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DEMCON Virtual Road Trip 2020 rullar ut under oktober
Med inställd DEMCON-mässa i september
på grund av Corona-pandemin fick vi tänka
om och tänka nytt. Inte ska det här viruset få
tysta oss helt vare sig som branschtidning eller
mässarrangör. Samt att de bokade utställarna
förtjänar på något sätt nå ut med information
om sina nyheter.
Under vecka 38 och 39 genomfördes inspelningar på olika platser i Mellansverige. Materialet
redigerades sedan och kommer att sändas under
oktober månad vid olika tillfällen. Exakt information om vilka företag, vilken
dag och vilket klockslag det
sänds hittar du på ett uppslag
längre fram i tidningen. I direkt
anslutning till de olika företagsoch produktvideorna kommer
en livesändning att arrangeras
för varje företag som deltar i
den virtuella roadtrippen. Du
som kund och deltagare kan ansluta dig till livesändningarna. Vi kommer att använda Microsoft
Teams. Du skickar helt enkelt ett mail till info@

demcon.se och anger vilken livesändning du
vill delta i. Livesändningarna kommer att ledas
av Professionell Demolerings redaktion och du
kommer att ha möjlighet att ställa frågor till
tillverkarna och distributörerna som varit med
i DEMCON Virtuel Road Trip. Vi hoppas på god
uppslutning och många frågor till leverantörerna.
Livesändningar har blivit allt vanligare under
pandemin men det är inte alltid en baggis att
få till dem. Jag har suttit med i livesändningar i
Indien där man haft över 500 deltagare. Oavsett
mängden deltagare så är det
viktigt att följa vissa regler
för att livesändningarna ska
bli lyckade. Det är viktigt att
någon leder livesändningen.
De deltagare som är med i
livesändningen ombeds att slå
på mikrofon och kamera på
datorn så alla medverkande
i livesändningen ser varandra. Däremot under
själva livesändningen är det bra om man stänger
av mikrofonen när man inte talar. Annars finns

risk för rundgång med dåligt ljud som resultat.
Vill man ställa en fråga slår man på telefonen
igen eller skickar ett textmeddelande via Microsoft Teams. Därefter kan leverantören besvara
frågorna. Tänk också på att sitta i en bra upplyst
rum så att du syns tydligt. Det är lite tråkigt med
anonyma deltagare som varken syns eller hörs
när man håller en livesändning.
Satsningen på DEMCON Virtual Road Trip är
något helt nytt för både Professionell Demolering
och DEMCON och det verkar som om det behöves en pandemi för att detta skulle starta upp.
En annan nyhet från SCOP AB och framförallt
PDs systertidning PDi Magazine är en internationell nyhetskanal kommer att lanseras inom
kort kallad DemolitionToday. DemolitionToday
är ett nyhetsprogram för demoleringsbranschen
och kommer att sändas regelbundet på YouTube
och egna hemsidan www.demolitiontoday.tv. Ett
pilotavsnitt kommer at släppas inom kort.
Jan Hermansson,
jan.hermansson@pdworld.com
Chefredaktör

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.

WEKA
HÖGFREKVENS
HANDKAPAR

Hos oss får du alltid passande klingor
med på köpet.
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Steelwrist får utmärkelsen
Sweden’s Best Managed
Companies
Kvalitetsutmärkelsen delas ut till
privata, svenska företag baserat på
kriterier som bedömer strategisk
inriktning, operationell kapacitet,
företagskultur och ekonomisk utveckling. Utmärkelsen delas ut av
Deloitte i samarbete med Nasdaq.
Best Managed Companies
grundades av Deloitte i Kanada
1993 och har sedan dess etablerats
i över 20 länder runtom i världen.
Sweden’s Best Managed Companies lanserades under 2018 av
Deloitte i samarbete med Nasdaq
och i år delas utmärkelsen ut för
andra gången. En oberoende jury
har valt ut de 18 företag som får
utmärkelsen i år.
“Steelwrist är som en spännande resa och det sägs att riktigt bra
ideer snabbt urartar till hårt arbete”, säger Stefan Stockhaus, vd
Steelwrist. “Vi har ett fantastiskt
bra team och en stark kultur där
vi hjälps åt att dra åt samma håll
i hela vår internationella organisation. Jag är stolt över att jobba
tillsammans med våra medarbetare och det känns kul för teamet
att ett hårt arbete under lång tid
uppmärksammas med denna utmärkelse.”
“Framtida lönsamhet bygger på
trygga interna processer”, säger
Therese Kjellberg, partner Deloitte och ansvarig Sweden’s Best
Managed Companies. “De här
företagen har en tydlig vision och
ett framåtlutat fokus. Ett sådant
arbetssätt är givetvis extra viktigt
i turbulenta tider.”
“Årets företag visar på exceptionellt ledarskap och starkt engagemang för att skapa lönsam tillväxt”,
säger Håkan Sjögren, oberoende
jurymedlem, samt Managing Director och ansvarig för noteringar
på Nasdaq i Stockholm.

Från vänster: Richard Aulin, Markus
Nilsson, Stefan Stockhaus, Peter
Dovrell, Gertrud Åkesson, Fredrik
Segerström och Lars Östman i Steelwrists ledningsgrupp.
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Cirka 100 nya Bobcatmaskiner sålda
för rental i Sverige

Aquajet utökar eftermarknadstjänster i Nordamerika
Aquajet erbjuder ett utökat utrustningsinventarium, tillgänglighet av reservdelar, service och
support till alla sina nordamerikanska kunder med anläggningar
i Missouri, New Jersey och Washington.
Tillsammans med Brokk delar Aquajet på en serviceanläggning i Stanhope, New Jersey,
som nyligen har utökats med
mer utrymme för ett större utrustningsinventarium. Det utökade utrymmet gör det möjligt
för personalen att utföra demonstrationer på plats. Anläggningen
erbjuder också utrustningsservice enligt överenskommelse. Nya
uppgraderingar på Aquajets reservdelslager i Monroe, Washington, utökar dessutom reservdelstillgängligheten för deras robotar
och tillbehör. Förutom snabb leverans finns Aquajets tekniker
tillgängliga via telefon.
“Aquajet arbetar för att erbjuda den bästa utrustningen
och kundsupporten i branschen”,
säger Roger Simonsson, vd Aquajet. “Det är därför vi kontinuerligt arbetar för att förbättra våra
produkter och lösningar. Nya
utökningar av våra anläggningar
för utrustning, reservdelar och
service gör det möjligt för oss
att förbättras och erbjuda desto
bättre service och support för våra
nordamerikanska kunder.”
Demonstrations- och servicecentret i St Joseph, Missouri,
har ett komplett servicekomplex
med tvättavdelning, verkstad och
svetsstation. Arbetsprocessen in-
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leds med noggrann inspektion
och analys av maskindelarna.
Tillsammans med kunden går
tekniker igenom de olika möjligheterna för att matcha maskinens
förmåga med kundens behov. Serviceteamet välkomnar dessutom
kundmekaniker att assistera vid
reparation eller renovering för att
ge dem en möjlighet att lära sig
mer om hur maskinerna sköts och
tas om hand. Alla reservdelar har
en tolvmånadersgaranti mot konstruktionsfel. Även denna anläggning erbjuder demonstrationer av
utrustning, samt utbildningsmöjligheter.
Representanter för Aquajet
finns över hela USA och Kanada,
och reser till anläggningar och arbetsplatser för att erbjuda utbildning som inkluderas vid köp av
varje maskin. Lärare guidar hela
arbetsteamet genom säkerhetsrutiner, samt användning och service av maskinen. Efter avslutad
utbildning får användare en operatörslicens.
Aquajet-representanter åker också till olika arbetsplatser för hjälp vid felsökning.
“Vi förstår att oplanerade driftstopp innebär förlorade intäkter”,
säger Roger Simonsson. “Vårt
serviceteam säkerställer att våra
kunder inte bara har den nödvändiga utildningen som krävs för att
kunna använda utrustningen rätt,
men också har snabb åtkomst till
reservdelsinventarium,
utrustningsutvärdering, samt reparations- och renoveringsservice för
att hålla igång deras verksamheter.”

Kristianstadbaserade Bobcat
Sverige har säkrat ordrar på
cirka 100 nya Bobcatmaskiner
för Ramirent och Renta Sverige. Ordern från Ramirent kan
vara den största för Bobcat på
den svenska marknaden.
De nya Bobcat-minigrävarna (1-5 ton) och kompaktlastarna levereras kontinuerligt
till Ramirent och Renta. “Leveranser av nya Bobcatmaskiner
startade under andra kvartalet
och äger rum på rentaldepåer
över hela landet”, säger Göran
Andersson, vd Bobcat Sverige.
“Den svenska marknaden ser
relativt ljus ut, även under
coronavirustider, med många
som försiktigt blickar framåt
igen. Den senaste tidens osäkerhet på marknaden har varit
bra för rentalverksamheter då
företag tenderar att hyra mer
utrustning under dessa omständigheter.”
Ramirent har många butiker hela vägen från Trelleborg
till Kiruna. Sverige är en del
av ett stort Ramirentnätverk
i nio länder i norra och östra
Europa, med totalt runt 3200
anställda och 300 kundcenter. Ramirent ägs av Loxam
Group.
Renta Sverige, som är en
del av finska Renta Group Oy,
har runt 70 depåer över hela
landet och erbjuder uthyrning och komplett service. De
erbjuder också tjänster inom
platsanläggningar, byggnadsställningar och väderskydd,
samt tjänster direkt på arbetsplatsen såsom tillfällig installering och planering inom
VVS.

I SITT
RÄTTA ELEMENT

Med kraft, tillgänglighet och smart styrning tar våra kompakta
rivningsrobotar sig an varje uppdrag. Effektivt, säkert och med
resultat som talar för sig självt, även när det handlar om de allra
tuffaste utmaningarna.

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

Rototilt
vinner pris
i Tyskland
Rototilts nya helautomatiska
snabbfästessystem
QuickChange vinner German Innovation Award i kategorin
Machines & Engineering. Priset delas ut till lösningar som
ger en långsiktig effekt och
mervärde för användaren.
Rototilt lanserade sitt
helautomatiska snabbfästessystem QuickChange tidigare
i år med en rad användarfördelar och patentansökningar.
QuickChange har bland annat robust inbyggda hydraulkopplingar och en nostätning som minimerar risk för
läckage.
“Priset är ett kvitto på att
QuickChange tar helautomatiska snabbfästessystem
till nästa nivå med flera unika innovationer”, säger Per
Väppling, Marketing and Sales Manager Rototilt Group.
Sedan tidigare har Rototilt
fått samma pris för säkerhetslåset SecureLock, något som
också är inbyggt som standard i hela QuickChangesystemet.
“Förutom livslängd är säkerhet i fokus. SecureLock är
standard både i maskinfäste
och tiltrotator. Här har vi har
vi adderat säkerhetsdetaljer
som konstant låstryck i låscylindern, plan anliggningsyta
på låskolvarna och fjäderbelastad låscylinder. Allt för att
öka säkerheten för en tryggare arbetsmiljö.”

Foto: Rototilt.
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Hydroscand-butik i Uppsala flyttar till Östra Fyrislund
Hydroscand har under den senaste
tiden varit i behov av större lokaler
i Uppsala och flyttar därför butiken
till den nya stadsdelen Östra Fyrislund. Fördelarna är bland annat
en nästan dubbelt så stor lokal och
enklare åtkomst från E4:an.
Hydroscand har blivit trångbodda i lokalen på Lastbilsgatan
4. I oktober flyttar de därför till
större lokaler i Östra Fyrislund,
knappt en kilometer från den nuvarande lokalen. Området ligger
vid Kumlamotet, en av Uppsalas

entréer från E4:an, och innefattar
cirka 700 000 kvadratmeter verksamhetsyta för företag.
“Butiken ligger i direkt anslutning till den vältrafikerade vägen
282, vilket gör det smidigt för våra
kunder att snabbt ta sig till butiken”,
säger Leif Hammarberg, regionchef
Stockholm Hydroscand. “Det nya
läget innebär även att butiken kommer att vara väl synlig från vägen.”
Den nya slangbutiken kommer inte bara att bli större invändigt, utan kommer även att ha en

större kundparkering. ”Fördelarna
är många”, säger Richard Stjernstedt, platschef Hydroscand Uppsala. “Butiken blir nästan dubbelt
så stor, ljusare och kommer att
rymma ett större lager. Dessutom
kommer det att bli mycket enklare
att hitta till butiken för nya kunder som behöver byta slang.”
Den nya adressen blir Upplagegatan 1 och utöver Hydroscand så
kommer även andra yrkesbutiker,
verkstäder och lätta industrier att
flytta in i området.

Sandvik förvärvar Allied

Sjö Martin Larsson ny CFO för Åkerströms Björbo AB
Sjö Martin Larsson har från 1 juli
2020 tillsatts som ny CFO för
Åkerströms Björbo AB.
Martin är 31 år och kommer ursprungligen från Mockfjärd, men
bor sedan en tid i nyligen inköpt
hus i närliggande Dala-Floda tillsammans med sin sambo.
Martin kommer närmast från
en roll som Business Controller
på Ejendals i Leksand.
“Vi är mycket glada över att
välkomna Martin Larsson till
Åkerströms. Bolaget ska fortsätta sin påbörjade resa med
lönsam tillväxt och framtida
utveckling. Martin är helt rätt
person att stödja detta arbete
och för att tillföra Åkerströms
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ytterligare kraft med sin kompetens och erfarenhet från revisionsbranschen och tidigare
uppdrag”, säger Anna Stiwne,
VD Åkerströms.
På fritiden spelar Martin gärna
golf eller tar en fisketur med sin
båt i de stora svenska insjöarna.
Han spelar även ishockey och åker
skidor på vintern
“Åkerströms är ett gediget företag med lång historia, erfarenhet och kunskap inom industriell
radiostyrning. Att få komma in i
bolaget i en fas där helt nya tjänster för kontroll och säkerhet inom
industrin precis lanserats känns
mycket spännande och inspirerande”, säger Martin.

Sandvik Mining and Rock Technology förvärvar Allied Construction Products, en amerikansk
distributör av hydrauliska hammare till anläggnings- och gruvindustrin och en tillverkare av
markvibratorer och monteringsfästen.
Förvärvet av Allied etablerar en
förbättrad sälj- och serviceplattform för den nordamerikanska
kundbasen. Det gör det möjligt
för Sandvik att utöka det befintliga återförsäljarnätverket till nya
regioner och att nå nya kundsegment med ett bredare produktutbud. Allied stärks och får tillgång
till Sandviks teknologi.
Allied och Sandvik har haft
ett strategiskt partnerskap sedan
2003, med Allied som amerikansk
distributör av Rammer-produkter.
Sandvik var redan en minoritetsägare med 21 procent och Sandviks
produkter genererade cirka 80
procent av Allieds intäkter.
År 2019 hade företaget intäkter
om cirka 29 miljoner USD med
38 anställda. Parterna har kommit överens om att inte avslöja
köpeskillingen och transaktionen
förväntas slutföras under tredje
kvartalet 2020. Affären har initialt
en neutral påverkan på Sandviks
resultat per aktie.

Originalet med fler än 31 000 system sålda världen över!
»
»

»

»
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Fördelar med OilQuick

OQ LockSupport

Blixtsnabba byten av hydrauliska redskap.
Reducerar antalet maskiner på arbetsplatsen.
Ingen personal runt maskinen vid redskapsbyten.
Skyddad slangdragning på maskin och redskap.
Reducerar transportkostnader.
Ökad produktivitet = Ökad lönsamhet.
Minimerar oljespill.
Ökad säkerhet.

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

kopplingsprocessen via kontrollpanelen.

• Sensoravkänning av axlar och låskolv.
• Automatisk aktivering av maskinens
hydraulik.

www.oilquick.com

Följ oss

NYA AVFALLSBESTÄMMELSER
SEDAN FÖRSTA AUGUSTI, 2020

Åkerströms Björbo stärker organisationen med
Andreas Aronsson som ny försäljningschef
Andreas Aronsson har från den 18
augusti tillsatts som ny försäljningschef på Åkerströms Björbo AB.
Andreas är en 44-årig dalmas
som bor i Borlänge med sin hustru Liselotte och tre barn.
Andreas senaste chefsuppdrag
var som marknads- och försäljningschef på ArcelorMittal BE
Group SSC AB.
“Andreas är mycket driven, har
bred kompetens och erfarenhet
av försäljning inom tillverkande
tung industri. Som försäljningschef
kommer han att bidra till att stärka
och utveckla säljorganisationen och
vår affär. Vi är mycket glada och
övertygade om att han kommer att
vara en stor tillgång både för företaget och våra kunder framöver”,
säger Anna Stiwne, VD Åkerströms.
Andreas ägnar stor del av sin

fritid åt barnens aktiviteter, hus
och hem, men även åt jakt och
sport med hjärta sedan länge i
Leksands IF och IK Brage.
“Det är en ära att få tillträda
denna tjänst och jag tar mig an
uppdraget med stort engagemang
och målmedvetet fokus kombinerat med stor ödmjukhet för historien och varumärket. Åkerströms
är inne i en förändringsprocess där
både produkterna och tjänsterna
har en central och affärskritisk roll
i våra kunders produktion och anställdas säkerhet. Tillsammans med
mina medarbetare så skall vår affär
fortsätta att utvecklas och stärkas,
både nationellt och internationellt.
Våra gemensamma ansträngningar
kommer vara en bidragande orsak
till företagets fortsatta tillväxt och
expansion”, säger Andreas.

