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När hela världen ställs inför ett hot och kris som 
Covid-19-viruset är hamnar allting i någon sorts 
limbo-läge. Den moderna världen har inte varit 
med om detta tidigare. Sedan spelar nyhetsbe-
vakningen en ganska viktig roll både på gott 
och ont. Hela världen har full koll på virusets 
spridning och får rapporter, ibland skrämmande, 
hur människor insjuknar och dör. Vi lär oss hur vi 
ska förhålla oss till viruset men många blir också 
vettskrämda och i ren panik kanske man tar till 
åtgärder som mera skadar 
än hjälper. 

Trots att människor insjuk-
nar och till och med dör måste 
ändå hjulen snurra vidare 
om än lite långsammare än 
tidigare. Om paniken får breda 
ut sig för mycket kommer den 
här krisen, som nu till största 
delen beror på Covid-19, att 
övergå i en rent finansiell kris som kommer att 
försätta länder i lågkonjunktur under en längre tid. 

Vi måste försöka att ha is i magen utan att 
slarva med restriktioner som gäller för att bromsa 
upp spridningen. Om allt pausas totalt kommer 
vi att se många konkurser framöver, personer 
som inte bara korttidspermitteras utan sägs upp. 
Med massuppsägningar kommer statskassan att 
ansträngas hårt vilket kan leda till en försämrad 
levnadsstandard för alla. För att vända detta 
måste vi tillsammans försöka hålla hjulen snur-
rande, beställare, entreprenörer som tillverkare 

och leverantörer. Inom den 
svenska rivnings- och håltag-
ningsbranschen finns mängder 
av små och medelstora bolag 
där en buffert för svåra tider 
är närmast obefintlig. Ett stil-
lestånd i verksamheten kan 
snabbt blir ett stort problem 
som inte kan bemästras. Därför 
är det allas ansvar att bidra till 

att verksamheten puttrar vidare. Det är förståeligt 
om man idkar en viss aktsamhet men stäng inte 

ner helt och hållet. Fortsätt köpa in rivnings- och 
håltagningstjänster, fortsätt investera i verktyg 
och maskiner och för min egen del, fortsätt att 
annonsera. Det kommer en dag när detta har blåst 
över och då är det avgörande att man även varit 
synlig under den tuffa perioden. När det vänder 
kommer det att explodera och om inte krisen blir 
för djup och infekterar ekonomin i grunden tror jag 
att vi kan få uppleva lite känsla av högkonjunktur 
igen. Så håll modet uppe. 

Årets första nummer av Professionell Demo-
lering innehåller en hel del intressant läsning, 
bland annat två temaartiklar om nya utrustningar 
för hantering av byggdamm och betongslam 
samt ett tema om nya vägg- och vajersågar. 
Dessutom firar Professionell Demolering hela 25 
år som branschtidning vilket vi uppmärksammat 
med en artikel. Så håll till godo.

Jan Hermansson, 
jan.hermansson@pdworld.com

Chefredaktör

Coronan drabbar branscher hårt

BÅSTAD 
TEL: 0431 - 710 00
HALLANDSVÄGEN 27

MALMÖ 
TEL: 040 - 29 33 44
STILLMANSGATAN 12

GÖTEBORG 
TEL: 031 - 19 88 80
MARIEHOLMSGATAN 10

SOLNA 
TEL: 08 - 23 29 00
S:T ANSGARS VÄG 6

HANDHÅLLNA SÅGAR 
FÖR BETONG
Visste du att vi har Sveriges bredaste 
utbud av handhållna sågar för betong?

Vi representerar bl.a. Weka, AGP och 
Baier och erbjuder 1-fas maskiner likväl 
som högfrekventa maskiner. 

Hos oss får du alltid passande klingor 
med på köpet.

WEKA
HÖGFREKVENS 

HANDKAPAR

AGP 
HANDKAPAR 1-FAS

BAIER 
SPÅRSÅGAR 1-FAS

Februari Handmaskiner ledarsida.indd   1 2020-02-07   09:03:40



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

Det är nästan omöjligt att skriva den här krönikan utan att beröra krisen vi befinner oss i. Men i dagar då 
tidningsartiklar, nyhetsprogram och radioutsändningar knappast har något annat innehåll än Coronaepide-
mins framfart kan det vara skönt att få lite annat också. Vi försöker därför lyfta saker som har en positiv 
vinkel i den här texten. Vi kan börja med epidemin. Vår bransch ser ut att än så länge klara sig förhållande-
vis bra. Den uppgiften baserar sig inte på någon omfattande undersökning utan främst på olika rapporter 
från ett antal företag. Hur det ser ut imorgon vet vi inte, men vi gläds åt den uppgiften och hoppas att det 
stämmer in på flera av er. 

Nästa sak är att vi inom föreningen lyckats styra om de planerade aktiviteter i form av resor och möten så 
att vi kan genomföra dem via nätet och att vi ser ut att slippa extra kostnader till följd av olika avbokningar. 

Vi kan även berätta att vi jobbar vidare med de olika frågor som föreningen beslutat om när det gäller att Vi kan även berätta att vi jobbar vidare med de olika frågor som föreningen beslutat om när det gäller att 
utveckla branschen för rivning, håltagning och sanering. Under det senaste verksamhetsåret har vi startat 
upp en bra dialog med större byggentreprenörer om att ta fram en auktorisation för rivning, håltagning och 
sanering. Det visar sig att den frågan är mycket intressant vilket vi rapporterade om bland annat på med-
lemsmötet i höstas. Vi har kommit en bit på väg, men just nu får vi acceptera att det går långsammare på 
grund av världsläget. 

Intresset för branschspecifika utbildningar är stort hos våra medlemmar. Styrelsen har därför tillsatt ett ut-
bildningsutskott som består av representanter från både entreprenörer och leverantörer. Prioriterade frågor 
är branschanpassad arbetsmiljöutbildning (RAM), kvartsdamm, vibration och buller. De här delarna är mer 
eller mindre obligatoriska för alla medlemsföretag med tanke på Arbetsmiljöverkets krav. Vi kan inte ge en 
exakt tidpunkt för när vi kan ha dessa på plats inom föreningens regi men ambitionen är att klara detta till 
hösten. I det arbetet samverkar vi med andra branschområden via vårt nätverk av specialbranschföreningar. 

Vi har precis lagt upp ett antal malldokument på BFB:s hemsida när det gäller riskanalyser, egenkontroller 
etc. För att komma åt mallarna krävs att ni loggar in som medlemmar och går in på länken Medlemssidor 
som finns upp till höger på startsidan.

Slutligen vill vi återigen påminna om att vårt årsmöte genomförs via mötesfunktionen Microsoft Teams som 
är kostnadsfri. Vi kommer att skicka ut en länk till er som anmäler er till årsmötet via hemsidan.

Hoppas att ni mår bra och så får vi hjälpas åt att komma igenom Coronaåret 2020 så bra som möjligt.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen och kansliet förStyrelsen och kansliet för
BFB - Branschföreningen för Byggnadsberedning samt HiB och Riv & Saner

Kris i Sverige - vad händer med oss?
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SlangExpress växlar 
upp i Västerås

Hydroscand expanderar 
testcenter i Stockholm

Peter Mjörnell ny produkt-
utvecklare på Linotol

Peter Lam 

Hydroscand Group stärker nu 
upp Hydroscand Design and Test 
Center genom att köpa in ytterli-
gare en maskin för statisk impul-
stestning, för att möta kundernas 
ökande efterfrågan på högkvalita-
tiv hydraulik. Hydroscands kvali-
tetssäkringsprogram består av en 
serie kvalitetstester, vilka genom-
förs på såväl nya produkter som 

på Hydroscands befintliga pro-
duktportfölj. "Investeringen i den 
nya maskinen innebär att vi kan 
påskynda utvecklingen av vårt 
produktutbud och säkerställa att 
vi kan fortsätta att leverera hög-
kvalitativa produkter som har tes-
tas enligt våra höga standarder", 
säger Magnus Andersson, teknisk 
chef Hydroscand Group.

Maskinuthyraren Cramo ansluter 
sig till branschorganisationen In-
ternational Powered Access Fede-
ration, IPAF, som arbetar för säker 
och effektiv användning av mobila 
plattformar.

“Cramo har gått från styrka 
till styrka och organisationen är 
en av de ledande liftuthyrarna på 
nyckelmarknader i hela Europa”, 
säger Kent Boström, IPAF:s re-
presentant för Norden och Balti-
kum. ”Man har ett starkt fokus på 
kundservice och säkerhet; en per-
fekt passform med IPAF:s etos.”

Boström fortsätter: "Jag är både 
glad och stolt över att Cramo har 
beslutat att gå med i federationen. 
Vi på IPAF ser fram emot att ar-
beta tillsammans med Cramo för 
att främja en säker och effektiv 

användning av mobila arbetsplatt-
formar vid arbete på höjd."

“Cramo betjänar cirka 150 000 
kunder genom cirka 300 depåer 
över 11 marknader, med ett kom-
plett utbud av maskiner, utrust-
ning och relaterade tjänster”, sä-
ger Martin Holmgren, SVP Fleet 
Manager på Cramo. ”Företaget 
har en solid marknadsposition på 
alla viktiga marknader och har ett 
starkt fokus på sina kunder.”

Holmgren tillägger: ”IPAF ar-
betar aktivt genom många kom-
mittéer runt om i världen och 
lyfter bland annat upp relevanta 
branschfrågor till myndigheter. 
Cramo är stolt över att vara en del 
av en organisation som främjar 
säker och effektiv användning av 
mobila arbetsplattformar.”

Cramo ansluter sig till IPAF

Den finska koncernen Delete 
Group säljer sin svenska tungriv-
ningsverksamhet Delete Heavy 
Demolition till Lotus Maskin & 
Transport. Delete uppger i press-
meddelande att den svenska tung-
rivningen underpresterat sedan 
2017 och väljer därför att fokusera 
på övriga delar av sin verksamhet, 
allra främst industriell rengöring.

Delete säljer 
tungrivningsverksamhet

Peter Mjörnell påbörjade sin nya 
anställning som produktutvecklare 
på Linotol i början av året och kom-
mer närmast från Bekaert som glo-
bal produktchef över ett team av sa-
les managers aktiva i över 25 länder.

Utöver civilingenjörsutbildning-
en från Chalmers besitter Peter 
Mjörnell specialistkunskaper inom 
fiberarmerade betongkonstruktio-
ner, betonggolv och pålade plattor. 
Han har deltagit i utvecklingsarbete 
och lansering av nya avancerade 
fibertyper och tillämpningar för fi-
berbetong och har också deltagit i 
arbets- och referensgrupper för be-
tongrapporter, svensk fiberbetong-
standard och danska rekommenda-
tioner för fiberbetong.

“Vi är mycket glada över att få 
med Peter i Linotol teamet”, säger 
Michael Larsson, koncern-vd Li-
notol. ”Med hans gedigna utbild-
ning och hans arbetslivserfaren-
het nationellt och internationellt 
stärker vi vår position som exper-
ter inom golvkonstruktioner och 
golvlösningar.”

“Linotol är välkänt för mig se-
dan många år både vad gäller kom-
petens och engagemang och att nu 
tillsammans med yrkesskickliga 
medarbetare på ett 91-årigt Linotol 
få bidra med mina kunskaper och 
erfarenheter känns riktigt inspire-
rande”, säger Peter Mjörnell.

Hydroscands utökar sin mobila 
slangservicetjänst SlangExpress 
till Västerås. Bussen bemannas 
av Dennis Ekberg som kommer 
att arbeta tillsammans med Hy-
droscands servicetekniker Hen-
rik Myrberg. ”Det känns bra att 
vi kan möta det växande behovet 
av mobil slangservice i Västman-
land”, säger Lars Forsberg, region-
chef Västmanland på Hydroscand. 
“Den nya servicebussen gör det 
möjligt för oss att hjälpa fler kun-
der i fält.”

Den 1 maj tillträder Peter Lam 
tjänsten som Vice President Regi-
on Asia Pacific på Steelwrist, med 
ansvar för att vidareutveckla affä-
ren och försäljningen av deras pro-
dukter och lösningar i regionen.

Peter Lam har god bransch-
kännedom och erfarenhet från le-
dande roller som produktchef och 
inom affärsutveckling och försälj-
ning av specialapplikationer på 
Volvo Construction Equipment. I 
sin nya roll kommer han att utgå 
från Tyskland och rapportera till 
Steelwrists vd Stefan Stockhaus.

“Vi är mycket glada att välkomna 
Peter som Vice President Region 
APAC på Steelwrist”, säger Stefan 
Stockhaus, vd Steelwrist. ”Peter 
kommer att ta sig an den viktiga rol-
len att leda expansionen av affären 
tillsammans med de lokala teamen. 
I sin nya roll kommer Peter också 
att arbeta nära våra kunder inom 
demoleringssegmentet.”



SvenskVattenBilningsteknik AB, Box 90, 574 21Vetlanda
Tfn 0383-191 20, www.svenskvattenbilningsteknik.se

Hamnanläggningar och kajer - Vatten-
kraftverk - Kärnkraftverk - Väg- och
järnvägsbroar - Betongpelare
Våra uppdrag – oftast komplicerade och på
svåråtkomliga ställen, kräver stor kom-
petens och specialanpassad utrustning.
Erfarenhet finns efter drygt 25 års
produktion.
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Avancerad
Vattenbilning

Vattenbilning i
Göteborgs Hamn

Gå gärna in och läs fler 
nyheter och reportage på:

www.pdworld.com
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Amas erbjuder nu fyra års 
garanti på Furukawas FXa-
hydraulhammarserie för mi-
nigrävare 0,5-7 ton. Enligt 
Amas är några av fördelarna 
med FXa-serien bland annat 
dess låga ljudnivå, fåtal rörliga 
delar och monoblockdesign. 
Applikationer för serien inklu-
derar pålning, vägarbeten och 
grundarbeten, för att nämna 
ett fåtal.

En ny säljare, Björn Sällström, har 
anställts av Söderberg & Haak, som 
är på offensiven med Komatsu en-
treprenadmaskiner och snart även 
Bomag vägbyggnadsmaskiner.

Björn Sällström är stationerad 
vid Söderberg & Haak Väst AB, 
som har försäljningskontor, ut-
rustningsverkstad och reservdels-
lager i Kungälv. Tillsammans med 
kollegerna Michael Grönlund och 
Emil Olsen ansvarar de för försälj-
ningen av Komatsu och Bomag i 
Bohuslän, Dalsland, Västergöt-
land och Halland.

“Jag är imponerad av japanska 
entreprenadmaskiner och är glad 
att nu få representera Komatsu”, 
säger Björn Sällström. ”Det är 
kvalitetsmaskiner och modellut-
budet är stort, så det är fantastiskt 
roligt.”

Björn Sällström är 54 år gam-
mal och entreprenadmaskiner har 
varit en del av hans liv ända sedan 
barndomen. ”Min far hade maski-
ner och själv köpte jag min första 
traktorgrävare som 16-åring.”

Efter ett antal år som maski-
nentreprenör började han som 
maskinförsäljare 1994 och den 
yrkesrollen har han varit trogen 
sedan dess. Periodvis har Björn 
Sällström varit specialiserad på 
mini- och midigrävare, men nu ser 
han fram emot att jobba bredare 
och med både grävare och övriga 
maskiner inom såväl Komatsu 
som Bomags modellprogram.

