blev så kallat “screenad” när
han kom till i USA. Att bli screenade är inte
bara att man går igenom en form av röntgenutrustning. Man blir kontrollerad ända in på
bara skinnet och en sådan procedur kan ta upp
emot en och en halv timme. Det gäller att ha
gott om tid till nästa plan.
Fredrik berättar att det amerikanska bolaget inte bara är ett försäljningskontor. Numera
monteras en del av maskinerna från Sverige
i USA. Dessutom så har man tillverkning av
Pullman Holt-serien som förvärvades 2013.
Totalt har man sex egna säljare i USA och sedan säljs produktsortimentet bland andra via
återförsäljarkedjan Jon Don som finns på 11
olika platser på den amerikanska kontinenten.
Sedan några år tillbaka levererar Pullman Ermator dessutom 3-fas dammsugar till uthyrningskedjan SunBelt som är en av des största
uthyrningskedjorna i USA.
Fredrik berättar att han ser med spänning
fram emot 2017 på den amerikanska marknaden. Orsaken är att Obama-administrationen
klubbat igenom en ny “bill” som man säger.
Det handlar om ett nytt arbetsmiljödirektiv
som påkallats av miljöhälsoinstitutet OSHA.
Det nya direktivet kommer att träda i kraft
den 23 juni och innebär bland annat att tillåtna
dammnivåer på byggarbetsplaser i USA kommer att minskas till hälften i förhållande till de
nivåer som är godkända idag. “Det här kom-

mer att blir ett viktigt genombrott för oss. Vi
har lyckats bra redan nu men det här tror jag
kommer att ge oss ett försprång framförallt
med vår stoftavskiljare S26. Vi klarar redan
av de här nivåerna med våra produkter. Det
är värre för amerikanska och andra tillverkare
som nu måste anpassa sin utrustning till de
nya reglerna”, säger Fredrik.
Att inte följa OSHAs nya direktiv efter 17
februari kommer att bli dyrt för amerikanska
entreprenörer vilket mer eller mindre tvingar
dem att köpa godkänd utrustning. Det här är
inte bara en lycka för Pullman Ermator utan
även Dustcontrol som också med råge klarar
värdena för de nya direktiven.

ETT 50-TAL GRUNDMODELLER
Pullman Ermators produktsortiment består
idag till nästan 100% av produkter, utrustningar
och tillbehör för professionell användning. Den
tveklöst mest populära produkten är just S26
men hela A-serien med luftrenare tillhör också
favoriterna bland användarna. En annan viktig
produkt är trefassugen T7500. Modellprogrammet består idag av närmare 50 olika grundmodeller och till det kommer olika varianter av
vissa modeller. I USA har man lyckats mycket
bra med bland annat sin nya propandrivna
sug. Fredrik berättar man jobbar ständigt med
att förbättra sitt produktprogram och lagom
till mässan World of Concrete avslöjar han att
man kommer att lansera tre helt nya modeller.
Vad det handlar om avslöjas dock först på mäs�san. Konjunkturmässigt gör Pullman Ermator
att utvecklingen i Sverige kommer att hålla i
sig minst två till tre år till. Övriga Europa med
Tyskland och USA ser lovande ut och ökningen
kommer att vara successiv i flera år framåt. Den
amerikanska marknaden spås väldigt intressant
framförallt efter att den nya lagstiftningen införts i februari nästa år.
www.pullman-ermator.se

T7500 är också en
populär produkt.

Storsäljaren
S26.
Så här ser våtsugen W70 ut idag.
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Efter 40 års utveckling:
Möt framtidens
rivningskraft.
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INTRODUCING:

120D+280

Oupphörlig innovation sen 1976.
1976 lovade vi att ge superkrafter till några av de hårdast arbetande människorna på
jorden. Det har gått 40 år och vi har hållit det löftet. Genom att ständigt lyssna på våra
kunder och svara med innovativa lösningar, har vi möjlighet att erbjuda den senaste tekniken
år efter år. Nu introducerar vi vårt senaste tillskott: Brokk 120D, världens minsta dieseldrivna
rivningsrobot, och Brokk 280 – den perfekta allround-maskinen med bättre prestanda och
mer robust design.
Upptäck en mer kraftfull framtid på www.brokk.com.

Brokk AB Skellefteå | 0910-711 800 | www.brokk.com

Vi syns på Borr & Spräng!
Lifa.se

023-790 560

Ett säkrare, enklare och eﬀektivare verktyg
för betongrenoveringar!
• Tar bort rekylen, vibrationerna och
vikten av tryckluftshammaren.
• Minskar arbetsbördan samtidigt
ö
som den ökar
produktiviteten.

Kontakta oss
för en demonstration!

Tel 072564 2012 • info@thovo.se

PREMIÄR PÅ MASKINEXPO
för ny hjullastare från Swekip

I

januari 2015 gick startskottet för ett nytt
utvecklingsprojekt där Swekip tillsammans
med ingenjörer i Kina konstruerat och tillverkat en Europa-anpassad hjullastare i det
stadigt växande segmentet av mellanstora
lastmaskiner. Det har resulterat i 6- tonnaren
CRX3080. Premiären blev på årets MaskinExpo, den 26-28 maj.
Hjullastaren CRX3080 har en lyftkapacitet
på tre ton och har en tjänstevikt på 5 875 kg.
”Fokus har varit hållbarhet, funktion, arbetsmiljö och pris”, säger Niklas Bergström på
Swekip Sweden AB.
Serieproduktionen har inletts. Första året är
prognosen att tillverka 5 000 enheter. Av dessa
är 100 ämnade för den svenska marknaden,
där Swekip Sweden AB står för försäljningen.

250 ton med kross och sorterings-		
TUDELAD NORDISK utrustning på Svenska Maskinmässan
BYGGMARKNAD

I

juni presenterade Industrifakta AB en
färsk kvartalsrapport, som beskriver
det ekonomiska läget i de nordiska
länderna och situationen för respektive
lands byggmarknad med framtidsbedömningar. I rapporten pekar prognoserna på att Danmark och Sverige får en
starkare tillväxt i år jämfört med Norge
och Finland. Norges näringsliv och hushåll har fått sig en törn av den krisande
oljeindustrin, vilket bromsade upp husbyggandet redan under förra året. Denna
negativa utveckling spås fortsätta även
en bit in på 2017. I Finland tyder första
kvartalets utfall på en svag utveckling i
år när det gäller småhusbyggandet. Mer
osäkert är det när det gäller nyproduktion av flerbostadshus samt det privata
lokalbyggandet. Tendensen hittills i år
indikerar emellertid ännu inte någon
tydlig återhämtning, utan sviterna av
flera års ekonomisk kräftgång kommer
troligen att inverka negativt på investeringsklimatet även i år.

M

ed hela 6 st maskiner på plats visades
ett brett sortiment från Keestracks
modellprogram. Fredheim Maskin AS
ställde i år ut flera nyheter inom kross och sorteringsverk.
Keestrack visade en komplett krosslinje
med förkross och konkross med 3 däcks eftersikt med retur tillbaka till konkrossen. Keestrack H4 konkross visades första gången på
Bauma och nyligen lanserades den i Skandinavien på Maskin Expo/Svenska Maskinmässan.
Konkrossen väger 48 ton och allt «onboard», matare, kross, 3 däck sikt med retur
transportör och Volvomotor med generator
för elektrisktdrift. Med denna enhetet produseras alla fraktioner till betong och asfalt material. Detta är en två i ett maskin med både
kross och sorteringsverk på samma chassi.
Fredheim Maskin visar även två storlekar på
slagkrossar R3 (30 ton) och R5 (50 ton). Båda
med returtransportör som ger en slutenkrets.
Lämpligt till asfalt t.ex 0-11, 0-20, dom lämpar
sig även bra till betong, återvinning, kubicerings av bergmaterial.
K3 Combo Soil är också en av årets nyheter
som tagits fram för exempelvis matjordpro-

duktion. Den är kompakt och lättflyttad med
kombination av både larv och krokflak. Sikt
ytan är 2 däck x 3,25 m2, toppdäcket kan beställas med Hardox, svetsadduk, fingdäck eller
vanliga tråddukar. Maskinen väger från 13 ton
+ eventuella tillval.
Alla sorteringsverk finns med elektriskt
drift i form av hybrid som tillval, det ger användaren även plug- in/plug-ut av ström. Med det
menas att maskinen drivs 100 % elektriskt från
nätet eller fristående generator vid plug-in och
vid bruk av plug-ut kan maskinens dieselmotor och generator även generera nog mycket
ström för att driva även nästa enhet i ledet t.ex
en stacker.
Under Bauma utställningen laserade Keestrack en ny logo och nya modellnamn på alla
maskiner. Det för att lättare förstå Keestracks
breda sortiment och hitta rätt maskin till uppgiften.
Nya serien består av en bokstav och en
siffra, bokstaven beskriver maskintypen och
ju högre siffra modellen har desto högre kapacitet har den. För krossar ger även siffran en
fingervisning av vikten på maskinen, exempelvis R5 = Ca: 50 ton
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HTCs Henrik Svärd, försäljningschef, t.v. och Cathérine
Königk, marknadschef, t.h. vid en Duratiq 8, en av två nya
supermoderna golvslipmaskiner från företaget. Maskinen på
bilden är extrautrustad med LED-lampor med magnetfot.

Nya, moderna golv-								
slipmaskiner från HTC
Under varumärket Duratiq
lanserade HTC globalt sin
nya serie golvslipmaskiner i
början av september. För den
svenska marknadens VIPkunder ägde lanseringen rum
på företagets huvudkontor i
Söderköping. Vi var där.
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D

et är ingen tvekan, Duratiq-seriens två
modeller är genomtänkta och användarvänliga. Ett steg i teknikutvecklingen fullt i klass med företagets lansering av
diamantteknik för golvslipning för 30 år sedan.
HTC talar om 100 nya funktioner och 54 %
större effektivitet. Det nya varumärket Duratiq skall utläsas DURable (hållbar), T för teknik
och IQ för intelligens. Maskinerna demonstrerades för intresserade dels för inbjudna gäster
vid huvudkontoret i Söderköping dels under
en turné genom landet med kulmen på DemCon.
Duratiq-maskinerna finns i två storlekar,
Duratiq 6 med 600 mm slipbredd och Duratiq 8 med 800 mm slipbredd. Till maskinerna
kan effektiva dammsugare anslutas, i princip
lika med tidigare utföranden. Utvecklingen
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har fokuserats på själva slipmaskinerna. De
kan konfigureras och extrautrustas på en
mängd sätt för att passa och växa med användarens behov. För att ge den önskade flexibiliteten är byggsättet modulbaserat. Man kan
således enkelt i efterhand utrusta golvslipmaskinerna i Duratiq-serien med exempelvis moduler/paket för vatten, ljus, GPS samt
med en fjärrkontroll. Bland tillbehören märks
extra vikter, elkabel, hållare för mugg och/eller mobiltelefon, väska och skulderbygel för
fjärrkontroll.

VILKA ÄR DE VIKTIGASTE NYHETERNA?
Henrik Svärd, ansvarig för försäljningen i Sverige på HTC, framhöll några saker: informationen för användaren i den nya kontrollpanelen
och fjärrkontrollen, nytt vältätat sliphuvud,

Sliphuvudet beskrivs som hermetiskt tillslutet för att skydda delarna inuti: lager,
hjul och trissor. Huvudet består av två gjutna aluminiumhalvor som precisionsbearbetats. Tätningen mellan dem är en O-ring. Serviceintervallet är nu 1000 timmar,
en fördubbling jämför med tidigare.

Duratiq 6 med 600 mm
slipbredd.

								
chassikonstruktion för smidig manövrering
och enkla transporter, förbättrad teknik för
luftflöde och dammupptagning samt förbättrad ergonomi med lättjusterade vikter och
minskade vibrationer. Vi väljer att här koncentrera oss på tre saker: kontrollpanel, sliphuvud
och elsystem.

KONTROLLPANELEN
Den nya manöverpanelen är avsedd för att användaren skall kunna få ordentlig kontroll över
maskinen. Där finns förstås alla reglage som
behövs för manövreringen och en grafikskärm
med information om tillgänglig och använd
effekt, slipskivornas varvtal, information om
elförsörjning och strömförbrukning, överlastskydd, ”trippmätning” med timmar/meter/

Den på slipmaskinen monterade manöverpanelen t.v. och fjärrkontrollen t.h.
Grafikskärmen på båda ger användaren en mängd information om maskinen.
Fjärrkontrollen är tillval.

kWh, framdrivningshastighet
eller vattenmatning, manöverspänning samt aktiverade
funktioner av typ serviceindikering,
felmeddelanden,
klocka och datum. Samma reglage och information finns såväl på
den på maskinen monterade fasta kontrollpanelen som i den fjärrkontroll som är tillval.

SLIPHUVUDET
Det nya sliphuvudet tillverkas av gjuten och
precisionsbearbetad aluminium. Snäva tillverkningstoleranser och en O-ring gör sliphuvudet i det närmaste hermetiskt tillslutet och
dammtätt för största möjliga driftsäkerhet.
Primärremmen spänns utifrån. Sekundärremmen är elastiskt och behöver aldrig spännas.
Tätheten ökar livslängden hos de precisionstillverkade delar som finns inuti sliphuvudet,
exempelvis lager, samtidigt som precisionen i
arbetet förbättras. Vid beställning väljer kunden tre eller fyra sliphuvuden. Serviceintervallerna har kunnat förlängas och nu ligger på
1000 timmar.

ELSKÅPET
Elssystemet är av CAN bus-typ, en standard,
som tillåter mikrodatorer och tillkopplad utrustning att kommunicera med varandra utan
att signalerna behöver gå via en större värddator. Det är ett budskapsbaserat ”protokoll” som
det heter i datorvärlden, använt i exempelvis
moderna bilar.
Elskåpet är nykonstruerat, helt dammtätt
och försett med ett kylsystem som sitter utanpå skåpet. Skåpet har också en extern panel
för inkoppling av yttre enheter såsom USBminnen för programuppdateringar, HDMIanslutna enheter, mist, vatten, GPS och belysning. Skåpets insida förblir därför dammfritt
så länge det inte öppnas. Det utanpåliggande
kylsystemet bidrar också till lägre temperatur
inuti vilket medverkar till ökad livslängd hos
komponenterna.
Till lanseringen i Söderköping hade HTC
bjudit in 150 gäster och fått 100 anmälda, en
fantastisk uppslutning. Evenemanget startade
kl. 9. Lunchens goda grillmeny stod stadens
bästa krögare för.
www.htc-floorsystems.com
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Ardenverktyg med inbyggt
DAMMBEKÄMPNINGSSYSTEM
A

rden Equipment har levererat Arden JET, ett
vattenspraysystem som fabriksmonterats på
en stålsax från Arden för att minska damm
som uppstår vid rivning. Det är första gången en
tillverkare vågat fabriksmontera ett dammbekämpningssystem av den här typen på en stålsax. Eftersom
dammbekämpningssystemet är fabriksmonterat har
man kunnat optimera effekten och verkningsgraden
på ett unikt sätt med ett resultat som hittills inte
uppnåtts. Området som skall dammbekämpas nås
effektivt med de 4 munstycken som är direkt monterade på stålsaxkroppen. Munstyckena följer därför
saxens rörelser. Sprutmunstycken kan monteras i
olika vinklar eller ändras av kunden till munstycken
med olika diametrar eller former av sprutmönstret.
Det trycksatta vattnet förvandlas till en dimma som
drivs flera meter bort och skapar ett stort område
av dimma som effektivt fångar luftburna partiklar.
Dessutom är systemets slangarna är helt anslutna
inuti saxkroppen vilket gör dem helt osynliga och
skyddade från slag och stötar utifrån.
Allt detta är möjligt med hjälp av en specifik vridning gemensamt som tillåter hydraulolja och vattenförvaltning samtidigt möjliggör fullt utnyttjande
av rotationshuvudet för att driva skjuvning utan att
behöva oroa slangar läge. Operatören kan helt fokuserad på uppgiften.
En av de viktigaste fördelarna med Arden skjuvning är dess inverterade cylindrar i käkarna. Denna
positionering effektivt skyddar cylinderstänger mot
externa fasta risker och är ännu mer relevant med
vatten sprutning alternativet som stänger också
skyddas mot korrosion.
Fördelarna med Arden JET är inte bara tekniskt
utan även miljön. Faktum är att dammpartiklar som
genereras på rivningsplatser jobb är skadliga för arbetstagarnas och lokala invånarnas hälsa. Lera som
skapas när vattning tungt de områden som ska rivas
är också att ha en negativ inverkan på miljön. Med
ARDEN JET blir det ingen mer slam såsom vatten
finfördelas genom munstyckena med tryck som
går upp till 170 bar vilket ger ett mycket fin dimma
som är mycket effektivt mot luftburet damm, även
mikropartiklar.
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En annan fördel är de ekonomiska faktorerna.
Användning av vatten under högt tryck innebär
att mindre vatten är nödvändigt och hela processen kommer att bli mer effektiv. Man tror att kostnadsbesparing på vattenanvändning är betydande
mening att alternativet kan amorteras efter några
månaders drift och detta inte ta hänsyn till kostnadsbesparingar på rotationshuvudet och varken
kostnadsminskning på bränsle på maskinerna. Fler
besparingar kommer också att genereras på arbetsplatsen som undertryckandet av damm kommer att
innebära att andra maskiner runt inte kommer att
tilltäppta av damm och kommer därför att köras
längre en kräver mindre underhåll.
Arden JET finns nu på Arden Equipment multi
CU022 och CU031 samt dedikerade sax CD22 och
CD31, för grävmaskiner som sträcker sig respektive
från 17 till 27t och 26 till 37t. Det kommer att vara
installera på hela sortimentet under de kommande
månaderna.
Båda modellerna presenterades på Bauma mäs�san på Arden Equipments monter.
Andra stora nyheter för Arden Equipment som
följer sin CU007 booster introduktion på Intermat
i 2015, är det konkreta Pulverizer BBH014 nu också
med en Booster skapa en multiplikatoreffekt på upp
till 700 bar. Cykeltider förbättras och energibesparingar på grävmaskinen syns som BBH014 Booster
på samma effekt genererar 24% mer skärkraft än
sin bror i standardutförande. Den andra specifika
fördelen med BB014 är att det fortfarande har sin
inverterade cylinder trots monteringen av booster gör det möjligt att bevara sin optimalt skydd av
cylinderstången. Detta är obligatoriskt i den hårda
miljön i rivningsbranschen. Armeringsjärnet fräs
som tidigare ett alternativ är nu tillgänglig som en
fabriksstandard. En sluten kit, för att få finare betong skräp, finns som tillval.
Den BBH014 är nu utrustade med de nya utbytbara 500 HB gjutna teethes. Slitdelar är täckta med
600HB armeringsstål, vilket garanterar en längre
livslängd.
BBH 014 skall monteras på grävmaskiner som
sträcker sig från 13 till 22t.
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PÅ DEMCON MÄSSAN

VISAR VI EN FJÄRRSTYRD BOBCAT MED REDSKAP

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

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

Träffa våra egna
filmstjärnor
på DEMCON
monter 39A/35A

DET FARLIGA ÄR DET DU INTE SER
Vissa faror är lätta att upptäcka, en del faror ser man inte ens. De allra minsta
partiklarna som är osynliga för dig, tar sig längst in i lungan, och stannar där.
Den bästa lösningen är därför att suga upp osynligt och synligt damm direkt
vid källan. En ren arbetsmiljö leder dessutom till en friskare arbetsplats, färre
driftstopp och högre produktkvalitet. Något som vi kallar för Healthy Business.
Gå in på dustcontrol.se och läs mer om hur vi tar hand om det du inte ser.

