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Sommarmånaderna verkar ha varit ganska 
intensiva för de flesta. Det svaret får man om 
man både frågar entreprenörer och leverantörer. 
Ganska få märker av att vi har en lågkonjunktur i 
antågande. Men många ökar beredskapen inför 
vad man tror komma skall. Det är just i dessa 
tider, om man läser marknadsföringshandbo-
ken, man ska ha resurser kvar att satsa och 
marknadsföra sig. Nu är inte läge att krypa utan 
att synas. Men de flesta väljer motsatsen, man 
går in på sparlåga och skär bort allt som man 
tycker är onödigt istället 
för att satsa framåt. Sedan 
spelar det allmänna snacket 
om farhågor ganska stor 
betydelse för att man som 
företagare hamnar i en sin-
nesstämning som det osar 
lågkonjunktur kring. Det 
bästa är att inte lyssna till 
alla som tycker och tänker 
runt omkring en. Om job-
ben trots allt finns där är det 
inget som säger att de helt plötsligt ska ta slut. 
Rivning och håltagning är trots allt en ganska 

tacksam bransch. Går uppdragen som är relate-
rade till nybyggnation ner tar ROT-jobben vid. Det 
finns alltid jobb om man även kan tänkas sig att 
ta de jobb som inte är fullt så roliga, som många 
väljer bort i en högkonjunktur. I det här numret 
intervjuar vi Johan Torsell på företaget Haga 
R.O.T.. Han berättar just det, att när han började 
i den här branschen 1993 var det just de jobben 
han satsade på, de jobben som ingen annan vill 
göra för att det handlade om hundjobb, riktigt 
skitgöra. Idag 26 år senare omsätter bolaget 

125 miljoner kronor och sys-
selsätter 80 personer.

Det är kul när det går 
bra men en viktig ingrediens 
och även en förutsättning 
för det är att man vet vad 
man håller på med. Att man 
vet vart man är på väg och 
att ens verksamhet inte är 
något kortsiktigt och flyk-
tigt. Amerikanarna brukar 
säga att “You gotta walk 

that extra mile for something or someone”. 
Man måste göra det där lilla, eller kanske ibland 

det stora, extra för att visa att det här jobbet är 
viktigt, eller den här kunden är viktig. Om man 
har den inställningen till alla kunder, oavsett hur 
stora eller små de är brukar saker och ting lösa 
sig. Om inställningen till kunden och jobbet är 
den rätta kan eventuella brister i ett jobb förbi-
ses. Men om inställningen är fel kan det minsta 
misstag bli ödesdigert för hela jobbet.  

Inställningen och ansträngningen är lika viktig 
när det även gäller livet i övrigt, i relationer med 
människor i allmänhet. Visa med ditt uppträ-
dande när du möter människor i vardagen att 
“Jag ser dig”. Man kanske inte nödvändigtvis 
alltid håller med eller gillar alla. Men de man 
möter i vardagen förtjänar ens uppmärksamhet. 
Det är ofta ignoransen som skapar problem 
både i kundrelationer och människor emellan. 
Så tänk på vilken inställning du förmedlar nästa 
gång du träffar en kund, kassörskan på livsmed-
elsbutiken du handlar eller han som har lyckats 
slarva bort en av skjortorna som du lämnade in 
på kemtvätten.

Jan Hermansson, 
jan.hermansson@pdworld.com

Chefredaktör

“Walk the extra mile”



Branschorganisationen för Byggnadsberedning
Håltagningsentreprenörerna och Riv- & saneringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier

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

www.byggnadsberedning.se
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Andrésen Maskin representerar 
Hidromek i västra Sverige

Normann Olsen Maskin blir 
totalleverantör för Scanmaskin i Norge

Söderberg & Haak 
växlar upp

Andrésen Maskin kommer att 
börja sälja produkter från Hidro-
mek, den turkiska tillverkaren 
av bland annat bandgrävare och 
hjullastare.

Turkiska Hidromek tillver-
kar idag 6700 enheter per år i 
form av bandgrävare, hjulgrä-
vare, hjullastare, väghyvlar och 
asfaltsvältar. Företaget har fem 
anläggningar (totalt 157 642 kvm) 
med sammanlagt 2000 anställda. 
Hidromek är representerade i 
över hundra länder och är byggda 
med komponenter såsom Kawa-

sakipumpar, Isuzumotorer och 
Hardoxstål.

Andrésen Maskins organisa-
tion med MachPro i norr (som 
har sålt Hidromek i ca fem år) 
och Hjerpes Maskin i Norrköping 
kommer i stort sett kunna leve-
rera och serva maskiner över hela 
Sverige. Utrustning och service 
kommer i första hand att utföras 
av Andrésen Maskin i Uddevalla, 
men inom kort även via externa 
serviceställen runtom i regionen. 
Försäljning av Hidromeks pro-
dukter påbörjades 15 augusti.

Två nya entreprenadsäljare, för 
Västerbotten/Norrbotten och för 
Skåne, tar sig nu an försäljningen 
av Komatsu entreprenadmaski-
ner. Från årsskiftet säljer de även 
Bomag vägbyggnadsmaskiner.

Denna offensiv gällande för-
säljningen kommer ett halvår ef-
ter att Söderberg & Haak inledde 
en omorganisation av verksamhe-
ten. Nu sker satsningarna för ökad 
försäljning av Komatsu och snart 
också Bomag. 

Magnus Jakobsson blir Söder-
berg & Haaks säljare av Komatsu 
i Norrbotten och Västerbotten. 
Magnus tillträde innebär att 
Söderberg & Haak har en erfa-
ren maskinsäljare som kan lyfta 
Komatsus marknadsandel i nord-
ligaste Sverige.

Han är 39 år och har tidigare 
varit anställd hos bland annat 
Delvator. Magnus kommer att ha 
säljkontor i såväl Umeå som Ki-
runa. På så sätt är han närvarande 
i hela sitt stora säljdistrikt. Mag-
nus tillträder tjänsten nu i slutet 
av augusti.

I söder axlar Jesper Granlund 
rollen som entreprenadsäljare för 
Skåne och delar av Småland. Jes-
per är 42 år och kommer närmast 
från rollen som utrustningsansva-
rig för Komatsu inom Söderberg 
& Haak. Det gör att han har en 
gedigen kunskap om Komatsus 
maskiner och hög kompetens för 
att hjälpa kunderna att hitta rätt 
maskiner och utrustningar för de 
arbeten som ska utföras.

Magnus Jakobsson.

Jesper Granlund.

“Scanmaskins produktsortiment 
har år efter år visat att de hål-
ler den kvalitet som vi eftersöker 
hos våra leverantörer. Med deras 
senaste ”World Series” sortiment 
har de inte bara visat för oss och 
våra kunder att de är en spelare i 
framkant utan även vunnit årets 
innovationspris på den svenska 
riv- och demoleringsmässan Dem-
con”, säger Joh Einar Solhaug, VD 
på Normann Olsen maskin. 

Scanmaskins tillverkning lig-
ger i Lindome, i utkanten av 
Göteborg, men deras golvslipar 
och övrigt sortiment säljs genom 
lokala återförsäljare över hela 
världen.  Scanmaskin har haft en 
stor tillväxt de senaste åren och 
har genom deras innovationsrika 
produkter tagit fler och fler mark-
nadsandelar världen över. 

Norman Olsen kommer att 
vara en totalleverantör på den 
norska marknaden för hela Scan-
maskins sortiment som består av 
golvslipar, diamantverktyg, indu-
stridammsugare, ytfräsar, blästrar, 
glättare och mattstrippers. 

Det anrika företaget Normann Olsen Maskin, Norges störs-
ta leverantör av slipmaskiner, har inlett ett nytt samarbete 
med Scanmaskin Sweden AB som är en av Nordens ledan-
de leverantörer inom golvslipning och golvbearbetning.

“För oss har det varit viktigt att 
hitta en partner som kan lyssna 
på våra användare och vara ett 
stöd för dem. Genom deras långa 
erfarenhet av golvslipning är vi 
övertygande om att vi tillsam-
mans kommer kunna erbjuda den 
norska marknaden en helhetsle-
verantör för lyckade golvprojekt”, 
säger Paulo Bergstrand, VD på 
Scanmaskin Sweden AB.

Normann Olsen Maskin AS 
har i dag en marknadsandel på 
cirka 60 % i Norge och ser fram 
emot att öka försäljningen yt-
terligare genom detta strategiska 
samarbete.  

Paulo Bergstrand, VD Scanmaskin, 
Peter Niklasson, Exportsäljare Scan-
maskin, Claus Brucker Försäljnings-
direktör Normann Olsen Maskin, Joh 
Einar Solhaug VD.

Toppmatch-
ningar 
hos Jack 
Midhage AB
Jack Midhage AB utökar nu sin 
säljstyrka med två säljare i norr 
respektive Mälardalen.

JOAKIM DOTTEMAR 
– SÄLJARE NORR
Joakim, eller ”Jocke” som han 
kallas, påbörjade sin anställning 
hos Jack Midhage AB den 5 au-
gusti som ansvarig säljare för di-
strikten Dalarna och Norrland. 
Han kommer att arbeta med 
maskinuthyrnings-, håltagnings- 
och demoleringsbranschen. Jocke 
har över 20 års erfarenhet som 
resande säljare i Norrland och en 
bred och relevant bakgrund inom 
de affärsområden han kommer 
att arbeta. Han har bl.a. arbetat 
som distriktsansvarig säljare hos 
Kew/Alto (numera Nilfisk), Kero 
Pump & Maskinuthyrning, Dust-
control samt hos Lindec (maski-
ner och verktyg för golv, betong, 
fasad, puts mm). Med denna ge-
digna bakgrund kommer ”Jocke” 
att vara en stor tillgång för Mid-
hages kunder på distriktet. 

ANDREAS GUSTAVSSON
 – NY SÄLJARE STOCK-
HOLM, MÄLARDALEN, 
UPPLAND OCH GÄVLE
Andreas, kanske mest känd som 
”Gusten”, kommer från och med 
9 september att vara anställd hos 
Jack Midhage AB som ansvaring 
säljare till håltagnings- och de-
moleringsbranschen på distrik-
ten Stockholm, Mälardalen, Up-
pand och Gävle. Han kommer 
även att ha en funktion som 
produktspecialist. ”Gusten” har 
mångårig erfarenhet från hål-
tagningsbranschen, bland annat 
från Husqvarna Construction 
där han arbetat som säljare samt 
produktspecialist för vajer- och 
väggsågar. Han har dessförinnan 
även arbetat som säljare hos Hilti 
och som projektledare hos Hä-
gerstens Betonghåltagning. Med 
sin erfarenhet och sina kunska-
per kommer ”Gusten” att bli en 
stor hjälp och tillgång för Midha-
ges kunder på distriktet.

www.midhage.se



Riskera inte din hälsa
Det farligaste dammet är det du inte ser

Använd rätt produkter för säker hantering av damm. 
Gå in på dustcontrol.se för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig.



8    Branschtidningen Professionell Demolering • 3-2019

I Amas Svenska AB:s nya loka-
ler ryms kontor, lager, verkstad, 
tvätthall, konferenslokal, perso-
nalutrymmen samt väl tilltagna 
gemensamytor. Dessutom en stor 
gårdsplan för att förenkla lossning 
och lastning.

“Sist vi byggde nytt var för 13 
år sedan, jag tyckte då vi hade 
mycket yta att växa på men det 
har gått snabbt”, säger Ulf Dolfei, 
ägare av Amas Svenska AB som 
funnits i Sverige sedan 1987. ” Vi 
har i stort sett tre gånger så stor 

yta nu. Detta gör att vi kunnat 
dela upp verksamhetens arbets-
områden i egna delar. Lagerhan-
teringen är nu helt separerarad 
från serviceverkstaden och be-
tydligt större än tidigare. Verk-
staden har i sin tur fler arbetssta-
tioner än tidigare.”

AMAS Svenska AB säljer bland 
annat Furukawa hydraulham-
mare, men har även ett komplett 
sortiment av rivnings-, demole-
rings- och återvinningsutrustning 
för grävmaskiner.

Amas Svenska AB har investerat stort i ny-
byggnation med nya lokaler som är nästan tre 
gånger så stora som tidigare.

DUBBELT UPP 
FÖR AMAS I NYA LOKALER

Amas nya lokaler ligger i 
direkt anslutning till E18 

och riksväg 55.Fredrik Eriksson är nöjd med de nya kontorsplatserna, höj- och sänk-
bara skrivbord med ledbara stativ för flera skärmar.

Marcus och Fredrik planerar service, detta genom nya interaktiva 
skärmar på verkstaden.

Vilgot har fått 300 nya pallplatser att förfoga över. Nu blir det enklare 
och snabbare att organisera lagerhanteringen.

Solpanelerna på 56,7 kW produce-
rar energi så att det både räcker 
och blir över.

Ulf Dolfei gillar när det händer 
mycket, gärna samtidigt. 
“Snart kan vi lägga flytten 
bakom oss och vässa verksam-
heten ytterligare.”

CS Riv & Håltagning (med kvali-
tets- och miljöansvarige Amanda 
Borneke i spetsen) är nominera-
de till Årets miljöpris på Betong-
galan som äger rum i höst. Några 
av anledningarna är att företaget 
börjar att ställa om till fossilfri, 
miljöanpassad rivning, samt 

Amanda Bornekes opinionsbild-
ning inom cirkulär ekonomi. 
Amanda Borneke är även aktuell 
med två nya styrelseuppdrag: le-
damot i Sveriges Byggindustriers 
miljöutskott och styrelsesupple-
ant i Branschorganisationen för 
byggnadsberedning, BFB.

CS Riv & Håltagning nominerade till miljöpris



Kom och träffa oss i monter 757

Originalet med fler än 26 000 system sålda världen över!

www.oilquick.com

Fördelar med OilQuick
• Blixtsnabba byten av hydrauliska redskap.
• Reducerar antalet maskiner på arbetsplatsen.
• Ingen personal runt maskinen vid redskapsbyten.
• Skyddad slangdragning på maskin och redskap.
• Reducerar transportkostnader.
• Ökad produktivitet. 
• Eliminerar oljespill.
• Ökad lönsamhet.
• Ökad säkerhet.

OQ LockSupport
• Nu standard på alla grävmaskinsfästen.
• OQLS guidar föraren genom hela 

kopplings processen via kontrollpanelen. 
• Sensoravkänning av axlar och låskolv.
• Automatisk aktivering av maskinens 

hydraulik.



anledningen var egentligen att våra Grab John kunder 
började klaga på att dom måste gå ur förarhytten för 
att koppla hydraulslangarna för hand. Vanliga sko-
por kunde dom ju byta med en knapptryckning i 
förarhytten. Vi har sedan dess varit en envis och 
uthållig pionjär inom detta område, som har job-
bat för att övertyga folk i branschen att detta är 
den framtida lösningen. Redan 1993 visade vi 

den första OilQuick sandwichlösningen 
(Två snabbfästen OQ45, ett över och ett 
under tiltrotatorn) på en Rototilt tiltro-
tator. Nu tjugosex år senare är OilQuick 

en världsledande tillverkare av fullautoma-
tiska snabbfästen och har levererat mer än 26.000 system 
till nöjda kunder runt om i världen.

MYTEN OM FULL KOMPABILITET
Faktum är att det inte existerar något standardiserat 
gränssnitt för fullautomatiska snabbfästen och därmed 

inte heller någon universell 
kompabilitet av system från 
olika leverantörer. Att vi i 
Sverige har enats om en lokal 
S-standard för symmetriska 
grindfästen, som jag faktiskt 
själv var initiativtagare till, 
innebär enbart att svenska 
tillverkare har gjort en över-
enskommelse om modellstor-
lekar, mått och toleranser på 
mekaniska symmetriska S-
fästessystem.  När det handlar 
om fullautomatiska lösningar 
där hydraul-, el- och styrfunk-
tioner skall kopplas blir det en 
helt annan komplexitet och 
risk för fel och olyckor.    

Det är viktigt att under-
stryka att OilQuick är en fö-
retagsstandard utvecklad och 
underhållen av OilQuick AB 

under 25 år och inget allmänt 
öppet gränssnitt för fullautomatiska snabbfäs-
tessystem, som Stefan Stockhaus på Steelwrist 
vill få det till.