“Det är särskilt glädjande för 
mig att komma in i Söderberg & 
Haak, vars verksamhet är välorga-
niserad och med goda resurser för 
service och support till maskinä-
garna. Dessutom är det väl försett 
med lagermaskiner samt med en 
bra flotta av demomaskiner. Jag 
kan erbjuda både provkörning och 
snabba leveranser när kunderna 
bestämt sig.”

Walter Sund utsedd till ny chef 
för Tyrolits byggdivision i Norden

Ny fyra års 
garanti från Amas

Samoter senareläggs på 
grund av coronavirus

Björn Sällström ny 
säljare av Komatsu för 
Söderberg & Haak

Walter Sund från Norge har ut-
setts till Construction Manager 
Nordic för Tyrolit i Norden. De 
är många i branschen i hela Nor-
den och förövrigt hela Europa 
som känner Walter Sund. Walter 
började arbeta för Tyrolit redan 
2004. Under de första åren fram 
till 2008 drev han med framgång 
Tyrolit Construction i Norge 
som egen företagare. Under 2008 
blev han fast anställd för Tyrolit 
och utsågs till försäljningschef i 
Norge. Sedan den första novem-
ber 2019 är Walter Sund ansvarig 
för Tyrolits byggproduktdivision i 
hela Norden vilket omfattar Dan-
mark, Finland, Norge och Sverige.

“Det känns som en fantastisk 
utmaning och jag uppskattar att 
fått förtroendet att jobba med 
Tyrolits produkter för bygg- och 
anläggning i hela Norden. Mitt 
uppdrag är att förstärka och ut-
veckla Tyrolits ställning och visa 
vilka fantastiska produkter och 
tjänster Tyrolit erbjuder.  Jag vet 
att Tyrolit kan ta en än mera ak-
tiv roll i branschens utveckling. 
Produktmässigt har vi mycket 
spännande i “pipeline” under de 
kommande åren”, säger Walter i 
en kommentar.

GEDIGEN BAKGRUND
Walter fyller 60 år i oktober 
i år och föddes 1960 i staden 
Fredrikstad som ligger i den allra 

sydligaste delen av Norge alldeles 
där Oslofjorden mynnar ut i Ska-
gerak.

Walter är utbildad inom elek-
tronik och arbetade inom den 
sektorn fram till 1998. Under den 
perioden vidareutbildade han sig 
också som arbets- och verksam-
hetsledare. Från 1998 började 
hans karriär inom försäljnings-
arbete. Först arbetade han som 
produktchef för skruvkompres-
sorer och efterbehandlingssystem 
för tryckluft. Därefter började han 
arbeta med maskinförsäljning och 
då i huvudsak verktygsmaskiner 
och svets. Men 2004 började han, 
som sagt, att arbeta för Tyrolit på 
den norska marknaden.

“Jag älskar verkligen att arbeta 
med bygg- och anläggningsbran-
schen. Här träffar man ärliga 
människor med mycket hög kom-
petens och kunskap inom sitt 
fackområde.

Tidningen Professionell De-
molering vill passa på att gratu-
lera Walter till den nya positio-
nen inom Tyrolit i Norden. Den 
som besöker mässan Demcon i 
september i år kommer att träffa 
Walter då han är på plats i Tyro-
lits monter på mässan. Han är 
också en av nyckelpersonerna i 
den nordiska finalen av Tyrolit 
Cutting Pro Competition som ge-
nomförs på mässan.

www.tyrolit.com

Walter Sund har de senaste 16 åren varit ett 
av Tyrolits uppskattade ansikten utåt i Norge. 
Nu blir hela Norden hans arbetsfält då Walter 
utsetts till Tyrolit Construction Manager Nordic.

Den italienska mässarrangören 
Veronafiere senarelägger den in-
ternationella byggmaskinsmässan 
Samoter som ett resultat av hälso-
ministeriet och Veneto-regionens 
nya förordning gällande coronavi-
ruset covid-19. Samoter, som var 
schemalagd att hållas 21-25 mars, 
kommer istället hållas 16-20 maj. 
Även andra evenemang arrang-
erade av samma företag senare-
läggs.

Hydroscands mobila slangservice-
tjänst SlangExpress har under de 
senaste åren vuxit. Nu ökar de till-
gängligheten i Malmö genom att 
rulla ut ytterligare en servicebuss. 
Den nya bussen har redan börjat 
rulla och bemannas av service-
teknikern Eddie Holmkvist som 
utgår från butiken i Malmö. ”Det 
är glädjande för oss att så många 
kunder ser värdet i effektiv mobil 
slangservice”, säger Conny Han-
sen, regionchef syd Hydroscand. 
”Kunderna vänder sig till oss för 
att få snabb hjälp och korta ned 
kostsamma driftstopp. Det är 
därför viktigt att vi följer med och 
ökar tillgängligheten i samma takt 
som efterfrågan.”

Hydroscands 
SlangExpress växer i Malmö
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Volvo Construction Equipment lanserar 
EC950F, en ny 90-tonsgrävmaskin med en 
Steg V-motor för att uppfylla önskemålen från 
marknader med sådan motorlagstiftning.

90-tonsbandgrävmaskinen EC950F kombi-
nerar kraft och stabilitet för att kunna hantera 
hög kapacitet i krävande applikationer. Med en 
Volvo D16-motor på 450 kW som levererar högt 
vridmoment vid låga varvtal och som uppfyller 
de senaste internationella utsläppsstandarder-
na är det här en maskin för snabb produktion 
på arbetsplatsen. Det optimerade hydraulsys-
temet ökar pumpeffekten för snabb och jämn 
drift, medan det elhydrauliska systemet reglerar 
flödet på begäran och minskar interna förlus-
ter i hydraulkretsen. EC950F har dessutom en 
prioritetsventil för bom- och svängfunktionen. 
I Eco-läget optimeras hydraulsystemet för att 

minska förlusten av flöde och tryck, medan det 
integrerade arbetsläget möjliggör för föraren 
att välja det bästa arbetsläget för den aktuella 
uppgiften: I (tomgång), F (fint), G (allmänt), H 
(tungt) och P (maximal kraft).

Grävmaskinen har en hög skopkapacitet 
för fler ton per timme och kan utrustas med 
flera Volvoredskap, inklusive allround-, Heavy-
Duty- och Extreme-Duty-skopor. När appli-
kationen kräver något mer unikt kan Volvo 
erbjuda specialbyggda redskap för att utveckla 
den rätta lösningen. Det går även att lagra in-
ställningar för upp till 20 olika redskap, så att 
föraren kan förinställa det hydrauliska flödet 
och trycket genom monitorn i hytten.

Maskinen har rejäl spårvidd, lång larv, indrag-
bar undervagn och en optimerad motvikt. För 
optimal kontroll är alla maskingränssnitt, inklu-

sive styrspakar, knappsats och LCD-monitor, 
ergonomiskt placerade. Smarta funktioner som 
till exempel tillvalet Dig Assist hjälper föraren 
att gräva effektivare. Valbara FOG (Falling Ob-
ject Guard) och FOPS (Falling Object Protective 
Structure) ökar tryggheten. För extra bra sikt kan 
EC950F utrustas med bakåt- och sidokameror 
eller Volvo Smart View som ger 360 graders sikt.

Volvo har ett brett utbud av slitdelar, inklu-
sive adaptrar, kantstål, skydd och tänder, som 
förlänger skopans livslängd. Vid arbete med 
kraftigt kompakterat material ger spetstanden 
maximal inträngning. För att minimera stille-
ståndstiden möjliggör Volvos nya tandsystem 
byte av tänder på några minuter: sätt dit, tryck 
in och klicka på plats. Viktiga underhållspunk-
ter är enkelt åtkomliga via de breda luckorna 
och de tillgängliga gångbryggorna.

Volvos 90-tons grävmaskin nu 
tillgänglig världen över

Företaget Sebro Maskin i Trelleborg säljer 
italienska hammarmärket Socomec på den 
svenska marknaden. Den lätta serien eller 
DMS-hammarna är tillverkade i ett stycke utan 
fogar. Det gör dem enligt Sebro Maskin säkra-
re, mer hållbara och enklare att serva än andra 
hammare. MDO-hammarna är utrustade med 
ett patenterat, självlåsande åtdragningssystem 
för större motstånd och längre livslängd.

www.sebro.se

Sebro Maskin säljer 
Socomec bilningshammare

Doppstadts nya stationära långsamtgående 
grovkrossar Ceron har prestanda och flexi-
bilitet för krossning av brännbart material. 
De moduluppbyggda maskinerna finns i fle-
ra krossrotorlängder med nya AC-motorer 
från 132 kW till 450 kW.

Sönderdelning kan ske ned till cirka 
100 mm styckesstorlek beroende på mate-
rial, maskinkonfigurering och inställning. 
Ceron kommer i fyra varianter, 206, 256, 

306 och 308 med krossrotorlängder på 2, 
2,5 och 3 meter. Andra funktioner inklu-
derar bland annat direktdrift via robust 
växellåda, variabelt krossrotorvarvtal, au-
tomatiskt ökande vridmomentet vid last 
och varvtalsfall, automatisk reversering 
av krossrotorn vid överbelastning och hy-
drauliskt öppningsbar krosskammare för 
verktygsbyte.

www.opsystem.se

Ny generation Ceron eldrivna grovkrossar
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Vattenbilningsspecial 
2020 ÅRS             

I årets temareportage om vattenbilning presenterar vi några av de mest betydelse-
fulla och framgångsrika vattenbilningsentreprenörerna i Sverige. De har många järn 
i elden och 2020 verkar fortsätta vara ett starkt år i branschen.

W
aterjet Entreprenad i Stockholm 
AB är en välrenommerad, svensk 
marknadsledare inom vattenbil-
ning och industrisanering. Företa-
get grundades av Tomas Åberg och 

har funnits i sin nuvarande form sedan 2014. 
Idag har man 12 heltidsanställda och mellan 

åtta och tio inhyrda. Omsättningen låg på 32 
miljoner kronor 2019.

Verksamheten fokuserar på reparationer 
och underhåll av betongbaserad infrastruktur 
som broar, parkeringshus och vattenkraftan-
läggningar med vattenbilning. 

“För det använder vi vattenbilningsrobotar 
från Aquajet och Conjet. Och vi väntar nu på 
leverans av ett nytt gejdersystem och Aquajet-
robot”, berättar André Jansson som är arbets-
chef.

Ett stort projekt under 2019 har varit vat-
tenbilning av Getingmidjan, järnvägen mellan 
Stockholm Central och Stockholms södra. 

“Och nu under 2020 utför vi vattenbilning 

på Nordeeälvbron i Kungälv. Där har vi  byggt 
en egen vattenbilningsmaskin/vagn som sam-
lar upp både massor och vatten, som vi har ut-
vecklats tillsammans med vår kund, Implenia 

i Göteborg, med ett väldigt lyckat resultat”, 
berättar André.

I övrigt ser året starkt ut med en bättre or-
deringång, enlig André.



Husqvarnas väggsågar - kraftfulla, kompakta och lätta 

www.husqvarnacp.com/se/

SOMETHINGS NEVER GO OUT OF STYLE
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NORDISK VATTENBILNING AB
Nordisk Vattenbilning AB i Stockholm är idag 
ett etablerat företag inom betongavverkning. 
De 13 medarbetarna har alla djupgående spe-
cialistkunskaper inom vattenbilning och kan 
utföra uppdrag över hela Sverige. 2019 omsatte 
Nordisk Vattenbilning runt 35 miljoner kronor.

Det är alltså ett renodlat vattenbilnings-
företag, som grundades av Jonas Bernin 2013. 

Nordisk Vattenbilning använder idag uteslutande 
robotar och handlansar från Aquajet.

Han är idag VD och försäljningschef i firman. 
Nordisk Vattenbilning använder idag ute-

slutande robotar och handlansar från Aquajet. 
”Och vi har också precis uppgraderat till det 
nya vattenfiltreringssystemet EcoClear 2.0”, 
berättar Tobias Thaleman, som är projektchef.

Företaget fokuserar alltid på att erbjuda 
specialanpassade och kostnadseffektiva lös-
ningar för varje individuellt uppdrag. Det kan 

Företaget fokuserar på att erbjuda 
specialanpassade och kostnadseffektiva 
lösningar för varje individuellt uppdrag.

handla om vägar, broar och påfartsramper, ka-
jer och betongbryggor, p-hus, trappor, pelare 
och golvytor, tunnlar, gruvor och schakt.

Dessutom tar man fram specialanpassade 
maskiner när uppdraget kräver det.

“För att nämna några särskilda uppdrag så 
har vi precis avslutat vårt arbete att vattenbila 
i trapphus och hisschakt genom alla vånings-
plan i Sergelhuset mitt i Stockholm. Och vi  
har just påbörjat renoveringen av Kvarnenga-
raget i Uppsala, som ska pågå tills november”, 
säger Tobias. 

SVENSK VATTENBILNINGTEKNIK AB
Svensk Vattenbilningteknik AB finns i Vetlan-
da och startades redan 1986 av bröderna Carl 
Gustaf, Per Åke och Jan Ola Andersson. Man 
har alltså lång erfarenhet av vattenbilning.

“Vi håller endast på med så kallad robotbil-
ning med Aquajets maskiner i hamnanlägg-
ningar och kajer, kärnkraftverk, vattenkraft-
verk, väg- och järnvägsbroar och betongpelare”, 
berättar Carl Gustaf.

“Våra uppdrag är oftast komplicerade och på 
svåråtkomliga ställen vilket kräver stor kompe-
tens och specialanpassad, modern utrustning”.

Nordisk Vattenbilning är en renodlad vattenbil-
ningsentreprenör från Stockholm.



Snabbkoppling för klingan
Smidigt att få klingan på plats

Endast en kontakt 
Enkelt att koppla i och ur 

Klingskydd med låg vikt, och enkel montering
Hög säkerhet och helt ny design

Revolutionerande integrerad motor
Mycket hög verkningsgrad innebär ännu mer kraft på klingan

Med Pentpak 3 driver du ett flertal HFi-maskiner 
Ett modulärt system med betydligt lägre vikt

Samma rälssystem som tidigare Pentruderprodukter 
För högsta stabilitet och smidig hantering

Designad med kunden i fokus
Färre komponenter

Enkelt att serva

Effektiv slirkoppling på alla motorer  

Borstlösa matningsmotorer med snabbare matning

EN LITEN SÅG MED STOR POTENTIAL 
OCH MYCKET KRAFT

RS2
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Om firman använder Aquajets robotar som 
basmaskiner så har man också mycket egna 
kunskaper att anpassa dem med egentillver-
kade anordningar i den egna verkstaden för 
specialjobb.

Svensk Vattenbilningsteknik har sina störs-
ta och återkommande kunder framför allt på 
västkusten: Göteborgs hamn, Ringhals och 
Preem-raffenaderiet i Lysekil.

2019 omsatte företaget cirka 18 miljoner 
kronor. 

“Vi får mycket förfrågningar nu, men räk-
nar väl med att 2020 blir ungefär lika starkt 
som förra året”, säger Carl Gustaf. 