Vilka får det svenska
demoleringspriset i år?
Det spännande utfallet i branschtävlingen Det Svenska
Demoleringspriset kommer att avgöras på kvällen den 29
september i Scandic Hotel Infracitys Ballroom.

Det Svenska Demoleringsprisets kategorier:
1. Årets rivningsentreprenör • 2. Årets håltagningsentreprenör • 3. Årets rivningsprojekt •
4. Årets saneringsentreprenör • 5. Årets håltagningsprojekt • 6. Säkerhet- och arbetsmiljöpriset •
7. Recycling- och miljöpriset • 8. Vattenbilningspriset • 9. Årets saneringsprojekt •
10. Årets tillverkare/leverantör • 11. Stora innovationspriset för tillverkare/leverantörer •
12. Det Svenska Demoleringsprisets “Hederpris”
Det Svenska Demoleringspriset är instiftat av tidningen Professionell Demolering och utdelas i samarbete med branschföreningarna Håltagningsentreprenörerna
och Riv- och Saneringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier. Prisutdelning äger rum på DEMCON-Kalaset på branschmässan DEMCON 2016, InfraCity,
den 29 september, 2016. Vid frågor om priset ring 08-585 700 48.
http://professionelldemolering.se/pages/view/det-svenska-demoleringspriset

2016

DEMCON

drar fullt hus igen
DEMCON, den verkliga mötesplatsen och festen för demoleringsbranschen närmar sig. 29-30 september är det dags
igen när proffsen möts. Du är väl med?

N

u är det dags igen. Den 29-30 september öppnar portarna för årets upplaga
av DEMCON, mässan för hela demoleringsbranschen. Det vill säga betonghåltagning, rivning i alla dess former, sanering,
återvinning, slipning och polering av betonggolv, hantering av byggdamm och betongslam,
vattenbilning, utlastning och transport och
mycket mera.

BRANSCHMÄSSA SEDAN 1998
DEMCON är världens enda renodlade mässa av
sin typ vilket gör att den inte bara lockar utställare och besökare från Sverige utan från hela
Europa. Trots att mässan spänner över många
olika sektorer så är det en mycket smal och
nischad mässa för de verkliga proffsen inom
de områden mässan omfattar. “DEMCONs signum har sedan starten varit en smal och ganska
liten mässa. Och det är precis det jag tycker är
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det fina med den. Det är inga hög besökarsiffror och har aldrig varit. Men det är mycket hög
kvalitet på besökarna genom att det är de verkliga proffsanvändarna som kommer till mässan.
DEMCON är en verklig branschfest där snudd
på alla känner varandra”, berättar mässans projektledare Jan Hermansson.
DEMCON arrangerades för första gången
redan 1998 men på den tiden hette mässan
Demotech. Men platsen för eventet, Infracity
i Bredden norr om Stockholm, har alltid varit
detsamma.

ÅRETS STARTFÄLT
I år ställer dryga 30 företag ut på mässan. De
flesta av utställarna är mycket välkända i branschen, i vissa fall både i Sverige och utomlands.
Ingen som är aktivt i bygg- och anläggningsbranschen har väl missat det stora utbudet
av mässor i landet. Det här ställer till lite pro-
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blem både för arrangörerna och besökarna.
När DEMCON arrangerades 2014 krockade
mässan med en bygg- och anläggningsmässa
i Västsverige. Efter som DEMCON är en smal
mässa drog man kortaste strået den gången
och några utställare valde den andra större
mässan. Det är svårt för en leverantör att vara
med på två mässor som infaller på samma datum. Resultatet blev att DEMCON beslutade
att senarelägga årets mässa till i slutet av september månad, det vill säga 29-30 september.
Resultatet blev att utställare som Amas Svenska AB, Lifa med Rammer, PG Export med flera
ställer ut på årets DEMCON. Lite längre fram
i den hör artikeln hittar du en förteckning
över alla utställare på mässan med företagsnamn, hemsidesadress och var du hittar dom
på mässan. Helt nya utställare på DEMCON i
år är Hultins System, CEJN, DROME, Rotar, JR
Trading med flera.
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DET SVENSKA
DEMOLERINGSPRISET 2016
Sedan 2010 delas branschutmärkelsen Det
Svenska Demoleringspriset ut i samband med
DEMCON. Priset ges ut i samarbete med Håltagningsentreprenörerna och Riv- och Saneringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier. “Priset har blivit mycket uppskattat
och som det verkar ett värdefullt mått på våra
entreprenörers och tillverkares kunnande och
kvalitet. Många använder priset i sin marknadsföring. Däremot tycker jag att många fler
skulle nomineras inför priset. Det finns så
många duktiga entreprenörer, tillverkare och
leverantörer i Sverige som är värda att uppmärksammas. Det är bara att gå in på www.
professionelldemolering.se och anmäla sig”,
säger Jan Hermansson.
Det Svenska Demoleringspriset omfattas
av en rad olika kategorier såsom Årets Håltagare, Årets Demoleringsentreprenör, Årets
Sanerare, Årets Håltagningsprojekt, Årets
Rivningsprojekt, Årets Tillverkare, Årets
Innovation, o s v. Mer information finns på
hemsidan.
Utmärkelserna delas som sagt ut i samband
med DEMCON-kalaset som är en middag som
arrangeras på kvällen den första mässdagen
den 29 september. “DEMCON-kalaset är en
festlig tillställning som brukar locka en hel del
folk från branschen. Det brukar alltid bli fullt
i Ballroom på Infracity som tar dryga 300 personer. Det blir god mat, fin stämning, en del
branschtal, prisutdelning och musikunderhållning med till och med dans för de som önskar”,
säger Jan Hermansson.

MÅNGA NYHETER PÅ MÄSSAN
Även i år är det påställt ordentligt med mäs�sor i branschen. I runda slängar arrangeras
omkring åtta bygg- och anläggningsmässor
bara i Sverige och till det skall lägga internationella mässor som World of Concrete och
Bauma. För DEMCONs del brukar det inte
vara en belastning att mässan arrangeras på
samma år som World of Concrete och Bauma.
På dessa stora internationella mässor introducerades en rad nya produkter som nu kommer
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att visas på DEMCON och för första gången i
Sverige. Många av utställarna ställer endast ut
på DEMCON bland svenska mässor. Ett bra
exempel är Husqvarna Construction Products
som lanserade en rad nyheter både på World
of Concrete och Bauma och dessa nyheter kan
alltså nu beskådas och testas på DEMCON.
Men det är inte bara Husqvarna som visar nyheter. Många intressanta nyheter finns bland
annat i montrar som HTC, Pentruder, Bobcat,
Jack Midhage, Tyrolit, SDC, Hilti, Amas, Scanmaskin med flera.
Årets utgåva av DEMCON innehåller också
en hel del aktivitet utomhus. Ett antal utställare kommer att demonstrera eller visa sina
produkter utomhus såsom Husqvarna, Tyrolit,
Hilti, Bobcat, Thovo, HTC och Scanmaskin.

MÄSSANS SPONSORER
Årets sponsorer av DEMCON är flera välkända namn i branschen. Exclusive Platinum Sponsor är Husqvarna Construction
Products som även sponsrar Det Svenska
Demoleringspriset. Gold Sponsors är Bobcat
Svenska AB och Pentruder AB och Bronze
Sponsors är Jack Midhage AB och Tyrolit
Sverige AB. Mässans sponsorer kommer att
vara väl synliga med sin logotyper på skyltar
och banderoller på mässan samt på annan
dokumentation.

TYROLIT CONCRETE
CUTTING COMPETITION
Sedan närmare sju år tillbaka arrangerar österrikiska tillverkaren Tyrolit något man kallar
Tyrolit Concrete Cutting Competition. Tävlingen är en internationell tävling där håltagare från olika länder ställs mot varandra i
tre olika tävlingsmoment, väggsågning, kärnborrning och kapning med handhållen klingkap. Allt sker på tid och bäste man vinner.
Den stora finalen kommer att hållas i Innsbruck, Österrike i början av 2017 men innan
dess genomförs en rad deltävlingar runt om i
Europa. I Norden har deltävlingar genomförts
i samtliga nordiska länder och den nordiska
finalen kommer att hållas på DEMCON på
torsdag den 29 september i Tyrolits utom-
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husmonter. Det här brukar vara ett uppskattat inslag på mässan med tävlande och supporters från hela Norden. Den som besöker
mässan bör inte missa finalen i Tyrolits stora
tält utomhus.

EN MÖTESPLATS FÖR BRANSCHEN
OCH BRANSCHFÖRENINGARNA
DEMCON 2016 har föregåtts av en massiv
marknadsföring både nationellt och internationellt. Man väntar också en del internationella
gäster främst från Europa. Den internationella
branschorganisationen IACDS (International Association of Concrete Drillers & Sawers)
kommer att närvara vid mässan och likaså representanter från EDA (European Demolition
Association). Båda organisationerna är supporters av mässan. Under mässan kommer även de

svenska branschorganisationerna Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna hålla föreningsmöten i anslutning
till mässan. Faktum är att de båda föreningarna
planerar att gå samman och det första instiftande mötet för den nya sammanslagna föreningen kommer att hållas på DEMCON. Det finns
mycket att säga om DEMCON 2016 på Infracity. Men den bästa lösningen för branschfolk
är att vara med under de två dagarna. Att gå in
på mässan är gratis men man måste registrera
sig på www.demcon.se och skriva ut sin biljett
som sedan lämnas i entrén till mässan. Önskar
man bo på Scandic Infracity intill mässhallen
erbjuder arrangören av mässan specialpris på
rummen. Bokningskod för specialpriset hittar
man på DEMCONs hemsida under rubriken
Infracity och Hotell.
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ACCEPT NO
SUBSTITUTE
NEW PRODUCTS • 100+ SEMINARS • LIVE DEMOS • EXCITING COMPETITIONS

YOU CAN’T COMPETE WITH THE REAL THING
This is World of Concrete—a firm foundation for the concrete and
masonry industries and the first and most important annual event of
the year. It’s everything you need and nothing you don’t. Put in four
high-efficiency, low-cost, smart-work days at WOC 2017 and you’ll see
your bang/buck ratio go through the roof.

REGISTER NOW

»www.worldofconcrete.com

JANUARY 17-20, 2017
SEMINARS: JANUARY 16-20
LAS VEGAS CONVENTION CENTER
LAS VEGAS, NV, USA
A selected participant in the
International Buyer Program

Utställare på Demcon 2016
AMAS Svenska AB
Monter nr: 22, 23, 24, 25
www.amas.se

Kvickaccess
Monter: U06A
www.kvickaccess.se

Andersen Contractor AB
Monter nr: 42, 43
www.andersen-contractor.se

LIFA AB
Monter nr: 38B
www.lifa.se

Au Tour du Beton
Monter: 42
www.autourdubeton.com

Nordfarm AB
Monter nr: 31
www.nordfarm.se

Bobcat Svenska AB
Monter nr: 18, 19, 20 ,21, UO3B
www.bobcat.se

OP System AB
Monter nr: 27
www.opsystem.se

Brokk AB
Monter nr: 30
www.brokk.com

Pentruder AB
Monter nr: 50
www.pentruder.se

CEJN AB
Monter nr: 13A
www.cejn.se

PDa Magazine
Monter nr: 10
www.pdamericas.com

DROME AB
Monter nr: 35C
www.drome.se

PDi Magazine
Monter nr: 10
www.pdworld.com

Dr Schulze GmbH
Monter nr: 38A
www.dr-schulze.de/en

PG Export AB
Monter nr: 36B
www.pg-export.se

Dustcontrol AB
Monter nr: 35A, 39A
www.dustcontrol.se

Pullman Ermator AB
Monter nr: 47, 48
www.pullman-ermator.se

EPOX Maskin AB
Monter: 35B
www.epox.se

Professionell Demolering
Monter nr: 10
www.professionelldemolering.se

Hamatic / Swediatec / Bentonikoneet Oy
Monter nr: 15
www.hamatic.se

ROTAR
Monter nr: 13B
www.rotar.com/en

Hilti Svenska AB
Monter nr: U04A, U05A
www.hilti.se

Scanmaskin Svenska AB
Monter nr: 36C, U05C
www.scanmaskin.se

HTC Sweden AB
Monter nr: 17, U05B
www.htc-floorsystems.se

SDC, Swedish Diamondtool Consulting AB
Monter nr: 49
www.sdcab.se

Hydroscand AB
Monter nr: 36
www.hydroscand.se

Skandinaviska Entreprenadmaskiner, SEMAB AB
Monter 32
www.semab.org

Husqvarna Construction Products
Monter nr: 44, 45, U04B
www.husqvarnacp.se

SILA AB
Monter nr: 12
www.silproducts.se

Hultdins System AB
Monter nr:
www.hultdins.se

SMC AB
Monter nr: 14
www.demolering.se

Jack Midhage AB
Monter nr: 33
www.midhage.se

Svensk Rental Tidning
Monter nr: 10
www.svenskrental.se

Jerneviken Maskin AB
Monter nr: 41
www.jerneviken.se

Thovo AB
Monter nr: U03A
www.thovo.se

JR Trading
Monter nr: 38C
www.jrtrading.se

Tyrolit AB
Monter nr: 34, 40, U01A, UO1B, UO2A, UO2B
www.tyrolitdiamant.se
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DEMCO

2016

INOMHUS/UTOMHU

45
47/48

HUSQVARNA
9x6=54m2

PULLMAN ERMATO

PD & SRT

44

HUSQVARNA

42 AU TOUR

43/42

DE BETON

41

5x2,5=12,5 m2

9x7=63m2

30

JERNEVI
MASK

ANDERSEN
CONTRACTOR
5x8=40 m2

6x

31

BALLROOM

BROKK

7x9=63m

2

SKANDINAVISKA
ENTREPRENADMASKINER

SEMAB AB

3x8=24m

8x8=64m2

2

OP System

DEMCON / ExpoRent 2016
29-30 september 2016
Inframässan, InfraCity
Exhibition Centre
Upplands Väsby

JACK MIDHAG

2015-09-04

22/23

HULTDINS SYSTEM

7m

NORDFARM

0m

10

PROFESSION
DEMOLERI
SVENSK RENTAL

S.C.O.P. AB
www.demcon.se
Jan Hermanson
08-58570046
1:300 A3

7

Bokad / Booked

Reserverad / Reserved

Ledi

HUSQ
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ON 2016

US - Indoor/Outdoor
Container för betong

Container för avfall

U01A U01B
TYROLIT

TOMEMBALLAGE

PENTRUDER

SDC

OR

U02A U02B

7x7=49 m2

7x7=49 m2

14x5=70m

TYROLIT

51B

51A

2

TYROLIT

TYROLIT

39A/35A

34/40

35B
38A

EPOX MASKIN

36C

DR SCHULZE

5,5x4=22m2

9x3,5=31,5m2

35C/35D

38C

38B

LIFA

x8=48m

DUSTCONTROL

TYROLIT

33

3,5x4,5=15,8m2

JR
TRADING
3,5x4,5=15,8m2

THOVO

DROME AB
HYDROSCAND

GE AB

7x9=63m2
7x16=112m2

U03A U03B

SCANMASKIN

IKEN
KIN

2

42 m

Utgång
utomhusområde

U04A U04B

10x3=30m2
36B

PG
EXPORT

HILTI

U05A U05B

Huvudutgång
utomhusområde

9,5x7=66,5m2

13A

SILA AB

ig / Available

CEJN

7x3=21m2

ENTRÉ

HIB-MINGEL

3x3=9m2

13B

ROTAR
5x3=15m2

HTC
SWEDEN AB

SCANMASKIN

SMC
5x3=15m2

HAMATIC
SWEDIATEC
Bentonikoneet OY

6x10=60m2

7x3=21m2

QVARNA

U05C

BOBCAT

AMAS

NELL
ING
L TIDNING

HILTI

HTC SWEDEN AB

18/19/20/21

3/24/25

HUSQVARNA

4x3=12m2

5,5x12=44m2

5,5x16=88m2

BOBCAT

U06A

7x2=14m2

KVICKACCESS

U06B

18 m

7x2=14m2

5x14=63m2

Nyttig information om

DEMCON 2016
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Datum: 29-30 september
Plats: Infracity, Bredden, Upplands Väsby
Öppettider:29 september: 09.00-18.00
30 september: 09.00-16.00
Hotell: Scandic Infracity
DEMCON-kalaset: 29 september, kl 19.00
Kommunikationer:
Pendeltåg till Upplands Väsby Station och 		
sedan buss 536
Pendeltåg till Rotebro Station och buss 560
Direktbuss från 565X från Cityterminalen, 		
Stockholm till Infracity. Bussen går förmiddagar
och sen eftermiddag.
Telefon: 08-585 700 46
info@demcon.se
www.demcon.se
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VTNs nya kombisax ger snabba käftbyten.

30
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tvecklingsarbetet stannar inte
av det vet vi ju. Ofta inspirerat och pådrivet av idéer från
entreprenörerna själva. Men alla år
bjuder inte på många nyheter. Detta
tycks vara ett sådant år. Här en ändå
en liten överblick.

