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competition. 

The new Brokk 500 is pushing the boundaries even further. W ith built-in 
intelligence, Brokk SmartPowerTM, a completely new and stronger arm and 
even better serviceability this brainchild will give you your new competitive 
edge.

Intelligent demolition power

Hard work
or smart work

INTRODUCING 
BROKK 500

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

Hard work
or smart work?

INTRODUCING 
BROKK 500

Intelligent Demolition Power

Framgångsrika rivningsprojekt handlar om att jobba smart.  
Om att hitta nya och effektiva arbetssätt som ökar lönsamheten  
och övertrumfar konkurrensen. 

Nya Brokk 500 tänjer på gränserna. Den är utrustad med Brokk 
SmartPower™ – det intelligenta elsystemet som ger bättre prestanda 
och driftsäkerhet, en ny och starkare hammare och ännu bättre 
funktioner som ger dig större konkurrensfördelar.
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Den här utgåvan av Professionell Demolering får 
man nog kalla historisk. Och vad som gör den his-
torisk är det faktum att branschföreningarna Hål-
tagningsentreprenörerna och Riv- & Sanerings-
entreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier 
har gått samman och bildar den gemensamma 
branschföreningen Branschorganisationen för 
Byggberedning. Mer om sammanslagningen som 
officiellt skedde vid ett första konstituerande års-
möte i slutet av mars kan du läsa mer om längre 
fram i tidningen. HiB, som Håltagningsentrepre-
nörerna förkortat kallar sig, bildades redan 1987. 
På den tiden var de inte många medlemmar, 
men idag är man hela 125 företag inklusive ett 
20-tal leverantörer. Tio år senare, 1997, bildades 
Riv- & Saneringsentreprenörerna som idag har 
cirka 75 medlemmar. Sammantaget i den nya 
föreningen blir man alltså 200 medlemsföretag 
inklusive leverantörer. BFB, som den nya bransch-
föreningen förkortas, är därmed en av världens 
fem största inom dessa sektorer och den andra 
gemensamma branschföreningen efter franska 
SNED som har 130 medlemmar. Större renodlade 

branschföreningar är tyska FBS med dryga 500 
medlemmar och amerikanska CSDA som ligger 
strax under 500-strecket. Sedan kommer Sverige.

Att gå samman i en förening kan tyckas 
som ett ganska djärvt beslut men faktum är att 
avståndet mellan håltagare och rivare är inte 
så stort i Sverige. Sverige kanske är det lättaste 
landet att genomföra en sådan sammanslagning 
och mycket bottnar i arbetsmetoderna och vilken 
utrustning man jobbar med. Dessutom använder 
våra entreprenörer till stor del utrustning som 
utvecklats och tillverkats i Sverige. Vidare arbe-
tar många av våra håltagare redan med rivning 
och sanering och det som överbryggar i stor 
utsträckning är den utbredda användningen av 
fjärrstyrda rivningsrobotar. Å andra sidan bland 
våra tungrivare så används sedan länge i stor 
utsträckning olika typer av håltagningsutrustning 
för demonteringsarbeten och även traditionell 
håltagning. Det kanske endast är det riktigt tunga 
rivningsartilleriet som höjdrivare, tunga rivnings-
maskiner och till viss del mobil återvinnings- och 
siktningsutrustning som kanske faller lite utanför 

ramen beroende på att applikationerna ser lite 
annorlunda ut. Men likheterna och synergieffek-
terna är betydligt mycket större än olikheterna. 
Alla typer av entreprenörer inom sektorerna 
håltagning, rivning och sanering kommer med 
all säkerhet att upptäcka en rad fördelar med att 
BFB bildats. Dock kommer de båda ursprungliga 
branschföreningarna finnas kvar inom den över-
gripande föreningen BFB med sina styrelser som 
tidigare. Medlemmar från dessa styrelser bildar 
BFBs nya styrelse.

Detta och mycket annat kan du läsa om 
i denna utgåva av Professionell Demolering. 
Eftersom vi med stormsteg närmar oss sommar 
och semester vill jag ta tillfället i akt att tacka 
för årets första sex månader och tillönska alla en 
fin sommar med förhoppningen om att ni får en 
del ledighet också. 

Jan Hermansson, 
jan.hermansson@pdworld.com

Chefredaktör

SVENSKA HÅLTAGARE, RIVARE 
OCH SANERARE ÄR NU ETT I BFB
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3 mässor med 
fokus på byggindustrins 
nya utmaningar 

Svante Hagman ny ordförande för 
Sveriges Byggindustrier

Söker svensk 
återförsäljare på 
MaskinExpo

Pressmeddelande 
från OilQuick AB 

PRESTIGEFYLLDA RED DOT 
AWARD TILLDELAS ATLAS COPCO  

Atlas Copco har tillkännagett att 
två produkter från Portable Ener-
gy-divisionen, 8-serien med por-
tabla kompressorer och LED- ljus-
torn HiLight H5+, har tilldelats 
det prestigefyllda Red Dot Design 
Awards 2017.

Peter Lauwers, vd för Atlas 
Copcos Portable Energy-divi-
sion: ”Vi är stolta över att återi-
gen uppmärksammas med detta 
framstående pris för enastående 
design. 8-serien och HiLight 

H5+ är produkter som vi själva 
har designat och är mycket stolta 
över. Som alltid har vår produkt-
design fokuserat på att erbjuda 
verkliga fördelar för kunden 
såsom ökad prestanda och ope-
ratörskomfort samt att minska 
bränsleförbrukningen och servi-
cebehovet. Båda produkterna är 
väldigt lyckade när det gäller alla 
tre aspekterna.”

8-serien med portabla kom-
pressorer har satt en ny standard 

inom flera designkategorier, från 
storlek och vikt till effekt och pre-
standa. Bland annat har de en ny 
version av Atlas Copcos robusta 
och snygga HardHat®-kåpa, en 
vidareutveckling av den första 
HardHat- modellen, som även 
den tilldelats en Red Dot Award 
2006. Andra förbättringar är min-
dre storlek: 8-serien är upp till 15 
procent mindre än jämförbara 
modeller och drar 12 procent min-
dre bränsle.

Mondial du Bâtiment, en av de 
ledande internationella mässorna 
inom bygg- och konstruktionsin-
dustrin, äger rum den 6 – 10 no-
vember 2017 i mässcentret Paris 
Nord Villepinte i Frankrike.

I en bransch med positiva fram-
tidsutsikter men där stora föränd-
ringar har skett, inriktar sig 2017 
års upplaga av Mondial du Bâti-
ment på att hjälpa branschens ak-
törer att ta del av återhämtningen 
på marknaden genom att låta dem 
upptäcka de nya utmaningar som 
byggindustrin står inför och pre-
sentera lösningar till dessa.

Efter ett bättre 2016 än förvän-
tat kommer uppgången i byggin-
dustrin i Frankrike att fortsätta 
under 2017 med en prognos på 
+3,4 % i volym. Branschen verkar 
ha kommit in i en ny positiv fas i 
konjunkturcykeln, som speciellt 
stärks av boomen inom nybyggna-
tion (+7 %) både vad gäller bostä-
der och kommersiella fastigheter.

Syftet med 2017 års upplaga av 
Mondial du Bâtiment är att hjäl-
pa beslutsfattare, beställare och 
hantverkare/installatörer att ta 
del av uppgången på marknaden.

www.batimat.com

I samband med årets Byggstämma 
valdes Svante Hagman, NCC AB, 
till ny förbundsordförande för 
Sveriges Byggindustrier.

Svante Hagman är affärsom-
rådeschef för NCC Infrastructure 
och har suttit i Sveriges Byggindu-
striers styrelse sedan 2013.

“Det ska bli mycket spännande 
att leda Sveriges Byggindustrier in 
i framtiden. Två viktiga framtids-
frågor för oss som bransch är hur 
vi skapar en sund konkurrens och 
en hållbar samhällsutveckling. 
Det är inte minst viktigt eftersom 
byggbransch idag utvecklas myck-
et snabbt och samhällets behov av 
nya bostäder, vägar och järnvägar 
är större än på länge”, säger Svante 
Hagman.

Kompetensförsörjningen är en 
annan viktig fråga: “Många av våra 

medlemsföretag har idag svårt att 
rekrytera personal. Därför måste 
branschen bli mer attraktiv för 
fler. Jag har själv verkat i bygg-
branschen i så många år och vet 
att det finns så mycket spännande 
och roliga saker att jobba med. Jag 
vill att flera ska få upptäcka det”, 
säger Svante Hagman.

Till ny vice ordförande val-
des Carin Stoeckmann, Vd för 
Byggmästar´n i Skåne.

Den tidigare ordföranden Tore 
Nilsson från Peab AB lämnade i 
samband med Byggstämman för-
bundsstyrelsen. Nilsson avtackades 
för sina insatser i förbundsstyrel-
sen, som han varit en del av sedan 
2012 och ordförande för sedan 2013. 
Även vice ordförande Jan Henriks-
son, Q-gruppen AB, avtackades för 
sina insatser i förbundsstyrelsen.

Under en presskonferens i Sollen-
tuna den 26 april 2017 och press-
release från samma datum så har 
den svenska tiltrotator- och red-
skapstillverkaren Steelwrist AB 
meddelat att de under året kom-
mer att lansera produktkopior av 
OilQuicks fullhydrauliska snabb-
fästessystem.

“Vi är mycket förvånade att 
höra att ett svenskt företag, som 
vill vara seriösa, ägnar sig åt pro-
duktkopiering, renommé- och 
varumärkessnyltning. Det är så vi 
uppfattar situationen.

I sitt pressmeddelande ger 
Steelwrist läsaren uppfattningen 
att detta produktframtagande har 
skett i fullt samförstånd med Oil-
Quick. Detta är på inget sätt fallet, 
utan vi ser Steelwrists handlande 
som fientligt.” 

Den japanska dumpertillverkaren 
Morooka kom till MaskinExpo i 
maj. Syftet var att visa upp före-
tagets bandgående dumprar - och 
att hitta en svensk återförsäljare.

“Vi har valt att Sverige-lansera 
Morookas bandgående dum-
prar på Maskin Expo”, säger Ma-
rius Carstea, försäljningschef på 
Morooka Europe.

På mässan premiärvisades två 
av de mest populära modellerna 
i Europa. Den bandgående dum-
pern MST-2200VDR, med en 
maxlast på 11 ton, är en modell 
som tar användaren fram över-
allt och gör arbetet mer effektivt. 
Morooka visade också en kom-
pakt modell, MST-300VDR med 
en maxlast på 2,5 ton som är per-
fekt för trånga arbetsytor.

Det japanska företaget Moroo-
ka satsar på den europeiska 
marknaden och öppnade i slutet 
av april ett helägt dotterbolag i 
Tyskland för att stötta försäljning 
och eftermarknad i Europa. Inför 
öppnandet av det nya dotterbo-
laget skickade företagets VD, Mr 
Morooka, en hälsning: “Vi kom-
mer att göra vårt yttersta för att 
uppfylla våra värdefulla kunders 
förväntningar i Europa dit vi ex-
porterar maskiner sedan mer än 
20 år tillbaka.”



Andreas Kihlgren. Peter Niklasson. Andreé bergström.
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Det är hos oss du hittar ALFA
Finns som borr och klingor

Båstad 0431 - 710 00 - Sthlm 08 - 23 29 00 - Gbg 031 - 19 88 80

Annons PD maj 2017.indd   1 2017-05-23   14:20:26

Jerneviken Maskin i Göteborg 
förstärker kraftfullt sin perso-
nal. Ny affärsansvarig är Peter 
Niklasson. Vidare har Andreas 
Kihlgren anställts som ny Pro-
dukt- & Affärskoordinator samt 
att Andreé Bergström är ny affärs-
ansvarig på Mellansverige-mark-
naden. Kontaktuppgifter till de tre 
återfinns på Jernevikens hemsida.

www.jerneviken.se

Jerneviken Maskin förstärker

Vi är mycket stolta över att Sila 600A2 fick bäst i test i tid-
ningen Byggnadsarbetaren 2017-02. Men å andra sidan är 
vi inte förvånade. Det var ni som fick säga vad ni ville ha, 
innan vi tog fram våra maskiner: säkra, tåliga, ergonomiska 
luftrenare med hög kapacitet och smarta funktioner. 

Om du inte provat våra luftrenare, ring oss så får du testa.

SILA - Luften du andas. 

BAST I TEST!  

Tfn: 070 - 523 80 08 • silaproducts.com • info@silaproducts.com

Sila 600A2 Sila 1000A2       Sila 2000A2      Sila 5000A2
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För femte året i rad placeras Hilti 
på podiet bland Sveriges tre bästa 
arbetsplatser i arbetsplatsstudien 
av Great Place to Work®.

“Emotionellt sett var det helt 
klart störst att få gå upp på scenen 
som etta år 2014, men rent ratio-
nellt så har insatsen för att ligga 
i toppen för femte året i rad varit 
större”, berättar Aksel Ringvold, 
VD för Hilti.

Hilti avslutade precis sitt fjärde 
år i rad med tvåsiffrig tillväxt och 

har anställt över 70 personer det 
senaste året.

“Ifjol hade omkring en tredje-
del av våra medarbetare nya roller 
på jobbet, antingen genom att ha 
bytt position inom bolaget eller 
genom att vara helt nya på Hilti. 
Att behålla företagets kultur blir 
såklart svårare när vi växer, men 
minst lika viktigt”.

För Hilti är ett aktivt arbete 
med kultur och värderingar ett 
strategiskt val.

HILTI FÅR ÄNNU EN TOPPLACERING 
I SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATSER

Det är medvind på Maskinia och 
företaget utvecklar och förstärker 
nu försäljningsorganisationen i en 
av sina viktigaste regioner, Skåne 
och Blekinge, för sina märken 
Doosan och Atlas Copco.

