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PROFESSIONELL 
DEMOLERING 
FIRAR 20 ÅR!
Bäste läsare

Det har gått några månader sedan vi äntrade det nya 

året. Förra året blev åter igen lite av ett mellanår och 

den där riktiga framryckningen av konjunkturerna 

väntar på sig. De nya jobben och projekten lanse-

ras inte riktigt i den takt som branschen hoppas 

på vilket resulterar i att investeringstakten bland 

entreprenörer blir avvaktande. På de rivnings- och 

håltagningsjobb som ligger ute för räkning är konkur-

rensen stenhård. I sådana här tider ska man, och det 

har jag skrivit om många gånger tidigare, ha resurser 

sparade att investera i personal, utbildningar, ny 

utrustning, marknadsföring med mera. Det är nu som 

du kan öka avståndet till dina konkurrenter. Men det 

är lätt att säga och betydligt svårare att genomföra. 

Men faktum är att när hjulen börjar snurra för fullt 

finns det oftast inte tid för den typen av satsningar. 

Då gäller det istället att se till att få jobben gjorda i 

rätt tid och till kundens fulla belåtenhet.

Trots den avvaktande marknaden finns det 

ett starkt och uppdämt behov av att bygga flera 

bostäder, upprusta vår infrastruktur, där vägnätet 

är prioritet ett, renovera våra vattenkraftstationer, 

kärnkraftverk, våra kajer och pirar med mera. Hop-

pet står till att konjunkturerna under 2015 blir lite 

stabilare och det finns faktiskt ganska mycket som 

talar för det. Det handlar egentligen inte så mycket 

om Sverige. Vi har skött oss bra under ett antal år 

vad gäller vår ekonomi. Utan det är mera vår omvärld 

som hållit ner vår utveckling. Men nu börjar det så 

sakteliga ordna upp sig i en del europeiska länder 

samt att USAs ekonomi börjar varva upp vilket är en 

viktig dragmotor för hela världen. Något som dock 

blev en sten i maskineriet var Sveriges diplomatiska 

konflikt med Saudiarabien som blossade upp nyli-

gen. Att Saudiarabien har en hel del att jobba på 

vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter är 

samtliga europeiska stater eniga om. Men i våra 

uttalanden om ett annat land är det viktigt att vara 

nyansierad. Det går att leverera sin mening på olika 

sätt. Jag hörde att när detta inträffade drogs 120 

affärsvisum till Saudiarabien för svenska affärsmän. 

Endast ett beviljades. Men nog om det. Nu verkar det 

hela blåst över och relationerna är på väg tillbaka 

till det normala igen.

2015 är ett speciellt år för tidningen. Professio-

nell Demolering startades 1995 och tidningen fyller 

därmed hela 20 år i år. Vi har ännu inte bestämt hur 

vi ska fira detta men det kommer med all säkerhet 

att märkas under året på olika sätt. Vi kommer att 

bjuda på lite tillbaka blickar från de 20 år som gått. 

PD är ett bra tidsdokument över hur den svenska 

demoleringsbranschen utvecklats under åren. Lite 

skrämmande är det dock att 20 år går så snabbt. 

Men när man har kul brukar det vara så. Jag vill 

rikta ett särskilt stort tack till alla er läsare och våra 

annonsörer som stött tidningen under alla dessa år. 

Utan er hade vi inte nått detta jubileumsår.

Detta årets första nummer innehåller en hel del 

intressanta reportage, temaartiklar, pressreleaser och 

annat. Det är dessutom snart dags för den franska 

mässan Intermat och första upplagan av World of 

Concrete Europe. Mer om det läser du längre fram 

i tidningen.

Jan Hermansson, 
jan.hermansson@pdworld.com

Chefredaktör
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LKAB VÄLJER
ATLAS COPCO 
Svappavaara är LKAB:s mest ex-
pansiva område, och planen är 
att tre nya gruvor ska öppnas de 
närmaste åren, Gruvberget, Mer-
tainen och Leveäniemi. Gruvber-
get är redan igång. Borrvagnar, 
borrverktyg och service från Atlas 
Copco kommer att levereras i takt 
med att gruvorna i Mertainen och 
Leveäniemi öppnas.

”Svappavaarafältens gruvdrift är 
en viktig del av LKAB’s, men också 
Sveriges, försörjning av järnmalm. 
Det är viktigt för oss att få vara 
en partner i denna spännande 
utveckling”, säger Bo-Göran Jo-
hansson, Verkställande Direktör 
för Atlas Copcos svenska bolag för 
Gruv- och bergbrytning.