BLANDADE SYSTEM ÄR EN STOR RISK - 
KOSTAR 100 GÅNGER MER NÄR DET JÄVLAS
Vid blandade system blir kopplingen av systemfrämman-
de komponenter ett kritiskt moment med en ökad risk 
för större slitage, felfunktioner och personolyckor. Det är 
stor skillnad på kraven gällande måttriktighet, toleranser 
och funktion mellan ett vanligt S-snabbfäste och ett full-
automatiskt system med olje- och el-kopplingar.

Vid köp av handkopplade snabbkopplingar så beställer 
man t.ex. inte en 1” hona från Tema och en motsvarande 
hankoppling från Sejn eller någon annan leverantör. Nej 
då köper man ett par från samma leverantör. Det är helt 
självklart för då får man önskad funktion och en leveran-
tör att vända sig till om det inte fungerar. I princip samma 
gäller vid köp av fullautomatiska system. Enbart med den 
skillnaden att nu kostar det 100 gånger mer när det jävlas.

Om vi har ett öppet system, hur kommer det då att se 
ut när vi har ytterligare tio, femton piratkopior från Kina, 
Korea, Polen och Sverige på marknaden. 

EN FRÅGA OM ANSVAR OCH SÄKERHET
Att blanda fästen och redskapsadaptrar från olika tillver-
kare utan att ha en ansvarig och klart uttalad systemle-
verantör kommer aldrig att fungera. Speciellt med tanke 
på att det idag inte finns någon klart fastställd kopp-
lingsfiguration gällande både oljekopplingar och styr-el. 
Jag är helt övertygad om att våra kunder och handels-
partner vill ha en seriös leverantör som tar ansvar för 
systemet när det bränner till och blir fel eller behöver 
repareras.

CLEAN SYSTEM PARTNERS
Vi uppskattar konkurrens som motor för innovation 
och produktförbättringar men vill samtidigt skydda 
våra produkters prestanda och skydda våra kunder och 
handelspartners gentemot riskerna vid blandad använd-
ning. Att vara Clean systempartner betyder att man inte 
urskillningslöst kombinerar olika leverantörers produk-
ter och att slutkunderna görs medvetna om riskerna i 
samband med blandade system. Clean system kräver 
inte att våra handelspartners är absolut tvungna att välja 
ett OilQuick system utan man har naturligtvis full frihet 
att sälja och leverera även konkurrerande system. Men 
vi vill bara taga ansvar för våra produkter, så låt bli att 
blanda. 

r 1989 tog vi på Soneruds Maskin AB (idag namnändrat till OilQuick AB) 
beslutet att satsa på att utveckla ett fullautomatiskt snabbfäste för gräv-
maskiner. Vi såg behovet av att kunna snabbkoppla hydrauliska redskap 
direkt från förarhytten.

Åke Sonerud
Grundare och styrelseordförande 
i OilQuick AB
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Clean Systems -  
för kundens bästa
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husqvarnacp.se

KLARA. 
FÄRDIGA.
KLAR.

BATTERIDRIVEN  
PRESTANDA FRÅN  
HUSQVARNA
Husqvarnas batteridrivna kapmaskin K 535i erbjuder dig  
i princip allt det du lärt dig uppskatta hos din bränsledrivna 
maskin – men med ytterligare fördelar som enkla starter, 
låga vibrationsnivåer och låg vikt. K 535i är en praktisk 
och mångsidig maskin, det perfekta komplementet när  
du behöver kapa snabbt och effektivt.

Så, är du redo? Eller är du kanske redan klar?

UPPLEV FÖRDELARNA MED 
HUSQVARNAS BATTERIPRODUKTER

Husqvarnas handhållna batteridrivna produkter 
erbjuder en uppsjö av fördelar – för såväl 
användare som de runt omkring. Maskinerna är 
alla enkla att använda, lätta och kraftfulla. Varje 
maskin tillhör vårt smarta batterisystem vilket 
gör att alla batterier passar för alla maskiner.
Mer information om vårt batterisortiment  
hittar du på www.husqvarnacp.se
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Många av de entreprenörer som arbetar 
inom den svenska rivningsbranschen 
idag är veteraner och var unga på den 

tiden då tidningen Professionell Demolerings 
startades 1995. En av dem är John Torsell, 50 
år i år, vd och ensam ägare av rivningsfirman 
Haga R.O.T. Service i Norrköping AB. PD be-
sökte företaget i augusti i år.

KRISEN BLEV EN MÖJLIGHET
Det är långt ifrån alla som lyckas. Rivnings-
branschen är tuff och som ägare av ett riv-
ningsbolag måste man vara tuff och uthållig. 
Annars lyckas det sällan. Under 1980-talet 
arbetade John Torsell inom en rad olika verk-
samheter och det var gott om jobb. Men i 
början av 1990-talet slog krisen till på allvar. 
John hade då arbetat med allt möjligt utom 
rivning och håltagning och blev uppsagd på 
grund av arbetsbrist. Det var inte helt enkelt 
att hitta nya jobb med en lågkonjunktur i full 
blom utan kontroll. Alternativet var att starta 
eget och underleverantör till rivnings- och hål-
tagningsföretag var en syssla som han kunde. 
“En fördel med rivnings- och håltagningsbran-
schen är att det aldrig tar helt slut på jobben 

ROTen och upp
STARKT FRÅN           

I Sverige finns många bra exempel på rivningsföretag som startat i liten skala och 
som med disciplin och målmedveten ledning växt upp till mångmiljonbolag som 
skapat värdefull sysselsättning. Haga R.O.T. i Norrköping är ett bra exempel. 

om man inte är rädd för att ta i. Är det brist på 
nyproduktionsjobb finns alltid ROT-jobben. I 
mitt nystartade bolag siktade jag in mig på att 
ta skitjobben som ingen annan bland rivarna 
och håltagarna ville ta. Jag sa aldrig nej på den 
tiden”, säger John.

Det kanske är just därför beteckning R.O.T. 
fortfarande hänger med i bolagsnamnet, som 
bekant står för Renovering, Om- och Tillbygg-
nad. Under de första åren jobbade man nästan 
uteslutande med så kallad all-service för andra 
entreprenörer. En stor beställare på den här 
tiden var URAB. “Jag insåg att om jag satsade 
på de jobb som var längst ner på näringsked-
jan som ingen annan ville ha skulle vi ha jobb. 
Mycket av jobben var rena hundgörat. Mycket 
handrivning och handgrävning av avlopp i 
trånga och oåtkomliga utrymmen. Men vi tjä-
nade pengar och det var huvudsaken”, säger 
John.

Han hyrde tidigt in personal som är bruk-
ligt i den här branschen och några av dem job-
bar fortfarande kvar på företaget, 26 år senare.  

Så här höll man på i något eller ett par år 
med en väldigt knapphändig maskinpark. Men 
1995 gjorde John en stor investering som skulle 
göra bolaget betydligt mera effektivt. Han in-
vesterade i en Bobcat. 

1996 gick URAB i konkurs och höll då på 
att dra med sig Haga R.O.T.. Ett par tunga år 
följde tills man jobbat ifatt den kundförlusten. 
Det var helt enkelt bara att jobba ännu hår-

Haga R.O.T. började i liten skala i Norrkö-
ping 1993. Idag är John Torsell ägare av ett 

bolag som omsätter 125 miljoner kronor 
och sysselsätter 80 personer med kontor i 

Norrköping och Linköping.

På Lantmännens spannmålscentral i Norrköpings 
hamn har Haga R.O.T. totalrivit 3500 ton av hamn-
lokaler. Rivningsmaterialet återvanns på plats.



3-2019 • Branschtidningen Professionell Demolering    13

dare. Ett par år senare tog han ytterligare ett 
viktigt steg i företagets utveckling mot att bli 
ett fullödigt rivningsföretag, han investerade i 
en Brokk 100. I den här vändan, ungefär 1997, 
började man även att arbeta med asbestsa-
nering. Under större delen av 1990-talet var 
det som underleverantör till andra rivare och 
håltagare som Haga R.O.T. genererade mest 
pengar. Uppdragsgivare var som sagt URAB 
(tills de gick i konkurs), Lodab, R.Å.D. i Sve-
rige AB, med flera. John nämner några bekanta 
namn som alla som var med på den tiden kom-
mer ihåg, Egon Wallström, Yngve Snällfot och 
Lars-Olov Dahl. Lars-Olov Dahl var på den ti-
den även han en relativt ung man som egen 
företagare i branschen. Året 2002 köpte Haga 
R.O.T. sin första stora maskin, en Åkerman 
H10 av Egon Wallström och något år senare 
Lodabs gamla Sumitomi.

FÖRETAGET BREDDAS
Företaget tuffade på under de kommande 
åren. Man investerade i mer och mer utrust-
ning och 2004 beslutade man sig för att även 
börja arbeta med betonghåltagning fullt ut. 
Företaget hade då 20 anställda. Bolaget hade 
under åren sedan 1993 byggt en stabil grund 
att stå på med god ekonomi, lojala medarbe-
tare och hög kvalitet i sina tjänster. Något som 
gav nya och mera lönsamma jobb. Under de 
fem år som följde från 2004 utvecklades före-
taget snabbt och började räkna på en helt an-
nan typ av uppdrag än tidigare. Man var inte 
längre uteslutande underleverantör till en an-
nan rivare eller håltagare utan tog en del jobb 
själva. Omkring 2010 hade bolaget närmare 40 
anställda och omsatte runt 70 miljoner kro-
nor på den tiden.  Den goda utvecklingskur-
van fortsatte och idag sysselsätter man totalt 
80 personer, varav 70 jobbar i produktionen 
och 10 på kontoret. Av de 70 i produktionen 
arbetar cirka 45 med tung rivning och de öv-
riga med resterande tjänster. Omsättningen 
för 2018 hamnade på hela 125 miljoner kronor.

BRED TJÄNSTEPORTFÖLJ 
OCH MASKINPARK
De tjänster som man idag erbjuder är allt från 
lätt till tung rivning, betonghåltagning i alla 
dess former, sanering, återvinning av rivnings-
rester, slipning och polering av betonggolv 
med mera. Maskinparken består idag av sex 
stora rivningsutrustade grävmaskiner beståen-
de av en Volvo 250, två Volvo 300, en Volvo 360 
och en Volvo 380 (höjdrivare), samt en Cat 329. 
Rivningsverktygen kommer från SMC, NPK 
via Semab, HMAG och VTN från Amas, gripar 
från Pladdet som man köpt av Rondellen Ma-
skin med flera. Samtliga maskiner är utrustade 
med OilQuick snabbfästen. “OilQuick är ett 
måste på maskinerna. Jobbet blir så mycket 
enklare och vi blir mera effektiva. Sedan spar 
det också både verktyg och maskin. En mycket 
värdefull investering för oss”, säger John. Man 
har dessutom  5 kompaktlastare från Caterpil-
lar och Bobcat. Sedan flera år tillbaka har man 

även arbetat med återvinning av det man river. 
Betong och tegel återvinns i en mobil återvin-
ningskross från Innocrush. Just nu tittar man 
på att investera i ytterligare en mobil kross, 
antingen från Rubble Master, som säljs av OP 
System eller från Rockster som säljs av Bioca-
re. Man är också en stor Brokk-operatör och 
i flottan finns idag sju modeller. En Brokk 50, 
en Brokk 90, två Brokk 100, en Brokk 110, en 
Brokk 160 och en Brokk 400. Sedan har man 
kvar den gamla Brokk 100 som John köpte 
1997. Verktygen för brokkarna kommer från 
Brokk och Darda. Håltagningsutrustningen 
kom tidigare främst från Tyrolit men under de 
senaste åren har man sväng om lite till Hilti, 
Husqvarna och Midhage. Även diamantverk-
tygen köper man från dessa företag. Golvslip-
ningsutrustningen kommer uteslutande från 
HTC som ligger ett par mil bort i Söderköping 
och dammsugare och luftrenare kommer från 
HTC och Pullman, det vill säga Husqvarna. 
Utöver detta har man en mängd utrustning för 
sanering av asbest, pcb, kemikalier, oljor med 
mera samt 55 fullutrustade servicebussar. Un-
der förra året gjorde man en ordentlig uppgra-
dering av servicebussflottan och upphandlade 
35 nya och gjorde sig av med en del gamla och 
uttjänta.

HELA SVERIGE SOM ARBETSOMRÅDE
Det geografiska arbetsområdet för Haga R.O.T. 
varierar en hel del. Vad gäller tungrivningen 
jobbar man över hela landet. Men störst fokus 
ligger naturligtvis på Östergötland och Söder-
manland samt delar av Småland. “Vi försöker 
att röra oss söder ut och jönköpingsområdet 
är extra intressant för oss”, säger John. John är 
dock noga med att understryka att man försö-
ker hålla sig borta från Stockholm. Han tycker 
att stockholmsmarknaden är osäker. Det finns 

mycket jobb men som tar stor kapacitet och 
sedan tar jobben helt plötsligt slut. “Skulle vi 
jobba mycket i Stockholm skulle vi tappa fokus 
på hemmaplan och här är vi mycket starka”, sä-
ger han. Dock har man en del samarbeten med 
stockholmsbaserade rivningsentreprenörer. 
Haga R.O.T. har sitt huvudkontor i Norrkö-
ping och har alltid haft. Nuvarande kontor och 
verkstad ligger på den sydöstra sidan av staden 
inte långt från hamnen och flygplatsen. Man 
har idag 700 m² invändigt och gott om utrym-
me utomhus att ställa upp sina maskiner. Här 
har man varit sedan 2010. Dessutom har man 
en filial i Linköping. 

Verksamheten är indelad i olika avdelningar 
med respektive ansvarig produktionschef. Det 
finns tre avdelningar, tung rivning, entrepre-
nadavdelningen med håltagning och sanering 
samt serviceavdelningen. Just nu är tjänsten 
som produktionschef för tungrivningen va-
kant och John söker en lämplig ledare. “Just nu 
har jag själv gått in och tagit det här ansvaret 
men vi söker en lämplig ersättare snarast”, sä-
ger John.

Som John beskriver arbetet på företaget så 
är det en ganska platt organisationen. Varje av-
delning är självständig utan allt för mycket in-
blandning “uppifrån”. John är som sagt ensam 
ägare av bolaget och när företaget hade kom-
mit upp i 50 anställda bestämde han sig för att 
skapa en extern styrelse för att få mera stöd att 
utveckla bolaget och växa ytterligare. “Jag tror 
att vi idag har nått en storlek på verksamheten 
där det är viktigt att få ledning och lite energi-
tillskott utifrån för att fortsätta växa och i rätt 
riktning”, säger John. Sedan starten har man 
uteslutande arbetat med företagskunder och 
aldrig med privatpersoner. Målet är att fortsät-
ta ta riktigt stora uppdrag och som huvuden-
treprenör för rivning- och håltagning. Under 

Rivning med höjdrivaren, en rivningsutrustad Volvo EC380EHR.
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de närmaste åren är planen att växa med cirka 
fem procent per år. Det känns bra och skapar 
ingen växtverk. Några år tillbaka växte man 
väldigt fort och det kan bli en ganska tuff be-
lastning på bolaget. På frågan om bolaget är till 
salu svarar John att allt är till salu till rätt pris. 
“För den som vill ha ett starkt fäste i den här 
regionen är Haga R.O.T. ett bra val. Det kan jag 
lova”, säger John med ett leende på läpparna. 

Men han har tre söner som arbetar i bolaget, 
Henrik som är 24 år, Christian som är 22 och 
minstingen Emil som är 19. Hans fru och dotter 
arbetar dock inte i bolaget. “Det kanske är lite 
för tidigt att svara på om de vill ta över företaget 
men visst finns den möjligheten”, säger John.