BVA GROUP AB
BVA Group AB finns i Bromma och Karlstad 
och startade 2013 av Kjell Robsahm, Tobias 
Thil och Andreas Nordström. Det är idag ett 

Svensk Vattenbilningteknik har mycket kun-
skap att anpassa sina robotar med egentillver-
kade anordningar i den egna verkstaden för 
specialjobb.

Frambilning av 
vägg i Göteborg.

av Nordens största företag inom vattenbilning.
Idag har företaget 15 anställda och erbjuder 

alla sorters vattenbilningsjobb. Allt från att 
laga små betongskador till att renovera och re-
parera p-hus, kajer, broar och kraftverk. 2019 
omsatte BVA Group cirka 80 miljoner kronor.

“Olika arbetsuppgifter idag är till exempel 
fog samt kantbalksbyten, framförallt på Es-
singeleden och även en del i Karlstadområdet, 
samt undervattensbilning i Norvik där Stock-
holms hamnar bygger ny containerterminal”, 
berättar Andreas Nordström.

“Dessutom jobbar vi på Älvsborgsbron i 
Göteborg med skarvar på brobaneplatta. Och 
tre till sex olika garagerenoveringar pågår hela 
tiden”.

Företaget använder robotar från både Aqu-
ajet och Conjet samt högtryckspumpar från 
Hammelmann. Och under 2019-20 har man 
investerat i två nya handlansutrustningar.

“Vi ser väl en stabil konjunktur i vår bransch 
och har för varje år ökat vår omsättning en 
aning”, säger Andreas Nordström.

SAND & VATTENBLÄST AB
SVB - Sand & Vattenbläst AB - finns i Tyringe i 
centrala Skåne. Företaget etablerades i sin nu-
varande form 2005 och finns representerade i 
hela Skandinavien och Baltikum. 

På Älvsborgsbron i Göteborg jobbar vi med 
skarvar på brobaneplatta”, säger Andreas 
Nordström.

SVB är ett familjeägt företag som startade 
som ett blästrings- och måleriföretag. Men 
man har under årens lopp utvecklats till att bli 
en ledande miljöservicepartner för industri- 
och byggbranschen. 

Bland annat erbjuder man idag selektiv vat-
tenbilning och vattenrening där 38 personer i 
företaget arbetar med detta. Omsättningen låg 
2019 på cirka 67 miljoner kronor.

“Under 2019 har vi jobbat mycket med flera 
vattenbilningsuppdrag inom förbränningsin-
dustrin samt en hel del vattenbilning i P-hus 
i Göteborg och Malmö”, berättar Jörgen Pers-
son, VD för SVB. ”I år har vi mycket specialpro-
jekt inom förbränningsindustrin”. 

Omsättningen låg förra året på cirka 67 mil-
joner kronor.  

SVB använder sig av Aquajets vattebilnings-
robotar och pumpar från Hammelman. 

“Vi har nyligen köpt Aqua Jet Ergo System  
och nya Aqua Cutter-robotar  och konjunktu-
ren för oss  i år ser god ut”, säger Jörgen Persson.

Bland annat erbjuder SVB idag selektiv vat-
tenbilning och vattenrening i Skandinavien och 
Baltikum.



40+ 70+ 50+

SVENSKA BORRSTATIV 
FÖR PROFFS!

Eliminerar tunga lyft + Högkvalitativa material + Precisionstillverkade

NYHET!

40+ 50+70+

Höjd: 2 040 - 3 275 mm Höjd: 1 780 - 2 825 mm Höjd: 1 845 - 2 985 mm

Utvecklad
och tillverkad
i Sverige
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MILWAUKEES          

paradigmskifte
Det som branschen inte trodde skulle hända på flera 
år har hänt. Milwaukee släpper världens första batte-
ridrivna proffsmaskiner för diamantborrning, betong-
kapning och bilning.B

atteridrivna handverktyg är i princip 
det som gäller på byggarbetsplatsen 
idag. Det är sällan man ser ett hand-
verktyg med sladd numera. Det har 
gått snabbt med utvecklingen av bat-

terierna. De har blivit mindre och kraftfullare, 
säkrare med mindre risk för överhettning och 
brandrisk och de kan idag laddas till full styrka 
på knappt en timme.

NU ÄVEN BATTERIDRIFT 
FÖR PROFFSEN
Men än så länge funkar batterierna bara på små 
verktyg, trodde vi, tills för bara några veckor 
sedan. Bland de tunga proffsanvändarna som 
exempelvis betonghåltagare, rivare, de som 
jobbar med tunga handhållna kapmaskiner 
eller mejselhammare var utsikterna för batte-
ridrift och lättare maskiner inte så hoppfulla.

Uppfattningen bland professionella be-
tonghåltagare och rivare har varit att det i 
nuläget är närmaste omöjligt att sätta batte-
ridrift på professionella kärnborrsystem, full-
stora betongkapar och bilningsspett. Batterier 
med dagens teknik skulle bli alldeles för stora 
och tunga. Och så mitt i allt detta går nu till-
verkaren Milwaukee, som ägs av Techtronics 
Industries, och gör raka motsatsen. Nyligen 

vid ett stort produktlanseringsevent i Europa 
lanserades ett batteridrivet kärnborrsystem för 
kärnborrning med diamantverktyg i armerad 
betong upp till diametern 150 mm, en batte-
ridriven betongkap för klingor med diametern 
350 mm och ett batteridrivet bilningsspett.

För nördiga journalister inom byggindu-
strin är detta ett enormt genombrott, ett pa-
radigmskifte för eldrivna handverktyg och 
maskiner. Man kan bara gissa var det här ska 
sluta.

NYA MX FUEL-SERIEN
Serien där de nya och revolutionerande maski-
nerna ingår kallas Milwaukee MX Fuel och är 
sannerligen maskiner med noll utsläpp. För-
utom de nyheter som nämnts omfattas serien 
även av en batteridriven belysningsmast och 
en batteridriven rensmaskin för avlopp. De 
övergripande egenskaperna som gäller för alla 
nya produkter i serien är inga avgaser, inget 
krångel med startsnöre och uppstart, ingen 
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Från vänster Trade marketing Manager Mag-
nus Karlsson, Marknadskommnikationsansva-
rige, Christine Ek och Product Manager Nordic 
Gustav Olsson på Milwaukee.

Kraft som en bensindriven kap.Batteridriven vattentillförsel. Inget mera 
pumpande.

Smidig och lätt etablering.

SpeedCross är Milwaukees nya sortiment av diamantkapklingor.

blandning av bensin och olja, inget motorun-
derhåll, samma kraft som bensin- och nätdriv-
na byggmaskiner men betydligt lägre vikt. Ut-
rustningen kan dessutom användas inomhus 
i stängda utrymmen utan risk för förgiftning.

Samtliga nyheter drivs med ett och samma 
batteri, ett så kallat Max Fuel RedLithium-
batteri. Batterierna är patenterad med unika 
funktioner som att skydda mot fallskador, vi-
brationer, vatten och extrema temperaturer. 
Batteriet är försett med RedLink-elektroniken 
som gör att batteriet, maskinen och laddaren 
kommunicerar med varandra för at skapa en 
optimal prestanda och batteritid. MX Fuels 
RedLithium-batteri använder den mest hög-
presterande och högkvalitativa lithiumjon-
tekniken och har utvecklats i nära samarbete 
med världens ledande battericellsutvecklare 
och har testats i Milwuakee Tools egna avan-
cerade batterilaboratorium. Milwaukee har två 
batteristorlekar till MX Fuel-serien och båda 
batterierna passar till alla maskiner i serien. 
Det största, MXF XC406 har en kapacitet på 
6.0 Af och kan fulladdas på 90 minuter. Det 
är försett med batteriindikator, RedLink-tek-
nologi och är kompatibelt med Milwaukees 

One-Key-system som är ett digitalt system för 
att underlätta spårning, hantering och anpass-
ning på arbetsplatsen. Det mindre batteriet, 
MXF CP203 har samma egenskaper som det 
större och kan fulladdas på 45 minuter. Bat-
teriets kapacitet ligger på 3.0 Ah. Till detta 
kommer också laddaren MXF C. Samtliga 
produkter i MX Fuel-serien har gemensamt 
att maskinerna är försedda med kolborstfria 
PowerState-motor, RedLink Plus elektronik 
och RedLithium-batterier samt är kompatibla 
med One-Key-systemet.

MXF COS350 MX FUEL 
350 MM KAPMASKIN
Det här är världens första batteridrivna kap-
maskin för 350 mm klingor med kraft nog att 
kapa armerad betong. Maskinen startas på nå-
gon sekund och du kan vara igång med kap-
ningen omedelbart. Skulle något hända som 
riskerar användarens säkerhet som att maski-
nen slår upp i ansiktet slår RapidStop-funk-
tionen till och stannar klingan omedelbart. 
Ett klingskydd täcker så att klingan inte blott-
läggs. Maskinen har prestanda i bensindriven 
klass med ett maximalt obelastat varvtal på 

5350 varv/min och 125 mm kapdjup. Maskinen 
är tyst med låga vibrationer och har en välba-
lanserad vikt. Den har ett verktygsfritt spräng-
skydd och inbyggd slanganslutning för våtkap-
ning som är kompatibel med M18 Switch Tank 
vattenspraytank från Milwaukee som också 
är batteridriven och ingen pumpning behövs. 
Maskinen är försedd med säkerhetsfunktioner 
som gör att den eliminerar att maskinen slår 
upp i ansiktet vid fel användning och slår helt 
enkelt av innan något händer. När maskinen 
stängs av stannar klingan omedelbart och står 
inte och snurrar som på en bensindriven kap. 
Milwaukee har också lanserat nya klingserier 
samt en kapvagn.

MXF DSD150 MX FUEL 150 MM 
DIAMANTBORRMASKIN
Milwaukee släpper också världens första bat-
teridrivna diamantborrmaskin som klarar att 
borra hål upp till 152 mm. Det unika är den 
avsevärt förkortade etableringstiden vilket gör 
håltagningen så mycket enklare. Prestandan är 
den samma som vid nätdrivning och maskinen 
borrar både torrt och vått. Maskinen har två 
växlar med laseretsade hastighets- och kapa-
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Ger bra ljus inomhus.

Milwaukees nya batteridrivna betongkap.

Smidiga batteribyten.

citetsmarkeringar på metallhuset. Hastighets 1 
för upp till 75 mm diameter våt- och torrborr-
nig vid 1600 varv/min och hastighet 2 från 76 
till 152 mm borrning vid 800 varv/min. Maski-
nen är försedda med Autostop-koppling som 
ger bra skydd och förhindrar överslag om bor-
ret fastnar. Andra egenskaper är vattenpass-
sensor, inbyggd tryckmätare för att optimera 
hastigheten, inbyggd batteriindikator samt 
inbyggd slaganslutning kompatibel med M18 
Switch Tank med batteridriven vattenpump. 
Borrfästet är 1 ¼” UNC plus 1/2” som passar 
de flesta kärnborrar. Med en friktionsskiva 
blir kärnborrbytet enkelt. Maskinen passar de 
flesta borrstativ men Milwaukee har också ut-
vecklat sitt eget, MXF DR255TV med 60 mm 
krage. Samtliga maskiner i serien är försedda 
med kolborstfria motorer.

MXF DH2528H MX FUEL 25 KG 
BILNINGSHAMMARE
Milwaukees nya batteridrivna bilningsham-
mare är också en världsnyhet som ger hög 
slagenergi med lägre vibrationer än andra bil-
ningshammare på marknaden utan sladd och 
bensin. Maskinen klarar 12 meter bilning per 
laddning. Bilningshammaren har en 28 mm 
spett och levererar, enligt Milwaukee, samma 
kraft som bensin-, nät- och tryckluftsdrivna 
maskiner. Hammaren ger 64 J slagenergi och 
lämpar sig bra för tuffa rivningsarbeten även 
inomhus och i trånga utrymmen tack vare att 
utsläppen är noll. Så kallad Floating Body anti-
vibrationsteknik gör det möjligt att arbeta hela 
dagen utan att utsättas för hälsofarliga vibra-
tionsskador, enligt Milwaukee. Vibrationerna 
ligger på 5,17 m/s² och möjliggör sju timmars 
kontinuerlig produktivitet enligt Milwaukee. 
Bilningshammaren är snabb och levererar 1300 
slag/minut och kan bila upp till två ton eller en 
12 meter lång (20 cm djup och 30 cm bred) rän-
na på ett MXF XC406-batteri. Bilningsspettets 
livslängd motsvarar nätdrivna maskiner och 
är mycket servicevänlig. En servicelampa visar 
när smörjfett ska tillsättas var 40:e timme.

MXF TL MX FUEL BELYSNINGSMAST
Effektivt och kraftfull belysning på arbets-
platsen är en nödvändighet och självklarhet 
på byggarbetsplatser idag. Det finns också 
en uppsjö av leverantörer men många belys-
ningskällor drivs med diesel eller bensin och 

kan inte användas inomhus. Med Milwaukees 
nya batteridrivna belysningstorn är lättviktigt 
och etableras snabbt på arbetsplatsen. Det är 
försett med TrueView high definition-ljuskälla 
med 27000 lumen vid nätanslutning (AC) och 
20000 lumen vid batteridrift för både riktat 
ljus och områdesbelysning. Lampelementen 
kan justeras i olika riktningar. Tornet har hög 
mobilitet med två stora hjul och klarar tuff 
hantering. Etableringstiden är bara några sek-
under och masten kan höjas upp till 3,10 meter 
och klarar vindhastigheter på upp till 55 km/h.

MÅNGA FLER NYHETER
Det kommer mycket nytt från Milwaukee i år. 
Kort om några andra nyheter som släpps sam-
tidigt med MX Fule-serien är den batteridrivna 
betongkapen M18 FCOS230-0. Maskinen kan 
användas med klingor upp till 230 mm. Ny är 

också den batteridrivna kap/ger-sågen M18 
FMS305-121. Dyckertpistolen M18 FN18GS-
202X är också en nyhet samt slagborrmaski-
nen M18 ONEPD2-502X. Man släpper också 
nya tigersågen, som Milwaukee en gång var 
först med att lansera, M18 ONESX-0 och nya 
anläggningsbelysningen M18 ONESLS-0. Läng-
re fram under året kommer en rad andra nya 
batteridrivna maskiner från Milwaukee.

Värt att tillägga är att Milwaukee i Sverige 
har valt att ställa ut på mässan DEMCON i 
Stockholm i september där man kommer att 
visa och demonstrera sina nya batteridrivna 
MX Fuel-serie.

www.se.milwaukeetool.eu
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Hydroscand utökar nu sortimentet inom in-
dustrislang med en ny smidig och flexibel 
arbetsslang som är anpassad för torrsugning. 
Saneringssugslangen M44 har bland annat 
spiralfria ändar, vilket underlättar montaget av 
kopplingar.

Dessutom har slangen en antistatisk vajer 
som skyddar operatören mot stötar som kan 
förekomma vid torrsugning. Detta innebär att 
slangen inte blir statisk trots torrsugning av 

små partiklar, till exempel sand eller mjöl. Den 
slitstarka slangen passar därmed utmärkt för 
saneringsföretag som behöver en tålig, flexibel 
och lätthanterlig slang för torrsugning. Sane-
ringssugslang M44 tål ett temperaturspann på 
-30 °C till +90 °C och säljs i sex meters längder. 
Hydroscand kan nu erbjuda ett komplett sor-
timent med antistatiska slangar och produkter 
som behövs vid torrsugning.

www.hydroscand.se

NY SANERINGSSUGSLANG 
FRÅN HYDROSCAND

Hydroscands bärbara slangpress H24DC – 
Lightweight är speciellt utformad för att passa 
arbeten i fält. Designen och valet av material 
har resulterat i en maskin som endast väger 47 
kg.