VTN: KÄFTBYTE PÅ FEM
MINUTER MED NY KOMBISAX
Den nya CK-serien innehåller 3 modeller (för maskiner från 13 till 38 t)
med vardera 5 käftar. Snabbt käftbyte på 5 minuter med VTNs Fastkeysystem, enkelt och säkert. För att
möta dagens komplexa rivningskrav
har VTN tagit fram detta kombinationsverktyg för uthyrningsföretag
som behöver olika lösningar för olika kunders behov samt entreprenö-

rer som vill använda ett och samma
verktyg för olika slags jobb.
www.vtneurope.com
www.amas.se

TORO LOCO: STUBBFRÄS
Toro Loco betyder något i stil med
galen tjur och är namnet på monstertruckar och restauranger. Men
också på ett intressant företag i
vår bransch. Att kalla en stubbfräs
för Toro Loco är inte så dumt, då
tanken till en ursinnig insats av
redskapet är näraliggande. Toro
Locos stubbfräs finns för minigrävare, grävmaskiner, kompaktlastare, grävlastare och teleskoplastare.
Idealisk för att avlägsna stubben
som blir kvar efter kapning av träd.
I parker, grönområden och diken

är det mycket lämpligt att använda
fräsen för att undanröja risker med
stubbar som sticker upp och för att
förenkla gräsklippning. Lätt och
stark ram, plåtskydd för hydraulmotorn. Motorn driver en skiva
med utbytbara fasta bits. Ridå av
gummi eller kedjor förhindrar träflisen att flyga ut. Serien heter FC
och innehåller 6 modeller för maskiner från 1,2 till 30 t.
www.torolocoitaly.com
www.amas.se

FURUKAWA:
NYA HYDRAULHAMMARE
Furukawa lanserar nya små hammare med en arbetsvikt på 69-275
kg, avsedda för grävmaskiner från
0,5 till 7 t.
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Furukawas nya tyngre serie av hydraulhammare i FXJ-serien sägs kräva mindre
underhåll vilket medför mindre stillestånd.

Stubbfräs från Toro Loco.

Effektivare ljud- och dämpningssystem som
matchar EU:s krav på ett minimum av buller
och vibrationer på arbetsplatsen. Konstruktionen beskrivs som kraftig. Justerbar tryck-/flödesjusterare som ger goda prestanda. Längre
livslängd på slitdelar och en konstruktion som
gör det enklare att underhålla och byta delar.
Monoblockcylinder för undvikande av genomgående bultar. Hydraulomfånget gör att
samma hammare kan användas på ett antal
maskiner. Den nya serien heter FXa.
Furukawas konstruktion utan genomgående bultar har ytterligare optimerats för den
lilla FXa-serien. Utvecklingen sker i samarbete
med det tekniska universitetet i Tokyo. Furukawa har optimerat allt material invändigt och
har en ny härdningsprocess som ger samma
hammarvikt men med större kraft och minskad ljudnivå.
Furukawas stora serie av hydraulhammare,
FXJ finns i sex modeller på mellan 950 kg och 5
300 kg för grävmaskiner från 9 till 75 t.
Efter intensiv forskning lanserade Furukawa sin stora FXJ-serie, den första serien utan
genomgående bultar. Tack vare kontinuerlig
utveckling har man lyckas öka kraften i förhållande till vikten, enligt tillverkaren. En lättare
hammare med högre slagenergi och större
kraft helt enkelt. Den nya serien kräver mindre
underhåll och ger därmed mindre stillestånd.
Hydraulomfånget medför att samma hammare kan användas för grävmaskiner i olika
storlekar.
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Monoblockkonstruktionen utan genomgående bultar ger en mer solid hammarkropp
med bättre prestanda, hävdar tillverkaren. FXJserien är slimmad och smidigare att använda
vid rivningar, skuthantering, rörgravar o.s.v.
Ett nytt dämpningssystem gör att buller och
vibrationer minskas. Nya FXJ-serien har mindre slitage tack vare större och längre slitytor,
lovar importören Amas avslutningsvis.
www.frd.eu
www.amas.se

De kan även användas till pålning och andra
arbeten där vibrationskraft kan hjälpa till. PVserien är mycket kompakt och robust. Innehåller 5 modeller för grävmaskiner från 1,5 t till
40 t. Med Simex flödesbegränsningsventil blir
installationen enkel.
Markvibratorn är nästan som en vibroplatta
(”padda”) men med den avgörande skillnaden att
redskapet tack vare montering på grävmaskin
också kan användas för kompaktering på sidorna
och upptill. Exempelvis väggar och tak i en tunnel.

SIMEX:
MARKVIBRATOR FÖR GRÄVMASKIN

SIMEX: FIBERFRÄSAR FÖR
GRÄVMASKINER & KOMPAKTLASTARE

Simex är måhända mest kända för sina fräsar,
men företaget utvecklar också markvibratorer.

Nya RWE-serien är fräsen för grävmaskiner.
Fiberfräsen används när spår för fiber eller kablar skall fräsas i marken. Fräsmassan kan återanvändas som fyllnadsmassa. Därmed undviks
transporter och hantering av asfaltkakor som
lösgörs vid normal grävning.

Simex nya markvibrator kan, tack vare monteringen på grävmaskin, också användas för
kompaktering i sidled och uppåt.
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RW-serien för
kompaktlastare.

Simex nya siktskopa är utformad för att ge
bra sikt så att grävmaskinens förare kan
krossa, sikta, sortera och lasta material i
ett enda steg.

RWE-serien innehåller 3 modeller, RWE30,
RWE50 och RWE60. Det är framförallt
RWE50-fräsen som kommer att säljas för fiberfräsning i Sverige, en lagom stor fräs för maskiner från 9 till 18 t. RWE50 har ställbart fräsdjup
(300-500 mm hydrauliskt eller mekaniskt) och
utbytbara segment för anpassad bredd på frässpåret. Genom att byta segment i stället för
hela hjulet erhålls olika spårbredd. Fräsen kan
utrustas med antingen mekanisk eller hydraulisk djupjustering. Utloppets utformning ger
ett rent spår.
Motsvarande fräs för kompaktlastare kallas
RW. Serien innehåller 2 modeller, RW500 och
RW700 och är en vidareutveckling av T-serien.
Fräsbredden ändras, precis som på fräsarna för
grävmaskiner, genom att segment byts istället
för hela hjulet. Segment finns i bredder om 50,
80 100 och 130 mm.
Det hydrauliskt justerbara fräsdjupet är
250-500 mm (RW500) och 500-700 (RW700).
Fräsen är självnivellerande och sidoförskjutning är som standard hydraulisk. En fräs
för hårdare material som asfalt, betong och
kalksten.

SIMEX: SIKTSKOPOR
MED JUSTERBAR SLUTFRAKTION
Förra året släppte Simex världens första siktskopa med steglöst justerbar fraktion inifrån
hytten, utan att några delar behöver bytas ut. Nu
utökas serien med 2 nya modeller, VSE20 och

VSE30. Detta innebär att siktskopan nu finns för
maskiner från 12 t upp till 40 t. Det finns olika
diskar för olika material som du enkelt kan byta
utan att valsarna behöver demonteras. Skopan
är utformad för att ge bra sikt så att grävmaskinens förare kan krossa, sikta, sortera och lasta
material i ett enda steg.
www.simex.it
www.amas.se

NPK:
BETONGSAXAR & PULVERISERARE
NPK kompletterar sin kraftiga SV-serie av betongsaxar med dubbla cylindrar och dubbla
s.k. Power Boosters med ytterligare två storlekar. NPK SV-36 för maskiner 29-38 t. NPK
SV-47 för maskiner 39-48 t. I serien finns nu 5
modeller för maskiner 19 till +100 t.
Den fasta pulveriseraren G-18JX (för maskiner 17-22 t) och den roterande U-21JRX (för
maskiner 19-28 t) kompletteras med bultat
motbett i kombination med den bultade tandplattan på den rörliga käften. Detta medför
enklare underhåll av slitdelarna som lätt kan
demonteras och bearbetas på verkstad utan att
hela redskapet behöver transporteras.
NKP G-25JEH är en fast pulveriserare med
inbyggd elektromagnet på 2,4 kW som drivs
med 220 V likström. G-25JEH är byggd på den
populära och effektiva NPK G-18J med s.k. PowerBooster. Den beskrivs som mycket effektiv
och snabb med en öppningstid av käften på

0,9 sekunder vid ett oljeflöde på 200 l/min.
Även på denna modell har tandplatta och motbett bultats.
Slutligen utökar NPK sitt sortiment i den
nya PH-serien med modellen PH-07 för maskiner 1,5-3 t. PH-serien är konstruerad utan
sidobultar, är lättare, har mindre antal delar,
tomslagsskydd, är lätt att underhålla och har
samma höga slagkraft som den tidigare tyngre
GH-07.
www.npkce.com
www.semab.org

NPKs kraftiga serie betongsax SV36
för maskiner i storleksklassen 29-38 t.
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Kim och Lars-Olof Dahl på Demcom tillsammans
med Joacim Ericsson, affärsområdeschef rivning
och Mårten Fuchs, VD för Delete i Sverige.
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Traditionsenligt publicerar vi kort fakta om den svenska demoleringsbranschens aktörer det senaste året. Som vanligt är
det en begränsad skara aktörer som väljer att dela med sig av
sin verksamhet.

I

ngen kan i alla fall påstå att den svenska rivningsbranschen är statisk nu förtiden. Det
känns som att den är i ständig förändring i
alla fall när det gäller uppköp åt olika håll och
kanter. Det bolag som stått för de mesta uppköpen under de senaste två åren är finskägda Delete som etablerat sig som en jätte inom demolering, inte bara i Norden utan i Europa totalt.
Sist var det DEMCOM som stod på inköpslistan
vilket är det hittills tyngsta namnet bland Deletes förvärv och även den största aktören inom
svensk rivningsindustri under många år.

MÅNGA ÄGARBYTEN
Men ägarbytena och förändringarna i branschen är många flera än så. Lotus köpte Rivab
om än för några år sedan. Corvara köpte upp
Borrkompaniet och R.Å.D. i Sverige och det
var inte så länge sedan. Och dessförinnan sålde
Niklas Johansson sin bolagsgrupp till Kuusakoski. Uppköpet innebar att Corvara ger sig in
i leken som en ny aktör på rivning och håltagning. AF Decom förvärvade Härnösands Bygg-
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returer också för några år sedan. Det känns
lite som om att allting började med när Lodab
och Segerströms bestämde sig för att gå samman. Tillsammans blev de under några år en
mäktig aktör. Sedan har Demolit förvärvats av
norska Recover som också köpte Relita. Det
här är bara några få men större exempel på en
bransch i förändring. Men vad beror det här på?
Orsakerna är många men främst handlar det
om att den svenska rivningsbranschen gått från
att vara en liten entreprenadverksamhet till en
fullödig industrisektor. Det har alltid funnits
stråk av att vara en industrisektor tidigare men
det är först under 2000-talet som branschen
ökat i omfattning så man kan kalla den en industrisektor. Orsakerna är många. En orsak är
att branschens verksamhetsområden breddats
betydligt. Återvinning och saneringsarbeten
samt metallhantering har fått betydligt större
utrymme bland våra rivningsentreprenörer. Lagar och förordningar har skärpts betydligt men
som också skapat nya affärsmöjligheter. Förr
återvanns det inte i samma omfattning som nu
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eftersom det inte fanns några pengar att tjäna.
Men när en ganska liten entreprenadverksamhet transformeras till en industrisektor minskar
också antalet aktörer. Man kan säga att de blir
färre men större och det är det som håller på
att hända i Sverige. Kraven på entreprenören,
det vill säga de anställdas kompetens, ökar samt
kraven på resurser ifråga om maskinpark. Det är
inte alla som orkar att hålla jämna steg med den
här utvecklingen. Det som är positivt dock är
att denna utveckling till viss del slår ut de oseriösa aktörerna som förstör för de seriösa. Men
det finns fortfarande till viss del oseriösa inslag
kvar inom den svenska rivningsbranschen.

DELETE FÖRVÄRVAR DEMCOM
När marknaden nåddes av nyheten i juni att
Delete förvärvat DEMCOM möttes det både
av förvåning och kommentaren “jaha, dom
med”. Oavsett reaktionen så placerar det Delete som absolut etta inom sektorn rivning och
sanering på den nordiska marknaden. Under
2015 sysselsatte Delete 800 medarbetare och
omsatte 1,3 miljarder kronor och det var alltså
innan förvärvet av DEMCOM. Delete har som
ambition att bli det självklara valet som leverantör av miljöservicetjänster i Norden.
“Demcoms expertis och fina referenser kombinerat med vår kompetens och erfarenhet tar
oss nu ett stort steg framåt i Sverige”, säger Jussi
Niemelä, CEO för Delete Group, LTD.

“Det är med stolthet vi välkomnar Demcom
till Delete. Demcom tillför extremt god kompetens inom tekniskt svåra rivningar. Som den
ledande aktören i branschen väljer vi nu att gå i
första ledet när det gäller medarbetarnas säkerhet, miljöarbete och kvaliteten i det arbete vi utför. Vi håller hög nivå idag, men vi och branschen
kan ställa ännu högre krav på oss själva”, säger
Mårten Fuchs som är VD för Delete i Sverige.
DEMCOM behöver ingen närmare presentation och verksamheten inom bolaget kommer att fortgå som vanligt. Demcom, med bas
i Örebro, har i dag ett 50-tal anställda och omsätter cirka 170 miljoner kronor. Kim Dahl är
vd, han håller med och menar att samgåendet
också för med sig utvecklingsmöjligheter som
Demcom inte hade klarat av på egen hand.
“Som jag ser det finns det ingen begränsning
kring vad vi nu kan uträtta inom segmenten rivning och sanering, vare sig i Sverige eller Finland, men även ute i Europa”, säger Kim Dahl.
Att som en mindre aktör inom den svenska
rivningsbranschen kan det vara svårt att hålla
jämna steg med utvecklingen och de krav som
ställs. Att vara del av ett större sammanhang
har sina fördelar i alla fall om man vill räkna på
de riktigt stora rivnings- och saneringsjobben
inom exempelvis processindustrin där kraven
på entreprenörerna bara blir högre och högre.
Ett exempel på en sådan fördel är att Delete är
bland de första företagen som certifierat sig enligt de nya kvalitets- och miljöstandarderna ISO
9001:2015 (kvalitet) och ISO 14001:2015 (miljö).
“De nya standarderna har fått en gemensam
grundstruktur för att det ska bli enklare att integrera systemen för kvalitet och miljö. Just detta har
vi tagit fasta på när vi byggt upp de olika rutinerna
som ingår i ledningssystemet”, berättar Esa Ateva,
ansvarig för kvalitets- och miljöarbetet på Delete.
I de nya standarderna betonas ännu mer än
tidigare ledningens ansvar och engagemang för
att utveckla ledningssystemet. En annan tydlig
skillnad jämfört med de gamla standarderna är
att man ännu noggrannare ska analysera riskerna i verksamheten. Detta ligger helt i linje med
Deletes SKA 100 %, Skydd, Kvalitet, Attityd.

NY CERTIFIERING FÖR DELETE
“Vi är nu glada att även vara certifierade enligt standarden för arbetsmiljö OHSAS 18001. Det har vi
tidigare endast varit i Finland”, förklarar Esa Ateva.
”Enklast kan man beskriva OHSAS 18001 med
att företaget ska ha rutiner som uppfyller alla gäl-

lande lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet. Centrala begrepp är riskanalyser och hur man
skyddar sig mot olika risker i arbetsmiljön. Syftet
är att förebygga olycksfall och ohälsa som orsakas
av brister i arbetsmiljön”, avslutar han. Arbetet på
Delete har mycket fokus på SKA100%, Deletes egen
kvalitetsstämpel som står för skydd, kvalitet och attityd till 100%. OSHAS är ganska nytt i Sverige och
kommer ursprungligen från England.

KORT OM DELETE SVERIGE
Delete grundades i Finland 2010 och etablerade
sig i Sverige 2012 genom uppköp av Sanvac Miljö
AB. Sen har Deletes resan fortsatt genom förvärv
och organisk tillväxt. Man har nu köpt upp inte
mindre än 10 bolag i Sverige som tillsammans är
Delete. Sätet för Sverige ligger i Skellefteå. Delete
ägs av Axcel (dansk-svenskt) private equity och av
ledning och nyckelpersoner inom företaget.
Fram till förvärvet av Demcom var Delete i Sverige störst inom industrisanering men sedan förvärvet har man stärkt sin ställning inom rivning
betydligt. Rivning är det område som under 2016
har växt snabbast både genom förvärv och organiskt. Delete utför tung rivning, lätt rivning, betonghåltagning, betongsågning, diverse sanering
såsom asbest och pcb. Det kan vara höga höjder,
trångt, svåråtkomligt mm. Allt går att genomföra
med rätt kompetens och utrustning. “Vi har välutbildade medarbetare med en mångårig kunskap
från branschen. Vi prioriterar säkerhet och miljö
och har inför större rivningsuppdrag genomgående kontakt med de myndigheter som berörs,
exempelvis Arbetsmiljöverket”, berättar My.
Maskinparken är omfattande och består
av mindre/lättare maskiner från tex: håltagningsutrustning, betongsågar, kapar, Brokkar,
kompaktlastare och rivningsrobotar till tyngre
maskiner upp till 140 ton, höjdrivare och grävmaskiner. “Vi har inom koncernen maskiner
som kan riva upp till 41 meter. Samtliga maskiner är utrustade med nödvändiga verktyg
såsom hydraulhammare, saxar, krossar, sorteringsgripar etc”, säger My.
Personalen har kundspecifika utbildningar
men även asbest-pcb, hjullastare, grävmaskins
behörighet mm. Platschefer och projektledare
har även BAS-P samt BAS-U utbildning. Man
utbildar kontinuerligt sin personal internt,
inom exempelvis arbetsledarutbildningar med
inriktning på HR, ekonomi, sälj mm. Certifieringarna har vi nämnt om och man har även
tillstånd att sanera asbest och PCB samt till-

stånd att transportera farligt avfall på väg.
Under 2015 omsatte man 320 miljoner och
beräknad omsättning 2016 är 540 miljoner.
Målet är att omsätta ca 1 miljard 2018. Man
sysselsätter idag drygt 300 anställda.
Delete har just nu projekt igång från Göteborg i söder till Kalix i norr. Man har löpande
ugnsrivningar på Boliden, man har genomfört
släcktornsrivning på SSAB i Luleå 2015 och utfört arbete på Västbergabron under året. Just
nu är det Delete som river Slussen i Stockholm samt utför demolering av kärnreaktorn
på Studsvik Nyköping. Rivningsprojekt på Billerud/Korsnäs i Kalix pågår och företaget påbörjar rivning av Gasklockan i Göteborg, stor
rivning på Iggesunds pappersbruk i månadsskiftet. Flera stora projekt under beräkning.
My berättar att marknaden känns vaken och
det är flera omfattande projekt på gång som
man räknat och räknar på. Det är mycket fokus
på återvinning och återanvändning av material,
miljö, säkerhet, och arbetsmiljö. “Det känns bra
för oss på Delete som har högsta prioritet på ansvarstagande inom dessa områden”, avslutar My.
www.delete.se