RIVNING FÖR 
LANTMÄNNEN I NORRKÖPINGS HAMN 
Vad gäller uppdragen och konkurrensen så 
tycker John att konkurrensen är ganska OK. 
“Vi står oss bra i konkurrensen och våra kun-

der känner oss väl vid det här laget och att de 
kan lita på att våra tjänster håller en hög kvali-
tet rakt igenom. Jag upplever inte konkurrens-
situationen svår men visst kan priserna variera 
en del. Vi känner också kanske en antydan 
till att det börjar hårdna en aning men det är 
fortsatt gott om jobb”, säger han. Vad gäller bo-
lagets olika projekt så har man arbetat en hel 
del på Karsuddens rättspsykiatriska sjukhus 
som ligger utanför Katrineholm. Inom denna 
sektor har man också nyligen utfört en del riv-
ningsjobb på fängelset Hall i Södertälje. Man 
har också rivit åt Saab i Linköping. Man kan 
säga att uppdragsgivarna är statliga institutio-
ner, större industriföretag och tillverknings-
anläggningar, kommuner och landsting och 
andra bygg-, rivnings- och håltagningsföretag. 
Nyligen kammade man hem en ganska stor to-
talrivning bara några stenkast från kontoret i 
Norrköping. Man uppdrogs att riva en stor lo-
kal för Lantmännen som ligger i Norrköpings 

hamnområde. Totalt revs 3500 ton. Materialet 
krossades på plats och kommer att ligga kvar 
på platsen. Rivningen för Lantmännen star-
tade i juni och är i det närmaste klart för Haga 
R.O.T.s del.

På sikt ska hela området med flera stora 
silos rivas. Men John tror att det kommer att 
dröja innan det blir aktuellt, kanske inte ens 
innan han går i pension.

Faktum är att det händer mycket i Norr-
köping just nu med flera stora byggprojekt. 
Hamnområdet, som är omfattande, ska på sikt 
göras om till sjönära bostäder. 

Haga R.O.T. är certifierat enligt BF9K och 
medlemmar i branschföreningen BFB som är 
en paraplyorganisation för branschföreningar 
Riv- & Saneringsentreprenörerna och Håltag-
ningsentreprenörerna. Efter en intensiv som-
mar är det dags för semester och om någon 
vecka bär det av till Namibia och antilopjakt.

www.hagarot.se

C & D
BYGG & RIVAVFALL M.M.
betong, asfalt, trä, stubbar m.m.

VIKT 14 TON M. MAGNET
Transport på lastväxlare

VALSBYTE PÅ 1 TIMME
Bandburen

Andersen Contractor / 0171-46 51 51 / info@andersen-contractor.se

IMPAKTOR 250 EVO

DUBBELVALSKROSS Producerar upp till
Betong 0-60 mm 100 ton/tim    Trä 0-250 mm 20 ton/tim

Håltagning. Haga R.O.T.s huvudkontor i Norrköping.



ett starkt val! 
 
 

Tel 010–456 70 00
www.opsystem.se

A KINSHOFER COMPANY

        Demolering och återvinning – en viktig del av vår värld!   

En värld av samlat kunnande inom modern demolering  
och återvinning, där vi tillsammans med Demarecs breda 
redskapssortiment för professionell demolering och rivning,  
effektiviserar arbetet för entreprenörer i Sverige.  
Kontakta oss gärna, så kan vi berätta mer!

Välkommen till OPs värld!

Träffa oss den
 12-14 september
 i monter 755 
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demoleringsverktyg
MARKNADENS NYA          

Att riva och återvinna blir bara mer och mer selektivt. Rätt verktyg för 
rätt uppgift och maskin. Kraft, flexibilitet och minskad förbrukning står 
i centrum. PD har listan på nyheterna.

På årets upplaga av den internationella 
mässan Bauma lanserades en uppsjö av 
nya hydrauliska verktyg för rivning och 

återvinning. Bauma-år är det därför tacksamt 
att producera Professionell Demolerings tema-
artikel om nya demoleringsverktyg. På mässan 
fanns mängder av olika varumärken från värl-
dens alla hörn men bara en handfull finns re-
presenterade på den svenska marknaden och 
trenden är att valmöjligheten minskar.

Här följer en rad produktpresentationer 
över nyheter som du kan välja mellan på den 
svenska marknaden.

NYTT FRÅN ANDERSEN CONTRACTOR
Företaget Andersen Contractor AB med säte i 
Örsundsbro säljer sedan decennier tillbaka det 
italienska varumärket Trevi Benne. Trevi Benne 
har lanserat en ny serie demoleringsverktyg 
kallad MA-serien. MA-serien är multiverktyget 
som kombinerar maximal kraft, snabbhet och 
pålitlighet för högsta möjliga produktivitet. 
Den är utrustad med helt skyddade dubbla cy-
lindrar och speedventil samt rotation. Utbytba-
ra tänder och skärstål ger snabbt underhåll med 
minimala driftstopp. Tänderna är dessutom av 

en ny typ som är optimerade för att krossa be-
tong så effektivt som möjligt. MA-multiverktyg 
från Trevi Benne finns i fem olika modeller mel-

lan 1890 och 11 000 kg. Verktygen är avsedda för 
grävmaskiner mellan 15 och 120 ton.

I dagsläget finns två olika käftar till MA-
serien, dels en kombinerad betong- och stål-
saxkäft för primärrivning som klarar tungt 
armerad betong, samt en pulveriserarkäft med 
skärstål runt hela käften som krossar betongen 
samtidigt som den klipper upp armeringen i 
småbitar. Klippkraften inne på skäret ligger på 
230-1200 ton, ute vid spets 60-220 ton. Käft-
öppningen varier från 400-1950 mm beroende 
på käft. 

Andersen Contractor är också återförsäljare 
för Indecos hydraulhammarserier. Indeco har 
nyligen släppt sin mikrohammare HP 100. HP 
100 är designad för minigrävare från 0,7 till 0,8 
ton och avsedd för arbete i begränsade arbets-
områden. Trots att den väger endast 59 kg har 
HP 100 en större ståldiameter än hammare i 
samma klass och levererar god kraft per slag. 
Den nya hammaren upprätthåller också maxi-
mal hydraulisk effektivitet från början till slut, 
vilket minskar rivningstiderna och säkerställer 
höga produktivitetsnivåer.

Indecos dammbegränsningssystem, IDA, 
har uppdaterats i enlighet med de senaste 
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OSHA-riktlinjerna för att skydda personalen 
på arbetsplatsen ännu mer mot exponering för 
kristallina mikropartiklar av kiseldioxid. Inde-
co har lanserat ett valfritt dammbegränsnings-
system för lågtryck till sitt sortiment av små 
hammare och pulveriserare som kan monteras 
på bärare upp till 16t. Tekniken innebär att 
förångningsplattan med sina fyra munstycken 
flyttas bort från dess tidigare läge i höljets ne-
dre del. Den är nu placerad där monteringsfäs-
tet är fäst, vilket gör det möjligt att täcka hela 
arbetsområdet oavsett verktygets position. 
Detta minskar mängden damm som produ-
ceras, även under blåsiga dagar. Det nya sys-
temet kräver en vattentillförsel med lågt tryck, 
eftersom vattendysorna endast aktiveras auto-
matiskt när verktyget är i drift, vilket minskar 
vattenförbrukningen.

NYA PRODUKTER 
FRÅN ARDEN EQUIPMENT
I Sverige säljs Arden Equipments rivningsverk-
tyg av företaget PG Export. Arden Equipment 
har nyligen lanserat sin "allt i ett" hydrauliska 
snabbkoppling, AIO 5O. Detta fäste är utfor-
mat för snabbkoppling av grävmaskiner med 
olika hydrauliska fästen för lutningsgräv-
skopor, Ardens tiltrotorer, sorterings- och 

rivningsgripar eller till och med hydrauliska 
betongkrossar samt betong- och metallsaxar. 
Fästet tillåter omedelbar och direkt hydraulisk 
anslutning från hytten, med hydraulslangar 
anslutna samtidigt inom tio sekunder. Snabb-
fästet är utformat för att passa grävmaskiner 
från 20 till 26t.

Arden har dessutom utökat sitt sortiment 
med rivningssaxarna CU042 och CU008. 
CU042 har samma vikt som föregångaren, 
CU3500, men är mer effektiv tack vare sina 
mera kraftfulla cylindrar och dess nya kinema-
tik. CU042 ökar effekten med 17% och en käft-
öppningsbredden har ökats med 18%. CU008 
är designad för grävmaskiner från 1 till 13 ton, 
medan CU007 är lämplig för grävmaskiner 
från 8 till 11 ton. Dessa nya saxar  kompletterar 
nu Ardens hela sortiment av rivningssaxar som 
nu täcker grävmaskiner från 2 till 70 ton.

Arden har också integrerat en så kallad po-
wer booster på rivningssaxen CU031, vilken le-
vererar ett tryck till två cylindrar på upp till 10 
152 psi (700 bar). Denna nya boostertekniken 
använder kompakta cylindrar för att minska 
cykeltiden och öka effektiviteten för verktyget. 
Boostern minskar också vikten till 220 kg men 
bibehåller samma verkningskraft.

Arden har också lanserat i sin QA-serien 
så kallade närvarosensorer som informerar 
operatören med en hörbar och visuell signal 
om att QA är inställd och att låsmekanismen 
är korrekt inkopplad. Operatören kan således 
vara säker på att arbetet kan utföras säkert 
utan att behöva lämna hytten. 

Arden har också utvidgat Arden Jet Tech-
nology, dammbekämpningssystem för sina hy-
draulhammare för bärare från 0,8 till 100 ton. 
Detta verktyg är särskilt användbart vid riv-
ning, jordbearbetning eller till och med sten-
brott där mycket damm genereras.

www.pg-export.se
www.arden-equipment.com

NYHETER FRÅN DEMAREC
Även Demarec, som i Sverige marknadsförs 
och säljs av OP System, kommer med en rad 
nyheter. DCC-30 och DCC-50 är två nya be-
tongkrossar försedda med dubbla cylindrar. 
Verktygen är avsedda för bärare mellan 20 till 
35 ton och har en käftöppning på 1500 mm. 
DCC-serien består därmed av sex olika model-
ler för bärare mellan 18 till 80 ton.

Demarec har också släppt två nya skrotsax-
ar, DXS-40 och DXS 50, som är försedda med 
Demarecs DemaPower 2.0. DXS-40 passar till 
bärare mellan 25 till 32 ton och DXS-50 för bä-
rare mellan 35 till 50 ton. Saxarna är runtom-
svängande och DXS-serien omfattar idag totalt 
sex modeller för bärare mellan 14 till 100 ton. 
Demarec visade också en ny multiprocessor på 
Bauma, MQP-30, med käftar för pulverisering 
av betong, armerad betong och skär för att 
klippa skrot. Verktyget är försett med två rota-
tionsmotorer och så kallade shockventiler för 
at ge extra rotationskraft.

En annan nyhet var en ny kraftfull rivnings- 
och sorteringsskopa, DRG-27 med det inte-
grerade snabbfästet OQ70/55 från OilQuick. 
Listan med nyheter från Demarec är lång 
och man har även lanserat sin nya multisax 
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DMS05 med C, S och V-käftar. Saxen är avsedd 
för grävare i mellanklassen. Saxen är verkligen 
multifunktionell med sitt smarta mekaniska 
system för käftbyten och breda sortiment av 
käftar. C-käften är avsedd för armerad betong, 
S-käften för skrot och V-käften för att klippa 
kraftiga kablar. DMS-05 kan användas bade för 
primär och sekunder rivning. Samtliga käftar 
har utbytbara slitdelar som kan bytas på bara 
några minuter.

Nytt från Demarec är också att man nu 
lanserat en helt ny serie av hydralhammare, 
något som man inte haft i sitt sortiment ti-
digare. Den största hammaren i serien väger 
hela 15 ton vilket lär vara marknaden största 
hammare. Hammarserien är avsedd för bärare 
mellan 0,8 till 200 ton. Serien kallas FX. Vidare 
lanserar man sin monoblock-serie av hammare 
kallad S-serien som är avsedd för bare mellan 
0,5 till 11 ton. Mycket nytt från Demarec via OP 
System alltså, så håll utkik.

www.opsystem.se
www.demarec.com

NYHETER FRÅN DARDA
Brokks dotterbolag Darda visade två nya riv-
ningssaxar på bauma, CC440 och CC580. 
CC440 väger 235 kg och har en käftöppning på 
440 mm och är avsedd för bärare mellan 2,5 till 
4,5 ton. Arbetstrycket ligger på 50 MPa. Den 

större CC580 väger 360 kg och har en käftöpp-
ning på 565 mm och ett arbetstryck på 50 MPa. 
Två perfekta rivningsverktyg för i synnerhet 
Brokk-maskiner och minigrävare.

www.darda.de

EPIROC PRESENTERADE 
NYA PRODUKTER PÅ BAUMA
Epiroc har utökat sin hydrauliska verktygslinje 
med nyheter som syftar till att öka användar-
nas produktivitet och maximera investeringar-
na. Ny är Epirocs Combi Cutter, CC3100 med 
pulveriserande käftar. Verktyget är utrustat 
med Epirocs kopplings- och positioneringssys-
tem (CAPS) som gör det enkelt att växla mellan 
käftstyper på plats för att passa det aktuella ar-
betet. Aktuella käftar för verktyget är universal 
(U), stålsax (S) och pulveriserare (P).

En annan nyhet CC 1600 designad för bä-
rare i klassen 13t-23t. Verktyget är försett med 

två kraftfulla hydraulcylindrar med integrerade 
hastighetsventiler för lägsta cykeltider och låg 
bränsleförbrukning. Med kolvstångsskydd leve-
rerar cylindrarna nästan konstant stängnings-
kraft som förblir hög även när käftarna nästan 
är stängda. Två käftar som rör sig oberoende eli-
minerar förskjutningskrafter på skärbladet och 
bäraren, vilket säkerställer kontrollerad rivning 
av instabila betongväggar, oavsett vilken käke 
som först attackerar materialet.

MG, multigripsortimentet har uppdaterats 
för att göra det ännu mer robust. För att möj-
liggöra ännu bättre anpassning kan griparna 
nu beställas med eller utan rotationsanord-
ning för att möjliggöra drift av basenheterna 
i kombination med tiltrotatorer. Ett nytt fräs-
huvud är tillgängligt för ER / ERC 50-ER / ERC 
3000 tvärgående trumskärare för att snabbt 
fräsa upp diken med en bredd på 55-250 mm 
(55-250 mm) och ett djup från 150 mm med ER 
/ ERC 50, upp till 27,5 tum (700 mm) med ER 
/ ERC 3000.

www.epiroc.se
www.maskinia.se

NY PULVERISERARE FRÅN GENESIS
Amerikanska tillverkaren Genesis har lanserat 
GRX395 som är en kombinationssax för skrot-
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ning och pulverisering. Skrotsaxmodellen 
väger 4760 kg och har en käftöppning på 610 
mm. Som pulveriserare väger verktyget 4880 
kg och har en käftöppning på 1143 mm. Verk-
tyget är utvecklat för bärare på 41 ton. I Sverige 
säljs Genesis av företaget Kiesel.

www.kiesel.se

NY KOMBISAX 
FRÅN GREEN ATTACHMENTS
Green Attachments kombisax Yellow M 15 C 
har utformats som ett mångsidigt verktyg med 
flera funktioner för alla applikationer genom att 
använda en universell kropp som kan bära en 
mängd utbytbara käftar. Dessa käftar är lämp-
liga för rivning av armerade betongkonstruktio-
ner, skärning av stålkonstruktion, betongpulve-
risering, rivning av tankar med mera. Verktyget 
är också utmärkt för användning vid höjdriv-
ning tack vare sin vikt på 1400 kg. 

Geometrin säkerställer att maximal effekt 
uppnås bara i rätt ögonblick. Två cylindrig 
kinematik ger mycket hög effekt även i slutet 
av rörelsen när hög skärkraft behövs. Kombi-
verktyget har en höghastighetsventil för att 
öka prestandan. Det finns också tryckventiler 
för att skydda motorerna som standard. Byt-
bara tänder och skärblad ger en kort servicetid. 
Sortimentet består av elva modeller för bärare 
mellan 4 - 130 ton.

C-modellens käftar är konstruerade för pri-
märkrossning. De har korta skärblad för skär-
ning av armerat järn och tänderna är lätt ut-
bytbara för betongkrossning.

www.greenattachments.com

SEMAB LANSERAR NYHETER FRÅN NPK
Även japanska NPK, som lär vara världens störs-
ta tillverkare av rivningsverktyg, visade mycket 
nytt på Bauma. Man släppte en hydraulisk pul-
veriserare med modellbeteckningen V160R. 
Också runtomsvängande som storebror V250R 
som lanserades på Intermat förra året.