I Södra Sverige, på Maskinias 
nya fullservice anläggning med 
verkstad i Staffanstorp, har en ny 
Doosan säljare tagit plats, Mats 
Rosdahl. Han är en lantbrukar-
grabb som kommer från en tidi-
gare försäljningstjänst inom trak-
torsegmentet men som nu tagit 
steget över till entreprenadsidan.

“Jag känner mig stolt att få re-
presentera Doosan och Maskinia i 
södra Sverige. Mitt mål är att byg-
ga långsiktiga relationer tillsam-
mans med nuvarande och fram-
tida ägare av Doosan”, svarar Mats 
på frågan om vad han känner för 
sin nya tjänst. Den senaste tiden 
har det hänt mycket positivt runt 

märket Doosan, bland annat har 
man satsat hårt på att effektivisera 
och stärka upp eftermarknaden, 
interna och externa verkstäder 
samt säljpersonal har genomgått 
produktutbildningar och Doosan 
har lanserat den nya 5-serien av 
hjul-, bandgrävare samt hjullas-
tare med många spännande ny-
heter som mottagits positivt av 
kunderna.

“Jag har stort förtroende för 
Mats, han kommer att fortsätta 
att utveckla Doosan och Maskinia 
i Skåne och Blekinge. Tack vare 
vår nya anläggning där vi erbjuder 
nyförsäljning, reservdelsförsälj-
ning, service och utrustning kan 
vi erbjuda kunden allt den behö-
ver. Bredden och närheten skapar 
en trygghet för kunden i affären 
med Maskinia”, avslutar Carl-Jo-
han Sunnerfjord, försäljningschef 
för Doosan.

Ny säljare för Doosan i södra Sverige
Husqvarna i Täby Centrum
Husqvarnas nya pop-up store i 
Täby Centrum, drygt 2 mil norr 
om Stockholm, vänder sig till vil-
laägare och erbjuder ett komplett 
sortiment av robotgräsklippare 
och ett brett sortiment av använ-
darvänliga batteriprodukter.

Tanken med en pop-up store 
och den centrala placeringen i 
Täby Centrum är att göra det lätt 
för villaägaren att upptäcka och 
bli inspirerad av Husqvarnas nya 
smarta lösningar för ett enklare 
trägårdsliv. Till hjälp finns Hus-
qvarnas specialutbildade personal 
som ger personlig rådgivning och 
delar med sig av sin passion och 
kunskap. Att vara Husqvarna-
användare ska dessutom vara en-
kelt och bekvämt. Därför kommer 
butiken att erbjuda både hemkör-
ning och installation av Husqvar-
na Automover®.

Scouterna är en av landets största 
barn- och ungdomsorganisationer 
som den 5-12 augusti arrangerar ett 
jättestort scoutläger, en jamboree, 
på Rinkabyfältet utanför Kristian-
stad. 11000 barn, unga och ledare 
möts för att tillsammans skapa och 
uppleva äventyr, ha kul och lära 
känna nya kompisar. Söderberg 
& Haak går in som huvudsponsor 
till Jamboree17, som blir det största 
scoutlägret i Sverige på många år.

På Scouternas Jamboree17, som 
arrangeras på försvarets övnings-
fält i Rinkaby i nordöstra Skåne, 
precis intill Söderberg & Haak Rin-
kabys anläggning, byggs en plats 
där unga tar ett gemensamt kliv 
in i framtiden. Jamboreen samlar 
deltagare från 29 länder och under 
veckan bjuds tusentals barn in som 
inte testat scouting tidigare.

“Söderberg & Haak går in som 
huvudpartner till Scouternas Jambo-
ree17, inte minst eftersom det ligger 
helt i linje med företagets engage-
mang och tankesätt att varje individ 
är viktig, samtidigt som man genom 
att medverka är ett stöd för utveck-
ling av ungdomar i Sverige och värl-
den. Öppenhet, medskapande och 
självkänsla genomsyrar Söderberg 
& Haaks organisation. Företaget har 
varit verksamma inom svensk ma-
skinhandel i över 100 år och affärsidé 
är att tillföra våra kunder produkter 
med hög teknik.” 

Sponsrar sommarens 
största scoutläger

Marknaden för mobila arbets-
plattformar, eller liftar som de 
även kallas, växer kraftigt. Allt fler 
inom bygg, underhåll, gruvdrift, 
skogsbruk, transport och logistik 
ser fördelarna med att arbeta sä-
kert och effektivt på hög höjd. Sä-
kerheten handlar om det tekniska 
utförandet, men också om att ha 
rätt kunskap. På årets MaskinExpo 
berättade IPAF om hur utbildning 
och säkerhet går hand i hand.

IPAF, International Powered 
Access Federation, har sedan star-
ten på 80-talet vuxit i takt med 
att branschen med mobila arbets-
plattformar har utvecklats. Den 
globala branschorganisationen 
tillhandahåller bland annat ut-
bildning, tekniskt och säkerhets-
mässigt stöd i 62 länder runt om i 
världen. I Norden och de baltiska 
länderna representeras IPAF av 
Kent Boström, som bemannade 
organisationens monter på Ma-
skinExpo den 18-20 maj.

“Organisationen började med 
11 brittiska medlemmar vid star-
ten 1983. Idag är organisationen 
global med över 1 200 medlem-
mar runt om i världen. Varje år ut-
bildas mer än 150 000 operatörer 
genom ett världsomspännande 
nätverk av över 600 utbildnings-
center”, berättar Kent Boström.

Utbildningen varar i allmänhet 
en dag med både teori och praktik. 
Efter godkända teoretiska och prak-
tiska prov i olika kategorier av liftar 
utfärdas ett PAL-kort (Powered 
Access License). Det är en erkänd 
branschackrediteringsstandard 
för operatörer över hela världen. 
Idag finns det mer än 600 000 gil-
tiga PAL-kort runt om i världen. Ett 
PAL-kort är giltigt i fem år.

“Vi ser ett ökande behov av ut-
bildning. För oss är det viktigt att 
erbjuda ett högt kunnande och 
rådgivning inom arbetssäkerhet 
till våra medlemmar”, tillägger 
Kent Boström.

Utbildningen bygger på den 
internationella standarden ISO 
18878:2013, liksom den svenska 
Liftläroplanen, LLP. Liftutbild-
ningsrådet (LUR) rekommenderar 
företag att acceptera utbildnings-
bevis från IPAF som underlag för 
att utfärda körtillstånd till arbets-
tagare att få använda liftar på ar-
betsplatser Sverige.

IPAF lyfter kunskapen 
vid användning av 
mobila arbetsplattformar
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Aquajet Systems Hydrodemolition Days, som anordnas årli-
gen, lockade omkring 100 besökare från 22 nationer när de 
arrangerades i april i Holsbybrunn. Av särskilt intresse var 
det nya vattenfiltreringssystemet EcoClear 2.0 med RECO-
styrsystem.

Aquajet Systems, som numera ägs till 80 
procent av Brokk, har under de senaste 
åren på allvar placerat vattenbilning 

på den globala marknadskartan. Den svenska 
tillverkaren har visat att vattenbilning är en 
rivningsmetod, inte bara för specialiserade vat-
tenavskiljningsentreprenörer, utan även företag 
som arbetar med håltagning, traditionell riv-
ning och sanering. Vattenbilning är en alterna-
tiv metod som är användbar när andra metoder 
inte passar specifikationerna. Med Aquajets se-
naste produktnyheter har också vattenbilning 
blivit mer exakt och lätthanterlig.

VATTENBILNINGSDAGAR I HOLSBYBRUNN 
UPPSKATTADE        

Aquajet Systems VD Roger Simonsson 
och företagets CFO Marianne Hilmersson.

Till vänster Brokk CEO Martin 
Krupicka tillsammans med Aquajet 
Systems Dennis Hilmersson.
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HYDRODEMOLITION 
DAYS EN POPULÄR TRADITION
Aquajet Systems bjuder varje år sina kunder 
och agenter runt om i världen till sina Hy-
drodemition Days i Holsbybrunn i södra Sve-
rige. Något som blivit en tradition. Årets möte 
ägde rum mellan 5-6 april och inkluderade 
produktpresentationer och demonstrationer. 
Vid mötet i år deltog företrädare från Brokk i 
Skellefteå och det amerikanska dotterbolaget 
Monroe, Washington.

Den första dagen började med ett välkom-
nande och presentation av Aquajet Systems 

VD Roger Simonsson, följt av Aquajet chefs-
tekniker Ronnie Hilmersson som talade om 
den senaste utvecklingen.

Senare på dagen gav David Porciello, från 
den kanadensiska vattenbilningsentrepre-
nören Cor-Blast, en presentation med titeln 
“Vattenbilning från en entreprenörs perspek-
tiv”. Dagen fortsatte med demonstrationer av 
det nya vattenfiltreringssystemet EcoClear 2.0 
med Reco-systemet, Aqua Cutter 710V evolu-
tion 2.0 med en Power Pack EcoSilence och 
Aqua Cutter 410A evolution 2.0 med ett Power 
Pack UHP.

Andrew Birt från det amerikanska företa-
get StoneAge visade sin rengöringsutrustning 
för industrisanering och det svenska företaget 
TST Sweden presenterade sin säkerhetsutrust-
ning. På kvällen hölls en middag på en lands-
bygdsrestaurang med underhållning från mu-
sikerna och komikerna Stefan och Kim. Nästa 
dag hölls en sammanfattning med ytterligare 
demonstrationer och möten.

VATTEN – A BIG ISSUE - NUMERA
Vattenfiltrering har blivit en mycket stor 
fråga med hårdare regler kring om hur man 
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behandlar vatten i byggmiljön innan det åter-
vänder till naturen. Aquajet System EcoClear 
vattenreningssystem är en lösning dedikerad 
till filtrering av vattenbilningsvatten på en ny 
nivå. EcoClear gör det möjligt för operatörerna 
att tappa tillbaka vatten i miljön utan förore-
ningar och utan behov av extra vattenbehål-
lare eller filter. EcoClear är utformad för att 
fungera med hela utbudet av Aqua Cutter ro-
botar. Den kan hantera en flödeshastighet upp 
till 20 m3/h. Med EcoClear kan entreprenörer 

neutralisera förhöjda alkaliska pH-nivåer ner till 
pH 6-9 medan operatörer har full kontroll över 
grumligheten ner till 20-25 mg partiklar / liter.

EcoClear drivs av Siltbuster och består av 
ett antal vattenbehandlingskammare. Den an-
vänder flockningstekniken för att avlägsna den 
maximala mängden slam från vattnet och ope-
ratören kan ta hand om alla partikelstorlekar 
och vikter. Processen övervakas enkelt online 
med RECO-styrsystemet.

www.aquajet.se

 Aquajet Systems grundare, 
Stefan Hilmersson (höger) i 

samspråk med Martin Krupicka.

Det som rönte störst intresse på vattenbilnings-
dagarna var Aquajets nya vattenreningssystem.



Utöka ert företags möjligheter inom håltagning. Använd samma drivsystem med Pentpak, fjärrkontroll, HF-motor och 
kablar till din väggsåg, vajersåg och heavy duty borrmaskin. 
  

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 samt Instagram: pentruder_official

Designed and manufactured by:
Tractive AB I Gjutargatan 54 I 78170 Borlänge I Sweden 

Tel: +46 (0)243 221155 I Fax: +46 (0)243 221180
E-mail: info@tractive.se I www.pentruder.com

Durable Performance
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Händelsen är ganska unik även interna-
tionellt. Det är bara Frankrike som har 
ett liknande upplägg där rivare och hål-

tagare samarbetar i samma branschförening. 
Vad som är nytt är inte bara att man bildat en 
ny branschförening. Sammanslagningen inne-
bär också att man flyttar sitt kansli från Sve-
riges Byggindustrier på Storgatan i Stockholm 
till Näringspunkten och stiftelsen Bransch-
kansliet på Klara Norra Kyrkogata i Stockholm. 
Man kvarstår dock som medlemmar inom Sve-
riges Byggindustrier.

NYA NAMNET LANSERAS
Den 30 mars hade över 100 personer från de 
båda ursprungliga föreningarna samlats på Ya-
suragi utanför Stockholm. En rad punkter stod 
på dagordning. Man började med separata 
årsmöten för HiB och Rivosaner som genom-
fördes i parallella lokaler. Årsmötena innehöll 
de vanliga frågorna som val av styrelse, fast-
ställande av resultat och balans samt budget. 
Mötena avslutades med lunch. Klockan 13.00 
hölls en gemensam information om den nya 
föreningen av Roger Blomqvist från OP3 

Den 30 mars fick branschtidningen Professionell Demole-
ring vara med och bevittna en historisk händelse, nämligen 
att branschföreningarna Håltagningsentreprenörerna och 
Riv- och Saneringsentreprenörerna officiellt slogs ihop till en 
branschförening. Den nya branschföreningen som bildats har 
fått namnet Branschorganisationen för Byggnadsberedning.

Håltagare, rivare och sanerare blir ett i  

Byggberedning
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som anlitats som konsult för att hålla i arbe-
tet med sammanslagningen av föreningarna. 
Roger Blomqvist berättade om bakgrunden 
och vilka fördelarna är med att slå samman 
de båda föreningarna. Reklambyrån Dragster 
från Göteborg berättade om sitt arbete med 
att hitta ett nytt namn för den gemensamma 
föreningen. Dragster har även tagit fram den 
nya logotypen, ny hemsida samt en rad an-
dra så kallade verktyg för föreningen. Det nya 
namnet för den gemensamma föreningen är 
alltså Branschorganisationen för Byggnadsbe-
redning förkortat BFB. Det kanske inte inne-
bar en omedelbar acceptans bland de på mötet 
som hörde namnet för första gången. Men de 
båda styrelsernas ledamöter som hunnit vänja 
sig med namnet försäkrade att namnet håller i 
längden och att det på ett bra sätt sammanfat-
tar vad den gemensamma föreningen arbetar 
med. Tanken är att kanske andra branschför-
eningar med direkt relation också kan omfat-
tas av föreningen på sikt. Rent praktiskt kom-
mer BFB forsatt omfattas av två föreningar, 

håltagare och riv- och sanerare. De båda styrel-
serna kommer att finnas kvar men represen-
tanter från de båda styrelserna kommer sedan 
att sitta i den gemensamma BFB-styrelsen.