KORT OM DESTROY
Rivningsentreprenören Destroys ägs av Johan
Ahlström samt Henrik Johansson.
Lättrivning är företagets största affärsområde men Destroy vill öka de övriga delarna
i olika storlek såsom tung rivning, sanering
samt håltagning. Man erbjuder tjänster inom
alla nämnda sektorer samt att man har ett
eget åkeri för transporter och krankörning.
Maskinparken består av ett 20 tal Bobcats , 10
Brokkar i varierande storlekar, grävmaskiner
ca 10 st, från 1,6-48 ton och fem lastbilar med
lastväxlarfunktion samt en kranbil.
Destroy är certifierade för sprängning samt
att sanera asbest. Man är certifierade att utbilda inom ett flertal lättare utbildningar. I
princip all personal har den utbildning som
uppdragen kräver.
Omsättning för 2015 hamnade på 80 Mkr
och man räknar med att 2016 kommer att bli
likvärdigt. Destroy har ej för avsikt att öka omsättning de tre närmaste åren.
Idag sysselsätter men 87 anställda.
Nya förvärv som planeras är en bättre kranbil och en bättre lastväxlare. Nyligen genomförda projekt är arbete på större innergård på
Kungsholmen med tillhörande rivning i hus,
fasadrivning på Lindhagensplan, rivning av
Bredbyskolan samt Tungelstaskolan, kontorsanpassning i Kista med mera.
Pågående projekt är rivning av kontor samt
håltagning i Nacka Strand. Rivning av fabrikslokaler Hammarby Sjöstad.
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Keestrack Destroyer - Slagkross redo för framtiden

Keestrack Destroyer - 3 storlekar för alls behov
Destroyer R4 10.11 30 ton 770 x 960 mm
Destroyer R6 11.13 45 ton 800 x 1050 mm
Destroyer R8 13.13 60 ton 900 x 1250 mm
Krossa asfalt till 0-11/0-16, betong blir metallfri. Krossar även
tegel, berg, natursten, glas eller andra material. Hängsikt och
returtransportör ger dig en färdig fraktion. Med magnet tar
du enkelt ut metall och armering hur materialet.
Följ oss gärna på www.facebook.com/keestracksverige

www.fredheim-maskin.se – info@fredheim-maskin.se - tel. 070 538 24 26 / 070 527 44 16

• HÅLTAGNING • SANERING
• RIVNING • BETONGSLIPNING

SAVE TIME
SAVE FUEL

DEMOLERINGSUTRUSTNING

WITH NPK POWERBOOSTER

CRUSHER S-13XCR

Gå gärna in och läs fler
nyheter och reportage på:

www.pdworld.com

NPK står för hög kvalitet och prestanda. Vi levererar pålitliga
och slitstarka verktyg till rivningsbranschen.
I sortimentet hittar du:
• Hydraulhammare
• Betongkrossar
• Betongsaxar
• Kompaktorer
• Stålsaxar
• Demoleringsgripar
WWW.SEMAB.ORG

Destroys beskrivning av den interna marknaden idag är ett flertal aktörer som bygger på
sig i respektive företag med nyförvärv av mer
kompetens, ett antal mindre aktörer som kämpar sig in på marknaden och ett relativt stort
personalbytande företagen emellan.
Många större byggare har många nya projektledare varför ” gamla kunder ” blir som nya igen.
Dessutom försöker ett relativt stort antal uthyrningsföretag komma in på rivningsföretagen.
www.destroyer.se

KORT OM HAGA ROT
Haga R.O.T. Service AB har sitt huvudkontor i
Norrköping och bolaget ägs av grundaren John
Torsell. Man arbetar främst med sanering, håltagning och rivning men har siktet inställt på
att växa mer inom området tung rivning.
De tjänster man bland annat erbjuder är sanering av asbest och PCB, betonghåltagning i
alla dess former, lätt och tung rivning, betonggolvsslipning, krossning och återvinning av
rivningsavfall samt marksanering.
Maskinparken består av ett antal 30 till 40
tons rivningsutrustade grävmaskiner med oilquickfästen. Man har tre stycken Brokk rivningsrobotar i modellerna 50 till 400. Dessutom sex HTC golvslipar. Till detta skall läggas
25 stycken fullt utrustade servicefordon för
håltagningsarbeten. Man har en Haas grovkross
för betong/asfaltskross samt en mobil återvinningskross i Innochrush 35 en Parker plant 165
sikt och en Doppstadt 620 sikt, mm. mm.
Bolaget är certifierade enligt BF9K samt Relicens (Rekommenderat företag den kan man
inte köpa).
Personalen är utbildade enligt Lin, Heta
arbeten, säkra lyft, maskinutbildningar, bas u
och p, kalkyl, ritningsläsning, asbest och PCB,
arbetsledarkurs, HLR, m. ﬂ.
Omsättningen under 2015 hamnade på 78
Mkr och för 2016 räknar man med att nå upp
till cirka 90 Mkr. Antalet anställda ligger på 70
stycken. Man räknar med att kunna öka omsättningen under de kommande åren ytterligare.
Investeringar sker löpande och man räknar
främst med att investera i fler grävmaskiner
och håltagningsutrustningar.
Pågående och kommande projekt är rivning
av hus på universitetssjukhuset i Linköping,
rivning och håltagning på Karsuddenssjukhus, stambyten i Östergötland, krossning av
sopor på återvinningsanläggning, rivning i hus
för nya verksamheter. Man har precis avslutat
rivning vid Karsudden etapp 1, rivning gripenskolan i Nyköping, rivning Käkkirurgen på
universitetssjukhuset i Linköping mm.
Vad gäller marknaden och konkurrenssituationen så upplever John Torsell situationen
som kvalitetsmässigt ojämn.
www.hagarot.se

KORT OM HÄRNÖSANDS BYGGRETURER
AF Härnösand Byggreturer AB grundades 1997
och har sitt säte i Härnösand. Bolaget ägs som
bekant av AF Gruppen. Bolaget arbetar främst
med rivning, sanering och håltagning och vill

Vad gäller marknadsläget just nu bedömer
man att det är mycket att räkna på men att
prisbilden inte verkar följa med.
www.rivkompaniet.se

fortsätta växa inom alla tre sektorer. Tjänster
man erbjuder idag är selektiv rivning, totalrivning, håltagning, sanering, robotrivning, tung
rivning, rivning på hög höjd med mera.
Bolaget besitter en komplett maskinpark
för alla typer av rivningar. Man har flertalet
Bobcats, Brokkar, rivningsutrustade grävare,
håltagningsutrustning, saneringsutrustning,
bilningsmaskiner mm.
Man är certifierade för asbestsanering och har
transporttillstånd av farligt avfall. De anställda
har utbildning för byggarbetsmiljösamordnare
BAS-P/BAS-U, Miljöansvarigutbildning, asbestsanering, PCB-sanering, Säkra lyft, Heta arbeten,
Mobil arbetsplattform, Brandskydd på byggarbetsplatser, Ställningscertifikat, Arbetsledarutbildning, Hjärt- och lungräddning.
Omsättning för 2015 hamnade på 145 miljoner och för 2016 räknar man med att hamna på
ungefär samma nivå.
Exempel på genomförda projekt är rivning
av byggnad 19 på Södersjukhuset. Man har
genomfört både tung och lätt rivning på Klaracentralen i Stockholm samt saneringsarbeten.
Man har flertalet större projekt i Stockholmsområdet på ingång.
Marknadsläget upplevs som positivt med
många projekt och mycket att räkna på.
www.byggreturer.se

KORT OM
RIVKOMPANIET I STOCKHOLM AB
Rivkompaniet i Stockholm AB är en ny aktör
om än med personal som är gamla i gemet.
Företaget har sitt säte i Saltsjö Boo utanför
Stockholm och bolaget ägs av Pauli Hietala,
Eric Leijonhufvud samt Mats Udd som alla
äger en tredjedel i bolaget.
Man är störst inom affärsområdet rotrivningar och det är inom dett a område man
också vill växa. De tjänster som man erbjuder
är rivning, håltagning och sanering.
Rivkompaniet arbetar som konsulter inom
rivning och köper in alla tjänster och har därför ingen egen maskinpark.
Vad gäller certifieringar så arbetar man efter
kvalitetsgruppens KMAs system. Utbildningar
hos personalen är Bas U, Bas P, Byggjuridik.
Omsättningen under 2015 hos det nystartade bolaget hamnade på 25 Mkr och för 2016
räknar man med att omsätta 45 Mkr. Målet
inom ett par år är att tangera cirka 50 Mkr i
omsättning. Bolaget sysselsätter idag tre personer, d v s ägarna och resterande arbetskraft
och kompetens hyrs in.
Några exempel på genomförda projekt är
Projekt Kungshuset, Lindeparken, skola, kv.
Sjöbohem, Farsta Gymnasium, Gallerian T31,
Gallerian T33.

KORT OM TRELLEGRÄV
Trellegräv AB i Trelleborg är ett stabilt företag
med en stadig organisk utveckling. Det har alltid varit så. Bolaget i sin nuvarande form grundades 1994 och ägs och drivs av syskonen Jonas
Jönsson, Stefan Jönsson och Ulrika Ekholm.
Det affärsområde som man arbetar och
vill växa inom är tung maskinrivning på hög
och låg höjd. De tjänster man erbjuder är maskinrivning, tung rivning, höghöjdsrivning,
skrotrivning och undervattensrivning.
Trellegräv har ett trettiotal rivningsutrustade maskiner, mestadels Caterpillar, 4 st
höjdrivare 47-62 ton , (en femte beställd), 5
st rivningsmaskiner mellan 30 till 40 ton, 12
st rivningsmaskiner mellan 20 till 30 ton, 8 st
rivningsutrustade hjulgrävare 17 till 25 ton, 3
minigrävare 1.5 till 6.5 ton med sax, hammare,
grip, fräs mm samt hjullastare 30 ton och 2 st
lastväxlare med släp samt ett50 tal ﬂak.
Utrustning: Hammare 22 st, 200 kg – 8 ton,
Märke SMC, Furukawa, Krupp, Montabert.
Saxar, krossar, nibblers: Ca 35 st 300 kg – 6.6 ton,
Märke SMC, NPK, Furukawa, VTN, Trevibenne,
Cat. Rivningsgripar, ca 28 st: Cat, Demarec, VTN.
Personalen är utbildade i Heta arbete, arbete
på väg, lipkurs, kvalitet och miljö, Asbest mm.
Omsättningen för 2015 hamnade på 106
miljoner och innevarande år beräknas till 100
till 120 Mkr, beroende på pågående projekt.
Antalet anställda ligger i nuläget på 43 personer
men man hyr hela tiden in underentreprenörer.
Nyinvesteringar är en höjdrivare Cat 352 F, 1 st
Cat 330 F med VA-bom, 2 st Cat 326 med VA-bom,
1 st Cat 322 & 1 st Cat 320 rivningsutrustade hjulgrävare med VA-bom, vikt 22C25 ton, diverse pulveriserare och rivningsgripar tll de nya maskinerna.
Genomförda projekt är det precis avslutade
Cementa i Limhamn, rivning av cementfabrik.
Avslutar i september rivning av Scan i Kävlinge, stor slakteriindustri.
Kommande rivningar: Lantmännens silosanläggning i Tygelsjö, Bostiks gamla fabrik i Limhamn, diverse skolor i Malmö-Lundområdet samt
diverse större och mindre byggnader i Skåne.
Marknaden beskrivs som att det är mycket
att göra då det är högkonjunktur i byggbranschen. Dock är konkurrensen hård men med
högre och bättre miljökrav på de flesta objekt
faller en del konkurrens bort vilket är positivt.
Kunden tittar ej enbart på priset utan mer på
kvalitén och helhetslösningar.
www.trellegrav.se
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Norrtälje hamn

TRANSFORMERAS

Företaget NKR Demolition Sweden AB genomförde under våren 2016 ett spektakulärt rivningsarbete i Norrtälje hamn. Hela
hamnområdet ska byggas om och gamla byggnader och silos
skulle bort. På området kommer man istället att uppföra lägenheter, kontor och affärslokaler.

N

orrtälje kommun håller i hela projektet
men NKR uppdrogs av Lantmännen
att ta ner ett antal silos. Projektet drog
igång redan i maj 2015 då man rev lågbyggnader och några mindre silos. Sedan stod jobbet
stilla och togs åter upp i maj i år. Då skulle
främst den stora siloanläggningen rivas bestående av tolv så kallade rör på cirka 54 meter
och ett torn på nära 60 meter.

FASTIGHETEN
KLARADE BARA LÄTTA MASKINER
I tornet fanns en transportör för spannmålet
till rören, trapphus med mera.
Rivningen av de tolv rören gjordes i maj
månad fram till midsommar medan tornet
togs ner i augusti. De tolv rören och ett tak
revs med hjälp av en 14 tons Volvo EC140grävare då det var omöjligt att nå upp med
en höjdrivare. Volvon lyftes upp med en mobilkran och på toppen av byggnaden byggdes
ett så kallat avspårningsskydd med en 600balk som fungerade som en hockeyrink så att
grävare inte skulle riskera att komma ut över
kanten.
“Vi genomförde ett minutiöst planeringsarbete. Viktigt var också att bedöma hållfastheten både i fastigheten och av den mark fastigheten stod på”, berättar NKRs projektledare
Andreas Eriksson. “Vi gjorde bedömningen
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efter att ha kollat de ritningar som fanns att
relativt lätta maskiner bara kunde användas på själva byggnaden”, tillägger Andreas.
Volvo-grävaren lyftes upp på toppen av byggnaden där taket revs och cirka fem meter av
den översta delen av de tolv silorören. För rivningen användes en hydraulhammare och en
betongsax av märket Robo från finska Ramtec
som säljs av Entrack i Sverige. När rivningen
på toppen av byggnaden genomförts kunde
man med hjälp av en Manitowoc-kran försedd
med kula riva samtliga rör. Kvar stod däremot
torndelen med trapphus och transportören av
spannmål. För att riva denna byggnad hade
man förberett med att med väggsåg fästen i de
översta delarna av tornet. I augusti kunde man
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sedan fälla hela tornet med hjälp av vajrar fästa
i de översta delarna.

ALLT ÅTERVANNS
Hela rivningen mätte totalt 30 000 ton betong
och andra rivningsmassor. Till detta skall läggas marksaneringen som genererade ytterligare
6 000 ton betong och rivningsmassor. Allt material återvanns och betongen krossades ner till
0/90-material. Merparten användes som fyllnadsmaterial på platsen och resten såldes vidare.
Själva rivningen av de tolv rören och tornet tog
cirka två veckors effektiv tid och sysselsatte endast tre man från NKR, en operatör och två man
som övervakade arbetet på den hög höjden.
www.nkr-rivning.se

träffa oss på demcon
i upplands väsby
^29–30 september.
monter 47/48.

Vi lever upp
till kraven.
På Pullman Ermator låter vi din arbetsmiljö styra vår produktutveckling. Därför sitter det
H13-filter i alla våra luftrenare. För oss är det nämligen självklart att maskinerna har ett
filter som kan hantera det allra finaste dammet – så att det stannar i maskinen och inte
hamnar i dina lungor.
I november förra året kom Arbetsmiljöverkets nya regler för hantering av kvarts- och
stendamm i arbetsmiljö* och då blev H13-filter ett krav. Inte en dag för tidigt tycker vi.
I vårt sortiment hittar du kraftfulla luftrenare för alla storlekar på jobb. Förutom regelrätta
filter har de ett högt flöde, låsbara hjul och en lättare vikt än sina konkurrenter. Allt för att
göra det tunga jobbet lätt.

pullman-ermator.se

*Har du missat de nya reglerna och vill veta mer? Sök då efter AFS 2015:2 på www.av.se eller prata med någon av våra säljare.

NYA RM 120GO! – HÖJER
RUBBLEMASTER TILL EN NY LIGA
En annan intressant nyhet från OP System
är RM120GO! som är ett riktigt flaggskepp.
Modellen lanserades på Bauma i våras. RM
120GO! är en 34 tons maskin som öppnar ett
nytt segment för RubbleMaster, då den har en
arbetskapacitet på hela 350 ton i timmen! Maskinen har en inmatningsöppning på hela 116 x
82 cm. Motorstyrkan kommer från en 2x4 kW
dieselmotor på totalt 286 kW. Ekipagets vikt
är 29 ton. Mer information om produkterna
hittar då på mässan DEMCON där OP System
ställer ut.

NY SPLITTER FRÅN DOPPSTADT

Intressanta nyheter för siktning och krossning från OP System

N

u lanserar OP System intressanta nyheter för krossning och återvinning.
OP System är som bekant bland annat
återförsäljare för österrikiska Rubble Masters
mobila krossar.

NY FÖRSORTERARE
FRÅN RUBBLE MASTER
OP System lanserar nu Rubble Masters nya och
effektiva fraktionssorterare RM VS60. RM VS60
är en pålitlig fraktionssorterare och ett perfekt
komplement till Rubble Masters mobila krossar.
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Genom att försikta med RM VS60 minskar man
slitaget på krossen. Den är försedd med dubbla
siktdäck och lämpar sig utmärkt för sortering av
asfalt, betong, tegel, schaktmassor med mera. Kapaciteten är upp till 100 ton per timme dock beroende på typ av material. El kan tillföras direkt
från krossens generator. Materialstorleken som
kan hanteras är upp till 500 , och siktstorleken
ligger mellan 0/20 till 0/75. Enhetens transportvikt är 2,5 ton. Motors kapacitet ligger på 2x0,95
kW och den totala vikten på ekipaget är 4,2 ton.
RM VS60 passar utmärkt till krossen RM 60.
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Doppstadts SPLITTER är en ny lösning för
att separera svåra material som t ex blandade
hushållssopor, industri- och skrymmande
avfall, skrot, träavfall, organiskt avfall, byggoch rivningsavfall och mycket mer. Splitterns
unika skruvdäck separerar material i tre riktningar samtidigt. Kubiska, tunga föremål
transporteras i sidled. Stora, långa eller lätta
föremål fortsätter rakt fram. Material som är
mindre än skruvarnas mellanrum, faller helt
enkelt igenom och transporteras i annan riktning. Det patenterade, kraftfulla, slitstarka och
blockeringsfria skruvdäcket separerar även de
tyngsta materialen och möjliggör en hög siktningsvolym på liten yta.

LÄR DIG HUR DU SLIPPER
GÖRA JOBBET SJÄLV
PÅ DXRUSERGUIDE.COM
När uppdraget handlar om snabb och säker precisionsrivning är det svårt att slå en fjärrstyrd rivningsrobot
som Husqvarna DXR. En kraftfull redskapsbärare som är så kompakt, smidig och lätt att den kan gå i trappor,
krypa genom smala öppningar eller firas ner i schakt för att göra tunga och farliga jobb, medan du själv styr
den på bekvämt avstånd med den trådlösa fjärrkontrollen. DXR kan utrustas med flera kraftfulla verktyg
och tillbehör för rivning, fräsning, grävning och sortering.
Se Husqvarna DXR i aktion och lär dig hur du använder den på dxruserguide.com

www.husqvarnacp.se
Copyright © 2016 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)

“VI SKA VÄNDA MARKNADEN
MED VÅRA FRÄSAR”

Han har arbetat med hydraulhammare hela sitt vuxna liv och kan produkten
utan och innan. Men vid 63 år fyllda tror Anders Ståhle att den stora innovationen inom demolering är maskinburna hydrauliska skivfräsar.