V160R är avsedd för bärare mellan 16 till 21 
ton och väger 1650 kg. Käftöppningen ligger på 
750 mm och verktyget har ett arbetstryck på 

28 MPa. Nya är också betongsaxarna SV-380R, 
SV-500R samt två mindre modeller SV-7XR och 
SV140R. De två första modellerna är försedda 
med dubbla cylindrar och boostrar.  SV140R 
är avsedd för bärare mellan 10 till 16 ton och 
SV500R för bärare mellan 39 till 48 ton.

www.semab.org
www.npke.eu

NYHETER FRÅN OILQUICK
För effektiv användning av rivningsverktyg på ar-
betsplatsen behövs också smarta snabbfästen så 
att det är enkelt att växla mellan verktygen. Fö-
retaget OilQuick har lanserat en del nyheter i år. 
OilQuicks Front Pin Guide (FPG), ett styrsystem 
som möjliggör en centrerad och säker styrning av 
kopplingen i fästramen, vilket säkerställer stress-
fri anslutning av elektriska och oljeanslutningar. 
OilQuick räknar med de nya patenterade pro-
duktförbättringarna för att uppnå ökad driftssä-
kerhet och lägre underhållskostnader.

Nya och innovativa säkerhetslösningar har 
också lanserats med ett elektroniskt övervak-
ningssystem, OQ-LockSupport (OQLS), ett 
avancerat säkerhetssystem för grävmaskiner. 
OQLS guidar operatören genom hela kopp-
lingsprocessen för tillbehör, standardiserar 
driften av låsfunktionen och ger föraren infor-
mation via en hyttpanel. OQLS är tillgängligt 
för två snabbkopplare i "sandwich" -versioner 
(dvs ovan och under tiltrotatorn).

Ett nytt fallskyddssystem minskar risken 
för att fästen faller runt maskinen, till följd av 
slarvig eller felaktig koppling av föraren. Säker-
hetskrokar fångar fästen i alla lägen, medan en 
mekanisk låsindikator (MRL) tydligt informe-
rar operatören om kopplingens låskolvar är i 
låst eller olåst läge. MRL indikerar att tillbehö-
ret är korrekt anslutet och låst endast när lås-
kolvarna är i rätt läge under ramstiftet.

Ytterligare produktinnovationer som vi-
sades vid bauma var ett nyutvecklat 17-poligt 



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
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, högvärdigamaterialen. 

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
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vertikalt monterat V90-elektriskt anslutnings-
don, som möjliggör samtidig drift av två sepa-
rata ”bussen” -system och styrelektronik på 
samma anslutning. OilQuick har också lanse-
rat en speciell OQRail-koppling för grävmaski-
ner, och ett förbättrat OQC-kopplingssystem 
för pendelmonterade redskap.

www.oilquick.com

ROTAR LANSERAR RAMPLIFIER
På Bauma lanserade Rotar sin nya Ramplifier 
för sin helt nya RCC-betongkross som ger en 
större klippkraft med en massiv ökning från 
350 till 700 bar. Ramplifier, är en typ av boos-
ter som är installerad i cylinderstången så att 
den är helt integrerad och inte kan manipu-
leras med. Ramplifier aktiveras runt 250 bar, 
och även om skärprocessen bromsar något, 
blir den redan kraftfulla RCC-betongkrossen 
mycket starkare. Jämfört med maskiner där 
ingen booster används krävs en större cylinder 
och därför mer olja, vilket leder till långsam-
mare cykeltider. RCC betongkross är byggd för 
tung industriell rivning och är idealisk för jobb 
med kraftigt armerad betong som broar, gara-
ge och så vidare. Justerbara skär med mellan-
lägg kan finjusteras för rätt mellanrum, medan 
utbytbara slitstarka tänder lätt glider på med 
bara fyra skruvar. Dock har inte Rotar någon 
representation i Sverige ännu.

www.rotar.com

SNABBFÄSTET SQ 80 FRÅN 
STEELWRIST SLÄPPTES PÅ BAUMA
Innan Bauma fanns Steelwrists helautomatis-
ka snabbfästen med SQ auto connect-system i 
två modeller, SQ60-5 för grävmaskiner mellan 
12-20 ton och SQ70 för grävmaskiner mellan 
18-33 ton. På Bauma släppte man nästa storlek, 

SQ80 för grävmaskiner mellan 25-43 ton. “Det 
är i detta storlekssegment som våra automatis-
ka snabbkopplingar blir riktigt intressanta på 
rivnings- och återvinningsmarknaden”, säger 
Stefan Stockhaus. 

Man har också släppt en ny självrengörande 
elkontakt från Steelwrist. Den nya fjortonpo-
liga elkontakten V14 är avsedd för koppling 
mellan SQ-fäste och redskap. Eftermontering 
i befintliga SQ- och OQ-fästen fungerar också. 
Den nya, robusta elkontakten V14 är särskilt 
avsedd för applikation med SQ-fäste och red-
skap. Den har större anslutningsytor som gör 
kopplingen säker. Genom en konstruktion där 
ytorna släpar mot varandra i kopplingsproce-
duren garanteras god kontakt och dessutom 
uppstår en självrengörande effekt. V14 har fjor-
ton poler istället för tio, vilket möjliggör tiltro-
tatorfunktion och koppling med exempelvis 
grävsystem eller separata ventilpaket, i en och 
samma kontakt. Den är även kompatibel med 
montagepositionen för V90-kontakten. 

www.steelwrist.se

NYHETER FRÅN VTN EUROPE
Det italienska företaget VTN Europe fyller 45 
år och har profilerat sig som en globalt stark 
tillverkare av verktyg för rivning och åter-
vinning. I Sverige säljs produkterna av Amas 
Svenska AB. Ett starkt fokus i företagets pro-
duktutvecklingsarbete är att skapa verktyg 
med ökad och optimal prestanda men sam-
tidigt som minskar bärarmaskinens förbruk-
ning. Två exempel på detta är nya pulverise-
raren CK 22 Plus + som sänker driftstrycket, 
garanterar hög penetration och krossnings-
krafter, såväl som snabbare och snabbare 
arbetscykler. Ny är också sekundärkrossen 
VF 23HM som är utrustad med en inbyggd 
magnet med en exklusiv hydraulisk drivenhet 
(internt kraftaggregat) med hög effekt. VTN 
Europe har också lanserat sitt eget helauto-
matiska snabbfäste, Link-o-matic.

www.amas.se
www.vtneurope.com

TORRBORRSMASKINER MED SLAGFUNKTIONSTARKA ENFAS MOTORER

KOM ÄNDA IN TILL VÄGGEN MED
CARDI’S SMARTA NÄRBORRSADAPTER
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i Sverige 2019
RIVNINGSBRANSCHEN          

Hur ser det ut med jobbtillgången i rivningsbransch nu och framgent? 
Några av landets största aktörer har svaren i PDs årliga tema: 
Våra Rivningsentreprenörer.

I PD 3 varje år publicerar vi traditionsenligt 
fakta om de senaste tolv månaderna för den 
svenska rivningsbranschen. Vi kontaktar ett 

stort antal entreprenörer och begär in infor-
mation om omsättning, jobbtillgång, investe-
ringar med mera. Och som vanligt är det bara 
en bråkdel av de vi kontaktar som svarar. Även 
om det inte är så många som svarat så ger det 
ändå en hyfsad fingervisning över hur bran-
schen ser ut. Sammanfattningsvis kan man 
ändå konstatera att den svenska rivningsmark-
naden mår bra. Och detta till trots en hel del 
snack om att lågkonjunkturen är i antågande. 
Men att det håller på att vända kan vi nog enas 
om. När tillgången på jobb börjar bli ojämn 
och tillströmningen av nya projekt inte är lika 
stor är ett tydligt skvaller om nedgång. Sedan 
är frågan när och hur omfattande? Känslan är 
nog att det kommer att se hyfsat bra ut under 
2020 också.

AF HÄRNÖSAND BYGGRETURER AB
Bolaget grundades 1997 och ägare idag är AF 
Gruppen. Omsättningen för 2018 landade på 
169 miljoner kronor och man sysselsätter 50 
anställda.

Bolaget har kontor i Härnösand och Stock-
holm. De tjänster som dominerar är fortsatt 
rivning, sanering och håltagning. Under det 
senaste året har man gjort nyförvärv i ett antal 
brokkar och kompaktlastare från Bobcat samt 
att men investerat i en rad annan rivningsut-
rustning såsom hydrauliska rivningsverktyg. 
Kunderna är främst byggföretag samt offentlig 
sektor. Fokus är att växa inom de affärsområ-
den man jobbar och på de orter man arbetar 

idag. Tyngdpunkten av arbetena ligger i Stock-
holmsområdet och därefter runt Härnösand 
och norrlandskusten. Men man åtar sig jobb i 
princip hela landet.

Maskinparken består av komplett rivnings-
utrustade grävmaskiner och brokkar. Man har 
en mängd kompaktlastare, håltagningsutrust-
ning, saneringsutrustning och bilningsmaski-
ner med mera.

Nicklas Klingberg, som besvarar PD frågor 
berättar att det fortsatt är gott om jobb, myck-
et att räkna på men prispressen är tuff.

Härnösands Byggreturer är medlemmar i 
Sveriges Byggindustrier och BFB, Branschor-
ganisationen för Byggnadsberedning där Riv- 
och Saneringsentreprenörerna och Håltag-
ningsentreprenörerna ingår.

Bolaget innehar asbestsaneringstillstånd 
samt transporbilstillstånd. Utbildningar:

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-
U, Miljöansvarigutbildning, Asbestsanering, 
PCB-sanering, Säkra lyft, Heta arbeten, mo-
bilarbetsplattform, Brandskydd på byggarbets-
platser, ställningscertifikat, Arbetsledarutbild-
ning, Hjärt- och lungräddning m m.

www.byggreturer.se
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DELETE SERVICE AB
Sedan temat förra året har företaget tagit ett 
stort kliv omsättningsmässigt. Enligt Deletes 
egna uppgifter omsatte man under 2018 hela 
2 miljarder kronor och sysselsatte drygt 1000 
personer i Sverige och Finland, varav 300 job-
bar i Sverige. I Sverige omsatte man 2017 drygt 
380 miljoner kronor. Man ska dock komma 
ihåg att Delete har en bred pamflett av tjänster. 
Man jobbar med bygg- och industrisanering, 
betongreparationer, rivning i alla dess former, 
sprängsotning och spårservice. Med förvärvet 
av Waterjet Entreprenad i Stockholm, Water-
jet Entreprenad i Karlstad och W-Tech under 
det senaste året har man också blivit stora ak-
törer inom vattenbilning. Övriga affärsområ-
den i Sverige omfattar tung rivning, lättrivning 
och sanering samt industrisanering. I Sverige 
har Delete sitt säte i Umeå och 15 olika verk-
samhetssäten från Malmö i söder till Gällivare 
i norr.

Ett bolag i Deletes storlek investerar konti-
nuerligt i nya utrustningar och personal. Un-
der den senaste 12-månadersperioden har man 
inom området rivning investerat i nya special-
byggda superfläktar till företagets asbestverk-
samhet. Man har vidare köpt nya hjullastare, 
Brokk rivningsrobotar, Bobcats, tre rivningsut-
rustade grävmaskiner med tillhörande verktyg.

De tjänster som Delete erbjuder är all typ 
av rivning från lättrivning till tungrivning samt 
alla typer av sanering som asbest, pcb, kemika-
lier, oljor med mera. Man utför även betong-
håltagning, sågning och vattenbilning. Man 
har dessutom ytterligare tjänster inom  af-
färsområdet Industrisanering. De tjänster som 
dominerar är sanering, tungrivning och vat-
tenbilning. Bolagets huvudsakliga och största 
kunder återfinns inom industri, bygg och in-
frastruktur.

På frågan om man avser att utöka sina 
tjänster bedömer man att bolaget i dagsläget 
har tillräcklig bredd i tjänsteutbudet och till-
godoser sina kunders behov. Deletes geogra-

fiska arbetsområde spänner över hela Sverige. 
Under de senaste åren har man växt kraftigt 
både organiskt och genom ett antal förvärv, 
vilket ligger i linje med bolagets strategi.

Deletes maskinpark är omfattande och be-
står av en mängd rivningsutrustade grävma-
skiner från små minigrävare upp till maskiner 
på 120 ton. Många av maskinerna är höjdrivare 
med räckvidder från 20 till 46 meter. Man har 
vidare ett antal rivningsrobotar från Brokk och 
Husqvarna, hjullastare, mobila arbetsplattfor-
mar, mobila och stationära återvinningskros-
sar, bygghissar, håltagnings- och sågutrustning 
med mera. Deletes vattenbilningsutrustning 
består av ett tio tal olika vattenbilningsrobo-
tar från Conjet och Aquajet Systems, vatten-
bilningsramar, geijersystem, handlansenheter 
och ett 30-tal högtryckspumpar.

Delete upplever det rådande marknads-
läget som gynnsamt vad gäller förfrågningar 
men fortsatt med hård konkurrens om jobben. 
“Ofta är det priset som styr men i de fall mer-
värde som kvalitet, effektivitet, metoder, sä-
kerhet och arbetsmiljö också räknas är vi extra 
konkurrenskraftiga”, berättar My Lind som är 
marknadschef på Delete. “Fokus inom bolaget 
ligger idag på återvinning och återanvändning 
av material, miljö, säkerhet och arbetsmiljö. 
Det är bra för Delete då vi har som högsta prio-
ritet på ansvartagande inom dessa områden”, 
tillägger My.

My ser också en ökad efterfrågan av total-
lösningar och där kan Delete arbeta över af-
färsområdesgränserna och erbjuda kunderna 
en kontakt för flera olika tjänster.

Delete är medlemmar i Sveriges Byggin-
dustrier och BFB, Branschorganisationen för 
Byggnadsberedning där Riv- och Saneringsen-
treprenörerna och Håltagningsentreprenörer-
na ingår. Delete är certifierade enligt ISO 9001, 
14001 och 45001 och har utbildad personal på 
de områden som krävs för att utföra arbete 
inom företags verksamhetsområden.

www.delete.se

NKR DEMOLITION SWEDEN AB
En annan välkänd svensk aktör inom rivnings-
branschen är NKR Demolition Sweden AB. 
Bolaget startades av Karsten Rasmussen och 
ägs fortsatt av honom. Bolaget har brutet rä-
kenskapsår och 2017/2018 hamnade omsätt-
ningen på 95 miljoner kronor. 2018/2019 ham-
nade omsättningen på 125 miljoner kronor. 
Idag sysselsätter man 30 fast anställda. Det 
svenska bolaget har sitt säte i Hasslarp i Skåne. 
Moderbolaget, NKR Demolition Group ApS 
ligger i Danmark och man har även ett dotter-
bolag i Norge, NKR Riving AS.

Vad gäller investeringar har man under 
den senaste 12-månadersperiod förvärvat två 
nya rivningsutrustade Liebherr 946 samt en 
Bobcat på 6.5 ton. Upprustning/Investering av 
företagets maskinpark görs kontinuerligt. Alla 
NKRs maskiner är numera standardutrustade 
med kamera och Oilquick (ett snabbfästesys-
tem som möjliggör för NKRs maskinister att 
alltid ha rätt redskap påkopplat för varje ar-
betssituation). Framtida investeringar är even-
tuellt nya hydraulhammare till maskinparken.  

De tjänster som NKR erbjuder idag är riv-
ning. Man utför invändig och selektiv rivning 
inom arbetsområden som innefattar totalriv-
ning, renoveringar- och ombyggnation. Tek-
nisk rivning på industriområden, så som de-
lar av produktionsanläggningar utan krav på 
driftstopp och värmecentraler med allt från 
skorstenar till värmepannor. Alla projekt ut-
förs efter gällande regler och krav från myn-
digheter.