Den 1 augusti 2020 börjar nya bestämmelser att gälla för den som
hanterar bygg- och rivningsavfall. Den som producerar bygg- och
rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda
från varandra och från annat avfall. Kraven motsvarar bestämmelser
i avfallsdirektivet. Den som samlar in bygg- och rivningsavfall som
har sorterats ut ska samla in de avfallsslagen separat. Syftet med
utsorteringskraven är att komma högre upp i avfallshierarkin så att
både förberedelse för återanvändning och materialåtervinning kan
öka. Utsorteringskraven kommer att ge ökade förutsättningar för
att kunna åstadkomma fler cirkulära flöden av material inom byggoch rivningsverksamheter.

DE VIKTIGASTE DELARNA
• Utökade krav på att anteckna uppgifter om farligt avfall. Det innebär att ni för avfallstransporter från 1/8 måste anteckna mer uppgifter än tidigare. Säkerställ att ni har rätt anteckningar genom att gå
igenom kraven. Transportdokument ska göras som vanligt, och nu
även om ni kör farligt avfall från verksamheten på egen hand.
• Från 1/11 ska ni dessutom rapportera in de antecknade uppgifterna
inom 2 dagar till ett system som Naturvårdsverket bygger.
• Bygg- och rivningsavfall ska sorteras ut i minst 6 fraktioner (trä,
mineral, glas, metall, plast och gips).
• Kravet på er som ursprunglig avfallsproducent att hantera avfall
utifrån avfallshierarkin (prioritera återanvändning, återvinning etc.)
skärps. Det innebär att kraven på sortering ökas. Eller kanske snarare att det blir mindre rimligt att lämna avfall som kan återvinnas i
blandade fraktioner där återvinning ej sker.
• Utökade regler gällande kontrollplaner gällande avfall från byggverksamhet och återanvändning av byggprodukter.

VARFÖR NY LAGSTIFTNING?

Skandinaviens största Hilti-butik öppnar i Arlöv
Hilti flyttar sin butik i Lund till
Arlöv och ökar därmed kapacitet,
produktsortiment och tillgänglighet. Butiken är placerad på
Hammarvägen 2, cirka en minut
från trafikplats Burlöv och två
minuter från trafikplats Kronetorp Södra.
Satsningen på Skandinaviens
största Hilti-butik innebär enligt
Hilti en stor bredd i produktsortimentet, testytor med möjligheter
att testa innovationer och rådgivning från butikssäljare.
“Det har funnits stor efterfrågan från våra kunder att etablera
en butik i Arlöv med närhet till
vårt centrallager”, säger Gustav
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Lindberg, Retail Manager Hilti
Sverige. “Vi har under en längre
tid tittat på lokaler och möjligheter och nu blir det äntligen verklighet.”
Hiltis direktförsäljande affärsmodell med 175 egna utesäljare
och 13 butiker innebär att bolaget
har direktkontakt med slutkunderna utan mellanhänder. Via
verkstaden i Arlöv tillhandhålls
verktygservice där över 98 % av
verktygen repareras samma dag
som de anländer. Dessutom erbjuder Hilti digitala tjänster såsom inventariehantering och ett
eget tekniskt centrum med ingenjörsupport.
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Sverige är generellt dåliga på att samla in statistik på farligt avfall
och avfallshantering. Det är ett krav från EU att vi måste bli bättre
på det här. Lagen är alltså helt motiverad för statitiska undersökningar och inte på miljömässiga argument. Den kritik som bland
annat framförts mot bestämmelserna är exempelvis att transporterna inom rivningssektorn kommer att öka i och med sorteringen.
“Men det är inget man tar hänsyn till eftersom att det inte är motiverat med miljömässiga argument”, kommenterar Amanda Borneke
som är Kvalitets- och Miljöledare på rivningsentreprenören CS Riv& Håltagning i Hisings Backa.

FÖRBEREDD FÖR VARJE UTMANING!
EN NY GENERATION AV HUSQVARNA PRIME™

Läs mer på: www.husqvarnacp.se
POWERFUL. REVOLUTIONARY. INTELLIGENT. MODULAR. ELECTRIC

Sju av tio byggföretag
drabbas negativt av
coronakrisen

Stora Talarpriset 2020
Amanda Borneke, som arbetar
som kvalitets- och miljöledare på
CS Riv- & Håltagning AB i Hisings
Backa och sitter tillika i BFBs styrelse, har nominerats till Stora Talarpriset 2020.
Stora Talarpriset är Sveriges
största och enda oberoende pris. Ett
bevis på vem som är Sveriges bästa
talare. I augusti nominerades en
talare vardera från varje juryföretag
som deltar samt tio talare från P&P
Meetings. Totalt max 20 talare. Poäng sätts av juryn i september. Vinnaren lokaliseras och överraskas
med prisceremoni i november. Syftet med priset är att uppmärksamma
talekonsten och det arbete talare gör
för att berika andra med kunskap,
inspiration och motivation.
Amanda Bornekes motivering
till att vinna priset lyder: En ung,
kraftfull, kompetent, besjälad och
modig framtidsmotivatör, som
driver hållbar samhällstransformation och som redan har lyckats
öppna ögonen på en av de mest
konservativa och mansdominerade
branscherna som finns, bygg- och
rivningsbranschen. Amanda representerar framtidens talare på ett
lysande sätt och är inte bara karismatisk och engagerande utan för
dessutom fram viktiga budskap för
oss alla om sann och innovativ hållbarhet. Rubriken för motiveringen
lyder: Amanda Borneke – Byggbranschens egna hållbarhetsprofil.
Samtliga nominerade till Stora
Talarpriset 2020 är Amanda Borneke, Greta Thunberg, Anders
Tegnell, Björn Natthiko Lindeblad,
Harald Moe, Kjell Dahlin, Mouna
Esmaeilzadeh, Mikael Andersson,
Inger Hansson, Bob Hansson, Kjell
A Nordström Göran Adlén, Johanna Ragnartz, Kjell Enhager, Annika
R Malmberg Hamilton, Ann-Christine Ruuth, Aron Anderson och David JP Phillips.
Som branschtidning för rivnings
och håltagning håller vi tummarna
för Amanda.
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Från vänster Christoffer Nyström som är ansvarig för
Lekana Maskin och platschef på nya depån i Karlstad.
Thomas Lundkvist är ny servicetekniker på depån i
Karlstad.

Förtydligande om Lekana Maskin
Christoffer Nyström är ansvarig för den totala verksamheten
inom Lekana Maskin och platschef på nya depån i Karlstad.
I Professionell Demolering
nummer 2 i år publicerades en
artikel om Lekana Maskin i Kil.
I artikeln beskrevs verksamheten och vi presenterade den nya
depån i Karlstad som öppandes i
juni. Vi vill förtydliga att Chris-

toffer Nyström är ansvarig för
verksamheten inom Lekana Maskin och han är också platschef
på den nya depån i Karlstad. Övriga anställda på Lekana Maskin
är Johnny Källhagen, Karl Olof
Ekström, Christer Mellgren och
Thomas Lundkvist. Thomas är
nyanställd servicetekniker på
Karlstad-depån.
www.lekana.se

Göteborgs Hammarservice storsatsar framåt
Göteborgs Hammarservice fortsätter att expandera och stärker Rammers varumärke i Sverige. Man
servar och säljer inte bara Rammers hydraulhammare utan hela
Rammer sortiment av hydrauliska
verktyg för rivning, återvinning
och sortering. Nytt är också att företaget skaffat sig servicepartners
i Mälartrakten och i Norrbotten,
närmare bestämt i Luleå. Man har
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knutit avtal med CEMA Maskin AB
i Järfälla och Melanders Alltjänst i
Råneå norr om Luleå. Genom att
bygga ut sitt nät av servicepartners
kommer kunderna har närmare till
kvalificerad service vilket är viktigt.
“Ingen maskin är bättre än den service kunden får när den behövs”,
kommenterar Robin på Göteborgs
Hammarservice.
www.hammarservice.se

Coronakrisen blir allt mer
påtaglig för bygg- och anläggningsbranschen. Enligt en ny
enkät genomförd av branschoch arbetsgivarorganisationen Byggföretagen upplever
sju av tio medlemsföretag
uppskjutna byggstarter.
Mer än hälften av företagen säger också att man
har en minskad orderingång
jämfört med för sex månader
sedan. Många av Byggföretagens små- och medelstora företag är särskilt oroade inför
tredje och fjärde kvartalet.
“Coronakrisen som drabbat andra branscher hårt
påverkar nu bygg- och anläggningsbranschen alltmer
genom att investeringsförmågan minskar”, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd
Byggföretagen. “Det bästa
sättet för Sverige att övervinna krisen är fortsätta bygga.
Nu är det viktigt att offentliga investeringar säkerställs.
Ökad ROT och sänkta arbetsgivaravgifter är reformmotorer som gör det möjligt
för fler att gå till jobbet.”
Byggföretagen är en
bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag på
den svenska byggmarknaden.
Medlemsenkäten genomfördes den 13-21 augusti och besvarades av 629 företag i hela
Sverige.

Nyhetsfilmer från våra le
oktober och novembe

På grund av Covid-19-pandemin har mässan DEMCON 2020 ställts in som så många andra mässor i år. D
eras istället ett digitalt alternativ till mässan kallat DEMCON Virtual Road Trip 2020 under oktober och n
nedan. Om du vill se presentationsfilmerna över nyheter från företagen besöker du www.demcon.se så
företagen. I livesändningen kan du ställa frågor direkt till de medverkande. Livesändningen leds av med
sändningen via epostadressen info@demcon.se. Ange vilken/vilka livesändningar du vill delta i. Du kan
DEMCON Virtual Road Trip kommer att vara tillgängliga på www.demcon.se fram till nyår. Missa inte de

Komplett program på www.demcon.se
kan prata med leverantörerna online. Årets

everantörer sänds under
er på www.demcon.se

DEMCON skulle ha hållits 24-25 september i år på Infracity i Stockholm. Men som ett alternativ arrangnovember. Ett antal utställare kommer att delta i den virtuella roadtrippen. Bokade utställare hittar du
å hittar du alla tider. Direkt efter varje presentation kan du delta i en livesändning med de utställande
dverkande från Professionell Demolering och DEMCONs arrangör SCOP AB. Du anmäler dig till liveockså anmäla dig till livesändningarna via ett formulär på www.demcon.se. Presentationsfilmerna från
en här chansen att ta del av nyheter från våra leverantörer trots Corona-pandemin.

e med anmälan till livesändning där du
s stora begivelse för demoleringsbranschen.

ÖPPNAR NY SERVICEDEPÅ I KARLSTAD
Nu auktoriserad att utföra garantijobb för
Husqvarnas packningsmaskiner.
Vi säljer nya maskiner och reservdelar.
Vi har reservdelar i lager för snabb leverans.
För mer info kontakta våra servicedepåer i Kil och
Karlstad.
Lekana Maskin

Lekana Maskin

Garvaregatan 7

Kvällsvindsgatan 4

665 32 Kil

652 21 Karlstad

Tel: 0554-401 401
www.lekana.se

LEKANA MASKIN VÄXER!

TILLVERKARNA AV DEMOLERINGSVERKTYG

“biter” tillbaka
Trots att Corona-pandemin gör sitt bästa för att trycka ner oss i skoskaften lyckas
i alla fall tillverkarna av tunga rivningsverktyg bita tillbaka genom att lansera en
hel del nyheter under det senaste året.

NYA ALLU CRUSHER FRÅN ALLU
Efter Bauma-mässan förra året släpptes en
mängd nyheter där vi redan presenterat de
flesta i tidningen. Men vad har hänt sedan
dess? Den här temaartikeln kommer att beröra
de allra senaste nyheterna från våra leverantörer med något undantag där vi kommer att
nämna några produkter som släpptes under
hösten förra året. En verktyg som kraftigt ökat
både i användning och i antalet tillverkare är
sikt- och krosskopor för montering på grävmaskinsbommen. Vi ser en tydligt ökning i
användning bland rivnings- och återvinningsentreprenörer vad gäller den här produkttypen. Och Finland är en stark nation vad gäller tillverkare. Här finns dryga 10 företag som
tillverkar sikt- och krosskopor. Den största är
Allu som nu är aktuell med lanseringen av Allu
Crusher. I Sverige säljs produkterna av dotterbolaget Allu Sverige. Allu Crusher lanserades
globalt på mässan CONEXPO-CON/AGG i
Las Vegas i mars, precis innan Corona-pandemin bröt ut på allvar.
ALLU Sverige har sedan dess lanserat produkten på den svenska marknaden. Det nya
tunga utbudet av ALLU utrustning för krossning är utformat för att uppfylla de högt ställda kraven från rivnings-, återvinnings- och
bergmaterialsindustrin.
Den globala lanseringen av Allu Crusher utgörs initialt av tre modeller för grävmaskiner i
storleken 10–35 ton. Modellerna har specialutvecklade funktioner för enkel användning och
optimerad prestanda, samtidigt som snabbt
underhåll ute på fältet möjliggörs.

Några viktiga egenskaper hos Allu Crusher är:
• Reversibel krossning vilket minimerar risken
för stopp, blockeringar eller andra låsningar,
samtidigt som högre produktionsnivåer kan
uppnås. Dessutom minskas behovet av fysisk
hantering i processen.
• Matningsplatta inbyggd i käften säkerställer att matningen även i en fullt lastad skopa
levererar hög kapacitet men minimal risk för
stackning.
• Enkel mekanisk justering för reglering av slutfraktion gör hela krossprocessen enkel och
säker med snabb justering för olika fraktioner.
• Krossen öppnas “som en mussla” vilket garanterar snabba och smidiga byten av slitdelar
tack vare mycket god åtkomst. Detta sparar tid
på underhåll, riskerna minimeras för operatör/
mekaniker och tiden som kan läggas på produktiv krossning maximeras.
“Äntligen kan vi erbjuda en produkt för
krossning av riktigt hårda material. Vi ser fram
emot att ta denna kundfokuserade lösning ut

på marknaden. ALLU Crusher kommer att
komplettera vårt omfattande befintliga produkterbjudande och målet är självklart att
utöka kundbasen här i Sverige”, säger Magnus
Eriksson som är VD på ALLU Sverige.
www.allu.net/se

AMAS LANSERAR
NYHETER FRÅN SIMEX OCH VTN
Allu Sverige i Enköping ligger bara några stenkast från en annan leverantör av rivnings- och
återvinningsverktyg, nämligen Amas Svenska.
Företaget flyttade nyligen i nya lokaler för
att ytterligare optimera sin verksamhet. Sedan länge har företaget sålt italienska märket
Simex som också är kända för sina sikt- och
krosskopor. Men Simex tillverkar en rad andra hydrauliska verktyg för bommontering,
exempelvis sina rotationsfräsar. Nyligen lanserade man två nya rotationsfräsare i TFC 400
och TFC 600. Verktygen har dubbla roterande
fräshuvuden och är designade för grävmaskiner mellan 6 och 10 respektive 9 till 12 ton.
Verktygen har kontinuerlig rotering, vilket garanterar en smidig och jämn fräsning. Med en
kraft på 18,5 kN är TFC 400 idealisk för små
grävuppgifter, samt bearbetning av betongytor
och landskapsarbete. Den mer kraftfulla TFC
600 (med en kraft på 24,5 kN) är designad för
tyngre uppgifter såsom fräsning av nedgångna
betongstrukturer i väggar och tunneltak, bearbetning av kapade väggar, samt dikesgrävning
och läggning av avloppsrör. TFC 400 har tilldelats Samoter 2020 International Innovation
Award i verktygskategorin.
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Amas representerar även VTN i Sverige,
också från Italien. VTN är välkända för sina
serier av verktyg för bland annat rivning, sortering och återvinning. Vad som är nytt är att
man nu adderat en booster-funktion på sina
hydrauliska verktyg som ett tillval för de entreprenörer som önskar.
De gamla serierna finns alltså kvar oförändrade men nya syskonserier med BOOSTER
finns nu tillgängligt i serierna CK Kombisax
med syskonserien CK+ BOOSTER, FP Pulveriserare med syskonserien FP+ BOOSTER, VF
Sekundärkross med syskonserien VF+ BOOSTER och HP Betong med syskonserien HP+
BOOSTER.
Booster-funktionen är ett system som gör
det möjligt att öka kraften på verktygets cylinder, entreprenören får högre internt tryck jämfört med inkommande tryck. Detta sker automatiskt ju högre motstånd verktyget möter.
Booster-funktionen ger många fördelar,
enligt Amas, såsom ökad klipp- och krosskraft,
snabbare arbetscykler, mera optimal användning av bärarmaskinen, lägre bränsleförbrukning, mindre miljöpåverkan och högre produktivitet.
“Vi ser fram emot att få förklara och visa
upp de nya verktygen “live” så fort mässorna
kommer igång men för den som inte kan vänta
finns all data och bilder redan nu upplagt på
vår hemsida”, säger Magnus Uppsten på AMAS
Svenska AB.
www.amas.se