D

en svenska demoleringsbranschen har
förändrats en hel del under åren. I alla fall
under de nära 21 år som branschtidningen
Professionell Demolering funnits. Varumärken
har kommit och gått och likaså entreprenadföretag som arbetar med rivning och återvinning. Kartan har delvis ritats om många gånger. Men en del
aktörer känns som om de funnits med sedan urminnes tider och dessutom långt innan tidningen
Professionell Demolering fanns.

KONSTRUKTION I SVERIGE
OCH TILLVERKNING I SYDKOREA
En av dessa aktörer är Anders Ståhle med företaget SMC, Ståhle Mining & Construction i
Tullinge. De flesta som varit med i branschen
känner Anders sedan länge vare sig det är konkurrenter eller entreprenörer. Anders har sin
stil och det har han alltid haft. Han säger vad
han tycker. Han är inte rädd för att sticka ut
hakan och ibland kanske lite för långt. Men
ingen kan slå honom på fingrarna vad gäller
tekniskt kunnande inom hans specialområde,
demolering. Han är påläst och har bland annat
varit ordförande i, på den tiden kallat, EMSAs
hammargrupp mellan åren 1987 och 1999. Idag
heter branschföreningen Maskinleverantörerna som SMC är medlemmar i.
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Anders Ståhle föddes 1952 mitt i gruvdriftens
karga samhälle Kiruna. Utbildade sig till bergsingenjör inom gruvnäring och metallurgi på KTH i
Stockholm och har arbetat för flertalet större internationella tillverkare av maskiner och verktyg
för gruvdrift och i anläggningsbranschen. Bland
annat har han varit stationerad i Frankrike och
Tyskland och arbetade under en tid på både
Montaberts och tidigare Krupps utvecklingsavdelningar. Efter många år som anställd konstruktör och säljare för olika bolag både utomlands
och i Sverige beslutade Anders att börja utveckla
sina egna hydrauliska verktyg. I maj 1997 grundades Ståhle Mining & Construction AB. Han hade
redan då spenderat många timmar vid ritbordet
och utvecklat den typ av demoleringsverktyg
som han bedömde som mest effektiva och lönsamma för användaren. Han hade inte resurser
för en fullständig egen tillverkning och det har
aldrig varit planen heller, berättar Anders. “Jag
ville hellre hitta en pålitlig legotillverkare av mekaniska och hydrauliska verktyg som jag kunde
lita på och som gjorde som det stod på mina ritningar. Helst så långt som möjligt från Sverige”,
berättar Anders. Efter ett ganska omfattande
studie av legotillverkare hamnade Anders i Sydkorea. Han vill inte nämna vilket företag men
ganska snabbt visade det sig att valet var rätt.
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“Det har funkat mycket bra med vår leverantör
i Sydkorea och faktum är att mentaliteten där är
ganska lik den svenska”, säger Anders. I mitten av
1999 lanserade SMC sin första egna generation
av hydraulhammare och sedan dess har man levererat över 1200 hammare av märket SMC ut till
kund i Sverige och övriga Norden. De övriga rivningsverktygen i produktsortimentet tillverkas,
efter SMCs ritningar, också i Sydkorea men av
en annan tillverkare. SMC har idag fyra anställda
inklusive Anders. Bolaget är familjeägt och såväl
Anders fru Agneta och sonen Niklas sitter med i
bolagets styrelse. Innevarande år ser bra ut och
man räknar med att nå en omsättning upp emot
35 Mkr. Under de senaste åren har omsättningen
pendlat mellan 24 till 30 Mkr årligen.
“Det är naturligtvis inte alltid enkelt att driva sitt eget bolag. Det finns inga skyddsnät och
bolagets utveckling är beroende av att man tar
rätt beslut. Det har varit tufft många gånger
men vi har lyckats bra tycker jag. Vi har alltid
presterat hyfsade resultat och har inga lån i bolaget. Vi äger våra fastigheter och inkrom och
det känns tryggt”, säger Anders.

SORTIMENTET
SMCs hydraulhammarsortiment består idag av
17 olika storlekar som finns i 23 olika modeller

Anders Ståhle (vänster) och Magnus Karlsson
intill den senaste modellen av skrivfräsar
från SMC som man visade på mässan Maskinexpo i våras.

då vissa hammare finns i lite olika varianter.
Vikterna spänner från 70 till 7000 kg. Under
året kommer man dock lansera en ny modell
i 55-kilosklassen avsedd för rivningsrobotar
och kompaktlastare. Hammaren kommer inte
ha någon hammarkropp utan bara en cylinder. Men SMCs produktsortiment består inte
bara av hydraulhammare även om det är lite
av Anders specialområde. Man har dessutom
kompletta serier av demoleringsgripar i serien
XDB-E, roterande pulveriserare i serien XRP-E,
kombinationssaxar i serien XCC-E samt stålnibbler, hydrauliska magneter med mera. Till
detta skall också läggas SMCs program av olika
typer av fräsar som vi berättat om i tidningen
tidigare. Man har serien XPC av planfräsar för
asfalt och betongplaning. En annan serie fräsar är XRS som lämpar sig bra för fräsning av
fiberspår, tjäle och stubbar. Serien XRC-E bestående av hydrauliska dubbeltrumfräsar ingår
också i sortimentet.

KONTROLLERAD
HYDRAULISK DEMOLERING
Men den serie som man kanske fått mest uppmärksamhet för under den senaste tiden och
som visat sig mycket effektiv är serien XRCEW med hydrauliska skivfräsar. Produkten
har visat sig mycket effektiv vid fräsning av
kraftigt armerade betongkonstruktioner där
stora massor skall avyttras snabbt och säkert.
Metoden är många gånger mera effektiv än
exempelvis hydraulhammare, betongsaxar eller vajersågar. Fräsarna skär effektivt genom
den armerade betongytan upp till 1000 mm i
materialdjup. Skivfräsarna kan snabbt och effektivt frigöra stora ytor av betongblock som
sedan lyfts bort för att krossas ner i mindre
beståndsdelar. Fräsarna frigör effektivt arbetsplatsen så att andra arbetsuppgifter kan
ta vid. SMCs skivfräsmetod möjliggör dessutom ökad selektiv rivning och tar endast bort
den betong eller de delar av en konstruktion
som är skadad. Vajersågning var tidigare den
rådande metoden men att använda skivfräsar
är betydligt effektivare och säkrare för operatörerna. SMC utvecklar och tillverka fräsarna
helt i egen regi men vissa komponenter köps

skräddarsydda av tyska tillverkaren Erkat. Anders nämner ett jobb i Göteborgs hamn som
gjorde för en tid sedan som ett bra exempel
på skivfräsarna förträfflighet. “Jobbet omfattade kapning av en kaj som var 60 cm tjock i
kraftigt armerad betong. Kaplängden var 6000
meter och avverkningstakten var 50 cm i längd
och 60 cm i djup i minuten. Då gick det undan
med dessutom väldigt låg slitdelskostnad av
de diamantbestyckade hårdmetallpiggarna på
kaphjulet”, säger Anders.
Just nu utför man dessutom tester med 19
olika SMC-fräsar där man kapar bland annat
kapar ren granit. Anders hoppas att testerna
ska slå väl ut och att man även kan erbjuda sina
skivfräsar till den här typen av arbeten.
“Idag har vi främst riktat in oss på tunga
bärare vad gäller våra hydrauliska skivfräsar
men vi jobbar nu på att även ta fram mindre
hydrauliska skivfräsar för användning på rivningsrobotar som exempelvis brokkar, skidsteers med mera”, säger Anders.
“Skivfräsarna är den första riktiga innovationen i den här branschen på många år som
jag ser det. Vi ska vända på marknaden med
våra skivfräsar”, säger Anders. Han nämner ett
annat exempel på en applikation där skivfräsarna är oslagbara. Ibland rivs motorvägsbroar
med hjälp av normalt sett ett tiotal grävare
med hydraulhammare och betongsaxar. Det
måste alltid gå fort och göras nattetid. Om
man istället använder hydrauliska skivfräsar
behövs en eller max två bärare och en kraftfull
kran och en motorvägsbro kan avlägsnas på ett
litet kick till en mycket lägre kostnad än med
gällande metod.
“Med skivfräsar handlar det bara om kWkraft och rätt konstruktion. Det är något vi
kan och vi kan ladda på hur mycket kraft som
helst”, säger Anders.
En annan ny produkt som man arbetar med
nu är ett nytt jordankare med vingformade
don för maskinentreprenörer och som kommer att lanseras någon gång under 2017.

SERVICE PÅ TUNGA HAMMARE KRÄVER
RÄTT KUNNANDE OCH VERKTYG
Mera avancerade reparationer och service utförs på SMC egen anläggning i Tullinge men
det mesta kan SMCs åtta kontrakterade servicepartnerslösa i Kiruna, Gällivare, Luleå,
Umeå, Sundsvall, Örebro, Göteborg och på
Gotland fixa.

“Det är främst våra tunga hammare som
kräver mest kunnande att serva och reparera.
Här krävs också specialverktyg för att det ska
bli riktigt bra. Exempelvis sidobultarna i en
tung hammarkropp skall dras med 1200 kgm
för att hammaren inte ska läcka. Det är en ganska svår process och måste göras rätt och med
rätt verktyg”, säger Anders.

LITEN KOSTYM GER
KONKURRENSKRAFTIGA PRISER
Anders har alltid intresserat sig för försäljningsstatistiken av hydraulhammare i Sverige
och hävdat att SMCs tunga hammare säljs i stor
omfattning och att det stämmer fortsatt. “Det
är egentligen bara att kolla MLs statistik idag”,
säger Anders. SMC har ofta blivit kritiserade
för att hålla allt för låga priser på marknaden i
jämförelse med de övriga riktpriserna. “Vi följer bara en medveten kronor/kilo-prissättning
som inte är helt ovanligt inom entreprenadmaskiner på internationell basis. Och ja, vi har
väsentligt lägre kilopriser på hammare än våra
konkurrenter. Vi har lägre omkostnader. Våra
priser är fastställda av bolagets styrelse men vi
har faktiskt aldrig gått back trots våra priser.
Anders försvarar det med att man helt enkelt
har låga omkostnader. “Vi försöker inte dumpa
priserna för att ställa till det för andra leverantörer men vi har förhållandevis låga omkostnader, en liten kostym så att säga. Sedan betalar
vi alltid våra tillverkare i svenska kronor. Både
svenska kronan och koreanska Won har svängt
i värde minimalt över åren och vare sig de eller
vi har gjort några direkta höjningar över åren”,
säger Anders. SMCs starkaste konkurrenter i
Sverige är förstås FRD, Atlas Copco och Rammer. “För att stå emot konkurrensen måste vi
vara attraktiva och priset är en del. En annan
viktig sak är att hammarna funkar och levererar och för det tredje är tillgängligheten och
service viktigt. Vi har alltid ett 40-tal nya hammare i lager”, säger Anders.
Anders Ståhle är 63 år i år och han har inga
planer på att pensionera sig. “Jag älskar det här
jobbet, branschen och våra kunder. Jag kommer att syssla med det här ända in i kaklet”.
Mer om SMCs produkter finns på företagets hemsida som du hittar på adressen nedan.
Dessutom har man en egen kanal på Youtube
kallad “demoleringskanalen” med olika filmer
när verktygen är i arbete.
www.demolering.nu

Effektiv demolering med hydrauliska skivfräsar från SMC.
3-2016 • Branschtidningen Professionell Demolering
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“Vårt största mål är att

GÖRA ENTREPRENÖRENS
VARDAG LÄTTARE”
Nu satsar Hilti helhjärtat på håltagningsbranschen
och har gjort sedan några år tillbaka. Man har samtidigt lanserat flera nya innovativa produkter. “Vårt
mål är att bli nummer ett inom håltagningssektorn.
Och vi är på god väg”, berättar Hilti Svenska ABs vd
Aksel Ringvold när Professionell Demolering mötte
honom i Arlöv innan semestern.

N

ågra utgåvor tillbaka publicerade tidningen Professionell Demolering en
artikel om tillverkaren Hilti i Schaan,
Liechtenstein. Då var det den globala verksamheten som lades under luppen. I det här
numret tar vi en titt på Hiltis verksamhet här
hemma i Sverige. Tidningens chefredaktör Jan
Hermansson hade förmånen att innan semestern få träffa en rad nyckelpersoner inom det
svenska bolaget såsom företagets VD Aksel
Ringvold med flera.

HILTI SVENSKA
SEDAN BÖRJAN AV 1990-TALET
Hiltis affärsmodell skiljer sig en del från andra liknande tillverkares arbetssätt. Det är
ganska uppenbart när man besöker bolaget.
Det var redan 1958 som Hiltis produkter bör-
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jade säljas i Sverige av återförsäljaren Nordisk
Trading. Men sedan närmare 30 år tillbaka är
Hiltis policy att i största möjliga mån äga hela
värdekedjan, vilket också omfattar att i största
möjliga mån även äga alla försäljnings- och
servicebolag på olika marknader. Detta resulterade att Hilti köpte tillbaka agenturen från
Nordic Trading omkring 1992 och sedan dess
har den svenska verksamheten skett i egen
regi inom Hilti Svenska AB med huvudkontor
i Arlöv.
“Vår affärsmodell går ut på att äga hela
värdekedjan från utveckling, tillverkning, försäljning, service till eftermarknad. Men att
äga hela kedjan ställer även ökade krav på oss
själva att vara innovativa och här tycker jag att
vi lyckas bra”, berättar Hiltis VD sedan 2009,
Aksel Ringvold.
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Ringvold är väldigt tydlig med att det är precis så här Hilti vill jobba men han medger att
det också ställer krav på alla inom företagets
organisation. “Det handlar om ett målmedvetet fotarbete som skall göra ett tydligt avtryck
på marknaden och där varje spelare är oerhört
viktig. Och för att det ska vara så effektivt som
möjligt krävs en stabil plattform att stå på om
man ska tala lite i bilder”, säger Ringvold. “Att
äga hela värdekedjan innebär också att man
aldrig kan skylla på någon annan. Både i framgång och misslyckande faller ansvaret tillbaka
på bolaget och dess anställda”, tillägger han.
Hilti i Sverige har byggt upp ett starkt team
under åren. Man är idag totalt 340 anställda
varav hela 140 utesäljare spridda över hela landet. All försäljning sker idag genom egen personal. Huvudkontoret med 145 anställda ligger

Från vänster Hilti regionchef med ansvar för maskiner och utrustningar för håltagning, Marcus Mohlin, Aksel Kristen Ringvold, vd för
Hilti Svenska AB och Mikael Persson, Kommunikationsansvarig.

som sagt i Arlöv strax utanför Malmö och man
har dessutom ytterligare 15 butiker spridda
över landet. Till detta skall läggas cirka 200
röda servicebilar.

DET DAGLIGA MÖTET
MED KUNDEN ÄR VIKTIGT
“För oss är mötet med kunden det allra viktigaste och ungefär två tredjedelar av varje säljares tid dagligen är kundkontakter. Hilti är
ett varumärje där den dagliga kontakten med
kunden är oerhört viktig”, berättar Marcus
Mohlin som är regionchef på Hilti med ansvar
för Hiltis sortiment av verktyg och maskiner
för betonghåltagning. Ringvold tillägger att
målet i Hiltis verksamhet oavsett vilken produkt det gäller är att göra kundens vardag
lättare. Det gäller själva produkterna, tillbe-

hör, service och administrativa rutiner. Några
direkta exempel är Fleet Management System
som ett alternativ till att köpa sina verktyg, Cut
Assist med flera.
Hiltis insteg i den professionella håltagningsbranschen startade redan 1982 men kom
på allvar i samband med att man förvärvade
bolaget Gearmec från Anders Johnsen 1991.
Förvärvet var en del i att Hilti började utveckla
och bygga upp ett eget sortiment av väggsågar, borrsystem, vajersågar och olika typer av
diamantverktyg vid sidan av sina storsäljande
produkter som infästningssystemen. “Förvärvet at Gearmec var en bra boost för oss att effektivt ta oss in i håltagningsbranschen. Men
samtidigt måste man vara klar med att det
inte var någon genväg. Att bygga upp och utveckla vårt eget kunnande inom sektorn var

fortsatt lika viktigt”, säger Ringvold. Hiltis
håltagningssatsning gick som tåget en bit in
på 2000-talet. Sedan ökad konkurrensen från
omvärlden och Hilti gick in i en mera avvaktande fas. Men det innebar inte att man slog
av på takten. Man gick helt enkelt tillbaka till
ritbordet och omkring 2011 skulle produktlanseringen återigen öka. Redan 2005 lanserades
konceptet Fleet Management System som används av många svenska entreprenörer. Och
några år senare nämligen 2009 lanserade man
de första generationerna av diamantverktygsortimentet Equidist som är Hiltis egna koncept för sorterade diamanter för ökad skärhastighet och bättre livslängd. Från 2011 och fram
tills idag har Hilti lanserat en rad intressanta
nyheter bestyckade med helt ny innovativ teknik främst inom området högfrekvensstyrd
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håltagningsutrustning. Bra exempel är väggsågen DSTS5-E som var den första väggsågen
med inbyggd elkonverter, eller E-box som Hilti
själva kallar det. Sedan gick man ytterligare ett
steg längre och lanserade DST 10 CA med så
kallad Cut Assist som förenklat innebär att sågen klarar sig själv under stor del av själva bearbetningssekvensen så att operatören kan ägna
tiden åt något annat än att bevaka sågningen.
Parallellt så lanserade man även borrsystem
med integrerade konverterare eller E-boxar
i DD200, 250, 350 och den största DD500.
Det senaste är att man dessutom kopplat Cut
Assist-konceptet till sina högfrekvensstyrda
borrsystem som också numera har automatisk
matning av borrkronan. Det enda operatören behöver göra är att märka upp platsen för
borrningen, montera borrsystemet, koppla el
och vatten och i princip starta upp maskinen.
Systemet känner sedan av och anpassar själva
borrningen efter betongens beständighet och
bromsar upp och slår av när maskinen borrat
igenom. Återigen, operatören kan använda ti-

den till något annat än bevaka borrningen och
än mindre mata fram borrkärnan tack vare den
automatiska matningen. Återigen, målet är att
göra det enklare för kunden.
En annan intressant nyhet som Hilti lanserade på senaste Bauma-mässan är en, med
typ bajonettfattning, löstagbar ring längst ut
på borrkronorna där diamantsegmenten sitter. När diamantsegmenten är utslitna tar man
helt enkelt bort ringen med segment och använder samma borrstål fast med en ny fräsch
ring. På det här sättet kan håltagarna minska
antalet borrstål i sina bilar och man kan spara många kilo i hantering på det här sättet.
En annan nyhet som blev en verklig snackis
på senaste Bauma-mässan var väggsågen DS
TS20-E med integrerad konverter. DS TS20-E
är Hiltis största väggsåg och nyheten med integrerad E-box innebär en verklig innovation
men än så länge handlar det om en prototyp
som visades för utvalda. Nyheter på den här
nivån är inget man stressar fram. Det kan Hiltis Diamond Market Development Manager

Mellan 2000 till 3000 artiklar lämnar lagret i Arlöv per dag.