”Atlas Copco och LKAB har en 
lång historia av samarbete, och vi 
är mycket glada över att detta sam-
arbete nu fortsätter in i framtiden. 
Vi har fått förmånen att vara en del 
i att säkra Sveriges framtida järn-
malmsproduktion”,  säger han.

Avtalet som ingåtts är ett ram-
avtal, vilket innebär att det träder i 
kraft i takt med att de nya gruvorna 
startas, och till borrutrustningarna  
har ett långsiktigt serviceavtal 
tecknats. Servicearbetet kommer 
att vara inriktat på att ständigt 
förbättra borrvagnarnas produk-
tionsresultat, och bidra till en säker 
gruvdrift i LKABs nya gruvor. Atlas 
Copco har också valts som leveran-
tör av borrverktyg för borrvagnar, 
och i detta avtal ingår även service 
av borrverktygen.

www.atlascopco.com

Sveriges Byggindustrier välkomnar regeringens 
initiativ att hjälpa nyanlända ut på arbetsmarknaden

Sveriges Byggindustrier ser myck-
et positivt på regeringens initiativ 
med ”snabbspår” för att hjälpa ny-
anlända  ut på arbetsmarknaden. 
Organisationen har redan inlett 
arbetet för hur byggbranschen på 
bästa sätt kan vara till hjälp och 
samtidigt säkra branschens rekry-
teringsbehov.

”Snabbspår” ut i arbete för nyan-
lända är en bra lösning på två stora 

samhällsproblem. Nyanlända behö-
ver snabbare komma i arbete och vi 
i byggbranschen har stora behov av 
ökad arbetskraft både på kort och 
lång sikt”, säger Ola Månsson, vd 
Sveriges Byggindustrier.

Genom byggbranschens rehabi-
literingsföretag Galaxen Bygg kan 
nyanlända, med tidigare koppling 
till byggbranschen, snabbt komma 
ut i arbetslivet. Både styrelsen för 
Galaxen Bygg och Sveriges Bygg-
industriers förbundsstyrelse har 
fattat beslut med denna inriktning 
och går därför gärna vidare via tre-
partssamtal om hur branschen kan 
ta ett ansvar.

”Eftersom Sveriges Byggindu-
strier anser att mångfald är en styr-
ka både för Sverige generellt och 
för byggbranschen specifikt, så vill 
vi välkomna fler nyanlända till vår 
bransch. Många av dem som nu 
kommer till Sverige har relevanta 
erfarenheter och utbildningar från 
sina hemländer som yrkesarbetare 
eller ingenjörer. Vad som saknas är 
validering av deras kompetens och 
utbildning i ”byggsvenska”, fortsät-
ter Ola Månsson.

Nästa steg efter trepartssam-
tal förväntas bli en kontakt med 
Arbetsförmedlingen för att sedan 
gå vidare med validering, match-
ning, utbildning och finansiering 
av verksamheten.

BYGGBRANSCHEN 
BEHÖVER FLER I ARBETE
Efterfrågan på arbetskraft i bygg-
sektorn fortsätter att öka och 
branschen står inför stora rekryte-
ringsbehov de kommande fem till 
tio åren. Samtidigt som pensions-
avgångarna är stora är behovet 
av att bygga bostäder, renovera 
befintliga byggnader och infra-
strukturinvesteringar stort. Beho-
vet av arbetskraft kommer inte att 
kunna täckas av antalet unga som 
utbildar sig inom våra yrken eller 
av dem som kommer till Sverige 
och arbetar tillfälligt.

”För att möta behovet av att byg-
ga kommer det med största sanno-
likhet att behöva anställas över 10 
000 fler medarbetare varje år och 
detta är ett bra sätt att möta den 
efterfrågan”, avslutar Ola Månsson.

www.sverigesbyggindustrier.se

Ola Månsson, vd Sveriges 
Byggindustrier

Lasse Castro har många års er-
farenhet av branschen och kom-
mer närmast från en tjänst på 
Ramirent i Hisings Kärra men har 
tidigare även verkat inom NCC 
industri och Altima. Lasse är ex-
pert på 2- och 4-taktsmotorer och 
besitter även djupa kunskaper 

om el och elektronik. Lasses egen 
uppfattning är att Husqvarnas 
maskiner och verktyg är en klass 
för sig själva.