ANDERSEN CONTRACTOR SLÄPPER
NYHETER OCH UPPDATERINGAR
Företaget Andersen Contractor har sålt demoleringsverktyg från italienska tillverkaren
Trevi Benne sedan början av 2000-talet och nu
har man en hel del nytt att berätta.
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Trevi Benne släpper nu fem uppdaterade
modeller i FR-serien av roterande pulveriserare. De nya modellerna är FR 18, FR 23, FR
28, FR 38 och FR120 från 2130 kg till 3810 kg.
Nyheterna ingår ingår i FR-programmet som
totalt omfattar 11 modeller av roterande pulveriserare från 900 kg till 24640 kg. Några unika
egenskaper hos de fem nya modellerna är ändrad design som ger bättre penetration och materialsortering med piggar på båda käftarna för
bättre åtkomlighet och hantering av rivningsmaterialet. Nyheterna är dessutom försedda
med en ny typ av utbytbara mejseltänder och
ny räfflade utbytbara ESCO-slitplåtar.
En eller två svängmotorer är valbart.
Standardhydrauliksystemet har ett arbetstryck på 340 bar och speedventil. Verktyget är förberett för eventuell ombyggnation
med booster-funktion som ger hela 750 bars
tryck och boosterventil.
Andersen Contractor släpper även Trevi
Bennes uppgraderade PMG-serie. Trevi Bennes breda program i rivnings- och sortergripar
PMG-serien har uppgraderats.
Åtta modeller har moderniserats vilka är
från PMG-08 på 400 kg till PMG 40 på 4000
kg. I och med detta har modellbeteckningarna
ändrat från PMG till PMZ. De nya modellerna
har som standard två svängmotorer och två
stängningscylindrar. Hydraulkapaciteten har
ökats betydligt, cirka 50% för både sväng och
öppna-stängningsfunktionen.
Stängningstrycket har ökats med cirka 60%.
Verktyget har gjorts mera åtkomligt med bättre
tillgång till komponenter som ska justeras,
smörjas och kontrolleras. Enklare kinematik
och standardisering av komponenter och reservdelar till sväng och öppna-stängningsfunktionen, är några av de väsentligaste punkterna
i moderniseringen. Produkterna finns för leve-
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rans redan nu. Verktygens griphalvor finns fortfarande i en C-version med perforerade Hardox-400-plåt samt i en S-version med galler.
www.andersen-contractor.se

BROKK SLÄPPER VERKTYG
FÖR RENSNING AV TAPPHÅL
Även Brokk släpper en ny verktygslösning. Som
bekant används Brokkrobotar i fler olika industrier och företaget har en stor kundkrets inom
många andra segment än rivningsbranschen, däribland processindustrin.
För processindustrin har man nu
utvecklat en ny lösning för
rensning av tapphål i ugnar
och konvertrar.
I processindustrin är varje produktionstimme dyrbar
och varje stopp i produktionen innebär förlorad produktion och därmed pengar. Den
nya tapphålsutrustningen från
Brokk är framtagen för att underlätta rensning av tapphål och utföra arbetet på ett säkert och effektivt sätt. Mejseln är utrustad med
flänsar och kundanpassas för olika
tapphålsdimensioner.
Används
utrustningen på en Brokk 800 så
tillför man dessutom möjligheten
att rotera verktyget genom den roterade armen som finns som tillval
på roboten.
www.brokk.se

KONSTRUERAS OCH
TILLVERKAS I SVERIGE

Höjd: 2 040 - 3 275 mm

40+
40+

Höjd: 1 780 - 2 825 mm

70+
70+

Höjd: 1 845 - 2 985 mm

50+
50+

Snabba leveranser + Högkvalitativa material + Precisionstillverkade

EPIROC UTÖKAR
SIN CONCRETE BUSTER-SERIE
Även Epiroc håller en hög takt i sin produktlansering under Corona-pandemin till trots.
Under våren lanserade man två nya modeller i
sin Concrete Buster-serie, CB. Modellerna presenterades i PD 2 men avser CB 5500 och CB
7500 som är byggda för bärare i klasserna 50
till 85 ton. Men nyligen har Epiroc lanserat ytterligare en modell i serien, nämligen CB 4500.
CB 4500 är konstruerad för bärare i viktklassen
40 till 55 ton.
Egenskaperna och fördelarna med de tre
betongsaxarna är lika. Det unika med CBserien är verktygen breda käftöppningar och
höga klippkraft vilket gör dem perfekta vid
klippning av tjocka armerade betongväggar i
husgrunder, klippning av betong med höjdrivningsaggregat, klippning av balkar och liknande. Verktygen är utrustade med två kraftfulla
cylindrar som praktiskt taget ger kontinuerlig
stängningskraft för maximal produktivitet.
Hydraulcylindrarna sitter helt skyddade och
har integrerade snabbventil som ger snabbare arbetscykler. CB-serien har imponerande
klippkrafter på upp till 190 ton beroende på
modell och är utrustade med två helt oberoende rörliga käftar som eliminerar förskjutningskraften vilket sänker spänningsnivåerna,
med skärblad som både utbytbara och vändbara. En viktig funktion på alla CB-modeller
är den oändliga rotation i 360° vilket möjliggör en mera exakt hantering och optimal positionering av verktyget. Om skäret greppar
tag i materialet i en sned vinkel korrigerar en
inbyggd tryckavlastningsventil med en självverkande rörelse som placerar skäret i perfekt
läge. Denna ventil skyddar effektivt både bäraren och skäret från potentiellt skadliga reaktionskrafter.
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De nya CB 4500, CB 5500 och CB 7500
erbjuder klippkrafter på 130, 150 och 190 ton
respektive. Käftöppningarna för de tre modellerna ligger på 1400, 1600 respektive 1800 mm.
Det kompletta CB-sortimentet består nu av
sju modeller i vikter från 320 till 7400 kg för
bärare rån 2 till 85 ton.
www.epiroc.se

SEMAB SLÄPPER
FLERA NYHETER FRÅN NPK
Semab som säljer NPK i Sverige meddelar att
även den japanska tillverkaren har en del nyheter att komma med i år. NPKs V-serie har
fått ytterligare en storlek till som är V160R för
bärare mellan 16 till 21 ton alternativt också
till höjdrivare. Sedan tidigare ingår V250R i V-
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serien för bärare mellan 27-35 ton. Nya V160R
är naturligtvis utrustad med NPKs PowerBooster. Det var som bekant hos NPK boosterfunktionen dök upp en gång i tiden. På V160R
kan man även byta motbett mellan större och
mindre genomsläpp beroende på hur fint material man vill ha efter krossning. Fler storlekar
i serien kommer at lanseras vad det lider.
En annan nyhet från NPK är at man lanserat
en större sorteringsgrip i DG-serien. Modellen
heter DG-50 och väger 2,5 ton utan fäste. Den
har en käftöppning på hela 2410 mm.
NPK har också uppdaterat och utökat SVserien av betongsaxar med dubbla cylindrar
och PowerBooster. “Det man gjort med den
här serien är at man ändrat utformningen av
käftarna för att få högre klippkraft och större
käftöppning”, berättar Ronnie Hedenbäck, VD
på Semab. Idag finns det åtta modeller i serien
i vikter från 745 till 9100 kg.
Värt att påminna om är att tillverkaren Genesis numera ägs av NPK, något som vi skrev
om under förra året i tidningen.

RS2
Revolutionerande och unika integrerade motorer

Låg vikt och lättmonterat klingskydd
Bästa möjliga skydd och hantering

Effektiv slirkoppling för samtliga motorer
Integrerad 18 kW drivmotor
Två integrerade borstlösa matningsmotorer; en för armrotation och en för längsgående matning
Båda matningsmotorerna går att användas samtidigt
Designad med kunden i fokus
Sågenheten för Pentruder RS2 väger mindre än 25 kg
IP65
Klingrotation både med- och motsols
Snabbare riggning
Snabbkoppling för klingflänsen
Lätt att montera klingan på sågen

Bara en kontakt och kabel
Endast standard handverktyg krävs för underhåll

Pentpak 3
Samma rälssystem som Pentruders HF-sågar
Högsta stabilitet och smidig hantering
Lätt att montera sågen på rälsen
Samma avstånd mellan rälsfötter och sågsnitt som tidigare

IP65
Högsta EMC nivå
Inbyggd jordfelsbrytare (RCCB - Residual Current
Breaker Type B)

Pentruder - designed and manufactured by:
Tractive AB I Gjutargatan 54 I 781 70 Borlänge I Sweden
www.pentruder.com I contact@pentruder.com

RF-SYSTEM STÄRKER SORTIMENTET
MED VARUMÄRKET HAMMER
RF-System håller till i Vinslöv och tillverkar och
säljer en en rad olika tillbehör och verktyg för
bygg- och anläggningsmaskiner. Några exempel är olika typer av skopor, gripar och tiltrotatorer, maskinfästen och adaptrar, redskap för
arbeten med spårbunden infrastruktur, maskinburna borstar, verktyg för kabelläggning
och mycket mera. Vad som är nytt är att man
numera även säljer tyska tillverkaren Kinshofers och italienska tillverkaren Hammers
kompletta sortiment av hydrauliska verktyg
för rivnings och återvinning. RF-System ägs av
tillverkaren Kinshofer som i sin tur ingår i den
världsomspännande svenska företagsgruppen
Lifco Group med huvudägaren Carl Bennet.
Som bekant ingår även Brokk i Lifcogruppen.
Hammer som ganska nyligen förvärvades
av Kinshofer tillverkar ett brett sortiment av
hydraulhammare och andra maskinburna
verktyg för rivning, återvinning och sortering.
Hammarsortimentet består av två serier, SBoch FX-serien. SB-serien är avsedd för lättare
bärare och hammarna väger från 70 kg upp till
540 kg och passar bärare från 0,5 till 11 ton. FXserien spänner över totalt 14 modeller i viktklasser från 700 kg till 14,5 ton och är lämpade
för bärare mellan 8 till 200 ton. Till detta skall
läggas Hammers sortiment av tysta demoleringsverktyg som omfattas av sex olika serier
och verktyg. FP-serien består av fasta pulveriserare, FR-serien av roterande pulveriserare,
FK-serien också roterande pulveriserare, FRKserien som är modeller som man kallar roterande demoleringspulveriserare, NGK rote-
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rande booster-pulveriserare, MQO-serien som
är multiverktyg med utbytbara käftar samt
DX-serien som är roterande fräshuvuden. Man
har också en serie riv- och sorterskopor kallad
GR-serien.
I FP-serien ingår åtta olika modeller i vikter
från 360 kg till 3850 kg för bärare mellan 3 till
60 ton. I FR-serien ingår tolv olika modeller i
vikter från 220 kg till 7800 kg för bärare mellan 1,5 till 90 ton. Ny är modellen FR02. I FRKseriens primärkrossar ingår elva olika modeller i vikter från 450 kg till 7800 kg för bärare
mellan 5 till 90 ton. I NGK-serien omfattas av
tre modeller i vikter från 1650 kg till 3500 kg
för bärare mellan 13 till 50 ton. I MQO-serien
ingår fyra olika modeller i vikter från 1130 kg
till 2350 kg för bärare mellan 18 till 65 ton. I GRserien ingår nio olika modeller i vikter från 145
kg till 4165 kg för bärare mellan 1,5 till 80 ton.
www.rf-system.se

PLADDETS VERKTYGSSERIER SÄLJS I
SVERIGE AV RONDELLEN MASKIN
Rondellen Maskin med fem egna depåer i
Mellansverige har sålt hydrauliska rivnings-,
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återvinnings och sorteringsverktyg från holländska tillverkare Pladdet sedan 2012. Samuel
Lundberg som äger och driver Rondellen Maskin berättar att man har lyckats mycket bra
både med uthyrning och försäljning av Pladdets produkter. “Bara under 2019 sålde vi över
200 redskap från Pladdet”, tillägger Samuel.
Han säger också att vare sig det allmänna konjunkturläget eller Corona-pandemin har haft
någon effekt på försäljningen och uthyrning.
Allt rullar på bra.
Pladdet tillverkar ett brett och högkvalitativt verktygssortiment inom rivning, återvinning, skrot och hantering. Produktserierna för
rivning omfattar hydraulhammare i 18 olika
storlekar från 78 kg till 6 ton för bärare i viktklasser från 0,7 till 85 ton, 12 olika fasta modeller av pulveriserare i vikter från 250 kg till 4600
kg för bärare från 2 till 48 ton, 14 modeller av
roterande pulveriserare för bärare mellan 4 till
30 ton, fyra modeller av roterande rivningssaxar samt 28 olika modeller av rivnings- och
sorteringsskopor i vikter från 70 kg till 2750 kg
för bärare från 0,7 till 50 ton. Sedan finns ytterligare verktyg som skrotsaxar från Pladdet.
Pladdet är väl beprövat då det tillverkats
länge och man lämnar två års garanti på produkterna. Pladdets produkter innehåller dessutom få rörliga delar, är lätt att serva med god
åtkomlighet vilket borgar för en låg servicekostnad.
Rondellen Maskin avser att utöka sin satsning på just rivnings- och återvinningsverktyg
då man ser en tydlig ökning av entreprenörer
som arbetar just med rivning och återvinning.
www.rondellenmaskin.se

River ni ut gamla golv?
Vi har utrustningen för att ta bort alla typer av golv
och möjliggöra för nyinstallation.
Multistripper
Vario NG
För aggressiv
rivning av mattor

Colibri
Högpresterande och lättanvänd golvslipmaskin
duri.se

Åkstripper ADB High-Speed
Rivningsbranschens arbetshäst

Strato-Mobil IV
Den nya tungviktaren
bland hydrauliska
strippermaskiner

duri.se

Kontakta oss för mer info!
Duri Svenska AB

Tel 031 706 19 10

Kryptongatan 1, 431 53 Mölndal

@duriproffs

Garo Elflex laddar på
byggarbetsplatsen

ALLU CRUSHER
LANSERAS I
SVERIGE
Allu Crusher är namnet på finska Allus nya kross- och siktskopa, som hade
premiär på branschmässan Conexpo i
Las Vegas, USA. Nu lanseras den på den
svenska marknaden.
Det nya tunga utbudet av Allu utrustning för krossning är utformat för
att uppfylla de högt ställda kraven från
rivnings-, återvinnings- och bergmaterialsindustrin. Den globala lanseringen
av Allu Crusher utgörs initialt av tre modeller för grävmaskiner i storleken 10-35
ton. Modellerna har specialutvecklade
funktioner för enkel användning och optimerad prestanda, samtidigt som snabbt
underhåll ute på fältet möjliggörs.
Ett exempel på kundfokuserade funktioner är den reversibla krossningen,
som minimerar risken för stopp, blockeringar eller andra låsningar, samtidigt
som högre produktionsnivåer kan uppnås. Dessutom minskas behovet av fysisk
hantering i processen. Allu Crusher har
även en matningsplatta inbyggd i käften,
vilket säkerställer att matningen även i
en fullt lastad skopa levererar hög kapacitet men minimal risk för stackning. En
enkel mekanisk justering för reglering
av slutfraktion gör hela krossprocessen
enkel och säker med snabb justering för
olika fraktioner. Krossen öppnas ”som
en mussla”, vilket garanterar snabba och
smidiga byten av slitdelar tack vare god
åtkomst.
“Äntligen kan vi erbjuda en produkt
för krossning av riktigt hårda material”,
säger Magnus Eriksson, vd Allu Sverige.
“Vi ser fram emot att ta denna kundfokuserade lösning ut på marknaden. Allu
Crusher kommer komplettera vårt omfattande befintliga produkterbjudande
och målet är självklart att utöka kundbasen här i Sverige.”
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Garo Elflex lanserar nu den mobila laddstationen Nova, specialutvecklad för tillfällig
användning på byggarbetsplats.
Vill man skapa en byggarbetsplats anpassad för fordon med el- och hybridbilar i
drift eller som besökare? Genom snabb och
enkel stickproppsanslutning kan upp till tre
laddstationer installeras i grupp och därmed
en anläggning som bidrar till en grönare
framtid. Bilarna laddas säkert enligt regelriktig installation. Nova är utrustad med
DC-felskydd, jordfelsbrytare typ A, fasfördelning på vidarematningen, IK10 som är
slagtåligast i klassen, fällbart stativ samt att
laddstationen även kan väggmonteras. Som
tillval kan laddstationen även fås med RFIDmätare och wifi.
www.garo.se

Tre hammarserier från Montabert
Komatsuägda Montabert är verksamma inom
hydraulisk rivnings- och borrutrustning inom
bland annat gruvdrift och konstruktion. Hydraulhammarna finns i tre olika serier – B, H och
V – alla med unika kännetecken.
Utrustad med en hydraulhammare kan en
Komatsumaskin användas för bland annat bergbrytning, rivning och dikning. Komatsus hydraulhammare för grävmaskiner finns tillgängliga från
0,9 till 130 ton, vilket gör att det finns en hydraulhammare för alla typer av arbete. I Sverige är Söderberg & Haak generalagent för Komatsu.
Söderberg & Haak beskriver B-serien som en
mycket enkel hydraulhammare med stor tillförlitlighet. B-serien ger Komatsus hydraulhammare
slagenergi och brytningskraft i valfri applikation.
Den enkla konstruktionen, i kombination med
dess komponenter, ger hammare som kan monteras på alla maskiner och användas under alla
förhållanden, under många år. Med upp till 30 %
färre komponenter behöver dessa hammare lite
underhåll, de är enkla att utföra service på och
erbjuder tillförlitlighet, enligt Söderberg & Haak.
B-serien (JTHB08 -> 650) tillverkas i Japan av företaget Toku. Komatsu har, i ett gemensamt utbytesprogram, arbetat med Toku i nästan 20 år.
H-serien bygger på ackumulatorteknik och
kan leverera konstant slagkraft i alla miljöer, på
alla maskiner. Elva hammare, från 65 till 1190 kg,
täcker in marknadssegmentet för mellanstora
grävare. Dessa hammare är konstruerade med
kompakt och lätt kropp, vilket ger bättre maskinstabilitet, synlighet och komfort för föraren.
Insidan är enkel och tillförlitlig och har bland
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annat automatisk tryckreglering, hög backtryckstolerans och skydd mot tomslag. I sortimentet
finns fyra robusta hammare som är konstruerade
för att krossa allt material som kommer i dess väg.
Dessa hammare passar grävare mellan 20 och 80
ton och justerar automatiskt arbetsfrekvensen
efter materialets hårdhet. Andra funktioner som
är värda att nämnas är bland annat robust hus
och konstruktion, automatisk smörjning, skydd
mot tomslag, ledade slangkopplingar, bussningar
som kan bytas i fält, överflödeskydd, justerbar
tryckreglering och inbyggd dammuppsamling.
V-seriens hammare är konstruerade för maximal produktivitet i alla applikationer, samtidigt
som kostnaden per ton sänks. Hydraulhammarna
klarar varje applikation, från demolering till masschaktning eller sekundär brytning. Hammarna
modulerar slagkraften fullständigt efter applikationens behov, utan energiförlust och därför med
mycket högre effektivitet. En patenterad ventil
återvinner energin och förbättrar effektiviteten
ytterligare. Liksom för H-serien är många funktioner, som automatisk smörjning, avancerat skydd
mot tomslag, ledade slangkopplingar och robust
husstandard, standard. Dessutom skyddar en patenterad bussning verktyg och spärrstift genom
att absorbera eventuellt vridmoment på verktyget.
Komatsus hydraulhammare i H- och V-serien tillverkas av Montabert i franska Lyon.