Den låga vikten och den smidiga designen 
gör att maskinen passar utmärkt för arbeten i 
fält där utrustningen inte får väga för mycket, 
som exempelvis i servicebussar.

“Vi har länge sett ett behov av en slangpress 
som väger mindre än motsvarande modell”, 
säger Admir Paratusic, vd Hydroscand Mach-

ine. ”Vi har därför byggt en press som inte får 
väga för mycket men samtidigt har identisk 
prestanda som dagens maskin. Resultatet blev 
H24DC – Lightweight.”

Trots att slangpressen är liten och smidig 
har den exakt samma prestanda som sin tyng-
re version. H24DC – Lightweight har en press-
kraft på 140 ton och är byggd i högkvalitativt 
aluminium för att säkerställa en lång livslängd. 
Den nya slangpressen är utvecklad och tillver-
kad av Hydroscand Machine AB som ingår i 
koncernen Hydroscand Group.

Hydroscands nya slangpress underlättar arbetet i fält

Hammels primärkrossar tuggar med lätthet 
igenom virke, avfall, sopor, rivningsavfall 
och aluminium. Kapaciteten på dessa ma-
skiner når upp till 230 ton/h. Generalagent 
i Sverige för Hammel är Kiesel Scandinavia.

www.kiesel.se

Kiesel säljer primärkrossar från Hammel

Husqvarna Construction Products kö-
per Wacker Neuson Groups produkt-
linje inom betongglättning. Det nya 
sortimentet kompletterar Husqvarnas 
sortiment och täcker hela processen från 
markkomprimering till polerade betong-
golv.

Genom tillägget av Wacker Neusons 
åkbara glättarna kommer man nu att 
kunna erbjuda ett komplett erbjudande 
för betongbeläggning och polering, sam-
tidigt som man får en marknadsledande 
position för handstyrda glättare.

“Vi kan genom detta fortsätta att fullt 
ut utveckla vårt nyligen lanserade Hiper-
trowel-koncept genom optimering av 
maskinen, diamantverktyg och kemika-
lier, för att vara i framkant på den ökade 
efterfrågan av glättare, för polering av 
betonggolv”, berättar Per Hellström, re-
gionschef Husqvarna Construction Pro-
ducts.

Produktionen av glättarna flyttades 
under fjärde kvartalet 2019 till Husqvar-
nas fabrik i Olathe, Kansas, i USA. Vid 
World of Concrete 2020 lanserade man 
ett sortiment av glättare som kommer 
att vara redo för leverans och påminna 
mycket om Wacker-produkterna.

“Fördelen för kunderna är att vi blir 
en partner med ett komplett erbjudande 
för betongbeläggning och polering”, sä-
ger Hans Lück, Sverigechef Husqvarna 
Construction Products. ”Vi är kända för 
att skapa innovativa, integrerade och 
kundfokuserade lösningar med fokus på 
kundens produktivitet och vi kommer 
nu att utvidga detta tillvägagångssätt 
även för vår linje av glättare.”

Som en del av avtalet kommer man 
parallellt att tillverka glättare för Wacker 
Neusons vägnar under 2020. När Wacker 
Neuson upphör att offerera dessa pro-
dukter kommer Husqvarna att kunna 
erbjuda och supportera dessa produkter 
under Husqvarnas varumärke.

Husqvarna förvärvar 
Wacker Neusons 
betongglättarlinje
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arrangeras som planerat 
DEMCON             

Den 24-25 september i år arrangeras branschmässan DEMCON återigen på 
Infracity i Bredden. Startfältet ser mycket bra ut med det gamla vanliga och 
härliga gänget av utställare samt några helt nya.

C
oronans insvep över Sverige för några 
veckor sedan satte dock lite grus i ma-
skineriet även för DEMCON men inte 
av det allvarligare slaget dock. “Läget 
känns under kontroll och vi har inga 

planer på att skjuta på mässan i tid. Men ingen 
vet dock hur utbrottet av Covid-19 kommer 
att påverka. Många frågor står obesvarade. 
Om detta drar ut i tid inpå hösten kan natur-
ligtvis även DEMCON vara i fara. Vi har sett 
många mässor som redan flyttat sina datum. 
Helt plötsligt har september och oktober blivit 
heta mässmånader”, säger Jan Hermansson på 
DEMCON.

Om Sverige följer samma utveckling som i 
Kina och Sydkorea borde vi att inom en inte 
alltför avlägsen framtid se en vändning till det 
bättre.

NORDISK FINAL I 
TYROLIT CUTTING PRO COMPETITION
Till arrangörernas stora glädje har Tyrolit be-
slutat att återigen hålla de nordiska finalen i 
den internationella håltagartävlingen Tyrolit 
Cutting Pro Competition på DEMCON. Fi-
nalen kommer att hållas på utomhusområdet 
som vanligt och kommer att locka en hel del 
deltagare i tävlingen och besökare från övriga 
nordiska länder. Den slutliga finalen kommer 

sedan att hållas i Innsbruck den 23 februari, 
2021.

IACDS ÅTERMÖTE OCH JUBILEUMS-
FIRANDE FLYTTAS TILL DEMCON
Med anledning av att den tyska håltagarmäs-
san Bebosa fick ställas in i mars på grund av 
coronaviruset tvingades även den internatio-
nella branschorganisationen IACDS att flytta 
sitt årsmöte som skulle ha ägt rum i samband 
med mässan i tyska Willingen. Ett 40-tal med-
lemmar i den svenska branschföreningen 
Byggnadsberedning fick tyvärr avboka sin resa 
till Bebosa. IACDS skulle dessutom firat sitt 
25-årsjubileum. Nu har styrelsen för IACDS 
beslutat att förlägga årsmöte och firande i 
samband med DEMCON. Detta innebär att 

ett stort antal delegater kommer till DEMCON 
för att sammanträda och gå på mässan. IACDS 
kommer dock hålla sin jubileumsmiddag på 
fredag den 25 september och inte i samband 
med Demcon-kalaset. Mässan Bebosa för öv-
rigt kommer att genomföras 15-17 mars, 2021.

UTDELNING AV SVENSKA 
DEMOLERINGSPRISET 2020
I samband med Demcon-kalaset den 24 sep-
tember i år kommer som vanligt det Svenska 
Demoleringspriset att delas ut. Alla entrepre-
nörer, tillverkare eller andra aktörer inom den 
svenska demoleringsbranschen med intres-
santa bedrifter uppmanas nu att sända in sina 
bidrag för att nomineras till årets pris. Ansök-
ningshandlingar kan som vanligt laddas ner 
på länken: https://professionelldemolering.
se/pages/view/det-svenska-demoleringspriset. 
Missa inte den här möjligheten. Kategorierna 
är som vanligt: Årets rivningsentreprenör, 
Årets håltagningsentreprenör, Årets rivnings-
projekt, Årets saneringsentreprenör, Årets 
håltagningsprojekt, Säkerhet- och arbetsmil-
jöpriset, Recycling- och miljöpriset, Vatten-
bilningspriset, Årets saneringsprojekt, Årets 
tillverkare/leverantör, Stora innovationspriset 
för tillverkare/leverantörer och Det Svenska 
Demoleringsprisets "Honorary Award".
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MERA DEMO PÅ UTOMHUSOMRÅDET
Startfältet inför årets mässa är gediget och 
ytorna både inomhus och utomhus är i det 
närmaste fullbokad med undantag för några 
montrar. Med anledning av att IACDS förlagt 
sitt årsmöte i samband med mässan har några 
ytterligare utställningsytor lagts till i mäss-
sans entré då man räknar med att fler utstäl-
lare från övriga Europa kommer att ställa ut 
på årets mässa. På utställarplanen intill är alla 
gula montrar bokade, de gröna är fortfarande 
lediga och de lila är reserverade ytor.

MER FOKUS PÅ ORDNING, REDA
OCH SÄKERHET PÅ ÅRETS MÄSSA
Inför årets mässa har en del förändringar in-
förts. Mässan har från och med detta år skärps 
och mera tydliggjort sin alkoholpolicy. “Vi 
har alltid haft en tydlig alkoholpolicy men nu 
kommer vi vara väldigt noga med att den ef-
terlevs”, säger Jan Hermansson. Säkerheten 
ska alltid vara prioritet nummer ett. Detta har 
inneburit bland annat tydligare regler runt 
alkoholutskänkningen samt att antalet ord-
ningsvakter har utökats. Alkohol och byggma-
skiner hör inte ihop. På årets utomhusområ-
det kommer det vara mera aktivitet med en 
hel del demonstrationer av maskiner från flera 
utställare förutom att den nordiska finalen i 
Tyrolit Cutting Pro genomförs i ett stort tält 

på utomhusområdet. Demcon-kalaset med 
prisutdelning kommer se lite annorlunda ut i 
år. Programmet på kvällen kommer att bli lite 
mera komprimerat och en kortare prisutdel-
ningsceremoni. Vid mässan 2018 blev denna 
del ganska utdragen. Man uppmanar också 
från arrangörshåll att festdeltagarna respekte-
rar tiden. Middagsgästerna skall sitta till bords 
för att hålla tidsramarna. Förra middagen tog 
det ganska lång tid att få in gästerna från BFBs 
mingel innan. Man eftersträvar till årets mid-
dag att skapa en lugnare stämning så att le-
verantörer och entreprenörer får tid att prata 

med varandra. “Ända sedan Demotech-tiden 
har mässan varit lite av en familjefest. Det är 
en möjlighet för branschens aktörer att träffas 
ordentligt. Det handlar främst om att lära sig 
om nya produkter och metoder men mässan är 
också viktig rent socialt kollegor emellan. Just 
detta att många rent ut sagt har kul på mässan 
och ser fram emot den gör att det kan bli lite 
för mycket firande. Jag har förståelse för det 
och det glädjer mig, men det måste hållas på 
en rimlig nivå för allas trevnad”, avslutar Jan 
Hermansson.

www.demcon.se
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Cat 352 UHD Ultra High Demolition är de-
signad för rivning av höga byggnader. UHD-
framsidan kan ändras för rak eller böjd bompo-
sition (retrofit) för demolering och schaktning 
på låg nivå.

352 UHD kännetecknas av ett variabelt un-
derrede och ett Cat Active Stability Monito-
ring-system som löpande informerar och var-
nar användaren på ett säkert avstånd. 352 UHD 
är 28 meter lång upp till själva verktygsfästet 
och har en horisontell räckvidd på 15,8 me-
ter med ett 3,7 ton tungt verktyg. Dessa kän-
netecken gör att 352 UHD enligt Cat snabbt 
kan riva byggnader på åtta eller nio våningar. 
Underredet är fyra meter för optimal stabili-
tet vid arbete och tre meter för transport med 
600 mm bandplattor. I den raka bompositio-
nen (retrofit) använder sig 352 UHD av en 9,1 
meter retrofitbom med ett tillval på 2,9 meter 
eller 3,35 meter retrofitsticka. Utrustad med 
en längre sticka och en 3,08 m³ skopa har 352 
UHD ett grävdjup på 6,67 meter och en maxi-
mal marknivåräckvidd på 11,8 meter.

352 UHD använder sig av Cat C13-motor 
på 408 hästkrafter (304 kW) som följer EU 
Steg V/US EPA Tier 4 Final-miljökrav. C13 kan 
även drivas på biodiesel på upp till B20. Med 
retrofitbomen kan maskinen användas med 
maskinkontrollsystemet Cat Grade med 2D, 
”swing e-fencing” och Cat Payload vägnings-
system ombord. Förarhytten har ett skydd för 
fallande objekt, så kallat Falling Objects Guard 
Structure, FOGS, och inkluderar laminerat glas 
på front och tak med en P5A-rankning. Hytten 
kan luta upp till 30 grader för bättre uppsikt 
av rivningsverktyget. Andra funktioner är ett 
premiumsäte med uppvärmning och nedkyl-
ning, samt monitor för sikt. UHD-modellerna 
kan använda sig av en rivningsverktygskamera 
som kan installeras av Cat-återförsäljare med 
ett kit. I hytten kan dessutom varenda joystick 
programmeras, vilket inkluderar strömläge, re-
spons och mönster. Dessa funktioner kan åter-
användas med användaridentifiering. En auto-
matisk, hydraulisk oljeuppvärmningsfunktion 
gör att systemet snabbt kommer in i använd-
artemperatur och förlänger komponenternas 
livstid. Filtrets status och underhållsintervaller 
kan följas i monitorn. Alla bränslefilter kan by-
tas efter synkroniserade 1000 timmar.

På ConExpo 2020 i Las Vegas lanserade Case 
en ny generation band- och hjulburna kom-
paktlastare. Det är totalt fem bandburna och 
nio hjulburna modeller i den nya B-serien som 
både har radiella och vertikala lyftmönster. De 
nya modellerna har en rad fina förbättringar 
rörande förarkomfort och säkerhet.

“Den nya B-serien av kompaktlastare inne-
bär flera förbättringar som gör att vi kan leve-
rera en ny och intuitiv körupplevelse samtidigt 
som den ska klara hårt arbete och användning 
av redskap”, säger Egidio Galano, produktchef 
för kompaktlastare hos Case.

B-serien behåller ramen och utformningen 
från de tidigare Case-lastarna, men med viktiga 
driftssystem ombyggda för högre prestanda. 
Dessa är helt integrerade med nya kontroll- och 
operatörsgränssnitt för att ge föraren en högre 
produktivitet, effektivitet och bekvämlighet.

De nya kompaktlastarna har ett helt om-
arbetat operatörsgränssnitt, inklusive nya 
vänster- och högerknappar på alla modeller, i 
kombination med enkel tryckknappstart, en-
kelt gasreglage och intuitiva omkopplare för 
alla grundläggande funktioner.

Maskinföraren kan också välja mellan me-
kaniska och elektrohydrauliska kontroller när 
de specificerar sin maskin. En helt ny åtta-
tums LCD-multifunktionsskärm med back-
kamera kommer med alla elektrohydrauliska 
modeller. Dessutom ger de elektrohydrauliska 
modellerna ytterligare enkelhet genom att 
man kan växla mellan ISO- och H- driftsmöns-
ter med en knapptryckning.

Den nya åtta tums LCD-multifunktions-
skärmen fungerar som en kommandocentral 
för maskinen. Den inkluderar säkerhetska-
mera som är synlig i skärmdisplayen med 
maskindata. Kameran fungerar både framåt 
och bakåt och förbättrar B-seriens synlighet 
med ännu större arbetsplatsperspektiv och 
kontroll.

Maskinerna kommer även med en ny elek-
trohydraulisk kontrollprestanda: Operatörer-
na kan ställa in maskinens prestanda till låg, 
måttlig eller aggressiv, eller oberoende ställa 
in lutnings-, lyft- och körhastighet, såväl som 
lastararm och körkontroll för att bäst anpassa 
maskinen till det aktuella jobbet.