KONSTITUERANDE 
ÅRSMÖTE PÅ YASYRAGI
Efter informationsmötet och en del diskussio-
ner fortsatte dagen med fikapaus och där efter 
var det dags för det konstituerande årsmötet 
för BFB. Årsmötet förlöpte som vilket annat 
årsmöte som helst och från och med detta 
möte kommer merparten av de av de båda un-
derföreningarna HiB och Rivosaner verksam-
het att drivas genom BFB. Som ordförande för 
BFBs styrelse valdes Anders Andersson som 
också omvaldes som ordförande i HiB. Lars 
Sandström, som under året slutar sin tjänst vid 
Sveriges Byggindustrier med pension, arbetar 
vidare som sekreterare i BFB. Övriga styrelse-
medlemmar i den nya styrelsen blir från HiB, 
Johan Brandt, Elisabeth Johansson och Linda 
Dahlin samt från Rivosaner Håkan Karlsson, 

Järfälla 08 - 36 69 70  • Karlstad 054 - 53 40 50 • Sörbygden 0696 - 701 34 
Luleå 0920 - 250 230 • Eslöv 0413 - 55 88 82 • Göteborg 031 - 267 467

Demolera mera!

18-20 maj på STOXA

Vi ses i monter
1636 & 1638
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Igor Kecskés Maconkai och Pauli Hietala. Till 
suppleanter valdes Lennart Österwald, Ric-
hard Steen, Malin Södersson och Jörgen Pers-
son. Under årsmötet antogs de nya stadgarna. 
Under årsmötet presenterades en nyframta-
gen vägledning som handlar om arbetsmiljön 
vid rivning, sanering och håltagning. Vägled-
ningen delades ut vid mötet i bokform. Man 
beslutade också att arbeta fram en webbase-
rad utbildning för rivare, sanerare och hålta-
gare. Årsmötet gav också den nya styrelsen i 
uppdrag att ansvarar för flytten från Sveriges 

Byggindustrier till de nya lokalerna i Närings-
punkten. Det beslutades också att styrelsen i 
BFB kommer med förslag på tid och plats för 
höstmötet.

BFBs nya budget är summan av de båda 
underföreningarnas budgetar och intäkterna i 
BFB beräknas till cirka 3,8 Mkr medan kostna-
derna i nuläget uppskattas till 3,6 Mkr.    

BAD OCH JAPANSKA FESTLIGHETER
Efter avslutat årsmöte föreläste Hugo Bolands 
Eklund från Arbetsmiljötema AB om de nya 

föreskrifterna om kvartsdamm och hur bran-
schen kommer att påverkas av de nya föreskif-
terna. Dagen avslutades sedan med en föreläs-
ning av HR Dalarna AB från Borlänge gällande 
rekryteringar, personalfrågor och att rekrytera 
rätt personal för olika arbetsuppgifter.

Dagen avslutade med japanskt bad i Yasura-
gis välkända bad- och spanläggning. På kvällen 
inmundigades en japansk middag på restaur-
ang Teppanyaki som ligger intill Yasuragis spa-
avdelning.

www.byggberedning.se     



 

Arbeta smartare och 
undvik slitageskador 

- Ökad flexibilitet och bättre prestanda   

- Underlättar och eliminerar tunga lyft   

- Precisionstillverkade i Sverige  

023-790 560     info@lifa.se     www.lifa.se 

 

Service 

Rammer Hydraulhammare 
Sveriges Rammer & Bretec general agent 

Försäljning 
Hans Bruhn 

070 238 46 55 
Thomas Munk 
070 265 70 08 

Kontakta huvudkontoret 

Finns i lager 
Rammer 4099 

 525,000:- 

Rammer 1655 
 163,000:- 

Bretec M15 
 110,000:- 

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
hydroscand.se

Med närmare 60 slangservicebutiker runt om i Sverige kommer vi 
nära. Med vår tjänst SlangExpress kommer vi ännu närmare. 

Vi erbjuder effektiv slangservice dygnet runt, eftersom en stilla-
stående maskin är lika kostsam oavsett vad klockan är. 
Ring SlangExpress på 020-46 46 00 
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I tre källarlokaler i Gamla stan ska väggarna 
armeras och nya stålpålar sättas i marken. 
För att armeringen ska kunna utföras på det 

totalt 750 m² stora området har Krügerin till-
kallats för att schakta källarlokalerna och borra 
upp anfanger i väggarna.

Trots firmans tioåriga erfarenhet kallar 
vd:n Janne Holttä projektet för ett av de svå-
raste han utfört. Trängseln, vibrationskäns-
ligheten och det inläckande grundvattnet är 
bara några av svårigheterna med att jobba i 
den k-märkta stadsdelen. Varje fynd – tänder, 
porslinsskålar och slaktrester från slakteriet 
som låg i området – måste inspekteras av ar-
keolog. “Vi försöker hitta en vikingaskatt”, 
skämtar Janne.

NÄRA SAMARBETE MED HUSQVARNA
Varje anfang kräver 18 hål med ett djup på 

Varje år sjunker Gamla stan 
i Stockholm. “Staden mellan 
broarna” vilar på flera hundra 
år gamla träpålar som nu ska 
bytas ut. Håltagningsfirman 
Krügerin är med i grundför-
stärkningsarbetet, utrustade 
med Husqvarnas borrsystem 
D 1410.
Text och foto: Vitor Hermansson

Krügerin stoppar ett sjunkande Gamla stan  

MED HJÄLP FRÅN HUSQVARNA        
85 cm. Vid samarbetets start för två år sedan 
erbjöd Husqvarna ett flertal borrmodeller, 



2-2017 • Branschtidningen Professionell Demolering    19

för att öka trycket på varje segment för för-
bättrad skärning. Och det noggranna beslu-
tet har gett resultat. “Varje håltagare brukade 
borra 6-8 hål per dag, men med Husqvarna 
borrar vi 12-13”, säger Aliaksandr Nikanau, ar-
betsledare Krügerin. Vid schaktning har man 
även använt sig av klingan S 1400 Diagrip™, 
en nödvändighet då större maskiner inte får 
plats i arbetsområdet.

Under arbetets gång lämnar och hämtar 
Husqvarna kontinuerligt nya och förbrukade 
borrar på arbetsplatsen. Husqvarna hjälpte 
även till med att ta fram en lösning för ett fäste 
i arbetsbetongen för borrsystemen, då stämp-
ning i väggar är förbjuden av antikvariska skäl. 
“Vi frågade även konkurrenterna, men de 

kunde inte fixa det”, säger Juha Hölttä, vice vd 
Krügerin.

ETT EFFEKTIVT ARBETE
I juni ska källarna vara färdiga. Krügerin står 
nu inför projektets tuffaste tid, april-maj, då 
vattennivån blir högre. Det kommer innebära 
ett intensivt pumpningsarbete som hittills ta-
git runt en timme vid varje arbetstillfälle. Se-
dan projektets start har källargrunden sjunkit 
9 mm, så det gäller att jobba effektivt. Men det 
lär inte vara några problem. “Vi ligger en må-
nad före tidsplan just nu”, säger Janne.

De tre källarna är bara den första i etappen 
i ett större grundförstärkningsprojekt av sex 
hus som beräknas vara klart 2020.

innan valet landade på standardborren 1410 
på 182 mm som man glesat ut med två tänder 
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I Professionell Demolerings årliga Hydraulhammarspecial kommer 
informationen om nya produkter på marknaden främst från den 
amerikanska mässan Conexpo som hölls i Las Vegas i mars.

Både Rammer och Atlas Copco visade 
bland annat nyheter. Det är dock i nulä-
get oklart om produktnyheterna kommer 

att visas på någon svensk mässa under året.

RAMMERS STÖRSTA BLIR BARA BÄTTRE
Conexpo 2017 fungerade som den internatio-
nella lanseringsrampen för den senaste inkar-
nationen av Rammers största hydraulhamma-
re, 9033. Modellen ersätter Rammer 7013 och 
erbjuder flera viktiga förändringar och förbätt-
ringar av vilka många har bevisats på mindre 
Rammer-hammare.

Rammer 9033 väger 7 ton och är lämplig för 
bärare i viktintervallet 60 till 120 ton. Effekt-
frekvensen ligger mellan 450 slag / min till 520 
slag / min medan det maximala oljeflödet lig-
ger 460 liter / min. Ingångseffekten ökar från 
113kW till 138kW, en ökning med 22% jämfört 
med 7013. Slaglängd och tomgångsskydd kan 
enkelt justeras så att Rammer 9033 matchas 
med enskilda applikationer. Long-stroke-
inställningen använder en lägre slagfrekvens 
för optimal bilning i hårda material. Kortslag-
ningsinställningen ger högre slagfrekvens, vil-
ket är idealiskt för mjukare material. Med in / 
ut-väljaren med tomgångsskydd kan operatö-
rerna enkelt justera arbetsläget för att skydda 
mot tomslag. Precis som de andra modellerna i 

break 

it up!
Rammers stora utbud av hydraulhammare, har 
den nya 9033 konstruerats för ett långt, pro-
blemfritt liv och använder VIDAT-slipsstänger 
med högspänning. Verktygsfästet spärras med 
enkla, pålitliga gummiringar, och den nedre 
verktygsbussningen har utformats för längre 
livslängd.

Rammer 9033 är också den senaste model-
len i Rammers stora sortiment för att dra nytta 
av tillsatsen av RamValve-överfallsskyddssys-
temet. RamValve övervakar oljeflödet genom 
hammaren. Om oljeströmmen överstiger den 
fördefinierade inställningen, justerar ventilen 
flödet till en mycket låg nivå och sänker ham-
marens slaghastighet. RamValve återställs efter 
att hammaren åter börjar med det korrekta ol-
jeflödet. Detta system ger skydd mot oavsiktlig 
övertryck, ökar hammarens tillförlitlighet och 
erbjuder förbättrat skydd mot oljeutsläpp.

Rammer 9033 har tre smörjningsalternativ, 
ett centrerat manuell alternativ, bärarmonte-
rad RamLube I automatisk smörjning, eller 
RamLube II, som använder en patron mon-
terad på hammaren för att automatiskt leve-
rera smörjning. Den nya modellen är också 
utrustad med Rammers RamData II servicein-
dikator, så att operatörer och servicepersonal 
övervakar och loggar service- och underhålls-
information för att minimera driftstopp.
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ATLAS COPCOS EC 165 T 
HAMMARE FÖR TUNGA BÄRARE
Det senaste tillskottet i Atlas Copcos sorti-
ment av tunga EG-riggmonterade hydraulha-
mamre är EC 165 T, lämplig för bärare i klassen 
35 till 55 t. Med en vikt på 3 ton, erbjuder den 
nya EC 165 T samma egenskaper som de an-
dra hydraulhammarna i EG-sortimentet. Atlas 
Copcos EC-brytare har hybridteknik. En inte-
grerad kvävekolvackumulator stöder ständigt 
hög slagkraft, säker start och smidig drift. Den 
integrerade slagstyrningsventilen optimerar 
effektiviteten, med en kombinerad slaglängd 
och startväxlingsventil som gör det möjligt 
för operatörerna att justera hammarläget till 
applikationen. EC 165 T levereras med energi-
återvinningsfunktionen, som automatiskt an-
vänder kolvrekylenergin för att öka prestanda 
utan ytterligare hydraulisk ingång och för att 
sänka vibrationerna. Avbrytaren kan utrustas 
med ContiLube II, en valfri, självblödande au-
tomatisk kontinuerlig smörjningsanordning.

ATLAS COPCO NYA 
HYDRAULHAMMARE MB 1650
Atlas Copcos MB 1650 är lättare och kompak-
tare än sin föregångare, MB 1700, men ger 
samma högpresterande prestanda. Den nya 
designen ger högre tillförlitlighet, lägre repa-
rationskostnader och enklare tillgänglighet för 
underhåll. Med en vikt på 1,65 t, är MB 1650 
lämplig för bärare i klassen 19 till 32 ton. Ett 
nytt designfönster ger bättre tillgänglighet, vil-
ket gör hammaren mer underhållsvänlig. Med 
ingen högtrycksackumulator kostar MB 1650 
mindre för underhåll och reparation. Buller- 
och vibrationsnivåerna på MB 1650 minimeras 
av VibroSilved Plus-systemet, som använder 
icke-metalliska upphängningsarrangemang 
för att isolera slagverksmekanismen från bryt-
boxen. Ett patenterat dammtätningssystem 
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som heter DustProtector II, förlänger kom-
ponentens livslängd och minskar fettförbruk-
ningen. DustProtector II är ett tillval. Den 
inbyggda backventilen minskar dammintaget 

i verktygsledningsområdet och slagkam-
maren.