Filterrengöringstekniken är en elektromagnetisk
puls som slår rent båda filtren med 300g tryck vid
behov när luftflödet är för lågt.

Drome tar upp tyska

kvalitetsmärket Starmix
Tillverkaren och leverantören Drome bygger ut sitt verktygs- och
maskinsortiment i rasande fart. Lagom till att DEMCON Virtual
Road Trip rullar ut börjar Drome marknadsföra tyska Starmix
dammsugare.

I

Sverige är den tyska dammsugarmärket Starmix
hittills relativt okänt. Men det tänker Drome att
ändra på från och med nu. På kontinenten och i
synnerhet Tyskland är Starmix välkänt bland en
rad olika typer av användare, särskilt håltagare,
rivare och betongslipare.

99 ÅR AV ERFARENHET
Starmix är ett varumärke som tillverkas av Electrostar GmbH som är beläget i Ebersbach and der Fils
i sydvästra Tyskland. Bolaget grundades redan 1921
och tillverkar en rad olika typer av produkter men
tyngdpunkten ligger på professionella dammsugare
för industriändamål. Man sysselsätter över 180 anställda och har en årlig omsättning på över 40MEUR.
Under 2020 har man som mål att producera
180000 dammsugare men p.g.a corona blir det förmodligen närmare runt 170000.
Vid anläggningen i närheten av Stuttgart utvecklas och tillverkas dammsugarna. Thomas Buschmann
som är exportchef berättar att man har ett brett sortiment av dammsugare.
Man har under åren skapat en rad olika patent
för sina dammsugare, bland annat för sin unika
filterrengöringsteknik som man är helt ensamma
om. Filterrengöringstekniken är en elektromagnetisk puls som slår rent båda filtren med 300g tryck
vid behov när luftflödet är för lågt. “Vår innovativa
filterrengöringsteknik är världsunik och patenterad, denna funktion underlättar väldigt mycket för
entreprenören. Dessutom sparar den maskinen”,
tillägger Buschmann.

KRAFTFULLT SORTIMENT
AV SUGAR FÖR TORRT OCH VÅTT
Starmix sortiment är omfattande och det finns
både torr- och våtdammsugare i olika kapaciteter.
Till att börja med kommer Drome att fokusera på
tre dammsugare som klarar både torrt och vått
material. Dessa maskiner har en effekt på 1600W,
en sugkapacitet på 270 m³/h samt ett vakuum på
28kPa.
H-klassad (HEPA 14-filter) finns med 35 liter behållare och M-klassad finns med 35 och 25 liter.
“Vi tror verkligen mycket på Starmix-sortimentet och det kommer att bli en succé. Det förvånar
mig att dessa högkvalitativa maskiner inte sålts så
mycket på den svenska marknaden tidigare. Både
Sverige och Tyskland har mycket höga miljökrav för
maskiner inom byggindustrin som hanterar damm.
Starmix produkter kommer att passa perfekt för
svenska håltagare, rivare, slipare och andra entreprenörer. De tysktillverkade Starmix maskinerna
är robusta, slagtåliga och försedda med bra hjul. Vi
kommer att presentera produkterna i våra nyhetsfilmer på DEMCON Virtual Road Trip och så finns
naturligtvis information på vår hemsida. På våra
anläggningar i Dalstorp och Sollentuna finns naturligtvis produkter att titta på och testa. Vi kommer
gärna ut till den kund som önskar också”, berättar
Roger Jonasson, VD för Drome AB. Sedan tidigare
säljer Drome svenska Silas sortiment av luftrenare
med tillbehör och italienska Delfins stofthanterarsortiment.
www.drome.se
3-2020 • Branschtidningen Professionell Demolering
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SENASTE NYTT INOM

teleskoplastare
Runtomsvängande teleskoplastare från JCB, Steg V-kompatibla teleskoplastare
från Bobcat och Merlo Roto Duo-Power med el- och dieseldrift är bara några av
de senaste nyheterna inom teleskoplastare för rivning.
Skriven av Vitor Hermansson

S

om svar på en ökad efterfrågan på
runtomsvängande maskiner med hög
lyftförmåga, har tillverkaren JCB nu
tagit fram sin första runtomsvängande
teleskoplastare 555-210R. Maskinen
klarar arbetshöjder på upp till 20,5 meter och
en maximal last på 5,5 ton. Runtomsvängande
teleskoplastare är enligt JCB ett kostnadseffektivt och enkelt alternativ till mobilkranar, som
snabbt kommer igång med arbetet och samtidigt har kapaciteten att klara mer tekniskt krävande arbetsmoment. JCB har strävat efter en
mångsidig maskin med hög produktivitet, pålitlighet, säkerhet, som är lätt att använda och
som kan möta de behov som finns både hos
maskinentreprenörer och uthyrare. Snabba
cykeltider i varje lyft, snabb uppstart och höga
flöden för en snabb vinschning har varit viktiga utvecklingspunkter. En lågt placerad bom
ger god sikt åt alla håll, som förstärks av ett utbud av arbetsbelysning och kamerapaket, där
en bommonterad kamera som tillval ger god
sikt över redskapet och lasten för arbete även
på hög höjd. Med bara en knapptryckning fälls
stödbenen ut eller in och utjämnas, vilket gör
att du snabbt kan komma igång med arbetet
och avetablera för nästa arbetsmoment.
JCB:s runtomsvängande teleskoplastare
drivs av en beprövad JCB-Ecomax-motor av
samma modell som används i Loadall-teleskoplastarna. Motorn är optimalt placerad i
låg höjd för god servicevänlighet. Optimerade

26

körlägen för olika arbetsmoment gör det enkelt
att nyttja maskinen på bästa sätt utifrån varje
specifik arbetsuppgift. Telematiksystemet JCB
LiveLink ingår i standardutrustningen. Systemet ger dig som maskinägare full kontroll över
din eller dina maskiner, och ser till att maskinparken utnyttjas på bästa sätt och håller hälsan. JCB:s runtomsvängande teleskoplastare
kommer med bland annat gafflar, vinsch (5,5
ton), jib (2,2 ton x 2 meter), krok (5,5 ton), lättmaterialskopor och andra tillbehör. Ett stort
antal av JCB:s specialutvecklade redskap har
RFID-teknik, som maskinen snabbt kan identifiera och därefter läsa in rätt lastdiagram automatiskt. Arbetsplattform och fjärrstyrning är
möjliga tillval.

WASTE EXPERT OCH STEG VTELESKOPLASTARE FRÅN BOBCAT
Bobcat lanserar sin nya Waste Expert-serie
med teleskoplastare för avfall och återvinning.
Bobcat erbjuder nu teleskoplastarna TL35.70,
TL34.65HF, TL38.70HF och TL43.80HF som
Waste Expert-maskiner, som alla drivs av antingen en Bobcat Steg IV 74,5 motor eller 97
kW (100 eller 130 hp) motor. Teleskoplastarna
kan lyfta 3,4 till 4,3 ton till en lyfthöjd på 6,5 till
8 meter. Waste Expert-maskinerna är robusta
med sina Dana Spicer-axlar och sina förstärkta
skydd. De har bland annat ett extra stort bomhuvud, en stålbom med hög draghållfasthet,
bomdämpning och hydrauliska cylindrar som
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är skyddade under och inuti bommen, en lådsvetsad ram, samt skyddande grill för vindruta
och tak. Full runtomsikt möjliggörs tack vare
den patenterade asymmetriska hytten, som
innefattar ROPS/FOPS Level 2-skydd och en
bakruta med helt fri sikt. Maskinen har även
variabel transmission och automatisk parkeringsbroms. Lastnings-, hanterings- och Ecoinställning är alla standard. “HF/High Flow
Technology” i HF-modellerna har en 190 l/min
lastavkänningspump och flödesdelningsdistributör. Bobcat erbjuder även flera däckalternativ för olika typer av ytor som förekommer
på avfalls- och återvinningsplatser: Michelin
460/70R24 BIBLOAD, Nokian 480/65R24 Tri
Steel och Camso TLH 792S 13 R24.

Bobcat lanserar också nya Steg V-kompatibla teleskoplastare. Maskinerna drivs av
Bobcat D34 Steg V-dieselmotorer med höga
vridmoment. Motorn gör det möjligt för användaren att köra teleskoplastarna i emissionsreglerade zoner tack vare det nya efterbehandlingssystemet för dieselpartikelfilter.
DPF-regenerering utförs automatiskt. Motorn
använder sig inte av selektiv katalytisk reduktion och behöver därmed inte AdBlue. D34
Steg V 56 kW (75 HP) erbjuder i genomsnitt
en 7 procent lägre bränsleförbrukning och 14
procent högre vridmoment jämfört med den
tidigare Steg IV-motorn. Totalt elva teleskoplastarmodeller använder sig av Steg V-motorn
och har en maximal lyftkapacitet på 2,6 till 4,1
ton med lyfthöjd på 6 till 18 meter. Teleskoplastarna har en ny motorhuv med en snävare
profil som förbättrar sikt och reducerar “döda
vinklar” med 15 procent på den högra sidan om
maskinen. Åtkomst till motorn har även förbättrats. Alla Bobcat-teleskoplastare täcks av
en treårig/3000 h garanti som standard från
fabriken, med möjlighet att förlänga garantin
till fem år/6000 h.

SE MER MED NYA
SENNEBOGEN TELEHANDLER 355 E
Sennebogens nya Telehandler 355 E är stor
och stark som en hjullastare, men har dessutom räckvidd som en teleskoplastare. Den
höjbara hytten ger god översikt vid exempelvis matning av lastbil eller annat högt
fordon. Räckvidden på 8,5 meter gör även
att 355 E slipper köra upp lastmaterialet, vilket både sparar tid och minskar olycksrisken.
Med sina kompakta mått och nedfällda hytt
är framkomligheten stor i exempelvis inomhusmiljöer. Några av fördelarna med denna
maskin inkluderar massiv stålram, robust teleskoparm, maximal kraft genom Z-Kinematik, höjbar hytt med ögonhöjd på 4,2 meter,
kompakta mått, tre sorters styrning (fram-,
fyrhjuls- och krabbstyrning), flera olika verktyg som alternativ till skopan, reversibel fläkt
och servicevänlighet. I Sverige är OP System
generalagent för Sennebogen.

MERLO ROTO DUO-POWER
MED EL- OCH DIESELDRIFT
I Borås byggdes testhallen Awitar hos Research
Institutes of Sweden, Rise. Vid bygget användes en Merlo 40.30 Duo-Power, som har förmågan att skifta mellan el- och dieseldrift. På
bygget användes eldrift för miljöns skull och

alla lyft inomhus gjordes med eldrift. Awitar
har blivit en test- och utvecklingsanläggning
för trådlösa kommunikationssystem för autonoma fordon och för andra aktiva säkerhetssystem. Testhallen har en inre takhöjd på 12
meter och är avsedd för utprovning av fordonselektronik, med speciellt sikte mot självkörande fordon. Ett inre avskärmningsskal
inne i byggnaden monterades på stålbalkar för
att ge elektroniskt strålningsskydd mot omgivningen. Monteringen skötes av det tyska företaget Frankonia. Ett annat byggprojekt som
har använt sig av Duo-Power är Slussenprojektet i Stockholm, ett projekt med högt ställda
miljökrav.
Fyra modeller av Merlo Roto säljs med eldrift som extrautrustning: 40.26, 40.30, 45.21,
och 60.24. Alla är MCSS-modeller med tiltbar
hytt. Merlomaskiner med eldrift är byggda
exakt som standardmodellerna, med skillnaden att de har en extra hydraulpump som är
eldriven, samt omvandlare för att kunna skifta
mellan el- och dieseldrift. Med eldrift kan alla
maskinens stillastående funktioner drivas med
el. Stödben, bom, den tiltbara hytten, samt all
hydraulik för lyft och sväng drivs då med el,
liksom naturligtvis maskinens övriga elfunktioner. I Sverige är Hüllert Maskin generalagent för Merlo.
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Vi skapar ett effektivt
bygg- och anläggningssverige.
Maskinuthyrning
Entreprenadtillbehör
Trafikavstängning

Rondellen Maskin är generalagent i
Sverige för Pladdet.

Finns för maskiner
mellan 2 - 48 ton

Pladdet är ett hollänskt märke som
andas kvalité.

Finns för maskiner
mellan 1 - 50 ton

Rondellen Maskin både hyr ut och
säljer Pladdets demoleringsutrustning.
Finns för maskiner
mellan 1 - 85 ton

Demoleringsredskapen finns med
eller utan rotator.

Finns för maskiner
mellan 9 - 18 ton

Rondellen Maskin hjälper dig
med finansiering.

RONDELLEN MASKIN
Tel: 020 - 120 29 00
www.rondellenmaskin.se
www.pladdet.nl
hyra@rondellenmaskin.se
kontakt@rondellenmaskin.se

Finns för maskiner
mellan 2 - 65 ton

Finns för maskiner
mellan 5 - 100 ton

2 års

garanti

Uppge koden ”Professionell
Demolering 20” och få
ytterligare 1 års garanti.
Gäller fram till årsskiftet 20/21.

VÅRA RIVNINGSENTREPRENÖRER

Sedan 1995 har Professionell Demolering årligen publicerat
temaartikeln Våra Rivningentreprenörer. Varje år är det naturligtvis bara en bråkdel av landets alla entreprenörer som
deltar med information. Men artikeln ger ändå en liten fingervisning om hur marknaden ser ut just när artikeln publiceras
samt hur entreprenörerna ser på framtiden. Här är nio rivningsentreprenörer som vågar dela med sig lite information
om sin verksamhet. Bara dessa nio omsatte drygt 1,1 miljarder svenska kronor de senaste 12 månaderna.

Husqvarna minsta robot redo för uppdrag.

30

Branschtidningen Professionell Demolering • 3-2020

2020

I

dag är cirka 50 rivningsentreprenörer
anslutna till Branschorganisationen för
Byggnadsberedning där Riv- & Saneringsentreprenörerna ingår. En del av landets
rivningsentreprenörer är anslutna till Sveriges Byggindustrier eller Maskinentreprenörerna. Men om man söker på rivningsarbeten
på eniro.se får man över 500 träffar. Man kan
utgå ifrån att nära hälften av dessa bolag kan
räknas bort eller att samma företag dyker upp
flera gånger beroende på att de har flera depåer i landet. Andra är maskinentreprenörer
som även erbjuder rivningstjänster vid sidan
om huvudsysselsättningen som är bygg- och
anläggningsarbeten. Tidningens bedömning
är att det i landet idag finns omkring 70 professionella rivningsföretag och kanske 40 av
dessa är renodlade rivningsföretag. I den här
artikeln presenterar vi 10 av dessa renodlade
rivningsentreprenörer.

ARECO CONTRACTOR AB
Areco Contractor har sitt säte i Helsingborg
och ingår som ett helägt dotterbolag i Arecokoncernen. Areco erbjuder speciallösningar
inom rivning, håltagning och miljötekniska
undersökningar. Under de senaste åren har
kompetensen inom verksamheten utökats för
att kunna erbjuda ett så komplett utbud av
tjänster som möjligt. “Kundernas behov och
önskemål styr i väldigt hög grad verksamheten
inom bolaget”, säger företagets VD Jonas Lilja.
Höjdrivning av Areco.