“Husqvarnamaskiner har över-
lag bättre prestanda, produktlivet 
är mycket längre och om det upp-
står några problem så är de alltid 

klare att serva än produkter från 
konkurrerande tillverkare”, säger 
Lasse. Lasse inledde sin tjänst den 
16 februari och kommer att ha en 
väldigt viktig roll i implementa-
tion och drift av det nya service-
koncept.

www.husqvarnacp.com

Lars Castro ny Servicetekniker på Husqvarnas Kundcenter i Göteborg

I ett led att förbättra servicenivån 
och underlätta för företagets kunder 
har Biocare för avsikt att uppgradera 
sitt eftermarknadserbjudande.

Sedan tidigare har kunder som 
köpt maskiner med Deutz moto-
rer från Biocare kunnat få service 
och reservdelar till såväl motor 
som maskin. Biocare lagerhåller 
förbrukningsartiklar  som t.ex. 
filter för de Deutz motorer som 
finns i programmet.

Kunder som köpt maskiner med 
CAT motorer har hänvisats till mo-
torservice via Pon för bibehållen ga-
ranti och Biocare har enbart kunnat 
erbjuda service av själva maskinen.

Vi har nu tecknat ett avtal som 
innebär att Biocare är ISD Samar-
betspartner med Pon Power.

Avtalet innebär att Biocare 
kan erbjuda reservdelar, filter 
och service av CAT motorer i de 
maskiner vi levererat. Fördelen 
blir förutom att du som kund får 
originaldelar i din maskin att du 
enbart bekostar en servicetekni-
ker från Biocare som servar hela 
din maskin, istället för som tidi-
gare en tekniker från Biocare och 
en från Pon. Biocare kommer att 
lagerföra filtersatser och förbruk-
ningsartiklar  till de CAT motorer 
som finns i vårt program.

BIOCARE UTÖKAR SERVICENIVÅN

Det är inte bara via ett besök i 
Swecons nyhetsrum på sajten My-
newsdesk, som man får senaste 
nytt om Swecon och Volvo Con-
struction Equipment. Swecon har 
nu rullat ut en butiks-TV lösning 
som kopplar ihop det virtuella 
nyhetsrummet med det fysiska 
kundmötet på sina anläggningar.

Via ett så kallat RSS-flöde, som 
plockar upp de pressmeddelan-
den,  nyheter och blogginlägg 
som publicerats i Mynewsdesk, 
så skickas nyheter ut via internet-
länk till lokala mediespelare på 

Swecons anläggningar över hela 
landet. På så sätt kan besökare, 
kunder och anställda som anlän-
der till butikerna få senaste nytt 
via Swecons butiks-TV.

”Det är ett effektivt och enkelt 
sätt att återanvända nyhetsinslag 
från vårt digitala nyhetsrum och 
få ut det på våra anläggningar 
på bara några minuter. Nu når vi 
även kunderna med färska nyhe-
ter vid det fysiska besöket på våra 
anläggningar”, säger Fredrik Rigö, 
ansvarig för marknadskommuni-
kation hos Swecon.

SWECON-TV



www.husqvarnacp.se / k6500ring

Copyright © 2015 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)

En diamantring  
med oanade krafter.
HUSQVARNA K 6500 RING är vår första elektriska ringkap och en av de mest 
kraftfulla ringkaparna någonsin – jämförbar med hydrauliska maskiner. Det stora 
kapdjupet (270 mm), den låga systemvikten och den välbalanserade motorkroppen 
hjälper dig klara dina utmaningar. K 6500 Ring ingår i Husqvarna PRIME, ett helt 
produktprogram med elektriska högprestandamaskiner för betonghåltagning.  
Vill du veta mera? Besök vår webbsajt eller kontakta din Husqvarna-säljare.

LIGHT EQUIPMENT  
FOR HEAVY JOBS.
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Byggbranschen ska tjäna pengar med ny app 
Svenska företaget  Fieldly ska revolutio-
nera byggbranschen världen över genom 
en ny digital  plattform. En plattform 
och en mobil-app som ska effektivisera 
arbetet och spara både tid och pengar åt 
byggföretagen.

Nu lanseras en ny digital platt-
form som ska öka lönsamheten 
för byggföretagen världen över. 
Med plattformen och en ny mo-
bil-app kan arbetsledare enkelt 
hålla koll på vad som händer ute 
på byggarbetsplatserna. Rappor-
tering av tider, resor och använt 
material, dokumentation och nya 
arbetsorders blir numera lätthan-
terligt och sparar både tid och 
pengar för företagen.