ATLAS COPCOS 
COBRA PROI
Atlas Copco är den för-
sta som introducerar en 
bensindriven bilnings-
spett med elektronisk 

bränsleinsprutningstek-
nik som 
ger stora 
förde lar 

för använ-
darna. Cobra PROi ger 
upp till 10% mer effekt 
vid alla arbetshastig-
heter, medan optimal 
förbränning ger upp 
till 10% besparing på 

bränsleförbrukningen. 
Maskinen är lätt att starta 

i nästan vilket klimat som helst, 
och kräver mindre rutinunder-
håll. Motorns styrenhet vaknar 
under de första varvtalen när 
användaren drar startkabeln. 
En integrerad mekanisk bräns-

lepump använder ett unikt 
system som håller konstant 

tryck på regulatorn utan hjälp 
av el. Medan ett standard EFI-

system kräver 3 bar tryck i bränsle-
systemet kräver Cobra PROi låg-
trycks-EFI-injektorer bara 0,2 bar. 
Detta minimerar tryckvariationer 
och hålrum i bränslet, vilket säker-
ställer jämn körning. Hand-arm-
vibrationsnivå på tre axlar är under 
4m/s2. Bilningshammaren väger 
bara 24kg och den är inga problem 
att bära runt och passar lätt i baga-
get på en bil.

PROMOVES 
LÅNGVARIGA BILNINGSKRAFT
På Conexpo visade den italienska tillverkaren 
Promove sina senaste innovationer och egen-
skaper på Xtreme Performance hammer-linjen 
och introducerade sitt nya rivningsfäste för 
den nordamerikanska marknaden. Företagets 
lätta hammare har ett patentansökat Smart-
valve plug-and-play-system. Smartvalve skyd-
dar hammaren från övertryck och trycktoppar, 
vilket också utökar bärarmatchningsområdet. 
Perfekt för uthyrning kombinerat med tim-
mätaren. Promoves medel och tunga serier 
är kända för att erbjuda utmärkt bilningsför-
måga, vilket kombinerar produktivitet och 
pålitlighet. Standardutrustning inkluderar 
den tysta och reducerade vibrationslådan, det 
anti-tomslagssystem utan återstående slag och 
garanterat lågt underhåll.

TID FÖR STORA 
UTVECKLINGAR HOS INDECO
Indeco planerar framgent lanseringen av en 
rad nya produkter i större delen av sitt pro-
duktsortiment, med sikte på att ge användarna 
ytterligare produktivitet och tillförlitlighet. In-
deco har gjort detta med några viktiga förbätt-
ringar, och genom att lansera nya produkter 
för att möta slutanvändarnas behov. Indeco 
har ett uppgraderat hydraulsystemet på sina 
hammare, så att HP-serien nu också blir bräns-
lebesparande. Alla hammare i Indeco HP-sor-
timentet kommer att visa FS-märket, från de 
fem nya modellerna: HP 4500, HP 6000, HP 
10000, HP 12000 och HP 14000. Jämfört med 
andra tillverkares modeller med motsvarande 
vikt och prestanda, kräver Indeco-hammare 
mindre olja per minut och lägre arbetstryck. 
Lägre hydraulkraft minskar också bärarens 
motorvarvtal, vilket leder till bränslebespa-
ringar på upp till 20%, samtidigt som man 
säkerställer optimal prestanda och maximal 
produktivitet. Denna fördel är ännu tydligare 
när man jämför Indeco-hammaren med kon-
kurrenternas gas- eller gas- / oljehammare av 
liknande storlek.

CHICAGO PNEUMATIC 
RULLAR UT NYA BILNINGSHAMMARE
Chicago Pneumatic har lanserat RX12 rigg-
monterad hydraulhammare för bärare i vikt-
klassen 9t till 15t. Jämfört med sin föregångar-
modell ger RX12 en 10% ökning av uteffekten 
och en 28% ökning av slagkraft. Med en ser-
vicevikt på 625 kg och en verktygsdiameter på 
90 mm är RX12 idealisk för lätt rivning, land-
skapsplanering, renovering av byggnader och 
vägbyggnadsapplikationer. RX12 har en mo-
noblockdesign, med cylinder och verktygshål-
lare integrerad i ett stycke. Detta minskar det 
totala antalet delar, och eliminerar behovet av 
sidoledsbultar, för att öka den totala tillförlit-
ligheten. Inkluderingen av en utbytbar cylin-
derhylsa minskar också reparationstiden och 
kostnaderna.

RX12s dubbla verktygshållarstänger säker-
ställer optimal arbetsredskap, med en flytan-
de slitbuss i ett stycke som möjliggör snabb 
och enkel fältsättning av arbetsredskapet. En 
central smörjpunkt är tillgänglig för manuell 
smörjning, och en automatisk smörjningsan-
ordning kallad CP-Lube finns tillgänglig.

För att sänka spänningsnivåerna för man 
och maskin har RX12 ett styrsystem för ham-
marbox som dämpar ljud- och vibrationsni-
våer. Precis som med alla hydraulhammare i 
RX-serien, har RX12 gas / oljebyteknikteknik, 
en intern styrventil och ett strömförbättrings-
läge som återanvänder slöseri med återanvänd 
energi. 



SYNLIGT

Gå in på dustcontrol.se och läs mer om hur vi tar hand om 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 dessu-
tom till en friskare arbetsplats, färre driftstopp och högre 
produktkvalitet. Något som vi kallar för Healthy Business.

DET FARLIGA ÄR DET DU INTE SER

Webbshop Dustcontrol Sverige Dustcontrol_se
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Fredheim Maskin satsar fullt under 2017 
med både mässor, förmånliga avtal och 
ett nytt sälj- och supportkontor i Karlstad. 

Från och med februari 2017 har Fredheim öpp-
nat upp ett nytt sälj- & supportkontor med ut-
ställning i Karlstad på Betongvägen 14, som de 
hoppas kommer bli välbesökt. De medverkade 
även detta år vid Maskinexpo den. Den 14-16 
sep kommer Fredheim Maskin även ner till 
Knutstorps ring och medverkar på Entrepre-
nad Live som de hoppas kommer bli en succé.

Fredheim Maskin har i år tecknat ett nytt lo-
gistikavtal som innebär att en direktbil kommer 
gå från huvudlaget i Norge till ett logistikcenter 
i Sverige, vilket leder till en snabbare leverans till 
kunder i hela landet. I samband med detta går 
Fredheim Maskin även ut med en prisgaranti 
med snabb leverans på standardstorlekar på 
siktdukar till Keestrack sorteringsverk. De kom-
mer även lagerföra 90 ton standardsiktdukar.

“För att Keestrack-produkten skall leve-
rera sitt bästa krävs det att man sköter om 
den på rätt sätt. Därför har Fredheim Maskin 
tagit fram ett serviceavtal som kallas guldav-

I den här temaartikeln berättar 
PDs Mikael Karlsson om nya 
mobila krossar och siktar för 
återvinning som lanserats 
under 2017.

krossar och siktar 
NYA MOBILA       

tal. Avtalet ger kunden förlängd garanti på 3 
år eller 2000/3000 h samt rabatt på tillbehör 
och reservdelar. Detta ger din maskin ett hö-
gre andrahandsvärde och gör ett bättre jobb. 
Guldavtal kostar inget att teckna utan är upp 
till ägaren att följa.”

NY FÖRKROSS FRÅN KEESTRACK 
Fredheim Maskin lanserar nu Keestrack B6 Sa-
turno – en ”heavy duty” förkross med tvåstegs- 
grizzly. Förkrossen finns även som en elektrisk 
hybridmaskin, som minskar bränsleförbruk-
ningen med upp till 25 procent. B6 Saturno 
visades på årets MaskinExpo. B6 Saturno är 
det senaste tillskottet i Keestrack-familjen. 
Förkrossen är, liksom Keestracks övriga maski-
ner, byggda för tillförlitlig produktion med bra 
prestanda och god ekonomi per ton.

www.fredheim-maskin.se

SVERIGEPREMIÄR FÖR 
NYTT KROSSVERK FRÅN CITYEQUIP
Biocare visade på Maskinexpo ett uppdaterat 
krossverk på lastväxlarram. Nya CitySkid 7x4 
tar vara på det bästa från sin föregångare sam-
tidigt som krossverket visar nya lösningar för 
bättre ekonomi och slutprodukt.

CityEquip är en tysk tillverkare av kross-
verk, vindsiktar, sorterings- och separerings-
utrustning. Med bas i Lübeck i Tyskland och 
tillverkning i Flensburg presenteras nu, till-
sammans med den svenska generalagenten 
Biocare Svenska AB, det senaste tillskottet i 
CityEquip-serien.

CitySkid 7X4 är en uppdatering av den beprö-
vade 700x500 millimeter käftkrossen 7V4, byggd 
på lastväxlarram, som Biocare Svenska AB lanse-
rade i Sverige redan 2001. Maskinen har nu fått 
en facelift och flera tekniska uppgraderingar.

Matarfickan är fortfarande uppbyggd för 
att enkelt kunna lastas med hjullastare, men 
grizzlyförsikten har blivit längre och därmed 
effektivare. Det ger lägre slitagekostnader, 
bättre form på den krossade produkten och en 
högre kapacitet.

Själva krossenheten är densamma som tidi-
gare, eftersom den visat sig mycket kapabel i 
såväl svenskt berg, natursten och återvinnings-
material i material med upp till 400 millime-
ters kantbredd. Den nya fronttransportören 
har en ny vikmekanism som gör att överbands-
magneten kan sitta kvar vid transport.

Precis som den tidigare versionen är 7X4 el-
driven och kan fås med ett påbyggt elverk för 
den som inte vill förlita sig till externa kraftkäl-
lor. Förutom den lastväxlarbyggda krossen, som 
väger mellan 12-15 ton beroende på utrustning, 
finns nu även CityTrak 7TX – en larvburna ver-
sionen av samma maskin med en vikt på 19 ton.

www.biocare.se
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METSOS SENASTE
Metso presenterar M & J FineShred 1550 och 
3550, två nya shredders med vertikal matning 
som är idealiska för hantering av ett brett 
utbud av olika material, inklusive för bräns-
leproduktion av avfall. De kan leverera en ge-
nomströmning på upp till 17 t / h beroende 
på utgångsstorleken och har en homogen ut-
gång från 10 mm till 100 mm. Den flerkantiga 
axeln är utrustad med ett patenterat knivsys-
tem och matas av en skjutdämpare som sä-
kerställer att materialet inte tvingas på axeln 
och att minst värme genereras. Hydrauliken-
heten minskar kraftstoppet på gallret och ga-
ranterar slagtålig och resonansfri kraftöverfö-
ring. Den patenterade axeln kan förses med 
ett antal olika skärverktyg. Knivblock placeras 
med hjälp av en självcentrerande, snedvrid-
ning och vippsäker montering. Geometrin 

hos den 12-kantiga axeln minimerar risken 
för att materialet tränger in och förhindrar 
att maskinen upphettas. Knivar finns i olika 
utföranden för att passa kraven från olika 
applikationer. 

Knivar och knivhållare är lätta att fästa och 
byta. Serviceluckan på utsidan av de två enax-
lade maskinerna ger enkel åtkomst till axeln 
eller byter knivarna. 

www.metso.se

NY SHREDDER FRÅN ARJES
Arjes VZ 850 DK med specialkam är en nyli-
gen lanserad shredder som är lämplig för åter-
vinning av träavfall och utan kammarna för 
nästan allt material. Den har en 573kW Volvo 
Penta dieselmotor och central kontrollpanel 
med flera skärmar för övervakning av maski-
nens data. VZ 850 DK är en av företagets mest 

populära modeller. Med en speciell kam under 
ett test i Storbritannien rev kunden 96 ton 
avfallsproduktion i tre timmar med en slutlig 
materialstorlek på 80mm och mindre och en-
dast 5 ton material med överstorlek. Materia-
let matas till axlarna med två vipptoppar fram 
och bak. Den hydrauliskt justerbara magneten 
avskiljer järnmaterial. Magneten är dock ett 
tillval.

www.andersen-contractor.se

NYHETER FRÅN RUBBLE MASTER
På Conexpo visade den österrikiska tillver-
karen Rubble Master sina välkända kros-
sar RM 70GO! Och RM 100GO! Besökare 
kunde också se det nya nätdäcket och re-
feedingbältet på RM 100GO !. Den högsta 
prioriteten i utvecklingen var att uppnå hög 
precision vid separation av de screenade ma-
terialen. Överdimensionerat material trans-
porteras sedan tillbaka till vibro-kanalen 
med RM RFB7540GO! Refeeding-bältet och 
därefter matas tillbaka i krossen. Det sväng-
bara reflektionsbältet tillåter också att det 
överdimensionerade materialet släpps ut vid 
vilken vinkel som helst mellan 90 och 180°. 
Dessutom, tack vare den högre effekten, kan 
lastbilar nu fyllas direkt med överdimensio-
nerat material.

www.opsystem.se



CASE Construction Equipment lanserar nu 
sin nya G-serie, med hjullastare i sju olika mo-
deller, som tar förarkomforten till en helt nivå 
och har CASEs beprövade produktivitet och 
bränsleeffektivitet.

CASE Construction Equipment har utveck-
lat marknadens tystaste och bekvämaste hjul-
lastarhytt, som finns tillgängligt i samtliga sju 
modeller i den helt nya G-serien. Hjullastarna 
i G-serien ger bästa möjliga sikt och kontroll, 
och ger föraren perfekta förutsättningar att 
uppnå maximal produktivitet.

“Nästa år firar CASE Construction Equip-
ments hjullastare 60-årsjubileum. Genom 
åren har varje generation introducerat nya 
innovationer och möjligheter, och hjullastarna 
i G-serien är det största utvecklingssprånget 
hittills”, säger Alain de Nanteuil, produktchef 
för hjullastare på CASE EMEA.