Jonas berättar att man strävar hela tiden att
använda den senaste tekniken och arbetssättet
anpassas fortlöpande efter branschens lagar
och förordningar. Allt för att utföra uppdragen
på ett korrekt och professionellt sätt.
Areco Contractors kundgrupp är bred men
fokus ligger främst på byggindustrin där man
kan stå till tjänst med specialistkunskap. Bland
kunderna återfinns byggföretag, större fastighetsbolag och kommuner i södra Sverige.
Planer finns dock på att utöka det geografiska
arbetsområdet till att även omfatta södra Småland, Blekinge och Kalmar-området. Inom
vissa projekt får kunderna möjlighet att arbeta
med hela Areco-koncernen från rivning till
återuppbyggnad då Areco-koncernen spänner över en rad olika produkt- och tjänsteområden. Rivningsuppdragen varierar en hel del
och omfattar allt från privata villor till stora
fabriker och offentliga byggnader. Man jobbar
med totalrivningar med höjdaggregat till selektiva rivningar inomhus. Målsättningen för
Areca Contractor är att arbeta hållbart för att
minimera avfallet och noga dokumentera hur
alla restprodukter tas om hand.
Man återvinner allt som kan återvinnas,
selekterar ut det miljöfarliga avfallet samt gips
och isolering. Betong återvinns genom krossning och används som förstärkningsmaterial
och fyllnadsmaterial. Jonas Lilja meddelar att
man avser att utveckla sitt affärsområde inom
avfall och miljö.
På frågan gällande affärsläget
berättar Lilja att läget är stabilt.
“Vi har mycket att räkna på och vi
bedömer att inom det närmaste
året kommer marknaden fortfarande ha en positiv utveckling för
oss”, säger Jonas.
Några exempel på genomförda projekt är rivningen av
Läderfabriken i Klippan, något
som anses vara en av Sveriges
mest förorenade platser. Areco
fick förtroendet att även utföra
rivningen av IKEA-byggnaden i
Helsingborg och IKEAs hotell i
Älmhult. Uppmärksammat blev
även Areco Contractors rivning
av kvarteret Kristian IV i Kristianstad. Projektet utsågs till
Årets Rivningsprojekt 2014 inom
det Svenska Demoleringspriset
som utges av Branschorganistionen för Byggnadsberedning
och branschtidningen Professio-
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Areco river med en robot från Husqvarna.

nell Demolering. Priset delades ut på mässan
DEMCON 2016. Projektet beskrevs som ett av
årtiondets mest spännande, då Areco Contractor bevarade 150 längdmeter av de gamla fasaderna från slutet av 1800-talet och varsamt rev
husen bakom. “Det var ett oerhört komplicerat
arbete som krävde stor försiktighet, precision
och noggrann planering”, avslutar Jonas.
www.areco.se

av hydraulslangar som utförts av Göteborgs
Hammarservice till entreprenörens fulla belåtenhet.
CS Riv- och Håltagning utför allt inom
rivning, håltagning och sanering samt KMA-

CS RIV- OCH HÅLTAGNING AB
CS Riv- och Håltagning i Göteborg grundades
1996 och drivs idag av delägarna Ola Landqvist och Peter Säfvendahl. Sedan sommaren
2019 ingår företaget i Storskogen-koncernen
där bland annat även Trellegräv ingår. Företagets Kvalitets- och Miljöansvariga, Amanda
Borneke, har svarat på frågorna om bolaget.
Bolagets säte finns på Ringön i Göteborg men
det geografiska arbetsområdet är praktiskt taget i Västra Götaland men man åtar sig uppdrag över hela Sverige. Det händer även att
man utför uppdrag utanför Sveriges gränser.
Omsättningen landade på drygt 73MSEK 2018
och nådde upp till 85MSEK under 2019. Man
sysselsätter 34 anställda. Bolaget gör löpande
investeringar både i maskiner och verktyg men
nu senast värt att nämna är införskaffandet av
en ny Rammer RCC30R monterad med OilQuick OQ80 med en helt invändig dragning
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rådgivning och materialinventering. Det är
framförallt rivning och håltagning som dominerar vad gäller bolagets tjänster. Kunderna
återfinns framförallt inom bygg- och anläggningsindustri, fastighetsförvaltning, processindustri, kommun och landsting med mera.
De stora byggföretagen dominerar bland kunderna men projektet för stat och kommun är
också ansenliga. Vad gäller utvidgning av verksamheten så berättar Amanda att man jobbar
på att utvidga KMA-delen inom bolaget. “I våras tog vi in en KMA-assistent som praktikant.
Det var mycket givande och planen är att göra
det även nästa år”, berättar Amanda.
Företaget har en ganska varierande maskinpark lämplig för en rad olika applikationer.
Man har ett brett sortiment av maskiner och
utrustningar för olika typer av håltagningsuppdrag. Man har ett stort antal rivningsrobotar, främst från Brokk men även från Husqvarna i storlekar från 500 kg till 5,2 ton. Till detta
skall läggas ett antal grävmaskiner i vikter från
14 till 60 ton. Samtliga maskiner är fullt rivningsutrustade och har en komplett uppsättning av olika typer av hydrauliska verktyg som
hydraulhammare, riv- och sorterskopor, betongsaxar och pulveriserare, skrotsaxar, magnet med snabbfästen från OilQuick. Med sina
höjdrivningsaggregat klarar man rivningar på
upp till 25 meters höjd. På kompaktlastarsidan
har man et antal Bobcats i storlekar från S70

CS med ett verktyg från Rammer levererat av Göreborgs Hammarservice.
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www.steelwrist.com

till S450 samt även kompaktlastare från Giant.
Kompaktlastarna är också fullt utrustade med
olika typer av verktyg som skopor, gripskopor,
mattstripper med mera. Till de större modellerna har man även fräsverktyg och sopaggregat.
Amanda berättar att konjunktursmässigt så
har man inte märkt av någon minskad orderingång. “Generellt sett inom vår sektor så talas
det om nedgång men det är inget vi märkt av
hittills. Men Corona-pandemin drabbar naturligtvis alla med minskad investeringsförmåga
som följd. Men jag tror att för att Sverige ska
övervinna krisen så måste vi fortsätta att bygga
och riva. Nu är det viktigt att offentliga investeringar säkerställs. Ökade ROT-arbeten och
sänkta arbetsgivaravgifter är reformmotorer
som gör det möjligt för flera att fortsätta gå till
jobbet. Det ska också bli intressant att se hur
den nya avfallslagen kommer att påverka kontrollplanerna framöver”, säger Amanda.
CS Riv-& Håltagning är medlemmar i
Branschorganisationen för Byggnadsberedning, BFB, samt att man är aktiva i Färdplanen för en klimatneutral byggbransch samt
framtagandet för Riktlinjerna för Avfalls- och
Resursriktlinjer. Bolaget är diplomerade enligt
POVEL (ISO 9001, ISO 14001 och ISO45001)
samt svensk Miljöbas.
www.csriv.se

DESTROY RC AB
Nästa bolag i temapresentationen är Destroy
RC AB i Stockholm. Bolaget grundades av Johan Almström 1995 och drivs och ägs idag av
Johan Ahlström och Henrik Johansson. Omsättningen landade på dryga 85MSEK under
2019 och man räknar med att landa däromkring under 2020 också. Idag sysselsätter man
65 anställda. De tjänster man erbjuder är rivning, sanering, håltagning och åkeritjänster.
Kunderna är i stor utsträckning medelstora
bygg- och anläggningsföretag, fastighetsförvaltare med mera med en omsättning mellan
300 till 600 MSEK. Man har också ramavtal
med PEAB och JM.
Geografisk så arbetar man i princip uteslutande i Stockholms Län. Några exempel på
genomförda projekt är en större rivning och
sanering i kvarteret Vildmannen som ligger i
centrala Stockholm. Det handlar om en fastighet som brunnit där man skall bygga en ny
fastighet men spara de gamla fasaderna. Man
har också gjort en större rivning i kvarteret
Nattugglan på Södermalm i Stockholm. Ett
rivningskontrakt på cirka 15MSEK. Kommande
planerade projekt är bland annat en större rivning i Slakthusområdet där man kommer utföra både lätt och tung rivning.
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Destroy på Västgötagatan i Stockholm.
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På maskinsidan har man under de två senaste åren genomfört en större inventering av
maskinparken. Man har avyttrat en del äldre
maskiner och tyngre fordon och ersatt dessa
med nya. Tony Stigmanslid som arbetar som
affärschef och personalansvarig berättar att
man har planer på att utvidga verksamheten
i bolaget men just nu har Corona-pandemin
temporärt satt käppar i hjulet för det. “Vi upplever egentligen inte att konjunkturen riktigt
försämrats för oss. Men det är klart att vi alla
är del av ett större sammanhang, det vill säga
Samhället, och det ger naturligtvis effekter på
oss alla. Effekten har blivit ett förändrat synsätt på oss människor och en värderingsförskjutning generellt. Jag tror att vi värderar oss
och vår omvärld annorlunda idag. Vi har blivit
väldigt mycket mera medvetna om att världen

faktiskt kan förändras på väldigt kort tid, oavsett om vi vill det eller inte”, säger Tony.
Rent konkret tycker Tony att Corona-pandemin resulterat i färre personliga möten och
fler digitala sammankomster. Man har inom
bolaget påskyndat en intern digital förändring
med bland annat order och fakturering.
Bolaget är medlemmar i BFB och Byggföretagen samt att man sitter med i styrelser för diverse yrkeshögskolor. Vad gäller certifieringar
så har man ett affärssystem som är helt jämförbart med gängse certifieringssystem och har så
att säga “fullt körkort” gällande kompetens och
certifierade utbildningar.
www.destroyer.se

HAGA R.O.T. AB
Haga R.O.T som vi publicerade ett ganska
stort reportage om förra året tuffar på starkt.
Bolaget grundades av John Torsell 1993 som
äger fortsatt bolaget. Under 2019 omsatte man
hela 120MSEK och man räknar med att öka till
130MSEK för innevarande år. Idag sysselsätter
man 65 personer. De tjänster man erbjuder är
både lätt och tung rivning, sanering, betonghåltagning, betongkrossning och demonteringar med mera. Kunderna återfinns bland
stat, kommun, regioner, fortifikationsverket,
processindustrin, byggföretag, fastighetsförvaltare och andra näringsidkare. Man åtar sig
uppdrag över hela Sverige. Ett intressant jobb
som John Torsell framhåller är rivningen efter
branden på Studsviks anläggning i Studsvik.
“Vårt arbete innebar en otroligt detaljerad
planering som medför allt från säkerhetsklassad personal som jobbade med väldigt mycket
skyddsutrustning till hantering av strålsmittat
rivningsavfall”, berättar John.
Haga R.O.T. uppdaterar löpande sin maskinpark men just nu är man i planeringsstadiet för införskaffandet av en ny mobil återvinningskross. Planen är att utöka sin verksamhet
inom återvinning av rivningsavfall inom bolaget.
John upplever att stämningen på marknaden är lite avvaktande rent generellt och
bortsett från Corona-pandemins effekter. Och

pandemin har gjort att det är svårt att få besked och beslut från beställarna. Haga R.O.T.
är medlemmar i BFB och certifierade enligt
BF9K. Nytt är att man numera säkerhetsklassar personalen för jobb bland annat skyddobjekt.
www.hagarot.se

AF HÄRNÖSANDS BYGGRETURER AB
Nicklas Klingberg på AF Härnösands Byggreturer AB berättar att det fortsatt är bra med
jobb på marknaden men hård prispress på jobben. Bolaget grundades 1997 och ägs idag av AF
Gruppen. Under 2019 omsatte man 143MSEK
och man sysselsätter 50 anställda. Tjänsterna
består i rivning, sanering och håltagning. De
flesta beställarna av tjänsterna är byggföretag
och offentlig sektor och man arbetar i hela Sverige men med tyngd på Stockholmsområdet
och Norrlandskusten.
Nyligen genomförda projekt är exempelvis
The Brick, som är LM Ericsson gamla huvudkontor. Här har man utfört lätt och tung rivning samt sanering. Man har utfört håltagning
för installationer, rivningar samt sanering av
PCB på fasaden. Vissa delar av fastigheten har
totalrivits och det handlar om en yta på cirka
30000 kvm.
Ett annat exempel är rivning och håltagning
vid Uppsala Stadshus. Man har både lätt- och
tungrivit, håltagit och utfört sanerings av asbest och PCB. Man har rivit ett yttertak, utfört
sanering och totalrivning av ett gårdsbjälklag
med underliggande garage, väggar, bottenplatta, körramp samt stödmurar. Inga nyinvesteringar är planerade men man ser över maskinoch verktygsflottan löpande. Inställningen på
bolaget är en kontinuerlig ökning av verksamheten inom alla de sektorer man jobbar och på
de orter man är representerade.
Bolaget är medlemmar i Byggföretagen
samt innehar asbestsaneringstillstånd samt
transporttillstånd. Vad gäller personalen utbildningar så har de genomgått Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U, Miljöansvarigutbildning, Asbestsanering, PCBsanering,
Säkra lyft, Heta arbeten, Mobil arbetsplatt-
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Jag sparar flera
timmar om dagen,
utan att ens lämna
hytten!*

Den nya generationens helautomatiska snabbfästessystem,
Rototilt QuickChange™, är här! För maskinfästen, tiltrotatorer
och redskap. Med banbrytande teknik och innovativa
lösningar erbjuder den dig lång livslängd, hög säkerhet och
bättre totalekonomi.

• Upp till 50 % högre hydraulflöde än tidigare generation

Framtiden är här.

• SecureLock™ som standard

rototilt.com

• Eliminerar onödigt slitage på tiltrotatorn
• Patentsökta lösningar
• Robust konstruktion
• Innovativa säkerhetsdetaljer

*Se vad förarna själva tycker på
rototilt.se/quickchange

Härnösands Byggreturer.

form, Brandskydd P. byggarbetsplatser, Ställningscertifikat, Arbetsledarutbildning, Hjärtoch lungräddning.
www.byggreturer.se

JANSSONS ENTREPRENAD AB
Janssons Entreprenad startade sin verksamhet redan 1946 inom åkeribranschen och blev
aktiebolag 1963. Idag omsätter företaget 100
miljoner kronor och sysselsätter ca 30 medarbetare och leds av tredje familjegenerationen,
Victor och Johan Jansson med flera duktiga
personer i ledande position inom företaget.
Kjell Jansson Förvaltning AB är moderbolaget och äger 100 000m² industritomt med
flera verkstads- och kontorsbyggnader med
egen återvinningscentral som hanterar de flesta materialen. Majoriteten av projekten består
av egna totalentreprenader inom sanering, rivning och anläggningsarbeten.
Företagets organisation kalkylerar och leder entreprenaderna i egen regi, oftast med
egna resurser då kapacitet finns eftersom
investeringar gjorts i generationer löpande.
Jansson Entreprenads kunder består av kommuner, landsting, myndigheter, fastighetsbolag och större byggföretag.

Silorivning av Janssons.

Till en början så ägde bolaget egna bergtäkter runt om i Östergötland, krossade och bearbetade grus till olika fraktioner.
Behovet av leverans till kund gjorde att bolaget investerade i egna transportfordon. Med
åren omformades bolaget till mer entreprenadverksamhet. Sedan 1990 har majoriteten
av projekten bestått av sanering och rivningsarbeten, ca 80%.
Man utför alla typer av rivningar stora som
små. Företaget har över 25 års erfarenhet av
rivning, och man har, så att säga, varit med
från grunden när alla bestämmelser, lagar och
krav tillkommit och där av fått den erfarenheten för att göra ett väl utfört jobb.
Samtliga entreprenadmaskiner är miljöklassificerade med det senaste vad det gäller
miljö. Ingen maskin är äldre än tre år, vilket
innebär att de motorer sitter i maskinerna är
steg 3B. Man har ett brett sortiment av olika
typer av rivningsredskap vilket leder till att
rivningen utförs på ett så noggrant sätt som
möjligt. Man använder sig även av Oilquick
snabbfästens, som undviker onödigt oljespill
och minskar även risk för arbetsmiljöolyckor
och inte minst ökar effektiviteten och rätt
verktyg används.