Andra områden som går hand i hand i sam-
band med rivningen är demontering och ned-
skärning av maskin- & industrianläggningar. 
Krossning av återanvändbart material inom 
betong, mursten och asfalt som i sin tur kan 
användas som byggnadsmaterial, kapillär-
brytande lager, obundna bärlager under t.ex. 
mark/skogsvägar/interna vägar/ P-platser och 
som tillsats i asfalt. Sprängning utförs av NKR 
själva eller i samarbete med några av de ledan-
de sprängningsexperterna i Europa.

Man sanerar också föroreningar såsom 
uppröjning av olje- och kemikalieföroreningar 
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där arbetet utförs efter miljö- och arbetsföreskrifter. 
Man utför också brandröjning i fabriker, skolor eller 
annan anläggning där delar eller hela konstruktio-
ner har avlägsnats. 

Asbest/PCB sanering- Man sanerar också asbest 
och PCB i rörföringar, väggar, värmepannanlägg-
ningar, takanläggningar med mera. 

De tjänster som dominerar är rivning och sane-
ring vilka går lite hand i hand.

NKRs huvudsakliga kunder återfinns inom indu-
stri, kommun och landsting.

Det svenska bolagets huvudsakliga geografiska 
arbetsområde är hela Sverige från söder till norr men 
man åtar sig även uppdrag i Danmark och Norge.

NKRs maskinpark är omfattande och består av 
allt från små maskiner på 1000 kg och större såda-
na, upp till 60 tons klassen. Maskinerna är av nyare 
slag och har miljövänliga motorer som förbrukar 
mindre bränsle och lägre utsläppsnivåer. Alla ma-
skinerna är standardutrustade med verktyg för att 
riva och separera byggnadsdelar, så att man hela ti-
den ligger på topp vad gäller återvinning. 

På svar om marknadsläget upplever NKR en 
ökad försiktighet bland förfrågan nyproducerade 
bostadsrätter. Konkurrensen om den typen av jobb 
har därmed ökat och prissättningen tuffare.

NKR är medlemmar i Sveriges Byggindustrier 
och BFB, Branschorganisationen för Byggnadsbe-
redning där Riv- och Saneringsentreprenörerna och 
Håltagningsentreprenörerna ingår.

NKR innehar asbestsaneringscertifikat, BF9K-
certifierade inom Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö 
(lednings- och produktcertifieringssystem) och 
Sellicha Nordic Utility Pre-Qualification System. 

Företagets anställda har respektive utbildning och 
yrkesbevis för sina tjänster varpå kompletterande 
utbildningar görs vid behov.

www.nkr-rivning.se

RIVKOMPANIET I STOCKHOLM AB
Pauli Hietala delar med sig lite kort om vad som 
händer inom Rivkompaniet just nu. Bolaget har 
som bekant lite annorlunda upplägg än traditio-
nalla rivningsentreprenörer genom att de hyr in 
arbetskraft och utrustning från samarbetspartners. 
Bolaget grundades och ägs av Eric Leijonhufvud, 
Mats Udd och Pauli Hietala. Omsättningen 2018 
hamnade på 84 miljoner kronor och för året räknar 
man med att komma upp i ungefär 50 miljoner kro-
nor. Antalet anställda är fem fördelade på tre delä-
gare och två anställda tjänstemän. Bolaget säte är 
Stockholm och man arbetar huvudsakligen inom 
Storstockholm. Man har inte genomfört några in-
vesteringar under året då man köper in alla tjänster 
via konsultbolag. De tjänster man erbjuder är riv-
ning, håltagning och sanering där det är rivningen 
som klart dominerar.

De kundgrupper som man i huvudsak arbetar 
med är byggföretag, processindustri, kommun och 
landsting, fastighetsbolag med flera. På fråga om 
konkurrenssituationen svarar Pauli kort och gott: 
“Hård konkurrens!”.

Rivkompaniet är medlemmar i BFB, Branschor-
ganisationen för Byggnadsberedning där Riv- och 
Saneringsentreprenörerna och Håltagningsentre-
prenörerna ingår. Samtliga inom bolaget och de 
som hyrs in har alla Bas-U och Bas-P behörighet.

www.rivkompaniet.se
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Effektiv & Miljövänlig rivning på tunga konstruktioner!

                                             

          www.nkr-rivning.se 
                  Tel. 042-122041

 

TRELLEGRÄV AB
Trellegräv AB i Trelleborg är en av giganterna 
inom rivning i Sverige. Ett familjeägt företag 
som grundades av Leif Jönsson ursprungligen. 
Idag och sedan många år tillbaka drivs företa-
get av barnen Jonas, Stefan och Ulrika Jönsson. 
Jonas berättar att bolaget har haft flera riktigt 
gynnsamma år. “Vi har egentligen alltid ganska 
god tillgång på jobb men förra året var ganska 
otroligt. Vi kunde inte ta åt oss alla jobb utan 
fick säga nej och det är ju lite tråkigt”, berät-
tar Jonas. Under 2018 omsatte man nära 190 
miljoner kronor. I år uppskattar Jonas att man 
kommer upp i cirka 150 miljoner kronor. “I år 
är egentligen ett ganska normalt år för oss och 
vi hinner med det vi ska med den omsättnings-
nivån. Dock är året lite speciellt då några jobb 
som skulle ha börjat i våras blev förskjutna och 
har precis startat upp. Detta innebär att vi har 
extremt mycket jobb nu. Jobben från i våras 
hamnar på toppen på de jobb som bokats in 
för hösten”, säger Jonas.

Trellegräv sysselsätter ungefär 60 personer 
och sätet är som vanligt Vannhögsgatan 5 i 
Trelleborg.

Trellegräv håller ett ganska högt investe-
ringstempo och det ser ungefär likadant ut 
varje år. Man är en mycket trogen Cat-kund 
och väldigt nöjda med deras maskiner. Under 
den senaste 12-månadersperioden har man 
förvärvat tre Cat 326, en Cat 330 och en Cat 
340, alla rivningsutrustade. Sedan har det blivit 

tre nya betongsaxar, hydraulhammare och riv- 
och sorteringskopor från Demarec och NPK. I 
Sverige säljs Demarec av OP System och NPK 
av Semab. “Vi är mycket nöjda med både NPK 
och Demarec. Demarec är ju förhållandevis 
nya i Sverige men har visat sig hålla en mycket 
hög kvalitet”, säger Jonas. Grävarna och red-
skapen är utrustade med snabbkopplingar från 
OilQuick.

Trellegrävs totala maskinflotta består idag 
av 30 rivningsutrustade grävmaskiner, alla från 
Caterpillar i vikter från 20 till 65 ton. Merpar-
ten är larvbandsburna. “När vi senast besökte 
Cat kom vi fram till att vi har 1000 ton av Cat-
maskiner sammantaget”, berättar Jonas. Man 
har också en minigrävare från Volvo på 3,5 ton 
och en lite större från Wacker Neuson. Till det 
skall läggas omkring 100 hydrauliska rivnings-
verktyg fördelat på betongsaxar, skrotsaxar, 
pulveriserare, hydraulhammare, nibbler och 
riv- och sorteringsskopor.

Verksamheten domineras av tungrivningen 
som representerar cirka 70 procent, 20 pro-
cent spontning och resten lite blandade tjäns-
ter. Det huvudsakliga geografiska arbetsom-
rådet har inte förändrats för Trellegräv. Om 
man drar en linje mellan Varberg och Kalmar 
så arbetar man söder om den linjen men de 
flesta jobben återfinns i Skåne. “Hittills har vi 
tillräckligt med uppdrag här men det är klart 
om jobben skulle minska här måste vi ju dra 
oss dit jobben finns. Det är vi inte främmande 

för. Men att vi håller oss mest i Skåne tjänar 
både vi och våra kunder logistikmässigt på”, 
säger Jonas.   

Typen av kunder man jobbar med är bygg-
företag, fastighetsbolag, statliga verk typ Fort-
fikationsverket, Vägverket, kommuner och 
landsting med mera. Man har också en hel del 
infrastrukturella jobb som rivning av broar och 
viadukter och arbete i hamnar.

Vad gäller konjunkturen så är Jonas nöjd. 
“Förra året hade vi, som jag sa, otroligt mycket 
jobb. I år är det lagom, vi hinner med, även om 
hösten blir väldigt intensiv på grund av förse-
ningarna i våras. Enligt min bedömning kom-
mer även nästa år blir helt OK. Jag tror att vi 
kommer att ha bra tillgång på jobb i minst två 
år till och det är ungefär så långt man kan över-
blicka”, säger Jonas. Han tillägger att dagens 
unga som precis börjat jobba i branschen har 
egentligen inte upplevt någon riktig lågkon-
junktur. Det har egentligen var en gynnsam 
konjunktur i Sverige de senaste 10 till 12 åren. 
Ingen önskar väl att uppleva det vi upplevde i 
början av 1990-talet igen. Men visst finns det 
en viss risk att vi förr eller senare får uppleva 
en mera kraftig lågkonjunktur.

Trellegräv är medlemmar i Maskinentre-
prenörerna. Trellegräv har ett verksamhets-
system enligt ISO 9001:2000/ISO 14001. Ut-
bildning av personal sker kontinuerligt för att 
möta bransch- och myndighetskrav

www.trellegrav.se
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mitt i Sollentuna
DROME FLYTTAR TILL KANONLÄGE           

Sedan början av juni har Drome flyttat in i 160 m2 fräscha lokaler i två plan ett 
stenkast från Sollentuna centrum. “Nya kontoret och verkstaden kommer att 
ha mycket positiv betydelse för att kunna öka försäljning och service ut mot 
kund”, säger filialchefen Stefan Alhall.

Drome är en ganska ung aktör inom den 
svenska håltagningsbranschen men 
har redan gjort ett rejält avtryck. Sedan 

början av 2018 satsar man även stort på stock-
holmsmarknaden. Första kontoret i Stock-
holm låg i Järfälla men sedan juni i år har man 
flyttat till nya fräscha lokaler mitt i Sollentuna 
Centrum. Adressen är Engelbrekts väg 9, 191 
62 Sollentuna.

“HÅLTAGARNAS BÄSTA VÄN”
“De här lokalerna är verkligen ett stort lyft för 
oss. Det är gott om plats, lokalerna är ljusa 
med stora skyltfönster ut mot gatan och det 
är framförallt väldigt lätt att ta sig hit”, säger 
Stefan Alhall som är ansvarig för filialen i Sol-
lentuna.

På kontoret i Sollentuna har man också en 
betydligt större och mera välutrustad verkstad 
och serviceavdelning. Ansvarig servicetekniker 
är Johan Levin som sköter service och repa-
ration av maskiner, omlödning av borr med 
mera. “Nu kan vi göra mycket mer på verksta-
den än tidigare och jag har all utrustning jag 
behöver. Med de nya maskinerna, klipp, svarv 

och fräs kan jag nyproducera verktyg, göra 
maskinbearbetningar och anpassningar av 
komponenter som håltagarna behöver. Jag är 
ganska händig när det gäller speciallösningar 
så med den nya verkstaden kan jag bli betydligt 
mera effektiv”, säger en nöjd Johan Levin.

Kontoret och verkstaden i Sollentuna är på 
totalt 160 m² fördelat på två plan, gatuplan och 
källare. I källaren har man lager och gatuplanet 
butik och verkstad. Det är också mycket lätt att 
ta sig dit. Kontoret ligger några minuter från 
E4:an och det finns gott om parkeringsplatser 
runt kontoret. På baksidan en lättåtkomlig 
lastkaj för leveranser.

Det har snurrat på riktigt bra i Stockholm 
för Drome. Stefan berättar att man på årets 
första sex månader omsatte lika mycket som 
man gjorde hela 2018 i Stockholm. Han ser 
inga som helst tecken på åtstramning i nuläget 
och är övertygad om att hösten kommer att bli 
lika bra som våren. “Vi ska fortsätta att göra 
avtryck på marknaden, det är högsta fokus. Vi 
har bra produkter, bra service och sätter kun-
den i centrum 24/7”, säger Stefan. “Vi är och 
ska alltid vara håltagarens bästa vän”, inflikar 
Johan.

Telefonerna är alltid på oavsett tidpunkt 
men de officiella öppettiderna för filialen i Sol-
lentuna är måndag till torsdag från klockan 
06.30 till 16.00. Fredagar har man öppet från 
06.30 till 15.00.

Stefan Alhall (höger), filialansvarig 
och Johan Levin, servicetekniker 

vid Dromes nya filial i Sollentuna.

Skyltexemplar av klingor och borr.



DELFIN - ROBUSTA DAMMSUGARE

RENT UT SAGT LIVSVIKTIGT!

Engelbrekts Väg 9
191 62 Sollentuna
Tel: 0737-28 05 71
stefan@drome.se

Växtorpsvägen 6
514 61 Dalstorp
Tel: 0705-21 62 46
info@drome.se

wwww.drome.se

Sila luften du andas. Robusta, effektiva och driftsäkra luftrenare
som är tillverkade i Sverige. Bäst i test!*

Industridammsugare från Italien

Torrsugar med stor filterarea och H14-filter och brett urval av våtsugar.

*Sila 600A2 fick bäst i test enligt Byggnadsarbetaren Nr 2, 2017
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Maximerad rivningskraft, snabbare än någonsin

och extremt kompakt. Nya BROKK 70 är den

perfekta lösningen för säker och effektiv rivning
i begränsade utrymmen.

Brokk AB, Skellefteå | www.brokk.com/sv

NYA  

BROKK 70

SUPERKRAFTER

I MINIFORMAT

BREDDAR MED SILAS LUFTRENARE
Dromes produktportfölj från det att man drog 
igång hela verksamheten växer stadigt. Man 
har egna serier av diamantverktyg för profes-
sionell håltagning i alla dess former. Till detta 
skall läggas golvslipklossar, slipkoppar och 
golvslipsegment för slipning och polering av 
sten- och betonggolv. Maskinsidan har också 
byggts ut en hel del. Man säljer italienska Car-
dis kompletta sortiment av kärnborrmaskiner 
och handhållna kedjekapar. Man säljer också 
Cardis borrstativ. “Cardi är otroligt bra borr-
maskiner men de har varit ganska anonyma i 
Sverige tidigare. Deras stora marknad är Tysk-
land och USA. Det fina med Cardi är att de är 
mycket robust byggda och går nästan aldrig 
sönder. Exempelvis Cardi-maskinernas rotor, 
som brukar vara det som går sönder på borr-

Med en nyinköpt fräs kan Johan enkelt svarva 
till olika detaljer för kunderna.

Stefan håller koll på att kunderna får sina 
beställningar på utsatta tider.

Väl tilltagen verkstad för service, reparationer 
och tillverkning.

maskiner, är betydligt större och kraftigare än 
på våra konkurrenters men priset är ungefär 
det samma”, säger Stefan. Cardi etablerades 
1985 och har snart producerat 200 000 borr-
motorer till håltagarsidan. Cardi gör det mesta 
inom sin egna fabrik eller max 30 km ifrån sin 
fabrik i Bergamo. Cardi kommer att släppa en 
HF-maskin inom kort som kommer att finnas 
i tre storlekar, 5, 7.5 och 10 kW. Vidare säljer 
man italienska tillverkaren Delfins sortiment 
av industridammsugare, cykloner och våtsu-
gar. Största nyheten är dock att man sedan i 
våras är återförsäljare över hela Sverige av Silas 
sortiment av luftrenare för byggarbetsplatser. 
Drome säljer Silas produkter till håltagare, ri-
vare och asbestsanerare medan Sila själva an-
svarar för maskinuthyrare. “Vi är väldigt glada 
att numera kunna representera Sila i Sverige 

och vi kommer att göra allt för att sätta dem 
på kartan. Sila har ju sina rötter i Ermator som 
hela världen känner till”, säger Roger Jonasson, 
vd på Drome. Roger berättar att man nyligen 
sålde den tusende luftrenaren av modellen Sila 
600A3 till Mölndals Betongborrning. Sila har 
fyra modeller av luftrenare, Sila 600A3, Sila 
1000A3, Sila 2000A3 och Sila 5000A3. Företa-
get har också uppmärksammats för sin smarta 
saneringsram som är ett patenterat hjälpmedel 
som gör det möjligt att enkelt skapa under-
tryck och en ren arbetsmiljö. 