Med kryphastighetsfunktionen är det möj-
ligt för maskinföraren att ställa in maskinhas-
tigheten i krypfart medan de separat ställer in 
det aktuella redskapet via gasspjället för opti-
mal användning av hydrauliska redskap med 
hög kapacitet, som exempelvis asfaltsfräsar 
och hydraulfräsar.

De nya kompaktlastarna har 360 graders 
runtomsikt som förbättras av den nya back-
kameran samt en hyttbred backspegel som är 
standard på samtliga modeller i B-serien.

Den låga ingångströskeln och den stora 
framrutan ger utmärkt sikt framför maskinen 
och ner till fästet. Stora sidofönster och en 
stor böjd bakruta möjliggör bra sikt på sidorna 
och bakom maskinen. Bakåtsikten förbättras 
vidare av låg lutande bakre motorhuv och ett 
extremt lågt aggregat som förbättrar sikten yt-
terligare.

Case lanserar ny serie av kompaktlastare

Cat släpper ny gräv-
maskin för höga höjder
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B
lastrac lanserar sin nya föravskiljare 
BPS-LP-0020 som bland annat utmär-
ker sig med sin flexibilitet och lätta vikt. 
Den fångar upp till 95 % av damm, mätt 
med två meter lång dammslang mellan 

föravskiljare och stofthanterare. Föravskiljaren 
går att använda tillsammans med Blastracs 
stofthanterare och är gjord av miljövänligt 
plastmaterial (6,5 kg) som går att återvinna.

Denna föravskiljare har flera användnings-
områden tack vare sitt trolleysystem. Trolleyn 
kan användas separat eller tillsammans med 
ett krokbaserat system för att fästa avskiljaren 
till modellerna BDC-122 eller BDC-133. Förav-
skiljaren har dessutom Longopac-system, vil-
ket gör att användaren aldrig behöver nudda 
dammet, samt en tub i ramen för buntband 
och sax avsett för Longopac. Det manuellt 
styrda valvet gör att den fulla Longopac-påsen 
kan bytas samtidigt som stofthanteraren är på, 
för att helt enkelt minska dödtiden. Trolleyns 
roterande funktion gör det enkelt att röra på 
Longopac-påsen och stänga den.

Blastrac lanserar även den bensindrivna 
stofthanteraren BDC-187PLP-UD, utrustad 
med Longopac-system för påsar på 25 kg. Den 
är utrustad med Up & Down-systemet (”låg” 

Senaste nyheterna för en 
REN ARBETSPLATS
Nya föravskiljare, industridammsugare och uppdaterade jo-
niseringsaggregat – det är några av nyheterna i Professionell 
Demolerings årliga specialtema om utrustning för hantering av 
byggdamm och betongslam.

position vid transport och ”hög” position vid 
användning) vilket enligt Blastrac gör det 
enklare att transportera från arbetsplats till 
arbetsplats. Denna stoftavskiljare kan med 
fördel användas tillsammans med ”scarifying”-
maskinerna BMP-335GHY och BMC-335GHY. 
Det betyder att användaren inte behöver ta 
med en generator till arbetsplatsen.

DUSTCONTROLS DC 2900 NU ÄVEN 
MED LONGOPAC
En annan maskin utrustad med Longopac-
utmatning är Dustcontrols stoftavskiljare DC 
2900. Denna modell är Dustcontrols mest 
populära stoftavskiljare och passar för damm-
sugning och punktutsug för elektriska hand-
verktyg (med sugkåpor på upp till 5”) samt små 
bordssågar. DC 2900 har ett chassi av stål med 
stora hjul och är lätt och portabel.

DC 2900L levereras 
med en rulle Longopac 
mini 12, speciellt fram-
tagen för DC 2900L. Vid 
beställning av Longopac 
kan man beställa antingen 

Longopac mini 12 m (sex rullar á 12 meter) el-
ler Longopac mini 23 m (fyra rullar á 23 meter). 
DC 2900 levereras bland annat med sugslang, 
anslutningshylsa, anslutningsmuff, golvmun-
stycke, sugrör, finfilter i cellulosa och Hepa 
H13-filter. Dimensionerna är 1110 x 440 x 550 
mm, vikten 19 kg och uppsamlingen 12 meter.

KLINDEX NYA DAMMSUGARE 
FÖR STORA MÄNGDER DAMM
Klindex presenterar sin nya industridammsu-
gare Supervak K23, designad för att dammsuga 
stora mängder damm från exempelvis slipning 
och polering av betonggolv. Den har tre moto-
rer på 220 volt med 1400 watt vardera, polyes-
terstjärnfilter, mekanisk filterskak, föravskiljare 
med cyklon, plastpåse för att samla damm, He-
pa-filter och stora hjul. Tack vare föravskiljaren 
med cyklonsystem samlas över 90 % av dammet 
i plastpåsen som är placerad inuti föravskiljar-
trumman. När plastpåsen är full, kan använda-
ren stänga den utan kontakt med dammet.

UPPDATERADE JONISERINGSAGGRE-
GAT FRÅN RENLUFTSTEKNIK
Under senare delen av 2019 har Renluftsteknik 
AB i Mölndal uppdaterat sina joniseringsag-
gregat för längre kastlängd och mer jonisering, 
vilket enligt Renluftsteknik innebär en bättre 
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effekt på partiklar som kan sjunka till golvet 
snabbare. Normalt joninnehåll i inomhusluft 
är cirka 50-500 joner per cm³ luft, men med 
nya OxySan 2000 ligger jonkoncentrationen 
på mer än tre miljoner joner per cm³. Renlufts-
tekniks mål med den nya tekniken har även 
varit att göra underhåll av aggregaten billigare 
och enklare.

SCANMASKIN LANSERAR 
NY INDUSTRIDAMMSUGARE
Scanmaskins nya industridammsugare, Scan-
Dust 9000 World Series i elektrisk och gasol-
driven version, lanserades under branschmäs-
san World of Concrete i Las Vegas, USA. Som 
hos alla maskiner i Scanmaskins World Series-
sortiment har fokus legat på effektivitet, de-
sign, ergonomi och servicevänlighet.

ScanDust 9000 World Series är Scanma-
skins största och mest effektiva industri-
dammsugare i och med dess filterkapacitet 
och inbyggda föravskiljare. Den unika och 
patenterade föravskiljaren separerar dammet i 
två steg och ger upp till 90 % i föravskiljning. 
Detta medför att man inte behöver rensa fil-
tren lika ofta vilket enligt Scanmaskin ger en 
längre och mer störningsfri driftstid i jämfö-
relse med traditionella industridammsugare. 

Eftersom föravskiljaren sitter inbyggd i maski-
nen finns den alltid med på arbetsplatsen. Med 
andra ord behöver användaren inte hantera el-
ler transportera någon extra utrustning.

‘Vi har lyssnat på våra kunder, på deras ut-
maningar och önskemål och skapat en indu-
stridammsugare som ger en betydligt längre 
driftstid och säkrare arbetsmiljö”, säger Anna-
Lena Lööf, marknadschef Scanmaskin Sverige.

Filterarean på ScanDust 9000 World Series är 
4,2 m² och består av 32 teflonbelagda sockfilter 
och två Hepa 14-filter. Hepa 14 ger en hög filtre-
ring på 99,995 % och tar hand om de minsta och 
farligaste partiklarna trots ett högt luftflöde.

Den eldrivna versionen av ScanDust 9000 
World Series är utrustad med frekvensstyr-
ning vilket gör att man har möjlighet att ställa 
effekten och hastigheten beroende på an-
vändningsområde. Kombinationen av detta 
tillsammans med hög filterkapacitet och högt 
luftflöde gör att man kan koppla fler maskiner 
till samma dammsugare.

ScanDust 9000 World Series har en höj- 
och sänkbar cyklon för bättre transportmöj-
ligheter och är även utrustad med gedigna 
bakhjul samt 200 mm stora svirvelhjul. Kon-
struktionen är tänkt att göra servicen enkel så 
att användaren kommer åt alla delar och inte 
behöver demontera detaljer eller maskindelar 
för att komma åt. Dammsugaren är utrustad 
med filtervakt som varnar när man behöver 
rensa filtren, samt rengöringssystemet Jet-Pul-
se som enkelt pulserar filtren för att hålla dem 
rena utan att man behöver komma i kontakt 
med dammet. Denna produkt är utrustad med 
Longopac och har en konstruktion i stål och 
återvinningsbarhet på 95 %.
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Oilquicks snabbfästessystem OQC är utveck-
lat för pendelupphängda redskap för främst 
användning på materialhanteringsmaskiner 
och lastkranar. Systemet består i huvudsak av 
en rotor som fästs ovanför Oilquicks helhy-
drauliska snabbfäste.

Systemet möjliggör obegränsad 360 graders 
rotation. Enheten OQC monteras pendlande 
på materialhanteringsmaskinens sticka och 
systemet kan också utrustas med en elektrisk 
svivel för att styra en magnetplatta.

“Nyligen lanserade vi ett kraftigt förbättrat 
fästessystem för alla som arbetar med pend-
lande redskap”, säger Johan Schedin, säljare 
Oilquick. ”Vi har bytt rotor till en helt ny och 
bättre. Fästena finns i två storlekar, OQC65 
och OQC70/55 med maximal lyftkraft 20 ton 
respektive 30 ton.”

Johan Schedin beskriver den snabba kopp-
lingen, flexibiliteten och den integrerade els-
viveln som några av fördelarna. “Vi har testat 
systemen hårt ute hos kund under lång tid och 
vi har sålt ett flertal installationer. Resultatet är 
imponerande. Hållfasthet, säkerhet, pålitlighet 
och prestanda uppfyller alla krav som kan tän-
kas. Den klarar alla miljöer och är dessutom 
mindre och lättare än den tidigare.”

Oilquicks OQC med ny 
förbättrad rotator

Husqvarna lanserar de elektriska borrmotorer-
na DM 400 och DM 430 (3,2kW, enfas), deras 
kraftigaste borrmotorer någonsin. De är utrus-
tade med deras nya inbyggda Connectivity, en 
utvecklad version av Husqvarna Fleet Services.

DM 400 och DM 430 har en ny design, ett 
tåligt aluminiumhölje som är anpassat efter 
borrning i hörn, samt ett praktiskt bärhandtag 
som även skyddar motorn vid hantering och 
transport.

“DM 400 och DM 430 är designade för 
grovhantering och tunga borrjobb”, säger Hå-
kan Pinzani, global produktchef för kärnborr-
ningssystem Husqvarna. “Men de är också 
väldigt enkla att hantera oavsett arbetsför-
hållande. De är riktigt pålitliga arbetshästar, 
byggda för att göra operatören stolt över sitt 
arbete.”

Motorerna kännetecknas även av LED-in-
dikator och SmartStart-knapp (halvfart). DM 
400 och DM 430 är designade för att passa 
perfekt tillsammans med det nya DS 500-sta-
tivet. Den treväxlade växellådan gör det enkelt 

att justera varvtalet för borrdiametrar från 55 
till 530 mm för DM 400 och 100 till 450 mm 
för DM 430.

Den luftkylda elmotorn är konstruerad för 
att tåla hög belastning utan risk för överhett-
ning. Borrmotorerna är dessutom enligt Hus-
qvarna lätta att inspektera och serva. För att 
skydda motorn och växellåda om borrkronan 
fastnar, är DM 400 och DM 430 utrustade med 
två oberoende system, en mekanisk slirkopp-
ling och deras elektroniska överbelastnings-
skydd, Husqvarna Elgard.

DM 400 och DM 430 är utrustade med in-
byggd Connectivity, en utvecklad version av 
Husqvarna Fleet Services. Connectivity sam-
lar data och statistik över utrustningens till-
stånd, däribland viktiga prestandavarningar. 
Tekniken tillåter även trådlösa uppdateringar 
för att säkerhetsställa att maskinen har den 
senaste programvaran. DM 400 finns till-
gänglig för beställning sedan februari 2020. 
DM 430 kommer att finnas tillgänglig från 
april 2020.

Husqvarna introducerar 
borrmotorerna DM 400 och DM 430
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Kendrill blir nordiska agenter och uthyrare av Eco-
volves batteridrivna dumprar. Idag finns de i tre oli-
ka storlekar för olika projekt. De kan ta sig genom 
dörrar på 90 cm och lasta upp till 1500 kg.

Tack vare batteridriften kan kunden använda 
minidumpern inomhus och i känsliga miljöer utan 
varken farliga utsläpp eller högt motorljud. Detta 
blir ytterligare ett steg för Kendrill i att förbättra 

arbetsmiljön och arbetsbelastningen hos kunderna. 
Man ersätter inte bara manuella bilningen med 
rivningsrobotar utan nu förbättras även in- och 
utforsling av restmaterial med hjälp av eldrivna mi-
nidumprar. Kendrill erbjuder både uthyrning och 
försäljning av el-minidumprar. Maskinerna finns i 
depåer i Stockholm, Göteborg och Oslo för prov-
körning.

KENDRILL LANSERAR BATTERI-DUMPER

Husqvarna Construction Products släpper flera nyhe-
ter under det första kvartalet 2020. Först och främst 
släpps den nya PG-serien av golvslipmaskiner, som in-
kluderar tre nya storlekar och åtta nya modeller.

En av dem är propandrivna PG 690. Dessutom 
släpper Husqvarna den bensindrivna PG 400 Pet-
rol. Husqvarna har stora förhoppningar för denna 
maskin, framför allt i USA för slipning utomhus på 
exempelvis väggar och trottoarer där elektricitet 
ej är lättillgängligt. För denna maskin har stoftav-
skiljaren T 4000 Petrol utvecklats, även den ben-
sindriven. Denna stoftavskiljare finns även som 
specialversion för serien Husqvarna Soff Cut. Se-
rien Husqvarna Hipertrowel för betongglättning 

har uppgraderats med nya, förbättrade Hiperflez 
TRW LongLife-metallverktyg. Verktygen är utveck-
lade för mjukare betong och ger längre livslängd på 
denna typ av ytor. Husqvarna lanserar också tre nya 
åkbara glättare, CRT 60 X, CRT 48 och CRT 36, som 
förvärvades från Wacker Neuson. Tre nya stänk-
skärmar har utvecklats för modellerna.

Hos HTC-märket inom Husqvarna lanserar 
HTC Duratiq XP6, en propandriven slipmaskin 
främst utvecklad för den amerikanska marknaden. 
HTC lanserar även de nya verktygen XX3 och XX4 i 
XX-serien. Dessa verktyg är utvecklade för att slipa 
extra hård betong. Serien innehåller nu tre olika 
verktyg: XX2, XX3 och XX4.

Nyheter från Husqvarna och HTC
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O
m vi backar bandet lite ytterligare så 
började allt med att tidningens re-
daktör Jan Hermansson i slutet av 
1980-talet arbetade som frilansare för 
flera olika tillverkare i Sverige. Det 

handlade främst om lastbils- och cellulosain-
dustrin. Men av en händelse behövde tillver-
karen Conjet AB hjälp med framställning av 
pressreleaser och broschyrer. Efter ett par års 
arbete för Conjet från 1990 hörde Brokk AB av 
sig och behövde ungefär samma PR-stöd. Man 
ville inte anställa utan köpa tjänsten från en 
konsult. Fler tillverkare med relation till riv-

I år firar tidningen Professionell Demolering 25 år. Det för-
sta numret kom ut på våren 1995. Vi som var med på den 
tiden kommer ihåg att själva införsäljningen av tidningen 
som bland annat skedde på mässan EMEX som hölls på 
en leråker intill Arlanda flygplats.