Janssons Entreprenad har idag 15 grävmaskiner från 1.5 - 100 ton, samtliga är förberedda
för rivning, och all rivningsutrustning till alla
storlekar. Fordonsparken består av lastbilar
med det senaste vad gäller miljö där motorerna är Euro 6, klassade.
Alla maskinister innehar ID06, Säkerhet
på väg, YKB-bevis samt förarbevis. Saneringspersonalen innehar asbestutbildning och även
de som leder projekten inom asbestsanering.
Personalen är, sedan ett flertal år, internt specialutbildade när det gäller rivning. Man har
en nollvision när det gäller osorterat material,
som maskinisterna är väl medvetna om. Allt
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rivningsmaterial sorteras noga och transporteras till godkända återvinningsanläggningar.
För att säkerställa nollvisionen med osorterat
material utför man oftast så kallad selektiv rivning, innan maskinerna tar vid.
Man utför alla typer av rivning, exempelvis
rivning av hotell, hyreshus, industrier, broar,
kajer, silos, stolplinjer, bankvalv, bunkers, växthus, stålsilos, marksanering, jobb under vatten
och på höjden, fräsning, krossning av betong/
asfalt.
Företaget framhåller att det är den långa
erfarenheten och viljan att ständigt göra kunden nöjd och vidare affärer som gjort Janssons
Entreprenad till ett modernt rivningsföretag.
www.jent.se

NKR DEMOLITION SWEDEN
NKR Demolition Sweden AB, som ägs av
Karsten Rasmussen, gjorde ett ordentligt kliv
omsättningsmässigt mellan 2018 och 2019.
Man gick från 95MSEK till 125MSEK. Totalt
sysselsätter man 30 personer i bolaget. Sättet
för svenska bolaget ligger i Hasslarp och man
har systerföretag i Danmark och Norge. Tjänsterna som bolaget erbjuder har inte förändrats
från tidigare år utan spänner rivning, invändig
selektive rivning inom arbetsområden som
omfattar renoveringar och ombyggnationer.
Man utför även teknisk rivning på industriområden som delar av produktionsanläggningar
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utan krav på driftstopp och värmecentraler
med allt från skorstenar till värmepannor. Alla
projekt utförs efter gällande regler och krav
från myndigheter. Andra områden som går
hand i hand i samband med rivningen är:
Demontering- Demontering och nedskärning
av maskin-& industrianläggningar.
Krossning- Krossning av återanvändbart material inom betong, mursten och asfalt som i sin
tur kan användas som Byggnadsmaterial, Kapillärbrytande lager, Obundna bärlager under
t.ex. mark/skogsvägar/interna vägar/ P-platser
och som tillsats i asfalt.
Sprängning- Speciella/komplicerade sprängningar.
Förorening- Uppröjning av olje-och kemikalieföroreningar där arbetet utförs efter miljö-och
arbetsföreskrifter.
Brandröjning- Brandröjning i fabriker, skolor eller annan anläggning där delar eller hela
konstruktioner har avlägsnats.
Asbest/PCB sanering- Sanering utförs av Rörföring, Väggar, Värmepannanläggningar, Takanläggningar osv.
De tjänster som dominerar i företagets arbete är rivning och sanering.
Beställarna kommer huvudsakligen från industrin, kommuner och landsting.
NKR Demolition Sweden arbetar primärt i
hela Sverige men åtar sig även uppdrag i Danmark och Norge.
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Vad gäller maskinparken använder sig NKR
av moderna och miljögodkända maskiner för
alla typ av rivning, håltagning och sanering. Gällande nyinvesteringar så har man under den senaste tiden förvärvat två nya Liebherr 946 med
utrustning samt en Bobcat, 6.5 ton. Upprustning/Investering av företagets maskinpark görs
kontinuerligt. Alla NKRs maskiner är numera
standardsutrustade med kamera och Oilquickfästen. Framtida investeringar är eventuellt nya
hydraulhammare till maskinparken.
På fråga om konjunktursläget och utbrottet av corona, covid-19, så har människor och
samhällen världen över drabbats. NKR kommenterar att såklart, har pandemin medfört
oundvikliga konsekvenser och affärsmässig
påverkan. NKR har arbetat i den mån man har
kunnat efter folkhälsomyndigheters riktlinjer.
Man har följt kontinuerligt utvecklingen och
vidtagit försiktighetsåtgärder som behövs för
att säkerställa sina medarbetares, underleverantörers och kunders hälsa. Människors säkerhet och hälsa går först.
NKR är medlemmar i Sveriges Byggindustrier, BF9K (Byggmästarförening), EDA (European Demolition Association).
NKR innehar Asbestsanering certifikat,
BF9K-certifierade inom Kvalitet-, miljö- och
arbetsmiljö (lednings- och produktcertifieringssystem) och Sellicha Nordic Utility PreQualification System. NKRs anställda har resp.

K

TORRBORRNING

HANDHÅLLNA BORRMOTORER

DM62- 2.0 kW - 2 Växlar - 6.2 kg
Växel 1- 25 000 slag/min
Växel 2 - 38 000 slag/min

DM6P - 2.0 kW - 3 Växlar - 6.3kg
Motorhus i magnesium
Kraftfull och smidig

DM8P - 2.5 kW - 3 Växlar - 7.3kg
Motorhus i magnesium
Väldigt stark motor

HANDMASKINER FRÅN
1-fas betongslipar och spårsågar

G125 - 2.2 kW - 125mm
G180- 2.2 kW - 180mm

G5- 2.2 kW - 125mm
SM7- 2.2 kW - 180mm

CG150 - 2.5 kW - 150mm klingor

Högfrekventa, borstlösa betongslipar med power-pack

BG5- 2.2 kW - 125mm

BG125 - 2.2 kW - 125mm
www.drome.se

P4K - Kraftaggregat

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

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

utbildning & yrkesbevis för sina tjänster (ID06,
BAS P/BAS U, maskinförarbevis, HLR m.m.)
varpå kompletterande utbildningar görs vid
behov.
www.nkr-rivning.se

RIVAL BYGG RIVNING SANERING AB
Ett relativt ungt företag som vi faktiskt inte
skrivit om i tidningen tidigare är Rival i Stockholm. Dock grundades bolaget redan 2007.
Grundare tillika ägare av bolaget är Martin
Norén, Robin Hansson och Kim Ekerwald. “Vi
har haft en enorm tillväxt de senaste tre åren
och är noga med att profilera vår kompetens
och vårt rykte högt. Våra mål är att medverka
i samverkansentreprenader där vi levererar en
produkt tillsammans med vår beställare för
att slutkunden ska bli riktigt nöjd”, säger Kim
Ekerwald.
För året 2018 landade bolagets omsättning på 99MSEK och 2019 passerade man
100MSEK. Idag sysselsätter man 75 anställda.
Som det hörs på namnet så erbjuder man
tjänsterna byggnation, rivning och sanering.
Rivningen står för cirka 60 procent av verksamheten medan sanering står för 20 och håltagning 20 procent. Trots att ordet bygg ingår i
namnet så arbetar man begränsat med renodlad byggnation. “Vår mix på 60-20-20 procent
känns i nuläget bra ifråga om fördelning. Och
vi tycker att vår omsättning ligger på en ganska
bra nivå idag och vi strävar inte efter att öka
den”, säger Kim.
Kunderna återfinns främst bland byggföretag med omsättning mellan 100 till 1000MSEK
samt fastighetsägare runt hela Mälardalen. Det
geografiska arbetsområdet är hela Mälardalen
inklusive Storstockholm och Uppsala-regionen. Man har inga planer på att expandera det
geografiska arbetsområdet.
Företaget uppgraderar löpande sin maskin- och verktygspark. Större investeringar
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Veli Saarenketo från Rival.

Robin Hansson från Rival.

som nyligen gjort är förvärv av två nya Bobcat
kompaktlastare och två golvslipningsmaskiner
från Scanmaskin. Man har dessutom köpt och
utrustat ytterligare tio servicebussar för verksamheten. På håltagarsidan arbetar man med
Hilti Fleet Management och är väldigt nöjda
med det.
Vad gäller konjunkturläget så märker Kim
av en oro hos sina beställare när pågående projekt börjar avslutas och då blir ganska intensivt
vid anbudslämning på nya projekt.
“Vi lämnar ofta våra anbud till flertalet byggare vid varje anbud vilket fortfarande ger oss
ganska stora chanser att vara med i projekten
men prisbilden börjar stramas åt rejält och
konkurrerande anbud kan vara väldigt lågt satta vilket gör att vi inte alltid är nummer ett om
kunderna måste gå på det billigaste anbudet”,
berättar Kim.
Rival är medlemmar i BFB och Byggföretagen samt är certifierade och utbildade via BF9k
samt har alla Bas-utbildningar via Jobsafe AB.
www.rivare.nu

vesterat under den senaste tiden men verktygen kommer uteslutande från Demarec, som
säljs av OP System, NPK, som säljs av SEMAB,
och SMC. De flesta hydraulhammarna Trellegräv har är av varumärket SMC.
Trellegräv arbetar renodlat med maskinrivning och lägger ut håltagning, sanering, krossning med mera på samarbetspartners.
Man river det mesta från sommarstugor till
stora industrianläggningar, undervattensarbeten med mera. Inget jobb är för litet eller för
stort. Kunderna är byggföretag, fastighetsförvaltningar, industrier, kommuner, landsting,
statliga verk, hamnanläggningar med mera.
Det geografiska arbetsområdet är fortsatt mestadels Skåne, Blekinge, Halland och delar av
Småland. Jonas berättar att man i nuläget inte
har någon anledning att förändra det. “Vi har
bra med jobb i våra regioner och alltid minst
20 maskiner igång samtidigt. Men det är klart
om vi märker att konkurrensen ökar i vårt område från aktörer som normalt inte jobbar här
omkring så kanske vi också måste bredda vårt
geografiska arbetsområdet och då blir det nog
norr över vi kommer att röra oss. Men inget
tyder på det i nuläget”, säger Jonas.
Några exempel på genomförde projekt är
rivningen av kvarteret Hedda i Lund där en hel
skoa totalrivdes. Man river ett industriområde
i Malmö just nu och jobbar med diverse industririvningar i Halland, Blekinge och Småland.
På frågan om Trellegräv märkt någon förändring i konjunkturerna svara Jonas att just
nu märks inget. “Vi har väldigt mycket att göra
just nu. Det var lite lugnare första kvartalet och
det höll i sig när Corona-pandemin bröt ut. Vi
hade jobb men det var inte riktigt samma tryck
som det brukar. Sedan tog det fart igen efter
semestern och nu har vi fullt upp minst fram
till nyår. Men när vi upplever an allmän åtstramning och så Corona-krisen ovan på det så
blir det en uppbromsning automatiskt. Det är
främst nybyggnationen som bromsas upp något och det kommer att märkas. Det vi jobbar
med nu är projekt som har budgeterats sedan
tidigare. Vi får väl se när det börjar släppa på de
nya projekten igen”, säger Jonas. Trellegräv är
medlemmar i Maskinentreprenörerna.
www.trellegrav.se

TRELLEGRÄV AB
Trellegräv i Trelleborg är ett gammalt gediget
rivningsföretag som har många år av erfarenhet på nacken. Man har haft en stadigt och
stabilt växande utveckling över ett stort antal
år. Under de senaste fem åren har man nära
fördubblat sin omsättning. Man omsatte runt
185MSEK 2018 och siktar på runt 190MSEK för
innevarande år. “Det är lite jobben som styr
det exakta utfallet av omsättning varje år och
beror på vilken sida årsskiftet intäkter hamnar.
Det kan slå lite fram och tillbaka mellan 15 till
20MSEK. Men sedan ganska länge har vi en
stadig utvecklingskurva”, säger Jonas Jönsson.
För något år sedan såldes verksamheten till
Storskogen-koncernen. Samtliga syskon, Jonas, Stefan och Ulrika, i familjen Jönsson jobbar dock kvar i verksamheten.
Trellegräv har maskinmässigt alltid varit
Caterpillar trogna. Maskinflottan uppgraderas
regelbundet och idag har man 35 rivningsutrustade grävare från Cat. Under den senaste tiden har man förvärvat tre stycken Cat326 och
en Cat330, alla rivningsutrustade och med VAbommar. På verktygssidan har man inte nyin-
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VERKTYG FÖR PROFFS
WWW.MATEK.SE

Raka hörn upp till 63cm!
Endast 9,5 kg!

Endast 12,4 kg!

ICS 695XL Force 4 ProForce

ICS 890 ProForce

Kedjesågen för de riktigt krävande jobben.
Mycket stryktålig maskin som trivs i hård miljö.
Säker att arbeta med. Inga kast eller hugg.

För tuffa miljöer. Även undervattensarbeten.
Enkel att arbeta med utan kast och hugg.
Finns med 3 olika svärdlängder 40, 50, 63cm!

KEDJESÅG

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Natursten

Murverk

Tegel

Armerad betong

KEDJESÅG

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Natursten

Murverk

Tegel

Armerad betong

KEDJOR & SVÄRD
TILL OLIKA TILLVERKARE

Pro Force Texas Edition
Vår bästa diamantkedja när det gäller livslängd och
skäregenskaper i hårda material. Utmärkt
i kraftigt armerad betong och granit.
Passar till Dr. Bender, Husqvarna, Pentruder, Stihl

Tel. 0411–55 57 25 I www.matek.se I info@matek.se

Nyheter från
Trevi Benne

Nya roterande pulveriserare från Trevi Benne

Trevi Benne och Andersen Contractor lanserar fem nya modeller av roterande pulveriserare i FRserien, FR18, FR23, FR28, FR38 och FR120, i viktklasser från 2130 kg till 13,1 ton. FR-serien består
totalt av 12 olika modeller.
• Ändrad design ger ökad slittålighet, förbättrad penetration och smidigare materialhantering
• Ny typ av utbytbara mejseltänder och ny typ av räfflade utbytbara ESCO-slitplåtar
• En eller två svängmotorer kan väljas
• Hydrauliksystem med ett arbetstryck på 340 bar och speedventil som standard
• Verktyget kan också levereras med booster-system med 750 bars tryck och booster ventil

Nya riv- och sorterskopor från Trevi Benne

Trevi Benne och Andersen Contractor lanserar åtta nya riv- och sorterskopor
i viktklasser från 400 kg till 4 ton och serien byter namn från PMG till PMZ.
• Två svängmotorer och stängningscylindrar som standard
• 50% ökad hydraulkapacitet för både svängning och öppna/stäng-funktionen
• Ökat stängningstryck med 60%
• Förbättrad åtkomst vid underhåll som exempelvis kontroll, justering
och smörjning
• Enklare kinematik
• Standardisering av komponenter och reservdelar till öppna/stäng-funktionen
• Griphalvor i perforerad plåt och galler-version. Båda i Hardox-400-plåt

Andersen Contractor AB

Telefon: 0171-46 51 51 • sales@andersen-contractor.se
www.andersen-contractor.se

Det senaste inom

DIAMANTBORRNING

För många professionella
entreprenörer är diamantborrning självaste kärnan i
verksamheten, i dubbel bemärkelse. Vertikal borrning,
horisontell borrning, borrning
ovanför huvudet och sömborrning är vad de gör, dag ut och
dag in. För att ligga på toppen
behöver de högpresterande
och pålitliga verktyg. Det är
där leverantörerna kommer
till undsättning med deras
“senaste och bästa” lösningar. PD:s Andrei Bushmarin
rapporterar om nyheterna från
diamantborrningsindustrin.
Översatt av Vitor Hermansson

HUSQVARNA EXPANDERAR
ELDRIVEN SERIE
Marknadsledande Husqvarna har
expanderat sin serie av eldrivna
borrmotorer med två modeller (enfas, 3,2 kW) som kombinerar tillverkarens välkända användarvänlighet med utökad hållbarhet. Med dess tåliga aluminiumhölje är de nya
DM 400 och DM 430 designade för tuffa applikationer. Den kompakta designen gör maskinerna lämpade för arbete i trånga utrymmen
och hörn. Bärhandtaget, som också fungerar
som ett stötskydd, är enkelt att ta bort för
bättre sikt i trånga utrymmen. Denna maskin
utmärker sig med välkända Husqvarnafunktioner såsom LED-laddningsindikator, SmartStart (halvfart) och snabb koppling till det nya
Husqvarna DS 500-stativet. Den treväxlade
växellådan gör det enkelt att justera varvtalet
för borrdiametrar från 55 till 530 mm för DM
400 och från 100 till 450 mm för DM 430. Den
luftkylda, slittåliga elmotorn är byggd för att
tåla hög belastning utan överhettning. De
slitstarka kolborstarna är dessutom enkla att
inspektera och byta ut. För att skydda motorn
och växellådan om borrkronan fastnar är maskinen utrustad med två självständiga system
– en mekanisk slirkoppling och Husqvarnas
skydd för överhettning av eldrivna motorer,
Husqvarna Elgard. Båda modellerna har ett

så kallat Embedded Connectivity-system – en
utvecklad version av Husqvarna Fleet Services.
Den samlar och analyserar viktiga prestandaindikationer i det kontinuerliga läget.
www.husqvarna.com

SHIBUYA UTÖKAR
SIN “BLUE-DRILL”-SERIE
Shibuya – en specialist inom håltagningsutrustning baserad i Hiroshima, Japan – har lagt
till ett nytt kärnborrningssystem i sin “BlueDrill”-serie som lanserades 2019. Systemet,
som är avsett för håltagningsjobb upp till 250
mm, består av en H2021 eldriven motor och
en TS-255 borrigg. Den omdesignade motorn
har en nominell effekt på 3450 W (220-240
V), vilket är en ökning i styrka på 95 % jämfört med föregångaren R2021. Utrustningen
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har moderniserats utan att utöka maskinens totala vikt. Systemets andra höjdpunkter inkluderar en inbyggd on/off-knapp för
att skydda motorn från överbelastning, en
svängbar vattenanslutning som kan användas
i flera positioner och en portabel jordfelsbrytare (en så kallad portable residual current
device, PRCD) som automatiskt stänger av
elektriciteten om det skulle bli strömläckage.
En vattensamlingsring och en uppsättning
skiftnycklar och insexnycklar är inkluderade
i leveransen. Den vikbara basen AB52 finns
tillgänglig som tillval. I Sverige säljs Shibuyas
borrmaskinsserier av Levanto AB.
www.shibuya-group.co.jp

TYROLIT LANSERAR
ETT NYTT VÅTBORRNINGSSYSTEM
Det nya kärnborrningssystem DRS250 från Tyrolit-Hydrostress kombinerar användarvänlighet med ett stort diameteromfång. Systemet är
designat för upp till 250 mm våtborrningsapplikationer och har en kraftfull 2,5 W borrmotor
med två hastigheter, samt oljebad för effektiv
smörjning i varenda arbetsposition och ett optimalt vridmoment-till-hastighet-förhållande.
Den kompakta och lätta utformningen garanterar enkel hantering och användarvänlighet.
En mekanisk överbelastningskoppling och en
integrerad PRCD-säkerhetsbrytare ger använ-
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darsäkerhet medan en valfri vakuumplatta gör
det enklare att etablera maskinen.
www.tyrolit.com