Martin Gödickemeier intyga. “Arbetet med att
integrera E-boxen i en väggsåg eller i en kärnborrmaskin började faktiskt inom Hilti redan
1996. Det skulle dröja många år innan vi var
redo att släppa ut produktnyheten på marknaden. Efter så mycket utvecklingsarbete känner
vi oss trygga med att det fungerar och framförallt gör håltagarnas vardagliga arbete så mycket enklare och effektivare och det är hela tiden
vårt mål”, säger Gödickemeier. Utvecklingsarbete har mycket hög prioritetsgrad inom Hilti
och under 2015 satsade man hela två miljarder
svenska kronor i produktutveckling.

ÖKAD SATSNING PÅ DIAMANTSIDAN
Det har hänt väldigt mycket hos Hilti under
de senaste låt säga fem åren och man har varit
mycket innovativa. Ringvold intygar att man
inte tänkt slå av på takten. “Som vi ser det så är
det främst inom diamanthåltagningssektorn
vi kan vara ännu mera innovativa. Det är vårt
huvudfokus nu och kommer så vara i minst 10
år framöver”, säger Ringvold. “Vi ser inga gränser för utvecklingen just nu och det gäller både
verktyg och maskiner. Målet för oss är att bli
absolut ledande inom dimanthåltagningssektorn”, tillägger han.
“En av våra stora fördelar som jag ser det
är att Hilti kan visa användaren på ett tydligt
mervärde i sina produkter och tjänster. Vårt
mål är att fortsätta att skapa mervärde för våra
kunder. Att arbeta med produkter från Hilti
skall vara mera lönsamt än att använda våra
konkurrenters produkter”, säger Mohlin.
Både Ringvold och Mohlin framhäver att för
att ge det bästa till sina kunder är det ett måste
att det fungerar effektivt på insidan av bolaget.
Funkar det bra intern syns det utåt och smittar
av sig. Under ganska lång tid har Hilti Svenska
AB arbetat målmedvetet med att bygga upp
sin organisation och att Hilti är en bra arbetsgivare. Man har lyckats så väl med detta arbete
att man tre år i rad utsetts till Sveriges bästa arbetsplats. Man investerar alltså inte bara i sina
produkter utan också i den mänskliga faktorn
så att säga. Under årets första sex månader har
man genomfört 2000 utbildningsdagar för den
egna personalen. Den interna satsningen har
också inneburit att personalomsättningen är
mycket låg. Enligt uppgift är 19 av 20 anställda
kvar efter två års arbete. Att bolaget är välmående internt syns också på avkastningen.

WEBBASERAD LÖSNING
FÖR SERVICE OCH SOFTWARE

Det gäller att hålla tungan
rätt i mun när man kryssar
mellan de långa raderna av
lagerhyllor på Hilti Store &
Logistics Center i Arlöv.
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En annan del som Hilti värderar högt i relationen med sina kunder är eftermarknad och
service. Johannes Nilsson och Sofia Delin
Svensson jobbar med ett program inom bolaget som har det samlade namnet Service och
Software och som omfattar en rad olika områden för och i relation med kunden. Service
och Software har avsikten att hjälpa kunden i
sin relation med sina kunder för att kunden i
sitt arbete att bli bättre på det han gör. Helt enkelt bli lönsammare, jobba säkrare, effektivare

och mera hälsosamt. Service och Software är
ganska nytt och de olika delarna inom paketet
håller på att implementeras efter hand. Service
och Software omfattar rutiner för Software,
Tool Service, Logistics, Administration, Training & Advice, Quality & Testing och Engineering Service. Under varje sektor finns dessutom andra undersektioner. Syftet är framförallt
att underlätta för kunden på alla sätt och vis
utan att det nödvändigtvis är kopplat till Hiltis
produkter. En del i programmet handlar exempelvis om rutiner för hälsa och säkerhet. En
annan del i programmet heter On!Track som
är ett inventariehateringssystem. Idag finns
flera olika utbildningspaket som Hilti erbjuder
som exempelvis inom hälsa och säkerhet. Principen går ut på att Hiltis egna utbildare kommer ut direkt till arbetsplatsen och genom en
så kallad Mediabox håller en kort utbildning.
Idag sysselsätter avdelningen Service och Software tio personer men startade endast med Johannes och Sofia för drygt ett år sedan. Utöver
själva avdelningen i Arlöv finns idag totalt 24
utbildare spridda över hela Sverige. Sedan nyår
har Hilti utbildat över 1000 personer. Konceptet används även i andra länder där Hilti har
verksamhet.

SERVICE OCH REPARATION PÅ DAGEN
Hilti har valt att koncentrera all service och
reparation till Arlöv. På service- och reparationsavdelningen arbetar 26 perssoner varav 18
jobbar renodlat med reparationsarbete. Pehr
Björstrand är Tool Service Manager och ansvarig för avdelningen. “Vi har en etremt hög
servicegrad. Ungefär 95% av de maskiner vi får
in repareras och servas samma dag de kommer
in och skickas tillbaka till kunden”, säger Björstrand. Björstrand berättar att man får in ungefär 350 ordrar per dag. Ordrarna kommer in via

Det finns totalt 18 reparatörer av maskiner och
utrustningar på Hilti i Arlöv.

Med hjälp av en så kallad Mediabox kan Hiltis personal hålla skräddarsydda utbildningar direkt på
arbetsplatsen.

Customer Service, Hiltis butiker eller bokas via
Hiltis On Line Service.
“Vi har valt att samla alla reparationer och
service här i Arlöv för att kunna hålla ett större
reservdelslager och ha tillräcklig kapacitet.
Skulle vi ha flera servicecenter på andra platser
är det svårt att hålla samma servicegrad. På ett
år får vi ungefär 70000 order och det mesta löser vi på en dag”, säger Björstrand.

AVDELNINGEN FÖR CUSTOMER SERVICE
Många serviceorder kommer via avdelningen
för Customer Service på kontoret i Arlöv. Här
ansvarar Henrik Andersson som är Customer
Service Manager sedan tre år tillbaka. Andersson berättar att man jobbar efter tre principer
på avdelningen. Nummer 1 är att svara direkt
när någon ringer. “Om man som kund har ett
problem eller en fråga är det första som man
önskar att någon svarar i andra änden av telefonenlinjen. Vi har som mål att alltid svara
inom max 10 sekunder. Kunden ska heller
inte behöva knappa sig fram till rätt person”,
säger Andersson. Den andra regeln är att den
på Customer Service som svarar löser också
problemet för kunden i mesta möjliga mån.
Kunden ska inte behöva kopplas vidare till
olika personer och behöva repetera sitt ärende
hela tiden. Den tredje principen handlar om
segmentering och innebär att om problemet
inte kan lösas av den som tar emot samtalet så
skall rätt person inom Hilti sättas på ärendet.
Andersson berättar att på avdelningen finns
tre olika arbetsteam. Det första teamet kal�las Inbound. Här arbetar nio personer med att
svara i telefon och lösa de problem kunderna
har. Det här är ett svårt jobb och det tar minst
upp till nio månader att lära sig det här jobbet.
Ett samtal tar i snitt 2,5 minuter och närmare

95% av alla problem löses här. Per dag rör det
sig i genomsnitt om cirka 500 ärenden som
kommer in till Hilti. Det andra teamet på avdelningen kalla Back Office och det är dom
som tar han om de knivigare fallen. Här finns
specialkompetensen så att säga. Det tredje
teamet på avdelningen arbetar med Customer
Care som omfattas av kundundersökningar,
telefonintervjuer och att registrerar feedback
från kiunderna. “Vi är det Hilti-bolag inom
Hiltivärlden som faktiskt är bäst på att lösa
och kundernas spörsmål, det är vi stolta över”,
säger Andersson.

MELLAN 2000 TILL 3000
PRODUKTER UTLEVERERAS VARJE DAG
Den sista avdelningen vid vårt besök på Hilti i
Arlöv var Lager och Logistics Center. Här ansvarar Karl-Johan Bjelkenäs som är Logistics
Manager. Inne på lagret råder en febril verksamhet med truckar som far fram och tillbaka
i gångar med höga hyllor fyllda med maskiner
och verktyg. “Vi får in ungefär 1000 ordrar per
dag och varje order innehåller i genomsnitt två
till tre produkter”, berättar Bjelkenäs.
På lagret arbetar totalt 28 personer. Med en
så hög omsättning som mellan 2000 till 3000
artiklar som utlevereras per dag är omsättningen på artiklar mycket hög på avdelningen.
Bjelkenäs berättar att man får inleveranser av
produkter fyra dagar i veckan och merparten
av varorna kommer från Schaan i Liechetenstein. “Man kan tycka att arbetet med att
plocka ihop och paketera för utleverans är det
som dominerar och det gör det naturligtvis
också. Men hanteringen av varor som kommer
in till lagret varje vecka är också ansenlig. På
den här avdelningen är det sällan lugnt utan
full fart hela tiden”, säger Bjelkenäs.

3-2016 • Branschtidningen Professionell Demolering

47

Allt om demolering, håltagning,
golvslipning, återvinning, sanering
med mera hittar du på DEMCON:
29-30 september 2016 InfraCity, Stockholm
VÄLKOMMEN
Missa inte att nominera ditt eller någon annans
företag till Det Svenska Demoleringspriset för
förtjänstfulla insatser
Det Svenska Demoleringspriset arrangeras i samarbete med
Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier

Exklusiv Platinum-sponsor DEMCON 2016

Guldsponsorer DEMCON 2016

Skriv ut din kostnadsfria entrebiljett på:

www.demcon.se

Paulo Bergstrand, Henrik Cederholm, Mattias
Snive, Thomas Vallmark, Eddie Abrahamsson,
Anders Ryden, Markus Wennberg, Felix Rohdell
och Claes-Göran Bergstrand

En resa som bara börjat
I hård konkurrens med de riktigt stora tillverkarna av maskiner
och verktyg för slipning och polering av betonggolv har Lindomeföretaget Scanmaskin under de senaste åren visat på en imponerande resa både ifråga om teknik och ökad försäljning. Man har
utan tvekan tagit marknadsandelar på det internationella planet.

A

tt svenska metoder och produkter för rivning, håltagning, golvslipning, stofthantering med mera står sig väl i den internationella konkurrensen är ingen nyhet och något
som vi pratat om mycket i den här tidningen.
Hur vi jobbar hemma i Sverige har faktiskt blivit
lite av en standard även i andra länder.

GYNNSAM UTVECKLING I USA
En tillverkare som haft en lysande utveckling
under de senaste åren är företaget Scanmaskin. PD besökte tillverkaren i Lindome söder
om Göteborg strax innan semestern. Bolaget
har gått från en omsättning på 25 Mkr till omkring 71 Mkr på bara några år. Man har redan
en stark ställning på den svenska och finska
marknaden och sedan drygt tre år tillbaka har
man etablerat sig på den amerikanska marknaden. Det amerikanska dotterbolaget ligger
i Bellevue utanför Seattle. Ansvarig för verksamheten i USA är Josh Headings. Nyckeln till
Scanmaskins snabba utveckling i USA är bland
annat att man hittat starka samarbetspartners
framförallt i företaget Jon Don som är leverantörer av en rad olika maskiner, verktyg och
utrustningar inom golv-, sanerings- och underhållsindustrin i USA. Jon Don har 11 egna
försäljnings- och servicekontor utspridda över
den amerikanska kontinenten. Förutom Jon
Don har Scanmaskin återförsäljaren Quest i
södra Kalifornien.

Men Scanmaskins framgång beror inte bara
på försäljningsökningen i USA. Scanmaskin
har främst haft en bra resa produktmässigt och
företagets produkter och verktyg är mycket
uppskattade av användarna både i Sverige och
utomlands. Entreprenörerna uppskattar den
stabila konstruktionen som gör att Scanmaskins golvslipar klarar tuffa miljöer och hård
hantering utan att krångla.
“Vi har upplevt och upplever, ska jag til�lägga, en fantastiskt expansion som bottnar i
många olika saker. Men i grunden är det förstås våra produkter som gått in i hjärtat på våra
kunder. Sedan har vi varit ganska innovativa
under de senaste två åren. Många nya produkter har lanserats och vi har förbättrat oss tekniskt en hel del. Vi har exempelvis försett flera
av våra modeller med radiostyrning, utvecklat
nya smarta golvslipar med vårt unika DSP-system som underlättar för operatören, lanserat
två propandrivna slipar och lanserat nya verktygssortiment är några exempel som spelat en
viktig roll i vår framgång”, säger företagets VD
Claes-Göran Bergstrand.

ningar av typ epoxi eller akryl, något som man
fortfarande gör i systerföretaget Scanmineral.
Men med den här bakgrunden var det ganska
enkelt att bredda verksamheten till att även
börja jobba med betonggolvet som en slutprodukt. Det vill säga att utveckla maskiner för,
som man kallar det, “Floor Prep” eller bearbetning av betonggolven för att i nästa steg polera
betonggolvet. “Det här var ingen omställning
för oss, utan mera en förlängning av det som
vi redan gjorde”, säger Paulo Bergstrand som
är marknad- och försäljningschef för verksamheten.
Marknaden för Scanmaskin handlar i Europa främst om att sälja maskiner och verktyg
för avverkning. Det vill säga produkter som
slipar bort limrester, jämnar till betongytor
med mera. I Europa polerar man betonggolv
fortsatt i ganska liten utsträckning men marknaden ökar en aning varje år. Det kan tyckas
lite märkligt med tanke på att det var i här i
Europa metoden startade. I USA har slipning
och polering av betonggolv slagit igenom ordentligt och det är en orsak till Scanmaskins
framgång. Claes-Göran berättar att åtta av tio
maskiner som man idag levererar till den amerikanska marknaden används för polering av
betonggolv.

BRETT PRODUKTSORTIMENT
Scanmaskin började en gång i tiden att jobba
med maskiner och verktyg för att förbereda
golvytor för olika typer av golvbeläggningar
som exempelvis fogfria härdplastgolv. Man
sålde själva fillermaterialet till golvbelägg-

Nya radiostyrda Scan
Combiflex 800 RC har
blivit en uppskattad
maskin framförallt i USA.
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Även om Scanmaskin lyckats bra i USA och
att den nordiska och övriga europeiska marknaden börjat öka alltmer så är det den svenska
och finska marknaden som fortsatt dominerar.
“Vi har under det senaste året fått ett bättre
fäste inom uthyrningsbranschen och levererar
idag både till stora och små uthyrare. Några av
de stora namnen som köper utrustning från
oss är Ramirent, Lambertsson, Hyreslandslaget, Stavdal med flera”, berättar Claes-Göran.
Han berättar också att man fått igång ett
mycket bra samarbete med kedjan Bolist som
köpt en hel del av nya golvslipen ”Scanmaskin
18” för slipning av trägolv. Bolist hyr i sin tur ut
maskinerna och har i nuläget 198 butiker i landet. De produkter som främst köps av uthyrare
i Scanmaskins sortiment är Scan Combiflex
330 som finns i fyra olika modeller samt Scanmaskin 18 som togs fram för slipning av trägolv men som idag även används för slipning
av både trägolv och betonggolv. Men även övriga storlekar finns hos maskinuthyrare i Sverige och i Finland som SC500i/500PD, SC650,
SC700RC och SC1000RC.
Andra modeller i Scanmaskins sortiment
är ScanCombiflex 450, ScanCombiflex 450NS,
Scan Combiflex 500PD, ScanCombiflex 500i ,
Scan Combiflex 650 DSP, ScanCombiflex 650,
ScanCombiflex 650 Propan, ScanCombiflex
700 RC (radiostyrd), ScanCombiflex 800, ScanCombiflex 800 Propan, ScanCombiflex 800
DSP, ScanCombiflex 800RC och ScanCombiflex 1000RC. Propanmodellerna säljs mer eller
mindre uteslutande på den amerikanska marknaden då man i Europa har ganska god tillgång
på ström på arbetsplatsen. DPS-systemet som
lanserades i slutet av 2015 och som erbjuder
operatören en detaljerad vägledning ifråga om
val av verktyg, information om underlaget,
felsökning med mera finns idag på två modeller, SC650DSP och SC800DSP. Scanmaskin
erbjuder radiostyrningen på tre av sina modeller, SC700RC, SC800RC och SC1000RC.
Det nya DPS-systemet, som är datastyrd, är en
egenskap som Scanmaskin ensamma om. Förutom sitt sortiment av slipmaskiner har man
fyra egna modeller av stoftavskiljare. Modellen
Scan Dust 2800 har nyligen uppgraderats och
heter idag Scan Dust 2900.
Scanmaskin utvecklar även sina egna verktyg och här finns en rad olika kvaliteter inde-

lade för olika användningsområden. Det finns
serier för rivning av betonggolv, slipning, polering, verktyg för stålytor samt impregnering
för härdning och ytskydd. Strax innan sommaren uppgraderade man flera av sina verktygsserier och lanserade nya Bauta, Single Roudon
Crush och Single Roundon Tiger samt två nya
PCD-verktyg. Scanmaskin har sitt eget system
för slipning och polering av betonggolv till en
högglansig slutprodukt kallat ScanCombifloor.
Under de senaste åren har Scanmaskin lanserat en hel del nytt och man tänker inte slå
av på takten. De nya DSP-sliparna kommer att
lanseras med radiostyrning men kanske inte i
år. Sedan har man ytterligare två eller tre nya
slipmaskiner i pipeline.