251995-2020

Ett kvarts 
sekel av
PROFESSIONELL

DEMOLERING

ning och betonghåltagning hörde av sig och 
samarbete inleddes även med Dimas, som då 
tillhörde Electrolux samt Olssons Diamant-
verktyg med flera. 

BROKKS KUNDTIDNING BLEV EN SUCCÉ
Under tiden på Brokk framställdes den första 
kundtidningen i den här branschen, nämli-
gen Brokk Review som berättade om nya pro-
dukter och publicerade arbetsplatsreportage 
där Brokk-robotar användes. Kundtidningen 
gjorde både på svenska och engelska och blev 
mycket uppskattad bland användare både i 

och utanför Sverige. Det var här som idéen 
om en fristående branschtidning inom riv-
ning och betonghåltagning kläcktes. Våren 
1995 kom det första numret ut av Professionell 
Demolering och blev världens första fristå-
ende branschtidning för dessa sektorer. Andra 
liknande tidningar, fast föreningsknutna, som 
funnits sedan tidigare var HiB-Info, amerikan-
ska Concrete Opening, tyska Bohren und Sä-
gen och USAs Demolition Magazine.

Det som var unikt med Professionell De-
molering var att den i stor utsträckning följde 
och skrev om de metoder som de svenska riv-
nings- och håltagningsentreprenörerna an-
vände. På den tiden utgick det väldigt mycket 
från rivningsroboten, d v s Brokk eftersom det 
var det enda rådande varumärket av rivnings-
robotar på den tiden. Brokk hade redan då un-
der två decennier fått ett starkt fot fäste bland 
nordiska rivningsentreprenörer och man växte 
explosionsartat även utomlands i exempelvis 
Storbritannien och USA. Svenska Brokk-entre-
prenörer jobbade även med sågning- och borr-

år



1-2020 • Branschtidningen Professionell Demolering    33

ning i betong då dessa metoder ofta var nära 
kopplade till de jobb de utförde.

“Det fanns hur mycket som helst att skriva 
om och det har inte blivit mindre med åren 
utan snarare tvärt om. Mycket utrustning var 
kopplat till robotrivningen eller borrning och 
sågningen som exempelvis stofthanterare, 
våtsugar och luftrenare. Och alla produkter vi 
skrev om var utvecklade och tillverkade i Sve-
rige. Som exempevis Brokk, Dimas, Gearmek, 
Pentruder, Ermator, Pullman, Zohrro-sågen, 
diamantverktyg från Hagby, HRA, Savi, Diatip, 
Ringkapen, Olssons Diamantverktyg med fle-
ra. Listan kan göras hur lång som helst”, säger 
Jan Hermansson.

Men sedan fanns det också leverantörerna 
av tung rivningsutrustning som man även ville 
koppla till tidningen som Atlas Copcos hy-
draulhammare och sedermera övriga rivnings-
utrustning, Rammer, Montabert, Furukawa, 
NPK med flera. När tidningen drogs igång 
uppvaktades dessa leverantörer vars represen-
tanter var exempelvis Margaretha Stahre på 

Atlas Copco, Rolf Pettersson på Rammer, Lars 
Rising på Ibex som sålde Montabert, Svend 
Andersen på Svend M. Andersen AB, numera 
Andersen Contractor som sålde O & K och se-
nare Trevi Benne, Ulf Dolfei på Amas Svenska 
AB och många fler. 

NORDEN TIDIGA MED ÅTERVINNING 
MEN INTE LAGSTIFTNINGEN
Under 1990-talets senare hälft och i början av 
2000-talet började intresset för att återvinna 
rivningsmassor med mobila krossverk öka i 
popularitet. Metso var först ut med sin City 
Crusher för återvinningskrossning i tätorter. 
Men den svenska lagstiftningen hängde inte 
med och det var svårt att få avsättning för åter-
vunnen betong i exempelvis vägbyggen och 
liknande. Sverige och norden var mycket tidiga 
med detta men marknaden och lagstiftningen 
fanns inte på den tiden. På den tiden kunde 
man fortfarande använda naturgrus vilket inte 
gäller idag. Annat var det i Nederländerna, 
Tyskland och även Danmark där det var brist 

på naturmaterial och återvunnen betong till-
läts i mycket större omfattning.

“Vi skrev mycket om återvunnen betong 
och även tung rivning och har alltid gjort och 
gör fortfarande. Dock upplever jag en viss trög-
het att få med leverantörerna av den tunga ut-
rustningen inom rivning och återvinning. Det 
är lite tråkigt när det finns en dedikerad tid-
ning inom rivning och återvinning. Få andra 
länder har faktiskt det. Men samtidigt har vi 
ett väldigt starkt fotfäste hos de som tillverkar, 
säljer och jobbar med lite lättare utrustning”, 
säger Jan Hermansson.

DEMOLERING DET SAMLANDE NAMNET
Under de 25 år som tidningen producerats har 
det hänt oerhört mycket i branschen. Redan 
från början myntades uttrycket demolering 
som omfattar i princip allt som bearbetar 
betong eller river. Det kan vara en väggsåg, 
vattenbilningsrobot, hydraulhammare, be-
tonggolvslip, betongsax eller mobil återvin-
ningskross. Alla demolerar på sitt sätt. Sedan 
finns en mängd sidoutrustning som spelar stor 
roll för att de andra metoderna ska fungera så 
effektivt som möjligt.

“Det har varit fantastiskt roligt att följa den 
här branschen under så många år.  Jag vet inte 
hur det är med andra nischade branscher men 
det har hänt extremt mycket på produktsidan 
och hur entreprenörerna jobbar sedan 1995”, 
säger tidningens redaktör Jan Hermansson.

Några av milstolparna då rivningsbran-
schen förändrats vad gäller produkter och 
metoder följer här. I mitten av 1990-talet do-
minerade användning av hydraulhammare 
i rivningssammanhang. Och några riktiga 
höjdrivare var inte att tala om. Den första rik-
tiga höjdrivningen i Sverige var väl när Lars-
Olov Dahl lyfte upp en Brokk på toppen av en 
hög byggnad och rev sig ner. Men från slutet 
av 1990-talet började dock en del fabrikat av 
höjdrivare att dyka upp, egentligen i takt med 
att vi började se allt fler typer av hydrauliska 
rivningsverktyg vid sidan om hydraulham-
maren. Det handlar då om betongsaxar och 
pulveriserare. Skrotsaxarna hade dock funnits 
sedan lång tid tillbaka för skrotbranschen men 
nu började det dyka upp saxar för användning 
vid rivning. Allt hängde ihop med ett ökat mil-
jötänkande. Rivning i innerstadsområden fick 
inte väsnas och då var de nya tysta verktygen 
ett utmärkt alternativ till hydraulhammarna. 
Hoppet fanns också till att man skulle åter-
vända rivningsmassorna direkt på plats. Men, 
som sagt, här var Norden lite för tidiga och 
denna tanke fick aldrig någon fart då lagstift-
ningen inte fanns på plats. Det är först under 
det senaste decenniet som det blivit riktigt 
lönsamt att återvinna. Efter saxarna och pul-
veriserarna gick det en tid tills de hydrauliska 
rivnings- och sorterskoporna började dyka upp 
på marknaden och blev ett populärt rivnings-
verktyg. Strax kom också multiprocessorerna 
där man kan använda olika typer av käftar på 
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samma verktygskropp. Med denna utveckling 
med flera olika verktyg för olika arbetsupp-
gifter ökade behovet att kunna byta verktyg 
snabbt. Till en början var det väldigt omstän-
digt att byta vilket resulterade i att många en-
treprenörer använde fel verktyg för uppgiften 
för att det var för tidsödande att byta. Rädd-
ningen blev det nya snabbkopplingssystemt 
från OilQuick som banade vägen för flera an-
dra tillverkare efter dem. OilQuicks automa-
tiska snabbkopplingssystem har revolutionerat 
rivnings- och återvinningsbranschen över hela 
världen där operatören på några sekunder kan 
byta redskap utan att ens behöva går ur ma-
skinen. Med fler verktyg och enkla byten blev 
bäraren allt mer användbar vilket gjorde att allt 
fler olika typer av verktyg utvecklades. De sto-
ra tunga tillverkarna av rivningsverktyg fanns 
i Norden, Japan, Korea och Italien, något som 
gäller än idag. Dock har mängden tillverkare 
exploderat sedan slutet av 1990-talet och på se-
nare år kommer många fabrikat även från Kina. 
På senare år har verktyg för krossning, siktning 
och fräsning blivit allt mera vanligt. Numera 
kan man montera en kross- eller siktskopa på 
maskinbommen och enkelt hantera rivnings-
material direkt på byggarbetsplatsen. Något 
som var tanken att de små mobila krossverken 
skulle ha gjort om lagstiftningen varit på plats. 
Sedan har olika typer av hydrauliska fräsverktyg 
blivit populära bland även rivningsentreprenö-
rer för att fräsa av betong- eller asfaltsytor eller 
helt enkelt kapa tjocka armerade betongplattor 
med särskilda fräshjul. I en sådan här tidsarti-
kel kan man bara skrapa lite på ytan av vad som 
hänt annars skulle vi kunna fylla hela tidningen.

DEN SVENSKA MODELLEN
Som nämndes i början av artikeln spelade 
Brokks fjärrstyrda rivningsrobotar i kombina-
tion med håltagningsutrustning och de entre-
prenörer som jobbade med det, en avgörande 

roll för tidningen utveckling. Inom denna sektor 
har det hänt oerhört mycket på 25 år. Vad vi sett 
när vi gjort tidningen är att Brokk-operatörer 
och håltagare hjälpt varandra under årens lopp. 
När sedan Husqvarna lanserade sina rivnings-
robotar fanns ett alternativ och press på Brokk 
ökade. Något som Brokk svarat med att lansera 
en rad nya modeller under de senaste 10 åren. 
De som jobbade med rivningsrobotar upptäckte 
att ibland kanske det funkar bättre att använda 
en vägg- eller vajersåg för en uppgift eller tvärt 
om. Ofta behövs båda metoderna. Och det är 
precis så som dessa entreprenörer jobbar i Sve-
rige.  Till en början var detta arbetssätt en rent 
svensk företeelse, med det var innan Professio-
nell Demolering skapades. Sedan spred det sig 
till övriga nordiska grannländer, övriga Europa, 
USA och vidare i världen. Även om detta arbets-
sätt ökat dramatiskt i popularitet finns många 
marknader kvar runt om i världen att “missio-
nera” på. 

Vad som sedan hände i Sverige som skulle 
utöka håltagarens och Brokk-operatörens ar-
betsuppgifter ytterligare var en uppfinning från 
Söderköping som underlättade slipningen av 
betonggolv. Med en planetväxlad golvslipma-
skin med flera sliphuvuden kunde betongytor 
effektivt jämnas till. När håltagarna och rivarna 
fick förfrågningar om detta innan HTC släppte 
sina produkter var jobben inte så intressanta 
då ingen bra utrustning fanns. Men med bättre 
och effektivare maskiner visade det sig att man 
började erbjuda dessa tjänster också. Man var ju 
ändå på plats så att säga. Allt fler håltagare och 
rivare började investera i golvslipar. Nyheten 
spred sig ganska snabbt till andra länder där me-
toden faktiskt fick mer fotfäste än i Sverige. När 
HTC sedan lanserade begreppet att polera det 
slipade betonggolvet till en superfinish form-
ligen exploderade marknaden internationellt. 
Polerade betonggolv blev en slutprodukt och 
man slapp epoxygolven och allt underhåll. Med 
detta ökade också antalet tillverkare runt om i 
världen. Den marknad som anammade meto-
den mest var USA vilket fortsatt är den mark-
nad där slipning och polering av betonggolv är 
mest utbrett. I Sverige har vi slipat sedan slutet 
av 1990-talet men det skulle dröja innan man 
började polera på allvar.  Ur denna utveckling 
av produktinnovationer i Sverige har det följt en 
rad olika sidoprodukter som varit avgörande för 
att jobbet och slutresultatet skulle bli så bra som 
möjligt. Vi tänker då på våra duktiga utvecklare 
och tillverkar av stofthanterare, luftrenare och 
slamsugar. 

I takt med utvecklingen av olika typer av hål-
tagningsutrustning från tillverkare som Pentru-
der, Husqvarna, Jerneviken, Jack Midhage, Hag-
by, SDC, HTC och Scanmaskin med flera har 
Ermator, Pullman och Dustcontrol sett till att 
utveckla professionell utrustning som hanterar 
dammet och slammet effektivt. På denna våg 
har dessa tillverkare också följt med ut i världen 
och idag är dessa varumärken starka både när 

och fjärran. Som bekant köptes dock Ermator 
upp av Pullman som sedan köptes upp av Hus-
qvarna där numera HTC också ingår. Dustcon-
trol är dock fristående. Och de tidigare ägarna 
av Ermator driver numera tillverkaren Sila. 

Med alla dessa unika produkter och meto-
der får vi heller inte glömma vattenbilningstek-
nik som egentligen var orsaken till at den här 
tidningen såsmåningom startade. Vattenbil-
ningsmetoden är ursprungligen en unik svensk 
metoden och i Sverige finns de enda renodlade 
tillverkarna av vattenbilningsutrustning, Conjet 
och Aquajet Systems. Till detta skall läggas en 
handfull renodlade vattenbilningsentreprenörer. 

Som avslutning på denna grova summering 
av 25 år med Professionell Demolering kom-
mer här lite “name dropping” av exempel på 
företag och personer som passerat eller som 
fortfarande är aktiva i branschen:

HRA Industri, • Kjell Larsson • Bror Öst-
erman • Zohrro • Joker • Hietala & Son AB • 
Diaserwik • Stabilator • Rammer Svenska AB 
• Thordab • Olssons Diamantverktyg • Hagby 
Bruk AB • Hagby Asahi • DMX Maskin Bert 
Håkansson • SIMA • Dimas • Dibo Maskin • 
SÅAB • Berti Franzén AB • IBEX AB • Södertäl-
je Borrteknik •  VSM Lastab • NCC Waterjet • 
Bergtrack • SIBSAB • Riviära • Svedala • Nord-
berg • Engson Maskin • Holmhed Systems • 
JCB Svenska AB • Lifton Hydrateam • MiniCut 
• SMA Maskin • Essverk • Minimaskiner • Er-
mator • Bevaclean • Tesab • Gunnar Thunbergs 
Rivnings AB • Diaglobe • Mats Johansson • CS 
Maskin • Rivners • Lodab • Forshaga Svetsser-
vice • Sandvik • Datek • Conjet • Atlas Copco 
• Ankerløkken Maskin • Hakab • O Hallqvist 
• Maskinexpo • Ajour Trading • Roland Jarl • 
Roy Johansson • Owe Persson • mm.