”Tyvärr är det fortfarande många 
som skriver ner sin tidrappor-
tering, materialåtgång eller nya 
byggprojekt på post it-lappar eller 
andra små papperslappar. Lappar 
som lätt tappas bort vilket kan leda 
till kaos för byggföretaget. Något 
som kostar både tid och pengar”, 
säger Daniel Krusenstråhle, grun-
dare och vd på Fieldly.

Projekthanteringssystemet Field-
ly har tagits fram av grundarna 
Daniel Krusenstråhle och Sven 
Paulin, i tätt samarbete med ett 
antal skånska byggföretag som 

Byggmästarn i Skåne samt Leif 
Sjögren, före detta ordförande i 
HiB Sveriges byggindustrier.

”Fieldly förenklar arbetet för 
både hantverkarna ute på fältet 
och arbetsledare och administra-
törer på kontoret. Tidigare fick 
hantverkarna skriva ner allt för 
hand eller åka in till kontoret för 
att rapportera och få nya orders. 
Med Fieldly sker allt via mobilen”, 
säger Leif Sjögren.

”Våra användare känner att 
de får ett effektivare flöde i verk-
samheten och debiteringsgraden 
ökar genom att de kan fakturera 
fler timmar än tidigare. De får ett 
minskat pappersarbete och auto-
matiserade rapporter”, säger Da-
niel Krusenstråhle.

Fieldly har redan visat framföt-
terna och har vunnit Sveriges två 
största tävlingar för nystartade 
bolag, Venture Cup och Business

Challenge. Dessutom har företaget 
blivit uppvaktat av nationella och 
internationella investerare som gått 
in med riskkapital i bolaget.

”Vi har redan fått internatio-
nella kunder och i början av 2015 
kommer vi öppna kontor i Nord-
amerika. Det är på tiden att bygg-
branschen världen över blir mer 
digital och på så sätt mer effektiv”, 
säger han.

fieldly.com

HTC eftersträvar att alltid ge den bästa supporten till sina kunder. 
Därför öppnar HTC, i samarbete med Tyrolit i Göteborg ytterligare 
en HTC auktoriserad servicedepå som kompletterar de övriga 
servicedepåer som finns i Sverige utöver företagets befintliga 
service och supportverkstad i Söderköping.

Upplägget med samarbetspart-
ners runt om i landet innebär 
att HTC:s auktoriserade service-
depåer har möjlighet att utöver 
”vanliga” service och reparations-
uppdrag utföra även garantirepa-
rationer. De auktoriserade servi-
cedepåerna kommer dessutom 
kunna erbjuda de vanligaste dia-
mantverktygen ur HTC’s sorti-
ment och några även HTC maski-
ner för uthyrning vilket redan idag 

är en del av deras verksamhet.
HTC hoppas att detta nya sam-

arbete med Tyrolit ska öka den 
lokala närvaron, och på ett ännu 
bättre sätt hjälpa kunder som stö-
ter på problem eller behöver hjälp. 
HTC ger kontinuerlig utbildning 
och support till serviceverkstäder-
na så att kunderna också får del av 
de senaste nyheterna från HTC 
genom företagets partners.

www.htc-floorsystems.com

Tyrolit - Ny HTC Auktoriserad 
Servicepartner i Göteborg

Andreas Gustafsson tillträder som 
Regionschef för östra och norra 
Sverige med placering i Stock-
holm. Närmast kommer Andreas 
från en roll som projektledare 
på Hägerstens håltagning och 
har innan dess varit fjorton år på 
Hilti, där han bland annat verka-
de som Senior Account Manager 
Diamond Specialist. Andreas har 
många års erfarenhet av bran-
schen och har under årens lopp 
varvat bland annat projektledning 

med försäljning av relaterade pro-
dukter. 

”Andreas har många års erfaren-
het och framförallt ett väldigt brett 
kunnande inom håltagning. Det är 
viktigt både för vår interna utveck-
ling och för våra kunder. Inte minst 
visar han ett driv och intresse för 
att skapa och vårda betydelsefulla 
relationer och även förmedla vårt 
varumärke och våra produkter till 
våra kunder”, säger Hans Lück Chef 
svenska säljbolaget. 

ANDREAS TILLTRÄDER SOM REGIONSCHEF
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Efter ett antal år av tillbakagång visade årets upplaga av den 
amerikanska mässan World of Concrete 2015 ett överflöd av optimism. 