LOKALER ATT VÄXA I
När PD besökte Scanmaskin i Lindome fick
man också möjlighet att titta in i produktionen. I Lindome arbetar 23 personer. Merparten
av dessa arbetar i Scanmaskins verksamheten
medan en handfull personer arbetar med mineraldelen som heter Scanmineral. Scanmineral har sin verksamhet i samma huskropp som
Scanmaskin. Utöver de anställda i Sverige har
Scanmaskin tre man i Finland och två anställda i USA.
I Lindome byggs idag cirka 1500 maskiner
per år. “Bara från i maj i år har vi ökat med hela
20%”, berättar Paulo. De största volymerna ligger på de mellanstora maskinerna såsom Scan
Combiflex 650. “Vi har märkt en tydlig ökning
även på de lite större maskinerna såsom Scan
Combiflex 700 RC och 800 RC med radiostyrning. Det är särskilt amerikanarna som efterfrågar de här 800-modellerna”, tillägger Paulo.
Ansvarig för produktionen är Henrik Cederholm som visar runt i lokalerna. På frågan om
det finns utrymme nog för Scanmaskin i de
nuvarande lokalerna svara Henrik: “Vi jobbar
med lite olika lösningar för att kunna växa i
de nuvarande lokalerna. Idag är det inga problem men fortsätter vi öka i den takt vi gör nu
kommer vi att behöva mera utrymme”, säger
Henrik. “Mineraldelen som ligger i en annan
del av den här byggnaden är ganska statiskt. Vi
räknar med att kunna göra den tillverkningen
lite kompaktare för att vinna utrymme för
Scanmaskins tillverkning. Så vi har definitivt
lokaler att växa i”, säger Claes-Göran.

Idag omsätter hela gruppen 114 Mkr varav
Scanmaskin cirka 71 Mkr. Med den utveckling
man haft så här långt i år räknar man med att
kunna omsätta upp emot 80-85 Mkr under
2016. “Planen är att inom två år nå 100 Mkrstrecket. Detta kan jämföras med 2009 då vi
omsatte 25 Mkr. Det har hänt en hel del”, säger
Claes-Göran.

USA LIKA STORT SOM
EUROPA NORDEN UNDANTAGET
Som sagt har återförsäljarkedjan Jon Don i USA
stor betydelse för den ökade försäljningen.
Men Scanmaskin har en stark hemmamarknad och då räknas även Danmark, Finland
och Norge in. Man har också bra befintliga
återförsäljare i en rad europeiska länder. I år
slöt man avtal med tyska tillverkaren av diamantverktyg, Heger Diamond Tools, som man
tror mycket på. Heger har bland annat en stark
ställning på den tyska marknaden. Vidare har
man bra återförsäljare i Benelux-länderna,
Storbritannien, UAE, Sydafrika samt i Polen
där man har en ny distributör. “Men vi söker
aktivt efter flera återförsäljare i Europa och
även andra delar av världen. Exempelvis Mellanöstern har visat sig bli en allt intressantare
marknad”, säger Paulo. Idag har man totalt 30
återförsäljare i lika många länder.
Både Claes-Göran och Paulo är ganska
återhållsamma när PDs utsände frågar hur
försäljningsvolymerna är fördelade. Men sammanfattningsvis så exporterar man ungefär
lika mycket till de europeiska marknaderna,
borträknat Norden, som till USA. Men USA
ökar hela tiden liksom samarbetet med Jon
Don, så det lär inte dröja länge innan USAexporten har gått om Europa. Om man räknar
in Norden i Europa är försäljningen på den här
sidan Atlanten ungefär dubbelt så stor. I övriga
världen är volymerna små så det är Europa och
USA som helt och hållet dominerar idag.
Man kan inte annat än imponeras av den
resa som Scanmaskin gjort så här långt. Och
det känns som den bara har börjat för Bergstrands. Från att ha varit en ganska oansenlig
leverantör på i huvudsak den Skandinaviska
marknaden till dagens företag med egen utveckling och tillverkning och med hela världen
som arbetsfält.
www.scanmaskin.se

Scanmaskin har idag två
radiostyrda maskiner, Scan
Combiflex 800 RC och
Scan Combiflex 1000 RC.
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GÅ IN GRATIS PÅ DEMCON 2016
Klipp ut och fyll i din biljett

Utan biljett är DEMCONs entréavgift 120 kr. Men om du är aktiv inom demoleringsbranschen och och har ifylld biljett med
dig till entrén går du in gratis på mässan. Det är enkelt att se till att man går in gratis på mässan. Du kan antingen
registrera dig på http://demcon.se/biljetter.php och skriva ut och ta med din biljett. Eller så fyller river du ur
biljetten här nedan, fyller i den och lämnar den vi ingången. Alla utställare på mässan har dessutom gratis biljetter.
Kolla utställarlistan och vänd dig till någon utställare om du behöver mer inträdesbiljetter. Välkommen på mässa!
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Extremborrning med Pentruder MD1 kärnborrsystem

D

e tyska betonghåltagningsspecialisterna på Jan Eckert Diamanttechnik
vet hur man utnyttjar Pentruders
modulära håltagningssystem till max genom att använda sin Pentruder HF-motor,
Pentpak drivaggregat, fjärr och kablar inte
bara för väggsågning utan också för att
driva Pentruder MD1 borrsystem. Sågrälsen
används för en riktigt stabil borr-rigg. Pentruder MD1 är ett riktigt mångsidigt kärnborrsystem som låter operatören borra både
djupa och stora hål med lätthet.
Maskinen utsattes för ett rejält test vid
ett jobb i ett reningsverk där ett 1300 och
ett 1100 mm hål skulle borras 40 cm djupt
för ett nytt rör. “Det gick bättre än många Ø
300 mm hål”, konstaterar Jan Eckert, ägare
av företaget.
På ett annat jobb, där 40 stycken Ø 300
mm hål skulle borras hela 8 meter djupt,
fick systemet tillfälle att visa sin förmåga

när borrningen tog för lång tid med ett annat borrsystem. Genom att använda den
stabila och modulära riggen på ett smart
sätt samt utnyttja automatisk matning
kunde de 8 meter djupa hålen borras på 4
timmar istället för på två dagar som med det
andra systemet.
Med Pentruder borr-rigg kunde längre
borrkronor användas och borrkärnan behövde inte knäckas så ofta vilket sparade
mycket tid och krångel. För första delen av
hålet användes en 2,3 meter lång räls och en
2 meter lång borrkrona. Därefter förlängdes 2,3 meter rälsen med en 2 meter lång
räls och en 3 meter lång borrkrona kunde
användas.
Den automatiska matningen såg till att
det var högt matningstryck hela tiden, vilket var viktigt i den hårda betongen för att
hålla diamantsegmenten öppna och få bra
avverkning.

Ny robust 3G mobiltelefon
för fordonsmontering

T

elit RoadStar RS900 är en robust GSM
telefon med 3G för fast installation i
fordon och är speciellt anpassad för
yrkesfordon som buss, lastbil, skogsmaskiner,
arbetsfordon etcetera. Telefonen lanseras av
Ingenjörsfirman M Sjöberg AB och visades på
årets MaskinExpo i maj.
Robusta och pålitliga RoadStar RS900 har
extern mikrofon och separat högtalare för
handsfree samtal samt en telefonlur för privata
samtal. En extern GSM-antenn ger förbättrad
mottagning i områden med dålig GSM-täckning. Telefonen har tydliga knappar på tangentbordet och en högupplöst färgdisplay med
användarvänligt menysystem.
Telit är en internationell koncern med huvudkontor i England. I Norden sker distributionen via Ingenjörsfirman M Sjöberg AB, som nu
kompletterar Parrot handsfree och Carcomm
mobilhållare med Telit fordonstelefoner.

Butti städmagnet

L

öst liggande spikar, skruvar och skrotpartiklar av stål och järn kan snabbt orsaka
punkteringar och ge dryga merkostnader
i reparation och stillestånd. Den helt mekaniska städmagneten från Butti samlar enkelt och
effektivt upp sådana föremål. Magneten lanserades av Nordicc på årets MaskinExpo.
Butti städmagnet är lika enkel som genial.
Under redskapet sitter en stålplåt, som är ledad i bakkant. Under användning hålls plåten
uppe av magneten. När redskapet ska rensas
från sin fångst av stål- och järnföremål trycks
plattan manuellt nedåt, varpå den magnetiska
kraften upphör och skrotet faller till marken
på därför avsedd plats.
Städmagneten koppas enkelt på pallgafflar
och är genom användning av permanentmagneter klar för användning helt utan elanslutning.
”Vår erfarenhet är att om något är enkelt att
använda så blir det också använt”, säger Ruben
Klingenberg på Nordicc.
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Användningsområdena är flera, exempelvis byggarbetsplatser, demoleringsföretag och
återvinningsstationer. Magneten är 1 500 millimeter bred.
nordicc.se
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Startspärr på maskinerna

STOPPAR TJUVARNA

M

askinstölder kostar mycket tid både
direkt och indirekt. Ett sätt att göra
det svårare för tjuvarna är att installera startspärr. På MaskinExpo, den 26-28 maj,
lanserade Ingenjörsfirman M Sjöberg två versioner av startspärr – en med nyckel och en
med kodlås.
Garos sartspärrsystem från Ingenjörsfirman
M Sjöberg är en robust immobilizer 12-24V.
Systemet passar alla traktor och maskiner.
”Fler användare på samma traktorer och
maskiner ökar risken för att nycklar stjäls och
tappas bort. Garos startspärrsystem är unikt
med sin kodfunktion och fungerar på alla traktorer och maskiner”, säger Markus Sjöberg på
Ingenjörsfirman M Sjöberg.

Hilti DD 250 - Diamantborrmaskin

ROBUST OCH SMART BYGGD FÖR ATT HÅLLA.

Läs mer om DD 250 på:
hilti.se/dd250
Hilti. Outperform. Outlast.

Vi river
Slussen.
Ett av våra många, tunga
infrastrukturprojekt.
Vi är ett fullserviceföretag
inom rengöring och rivning.
•

tung rivning

•

lätt rivning

•

håltagning

•

betongsågning

•

asbestsanering

rivning | industrisanering | sanering
Telefon: 010-484 84 00
E-post: info@delete.se
Webb: delete.se

Följ oss på Facebook och
Instagram för senaste nytt

V I VAT T E N B I L A R A L L S O R T S B E TO N G
M E D P R E C I S I O N – N Ä R D U V I L L , VA R D U V I L L

Vattenbilning är en miljövänlig metod att ta bort betong och rost
från konstruktioner utan att förstöra armering och underliggande
ytor. Vår toppmoderna utrustning med robotar och riggar specialanpassas efter dina behov och med avancerad datastyrning
bestäms den exakta betongmängden som ska tas bort och vilka
ytor som ska bearbetas. Arbetet sker med hög effektivitet.

www.corvara.se

Drygt ett år kvar till överlämning

- Nya Nationalmuseum växer fram

S

edan 2008 har Statens fastighetsverk
arbetat med renoveringen av Nationalmuseum på Blasieholmen i Stockholm.
Först med förstudiearbete och projektering
och därefter, sedan sommaren 2014, på plats
i byggnaden. Två år in i renoveringen av Nationalmuseum pågår arbetet för fullt med att
åter göra Friedrich August Stülers byggnad till
Sveriges modernaste museum. Nu börjar arbetet övergå i en återställningsfas och på sina håll
kan man börja ana slutresultatet.
Att det händer mycket i byggnaden är tydligt - med 180 personer arbetandes på plats är
det full aktivitet både innanför och utanför
Nationalmuseums väggar. Under det första
året efter byggstarten 2014 låg fokus på rivning
och att göra plats för allt det nya som varsamt
ska adderas. Efter 22 månader har över 1 000
sprängningar genomförts med stor försiktighet både inomhus och utomhus. Det har sedan
krävts cirka 20 000 vändor med minidumprar
inne i Nationalmuseum för att transportera
schaktmassorna ut ur byggnaden.
De flesta rivningsarbeten är nu avslutade,
stora delar av teknikinstallationerna är på plats
och Statens fastighetsverk arbetar istället med
uppbyggnaden.
Vid den här typen av omfattande rivningsoch renoveringsarbeten brukar dammspridningen vara en viktig faktor att ta hänsyn till.
Dammspridning i lokalerna kan ofta innebära
stora problem för det dagliga arbetet. Att hitta
en effektiv dammhanteringslösning är a och
o för det totala arbetet. Det var också Statens Fastighetsverk väl medvetna om och det
var därför man valt att fortsätta arbeta med
Oxysan luftrenare som tillverkas av bolaget
Mpirium och sälj av Jack Midhage AB. Statens
Fastighetsverk har sedan länge använt sig av
Oxysan i sina arbeten. Vid Nationalmuseum
användes ett antal luftrenare från Oxysan,
modellbetckningar in här. Burkarna hanterar,

som bekant, luftens damm genom en joniseringsprocess. Detta innebär att damm i luften
klumpar ihop sig och faller ner till golvet eller marken och kan därefter enkelt elimineras.
Inget störande damm blir kvar i luften. Arbetet
vid Nationalmuseum har därför kunnat fortskrida friktionsfritt utan irriterande damm i
luften.

LJUSGÅRDARNA
BYGGS UPP OCH ÅTERUPPSTÅR
Renoveringen av Nationalmusem är ett mycket omfattande projekt och en hel del arbete
återstår. Men man jobbar målmedvetet med
att effektivisera byggprocessen.
”För att effektivisera byggprocessen och minimera byggtiden arbetar vi omlott och därför
befinner sig olika delar av huset i olika byggstadier. Ett par av rummen är så pass färdiga
att vi har provmålat dem medan vi fortfarande
slutför rivningsarbeten i andra delar på samma
våningsplan. Arbetet går bra och det är fascinerande att ta del av förändringen”, säger

Harald Pleijel, utvecklingsdirektör vid Statens
fastighetsverk.
I ljusgårdarna, som har sprängts djupare för
att rymma de omfattande klimatinstallationerna under det synliga golvet, har bjälklagen
gjutits. Här pågår renovering och komplettering av väggar samt byggnation av nya his�schakt.
”I den norra ljusgården pågår förberedelse
för putsarbete medan vi i södra ljusgården som tidigare varit igensatt för att rymma museets hörsal - förbereder för att montera en
specialdesignad hiss. Hissen, stor nog att rymma en hel busslast med besökare, kommer att
göra mycket för logistiken i byggnaden. Hissen
blir också vacker för ögat då den ska kläs i flätad, patinerad mässing”, säger Cecilia Brännvall, projektchef vid Statens fastighetsverk.
Om allt går enligt plan ska Statens fastighetsverk lämna över den färdigrenoverade byggnaden till Nationalmuseum november 2017. Efter
sommaren 2018 kommer du som besökare att få
ta del av resultatet, då öppnar museet.

En Oxysan-burk mitt i rummet ser till att dammet hålls på golvet så det kan enkelt avlägsnas.
3-2016 • Branschtidningen Professionell Demolering
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KUNGEN AV HAMMARE

EN LITE NÄRMARE
SLANGSERVICE.

Maskinia är generalagent för Montabert
hydraulhammare i Sverige!
- Försäljning
- Reservdelar
- Service
SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

STOCKHOLM
08-35 08 20

HÅLTAGARE
SÄLJARE
eller

Ett säljarjobb är rena glidarjobbet eller hur...
Håller du med så är du tyvärr inte den vi söker.

Men om du:

• har naturlig talang för kundservice och schyssta affärer.
strukturerad / ordningsam och vill och serva Stockholms
• ärtrevliga
håltagare.
Eller om du:

är en etablerad säljare i byggbranschen och vill börja
• redan
jobba hos oss på Jerneviken.

- Din maskinpartner

www.maskinia.se
LINKÖPING
013-16 30 00

STAFFANSTORP
046-25 00 50

som vill sadla om -

som vill börja hos oss

Kontakta oss snarast!
Tjänsten är på heltid och avser ett fritt jobb som utesäljare i Stockholm
med omnejd.
Hos oss får du en bra lön, en bil och ett distrikt som du förhoppningsvis
redan känner till.
Hör av dig till oss snarast med en presentation av dig själv och varför
du vill bli vår nya kollega.
Maila eller ring Laila på: laila.kaplan@jerneviken.se - 031-712 41 11.

JERNEVIKEN MASKIN AB
TAGENEVÄGEN 1 • HISINGS BACKA
TEL:031- 52 01 16 • info@jerneviken.se STRÖMSÄTRAVÄGEN 18 • SÄTRA

Banar väg för

FRAMTIDEN
Volvo CE genomför omfattande modifieringar
på en hel maskinpark av grävmaskiner åt
ett Kalifornien-baserat rivningsföretag.
av Julian Gonzalez

M

edan solen sakta stiger i öster i Sunnyvale i Kalifornien, fylls den stilla
och torra luften av en allt starkare
hetta som bara överträffas av stadens rykte
som grogrund för teknikgiganter som Apple,
Yahoo, Google och Microsoft. Alla är baserade eller har kontor i samhället Silicon Valley.
Sunnyvale ligger 64 km söder om San
Francisco och har en orubblig målsättning att
locka ännu fler högteknologiska företag. För
att skapa plats för ytterligare tillväxt använder
FERMA Corporation, en av landets ledande
aktörer inom rivningsindustrin, sina egna tekniskt avancerade maskiner – däribland en maskinpark med Volvo EC350EL-grävmaskiner
– för att bana väg för stadens framtid.

FERMA bildades 1963 som ett röjningsföretag av fyra bröder och en partner. Under
åren har företaget utvecklats till ett banbrytande konstruktions- och rivningsföretag
som numera river allt från höghus till mindre
företagskomplex liknande det som för tillfället rivs av två EC350EL-maskiner på vad som
ska bli en parkeringsplats åt Google.
”Vårt specialområde är grävmaskiner med
lång räckvidd – i princip det absolut längsta
som en maskin kan nå i alla riktningar”, förklarar Marc Ferrarri, chef för FERMA Corp.
”Just nu har vi den rivningsmaskin som når
högst av alla maskiner i hela Nordamerika,
närmare bestämt 60,96 m”, berättar han.
”För närvarande har vi sju maskiner med hög

räckvidd och några av dem har modifierats
för att kunna nå extra djupt. Vi har även en
maskin som i dagsläget når 33,53 m under
vattenytan och kan utföra olika typer av undervattensarbeten med hjälp av en rad olika
verktyg.”

VISION
På samma sätt som FERMA:s högteknologiska grannar fokuserar företaget på att ligga
steget före konkurrenterna genom en vision
som gör det svårt för övriga aktörer i branschen att hålla jämna steg. Företagets mantra,
att skapa oöverträffat mervärde genom att använda det senaste på teknik- och maskinområdet, är orsaken till att Ferrari nyligen bytte
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FERMAs standardleverantör till Volvo CE. Företagets EC350EL är utrustad med en D13 Steg
IV-motor, ett nytt elektrohydrauliskt styrsystem och Volvo CE:s unika ECO-läge som kan
ge upp till 9 procent bättre bränsleeffektivitet,
en siffra som Ferrari erkänner att han först hade
svårt att tro på.
”Vi hade redan hört tvivelaktiga siffror från
andra märken, men det här visade sig faktiskt
stämma. De körs på cirka 30,3 liter i timmen
och eftersom de mestadels körs med verktyg
arbetar de med högre varvtal under längre tid
än i de flesta andra tillämpningar. Vi ligger alltid högt, eller maximalt, beroende på den typ
av arbeten vi utför och de verktyg vi använder”,
förklarar Ferrari. ”Eftersom vi utför rivningsarbeten finns det alltid att göra, och därför når
vi en nyttjandegrad på över 90 procent med
motorn igång, att jämföra med branschstandarden på runt 60–75 procent. När de här maskinerna är igång arbetar de verkligen.”
Den första av 20 Volvo EC350EL-maskiner
anlände i augusti 2015 som ett komplement
till EC480E-höjdrivaren som Ferrari redan
kör för FERMA. Volvo CE-återförsäljaren Dan
McCausland medger att det inte var någon enkel sak att övertyga den innovativa rivaren om
att FERMAs framtid stavades Volvo CE.