Sammanfattningsvis så är stämningen på 
topp i Dromes nya filial i Stockholm och ingen 
lågkonjunktur finns i sikte än så länge. “Vi har 
i princip jobbat hela sommaren utan någon 
riktig semester att tala om. Men det är kul när 
det snurrar på hela tiden. Johan som nybliven 
pappa har till och med haft fullt upp i verksta-
den”, avslutar Stefan.

www.drome.se



Stort och 
smått, tungt 
och lätt.
Delete är ett fullservice- 
företag som utför total- 
åtaganden inom rivning 
och sanering. 
• tung rivning
• lätt rivning
• håltagning & sågning
• asbestsanering

Följ oss på Facebook och  
Instagram för senaste nytt

Telefon: 010-484 84 00
E-post: info@delete.se

Webb: delete.se

rivning | industrisanering | sanering
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Sladdlös kapning & dammfritt arbete 
Den nya diamantkapen DSC-AGC 18 från 
Festool är till för snabbjobben, när man helt 
enkelt inte orkar gå bort till den stora kakelså-
gen utan istället kapar direkt på plats. Perfekt t 
ex när man renoverar det där trånga badrum-
met på andra våningen.

Tack vare den integrerade utsugskåpan trans-
porteras över 95 % av dammet direkt till damm-
sugaren, vilket möjliggör kapning av mineraliska 
material inomhus. Med hjälp av medföljande 
Bluetooth-batteri slås den anslutna CLEANTEC-
dammsugaren automatiskt av och på.

Varvtalet kan ställas in steglöst via ett lättill-
gängligt reglage – vilket möjliggör arbete som 
alltid är anpassat efter materialet.

Utsugskåpan har konstruerats så att använ-
daren har fri sikt över såglinjen. Detta möjlig-
gör precis kapning på fri hand och därmed 
även precisa resultat. En praktisk fördel är att 
utsugskåpan enkelt kan öppnas framifrån för 
kantnära sågning.

Hjärtat i DSC-AGC 18 är den borstfria och 
därmed underhållsfria EC- TEC-motorn. Den 
sitter i ett helt slutet motorhus som skyddar 
motorn mot damm. Även den intelligenta 
styrelektroniken är dammskyddad eftersom 
den  också  är  ingjuten  i  ett  hus.  Damm-
tåligheten  och  hållbarheten i kombination 
med Festools omfattande service gör att DSC-
AGC 18 är en säker och ekonomisk investe-
ring.

Motorn har mjukstart och har dessutom 
fått ett elektroniskt överbelastningsskydd. 
Omstartspärr, digital temperaturövervakning 
och motorbroms ökar säkerheten och hållbar-
heten ytterligare.

Varvtalet i DSC-AGC 18 kan regleras steglöst 
mellan 4 500 och 8 500 varv/minut. För att hålla 
vibrationerna på en så låg nivå som möjligt har 
motorn och kåpan kopplats från varandra.

www.festool.se

Programvarusamarbete mellan 
Hilti och IDEA StatiCa
Hilti Group och IDEA StatiCa har ingått ett 
mjukvaruavtal med fokus på att förbättra ar-
betsflödet vid anslutningen mellan stål- och 
betongkonstruktioner med tillhörande be-
tonginfästningar, med hjälp av komponentba-
serad FEM-analys (CBFEM).

Som en följd av företagens samarbete har man 
tillsammans förbättrat arbetsflödet, produkti-
viteten och säkerheten i byggnadsprojektering. 
Den nya programvaran hjälper konstruktörer 
att utföra avancerad dimensionering av fotplåt, 
svets och avstyvningar med FEM-analys.

“Vi ser att infästningsan-
ordningar och arbetsflöden 
blir mer och mer komplexa”, 
säger Oliver Glockner, Head 
of Application Software Pro-
duct Management på Hilti. ”Vi 
stöttar byggnadskonstruktörer 
med den senaste analystek-
nologin för att fortsätta hjälpa 
dem förbättra deras arbetstakt, 
noggrannhet och processer.”

För att lösa dagens och 
framtidens utmaningar med 

stål- mot betongkonstruktioner krävs ett nytt 
fundamentalt tillvägagångssätt för analys. 
Hiltis kunskap kring infästningar mot betong 
samt mer än tio års erfarenhet av utveckling av 
programvara tillsammans med IDEA StatiCas 
kunskaper inom ståldimensionering och FEM-
analys, har en lösning på problemet utvecklats.

Det nya tillvägagångssättet grundar sig på 
en tillförlitlig FEM-programvara med exakta 
materialmodeller samt unika ingångsvärden, 
för att kunna definiera betonginfästningars 
beteende för realistisk dimensionering av hela 
knutpunkten. Utöver detta har båda företagen 
arbetat tillsammans för att lösa utmaningar i 
dagens dimensioneringsprocess såsom överfö-
ring av multipla lastkombinationer, tillförlitli-
ga antaganden vid dimensionering av styv eller 
ej styv fotplåt och förbättrat arbetsflödet. Tidig 
involvering och återkoppling från programan-
vändare ger ytterligare stöd för förbättringarna 
i programvaran.
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Tyrolit presenterade många innovationer för 
sågning och borrning av betong vid bauma 
2019. Företaget visade också ett urval av speci-
alprodukter för första gången, där utomhusom-
rådet i den österrikiska tillverkarens monter var 
det perfekta läget för att visa sitt erbjudande.

Förutom väggsågen WSE811-MKII, en upp-
gradering av världens lättaste kompakta vägg-
såg och ett utökat sortiment av väggsågblad 
med TGD-teknik, presenterade Tyrolit vägg-
sågen WSE1621. Med lätta komponenter, kom-
munikationsgränssnitt och skärdjup på upp 
till 705 mm är WSE1621 en väggsåg för daglig 
användning på byggplatsen. Väggsågen är 
dessutom den första Tyrolit-maskinen utrus-
tad med 'MoveSmart'-teknik, som är en IoT-
lösning (Internet of Things) som ger använ-
darinformation i realtid för maskinen. Denna 
teknik är grunden för optimerad planering och 
kostnadseffektivare snabbare drift för använ-
daren, å ena sidan, och för användarorienterad 
produktutveckling å andra sidan.

På Bauma visade Tyrolit också vajersågen 
WCU17 som levereras med ett vajeraggregat på 
upp till 17 meter. En speciell funktion är ma-
skinens kompatibilitet med drivenheter och 
fjärrkontroller från andra Tyrolit-maskiner, till 
exempel WSE1217 och WSE1621. En annan höjd-
punkt var den nyligen CE-certifierade WS30, en 
högfrekvensdriven vajersåg från Tyrolits ameri-
kanska dotterbolag Diamond Products.

Tyrolit presenterade 
innovativ utrustning på bauma

Just i tid för företagets 100-årsjubileum 
presenterade Tyrolit också ett helt nytt och 
kompakt torrkapningssortiment för byggbran-
schen. Inom de kommande två åren kommer 
det kompletta sortimentet att anpassas i en-
lighet med dagens marknadsbehov och med 
dagens kraftfulla maskiner. Centralt i det nya 
sortimentet är hög produktsäkerhet, såväl som 
optimerade skärhastigheter och en maximal 
verktygslivslängd. Produktinnovationerna be-
står av klingor med konventionella segment 
samt segment med TGD Technology. Ytter-
ligare höjdpunkter för byggbranschen är nytt 
sortiment av golvslipar och golvslipskor, den 
nya bordsågen TBE400 och nya borrsystemet 
DRS250.

Tyrolits visade i sin monter på Bauma ex-
empel på produkter från olika specialprojekt. 
I mer än 20 år har Tyrolit varit partner för 
många företag inom bland annat kontrollerad 
demolering på offshore-plattformar och kärn-
kraftverk. Förutom den klassiska borr- och 
sågutrustningen för betong, som kan anpassas 
efter kundens behov, erbjuder Tyrolits pro-
jekttjänstgrupp ett brett utbud av specialverk-
tyg och maskiner för komplexa projekt. För 
detta ändamål presenterade Tyrolit en del av 
sortimentet som har bevisat sin användning 
inklusive 'Curved Track', en borrningsenhet 
för djupborrning, världens första ATEX-certi-
fierade vajersågsystem.

Epiroc har utökat sitt redan omfattande 
utbud med hydrauliska redskapstillbehör 
med ett brett sortiment av siktskopor.

“Kraven på våra kunder ökar ständigt 
och vi har nu nöjet att utöka vårt sorti-
ment med en produkt som vi vet kommer 
att hjälpa dem att spara tid och pengar. 
Möjligheten att sortera material direkt på 
arbetsplatsen höjer verkligen effektivite-
ten och de nya siktskoporna från Epiroc 
är både tillförlitliga och snabba”, förklarar 
Gordon Hambach, Global Marketing Ma-
nager på Epiroc Hydraulic Attachment 
Tools.

Epirocs siktskopor BS 1600 och BS 
2200, med arbetsvikter på 1 710 kg (BS 
1600) och 2 450 kg (BS 2200), kombinerar 
det bästa av modern design och robust 
konstruktion för att ge kunderna inom 
återvinnings- och bergbrytningsbran-
schen en ännu mer komplett lösning.

Hydraulisk kraft överförs till korgen via 
en drivrem som inte behöver spännas. Den-
na tillförlitliga lösning ger optimalt vridmo-
ment och minskar tiden för underhåll.

“Den stora diametern på huvudrul-
lagret ger oss möjlighet att montera en 
mycket längre korg jämfört med andra 
siktar på marknaden”, säger Gordon 
Hambach och fortsätter: “det stora sikt-
ningsområdet ger påtagligt ökad prestan-
da och säkerställer hög kvalitet.”

Dessutom har korgen snarare en po-
lygonkonstruktion med 12 sidor än en 
rundad yta. Denna form gör att mate-
rialet kan skakas på ett mycket effektivt 
sätt för att påskynda siktningsprocessen. 
Materialet passerar sedan genom sexkan-
tiga öppningar i nätkonstruktionen, var-
vid stenar, krossad betong och återvun-
net material blir till ballastmaterial. På 
själva arbetsplatsen. Beroende på behov 
och krav kan kunderna välja bland korgar 
med sex olika öppningsstorlekar: 20, 30, 
40, 50, 60, 70 och 80 mm.

Den nya skopsikten från Epiroc finns i 
två storlekar för bärare mellan 18 till 38 ton. 
Konstruktionen av höghållfast stål garante-
rar lång livslängd i krävande arbetsmiljöer.

Epiroc lanserade 
siktskopor på Bauma 2019

Drome AB är ny återförsäljare i Sverige för Sila 
AB produkter. Drome kommer att sälja till hål-
tagare och rivare samt vissa uthyrare.

Nyligen sålde Drome den 1000:e luftrena-
ren, Sila 600A3 till företaget Mölndals Betong-
borrning.

www.mbbab.se

Drome säljer 1000:e Sila 600A3
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ÅRETS MASKINEXPO
Maskinexpo håller ställningarna trots tuff konkurrens 
och lite bistert väder på årets mässa på STOXA.

På årets upplaga av Maskinexpo, som 
ägde rum 23-25 maj på STOXA norr om 
Arlanda flygplats i Stockholm, ställde 222 

företag ut. Mässan besöktes av 15056 personer 
enligt arrangören.

DET HANDLAR OM UTHÅLLIGHET
Maskinexpo är en mässa med en fantastisk 
historia som bygg- och anläggningsbranschen 
har många fina minnen från. För den sektor 
som tidningen bevakar har dock utbudet av 
utställare på Maskinexpo minskat en hel del. 
Det råder ingen tvekan om det. Konkurrensen 
från andra mässarrangörer är naturligtvis på-
taglig. Just därför har Maskinexpo förändrats 
en del, vilket är en helt naturlig utveckling. 
Man hittar exempelvis numera fler utställare 
från park- och grönytesektorerna. Men Maski-
nexpo är en bra branschmässa som fortfarande 
har kvar den där härliga känslan av mötesplats 
och lite av den gamla goda tidens branschfest. 
Det svänger ganska mycket fram och tillbaka 
vad gäller mässarrangemang. Nya upplägg 

kommer och går och det handlar väldigt myck-
et om uthållighet. Uthållighet är något som 
Maskinexpo visat tydligt prov på. 1983 arrang-
erades den första upplagan av Maskinexpo, 
då på Täby Galopp i Täby. Rekordåren var när 
mässan arrangerades på Barkarby flygplats och 
utställarantalet låg en bit över 400 företag och 
upp emot 30 000 besökare. Det unika med 
mässan är att den representeras av framförallt 
många mindre utställande företag som har 
möjlighet att visa upp sig till en rimlig kostnad. 
Mässan är också en verkligt utpräglad bransch-
mässa men har kanske under de senaste åren 
tappat lite vad gäller besökare från rivnings-
branschen. Vad gäller betonghåltagning så har 
aldrig aktörerna inom den sektorn ställt ut på 
mässan utan det har främst rört sig om leve-
rantörer av tyngre maskiner eller verktyg och 
tillbehör till tyngre maskiner. Det gällde också 
i år. Bland leverantörerna av rivningsverktyg 
och tillbehör ställde exempelvis företag ut som 
Amas Svenska, Andersen Contractor, Hydros-
cand, Epiroc genom återförsäljare,  OilQuick, 

BRA STÄMNING PÅ            
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Rondellen Maskin visare upp nyheter 
från Pladdet.

Steelwrist, Kendrill, SMC och Rondellen Ma-
skin med flera. Rondellen Maskin har vi inte be-
rättat om tidigare i tidningen. Ganska nyligen 
har företaget börjat marknadsföra nederländ-
ska tillverkaren Pladdets verktyg för rivning och 
återvinning. I sin monter på Maskinexpo visade 

Rondellen Maskin rivningsgripar, pulveriserare, 
betongsaxar och hydraulhammare från Pladdet. 
Pladdet är ett beprövat rivningsverktyg ute i Eu-
ropa men som sagt ganska nya i Sverige. Ron-
dellen Maskin har kontor i Nyköping, Kinna 
och Landvetter.

Nästa år har tidningen inga uppgifter om 
att Maskinexpo kommer att arrangeras utan 
att man brukar göra et uppehåll då Svenska 
Maskinmässan arrangeras på Solvalla. Datum 
är satt till 4-6 juni, 2020.

www.maskinexpo.se

Hydroscans Sladdexpress som levereras 
på motorscykel när det kniper.

Andersen Contractor med chefen Svend M. Andersen fanns som vanligt på plats på 
Maskinexpo. Man visade bland annat nyheter från Trevi Benne och Arjes.

Amas visade sitt breda sortiment av verktyg från 
FRD, VTN och Simex med flera.

Kranlyft stod för de hissnande upplevelserna 
på årets mässa och bjöd på åkturer med nya 
kranbilen från Klaas.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER
• Lastkapacitet: ca 900kg
• Tipplast: ca 1800kg
• Körhastighet: Min 0,15 kmh, Max 12 km/h
• Vikt: 3300 kg
• Lyfthöjd: 2,9 m
• Fops & Rops klassad, CE märkt
• Två elmotorer till framdrivning 20 kW 
   (10 kW/st)
• En elmotor för hydraulik 10 kW
• Vridmoment vid 1800 rpm: 2 x 120 Nm
• Hydraultank: 40 Lit
• Hydraulik justerbar från 20 till 65 lit/ min, 
  !180 bar
• 96V, 240 Ah traktor batteri (blött/bly) upp till 
• 3000 laddcykler (ca 8 år el mer)
• Enkel självpåfyllning av avjoniserat vatten.
• Laddtid: 100% ca 5 tim, 80% ca 3 tim
• Körtid från 3 tim - 7 tim (beroende på verktyg   
  !och körning)
• “Single” joystick styrning för drift samt lyft
• Androidtelefon som skärm/instrumentpanel
  !med maskin data/styrning
• Fjärrstyrning möjlig via android.
• Självjusterande  funktion för skopa vid ojämn 
  !terräng
• Flerfunktions- och justerbart säte med bälte 
  !och säkerhetssensor
• Fläkt med värme (el uppvärmd) kan beställas 
  !med Webasto värmare.
• Öppningsbara säkerhetsrutor i tak, sido och     
  !bak 
• Solskyddsgardin  fram
• Tonade rutor
• Ledstrålkastare, blinkers, hel/halvljus, trafikljus, 
  !varselljus/beacon
• Backkamera
• Batteriladdare
• Ca 50-tal maskinredskap att tillgå

Tillval
• Sidokameror
• Oljeflöde 80 lit/min
• Extra blybatteri 240 Ah med lastningsenhet
• 520 Ah Litiumbatteri med integrerad laddare
• Sensor för dörröppning
• Val av färg

Thovo AB i Kullavik, som ligger mellan Gö-
teborg och Kungsbacka, har introducerat en 
spektakulär ny typ av kompaktlastare på mark-
naden. Modellen heter Elise 900 och väger 
3300 kg. Maskinen är batteridriven och glid-
styrd. Thovo är känd för sina serier av mindre 
batteridrivna dumprar men Elise 900 tillhör 
den tunga klassen i sortimentet.