Med det sagt tar vi sikte på ytterligare 25 år 
av rapportering.

www.professionelldemolering.se
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vägg- och vajersågar
DET SENASTE INOM             

T
yrolit expanderar sitt vajersågsortiment 
och presenterar den nya WCU17, en 
lätt och universell vajersåg med ergo-
nomiskt optimerade komponenter och 
enkel hantering. Det nya vajersågsyste-

met är designat för en bruttovajerlängd på 17 
meter. WCU17 består av tre huvudkomponen-
ter och kan monteras snabbt. Den långa slag-
längden i den förenklade vajerlagringen möj-

liggör maximalt utnyttjande 
och tillämpning för en 
maximal strukturstorlek 
på 12,6 meter. Dessutom 
säkerställer den Tyrolit-
patenterade multihjuls-
drivenheten en smidig 
start av systemet. Liksom 
flera Tyrolit-maskiner är 
även WCU17 designad för 
modulärt bruk. Systemet 
är kompatibelt med dri-
venhet och fjärrkontroll 
till väggsågarna WSE1217 
och WSE1621, samt hy-

drauliska drivenheter 
från Tyrolit.

“Vår nya WCU17 
är en helt annan 
maskin än vad vi 

Bland vägg- och vajersågar kommer nu totalt tre nyheter från två olika företag. 
Tyrolit expanderar sitt vajersågsortiment med två vajersågar. Dessutom lanserar 
Pentruder en alldeles ny väggsåg anpassad till betonghåltagningsbranschen.

haft innan”, säger Walter Sund, försäljnings-
chef Norden Tyrolit. ”Tidigare modeller är alla 
byggda runt ett kärnborrstativ, som har sina 
fördelar men också sina nackdelar. När man 
här har gått bort från stativet kan man bygga 
wiresågen runt en centerpelare istället för på 
framsidan av kärnborrstativet. Detta ger myck-
et bättre balans i maskinen, som återigen gör 
den lättare att hantera. Tyrolits patenterade 
drivsystem, där flera drivhjul kan monteras på 
en gemensam drivaxel, gör att platsbehovet är 
mindre än hos konkurrenterna. Detta gör Ty-
rolits maskiner mycket kompakta.”

Tyrolit introducerar även den elektriska 
sågen WCE18, den senaste medlemmen i de-
ras vajersågsfamilj. Den kommer från deras 
amerikanska bolag Diamond Products och är 
sedan tidigare tillgänglig i USA, men nu är den 
med sitt CE-godkännande även ute på den 
europeiska marknaden. Sågen levereras med 
en extra stor vajerlagring på 15 meter och en 
kraftfull 18 kW högfrekvensenhet. Denna ma-
skin är främst anpassad för de större och mer 
krävande jobben. Funktioner inkluderar varia-
bel vajerhastighet på 0-25 m/s, justerbar vajer-
spänning, en total vajerlängd på 19 meter, högt 
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vridmoment vid uppstart tack vare det stora 
drivhjulet (Ø 445 mm), sänkt komponentsli-
tage på grund av låg belastning i vajerlagret, en 
tydlig och användarvänlig styrenhet och vat-
tenkyld högfrekvensmotor.

PENTRUDER 
LANSERAR NYA VÄGGSÅGEN RS2
Ett komplext och omfattande arbete med 
Pentruders nya teknikplattform för betong-
håltagningsmaskiner börjar närma sig sitt slut. 
Ett av de viktigaste målen när Pentruder RS2 
togs fram var att utveckla en väggsåg som vä-
ger mindre än 25 kg. EU-regler anger dessutom 
att detta är högsta vikten för ensamarbete med 
mobila maskiner. RS2 väger 24,3 kg inklusive 
en 18 kW motor.

Både drivaggregat och fjärrkontroll är ut-
vecklade av Tractive och partners och är helt 
anpassade till betonghåltagningsbranschen. 
Fjärrkontrollen är vattentät, stöttålig, har lång 
batteritid, tydlig display och säker radioöverfö-
ring. Pentpak 3, som driver väggsågen, är även 
den vattentät och robust. Allt är utvecklat från 
grunden och bygger på en motor med högt ef-
fekt/vikt-förhållande och avancerad styrning 
av motorn. Verkningsgraden är 93 % vilket 
möjliggör hög effekt i en kompakt såg.

“Det har tagit längre tid än vi planerat men 
vi har nått våra högt ställda mål gällande vikt, 
prestanda och säkerhet”, säger Kristoffer John-
sen, produktionschef Tractive. ”Vi har satsat 
mycket på driftsäkerhet för både mekanik 

och elektronik vilket användarna kommer att 
märka. En utmaning, dock helt nödvändig, har 
varit att uppnå den högsta EMC-klassningen. 
Detta kommer att höja driftsäkerheten, sär-
skilt när generatorer används.”

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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Standard

Against black background

Against orange background

Against white background

Dual View möjliggör en bekväm 
och snabb växling av stolspositio-
nen genom 180 graders rotation 
av manöverpanel och stolskonsol. 
På detta sätt har användaren alltid 
god sikt i körriktningen vid trans-
port samt på- och avlastning. 

Dumprarna DV60, DV90 och 
DV100 med Dual View erbjuder 
god sikt. Rotationen av stolen 
och manöverpanelen kan utföras 
bekvämt från förarstolen via ett 
enkelt handgrepp. Genom att låsa 
upp och sedan rotera manöverpa-
nelen bestämmer man sikt- och 
körriktning. Konceptet optimerar 
siktfältet i såväl den nya körrikt-
ningen som i baskriktningen.

“Genom våra hjuldrivna dumprar 
med Dual View har vi inom detta 
område totalt omdefinierat temat 
säkerhet”, säger Alexander Gres-
chner, försäljningsdirektör Wacker 
Neuson Group. ”Tillsammans med 
kunder från olika marknadsseg-
ment kunde vi utveckla en lösning 
som är enkel att hantera och sam-
tidigt har stor betydelse.”

Med stolpositionen ändrar an-
vändaren sikt- och körriktning 
framåt. Föraren styr den hjuldriv-
na dumpern med basken i körrikt-
ningen, på- och avlastning utförs 
med full sikt över lastområdet och 
kör (efter 180 graders vridning av 
stolen) samma väg igen med fritt 
siktfält framåt, utan att behöva 
vända fordonet. Därigenom är all-
tid arbetsområdet i full översikt. 
Även vid fullt lastad bask förhin-
dras inte sikten. Precis som på en 

lastbil har föraren flaket bakom sig 
vid körning. 

För att behålla sikten över bas-
ken kan som tillval en backkamera 
byggas in, skyddad i ramen. Som 
tillval kan en framåtriktad kamera 
komplettera den perfekta sikten 
framåt. Både kameror och display 
uppfyller den högsta skyddsklas-
sen IP69 (dammtät och skydd mot 
vatteninträngning) och är därför 
lämpade för tuffa omständigheter 
på en byggarbetsplats. 

För intuitiv manövrering av 
dumprarna med Dual View finns 
säkerhetsdetaljer såsom den hy-
drostatiska drivningen, den hy-
drauliska parkeringsbromsen, lik-
som manövrering med joystick 
som garanterar att föraren alltid 
håller en hand på ratten. Model-
lerna med Dual View finns utöver 
varianterna med förarplatstak 
(Canopy) eller nedfällbar ROPS 
överkörningsskydd även tillgänglig 
med förarhytt. Ett robust skydds-
galler på basken skyddar förare 
och förarhytt för nedfallande ma-
terial eller skador från grävmaski-
nen. 

Tack vare midjestyrningen är 
Wacker Neusons hjuldrivna dum-
prar manövrerbara och terränggå-
ende. De kan användas i oländig 
terräng. Också fullastad behåller 
den alltid markkontakt och god 
dragförmåga, även på ojämnt un-
derlag. En flexibel sidotippbask 
erbjuder steglös 180 graders tipp-
ning, så att materialet kan förde-
las exakt. 

Ny dumper med Dual View 
från Wacker Neuson
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COVID-19
Bygg- och anläggningsbranschen i världen är som alla andra branscher 
mycket beroende av olika typer av mötesplatser för att kunna utvecklas 
och för att produkter och tjänster ska kunna utbytas. Ett tvärstopp för dessa 
möten i form av mässor och konferenser slår hårt mot vår marknad och eko-
nomi.

PARALYSERAR BESÖKSNÄRINGEN

C
oronakrisen slår hårt mot besöks-
näringen i vårt samhälle och till den 
hör även de olika branschmässorna 
samt konferenser. Året började dock 
bra utan något Corona-hot och mäss-

san World of Concrete i Las Vegas kunde ge-
nomföras enligt planering. Någon vecka efter 
WOC arrangerade USA rivningsförening, 
NDA, sin årliga konferens och mässa, denna 
gång i Austin, Texas. PD systertidningar PDi 
och PDa var på plats. Personalen tog sig dock 
hem med nöd och näppe innan det verkliga ut-
brottet av Corona i Kina. Ett par veckor senare 
var det så dags för årets största globala mässa 
Conexpo-Con/Agg i Las Vegas. 

GENOMFÖRDES TROTS FARHÅGOR
Ryktena gick om att ställa in men många ut-
ställare var redan på plats så mässan genom-
fördes ändå. Men nu hade smittspridningen 
även kommit till Europa och många utställare 
och besökare på mässan valde att boka om 
sina biljetter och åka hem tidigare. Alla lycka-
des dock inte och vi har hört många historier 
om personer som fått boka om sina biljetter 
via andra länder till en avsevärt ökad kostnad 
både gällande biljettpriset och extra nätter på 

hotell. PDi Magazines redaktör, Andrei Bush-
marin, som bor i Sankt Peterburg, Ryssland, 
lyckades tidigarelägga sin hemresa och flyga 
till Helsingfors. Ryssland hade stängt luftrum-
met och var på väg att stänga gränserna. An-
drei lyckades dock ta snabbtåget från Helsing-
fors till Sankt Petersburg i elfte timmen, precis 
innan gränsen stängde.

Efter att Conexpo-Con/Agg genomförts har 
i princip alla mässor och konferenser cancelle-
rats eller flyttats fram i tid. Orsaken: Covid-19, 
naturligtvis. Här följer en liten genomgång 
av förändringar kopplat till bygg- och anlägg-
ningsbranschen. Tyska håltagarmässan Be-

bosa skulle ha hållits i Willingen i Tyskland i 
slutet av mars. Den internationella bransch-
föreningen IACDS skulle ha hållit sitt årsmöte 
i samband med Bebosa samt sitt 25-årsfirande 
vilket också ställdes in. Ett 50-tal medlemmar 
från BFB-Byggnadsberedning hade också pla-
nerat att besöka Bebosa men fick ställa in. Det 
som gäller nu är att IACDS planerar att hålla 
sitt årsmöte och jubileumsfirande i samband 
med DEMCON 24-25 september, 2020.

FLER MÄSSOR ÄNDRAR SINA DATUM
I takt med virusets utbredning började allt fler 
event att ställas in. Italienska mässan Samoter 
som skulle gått i april flyttade fram sina da-
tum till 21-25 oktober, 2020 istället. Nyligen 
meddelade Nordbygg, som också skulle ha 
gått i april, att man flyttar mässan till 29 sep-
tember-2 oktober. Således blev det ganska tajt 
mellan DEMCON som arrangeras veckan före. 
Arrangörer runt om i världen hoppades in i det 
sista att man skulle kunna hålla fast vid sina 
datum. Även Maskinleverantörernas mässa, 
Svenska Maskinmässan på Solvalla beslutade 
sig för att flytta arrangemanget till 1-3 okto-
ber i år och krockar således med Nordbygg en 
aning. Dock har mässorna olika inriktning.



1-2020 • Branschtidningen Professionell Demolering    41

Detta är bara några exempel på hur förö-
dande utbredningen av en pandemi kan bli 
för allas verksamhet. Vad vi nu kan hoppas på 

är att utbrottet börjar klinga av så sakta. En 
del forskare och experter spår att vi kanske 
passerat det värsta någon gång i slutet av maj 

och att det mesta kommer igång igen under 
sommaren. En del experter varnar dock för 
att viruset kan komma tillbaka igen under 
hösten, kanske inte i samma omfattning som 
nu dock. Branschen kan bara hoppas att detta 
inte händer då fler mässor och de mässor som 
flyttat sina datum kan riskera att flyttas till 
2021.

Frågan är dock om alla småföretag har den 
uthålligheten särskilt barer, restauranger och 
hotell som lever på besökare. För att bromsa 
smittspridningen måste vi dra ner på de per-
sonliga kontakterna och då blir det framförallt 
besöksnäringen som drabbas. Men i övrigt 
måste livet fortsätta. Det är farligt för hela 
näringslivet om alla drar i nödbromsen och 
vår omsättning av varor och tjänster utplånas 
på grund av företagens rädsla. Om inte han-
deln med varor och tjänster kommer i gång så 
snart som möjligt och även upprätthålls kan 
en konjunktur som var förhållandevis god 
för bara någon månad sedan falla tillbaka på 
en nivå som vi upplevde under depressionen 
på 1920-talet. Nu är det ingen ekonomisk kris 
egentligen utan det är Covid-19. Men fortsät-
ter detta kan vi få en ekonomisk kris som det 
kan ta år att komma ur. 
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Dalstorpsföretaget Drome har utsetts av AGP Europe som 
officiell distributör på den Svenska marknaden för AGPs 
kompletta program.

D
rome kommer att sätta fokus på de pro-
dukter och produktområden som visat 
sig klara av de krav som svenska profes-
sionella håltagare har.

TRE STARKA AGP-MASKINER
AGP är framförallt kända för sin handsåg C16 
som funnits på svenska marknaden sedan 2017. 
“Det har skett en del förbättringar kring motorn 
för denna såg och samma motor används för 
ringsågen R13. Dromes Rapid och Arrow Fast-
klinga har visat sig funka mycket bra med AGPs 
maskiner”, säger Dromes VD Roger Jonasson.

Förutom C14 och C16 så kommer Drome 
att även marknadsföra en mycket stark och 
robust ringsåg från AGP, nämligen R13. Ring-
sågen går på 1-fas och klarar av “endast” 22 cm 
djup kapning vilket är tillräckligt i många fall.

Kombinationen med tre styrspår på ringen 
och 22 cm kapdjup (330 klinga) och en paten-
terad lösning för att justera spänningen av 
klingan, gör denna maskin mycket användar-
vänlig såg.

“Sågen har också väldigt låga service- och 
underhållskostnader jämfört med högfrek-
vensdrivna lösningar. Klingan vandrar inte alls 
mycket i sidled tack vare storleken och de tre 
styrspåren”, säger Roger.

Ringsågsklingan går också att montera utan 
att ta bort skyddet.

HF-MASKINER ÄVEN FRÅN AGP
För den som önskar starkare handsågsmaskiner 
kommer Drome även att erbjuda högfrekvens-
drivna hand-, ring- och kedjesågar från AGP. 
Vad som gör AGPs högfrekventa sågar unika är 
att de använder permanenta magnetmotorer 

istället för en induktionslösning. Detta gör att 
man får ut hela 86 procent av vad man stoppar 
in i stället för en verkningsgrad på ca 75 pro-
cent. PM-motorn gör att man får en uteffekt på 
5,6kW på en 6,5kW motor.

 Dromes HF-program från AGP kommer att 
bestå av handsågen C18 och ringsågen R16 som 
klarar 30 cm kapdjup. I höst kommer sedan 
kedjesågen som klarar 46 cm djup. Alla dessa 
sågar har en uteffekt på 5,5-5,6kW. “Den norska 
marknaden som redan har tillgång till detta 
paket från AGP har funnit att maskinerna fun-
kar mycket bra”, säger Roger.