NYA CUTTRONIX-BORRMOTORER
FRÅN ESTLÄNDSKA KASKOD-MTRONIX
Kaskod-Mtronix – en estländsk tillverkare av
högfrekvenshåltagningsmaskiner som gjorde
en rent utsagt spektakulär entré på Bauma förra
året – fortsätter utöka sitt utbud av nya maskiner. Tillverkarens nästa generation Cuttronix
CM-10 borrmotorer med den egenutvecklade
ISRCdrive-teknologin är designad med hög
prestanda, pålitlighet, säkerhet och användarkomfort i åtanke. De nya borrarna kan användas i enfas- eller trefasläge. I trefasläge fortsätter
motorn fungera även när en av faserna slutar
att fungera. ISRCdrive-teknologin med sina
avancerade algoritmer för motorkontroll gör
det möjligt att sänka den hela systemkostnaden
samtidigt som man integrerar motor, växellåda
och motorkontrollssystem i ett kompakt paket.
Den nominella uteffekten på 10 kW (som når
15 kW som högst) och de tåliga, utbytbara spindelväxellådorna gör det möjligt för användarna
att utföra borrjobb i murverk och armerad betong i diametern 20-1000 mm. Motorerna har
ett robust aluminiumhölje med hög kapslingsklassning (IP66) för arbete i tuffa miljöer och
ett omfång av arbetstemperaturer. Slittåliga och
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kontaktlösa knappar och kopplingar i metall är
skyddade från damm och smuts. Integrerade
säkerhetsdelar såsom mekanisk slirkoppling
för växellådesskydd och överbelastningsskydd
säkerställer säkerhet och ökar motorns livslängd. Fler innovativa kärnborrsmodeller med
fjärrkontrollsfunktion och inbyggt system för
automatisk matning planeras att lanseras under 2020. Sedan ganska nyligen säljs Cuttronix
borrmaskinsserier av Levanto AB.
www.cuttronix.com

AGP PRESENTERAR NY HÅRDING
AGP, den Taiwanbaserade tillverkaren av power tools, har förstärkt sin portfolio av borrlösningar med en 2,5 kW trehastighetsborrmotor
designad för tunga uppgifter. Den nya DM8P
har ett aluminiumhölje och är en mångsidig
maskin lämpad för våt borrning i upp till 202
mm i diameter i olika material. Motorn bibehåller konstant hastighet även under tungt
arbete vilket gör det möjligt att borra snabbt
och effektivt. Inbyggda LED-laddningsindikatorer gör det möjligt för användare att köra
borrmaskinen på optimal effektivitet. Den
taiwanesiska tillverkaren rekommenderar att
använda DM8P tillsammans med AS200 eller
S350 borrstativ. I Sverige säljs AGPs produkter
av Jack Midhage AB och Drome AB.
www.agp-powertools.com

Durable Performance

Utöka ert företags möjligheter inom håltagning. Använd samma
drivsystem med Pentpak, fjärrkontroll, HF-motor och kablar till
din väggsåg, vajersåg och heavy duty borrmaskin.
Alla precisionsdelar tillverkas i vår egen verkstad i Borlänge, i moderna
produktionsmaskiner och av de bästa europeiska, högvärdiga materialen.
Med mer än 35 års erfarenhet av att utveckla och bygga transmissioner och
betonghåltagningsutrustning vet vi vad som krävs för att skapa högpresterande maskiner med lång livslängd.
För mer information besök gärna vår hemsida www.pentruder.com
Ni hittar även oss på facebook: www.facebook.com/pentruder samt
Instagram: pentruder_official

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

Grundare och VD för Rondellen
Maskin, Samuel Lundberg.

GOD UTVECKLING FÖR RONDELLEN MASKIN INOM FÖRSÄLJNING OCH UTHYRNING AV

rivningsverktyg från Pladdet
Rondellen Maskin som grundades 2011 har inte påverkas så mycket av den svagare
konjunkturen eller Corona-läget. I synnerhet har man lyckats mycket bra med sina
serier av verktyg för rivning, sortering och återvinning från Pladdet.
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ondellen Maskin i Kinna är en aktör
som haft en stark och intressant utveckling sedan bolaget grundades 2011
av Samuel Lundberg och sju andra i
Kinna. Idag äger Samuel bolaget själv.
Under de nio år som gått har man gått från en
anläggning till totalt fem stycken med huvudkontoret i Kinna. Depåer finns idag i Landvetter, Partille, Nyköping och Varberg samt Kinna
förstås. Depån i Varberg öppnas under hösten
2020. Affärsidén har sedan starten varit maskinuthyrning och tillbehörsförsäljning med
extra fokus på rivnings- och anläggningssidan.

och tjänster inom maskinuthyrning och försäljning. Vårt mål är att alltid ge allt och lite till
för att lösa våra kunders maskin och verktygsbehov”, berättar Samuel Lundberg.

Idag representerar maskinuthyrningen ungefär hälften av omsättningen i företagsgruppen. Målet är att fortsätta expandera verksamheten. “Vi vill definitivt växa och det finns gott

EGNA SKOPMÄRKET
EMA ETT AV LANDETS STÖRSTA
Rondellen har ett eget varumärke på skopor
som heter EMA som haft en mycket fin utveckling och är idag ett av de större skopmärkena i
Sverige. Bolagets omsättning har växt från 50
miljoner till dagens 150 miljoner kronor och
man har gått från fyra anställda i början till dagens 50 anställda.
“Med våra fem anläggningar idag når vi ut
till ett stort antal kunder med våra produkter
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Riv- sorterskopor från Pladdet.

HÖGFREKVENTA SÅGAR MED PM MOTOR

R16
6.5 kW
300mm kapdjup

C18
6.5 kW
175mm kapdjup

Powerpack P8K
Patenterad enstegslösning för enkelt justering och byte av klinga.

230V SÅGAR

C14
2.8 kW
125mm kapdjup

C16
3.2 kW
150mm kapdjup
R13
3.2 kW
220mm kapdjup
Patenterad enstegslösning för enkelt justering och byte av klinga.

www.drome.se

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

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

Kraftfulla skrotsaxar från Pladdet.

Huvud- och försäljningskontoret i Kinna.
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Rondellen Maskins nyöppnade depå i Varberg.

Depån i Landvetter.

Depån i Nyköping.
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underlag för det. Behovet att hyra maskiner
växer tydligt hela tiden och just nu i synnerhet i Göteborg med omnejd. Uthyrning av
rivningstillbehör samt försäljning av verktyg
växer i hela landet och vi ser även en stor ökning på exportsidan”, berättar Samuel.
På frågan om man tänker öppna fler depåer
svarar Samuel att det kan säkert bli fler depåer
men vill inte precisera exakt när och var.
Vad gäller varumärken så säljer man och
hyr ut Pladdets rivnings- och återvinningssortiment samt sitt skopmärke EMA. Utöver detta
säljer man även en rad andra varumärken. Man
har sålt Pladdet sedan 2012.

jordborr, grävsug, hydraulpaddor med mera.
Rondellens sortiment av redskap och verktyg
för grävmaskinen är enormt, kort sagt.
Just vad gäller varumärket Pladdet så framhåller Samuel att varumärket är väl beprövat

RONDELLEN FORTSÄTTER ÖKA
TROTS EN NÅGOT LUGNARE
MARKNAD OCH CORONA

VERKTYG FÖR RIVNING, HANTERING
OCH ÅTERVINNING FRÅN PLADDET
Pladdet är som bekant ett holländskt varumärke som grundades 1943 strax innan andra
världskriget slutade. Man tillverkar ett brett
och högkvalitativt verktygssortiment inom
rivning, återvinning, skrot och hantering.
Produktserierna för rivning omfattar hydraulhammare i 18 olika storlekar från 78 kg till 6
ton för bärare i viktklasser från 0,7 till 85 ton,
12 olika fasta modeller av pulveriserare i vikter
från 250 kg till 4600 kg för bärare från 2 till 48
ton, 14 modeller av roterande pulveriserare för
bärare mellan 4 till 30 ton, fyra modeller av roterande rivningssaxar samt 28 olika modeller
av rivnings- och sorteringsskopor i vikter från
70 kg till 2750 kg för bärare från 0,7 till 50 ton.
Sedan finns ytterligare verktyg som skrotsaxar,
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då det tillverkats länge och man lämnar två års
garanti på produkterna. “Pladdets produkter
innehåller få rörliga delar, är lätt att serva med
god åtkomlighet vilket borgar för en låg servicekostnad”, framhåller han.
Han berättar också att man avser att utöka
sin satsning på just rivnings- och återvinningsverktyg då man ser en tydlig ökning av entreprenörer som arbetar just med rivning och
återvinning.

Depån i Partille.

Roterande pulveriserare från Pladdet.
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Vad gäller de rådande konjunkturerna så upplever Samuel att man klarat sig rätt bra. Man
har till och med ökat lite. “Vi har gått bra och
jag upplever att konjunkturen hållit i sig för
oss. Vi är dessutom fortsatt uppstickare i branschen och ganska pigga i vårt arbetssätt. Vi är
sugna på att göra det bästa för våra befintliga
kunder och hela tiden hitta nya”, säger Samuel.
Under 2019 sålde man över 200 verktyg
från Pladdet i Sverige och man tror på en stadig fortsatt ökning. Även skopförsäljningen
ökar stadigt. “Öppnandet av nya depåer och
duktig personal har en stor inverkan på vår ökning. Vi kände dock under perioden mars till
maj en liten uppbromsning i försäljning men
uthyrningen rullade på oförändrat. Men sedan
i juni snurrar allt på som vanligt igen”, avslutar
Samuel.
www.rondellen.se
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514 61 Dalstorp
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Husqvarnas nya servicecenter i Segeltorp utanför Stockholm
utgör mall för hur kommande servicecenter runt om i världen
kommer att se ut.

ETT HELT NYTT KONCEPT TILL

stor nytta för kunderna

H

usqvarnas nya servicecenter i Stockholm ligger på Smista Allé 15C i Segeltorp, ett stenkast från E4:an. När Professionell Demolering besöker möter
Husqvarnas servicechef för Norden,
Simon Nordlund, upp. Simons fulla titel är
Nordic Regional & Sweden Service Manager.
“Syftet med det nya servicecentret är rent
generellt att öka tillgängligheten för kunderna
i fråga om produkter, service, reparation och
utbildning. Eftermarknaden är oerhört viktig
för oss och vi ska vara lätt tillgängliga när kunderna behöver oss”, säger Simon.
Husqvarna öppnade servicecentret i Segeltorp redan i maj i år men på grund av Coronarestriktioner har man inte kunnat hålla någon
officiell invigning ännu.

DET FÖRSTA AV SITT SLAG I VÄRLDEN
Servicecentret i Segeltorp skiljer sig en hel
del från Husqvarnas övriga servicecenter
runt om i världen. Kontoret i Segeltorp är
lite av en “Concept store” med en noga uttänkt design och funktion. Exempelvis är
butiksdelen en mall för hur andra servicecenter runt om i världen kommer att se ut.
Designen framhäver Husqvarnas varumärke
och tillverkarens breda maskin- och verk-
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I våras öppnade Husqvarna Construction Products sitt
nya servicecenter i Stockholm. Servicecentret följer ett
helt nytt koncept där butik, verkstad, utbildning och kontor förenats i en och samma enhet. En klar förstärkning
av kundnyttan för Husqvarna i Stockholmsområdet.

tygssortiment. Servicecentret är det första
av sitt slag i världen.
“Förutom att vi har själva butiken så finns
här en modern och komplett verkstad med
all nödvändig utrustning för att kunna serva
och reparera alla våra produkter snabbt, smidigt och med högsta kvalitet. Vi har också ett
särskilt testrum där vi kan både demonstrera
och testköra maskiner och verktyg. På övervåningen finns utrymmen för våra säljare samt
konferensrum där vi kan hålla utbildningar”,
berättar Simon.
Just den här breda kombinationen av butik,
verkstad, testutrymme, konferensutrymme
och kontor är unikt för det nya konceptet. Naturligtvis finns även utrymme för kunderna att
kunna sitta ner och ta en fika när de är inne
och handlar, lämnar eller hämtar maskiner
och verktyg. Tanken på sikt är att även hålla
kundutbildningar i lokalerna när Corona-läget
lättar. Man har också ett väl tilltaget verktygslager bestående av det mesta av klingor och
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Simon Nordlund (höger) är Husqvarnas servicechef i Norden och tror starkt på att företagets
nya servicekoncept kommer att uppskattas
av kunderna. Här tillsammans med Segeltorpkontorets servicetekniker Leif Johansson.

En rymlig och välanpassade servicehall borgar
för ökad kundnytta.

Leif Johansson serverar en av Husqvarnas packningsmaskiner.

Servicecentret är väl synligt från motorvägen
E4:an mellan Stockholm och Södertälje.

borr samt verktyg från HTC för slipning och
polering av golvytor. Naturligtvis är golvet i
butiken ett Superfloor från HTC.
“Trots att vi ännu inte kunnat hålla någon
officiell invigning av lokalerna har servicecen-

“

MÅLET ÄR ATT
SERVICECENTRET
SKA BLI EN FAST
PUNKT FÖR
ENTREPRENÖREN
DÄR HAN HITTAR
ALLT HAN SÖKER.

”

Servicecentret lagerför ett brett sortiment av diamantverktyg för håltagning, verktyg för slipning
och polering av betonggolv, tillbehör och reservdelar för Husqvarna produkter med mera.

tret redan blivit en given samlingsplats för i
synnerhet håltagare som kommer hit och fikar
samtidigt som de plockar ut verktyg eller maskiner. Det är främst proffsanvändarna inom håltagning och rivning som besöker”, säger Simon.
Ytan på det nya servicecentret är 600 kvm
fördelat på två våningar. Totalt är tre personer
permanent stationerade här. Det är Marcus
Johansson som är butiksansvarig och innesäljare, Leif Johansson som är servicetekniker och
som ansvarar för verkstaden samt Mikael Hansen som är mobil servicetekniker i hela Mälardalen. Leif är en riktig specialist på service och
reparation och har bland annat jobbat många
år på Dynapac/Atlas Copco med service och
reparation av vibroplattor. Mikael, den mobila
serviceteknikern, rör sig ständigt i Storstockholm och hela Mälardalen och servar maskiner på plats. Han levererar även verktyg och
maskiner till kunder i området. Till sin hjälp
har han en komplett utrustad servicebuss. Just
konceptet med mobila servicetekniker är nytt
inom Husqvarna. Förutom dessa tre anställda
utgår ytterligare tre Husqvarnasäljare från
kontoret i Segeltorp.

STOCKHOLM ÄR
SVERIGES STÖRSTA BYGGMARKNAD
Men vad ligger bakom satsningen på nytt servicecenter i Stockholm och dessutom i en helt
ny kostym? “Först och främst är Stockholm
tveklöst Sveriges största byggmarknad och
högt prioriterad bland de flesta leverantörer.
Om vi ska fortsätta växa i Stockholm måste
vi modernisera. Vi måste öka vår servicetillgänglighet och samtidigt vara kompletta när
det gäller att visa hela vårt utbud av maskiner,
verktyg, utbildningar med mera”, säger Simon.
En ganska stor andel håltagare besöker servicecentret dagligen, och även rivare och andra entreprenörer. Andelen maskinuthyrare
ökar också. “Målet är att servicecentret ska bli
en fast punkt för entreprenören där han hittar
allt han söker och kan få snabb hjälp i sin verksamhet. Vi ser en enorm potential i detta och
vi kommer att kunna växa starkt i Stockholm
bland annat tack vare det nya servicecentret
som blir lite av ett nav för vår verksamhet i
Stockholm”, tillägger Simon.
Målet är också att ha ett komplett butikssortiment med maskiner och verktyg. Man har
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Dags för service.

Lättillgängligt för kunden och gott om parkeringsplatser.

i princip nått ända fram med detta men man
hoppas också kunna visa Husqvarnas rivningsrobotar i butiken. De kanske inte precis kommer att finnas på hyllan men kunderna ska
kunna testköra dem.
Ett brett urval av övriga produkter finns dock
redan på plats som kompletta borrsystem, väggsågar, slipmaskiner, industridammsugare med
mera och så förstås Husqvarna och HTCs breda
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sortiment av diamantverktyg och verktyg för
slipning och polering av betonggolv.
Servicecentret kommer naturligtvis att täcka
in Husqvarnas relativt nya satsning på bygg- och
anläggningsprodukter såsom markvibratorer,
olika typer av betongbearbetningsprodukter
såsom glättare, ytvibratorer, balkar med mera.
“Vi ser ett tydligt ökat intresse i hela Europa för
exempelvis glättare vilket är ett område vi vill satsa
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Från vänster: Leif Johansson, Marcus Johansson
och Mikael Hansen.

mer inom då det också är handlar om behandling
av betongytor. För att kunna skapa en betongyta
börjar det med att packa marken. Med vårt ny produktutbud har vi nu hela kedjan av produkter som
ingår i den processen”, säger Simon.

Janne Axelsson – 46 år som håltagare:

En ledstjärna för professionella håltagare
De finns de som var med när den svenska betonghåltagningsindustrin var i sin linda och som än i dag är yrkesverksamma. Janne Axelsson på Jannes Håltagning AB är ett av
ganska få exempel idag. En värdig yrkesman för yngre generationer att lära av.

D

en svenska håltagningsbranschen börjar att få många år på nacken. Det första
embryot till branschen bildades någon
gång i slutet av 1950-talet och sedan
skulle det få fäste så sakteliga under
1960-talet. Sedan dess har så många duktiga
yrkespersoner fört branschen vidare. I tidningen ska vi försöka att lite oftare publicera
artiklar om de som skapat och skapar ryggraden i den här industrin. I det här numret av
PD tänkte vi lyfta fram en av dessa personer,
nämligen Janne Axelsson.