Elise 900 har alla fördelar av en tung kom-
paktlastare vad gäller kraft och kapacitet. Men 
andra viktiga fördelar som skiljer den från an-
dra bränsledrivna kompaktlastare är att batte-
ridriften gör den fri från utsläpp, betydligt läg-
re buller och oljud samt lägre underhålls- och 
driftskostnader. Kompaktlastare är utmärkt på 
inomhusjobb då den är helt fri från utsläpp. 
Lämpar sig perfekt till utlastning av rivnings-
material vid utrivningar. I maskinen finns en 
androidtelefon som ger all nödvändig infor-
mation till operatören. Displayen ändrar ex-
empelvis mellan tre färgnyanser beroende på 
hur man framför maskinen. Grönt, organe och 
rött som indikerar förbrukningen av batteriet. 

Grönt står för låg förbrukning och rött hög för-
brukning. Den tydliga signaliseringen gör att 
operatören enkelt kan hushålla med kapacite-
ten och lär sig att köra på ett mera hållbart sätt. 
Till exempel, vrider man Elise 900 på stående 
position (glidstyrd) så jobbar motorerna emot 
varandra och utnyttjar då batterikapaciteten 
mer. Tar man istället ut radien vid svängning-
en så minskar man förbrukningen.

Man kan också välja mellan fyra olika drifts-
lägen på androiddisplayen avseende drivhas-
tigheten samt hydraulikflödet. Även detta spa-
rar på batterikapaciteten genom att välja rätt 
läge vid behov.

“I likhet med våra övriga batteridrivna ma-
skiner såsom Sherpa 100 Eco, E- truck, Elek-
trodumper,  Dumper Jet m flera är Elise 900 
byggd för aggressiva miljöer och tuffa krav. Alla 
våra maskiner är CE godkända och har byggts 
för att klara dagsarbeten, som en fossil driven 
maskin kan”, berättar Thomas Voeler, vd på 
Thovo AB.

www.thovo.se

Thovo introducerar en ny 
typ av kompaktlastare



HYR, KÖP LEASA VERKTYG FÖR:
DEMOLERING, RIVNING & ÅTERVINNING

AMAS Svenska AB
Gustaf Daléns gata 7, 749 47 Enköping

0171-48 74 00, info@amas.se, www.amas.se Inte dyrast
 men bäst!

Med över 30 år i branschen vet vi vilka krav 
som som ställs på verktyg för demolering, riv-

ning och återvinning.

Vi på AMAS erbjuder verktyg från välkända 
leverantörer med lång erfarenhet.

Reserv-, slitgodslager och egen service-
verkstad i Enköping.

Fullutrustade servicebussar för fältjobb i hela 
Sverige.

100 års samlad erfarenhet!
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Husqvarna Construction Products har under 
våren lanserat en rad nya produkter och samt-
liga visades på mässan Bauma i april. Först ut 
är den nya kapmaskinerna K 770 VAC och K 
770 Dry Cut. Utmärkta kapmaskiner när vat-
ten inte får eller kan användas eller när reglerna 
förbjuder betongslam. Designen på maskinerna 
har utformats så att klingskyddet hjälper till 
att samla upp betongdammet. K 770 VAC är 
utrustade med en slang som är kopplad till en 
dammsugare som tar hand om dammet, type 
en Husqvarna S 26. K 770 Dry Cut är utrustad 
med en integrerad fläkt. Fläktens starka luft-
flöde eliminerar dammet och transporterar det 
till en påse där det samlas upp. Dammpåsen 
kan återanvändas och tvättas. Båda kapmaski-
ner har en kapdjup på 122 mm. En integrerad 
växellåda reducerar hastigheten på klingan för 
att optimera uppsugningen av damm.

Nu lanserar också Husqvarna sin Hus-
qvarna Fleet Service som är en digital lösning 
för sina kunder för att till stånd en smartare 
hantering av maskiner och verktyg. Husqvarna 
Fleet Management gör det möjligt för 
entreprenörer, maskinchefer och 
rentalföretag att hålla koll på sina 
maskiner. Med detta menas att sys-
temet håller koll på hur maskinerna 
fungerar och arbetar, var de befin-
ner sig och vilket servicebehov som 
finns. Datan samlas upp och trans-
porteras genom så kallad puck på 
maskinen. Pucken som är en sen-
sor kan till och med användas på 
andra maskiner än Husqvarnas. 
Datan kan sedan avläsas i en smart-
phone app eller på en dator. 

Nyheter från HUSQVARNA
Husqvarna har också släppt ett nytt med-

elstort borrstativ, DS 500 som är utvecklat för 
borrmaskinen DM 340 och liknande enfasmo-
torer. Stativet är stabilt byggt  och har en låg 
vikt och lämpar sig för borrdiametrar upp till 
400 mm.

Husqvarna har också släppt en ny planet-
växlad golvslip med tre sliphuvuden. PG 510 
är avsedd för borttaging av limrester, slipning 
och polering av betonggolv och är utvecklad 

för både professionella och så kallade 
semi-professionell arbeten. Semi-
professionell arbeten syftar till att 
den passar bra för uthyrning. Slip-
huvudena är inkapslade så att inga 
dammpartiklar tar sig in och skadar 
lagren och drivremmen. Maskine 
kan driva med antingen en- eller 
trefasmotor. 

Husqvarna släpper också gilv-
sågen FS 500 E som är en eldriven 
golvsåg med ett sågdjup på 187 
mm. Maskinen drivs av en 7,5 kW 
elmotor och har en inbyggd vat-

tentank med ett optimerat vattenflöde direkt 
på klingan. Sågen är utrustad med automatisk 
mjukstart och elfelsdetektor.

Klingorna till Husqvarnas batteridrivna kap 
K 535i har uppgraderats för att ge ytterligare 
kapacitet till den nya lilla kapmaskinen.

Man har också släppt ett nytt klingskydd 
till sina väggsågar W 482 HF, WS 440 HF och 
WS 463. Skyddet är numera i ett stycken vilket 
underlättar där ett delbart skydd inte behövs. 
Skyddet finns i två storlekar för klingor med 
diametrarna 840 och 1085 mm.

Ny är också trefassugen T 4000 som passar 
till sliparna PG 530, PG 450 och PG 400. Det 
här är en maskin som klarar riktigt stora utma-
ningar ifråga om dammuppsamling. Maskinen 
har en stor uppsamlingskapacitet och en tyst 
turbinmotor.

Slutligen släpper Husqvarna sin nya kling- 
och borrserie 1515 Z-Edge som är en uppgra-
dering av de Z-formade segmenten vilket op-
timerar sågningen och borrningen. Samtidigt 
minskas friktion och vibration. Segmenten är 
stadiga och kraftfulla och klarar tuffa arbeten 
tack vare den unika blandningen av metallpul-
ver och diamanter. 

www.husqvarnacp.se



www.steelwrist.com

SQ Helautomatiska fästessystem 

SQ80
• Front Pin Lock - extra säkerhet
• Förbättrade flödesegenskaper
• Stålgjutet
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STEELWRIST
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Demtech India 2019, Indiens första kon-
ferens som behandlar rivning, återvin-
ning, sanering och betonghåltagning 

med mera börjar falla på plats. Konferensen 
kommer att hållas den 13 november i Bombay 
på Hotel Sahara Star som ligger alldeles intill 
Bombays internationella flygplats. I samband 
med konferensen kommer Indiens första 
branschförening för rivning, återvinning, sa-
nering och betonghåltagning att grundas med 
en stor ceremoni på kvällen den 13 november.

Föreningen, som heter IDA, Demolition 
Association, är i praktiken redan aktiv och 
flera lokal möten med entreprenörer har hål-
lits på olika platser runt om i Indien. Mohan 
Ramanathan, med många år i branschen, är 
en av initiativtagarna. “Vi har mött ett stort 
intresse från entreprenörer runt om i landet 
både till själva konferensen Demtech och till 
föreningen i sig. Redan idag räknar vi med upp 
emot 100 medlemmar i föreningen. Det har 
sedan länge funnits ett stort uppdämt behov 
för detta, både konferensen och föreningen. 
Dessutom växer Indien så det knakar just nu 
och framtidsutsikterna är mycket god”, berät-
tar Ramanathan.

IDA är en av arrangörerna med stöd av fö-
retaget Riverbends Publishing samt tidningen 
Professionell Demolerings internationella sys-
tertidning PDi Magazine.

Det blir mycket svensk teknologi i täten på Indiens första demoleringskonferens 
i Bombay den 13 november.

Demtech India tar form

TUNGA SPONSORER
En rad stora välkända aktörer på marknaden 
har valt att sponsra eventet och faktum är att 
den blir en stor andel svensk teknologi. Hu-
vudsponsor är Volvo CE. Så kallad Associate 
sponsorer är Epiroc och Hilti. Nästa sponsor-
steg är Affiliate sponsors vilka är Husqvarna, 
Edifice (ett indiskt rivningsföretag), Pentruder, 
Shearcore med varumärket Fortress, Brokk 
och Aquajet Systems. Mohan Ramanathan 

räknar dock med att det kommer att dyka upp 
fler sponsorer fram till den 13 november.

TABLE TOP EXHIBITION
Denna gång, som är den första som eventet 
Demtech arrangeras, kommer man endast att 
ha en mindre utställningsdel i direkt anslutning 
till konferensen. Det rör sig om informations-
montrar där utställare har möjlighet att berätta 
om sina produkter. Dock är utrymmet begrän-
sat och det finns totalt 20 stycken så kallade 
“Table Top-utställarplatser”. “Vi har medvetet 
hållit en ganska låg profil vad gäller mässdelen 
men tanken är att Demtech kommer att hål-
las varje år och vi hoppas på att göra en större 
mässavdelning i framtiden. I år kommer kon-
ferensen och mässan framförallt vara en viktigt 
plats för “net-working”, säger Ramanathan.

INTRESSANTA FÖRELÄSNINGAR
Indien är ett av de mest expansiva länderna i 
världen just nu och är det sjunde största lan-
det till ytan. Populationen ligger på cirka 1339 
miljarder människor. BMP växer med cirka 7% 
just nu och i landet finns omkring 200 riktigt 
stora och 120 000 medelstora och små entre-
prenörer som arbetar med rivning, återvin-
ning, sanering och betonghåltagning. Efterfrå-
gan på dessa tjänster är stor med det behövs 
mera professionell utrustning att arbeta med. 
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YOUSSEF HALLAK
ARBETSPLATSPROJEKT: 
NEDMONTERING VID KÄRNKRAFTVERK
Rivnings- och betonghåltagningsentreprenören 
Youssef Hallak från företaget LT Diamond Drill-
ing kommer att föreläsa om rivning och bet-
onghåltagning vid ett kärnkraftverket i rumän-
ska Cernavodă som ligger intill Svarta Havet. 
Kärnkraftverket består av två reaktorer som pro-
ducerar cirka 20 procent av Rumäniens elbehov 
årligen. Den ena reaktorn genomgår nu en grun-
dlig modernisering och av den anledningen be-
hövde man avlägsna cirka 400 ton betong under 
mycket kontrollerade förhållanden och strikta 
säkerhetsrutiner. För arbetet användes bland an-
nat utrustning från Brokk och Tyrolit.
 

KEYNOTE SPEAKER 
Dr. Vimal Kumar, är en maskiningenjör med ut-
märkelse från Delhi University (1975), MBA från In-
dian Institute of Management, Ahmedabad, Indien 
(1977) och doktorsexamen i "Commercialization of 
New Technologies" från Indian Institute of Technol-
ogy, Delhi (2001).

Som grundare Mission Director, Fly Ash, De-
partment of Science & Technology (DST) skapade 
han och implementerade Fly Ash Mission och 
vände om bilden av flygaska från "ett förorenande 
industriavfall" till "ett resursmaterial". Nu använder 
landet 160 MnT flygaska per år vilket resulterar i en 
minskning av 75 MnT CO2-produktion av cement- 
och tegelindustri.

Dr. Vimal Kumar är också nationell expert för 
avfallshantering, återanvändning, bearbetning och 
tillverkning av “downstream”-produkter samt för 
nybyggnadsteknologi för rad- och kedjehusom-
råden och skyskrapor.

Dr. Vimal Kumar har utvecklat nationella riktlin-
jer för återanvändning och återvinning av C & D-
avfall inklusive vägledande för hur man genomför 
detta i storstäder i Indien. Tre nationella seminarier 

har också organiserats i ämnet, två med ministern 
för stadsutveckling i Indien och en i Municipal Cor-
poration i Stor-Bombay. Han har också varit as-
socierad med kommunala företag i Surat, Greater 
Hyderabad och Greater Mumbai för att etablera C 
& D-avfallshanterings- och återanvändningsanläg-
gningar.

Vidare har han lett utvecklingen av mobila an-
läggningar för in-situ-bearbetning av C & D-avfall 
med betoning på dekonstruktion med BMTPC, Mo-
HUA, Indiens regering och industri.

Andra arbetsområden för Dr. Vimal Kumar 
inkluderar avfallshantering, miljöskydd, ut-
veckling och kommersialisering av ny teknik, 
teknikprognos och bedömning och nybyggnad-
steknologier.
 Han har rest över hela världen, publicerat / pre-
senterat mer än 150 artiklar, varit en besökande 
fakultet för kända lednings- och teknikinstitut, 
medlem av styrelser och forskningsorgan för ett 
antal FoU-institut och i styrelsen för redaktörer för 
International Journal of Technology Transfer and 
Commercialization (IJTTC), Storbritannien. Han är 
delägare i sex patent.

GAURAV BHATIANI
KEY NOTE SPEAKER 
Gaurav Bhatiani har över 22 års erfarenhet inom 
energi- och infrastruktursektorerna i Indien och 
har utmärkta förvaltnings- och ledarförmågor. 
Bhatiani har arbetat inom forskning, konsulta-
tion, utveckling och företagsmiljöer och har 
framgångsrikt levererat komplexa och utmanan-
de uppdrag. Han har stor exponering inom infra-
strukturutrymmen som sträcker sig över refor-
men av kraftsektorn; reglering; energieffektivitet; 
förnybar energi; urban infrastruktur; vägar och 
motorvägar.

I sin nuvarande roll som Chief Operating Of-
ficer på IL&FS Limited (Indiens ledande infra-
struktur- och finansiella tjänsteföretag), är Bha-
tiani involverad i policyanalyser, planering och 
affärsstrategi, kommersiella transaktioner i olika 
infrastrukturvertikaler inklusive energi, urban in-
frastruktur, vägar och hamnar .
Från 2010-2015 arbetade Bhatiani som chef för 
marknadsstrategiska frågor och reglering på det 
indiska landskontoret för bolaget Statskraft AS 
(Norge), Europas största generator för förnybar 
energi.

Som huvudsaklig energispecialist på USAID 
/ Indien (2003-10) hanterade Bhatiani stora och 
komplexa program inom reform av kraftsektorn, 
elfördelning, energieffektivitet och förnybar en-
ergi.

Innan han började på USAID arbetade Bha-
tiani på Tata Energy Research Institute (nu En-
ergy and Resources Institute - TERI) och var in-
volverad i flera innovativa projekt om reformer 
och reglering av kraftsektorn och arbetade 
nära beslutsfattare, statsledare och tillsynsmyn-
digheter.

Han har en doktorsexamen i energiekonomi 
och en magister i företagsekonomi från Universi-
ty of Delhi och en kandidatexamen i elektroteknik 
från Indian Institute of Technology. Han är ofta en 
talare på ledande konferenser inom energi, stål 
och relaterade sektorer och nu också på Dem-
tech India den 13 november, 2019 i Bombay.