 
BORRMOTORER FRÅN AGP
Drome kommer som sagt att satsa fullt ut på 
AGPs kompletta program för handhållna ma-
skiner. För starkare stativmonterade säljer 
Drome Cardis sortiment som visat sig passa 
svenska marknaden utmärkt.

AGPs sortiment av borrmaskiner innefat-
tar bland annat en dubbhålsmotor som varvar 
hela 6500 varv på 1,8kW motor. Till denna 
kommer motorer för torrborrning och två 
stycken motorer för våtborrning. Dessa maski-
ner har motorhus i magnesium som gör dem 

mycket lätta men fortsatt mycket kraftfulla 
med en drivkapacitet på 2 och 2,5 kW. “Dess-
utom är motorerna väldigt driftsäkra och an-
vändarvänliga”, säger Roger.

HANDSLIPMASKINER FRÅN AGP
Drome släpper också hela AGPs slipkoncept 
på den svenska marknaden. Det handlar om 
handhållna slipar från 125 till 180 mm med ka-
pacitet på 2,2 kW.

“I sortimentet finns även borstlösa PM-mo-
torer som ger mycket bra kraft, lång körcykel 
och maskinerna har sex ställbara varvtal”, be-
rättar Roger. 

Vad som bör tilläggas är att motorerna är 
damm och vattensäkrade enligt IP55. Den 
högfrekvensdrivna handslipen finns i två olika 
utföranden. En maskin finns också med dub-
belhandfattning och en antivibrationslösning. 
Roger tror att det kommer att bli en kraftfull 
favorit på 2,2 kW, bland de som slipar mycket.

SPÅRSÅGAR
Roger nämner också en spårsåg från AGP som 
är mycket populär på andra marknader och som 
han tror kommer at uppskattas i Sverige också. 
Sågen sågar 150 mm spår med en kapacitet på 
2,5 kW vilken klarar att ta fem stycken klingor.

Sammanfattningsvis kan man helt klart 
säga at Drome är på hugget, trots Corona-tider. 
Sakta men säkert bygger man upp sitt maskin-
program. Förutom dessa produkter har man ett 
nära samarbete med Sila AB som tillverkar luft-
renare med mera samt Delfin industridammsu-
gare. Det ska bli intressant att se vad som kom-
mer härnäst på maskinsidan från Drome. Det 
kanske Demcon i september kan utvisa.

www.drome.se

Ringkapar från AGP. 

AGPs handhållna kap C16 med klingor från Drome. AGPs C18-kap med klingor från Drome.

Många nyheter från Drome

Enkelt att underhålla AGPs dubbel-
handfattade slipmaskin.
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Durable PerformanceDurable 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, högvärdiga materialen.  
Med mer än 35 års erfarenhet av att utveckla och bygga transmissioner och  
betonghåltagningsutrustning vet vi vad som krävs för att skapa hög-
presterande 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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Volvos nya EC300E Hybrid-grävmaskin 
utmärker sig med sin bomsänkningsrö-
relse, som laddar energilagrande acku-
mulatorer som i sin tur används för att 
driva motorsystemet.

Till skillnad från andra system som 
fångar upp svängningsenergin från en 
grävmaskins överbyggnad för att ge mo-
torn elektrisk assistans, så skördar Vol-
vos hydraulhybrid EC300E Hybrid ”fri” 
energi som genereras av nedåtrörelsen 
hos grävmaskinens bom och använder 
den för att ladda motorsystemet. De re-
gelbundna bomsänkningsrörelserna lad-
dar tjugoliters hydraulackumulatorer, 
som sedan levererar energi för att driva 
hydraulhjälpmotorer som hjälper till att 
driva motorsystemet. Styrförmåga och 
prestanda är samma som för vanliga 
EC300E, inklusive möjligheten att arbeta 
i Eco-läge och hybridläge samtidigt.

Lösningen minskar enligt återförsäl-
jaren Swecon Anläggningsmaskiner mo-
torbelastningen och ger upp till 20 % hö-
gre bränsleeffektivitet respektive upp till 
17 % mindre koldioxidutsläpp utan några 
prestandaförluster. Vid användning i 
gräv- och tippapplikationer (särskilt så-
dana med svängning inom 90 grader) 
kan metoden ha betalt sig själv på knappt 
två år. Hårdvaran består endast av några 
tilläggskomponenter som är lätta att un-
derhålla. Teknik som denna är en del av 
Volvo CE:s målsättning att uppfinna och 
utveckla mer hållbara och kostnadseffek-
tiva lösningar åt sina kunder.

www.swecon.com

Ny hybridgräv-
maskin från Volvo

Foto: Volvo Construction Equipment

OQTR-N är baserad på den cylin-
derlösa NOX-tiltrotatortekniken 
med kontinuerlig 360 graders ro-
tation och tiltvinkel på 2 x 50 gra-
der. En av fördelarna är maximal sikt 
runt tiltrotatorn, utan utstickande 
cylindrar. Tiltrotatorn har dessutom 
hög stabilitet och lång hållbarhet 
tack vare specialgjutet hus med all 

hydraulik integrerad. Tillsammans 
med Oilquicks fullautomatiska 
snabbfästen och säkerhetssyste-
met OQLS får användaren enligt 

Oilquick ett hjälpmedel för att ef-
fektivisera och maximera vardagen. 

Hydrauliska och elektriska verktyg 
kan bytas på kort tid utan att använ-

daren behöva kliva ur hytten.

Ny cylinderlös tiltrotator med Oilquick-snabbfästessystem

Nya säkerhetslösningar från Oilquick

NY TILTROTATORSERIE FRÅN OILQUICK
Oilquick lanserar sin nya tiltrotator-serie 
OQTR-E, ett resultat av ett samarbete med 
tiltrotatortillverkaren Engcon. Serien har fem 
olika modeller för grävmaskiner från 6 ton upp 
till 33 ton. Genom samarbetet breddar Oilquick 
sitt tiltrotatorerbjudande till fler tillverkare. 

”Engcon och OilQuick kompletterar varandra 
utmärkt och vi är övertygade om att vi kom-
mer att hjälpa varandra att ytterligare stärka 
vår ledande ställning både när det kommer till 
fullautomatiska snabbfästen och tiltrotatorer”, 
kommenterar Stig Engström, ägare Engcon.

Oilquick erbjuder sedan 
fem år tillbaka OQ LockS-
upport, ett elektroniskt 
övervakningssystem för 
grävmaskiner. Nu lanse-
ras OQ LockSupport 2.0 
som erbjuder nya sensorer, 
bättre kablage och helt ny 
mjukvara. OQLS guidar 
föraren igenom hela red-
skapsbytesprocessen, stan-
dardiserar manövreringen 
av låsfunktionen och ger 
föraren information över 
en hyttpanel. OQLS finns även för två snabb-
fästen i “sandwichutförande”, det vill säga över 
och under tiltrotatorn.

Nu har OilQuick även tagit fram en innova-
tiv fallsäkring, OQSH, som förhindrar farliga 
tapp av redskap runt maskinen. Vid slarvig 

eller felaktig koppling av 
föraren så fångar OQSH:s 
säkerhetskrokar redskapet. 
Man kan jämföra OQSH 
med ett säkerhetsbälte i en 
bil, som automatiskt trä-
der i kraft vid tillbud och 
risk för personskada.

Som ytterligare ett kom-
plement har OilQuick ock-
så tagit fram en mekanisk 
låsindikator, MRL, som 
ger föraren klart besked 
om fästets låskolvar är i 

låst eller olåst läge. Observera att MRL visar att 
redskapet är riktigt kopplat och låst enbart när 
låskolvarna är i rätt position under grindaxeln. 
OQLS, OQSH och MRL är fristående säker-
hetslösningar som kan användas fristående el-
ler i olika kombinationer med varandra.
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På ConExpo i Las Vegas lanserade Brokk ett 
unikt integrerat system som binder kvarts-
damm genom vattendimma, för säkrare ar-
betsmiljö inom rivningsbranschen. De farli-
gaste partiklarna är de som inte syns och därför 
genererar systemet en finfördelad dimma som 
aktivt binder de luftburna dammpartiklarna. 
Den nya idealiska lösningen för att bekämpa 
skadligt kvartsdamm kommer finnas tillgäng-
ligt för alla Brokks rivningsrobotar.

“Vi har alltid säkerhet i fokus, vilket är anled-
ningen till att vi i över fyra decennier utvecklat 
fjärrstyrda rivningsrobotar och tillbehör som 
gör det möjligt för operatörer att undvika risk-
fyllda områden”, säger Martin Krupicka, VD 
och koncernchef för Brokkgruppen.

“Däremot har kartsdamm fortsatt varit ett 
problem och traditionella metoder har hjälpt, 
men vi har strävat efter en ännu effektivare 
lösning som verkligen förbättrar arbetsmil-
jön”, fortsätter Martin.

Branschorganisationer för hälsa och säker-
het har identifierat kvartsdamm som en bety-
dande risk och har därför begränsat den tillåtna 
exponeringen för arbetare inom bygg- och riv-

ningsbranschen. Det finns i dagsläget olika sätt 
att uppfylla kraven, där vissa väljer att använda 
spraysystem, slangar och sprinklers för att mot-
verka problemet. Tyvärr är inte alla system till-
räckligt effektiva och sprider för stora vatten-
droppar, mycket större än kvartsdammet de är 
avsedda att binda. Partiklarna sträcker sig från 
0,1 till 1 000 mikrometer medan de traditionella 
metoderna producerar vattendroppar som är 
200 till 1 000 mikrometer i storlek.

Storleken och hastigheten på de större drop-
parna gör att kvartsdammet strömmar runt drop-
parna i ett fenomen som kallas ”slipstream-effekt” 
istället för att fånga upp partiklarna. Det är drop-
parnas storlek som avgör om de kan binda det far-
liga kvartsdammet och inte anläggningens, även 
små system kan generera för stora droppar.

Integrerat system för 
atomiserad vattendimma

Eftersom partiklarna lättare binds av vat-
tendroppar med liknande storlek, har Brokk 
utvecklat detta system för att producera vat-
tendroppar som är endast 10 mikrometer. 
Detta skapar en dimma av atomiserat vatten 
som binder dammpartiklarna i luften och som 
sedan lägger sig på marken för optimal upp-
samling av dammet. Systemet är integrerat i 
montagesatsen istället för själva redskapet, vil-
ket möjliggör användning på flera redskap tex. 
hydraulhammare, betongsaxar och fräsar. Sys-
temet matas genom att ansluta en vattenslang 
till den inbyggda hydrauliska vattenpumpen.

Förutom att binda dammet på ett effektivt 
sätt så förbrukar Brokks vattendimma mindre 
vatten än andra metoder, endast 0,2 liter per 
minut, vilket gör systemet betydligt mer ekono-
miskt och miljövänligt än andra metoder. Spar-
sam användning av vatten minskar risken för pö-
lar och hala underlag och i sin tur även olyckor, 
allt för en säkrare och mer effektiv arbetsplats.

www.brokk.com
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När Jess Schakt AB i Bålsta investerade i ny 
hjullastare förra året, så valde de en Komatsu 
WA380-8 på strax under 20 ton. Efter drygt 
ett år i 5-skiftsdrift på gipsfabriken i Bålsta är 
ägarna och förarna nöjda.

”Den här maskinen har gått klanderfritt i 
kontinuerlig drift, dygnet runt, alla veckans 
dagar”, säger Ulrika Jatala, personalansvarig 
Jess Schakt. ”Vi är nöjda med driftsäkerheten, 
ekonomin och hur bra den tål de besvärliga 
förhållandena under arbetet vid fabriken.”

Komatsun används för invägning och 
blandning av råmaterial för tillverkning av 
gipsskivor. Maskinförarna följer ett recept och 
blandar material som sedan förs in till tillverk-
ningen.

Blandningen består av återvunnen gips och 
krossad naturlig gipssten. Vid inlastningen tar 
maskinen skopor med material, väger dem 
med skopvågen, blandar och lastar sedan i 
inlastningsfickan. Arbetet innebär mycket 
damm, vilket maskinen klarar bra. Arbetsvoly-
men varierar, men i genomsnitt hanterar ma-
skinen ungefär 1500 ton material varje dygn.

”Vi tar ungefär sex ton per skopa”, säger ma-
skinföraren Fredrik Sonfors. ”Efter ett tag får 
man bra ögonmått och kan komma ganska ex-
akt vid varje skoptag. Det dammar rejält, men 
hytten är så bra för den släpper inte in något 
damm.”

Han berömmer också maskinens stabilitet. 
Sex ton i skopan och kontinuerlig masshante-
ring med lyft, vägning, transport och bland-
ning sker med minimalt gung och trygg kör-
ning. Ulrika Jatala påpekar att filter, slangar 
och kaross klarar den basiska miljön bra. Efter 
drygt ett år och snart 7000 drifttimmar har det 
varit betydligt mindre problem, än vad tidigare 
lastare av andra fabrikat har inneburit.

Andra fördelar med Komatsu WA380-8 är 
att dess bryt-, driv- och lyftkraft samt lyfthöjd, 
hör till de bästa i klassen. Ändå håller sig ma-
skinvikten under 20 ton. Viktfördelen sparar 
bränsle och betyder också att den kan köras 
på väg utan att överskrida trafikreglerna. I 
Sverige är Söderberg & Haak generalagent för 
Komatsu.

”Yes” för Jess Schakt AB om Komatsulastaren

Foto: Mats Thorner

Foto: Mats Thorner

Darda, tillverkare av hydrauliska och 
pneumatiska rivningsverktyg, lanserar 
nu den  universella saxen Multi Cutter 
MC300 med en öppningsbredd på 350 
mm för bärare upp till 9 ton.

Dardas visade produkten Multi Cut-
ter MC300 för allmänheten på Bauma 
i München. Produkten är baserat på 
MC200 och MC300, väger 290 kg och har 
en skärkraft på 60 ton. Med en öppnings-
bredd på 350 mm erbjuder Darda Multi 
Cutter MC300 maximal produktivitet för 
användning med bärare från 2,5 till 9 ton. 
I kombination med en fjärrstyrd Brokk-
rivningsrobot (B200 eller B300) blir den 
ännu effektivare.

Dardas Multi Cutters är lämpade för 
skärning av profiler, verktygsledningar 
och kablar inom olika industrier, inklu-
sive rivning, slagtillverkning, konstruk-
tion, återvinning och kärnkraftsindustrin. 
Exempelvis rensas industrihallar och 
produktionsanläggningar för rör, stålbal-
kar och ventilationsaxlar, högar av kablar 
skärs i bitar och materialen sorteras för att 
förbereda rivningsarbete. På återvinnings-
platser skärs plaströr, högspänningskablar, 
djuphavskablar, skrot mm. Multi Cutters 
används för allt från bilåtervinning till se-
parering av bildäck och fälgar. De går även 
att använda under vatten.

"Den smala designen och manövrer-
barheten gör vår Multi Cutter till ett eko-
nomiskt skärverktyg för små bärare, även 
när man arbetar på svåråtkomliga plat-
ser”, säger Andreas Ruf, försäljningschef 
Darda. ”Den erbjuder enkelt underhåll 
och låga slitagekostnader.”

Darda utökar sin 
Multi Cutter-portfölj
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