Hjullastarhytten är förarens hem och kon-
tor, och spelar en viktig roll i vardagen. Föra-
ren kan tillbringa många timmar om dagen i 
maskinen, vilket gör förarhyttens komfort och 
arbetsmiljö en viktig komponent i en produk-
tiv maskin. CASE Construction Equipment 
har en lång innovationsbakgrund, som befästs 
i en rad generationer av hjullastare ända sedan 
1958. G-seriens förarhytter innebär en helt 
ny nivå av komfort och sikt, och erbjuder en 
mängd förbättringar.

Dessa innefattar: en stor panoramavin-
druta, ett färgstarkt premiumgränssnitt för 
kontrollerna med 8-tumsskärm, justerbar 
kontrollkonsol i sätet, lösenordsskyddad 

tändning och automatiska skopfunktioner 
som enkelt justeras från förarhytten. Föraren 
får också smidiga, lättarbetade lastarreglage, 
aktiv sätesdämpning och handsfree för mo-
bilen.

Hjullastarna i G-serien bygger på förarhyt-
ten i CASE populära F-serie, som redan hade 
den största vindrutan i klassen. G-seriens 
välvda framruta ger oöverträffad sikt, från sida 
till sida, och från marken till himlen. Och till-
sammans med en slimmad motorkåpa, elupp-
värmd bakruta och flera olika backspeglar, ger 
det G-seriens hjullastare marknadens bästa 
sikt, både framåt och bakåt.

Bullret i förarhytten är hela 2 dB lägre än 
föregående generations maskiner. Lastarna 
521G till 821G har en bullernivå i förarhytten på 
endast 68 dB, medan nivån i modellerna 921G 
till 1121G ligger på 69 dB, de hittills lägsta in-
vändiga nivåerna någonsin i CASE hjullastare. 
Förarhytterna har fått en förbättrad filtrering 
av primär- och cirkulationsluften, med längre 
intervall mellan filterbyten. Högeffekt- och 
aktivkolfilter kan också beställas för krävande 
arbetsförhållanden.

Förarens kontrollgränssnitt i G-seriens 
hjullastare är enkelt att använda och bidrar till 
förbättrad manöverförmåga och produktivitet. 
En ljus, 8-tums färgskärm som är lättavläst 
oavsett yttre ljusförhållanden möjliggör intui-
tiv navigering mellan maskinens inställningar 
och informationsskärmar. Displayen kan vid 
behov även visa en bild av området bakom ma-
skinen.

CASE HJULLASTARE   
G-serien är här

Nu har den senaste modellen av Hitachis 
35-tons hjullastare ZW370-6 kommit till 
Sverige. Den visades upp för provkör-
ning på flera platser och den 10 maj ar-
rangerades pressträff och provkörning i 
Björkdalsgruvan utanför Skellefteå.

Lanseringen av nya ZW370-6 innebär 
att Sverige är första land i Europa där Hi-
tachi släpper sin senaste och näst största 
hjullastare.

“Hitachis hjullastare har sålts i Sverige 
sedan 2010. Så här långt har vi varit mått-
fulla i marknadsföringen och framförallt 
sålt medelstora och mindre modeller. 
Men nu är tiden mogen att spetsa mark-
nadsföringen för hela modellutbudet 
och på allvar plocka marknadsandelar på 
hjullastarmarknaden”, säger Lotta Lund-
quist som är vd för Delvator AB, Hitachis 
generalagent i Sverige.

Hon kan tryggt luta sig mot det fak-
tum att de svenska entreprenörer som 
hittills satsat på hjullastare från Hitachi 
varit nöjda med maskinernas prestanda, 
driftssäkerhet och totalekonomi.

“De som var med tidigt har kommit 
tillbaka när det är dags för nyinvestering. 
Det är en bra värdemätare. Samtidigt har 
den tekniska utvecklingen fortsatt, och 
för svensk del har vi etablerat bra rutiner 
vad gäller utrustningar och utförande 
som passar svenska maskinentreprenö-
rer.”

 “Nu när Hitachi lanserat fler och fler 
modeller med Serie 6-teknologi som le-
ver upp till EU:s miljökrav enligt Steg 
IV, så ligger allt på rätt plats för att höja 
rösten. Vi kan med stolthet och självför-
troende berätta vilka fantastiskt bra hjul-
lastare vi erbjuder”, säger hon.

Samtidigt är Lotta Lundquist realis-
tisk. Det är starka traditioner som gör att 
svenska entreprenörer fäst sig vid etable-
rade märken. Hon säger:

“Man ska vara ödmjuk inför detta. 
Men det räcker att vi blickar mot Norge, 
för att se Hitachis starka ställning där. 
Potentialen är stor för att vi ska lyckas 
öka vår försäljning i Sverige. Det är en 
utmaning som vi självklart vill ta oss an.”

Den modell som vårens visningar fo-
kuserar på är 35-tonnaren ZW370-6.

Hitachi ZW370-6    
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DÄR STORLEKEN ÄR AVGÖRANDE

Efter en ökning på marknaden i fjol med Bauma som den pri-
mära katalysatorn blev 2017 betydligt lugnare vad gäller nya 
bärare för rivningsverktyg. Andrei Bushmarin rapporterar.

50,3 respektive 63 ton och har de maximala 
rivningshöjderna på 23.06 och 28.14 meter. 
Maximal verktygsvikt är 3 ton för EC380EHR 
och 3,5 ton för sin storebror. Båda maskiner-
na har ett tungt, utdragbart underrede. Till 
skillnad från andra tillverkare använder Volvo 
cylindriska glidrör för förlängningen som för-
hindrar tryckpunkter som inte är ovanliga i en 
glidande barstypsdesign. Maskinerna kan vara 
utrustade med antingen högrivningsbom eller 
en standardbom och armkonfiguration, med 
enkel växling mellan de två typerna tack vare 
Volvos patenterade hydrauliska snabbkopp-
ling.

Kanske är den största nyheten att japanba-
serade Kobelco Construction Machinery 
stärker sin närvaro i Europa genom att 

förbereda sig för att lansera två nya modeller se-
nare i år. Det finns också en trend bland använ-
dare mot större och kraftfullare maskiner för att 
täcka ett bredare utbud av rivningsuppgifter. 

KOBELCO FOKUSERAR PÅ EUROPA
Kobelco Europe, som ligger i Almere, Neder-
länderna lanserar i år två nya modeller skräd-
darsydda för den europeiska marknaden. 
Maskinerna väger 47 respektive 60 ton. SK-
400DLC-10 och SK550DLC-10 har bommar 
utrustade med Kobelcos patenterade NEXT-
system. Detta system säkerställer snabb och 
säker montering / demontering av bommen 
och enkel transport av maskinen. Monterings-
tid reduceras till mindre än 30 min jämfört 
med 2 h för tidigare generationens modeller.

Det finns två bomalternativ för de nya de-
moleringsapparaterna: en räckviddsbom och 
så kallad “separat” för marknivå applikationer 
som grundavverkning. SK400DLC-10 lanse-
ras i augusti, medan den större SK550DLC-10 
har premiär en månad senare. Tidigare i år på 
Conexpo debuterade Kobelco SK350DLC-10 
modellen specificerad för nordamerikanska 
marknaden.

www.kobelcocm-global.com

TVÅ NYA HÖJDRIVARE FRÅN VOLVO CE
Volvos senaste E-serie modeller med hög 
räckvidd EC380EHR och EC480EHR väger 
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DÄR STORLEKEN ÄR AVGÖRANDE

Den större EC480EHR är också till-
gänglig med den patenterade multi-
demoleringsbommen för att öka sitt tillämp-
ningsområde avsevärt. När den är monterad 
i rak position med grävare är det möjligt att 
använda verktyg på 5 ton vid en höjd på 15,8m. 
När den är monterad i den böjda positionen 
med grävare, kan bommen fungera med ett 5 
tons verktyg och ett stickdjup på 17m.

Ett inbyggt dammskyddssystem med en 30 
liters/m3 hydraulisk lyftpump eliminerar be-

hovet av en separat lösning. Fyra munstycken, 
två på vardera sida av armen, ger en fin dimma 
som fäller damm. Den kan också användas för 
att rengöra maskinen med en högtrycksvatten-
pistol monterad bakom maskinskåpet. Andra 
alternativ inkluderar bom- och slangskydd, ett 
sidoskyddssystem och en reversibel fläktdrift.

www.volvoce.com

KOCUREK - EN 
VÄRLDSOMSPÄNNANDE LEVERANTÖR
Kocurek är ett medelstort familjeägt företag 
baserat i Suffolk, Storbritannien. Trots sin blyg-
samma storlek är Kocurek känd och respek-
terad i hela den globala rivningsindustrin för 
sina skräddarsydda lösningar. Till skillnad från 
OEM som bygger standardmaskiner på seriell 
basis, designar och tillverkar Kocurek grävma-
skiner som är anpassade till en specifik uppgift. 
Många av företagets mönster bygger därför på 
kundernas behov. Kocurek har byggt om gräv-
maskiner sedan mitten av 90-talet, och över 
600 enheter arbetar nu runt om i världen. För 
närvarande erbjuder Kocurek två grundläggan-
de serier med rivningsutrustning. Höjdrivare 
med icke-teleskopiska bommar varierar från 22 
ton basmaskin med 15,5 m arbetsräckvidd till 90 
ton basmaskin med mer än 30 meter räckvidd.

Den ultrahöga räckvidden, som innehål-
ler teleskopbommar, sträcker sig från 50 tons 
basmaskin med räckvidder från 34 meter upp 

till 150 tons basmaskin med 70 
meter i räckvidd. Enligt tillver-

karen arbetar över 70 ultrahögrivare över hela 
världen. De senaste innovationerna från Ko-
curek är två 150 tons grävmaskiner med före-
tagets högsta bommar hittills på 70 meter och 
en 90 tonsmaskin utrustad med en 50 meter 
lång rivningsbom. Maskinerna kommer att 
levereras till Kocureks kunder i Schweiz och 
Storbritannien.

www.kocurek.com
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MIDHAGE SATSAR  
ytterligare på kundsupport
och maskinservice
Som ett led i Jack Midhage ABs strävan att 
ytterligare förstärka sin support till hål-
tagarbranschen meddelar tillverkaren att 
Fredrik Foghammar har anställts hos Jack 
Midhage AB i Göteborg.

Fredrik kommer bl a att ansvara för att 
man även i Göteborg kan erbjuda service 
och reparationer av maskiner. Dessutom 
kommer Fredrik förstärka bolagets sup-
portfunktion för kunder och våra utesälja-
re samt ansvara för bolagets nya showroom 
i Göteborg, vilket beräknas vara färdigställt 
i slutet av juni.

“Fredrik kommer närmast från Jerne-
viken Maskin AB där han hade liknande 
arbetsuppgifter. Fredrik är en mycket kom-
petent och omtyckt person i kundkretsen 
och hälsar att han ser fram emot att få 
serva både befintliga och nya kunder med  
leveranser, allmän support, maskinrepara-
tioner med mera”, säger Peter Petersson 
som är ansvarig för verksamheten i Göte-
borg.

www.midhage.se
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Brokk introducerar 
ytterligare en 
ny maskin
Brokk, världens ledande tillverkare av fjärrstyrda rivningsma-
skiner, lanserar en ny robot, Brokk 500, som har hela 40% mer 
rivningskraft, Brokk SmartPowerTM elsystem, en ny kraftfull 
hydraulhammare, når längre än dess föregångare och har indu-
striledande servicetillgänglighet och till detta ett nytt utseende.

Nya Brokk 500 tillför 40% mer slagkraft än 
dess föregångare. Roboten levererar 1,500 jou-
les slag per minut från den 700 kg tunga Atlas 
Copco SB 702 hydrauliska hammare. Till detta 
når dessutom maskinen längre med det Brokk-
typiska tredelade armsystemet. Nya maskinen 
har en räckvidd på hela 7,4 meter vertikalt och 
7,0 meter horisonellt, vilket gör den idealisk 
för arbete där extra räckvidd är av betydelse.

Brokk 500 har samma kompakta proportio-
ner som sin föregångare, Brokk 400, och med 
sina 5,200 kg är den bara marginellt tyngre 
och bredden av maskinen är densamma. Den 
är kompatibel med samtliga verktyg som fö-
regångaren, så alla verktyg som används för 
Brokk 400 kan även användas på den nya 
Brokk 500.

SMARTARE - BROKK SMARTPOWER
Brokk 500 levereras med Brokks nya intelli-
genta elsystem - Brokk SmartPower. Detta nya 
smarta elsystem är en viktig del i att skapa för-
bättrad prestanda i maskinen. Det maximerar 
effekten av maskinen vid varje given tidpunkt, 
baserat på både miljö- och driftsfaktorer.

Brokk SmartPower är unikt utformad för 
extremt hårda driftsmiljöer för en rivningsro-
bot. Dess komponenter är antingen utformade 
av eller modifierade av Brokk för att motstå 
rivningskrafter över tiden. Dessutom hjälper 

det operatören att få igång maskinen även 
vid dålig strömförsörjning, samtidigt som det 
skyddar Brokk-maskinen från skadlig och fel-
aktig ström.

TUFFARE – INDUSTRILEDANDE 
SERVICETILLÄNGLIGHET
Brokk 500 innefattar den branschledande till-
förlitlighet och servicevänlighet som Brokk 
har blivit känd för under årens lopp. Nytt för 
denna maskin är att operatörerna nu kan ta 
hand om det dagliga samt veckounderhållet 
av maskinen, utan att ens behöva lyfta av hu-
varna. Det är nu även enklare än någonsin att 
ersätta skadade hydraulslangar.

Maskinen har även förstärkt konstruktion, 
förstärkta gjutna detaljer och nya strålkasta-
reskydd vilket medför att maskinen verkligen 
klarar av de tuffa Brokk-miljöerna.