BÖRJADE MED HÅLTAGNING 1974
Janne Axelsson driver företaget Jannes Håltagning AB i Arnebo i Kareby. För den som inte
riktigt kan placera Kareby på kartan så ligger
det strax norr om Kungälv. Janne föddes 1948
och trots att han passerat pensionsåldern så
har han inte slagit av på takten. “Jag tycker att
det fortfarande är väldigt roligt att jobba med
håltagning och har inga planer på att pensionera mig ännu. Jag har dessutom ingen som
tar över företaget så jag kör på så länge jag
tycker att det är kul”, berättar Janne.
Allt började 1972 då han blev erbjuden jobb
på BESAB. Han började arbeta med betongsprutning och injektering. Håltagning började
han arbeta med 1974 på samma företag. Efter
att ha jobbat som anställd med håltagning i hela
36 år bestämde sig Janne för att starta eget. Året
var 2010. Då hade han jobbat med håltagning
som anställd i tre olika företag. Hans egna företag heter kort och gott Jannes Håltagning AB.
“Det var på BESAB som jag lärde mig yrket
från grunden. Där jobbade gamla idrottskompisar som gärna delade med sig av sina kunskaper och lärde mig yrket”, berättar Janne.
Janne berättar att det hänt väldigt mycket
med branschen sedan han startade på 1970-ta-

let. De stora förändringarna är att utrustningen
ser helt annorlunda ut idag jämfört med då.
“Förr var håltagningsjobbet mera grovjobb,
tyngre och grövre på alla sätt. Utrustningen var
mycket tyngre och svårarbetad. På 1970-talet
var säkerhetstänket dessutom närmast obefintligt. Det är stor skillnad idag även när det gäller
säkerheten på arbetsplatsen”, berättar Janne.
En annan skillnad och en fördel på den tiden
var att konkurrensen inte alls var lika stor då.
“Det fanns helt enkelt inte så många som bemästrade och jobbade med håltagning”, säger Janne.
Janne kommenterar maskinsidans förändring och säger att maskinerna då och nu är lite
som natt och dag. Borr- och sågutrustningen
har blivit så mycket lättare och avsevärt mycket
starkare och mera exakt att jobba med. “Som
ett exempel kan jag nämna att sedan 1995
arbetar jag med Joker som är en automatisk
borrmatning. Det fanns inget sådant hjälpmedel tidigare och det blev en stor revolution när
den automatiska borrmatningen kom. Det har
kommit så mycket bra hjälpmedel som verkligen underlättar arbetet idag”, säger Janne.
En annan förändring är att antalet håltagare
ökad markant men samtidigt samarbetar håltagarna med varandra i större utsträckning nu
än förr. Man både konkurrerar och samarbetar.
Förr var man endast konkurrenter.
“En annan sak som ser annorlunda ut idag
är att håltagarna har utrustade servicebilar.
Det hade vi inte förr. Då hade vi all utrustning
på en släpkärra som man behövde lasta på och
av varje dag”, säger han.

RENT OCH SNYGGT, ETT KÄNNETECKEN
FÖR JANNES HÅLTAGNING
För Janne har uppdragen varit många och olika
och han kommer ihåg många uppdrag lite särskilt under de 46 år som han arbetat renodlat

med håltagning. Han ger ett exempel på ett lite
speciellt uppdrag som han kommer ihåg. “Jag
jobbade med ett håltagningsprojekt på ett stort
företag i Mölndal. Kraven var bland annat att
jag måste jobba extremt rent. Innan jag kunde
påbörja jobbet varje dag var all min utrustning
tvungen att desinficeras innan den fick komma
in på jobbet. Själv fick jag arbeta i strikta skyddskläder. För mig passade det utmärkt för jag gillar att jobba så rent som möjligt men det här
uppdraget kanske var lite i striktaste laget. För
mig är det viktigt att man som håltagare håller
det rent och snyggt omkring sig. Det ska inte synas att man varit där. Renligheten har nog blivit
lite mitt signum. Under åren har jag fått många
uppdrag i känsliga miljöer”, berättar Janne.
Geografiskt arbetar Janne Håltagning AB
som sagt i och runt Göteborg. Med det menas
till Kungsbacka i söder, ute på öarna utanför
Göteborg som Tjörn och Orust till Uddevalla i
norr. Det händer att det blir någon avstickare
till Borås också. Janne jobbar nästan uteslutande i privatbostäder och i kontorsmiljöer och då
är det särskilt viktigt att jobba i rena kläder, ha
ren utrustning och bil och lämna jobbet rent
och snyggt. Janne jobbar själv men hyr in extra
arbetskraft om det behövs. Han erbjuder tjänster som kärnborrning, handsågning, vägg- och
golvsågning. Han gör också mindre betongarbeten där han utfört håltagning.

GOTT OM JOBB CORONA TILL TROTS
Arbetstillgången ser som alltid bra ut och
Janne känner inte av någon nedgång vare sig
i konjunkturerna rent generellt eller på grund
av Corona-pandemin. Han har jobbat upp ett
bra nätverk av kunder så tillgången på jobb är
god. “Men man få aldrig slappna av och slarva.
Alla jobb är lika viktiga att utföra till kundens
största belåtenhet”, försäkrar Janne.
På maskinsidan arbetar Janne helst med utrustningar från Husqvarna, Dr Bender, Weka,
Hilti och Qvantina. Diamantverktygen kommer främst från Jerneviken, Midhage, Husqvarna och Levanto.
Som branschtidning är det en ära att få skriva om en yrkesman som Janne Axelsson som
har ett så gediget kunnande och är ett viktigt
föredöme för nya generationer i branschen.
Man får också lite tidsbegrepp när Janne nämner att han sedan 1995 arbetat med Joker, automatiskt borrmatning. Det var samma år som
tidningen Professionell Demolering grundades och det har gått 25 år bara sedan dess.
Det är också lite signifikativt för branschens
utveckling att från 1990-talet och framåt har
det hänt extremt mycket både på maskin- och
verktygssidan. För tidningen var det bra tajming att starta upp under 1990-talet.
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DEMOTURNÉ I NORDEUROPA MED

PENTRUDER RS2
Nu har Pentruder dragit igång sin lansering av RS2 och har sedan augusti
startat en demoturné i norra Europa. Mottagandet är översvallande för nya
RS2 med många positiva kommentarer.

S

ituationen med Covid-19 har haft
många tråkiga konsekvenser och lett till
störningar på håltagningsmarknaden.
Men allt har inte tagit stopp. Hösten
öppnade upp för en demoturné med
den efterlängtade RS2. Det blev en mjukstart
i Tyskland hos Hydro-Tec GmbH som varit
Pentruder-återförsäljare sedan 1997. Kunder
fick besöka Hydro-Tec i små grupper och trots
att det inte blev den stora introduktion som
planerats övertygade HFi konceptet med sin
låga vikt och höga prestanda.
I mitten av augusti firade danska företaget
J.D. Diamantverktyg A/S sitt 50-årsjubileum.
De har varit Pentruder-återförsäljare sedan
1999 och det finns många medlemmar i Pentruder-familjen i Danmark. På jubileumsdagen
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besökte över 100 intresserade kunder JDs anläggning och RS2 demonstrerades flitigt.

STARKA FÖRDELAR MED RS2
Kunderna uppskattade RS2 för dess kraft, kompakta storlek och snabba matning längs rälsen.
Andra detaljer som kommenterades positivt var
de rejäla kontakterna och det faktum att det
bara är en maskinkabel. Det är lätt att missta
kontakten för motorn men den starka 18 kW
motorn är helt integrerad i chassit. “Hur är det
möjligt att få in en 18 kW motor där inne?”, var
en vanlig kommentar bland besökarna.
Pentruders Service Manager Daniel Andersson var mycket nöjd med demon: “Sågen är
stark och stabil på rälsen och i sågarmen trots
sin låga vikt på bara 24,5kg. Jag har fått höra
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mycket positivt om finesser som att klingan
kan rotera i båda riktningarna, att armen positioneras rakt upp automatiskt när sågningen är
klar. Kunderna gillar också klingskyddet som
är lätt att montera och fjärrkontrollen som är
rejäl och lätt att använda”, berättar Daniel.
Demo-turnén fortsatte första veckan av
september till TerraTeam Oy in Finland som
har sålt Pentruder sedan 2004. Nästa marknad
på tur är Norge där Akutt kommer att visa RS2
på en byggarbetsplats i Oslo.
Många industrier har påverkats av rådande
situation vilket lett till förseningar av vissa delar. Detta påverkar marknadsintroduktionen
av RS2 som trots detta inte är alltför långt bort
nu, meddelar Pentruder.
www.pentruder.se

www.demcon.se
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Gunnar Landborg i unga år.

En legend

FYLLER

70

Gunnar Landborg har sett håltagningsindustrin växa under åren och var
dessutom med och startade håltagarnas egen branschförening. Trots att
han numera lagt håltagningen på hyllan vill han knappast känna sig som
en pensionär.
Skriven av Vitor Hermansson

F

ör folk i håltagningsindustrin är Gunnar
Landborg något av en legend. Ända sedan han inledde sin karriär på 1970-talet
har han arbetat aktivt inom industrin och
sett den svenska håltagningsbranschen
transformeras till det den är idag. Men det var
väldigt nära att Gunnar lämnade branschen efter bara några år.

FRÅN GEOTEKNIKER OCH
MATTELÄRARE TILL HÅLTAGARE
År 1971 tog Gunnar ingenjörsexamen och började inledningsvis arbeta med geoteknik på
teknikkonsultföretaget J&W. När många av
de större objekten var klara, exempelvis Stålverk 80, tunnelbanan till Solna och de stora
rivningsdelarna i Stockholms city, fick många
sluta. Efter att ha jobbat som högstadielärare i
matematik en kort period fick han upp ögonen
för håltagning. “Genom en kompis som jobbade på Diamanthåltagning kom jag i kontakt
med Ulf Rönnqvist”, berättar Gunnar. “Tanken
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var att vi skulle bygga upp en geoavdelning och
arbeta som underentreprenörer till J&W, men
Ulf och J&W kom aldrig överens om arvodet.
Samtidigt utvecklades håltagningen enormt,
så jag började med det istället.”
Med tiden insåg Gunnar att han inte riktigt
trivdes på Diamanthåltagning, så när hans vän
Janne Gutelid pratade om att starta eget bestämde han sig för att hjälpa honom komma
igång. Därefter var planen att börja jobba med
något annat. De kommande framgångarna
skulle dock få honom att fortsätta i samma
bana. I november 1976 startade Gunnar och
Janne varsin firma och samarbetade. “Min far
var god vän med Roy Sten, som då ägde Rivners, som hjälpte mig att få rivningsfirmorna i
Stockholm som kunder. Även Bror Österman
fick jag hjälp av under uppbyggnaden. Vi lyckades otroligt bra, så 1978 började vi anställa folk.
Samtidigt började hustrun arbeta i företaget
och skötte administrationen. Janne och jag
hade lite olika synpunkter, jag ville gasa och
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han var nöjd med lugn fart varför vårt samarbete med gemensamma arbeten upphörde.”

FULLSPÄCKAT SCHEMA
ÄVEN UTANFÖR HÅLTAGNINGEN
Efter succén med det egna företaget var ekonomin god. Vid sidan av håltagningen hade
Gunnar länge varit intresserad av att köpa ett
hyreshus. Gunnar och hans far bestämde sig
för att köpa en fastighet i Aspudden. Tre månader senare fanns ytterligare tre fastigheter
tillgängliga för ett mycket bra pris. Än en gång
slog de till, med lite hjälp av svärmor, och hade
nu totalt fyra fastigheter. “Håltagningen gick
otroligt bra, så vi hade 17 sysselsatta och när
det saknades arbete kunde jag sätta in dem på
arbete i fastigheterna. Men det var arbetsmässigt en tuff period och det kändes som jag arbetade dygnet runt.”
År 1981 blev Gunnar medlem i Företagarförbundet och värvades in i en styrelse i Stockholm syd 1982. Han investerade i ytterligare
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kom till stånd. Jag var även mentor åt Carina
Moberg som blev gruppledare för Socialdemokraterna och Catharina Elmsäter-Svärd som
blev kommunikationsminister i Alliansregeringen och nu är vd för Byggföretagen. I mitten
av 2000-talet började jag avveckla mina föreningsuppdrag.”

MER I LIVET ÄN HÅLTAGNING

två fastigheter, och ägde och delägde nu totalt sex fastigheter med 110 hyreslägenheter.
“1987 började priset på fastigheter rusa, vilket på min räknare fick plus och minus bli en
enorm förlust? Priset på fastighetsökningarna
resulterade i fastighetskrisen 1991. Då blev det
ett enormt prisfall och priserna på fastigheter halverades, så då var det dags att köpa två
fastigheter till, vilket är det bestånd som vi har
idag.”
Håltagningen utvecklades enormt under
1980-talet och med duktiga medarbetare blev
lönsamheten hög. År 1984 bröt Gunnar ut håltagningen och det gamla bolaget blev moderbolag. Samtidigt blev han erbjuden att starta
upp en markentreprenadfirma med en kontakt
som hade stor erfarenhet men saknade kapital. “Jag blev ensam ägare och han fick köpoption. Vi fick en stor entreprenad i Kalmarsand
i Bålsta och hade nio personer sysselsatta där.
När det var ett halvår kvar av entreprenaden
slutade vd:n, den tilltänkte delägaren, vilket
innebar att jag hade två entreprenadföretag
med hög sysselsättning som jag skulle sköta.
1988 var entreprenaden i Bålsta klar, varför vi
lade markentreprenaden vilande.”

BRANSCHORGANISATION STARTAS
År 1984 hade branschens håltagningsföretag
och leverantörer sammankallats till ett möte i
Solna. Anledningen var ett visst missnöje över
leverantörernas prissättning. “De sålde verktyg och maskiner till kreti och pleti till samma
priser som vi som betraktade oss som proffs.
Efter mötet framkastades idén om att bilda en
branschorganisation. Eftersom jag hade erfarenhet av föreningsverksamhet fick jag tillsammans med Kjell Larsson uppdraget att försöka
få ihop en förening.”
Den 29 januari 1987 bildades branschföreningen Håltagningsentreprenörerna, senare
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kallad Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier, HiB, på Karelia i Stockholm, med Kjell Larsson som ordförande och
Gunnar som kassör. Året därpå efterträdde
Gunnar som ordförande. “Eftersom vi blev
ett specialföretag inom dåvarande Byggentreprenörerna fick vi en plats i det så kallade Sutskottet, vilket var naturligt att jag besatte.
Det ena gav det andra, så när jag blev tillfrågad om jag ville delta i utbildningsutskottet i
Byggentreprenörerna och S-utskottet i Stockholms Byggmästarförening sade jag okej. Under den tiden var jag även mentor för håltagningsföretag som startade.”

Efter en lång och händelserik karriär inom
håltagningsbranschen kom Gunnar till insikt
att det fanns mer saker i livet än att jobba. “Vi
hade fått barnbarn som är till stor glädje för
oss. Hustrun tyckte även att ‘nu får det vara
nog, vi kan inte arbeta i den takt vi gör tills vi
dör’. Så det var dags att dra ned på mina uppdrag.”
Gunnar anställde en fastighetsskötare och
sålde håltagningen i en fyraårsplan där han
var engagerad de första två åren och mentor
de sista två åren. Nu lever han ett stillsammare
liv utan håltagning på sin agenda, men viljan
att vara aktiv har knappast sinat. “Nu har jag
fyllt 70 år och har en behaglig tillvaro, tillräckligt med arrangemang i de åtta fastigheterna,
två styrelseuppdrag, barn, barnbarn, mina
travhästar och sommarstugan ovanför Umeå”,
avslutar Gunnar. “Jag känner mig fortfarande
behövd och kan engagera mig när jag vill… och
slippa känna mig som en pensionär.”
Stort grattis Gunnar från tidningen Professionell Demolering och tack för ett fint samarbete under åren.

DEN STORA SMÄLLEN
År 1992 kom finanskrisen och företag såsom
Byggpaul, Kullenberg, WP Väg och Byggruppen gick i konkurs. Fyrtio procent av byggverksamheten i Sverige upphörde. “Vi omsatte
då 3 miljoner och åkte på kundförluster på 1,2
miljoner. Med hjälp av fastigheterna och personalneddragningar klarade vi oss från konkurs, men det tog sex år att återhämta sig och
visa på vinst igen.”
Med mindre personal fick Gunnar mer tid
över, vilket resulterade i att hans engagemang
i olika styrelser och utskott ökade. Han satt i
styrelsen för Stockholms Byggmästarförening
och var ordförande för deras S-utskott. Han
satt även med i styrelsen för Byggföretagen och
var även där ordförande i S-utskottet och företagsutskottet. Han var dessutom med i Företagarna Huddinge, socialförsäkringsnämnden i
Huddinge, arbetsförmedlingsnämnden i Huddinge, en lokalavdelning av Fastighetsägarna i
Stockholm och en styrelse i en bostadsrättsförening. Med tiden övergick styrelsearbeten i
att han hamnade i olika valberedningar. “Det
jag är mest stolt över under de här åren i olika
styrelser var att jag var ansvarig för att ID06
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Gunnar vid mässan DEMCON 2016.

NEW

Wire saw WCE30
Gross wire length 30 m
26 m wire storage and a double-motor high-frequency drive with 37 kW make
child's play of decommissioning even large structures likes bridges, chimneys and
foundations. The continuously variable wire speed from 0-25 m/s and the precisely
adjustable tensile force thanks to pneumatic wire tension help provide optimal
cutting performance.

For perfect results, we recommend the TYROLIT saw wires.
Get more information on www.tyrolit.com

Premium grinding tools since 1919
www.tyrolit.com
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