60

”Volvo CE har bara marknadsfört grävmaskiner ungefär sedan år 2000 i USA”, berättar McCausland. ”Maskinerna har utvecklats
mycket under de senaste åren, med Steg IVteknik i motorerna och förmågan att köra fler
olika redskap, t.ex. en betongprocessor, ett skärredskap, en hydraulisk kross och en skopa med
tumme. Numera kan föraren programmera det
hydrauliska trycket hos alla redskap och olika
flödesinställlningar via skärmen i hytten.
När Ferrari väl låtit sig övertygas inledde
han ett nära samarbete med den lokala återförsäljaren VCES för att utbilda FERMA:s förare,
som inte hade arbetat med märket tidigare. ”Vi
har fått mycket hjälp från Volvo CE och VCES
med att vänja förarna vid Volvos maskiner och
ställa in kontrollerna så att de liknade vad de
var vana vid”, förklarar Ferrari.
McCausland tillägger att Volvo CE är en
viktig förespråkare för rivningsindustrin, dels
genom att stödja rivningsorganisationen NDA
(National Demolition Association) och dels genom att bygga maskiner som är specifika för
rivningsindustrin.
Ferrari leder företaget som tredje generationen inom samma familj och har med sina innovativa idéer – han har bland annat designat
en skopa med tumme för tunga arbeten som
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kan greppa mindre föremål ända ned till 25,4
mm – bidragit till att FERMA:s årliga bruttointäkt har skjutit i höjden, från 35 miljoner euro
2012 till 62 miljoner euro 2014.
Lika imponerande är det faktum att Ferrari
har utnyttjat sina innovativa idéer och sin maskinpark med Volvo EC350EL-maskiner till att
återvinna i genomsnitt 98,5 procent av allt material som rivits av FERMA på varje byggarbetsplats
– en nästan otrolig siffra inom rivningsindustrin.
”Vi flyttar fram gränserna. Vi började återvinna på byggarbetsplatserna redan 1983 och
har haft en betydelsefull roll inom krossteknik
och genom vårt sätt att tillämpa den i rivningssektorn. Vi kör även mobila sönderdelare, flishuggar och materialsorterare. Med alla de
här teknikerna har vi praktiskt taget flyttat
gränserna inom mekanisk återvinning, vilket gynnar både miljön och våra mål i företaget. Vår utrustning kanske ser ut som
vanliga maskiner men de har omarbetats och modifierats för att tillgodose
just våra behov.”

STORA FÖRÄNDRINGAR
Inte bara FERMA flyttar fram
gränserna med sina nya idéer –
även Volvo CE har visat prov

på samma förmåga genom att underlätta och
effektivisera arbetet för företaget i Bay Area.
”EC350EL har två kameror och stötfångare
på sidorna för tyngre arbeten. Volvo CE erbjuder relativt bra stöd när en kund ställer unika
krav för att kunna arbeta i en säker och skyddad miljö. Det här säger mycket
om Volvo CE, hur de har
ansträngt sig för

att göra mig nöjd”, säger Ferrari. ”Vi bad också
VCES att anpassa styrfunktionerna. Numera
har vi digitalradio i maskinerna. Vi ersatte de fabriksinstallerade stereoenheterna med radioenheter som vi anslöt till fabrikshögtalarna. Sedan
kopplade vi växlingsreglage till mikrofonerna
och talfunktionen, så att förarna aldrig behöver
släppa styrspakarna till grävmaskinen för att
kunna tala med de som arbetar i närheten. Det
är en mycket smidig säkerhetsfunktion.”
Fullt så smidiga är däremot inte Kaliforniens strikta viktregler, som tvingade FERMA att genomföra mindre modifieringar av
EC350EL innan maskinen kunde tas i
drift i den så kallade guldstaten.
”För oss ligger tröskeln på
41 912 kg, så allt därunder är lagligt”,

förklarar Ferrari. ”När vi provade ut Volvo
EC380E, utan alla våra egna anpassningar, låg
vikten på 41 730 kg”, säger han och vänder sig
mot de EC350EL som arbetar på den kommande parkeringsplatsen åt Google. ”Med alla
våra modifieringar, t.ex. de extra skydden, den
tyngre skopan med tumme, den större cylindern och Volvo S-seriens snabbkoppling, landar de här maskinerna på strax över 40 832 kg.”
För ett otränat öga kan de mekaniska förändringarna vara svåra att urskilja. Det är däremot
inte Ferraris mest uppenbara förändring, som
syns även på flera kvarters avstånd. Volvo CE
målade utan knussel hela maskinparken med
grävmaskiner i FERMA:s egna, grönvita färger.
”De gjorde verkligen ett fantastiskt jobb.
Nu är det lätt att känna igen vårt företag på de
FERMA-målade maskinerna.”
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Kompetenta saneringstjänster
utförs i separat dotterbolag.

WORKLITE, ny arbetsbelysning för proffs i Sverige

J

R Trading, även kända som återförsäljare av liften Avant Leguan i Sverige,
lanserar nu arbetsbelysningen Worklite
på den svenska marknaden. Själva introduktionen kommer att ske på mässan DEMCON
där man kommer att ha en kampanj på lampan
i sin monter. “En fantastisk arbetslampa för
proffs som vi är glada att kunna lansera på den
svenska marknaden”, säger Johan Roth, vd för
JR Trading.
Worklite tillverkas i Finland och sortimentet är avsett för professionellt bruk. Lampan
Worklite är uppgraderad från en tidigare modell och är baserad på en LED- lösning. Worklite designade en lampa som är mycket effektiv, hållbar och lätt att använda. Produkten är
designad i Finland och tillverkas självklart även
i Finland.

UPP TILL 10 ÅR
UTAN ATT BYTA LJUSKÄLLA
Föreställ dig ett byggprojekt som tar flera år,
där du inte alls behöver byta ljuskälla. Hur
mycket arbete kan man spara då ingen tid går
åt till att byta lamporna?

STÖT- OCH VIBRATIONSTÅLIG
Det är viktigt att de små apparaterna på byggarbetsplatsen är hållbara. Omständigheterna
är utmanande och lamporna ska hålla även
för tuff hantering. Worklite skapade en lampa
som inte går sönder bara på grund av ett litet
fall. Den håller väl för stötar och vibrationer.
Ingen arbetstid går därmed åt för att byta trasiga lampor eller ljuskällor.
Ljuseffekt av högsta klass och enligt Worklite är lampan upp till 160 procent effektivare
än liknande lampor. COB LED-elementet som
använts i lampan ger upp till 166 lm/W. Ofta
använder man lampor med lysrör som bara
ger 50 lm/W.

SPARAR ENERGI OCH PENGAR
Worklite ger besparingar enligt tillverkaren.
Man förklarar det med att exemplifiera med
ett 18 månaders byggnadsprojekt. På projektet använder 250 lampor. I dylika fall sänker
Worklite energikostnaderna från dryga 70 000
till cirka 32 000 kr, jämfört med traditionella
belysningslösningar. På Worklites hemsida visar man en kalkyl.

MONTERAS UTAN ELEKTRIKER
Worklite-lampan finns även med en säker 48
volts klenspänning. Tack vare klenspänningen
kan byggnadsarbetaren utföra all montering
och gruppbyten, utan att ha en elektrikers behörighet.
Arbetsplatslampor och säkerhetslampor
för alla typer av spänning Worklite-lamporna
finns att få för 48 V och 110-230 V spänning.
48 V-versionen fungerar inte utan transformator.

SPECIFIKATIONER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effekt: 12W-25 W Ljusstyrka: 2000-3600 lm
Anslutningsenhet: konstant ström
Effektfaktor: 0,98
Driftsspänningsområde: 40-50 V eller 		
110-230 V
Driftstemperaturområde: -40 °C - +50 °C
Färgtemperatur: 5000 K
Färgåtergivning: > 80 Ra
Ljusstyrka: 70 % efter 50 000 h användning
Skyddsklass: IP54
Vikt: 1,2–2,5 kg
Säkerhetslampans batteri: 4 x 30 min eller 		
2 x 60 min

www.tsr-tukku.fi
www.jrtrading.se

NY LUFTRENARE
LR5300 FRÅN KROLL

K

roll Svenska AB lanserar nu en ny
revolutionerande luftrenare för
byggindustrin. Luftrenaren passar utmärkt till alla typer av bygg- och
renoveringsarbeten eller vid industriarbeten. Lagstiftningen blir allt tydligare
att lättflyktiga partiklar i luften kan allvarligt skada våra andningsorgan. Krolls
högpresterande luftrenare LR5300 kan
effektivt fånga in de skadliga ämnena på
ett tillförlitligt sätt och absorbera dem
fullständigt.

EFFEKTIV, KRAFTFULL
OCH KOMPAKT - DEN LR5300
Tack vare en väl definierad design och
ett konstant kontakttryck av luftrenarens filter kan läckage uteslutas helt.
Den unika geometrin av filtret gör
hanteringen och byte av filter mycket
enkelt. Tack vare luftrenarens många
olika typer av tillbehör, det finns många
möjligheter att utöka enheten för olika applikationer. Krolls patenterade
dammskydddörr är den enda delbara
dammskydddörren på marknaden. Genom ett speciellt utvecklat anslutningssystem, det kan delas upp i två delar för
en optimal transport.
Kroll är ett tyskt företag som utvecklar och tillverkar utrustning för bland
annat värmeteknik och har funnits på
den svenska marknaden sedan 1979.
Tyska Kroll ingår sedan 2014 i den internationella koncernen Riva Group.
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dagsläget är inte alla detaljer klara men parterna är överens om att ha samma upplägg
som i år.
”Svenska Maskinmässan 2016 blev riktig fullträff, vi har fått mycket uppskattning
både från utställare och besökare”, säger Björn
Bäckström, vd MaskinLeverantörerna ML.
MaskinLeverantörernas satsning på en
egen mässa visade sig bli den framgång man
hoppats på och det kom 11 740 besökare. Målet som sattes till 8 500 besökare slogs med
råge. Mässan blev också snabbt slutsåld på
monteryta och hade cirka 100 utställare på 45
000 kvm.
”När vi planerade vår första branschmässa i
Sverige så var vårt fokus att ge besökarna bästa
möjliga upplevelse och jag anser att vi klarat
våra mål och till och med överträffat dem”,
säger Björn Bäckström, vd MaskinLeverantörerna ML.
”86 % av besökarna var så nöjda med mäs�-
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san att de inte vill ändra någonting och mot
denna bakgrund kommer vi självklart att behålla fokus på att ge mässbesökarna bästa möjliga upplevelse”, säger Björn Bäckström.
”Jag är mycket, mycket nöjd med resultatet
av Svenska Maskinmässan 2016. Om man skall
framhålla någon speciell för detta resultat så
vill jag tacka vår arrangör Svenska Mässan och
våra utställande medlemmar som tillsammans
skapat detta lyckade arrangemang”, avslutar
Björn.
Från Svenska Mässan är man också mycket
nöjd.
”Vi har aldrig tidigare mött ett så stort intresse, både från utställare och besökare. Allt
har gått över förväntan”, säger Gabriel Börjesson, mässansvarig för Svenska Maskinmässan.
”Resultatet från våra utställar- och besökarundersökningar visar på mycket höga betyg:
4,4 på en 5-gradig skala. Det är mycket bra”,
menar Gabriel.
Och så här tyckte några av besökarna och
utställarna:
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Fredrik Thygesson, Thygesson Entreprenad AB:
”Tveklöst den bästa entreprenadmässan
man varit på inom Sverige. Helt klart värt att
ta sig till från Malmö.”
Magnus Persson, ägare, VSM Entreprenad
AB, ordförande Maskinentreprenörerna:
”En fantastiskt ﬁn mässa, koncentrerat område, bra organiserat, en riktig branschmässa,
bra kvalitet på allt. Ser fram emot och hoppas
denna mässa arrangeras om två år igen.”
Fredrik Holmquist, vd Maskinia och generalagent för Doosan och Case:
”Succé för Svenska Maskinmässan 2016.
Fantastiskt område med ﬁna lokaliteter och
kommunikationer. Rätt kunder… mässbesökare från vår bransch. Perfekta möjligheter till att
visa upp våra ﬁna produkter och göra affärer.”
Niklas Wiklund, vd Wiklund Trading AB:
”Flera av våra kunder tyckte att det var bra
att betydande nymaskinsleverantörer fanns
på plats. Som utställare är vi supernöjda med
montern, samtlig personal ifrån arrangören,
alla hade en positiv och hjälpsam attityd. För
vår del tycker vi att det är den bästa mässan i
Sverige på ﬂera år, kanske någonsin?”

Professionell Demolerings

REGISTERANNONSER
En liten blänkare kan vara väl så effektiv. På
den här sidan har du möjlighet att snabbt
hitta det du letar efter som entreprenör eller som leverantör annonsera dina nyheter,
varumärke eller kontaktuppgifter. Ett infö-

www.hydroscand.se

www.opsystem.se
Tel 010–456 70 00

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

rande kostar endast 1000 kr.

www.husqvarnacp.se
www.brokk.com

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

www.oilquick.com

REDO FÖR DE TUFFASTE JOBBEN
NYA FXJ-SERIEN UTAN GENOMGÅENDE BULTAR

AMAS Svenska AB 0171-48 74 00 info@amas.se www.amas.se

Nytt knäskydd med
Cordura® förstärkning

M

ed Cordura-förstärkning som ger ett
fullgott skydd och som klarar punkteringstester enligt prestandanivå
1 (upp till 100 Newton), i enlighet med EN14404+A1:2010. Så oavsett vilken byxa den
används med – så ger Exelar PRO Cordura ett
fullgott skydd.
• Knäskydd för placering i knäskyddsficka,
mått: 240x148x17mm.
• Tillverkat av cellgummi-skum, innehåller
varken tungmetaller eller bromin-produkter
enligt EN340.
• Förstärkt med yttre yta av robust Cordura
1000D-tyg, nylon 6,6.
• Knäskyddet kan tvättas tillsammans med
byxorna.
• Temperaturbeständighet -30°C - +80°C.
• Exelar PRO med Cordura – tillverkas
och överensstämmer med Europa 		
direktivets EN14404+A1:2010:s officiella tester.
www.big-gruppen.com

Cerabond - framtidens skivor

N

amnet Cerabond kommer av att
Tyrolit har ett keramiskt slipkorn
(Cera) som vid användning bryts
ner i bitar och är vasst under hela slipkornets livslängd. Tyrolits unika bindemedel
(bond) som håller fast kornen mycket längre än vad konkurrenternas bindemedel
gör, enligt tillverkaren, och släpper först
när kornet inte slipar längre. Denna optimala kombination gör att alla Tyrolits
Cerabond-skivor håller en avverkningskapacitet och livslängd på allra högsta nivå.
Tyrloit har nu rejält breddat sortimentet
med sitt Premium Cerabond System för stål
och rostfritt i navrondeller, lamellrondeller
och kapskivor i alla diametrar och bredder.
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Nya Husqvarna K 970 - pålitlig, effektiv och
ANVÄNDARVÄNLIG MED SMARTTENSION

H

usqvarna introducerar nu den nya
Husqvarna K 970 med det semiautomatiska remspänningssystemet SmartTension och klingskydd av magnesium. Utöver K 970 Standard så har även uppdateringar
gjorts på K 970 Rescue, Ring och Chain.
”Vi fortsätter vår tradition att erbjuda våra
användare förstklassig prestanda. Nya K 970
är en motorkap för alla sorters tillämpningar
och dess uppdaterade egenskaper tillför ökad
effektivitet på arbetsplatsen”, säger Johan Simonsson, Global Product Manager Power
Cutters, Husqvarna Construction Products.
Husqvarnas unika sortiment av motorkapar
har alltid erbjudit maskiner med olika energikällor; bensin, el, luft och hydraulik. Vad alla har
gemensamt är att de fokuserar på användaren,
det höga effekt/vikt-förhållandet och flera andra
egenskaper underlättar arbetet för användaren.

Ytterligare en viktig ny egenskap på alla K
970 är klingskyddet av magnesium. Magnesiumet tillför lägre vikt, vilket vidare ger ökat
effekt/vikt-förhållande. Det nya klingskyddet tillför även till ökat sågdjup - nu hela 155
mm på 16”-versionen. Den steglösa justeringen av klingskyddet gör det även enklare
att byta position vilket vidare underlättar all
kapning.

PÅLITLIGHET I FOKUS
Förutom de uppdaterade egenskaperna erbjuder K 970 fortfarande de ursprungliga fördelarna hos föregående versioner av K 970.
Exempelvis Active Air Filtration™, ett av de
mest effektiva filtreringssystemen på marknaden, också motorn X-Torq™ som producerar
mindre utsläpp och har en förhållandevis låg
bränsleförbrukning.

SMARTTENSION OCH KLINGSKYDDET
AV MAGNESIUM

UPPDATERINGAR PÅ
HUSQVARNA K 970 RESCUE

Nu lanserar vi SmartTension, ett system som
optimerar remspänning.
”Hemligheten med SmartTension är att du
minimerar risken för under- och överspänning. När du spänner remmen hittar SmartTension rätt nivå genom sin patentsökta fjäderbelastade mekanism. Utöver detta är det
lätt att byta remmen och vända klingskyddet.
Detta ökar pålitligheten i vår K 970”, säger Johan Simonsson.

Husqvarna lanserar även en uppdaterad version av K 970 Rescue. Denna version av kapmaskinen har nya semiautomatiska SmartTension och klingskyddet av magnesium. För
att upprätthålla synligheten av klingskyddet i
exempelvis rök som uppstår, levereras klingskyddet med reflektionstejp. Även bärselen på
K 970 Rescue är uppdaterad, likaså greppen
vilket medför att motorkapen är enklare att
hantera med handskar på.
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Avsändare: SCOP AB • Box 786, SE-191 27 Sollentuna
Tel: 08-585 700 46, Fax: 08-585 700 47

Nordisk Final Tyrolit Cutting Pro
Competition 2016/17

CPC final under Demcon på Stockholms InfraCity
Torsdag 29 September
Besök oss i vår monter 34/40

En medlem av SWAROVSKI Group
www.tyrolitdiamant.se