“Brokk 500 visar tydligt hur långt vi har 
kommit med att få ut mesta möjliga rivnings-
kraft av en Brokk-maskin utan att öka dess 
storlek, mycket tack vare vårt nya Brokk Smart 
system. Det är även ytterligare ett bevis på de 
resurser vi investerar i vad gäller produktut-
veckling. Brokk 500 är den fjärde nya maski-
nen vi släppt på drygt ett års tid”, säger Martin 
Krupicka, VD för Brokk Group.

Brokk 500 finns tillgänglig på marknaden 
sedan maj, 2017.





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

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

OPs värld är en värld av stort samlat kunnande inom en mängd olika 
områden. En värld där vi med nyfi kenhet och ett konstruktivt samarbete 
med både leverantörer och systerbolag, hela tiden fi nner nya lösningar för 
att optimera demoleringsarbetet för dig. Bli en del av vår värld du också! ett starkt val! 

Billeberga • Malmköping 
Borås • Sundsvall • Piteå

Tel 010–456 70 00
www.opsystem.se

           
             

            Välkommen till OPs värld!   

OPs värld är en värld av stort samlat kunnande inom en mängd olika 
områden. En värld där vi med nyfi kenhet och ett konstruktivt samarbete 
med både leverantörer och systerbolag, hela tiden fi nner nya lösningar för 
att optimera demoleringsarbetet för dig. Bli en del av vår värld du också!

Billeberga • Malmköping 

Tel 010–456 70 00
www.opsystem.se

Vi ses 7-10 juni
 i monter 947
Vi ses 7-10 juni
 i monter 947

OPs värld är en värld av stort samlat kunnande inom en mängd olika 
områden. En värld där vi med nyfi kenhet och ett konstruktivt samarbete 
med både leverantörer och systerbolag, hela tiden fi nner nya lösningar för 

Tel 010–456 70 00
www.opsystem.se
Tel 010–456 70 00

Vi kör demo dagligen kl 11, 13, 14.30 och 16.
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Under 2016 utbildade Hilti drygt 3900 personer 
i arbetsmiljö. Nu kompletterar Hilti sitt utbud av 
arbetsmiljöutbildningar med en motorkapsutbild-
ning.

”Vi ser det som vårt ansvar som tillverkare att ut-
bilda användarna i de verktyg som utgör störst risk 
kopplat till arbetsmiljö ute på byggarbetsplatserna”, 
säger Sara Olofsson, hållbarhetschef på Hilti.

”Vi arbetar hårt med att utveckla säkra produkter 
som med teknik minskar arbetsmiljörisker för an-
vändaren. Samtidigt hjälper vi våra kunder att välja 
de arbetsmetoder och verktyg som ger en förbättrad 
arbetsmiljö för alla på byggarbetsplatsen och vi delar 
med oss av vår kunskap kring hur arbetsmiljörisker 
minimeras”, säger Sara Olofsson.

Under 2016 utbildade Hilti drygt 3900 personer i 
arbetsmiljö, såsom damm- och kemiska arbetsmiljö-
risker. I maj utökar Hilti sitt utbud av arbetsmiljöut-
bildningar med en motorkapsutbildning.

”Motorkapen är ett kraftfullt verktyg som, utan 
korrekt handhavande, kan innebära höga risker för 
användaren. Samtidigt är motorkapen det enda al-
ternativet för många applikationer”, säger Johannes 
Ahlgren, produktchef på Hilti.

”Vid handhavande av motorkap är det inte bara 
tekniken då man utför själva kapningen som på-
verkar säkerheten, utan även många andra fakto-
rer så som kapskivans skick”, berättar Johannes 
Ahlgren.

”För att säkerställa att våra kunder har rätt kun-
skap att kunna undvika riskerna med motorkap 
ger vår motorkapsutbildning teoretisk och praktisk 
kunskap kring förberedelse, användning, transport 

HILTI LANSERAR 
MOTORKAPSUTBILDNING:  
”Vårt ansvar är att utbilda användarna i arbetsmiljörisker”

och förvaring av motorkapar”, berättar Johannes 
Ahlgren.

”Motorkapsutbildningen är utformad utifrån 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om användning av ar-
betsutrustning, AFS 2006:4, och är, liksom alla våra 
utbildningar, utvecklad tillsammans med våra kun-
der”, säger Johannes Ahlgren.

”Alla våra utbildningar hålls ute på arbetsplatsen 
för att ge minsta möjliga avbrott i arbetsdagen”, sä-
ger Johannes Ahlgren.

Hiltis motorkapsutbildning vänder sig till yr-
kesarbetare, platschefer, arbetsledare och KMA. 
Utbildningen är två timmar lång och hålls ute på 
arbetsplatsen eller i en Hilti-butik. Motorkapsut-
bildningen går att boka sedan 1 maj.

Sedan några månader tillbaka har Midhage smyglan-
serat sitt nya koncept som de valt att kalla ALFA.

Konceptet omfattar borrsegment och handkap-
klingor, bl.a. en tunn och extremt snabbskärande 
ALFA 414 mm, som är speciellt framtagen för Mid-
hages nya, populära elkapmaskin C16.

Med den positiva respons man fått från de hålta-
gare som varit delaktiga i tester och utvärdering så är 
Midhages mål att fortsätta att utveckla koncept ALFA 
till att även omfatta andra typer av diamantverktyg.

“Tester kring detta kommer att inledas under 
sommaren”, berättar Joakim Lindfors som är ansva-

rig för affärsområde Håltagning, Rivning och Sane-
ring på Jack Midhage AB.

“Det är tydligt att ALFA har gjort ett stort intryck 
på de håltagare som hitills provat och det tycker vi är 
mycket trevligt med tanke på att vi, med Zenesis, re-
dan har ett mycket bra premiumsegment i vårt sor-
timent. Zenesis har varit en bra, men tuff, referens 
att leva upp till”, sager Joakim. Det som utmärker de 
nya ALFA-borrsegmenten, förutom en mycket hög 
skärförmåga och livslängd, är att man har fått fram 
ett borr som dessutom är mycket behagligt att jobba 
med. Det skär jämnt och lugnt i alla lägen och ska-
par väldigt lite vibrationer vilket är nog så viktigt ur 
en arbetsmiljöaspekt.

“Produktionen på våra borr har tagit rejäl fart se-
dan vårvintern då både ALFA och Zenesis vinner mer 
mark bland håltagarna. Detta ser vi som ett kvitto på 
att vi är på rätt väg i vår satsning mot proffshåltagare 
och ger oss energi och motivation att fortsätta och 
utveckla detta affärsområde både vad gäller kundsup-
port, service och verktyg”, avslutar Joakim.

www.midhage.se
 

Midhages nya diamantsegment ALFA vinner mark bland håltagarna



De tre vinnarna av Tyrolit Cutting Pro Competition 2017: 
Förstaprisvinnare Darius Janulis från Norge (mitten). Till vän-
ster andraprisvinnaren Martin Sponring från Österrike och 
Jan Läderach från Schweiz som kom på tredje plats.
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NORGE 
VANN EM I 

HÅLTAGNING        

Efter en internationell kvalifikationspe-
riod som varade i nästan tre år nådde 
mästerskapet sitt explosiva klimax med 

att Darius Janulis från Norge tog hem titeln 
som Europamästare 2017. Martin Sponring 
från Österrike och Jan Läderach från Schweiz 
kom på andra respektive tredje plats.

700 DELTAGARE
Moderatorerna Margit Bacher och Markus 
Lewandowski öppnade den fjärde Cutting 
Pro-tävlingen med tävlingens välkända ut-
tryck: “ready, set, cut”. Deltagarna tävlade 
mot varandra i stor skala, koncentrerade, 
fokuserade och starkt beslutna att erövra de 
tjocka betongväggarna med väggsåg, kärn-
borr och handsåg och att göra det snabbare 
än sina motståndare. Cirka 700 internatio-
nella besökar bidrog till den extraordinära at-
mosfären och den energiska levande musiken 
skapade det perfekta sammanhanget för den 
här tävlingen i Tyrolen. Bäste svensk i täv-
lingen var Martin Andersson från King Con-

crete som hamnade på 19:e plats och Magnus 
Svedin från Ubbes Håltagning som landade 
på en 25-plats. Bra kämpat av dem båda i hård 
konkurrens från många andra europeiska 
länder. Men som sagt det gick riktigt bra för 
Norge den här gång och Darius Janilus från 
Rune Moosen AS tog hem segern med god 
marginal till tvåan Martin Sponring från Öst-
errike och trean Jan Läderach från Schweiz. 
Läderach var för övrigt vinnare förra gången 
tävlingen arrangerades. På plats i Innsbruck 
fanns många supportrar från bland annat 
Sverige och Norge för att hurra på sina täv-
lande.

TYROLIT PRODUKTUTSTÄLLNING 2017
Det stora sportevenemanget åtföljdes som 
vanligt av Tyrolit Product Exhibition 2017, som 
introducerade besökare till Tyrolits senaste 
produkter, speciella byggprojekt och deras sto-
ra tillämpningsområde. En produkthöjdpunkt 
var Tyrolits Atex-certifierade vajersågningssys-
tem. Detta är det enda vajersystemet i världen 

som kan användas i områden med hög explo-
sionsrisk i zon 1.

På dagen innan själva tävlingen arrangera-
des också två föreläsningar. Den ena hade rub-
riken “Utveckling inom betongteknologi, var 
är resan som tar oss?” och hölls av Dr Klemens 
Maier som är teknisk direktör för Innsbruck 
Research Center. Den andra föreläsningen 
hölls av ingen mindre än Professionell De-
molerings och den internationella tidningen 
PDi Magazines chefredaktör Jan Hermansson. 
Hermansson talade över ämnet “Professionell 
Håltagning: Förr, Idag och i Framtiden”. 

Efter avslutad final är det bara för Håltaga-
reuropa att börja ladda för nästa europamäs-
terskap som lär dra igång med nationella ut-
tagningar under 2018 och svenska nationella 
tävlingar i samband med DEMCON 2018.

Mer information om de tävlande vid årets 
tävling, aktuella bästa tider samt bilder och vi-
deor finns på www.facebook.com/cuttingpro 
och www.tyrolit.com/cpc.

www.tyrolit.com

Den 22 februari arrangerade Tyrolit finalen i den europeiska håltagartävlingen 
Tyrolit Cutting Pro Competition. Finalen gick som vanligt i Innsbruck och 

förvandlade Innsbruck Congress Center till en riktig håltagararena. 
Det var 26 nationella mästare från 14 länder som tävlade i finalen i 

disciplinerna väggsågning, kärnborrning och handsågning. 
Och Norge tog hem hela klabbet den här gången. Grattis Norge!



Rank Country Name  Company   Core drilling Hand sawing Wall sawing
1 NO Darius Janulis Rune Monsen AS  01:26,09  00:23,97  01:05,99
2 AT Martin Sponring Ortner   01:28,75  00:24,60  01:13,39
3 CH Jan Läderach Läderach Betontrenntechn 01:33,60  00:28,81  01:03,97
4 CZ Michal Ventluka Dinaz   01:36,40  00:24,06  01:19,27
5 RU Nikolai Goglov Techalmazservice  01:37,14  00:24,79  01:06,63
6 PL Pawel Musiałek KBS Diament Serwis 01:27,61  00:33,62  01:39,53
7 NO Steffen Nomeland Kristiansand Bygg AS 01:37,60  00:25,31  01:18,82
8 CZ Mikel Jaroslav Dinaz   01:33,94  00:27,61  01:36,14
9 DE Patrick Bauer Gebrüder Baßler  01:40,04  00:25,37 
10 FR Jonathan Bressel SDHF   01:39,84  00:26,96 
11 CH Stefan Wenger Röhner AG  01:37,82  00:28,44 
12 DK Lars Nielsen E&P   01:44,77  00:26,47 
13 SK Peter Kubík Rocker-ZJK  01:45,81  00:26,42 
14 DE Dominik Bernauer BST GmbH  01:48,69  00:26,60 
15 AT Jernej Ciglar Dimas   01:47,74  00:37,72 
16 PL Tomasz Cieślak BASE   01:50,00  00:35,64 
17 DK Ulrik Nielsen E&P   01:50,09  
18 FR Claude Gagneaud Martoia   01:50,54  
19 SE Martin Andersson King Concrete AB  01:52,39  
20 FI Miika Kulpakko Roslagens Håltagning 01:57,26  
21 IT Luigi Zamperini Effelle   01:58,68  
22 IT Dalí Curti  Taglio Calcestruzzi  02:01,99  
23 GB Nicholas Dewsbury East Midland Diamond Drilling 02:03,29  
24 RU Viktor Tarakanovskii Techalmazservice  02:07,84  
25 SE Magnus Svedin Ubbes håltagning  02:10,54  
26 SK Inšpektor Ladislav Rocker-ZJK  02:27,61  

Final Results
European Championship 2017

Mag. Christian J. Koidl, Informationschef 
vid Tyrolit, Alfred Landl, VP Tyrolits byggdi-
vision och Wolfgang Wiefler marknadschef 
och chef för produktledning inom Tyrolits 
byggdivision.
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“Atlas Copco har alltid som mål att hjälpa sina 
kunder få ner driftskostnaderna. Vår nya hy-
draulhammare MB 1650 är ett typiskt exempel 
på det. Den ersätter MB 1700 och har samma 
höga prestanda trots att den är både lättare 
och mer kompakt. Den nya konstruktionen 
ger bättre driftsäkerhet, lägre reparationskost-
nader och lättare åtkomst för underhåll.”

Nya MB 1650 hydraulhammare väger 1 650 
kg och passar bärare i viktklassen 19–32 ton. En 
nyhet är servicefönstret som förenklar under-
hållet genom enklare åtkomst. Eftersom MB 
1650 saknar högtrycksackumulator blir under-
hålls- och reparationskostnaderna lägre.
 Hammarens prestanda optimeras med Au-
toControl, ett automatiskt system för slag-
längdsbyte som anpassar effektbalansen mel-
lan slagenergi och frekvens under drift.