 

Det är där Demtech kommer in som en viktig del 
i processen. Eftersom Demtech är en endagskon-
ferens kommer det bli ett späckat program och 
projektgruppen som arbetar med konferensen 
arbetar nu intensivt för att färdigställa program-
met. Dock finns redan ett preliminärt program. 
Dagen börjar kl 10.00 med en invigningsceremo-
ni som kommer att ledas av en minister från det 
indiska parlamentet. Däremot kommer Mohan 
Ramanathan hålla ett kort välkomstanförande 
tätt följt av ett tal från PDi Magazines chefredak-
tör, Jan Hermansson. Dr Gaurav Bhatiani som är 
bland annat chefekonom på företaget IL & FS, 

Ltd kommer att redogöra för nuläget och utsik-
terna inom den indiska ekonomin med fokus på 
just bygg- och anläggningsbranschen. Det kom-
mer att bli ett antal presentationer från sponso-
rerna samt redogörelser för olika metoder. Ett 
antal indiska så kallade praktikfall kommer att 
presenteras som utbyggnaden av Bombays tun-
nelbana som genomgår en omfattande utbygg-
nad. Här har Brokk spelat en viktig roll i arbetet. 
Man kommer att presentera den omfattande riv-
ningen och demonteringen av Mahatma Ganhdi 
Sethu Bridge som korsar floden Ganges i Bihar. 
Brons längd var 5750 m. Det kommer vidare att 
hållas presentationer av den internationella hål-
tagarförening IACDS ordförande Michael Fin-
deis samt European Demolition Associations 
sekreterare José Blanco. Dagen fortsätter med 
en presentation av en avancerad “decommissio-
ning” av ett kärnkraftverk i Rumänen där olika 
typer av rivningsmetoder användes såsom vajer-
sågning och fjärrstyrda rivningsrobotar. Youssef 
Hallak från LT Diamond Drilling kommer att 
hålla i presentationen. Dr Vimal Kumar kommer 
att presentera arbetet vid Indiens största återvin-
ningsanläggning C-Farm. Tid kommer också att 
ges till att besöka utställningsområdet, dels ge-
nom regelbundna pausar, vid lunch och under 
en timme på eftermiddagen. Konferensdagen 
avslutas med en paneldiskussion. IDA kommer 

DR VIMAL KUMAR

därefter att hålla sitt första gemensamma möte 
innan festligheterna på kvällen tar vid med gala-
middag och invigning av föreningen. 

www.demtech.in



I vårt sortiment finns en maskin för varje tänkbart användningsområde inom bygg, 
sanering, rivning, golvslipning och håltagning. Kraftfulla luftrenare, stoftavskiljare 
och våtsugar som effektivt tar hand om slammet och dammet. Exempelvis är S26 och 
W70P två riktigt kloka val vid sanering eller håltagning. 

Förutom att våra maskiner är kraftfulla och effektiva är de dessutom snälla mot 
din kropp. Vi har nämligen satt H13-filter i alla våra stoftavskiljare och luftrenare. 
Vi kan också erbjuda Longopac® till alla våra stoftavskiljare, för helt dammfria 
påsbyten. På våtsugarna sitter en utkastarpump som underlättar tömning av det 
som sugits upp. Sist men inte minst har våra maskiner ergonomiska handtag, 
en låg vikt och hjul som gör dem lätta att flytta.  

Möt höstens utmaningar med kloka maskiner vid din sida.      

pullman-ermator.se

VEM STÅR 

VID DIN SIDA I 

VÅTT & TORRT?

RIVNINGS- ELLER 

SANERINGSJOBB PÅ GÅNG? 
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Andersen Contractor AB lanserar nu Power-
hand VRS 180 som är ett nytt mindre multide-
monteringssystemet för snabb demontering av 
bilar, andra fordon samt vitvaror med mera. Det 
består av gripverktyg som monteras på stickan 
och plockar isär bilarna samt klämarmar som 
kan höjas och sänkas för att hålla fast bilarna.

Gripen väger 1400 kg och klämarmarna 
väger 1850 kg. De passar till grävmaskiner och 
materialhanterare på 16 – 18 ton. Gripen har 
utrustats med en snabbsnurrande rotator för 
att arbeta snabbt och precist. På klämarmarna 
sitter kabelrensare som kablarna kan dras ige-
nom för att få en renare kabelfraktion.

 Powerhand VRS 180 är robust och hållbar 
för tunga material och samtidigt smidig för att 
separera kablar, startmotorer och andra små-
delar. Tar snabbt bort däck och fälgar. En bil 
demonteras effektivt på 15 minuter.

Genom separering av bildelarna i rena frak-
tioner skapas stora mervärden jämfört med att 
sälja hela bilar som paketerats med en skrot-
press. Sedan tidigare finns modell VRS 200 för 
större bärarmaskiner.

Powerhand VRS tillverkas av Wm Clark & 
Son i Skottland av svenskt stål och med svens-
ka rotatorer.

Nytt bildemonteringsverktyg 
för mindre grävmaskiner 

I januari 2019 lanserades en helt ny serie av 
golvslipmaskiner och stoftavskiljare med an-
vändarvänlighet och ergonomi i fokus. Nu 
kompletteras Start & Grind serien med en ny 
maskinmodell – HTC 510 - och serien består 
nu av totalt fyra slipmaskinstorlekar och fyra 
stoftavskiljare.

HTC 510 är en kraftfull planetarisk golvslip-
maskin med tre motroterande sliphuvuden, 
vilket gör maskinen mångsidig och lämplig 
för många olika applikationer. Maskinen kan 
användas till allt från golvsanering till slipning 
och polering av betong, natursten och trä. Ma-
skinen finns som både enfas och trefas, från 2,2 

upp till 4,0 kW och har en slipbredd 
på 515 mm.

En stor fördel med HTC 510 är 
maskinens sliphuvud som är helt 
dammtätt, hermetiskt tillsluten. 
Detta ger ett oöverträffat skydd från 
damm och fukt och ökar livslängden 
avsevärt på komponenterna inuti.

Precis som de övriga maskinmo-
dellerna i serien så kan chassit på 
HTC 510 enkelt separeras (och vikas 
ihop) från motorn inför transport. En 
robust, stark, mångsidig och samtidigt 
ergonomisk instegsmaskin för golvsliparen 

HTC 510 – enkelhet i en ny, större storlek

som vill snabbt och effektivt slipa små till med-
elstora ytor.

Sennebogens nya Telehandler 355 är stor och 
stark som en hjullastare, men har dessutom 
räckvidd som en teleskoplastare. Den höjbara 
hytten ger en mycket bättre översikt vid t ex 
matning av lastbil eller annat högt fordon.

Räckvidden på 8,5 m gör även att 355 slip-
per köra upp på lastmaterialet, vilket sparar tid 
och minskar olycksrisken. Med sina kompakta 
mått och nedfälld hytt är framkomligheten 
stor i t ex inomhusmiljöer. Den har massiv 
stålram, robust teleskoparm och maximal kraft 
genom Z-Kinematik. Den är ensam på mark-
naden med höjbar hytt med bra överblick över 
arbetsområdet (ögonhöjd 4,2 m). Den har en 
skophöjd på upp till 8,5 m, kompakta mått, tre 
sorters styrning (fram-, 4-hjuls- och krabbstyr-
ning) och kraftfull reversibel fläkt som förhin-
drar igensättning av luftintaget och säkerstäl-
ler maximal kylning. Det finns även ett flertal 
olika verktyg som alternativ till skopan för 
flexibla arbetsuppgifter.

Se mer med Sennebogens 
nya Telehandler 355E

På Baumamässan presenterade danska Brøn-
dum A/S en ny serie luftrenare bestående av 
Ronda NPU 1250, Ronda NPU 2500 och Ronda 
NPU 5000. Alla tre modeller är kraftfulla, ro-
busta och lättanvända och designade för bygg-
industrin.

Varje enhet är utrustad med ett stort förfil-
ter och ett Hepa-14-filter (med stor filteryta) 
vilket stoppar de allra finaste och mest hälsos-

kadliga partiklarna. En manometer som visar 
filterkapaciteten är standard på maskinerna 
och på de två större versionerna kan lufström-
men justeras.

Det är fullt möjligt att använda alla tre luft-
renare i rummet där du arbetar eller integrera 
dem i din dammvägg. Alla tre modeller har sto-
ra hjul och fyra handtag vilket gör luftrenarna 
lätta att transportera.

NY SERIE LUFTRENARE



www.matek.se

Diamantverktyg
& maskiner

för sten & betong

www.brokk.com

Utvecklad och producerad av:

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

www.oilquick.com

www.opsystem.se              
Tel 010–456 70 00

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

Litiumbatteridrift sparar upp till 34% driftkostnad jämfört med diesel. 
Avger inga utsläpp och passar därför inomhus där utsläpp- och ljudrestriktioner 
råder. Avant E6 är jämförbar med Avant 528, den mest sålda Avanten.

• Inga avgaser
• Minimal ljud- och bullernivå
• Sänkt driftkostnad
• Ladda på 1 timme*,  
 kör upp till 6 timmar

Maskiner på bild kan vara extrautrustade, reservation för felskrivningar/tryckfel.  
Du hittar mer information och alla återförsäljare på nordfarm.se

fler redskap  

for Demolering  

pa nordfarm.se

Betongsax Grepskopa BetongskopaHydraulhammare*Laddar fullt på 1 timme med snabbladdaren A32, 3 timmar med    
  snabbladdaren A16 och 6 timmar med vanlig stickkontakt 220V.

Världens grönaste maskin!

ö

nordfarm.se
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Nya Sennebogen 855 E Hybrid fyller sin 
plats mellan befintliga modellerna 850 E 
och 860 E och ger kunderna ytterligare 
valmöjlighet i maskinstorlek, räckvidd 
och prestanda.

Nya 855 E drivs av en kraftfull 231 kW 
dieselmotor (Tier 5) med automatisk 
tomgång och EcoMode. Den finns även 
en Tier 3 på 227 kW samt en elektrisk ver-
sion på 200 kW. Efterfrågan på ökad lyft-
kapacitet och räckvidd har Sennebogen 
mött med räckvidder från 17 m till 21 m. 
Även vid den längsta räckvidden har den 
kraftfulla, robusta maskinen en lyftkapa-
citet på 7,7 ton.

I alla arbetssituationer där material 
höjs och sänks ger Green Hybridsyste-
met energi, samtidigt som användningen 
av dieselmotorn minskar, vilket i sin tur 
resulterar i en systematisk bränslebe-
sparing. En energiåtervinningscylinder, 
monterad på bommen, komprimerar och 
lagrar energin som produceras när bom-
men sänks. Den ackumulerade energin är 
sedan tillgänglig vid nästa lyft. Principen 
kan liknas vid en fjäder som komprime-
ras och sedan släpper sin energi när den 
får expandera. Därmed reduceras energi-
kostnaderna kraftigt (upp till 30%).

Nya 855 E är utrustad med Sennebo-
gens Maxcab-hytt alternativt den rymliga 
Mastercab-hytten. Båda ger föraren ergo-
nomiskt inställbart komfortsäte, gott om 
förvaringsutrymme, optimerad ljudisole-
ring och den specialutvecklade Sennebo-
gen-joysticken. Från den höj- och sänkba-
ra hytten har föraren god överblick över 
arbetet, därtill hög säkerhet med bl a pan-
sarglas, halkskydd, räcken och skjutdörr.

855E HYBRID  
energisnål och 
kraftfull hamnmaskin

Det svenska återvinningsföretaget Swerock 
lägger stor vikt på effektiv återanvändning av 
byggavfall. Nu har de införskaffat Rocksters 
nya slagkross R1000S med målet att minska 
påverkan på klimatet i arbetet.

Swerock är en av Sveriges största leveran-
tör av byggmaterial och service för bygg- och 
anläggningsindustrin. För ett företag som 
Swerock är återanvändning och återvinning 
av rivningsavfall, samt ett begränsat ekologiskt 
fotavtryck, väldigt viktigt för att skapa ett mer 
resurseffektivt och miljövänligt samhälle. Det-
ta är varför Swerock valt att investera i Rock-
ster.

Tack vare den hydrostatiska krosskraft är 
dieselkonsumtionen per ton reducerad. Ma-
skinen har därtill även hög kapacitet, är kom-
pakt och har bl a hydrauliskt sänkbar siktlåda 
som underlättar vid service.

Swerocks R1000S används främst för åter-
vinning av rivningsavfall. Betong krossas till 
0-70 mm för att kunna återanvändas som fyll-
nadsmassor i byggen. Återvinning av använd 
asfalt är ett annat användningsområde för 
Rockster-slagkrossen där den slutliga korn-
storleken ligger på 0-16 mm.

Miljö och styrka i fokus med Rocksters R1000S 

GSSI tillkännager nytt distributörspartnerskap 
med Blinken Tools AB, anpassat till sin globala 
tillväxtstrategi.

Geophysical Survey Systems, Inc. (GSSI) 
tillverkar utrustning för markträngande radar 
(GPR). Alliansen med Blinken Tools AB foku-
serar på att utöka GSSI:s närvaro i Skandina-
vien genom Blinken Tools försäljnings- och 
servicesupport samt kompetens att leverera 
produkter till bygg/anläggning-, industri- och 
myndighetssektorerna. "Vi är glada över part-
nerskapet med Blinken Tools, eftersom detta 
stämmer överens med våra tillväxtinitiativ för 
att skapa ett mervärde med teknisk support 
för våra kunder", säger Paul G. Fowler, försälj-
nings- och marknadschef. "Blinken Tools är ett 
väl respekterat företag och kommer att stödja 
våra svenska kunder med största professiona-
lism och tekniska support.”

Blinken Tools representerar ett brett utbud 
av produkter, alltifrån bygg- & anläggningsla-
ser, rörläggningslaser till GNSS-utrustning och 
UAV-drönare.

Blinken Tools AB ny 
distributör för GSSI

Brokk 70 har 100 % mer rivningskapacitet 
än föregångaren och den nya maskinen har 
fått både den innovativa Brokk SmartPower-
tekniken och ett helt uppgraderat hydraulsys-
tem. Tack vare den nya tekniken från Brokk 
SmartPower ökar motorstyrkan från 5,5kW till 
9,8kW. Det gör det möjligt att effektivt driva 
en dubbelt så stor hammare.

Brokk 70 har ett uppgraderat hydraulsys-
tem som gör maskinen både snabbare och 
mjukare i sina rörelser, vilket ökar operatörens 
produktivitet. Samtidigt möjliggör det starkare 
hydrauliska systemet och den uppgraderade 
mekaniska designen att maskinen kan bära 
och hantera tyngre och mer kraftfulla verktyg. 

Tillsammans med den nya rivningsroboten 
lanseras även nya redskap, bl a en ny hammare, 
en ny fräs samt en ny rivningsgrip. Nya ham-
maren BHB 105, som är en del av Brokks egen 
hammarserie, väger över 100 kg och kan utrus-
tas med avancerade tillval så som vattenspol-
ning för att binda damm och tryckluftkylning 
för arbete i heta miljöer. Nya BDC40 är en fräs 
som ger riktig rivningskraft till de allra minsta 
robotarna och den nya rivningsgripen G32 är 
det självklara valet för effektivare lättrivning. 

Brokk 70 behåller samma kompakta mått 
som föregångaren. All denna extra kraft och nya 
teknik får plats i en rivningsrobot som tar sig ige-
nom smala dörröppningarna och körs i full effekt 
på en 16 A säkring. Eftersom den väger 560 kg 
kan den enkelt förflyttas i en vanlig personhiss.

NYA BROKK 70



Premium grinding tools since 1919
www.tyrolit.com

Getting to the top level. Done. 
WSE1621 - The evolutionary leap forward in wall sawing.

The WSE1621 is the electric wall saw for everyday use on the construction 
site. Newly designed from scratch with an outstanding power to weight 
ratio. Equipped with innovative technologies for demanding works at the 
highest level. Designed for visionary users to get their jobs done.

More information on www.tyrolit.com/wse1621

NEW
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Avsändare: SCOP AB • Box 786, SE-191 27 Sollentuna
Tel: 08-585 700 46, Fax: 08-585 700 47