Atlas Copcos EnergyRecovery-funktion an-
vänder automatiskt kolvens rekylenergi för att 
dels öka prestandan utan ytterligare hydrau-
lisk ineffekt, dels ge mindre vibrationer.

Med den integrerade StartSelect-ventilen 
kan operatören med några få enkla steg anpas-
sa hydraulhammarens funktion efter driftsför-
hållandena.

MB 1650 har ContiLube™ II, ett självsugande 
automatiskt smörjsystem som ger optimerad 
fettförbrukning och kontinuerlig smörjning.
 Buller- och vibrationsnivåerna hos MB 1650 
minimeras med VibroSilenced Plus-systemet 
som har upphängning i icke-metallmaterial för 
att isolera hammarkroppen och försegla alla 
öppningar.
 Ett patentskyddat dammskyddssystem, 
DustProtector II, finns som tillval. Det för-
länger komponenternas livslängd och minskar 
fettförbrukningen. Den inbyggda backventilen 
minskar mängden damm som sugs in runt 
verktyget och i slagkammaren.
 Den nya hydraulhammaren MB 1650 är ett 
effektivt val för ett brett spektrum av applika-
tioner inom gruv- och bergbrytning, rivning 
och renovering och metallurgi.

Nya MB 1650 
hydraulhammare

C FORCE 820 – en arbetskamrat med extra resurser
Fyrhjulingen C Force 820 från CFMOTO levere-
rar extra allt i både kraft och körupplevelse. Kraft-
full V-twin-motor, dubbla A-armar och individu-
ell hjulupphängning bak gör den till ett riktigt 
kraftpaket för både nytta och nöje. Fyrhjulingen 

visades av ATV Sweden på årets MaskinExpo, 
den 18-20 maj. C Force 820 är utvecklad för att 
vara en optimal arbetskamrat, som smidigt och 
pålitligt tar sig fram oavsett vägförhållande och 
kombinerar det med en ergonomi i toppklass.

En välkommen nyhet, som erbjuder kraft och 
intelligens trots sitt lilla format. Så gjorde mi-
nigrävaren Doosan DX10z sin entré då den 
visades av Maskinia på årets MaskinExpo 
den 18-20 maj. Med en tjänstevikt på endast 
1,2 ton är modellen den minsta grävmaski-
nen från Doosan.

Doosan har ett brett modellprogram av 
entreprenadmaskiner och detta omfattar 

även bandburna minigrävare i storlekar från 
1,2 till 8,5 ton. DX10z är minst av dem alla. 
Mingrävaren är försedd med en trecylindrig 
miljömotor från Kubota. Motoreffekten är 
9,9 hästkrafter.

Maximal räckvidd i marknivå är 3 093 
millimeter. I djupled når minigrävaren 1 820 
millimeter. Manövreringen sker med två 
joysticks.

DOOSAN DX10Z  
ger värdefull hjälp trots litet format

En tipplast på drygt 2,7 ton vid fullt rattutslag. 
Det gör 5-tons hjullastaren Gehl AL750 till en 
uppskattad resurs inom en mängd områden, 
från bygg och anläggning till industri och lant-
bruk. Nykomlingen i Gehl-familjen presente-
rades av Beck Maskin på årets MaskinExpo, 
den 18-20 maj 2017.

Gehl är en av världens ledande tillverkare 
av kompaktlastare och små hjullastare. Beck 
Maskin har jobbat med dessa produkter sedan 
1990, då under namnet Mustang. För något år 

sedan blev Mustangfabriken uppköpt av Gehl, 
som återigen ingår i Frankrikebaserade Ma-
nitou. Sedan 2015 är Gehl tillbaka hos Beck i 
Sverige, medan Gehl har funnits med i Beck 
Norges portfölj under flera år.

Beckgruppen räknar med en kraftig tillväxt 
för Gehl under de kommande åren. När det 
gäller hjullastarna lagerförs modellerna AL340, 
AL540 och AL750. Dessa säljs vanligen med 
hytt, men finns även även med öppen lösning 
för användning inom exempelvis lantbruk.

Smidig femtonnare utökar GEHL-FAMILJEN
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FRISK LUFT  
på arbetsplatsen gynnar alla

Att byggbranschen går på högvarv just nu 
finns det många bevis för. Men bara för 
att det är gott om jobb för entreprenö-

rerna har inte kraven från beställarna minskat 
utan snarare tvärt om. Som entreprenör är det 
viktigt att vårda och slå fast om sin professiona-
lism. Något som gäller entreprenörens kompe-
tens och kunnande samt val av utrustning. Ett 
bra exempel är rivnings-, sanerings- och håltag-
ningsentreprenören Nårsab i Norrköping.

SNABB TILLVÄXT
Bolaget, som drivs av bröderna Christian Jub-
rink och Tobias Gustavsson, har fått en fly-
gande start sedan det bildades 2010. Från att 
ha börjat i blygsam skala växer nu uppdragen 
i snabb takt tillika antalet anställda. Verksam-
hetens tyngdpunkt låg under de första åren 

Den snabbt växande entreprenören Nårsab och tillverkaren SILA 
har funnit varandra. När Nårsab går som tåget på det ena rivnings- 
och saneringsjobbet efter det andra ser SILA till att luften hålls ren 
och hälsosam så jobben kan rulla vidare utan störningar.

helt och hållet i Stockholm och Uppsala där de 
flesta uppdragen fanns. “Under de senaste två 
till tre åren har vi dock sett en tydlig ökning i 
våra hemtrakter, det vill säga Norrköping och 
Linköping med omnejd. Idag har vi faktiskt 
merparten av jobben på hemmaplan medan 
cirka 30 procent ligger kvar i Stockholm- och 
Uppsala-regionen”, säger Christian. Han till-
lägger att det faktiskt är ganska skönt då det 
blev extremt mycket resande förut då man hela 
tiden utgått från Norrköping.

Verksamheten består av rivning, sanering 
och håltagning. Man utför också en rad sidoar-
beten såsom betonggolvslipning, miljöinven-
tering, maskinuthyrning och renodlad bygg-
service med mera. “Idag är det mycket viktigt 
att vara mångsidig och det är närmast ett krav 
från våra beställare”, säger Christian.

Arbetsstyrkan ligger idag på drygt 40 per-
soner och den har ökat kraftfullt under de 
senaste åren. Christian berättar att med nuva-
rande arbetsstyrka är man redan idag nästintill 
fulltecknade med uppdrag de närmaste tre till 
fyra åren. “Det är därför vi nu söker folk för att 
kunna ta åt oss fler förfrågningar. Under de 
närmaste två åren tror jag vi kommer att öka 
till mellan 60 till 70 man”, säger Christian. 

Ägarna till Nårsab är mycket målmedvetna 
om hur de vill driva sitt företag. Dels är de lag-
stadgade reglerna runt rivning, sanering och 
håltagning högt satta rent generellt i Sverige 
och dels är kraven på kvalitet, effektivitet och 
säkerhet också höga från beställarna. “Vi ska 
leva upp till dessa krav, vi ska vara bäst. Det är 
vårt mål, alltid”, säger Tobias.

EGEN UTBILDNINGSAKADEMI
Det märks också att bolaget har högt satta 
krav och goda intentioner när man besöker 
Nårsab både på deras projekt och huvudkon-
toret på Risängsgatan i den sydöstra delen av 
Norrköping. Personalen utbildas kontinuerligt 
i metod och handhavande av maskiner och 
utrustning genom den egna akademien som 
man kallar Nårsabakademien. “Genom våra 
egna internutbildningar kan vi effektivt hålla 
personalen uppdaterad om olika säkerhets-
föreskrifter, handhavande av maskiner och 
hur vi ska leverera de mest effektiva, säkraste 
samt kvalitativa tjänsterna i branschen”, säger 
Christian. “Vi lägger ner mycket tid på att ut-
veckla vår akademi”, tillägger Tobias. En annan 
viktig del i arbetet för Nårsab är att jobba med 
rätt utrustning och verktyg. “Vi har under de 
senaste åren gjort en stor inventering av vår 
maskinpark och slängt ut produkter som vi 
tycker inte håller måttet”, säger Tobias.

En stor del av Nårsabs uppdrag består i vad 
vi i PD brukar kalla “utrivningar”. Med utriv-
ningar menas total eller partiella ROT-arbeten 

Christian och Carin Junbrink samt 
Tobias Gustavsson från Nårsab.
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Luftsluss in till asbestsanering.

je huskropp byts fyra stammar så det blir en 
hel del håltagningsarbete också. När Nårsab 
är klara med rivning, sanering och håltagning 
tar byggherren Sefab vid vad gäller byte av ma-
terial och renovering. Nårsab är i slutfasen av 
detta nära årslånga projekt och i genomsnitt 
har man varit 4 till 6 man på jobbet heltid.

I Linköping några mil bort längs E4:an är 
Nårsab i full gång med ett annat projekt som 
liknar det i Norrköping fast här river man mer 
av lägenheterna. På fastigheten Eskadern, som 
ägs av fastighetsbolaget Stångåstaden, rivs allt i 
lägenheterna utom vardagsrummen. Det hand-
lar om drygt 160 lägenheter fördelat på nio hus-
kroppar. Även här utför man stambyten samt att 
man uppgraderar värmesystemet. Allt blir nytt, 
värme, vatten och avlopp. Bolaget Sefab är bygg-
herre och sköter själva renoveringen av lägen-
heterna efter att Nårsab är färdiga med rivning, 
sanering och håltagning. Projektet drog igång i 
början av januari i år och beräknas pågå till april 
2018. Hyresgästerna flyttas ut allt eftersom man 
jobbar med lägenheterna. I ungefär fem veckor 
bor hyresgästerna i tillfälliga evakueringsbostä-
der. I det här projektet byter man också alla dör-
rar vilket innebär att Nårsab måste såga upp för 

de nya dörrarna. Nårsab har i genomsnitt 14 man 
på jobbet heltid och man gör i snitt sex lägenhe-
ter per vecka. Man kommer också göra arbeten 
på vindar och i källare.

EN OPTIMAL 
DAMMHANTERINGSLÖSNING
Återigen så är en av de gemensamma nämnar-
na på den här typen av jobb hur man hanterar 
dammet och framförallt de skadliga partiklarna. 
Här har Nårsab hittat den optimala lösningen. 
“För oss är luftrenarna och dammsugarna oer-
hört viktiga på arbetsplatsen och används i stor 
utsträckning vid alla moment som rivning, sa-
nering och håltagning”, säger Christian. För 
själva rivningen används till stor del handhållna 
bilningsmaskiner från Hilti. Borrsystemen och 
väggsågarna kommer från Tyrolit men vad gäl-
ler väggsågarna håller man på att svänga över 
till Pentruder. Det mesta på håltagningssidan 
köper man från Bosse Lamm i Stockholm. Men 
vad gäller utrustningen för att hantera stoftet 
har man svängt om en hel del under den senas-
te tiden. “Vi har gått ifrån några fabrikat som 
vi ansåg inte höll måttet både kapacitets- och 
kvalitetsmässigt och det gäller både dammsu-

där bland annat lägenhetskomplex renoveras. 
Den här typen av jobb slukar ofta mycket per-
sonal och ställer höga krav på både anställda 
och utrustning samt hantering av rivningsres-
ter. De gemensamma nämnarna för den här 
typen av jobb är att de oftast innehåller mycket 
saneringsarbete och dammar mycket.

TVÅ KLOCKRENA UTRIVNINGSJOBB
“Utrivningsarbeten är ofta tuffa jobb för våra 
anställda och nästan alltid i trånga miljöer. 
Det kan handla om ROT-arbeten i hundratals 
lägenheter där badrum och kök ska renoveras 
eller hela lägenheterna. Byte av stammar är 
dessutom en regel mer än ett undantag”, säger 
Tobias.

“För att den här typen av jobb skall flyta 
smidigt och uppfylla ofta mycket tajt satta 
tidsplaner måste arbetet funka 100-procen-
tigt. Personalen måste vara erfaren och veta 
sin uppgift. Maskiner och utrustningar ska 
fungera klanderfritt. Arbetsmiljön är A och 
O annars orkar man inte med.” Just nu rull-
lar flera stora ROT-rivningsjobb för Nårsab 
och PD fick nyligen möjlighet att besöka ett i 
Norrköping och ett annat i Linköping. Jobbet 
i Norrköping ligger i Åby strax utanför staden 
där fastigheten heter Åbyhus 1. Här jobbar 
man sedan drygt 10 månader tillbaka med 
att riva badrum och hall i cirka 90 lägenheter 
fördelat på sex huskroppar. “Det här är ganska 
kniviga jobb då vi går in och gör endast delar 
av lägenheterna. Allt måste plastas in mycket 
noga så att inte damm och hälsovådliga par-
tiklar sprider sig till angränsande rum i lä-
genheterna som inte ska renoveras”, berättar 
Carin Jubrink som ansvarar för saneringen av 
asbest i badrummen. “I badrummen finns as-
best bakom kakel och badrumsmatta och det 
måste vi hantera mycket noga. Full skyddsut-
rustning för de som jobbar och inplastning i 
zoner samt luftslussar med mycket effektivt 
luftrening och utsug är ett måste”, säger Ca-
rin. “Vill man inte skydda sig och angräns-
ande ytor effektivt och inte följa regelverket 
ska man inte jobba med sanering. Så enkelt 
är det”, tillägger Carin. Carin berättar också 
att när man färdigställer så dammsuger man 
av ytorna noga. Sedan får utrymmet vila ett 
dygn så allt damm och partiklar fallit till golvet 
innan man dammsuger av allt en sista gång. 
“Det måste närmast vara kliniskt rent innan 
vi släpper in byggjobbarna som tar hand om 
den nya påbyggnaden. Hyresgästerna slussas 
ut successivt till angränsande baracker under 
byggtiden. Förutom rivning av badrum och 
hall byter man i Åby även alla stammar. På var-

Här slipper inget damm igenom 
med SILAs saneringsram. SILA 600A2 som blev bäst i test.
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gare och luftrenare. Våra sugare och luftrenare 
används hela tiden. Vi lyfter och flyttar på dem 
upp och ner mellan våningarna och maskinerna 
måste hålla. Vi har nu hittat en optimal lösning 
för framförallt luftreningen på våra arbetsplat-
ser i fabrikatet SILA”, säger Tobias.

Det var på mässan DEMCON som Nårsab 
först kom i kontakt med SILA. “Med den om-
fattning av dammiga miljöer som vi arbetar i är 
lufthanteringen ytterst viktig. “Vi måste arbeta 
med utrustning som först och främst är kapa-
citetsstark, som är lätt att flytta mellan jobben 
och etablera på plats. Dom ska också vara lätta 
att rengöra och byta filter på. Utrustningen 
måste klara stora påfrestningar och tuffa och 
gå dag ut och dag in”, säger Christian. “På luft-
renarsidan har vi hittat det sortimentet i SILA”, 
tillägger han. Carin som arbetar med sanering 
av asbest framhåller att SILAs produkter aldrig 
gör henne besviken. “De är enkla att flytta och 
etablera tack vare de stora hjulen i bakkant på 
exempelvis SILA 2000A2. Nya SILA 600A2 är 
liten och enkel att lyfta och fyller inte upp en 
dörröppning utan man kan enkelt passera vid 
sidan av luftrenaren. Det är en stor fördel”, sä-
ger hon. Carin, Christian och Tobias framhål-
ler också SILAs saneringsram som en oerhört 
smart och enkel lösning. Den sparar tid och 
en massa jobb genom att dels skapa en tät och 
inkapslad undertryckslösning när de renoverar 
ett badrum och dels så slipper de allt krångel 
med att tejpa fast plasten runt luftrenaren. 
“Saneringsramen håller plasten på plats och 
det blir alltid tätt och effektivt”, säger Carin. 
SILAs saneringsram är patenterad sedan 2012.

En annan bra egenskap med SILAs luftre-
nare är att det finns en lättåtkomlig lucka på 
framsidan av luftrenaren som man enkelt kan 
fälla fram och komma åt att byta grovfiltret. 
Den här luckan skyddar dessutom maskinens 
HEPA-filter. “Det här ser jag som en väldigt 
stor fördel då man kan byta grovfiltret direkt 
i zonen medan maskinen går. Jag tror inte att 
den här lösningen finns på något annat fabri-

kat utan där är grovfilterbyte ganska kompli-
cerat. Jobbar man med asbest måste bytet ske i 
en skyddad zon och som då måste byggas upp. 
Med SILA görs det här på plats och jobbet rull-
lar vidare under tiden”, säger Carin. Luckan 
finns på SILA 1000A2, SILA 2000A2 och SILA 
600A2.

Nårsab har idag närmare 60 SILA-maskiner 
varav 28 är SILA 2000A2, 31 SILA 600A2 och 
en SILA 5000A2. Unikt är också att Nårsab 

valt att beställa sina SILA-maskiner som an-
vänds i rivning i färgen svart. “Orsaken är att 
vi vill hålla isär produkterna. De som används 
i sanering har SILAs standardfärger grönt och 
silver medan rivburkarna är svarta. På det här 
viset riskerar vi inte att använda kontamine-
rade luftrenare i rivningssammanhang”, säger 
Christian. 

Luftrenarna spelar en nyckelroll i Nårsabs 
arbete för att skapa en hälsosam arbetsmiljö 
som möjliggör ett effektivt arbete som alla 
på arbetsplatsen har nytta av. Men vad gäller 
dammsugarna så har Nårsab valt att enbart 
jobba med sugare från HTC som de tycker kla-
rar kraven bäst.

SILA LANSERAR STOFTAVSKILJARE
SILA AB från Gällö har vi berättat om tidigare 
i PD och tillverkningen av produktlinjen drog 
igång 2012. Med vid besöket hos Nårsab är SI-

Mannarna vid Nårsabs rivning i Linköping.

Enkelt byte av grovfilter.

Innan badrumsrivning.

Efter badrumsrivning.

Ut med det gamla.

Andreas Lundin, delägare och ansvarig för 
marknadsföring och försäljning vid SILA AB.

LAs delägare och ansvarige för marknadsfö-
ring och försäljning, Andreas Lundin. Andreas 
är lyrisk när han pratar om Nårsab och hur de 
upptäckte fördelarna med SILAs produkter. 
“Sedan vi drog igång så har det viktigaste för 
oss varit att utveckla produkter som sätter an-
vändaren i centrum. Luftrenarna måste alltid 
funka utan problem och de ska vara lätta att 
jobba med, vara kapacitetsstarka och enkla att 
serva”, säger Andreas. 

SILAs personal har även lång erfarenhet av 
konstruktion och tillverkning av stoftavskil-
jare, föravskiljare och cykloner från ett tidigare 
sammanhang. Det är inom detta produktom-
råde som man bedömer ha de största kunska-
perna så varför har man inte satsat på det? “När 
vi startade upp SILA valde vi att fokusera på 
luftrenare eftersom vi upplevde det som en 
produktgrupp med stor utvecklingspotential. 
Detta fokus har lagt en stabil grund att stå på 
vad gäller våra luftrenare och vi känner oss nu 
redo att satsa på även andra produkter. Fak-
tum är att vi redan under hösten släpper våra 
första stoftavskiljare”, avslöjar Andreas.

Värt att tillägga är att SILA 600A2 blev ut-
vald till bästa luftrenaren i tidningen Bygg-
nadsarbetarens stora luftrenartest tidigare i 
år. Mer om testet kan läsas på tidningen Bygg-
nadsarbetarens hemsida eller på SILAs egen 
hemsida.

www.narsab.se
www.silaproducts.se 

40    Branschtidningen Professionell Demolering • 2-2017



www.brokk.com

www.husqvarnacp.se

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

www.opsystem.se              
Tel 010–456 70 00

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
www.hydroscand.se

Tel: 054 120 400
info@fredheim-maskin.se

För den nya generationen i tiden...
...Välkomnar vi våra nya medarbetare!

Peter Niklasson
Affärsansvarig

Tel: 0722-517 872

Andreas Kihlgren
Produkt- & Affärskoordinator

Tel: 031-52 01 16

Andreé Bergström
Affärsansvarig Mellansverige

Tel: 0707-200 660



Vilken tioåring slår med en kraft som 
motsvarar tio elefanters, eller landnings-
trycket för en Airbus 380? Svaret är At-
las Copco HB 10000, världens störst 
serietillverkade hydraulhammare. Ända 
sedan den lanserades 2007 har jättema-
skinen HB 10000 varit en framgångs-
saga som har hjälpt bergbrytare över hela 
världen bli exceptionellt produktiva.

Lanseringen av HB 10000 var en 
viktig anpassning till ett framväxande 
marknadssegment – användning av hy-
draulhammare som kostnadseffektiva 
produktionsmaskiner för primärbryt-
ning och ett verkligt ekonomiskt alter-
nativ när möjligheterna till borrning och 
sprängning är begränsade.

HB 10000 har en brytkraft som har 
blivit legendarisk. Den kraft som gene-
reras vid en enda träff mellan kolv och 
arbetsverktyg motsvarar en massa på 
ungefär 760 ton, och slagfrekvensen är 
upp till 380 slag per minut. En entrepre-
nör som hade fått i uppgift att hantera 
massbrytning av 34 000 kubikmeter berg 
i New York: ”HB 10000 träffar som ett 
godståg. Det är nästan otroligt vad den 
kan klara!”

Jim Dupuis, vd och ägare till Earth-
moving Contractors Pty Ltd (EMC) i 
Brisbane i Australien, tillägger: “HB 
10000 bryter mer än dubbelt så mycket 
som vår vanliga sjutons hammare. Om 
man räknar på det per timme, dag, vecka, 
månad och år blir det en väldig produk-
tionsökning”.

Torsten Ahr, Vice President Marke-
ting Hydraulic Attachment Tools, ser 
tillbaka: ”Redan i prototypfasen stod det 
klart att HB 10000 skulle bli en fullträff. 
Vi fick flera seriösa förfrågningar från 
företag där våra prototyper hade testas 
redan innan produktionsmodellen bör-
jade säljas.”

Giganten fyller tio   KEESTTRACK   
lanserar effektiv dammbekämpning
Med ett kraftfullt flöde, lång räckvidd och stor 
arbetsvinkel reducerar Keestracks vattenka-
non effektivt dammbildning vid krossning, 
sortering och övrig hantering av bergmaterial 
och grus, likaså vid rivning och demolering. 
Premiärvisningen skedde på årets MaskinExpo 
den 18-20 maj, där dammreduceringskanonen 
visades av Fredheim Maskin.

Keestrack är stor tillverkare av bland annat 
kross- och sorterverk. Det gör dammreduce-
ringskanonen till ett värdefullt tillskott bland 

företagets produkter. Kanonen skapar en fin 
vattendimma, som fångar upp dammpartik-
larna och får dem att falla till marken istället 
för att spridas på arbetsplatsen och till dess 
omgivningar. Det gör att både människor och 
maskiner mår bättre.

Det höga luftflödet gör att vattendimman 
kastas upp till hela 45 meter. Maskinen har 
fjärrstyrning och kan pendla mellan 15 och 360 
grader, vilket ger en stor arbetsvinkel. Kano-
nen har även justerbar vertikal vinkel.

Stigande bränslekostnader och tippavgifter gör 
det kostsamt för företag och byggare att trans-
portera osorterat material och köpa in dress- 
och fyllnadsmaterial.

Sorteringsskopan löser detta problem och 
med den nya serien av hydralkompaktorer kan 
även kompakteringen göras mer effektivt. Med 
Steelwrist OQ-grindar på toppen av redskapet 
görs redskapsbyte på några sekunder.

De hydrauliska kompaktorerna finns i fyra 
storlekar för grävmaskiner från 2 till 30 ton. 
Några av fördelarna är en förskjuten grindpo-
sition, optimerad kraftöverföring samt tryck- 
och flödeskontroll för överbelastningsskydd.

Samtidigt lanseras två nya gripmodeller. 
Multigripen (MG-serien) är en allsidig entre-
prenad- och timmergrip. Användningsom-
råderna inkluderar tyngre lyft, stenläggning 
och timmerhantering. Fyra storlekar är till-
gängliga, från MG20 för 3-6 tons grävmaskiner 
till MG55 för grävmaskiner på 18-26 ton. Stor 
öppning, Hardox 500-material, hög hållfasthet 
och mekaniska ändstopp säkerställer en lång 
livslängd.

Även Sten- och sorteringsgripen (SG-serien) 
kommer i fyra storlekar, avsedda för grävma-
skiner från 6 till 32 ton. Nya SG-gripen är en 

kraftig sorteringsgrip, byggd för tuffare upp-
gifter såsom hantering av större stenar, tim-
mer, återvinning, skrotsortering och lättare 
rivningsarbete. Mycket stor öppningsvidd, hög 
klämkraft och vändbara skärstål i HB500 ga-
ranterar en kostnadseffektiv drift. Även sten- 
och sorteringsgripen är tillverkad i höghållfast 
stål, vilket gör att den sammanlagda vikten 
hålls nere.

Det nya redskapssortimentet har en fem-
gradig grindvinkel, vilket gör att arbetsytan 
kommer i våg med tiltrotatorns rotationsplan. 
Griparna kan levereras med Steelwrist OQ-
grindar. Alla gripar har lasthållningsventiler 
och ackumulator som standard för högsta sä-
kerhet. Leveranserna av de första griparna sker 
i juni 2017.

HYDRAULDRIVNA REDSKAP   
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Får jobbet gjort.
Ägnar du en stor del av arbetsdagen åt slipning, håltagning eller sågning? Då ska du de�nitivt 
provköra någon av våra maskiner (om du inte redan har gjort det såklart). Vi har en rad 
kraftfulla stoftavskiljare och våtsugar som e�ektivt tar hand om dammet och slammet 
– samtidigt som de är snälla mot din kropp. S26 och W70P är två av dem. 

Stoftavskiljaren S26 är anpassad för �nt stoft och perfekt när du ska slipa torrt. Den är bland 
annat utrustad med H13-�lter och Longopac® (för helt dammfria påsbyten). Maskinens effektiva 
luftpulsrensning sparar dessutom både tid och pengar eftersom �ltren håller betydligt längre. 

Våtsugen W70P används med fördel vid håltagning och sågning med vatten samt vid slipning 
av terrazzogolv. Den kan användas för både uppsugning och utpumpning och har självklart 
både �lter och �ottör. Maskinen kan dessutom utrustas med H13-�lter samt en �erskiktspåse 
som underlättar rengöring och tömning av det material som stannar i tanken.

Det är inte mycket att fundera på. Vill du få jobbet gjort och samtidigt vara rädd om kroppen 
– investera i en riktigt bra maskin.  

pullman-ermator.se

MOTOREFFEKT: 2x1200 W
SUGKAPACITET: 400 m3/h

MOTOREFFEKT: 1200 W
SUGKAPACITET: 200 m3/h
Pump: 650 W
Pumpkapacitet: 260 liter/min
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Perfectly clean drilling. Done.
The world's first easy-to-use dry drilling system for reinforced 
concrete with innovative technologies and high quality components for 
professional requirements. Long-lasting and reliable. With every use.

Find out more at www.tyrolit.se
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