En av snackisarna var också att det som är viktigast nu är säkerhet som 
bytt plats med produktivitet. Svensk Rental Tidning var på plats.

Rekordår för  
WORLD OF CONCRETE
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Årets upplaga av mässan blev den största 
på sex år och mycket tack vare att den 
amerikanska ekonomin äntligen vänt, 

vilket smittar av sig på byggsektorn. Enligt be-
dömare bör den starka och växande amerikan-
ska ekonomin hålla i sig minst till utgången av 
2016 och kanske ännu längre.

MYCKET SVENSKT  I NEVADA-ÖKNEN
Slutsiffrorna från mässan var lika värmande 
som solen under mässdagarna i södra Nevada 
när andra delar av USA upplevt den bryskaste 

vinter på flera år. Totalt tog sig 55,779 besökare 
till mässan vilket ska jämföras med 48,000 året 
innan. Tilläggas skall att 2014 arrangerades även 
mässan Conexpo som då var med och konkur-
rerade med besökarnas resebudget. Cirka 1,460 
företag ställde ut på en yta av 62710 m2 vilket 
är en ökning med cirka 15 procent. Trots den 
kraftiga ökningen av både besökare och utstäl-
lare var det många utställare som bedömde att 
ökningen kunde varit ännu större.

“Många besökare som brukar vara här har 
valt att stanna hemma i år för att de har för 

mycket att göra”, sa Eric Potorski som är för-
säljningschef vid den amerikanska industri-
dammsugartillverkaren Ruwac. “För en del var 
2014 rekordåret vad gäller besökare”, tillägger 
han.

Det är inte utan att man som svensk känner 
sig lite stolt när man passerar genom hallarna 
och utomhusytorna på mässan. Känslan är att 
i vara och varannan monter står ett svenskt fö-
retag. Husqvarna Construction Products gjor-
de ett mycket starkt intryck, som vanligt kan-
ske man skall tillägga, men den här gången var 
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det lite extra. Dels ställde man ut i Central Hall 
vid huvudingången till hallen och sedan hade 
man en gigantisk utomhusmonter som under 
hela mässperiod lockade många besökare. 

Att håltagare, rivare och byggare fick möj-
ligheten att verkligen testa utrustningen fullt 
ut var naturligtvis en viktig ingrediens. En 
av de stora nyheterna hos Husqvarna var att 
Prime-konceptet är komplett med en ny hög-
frekvensdriven kedjesåg med beteckningen K 
6500 CHAIN. Den lätta sågen har en sågdjup 
på 454 mm. Man lanserade också ett nytt och 
stabilt borrstativ, DS 900, för borrning med 
riktigt stora borrdiametrar. En annan nyhet 
var den numera fjärrstyrda golvslipen PG 820 
RC och tre nya tillbehörspaket för rivningsro-
botsortimentet DXR. Andra nyheter för den 
amerikanska marknaden var golvsliparna PG 
450, PG 400 och PG280. Man lanserade också 
stofthanteraren DC 1600. Nyheter var också 
golvsågarna FS 7000 och FS 6800 tillika tre 
nya bensinkapar, K970 RING, K970 CHAIN, 
K970 RESCUE och K970. 

Flera av nyheterna är dock redan kända 
på den svenska marknaden då de lansera-
des under 2014. På verktygssidan visade man 
nya Husqvarna Vari-Cut som är en ny familj 
av diamantverktyg för kapmaskiner och små 
golvsågar. Flera av nyheterna presenteras mera 
grundligt i separata artiklar på annan plats i 
det är numret.

Bara några meter från Husqvarnas mon-
ter i Central Hall ställde rivningsrobottillver-
karen Brokk ut. En bra och central placering 
men tillverkaren valde att inte ställa ut på ut-
omhusområdet denna gång. Om det var ett 
förnuftigt beslut eller inte är svårt att sia om, 
trots allt lockar en rivningsrobot i rörelse en 
del besökare till montern. Brokk visade dock 
genom virtuella presentationer i monter sina 
senaste nyheter och inom vilka applikationer 
robotarna kan användas. 

På utomhusområdet gjorde ICS och Pen-
truder ett starkt intryck i sin gemensamma 
monter som lockade många håltagare. Som 
bekant representeras Pentruder av amerikan-
ska bolaget ICS sedan ett år tillbaka. ICS mark-
nadsför och säljer Pentruders kompletta pro-
gram både i nord- och Sydamerika. I den del av 
montern som omfattade Pentruders sortiment 
fanns mer eller mindre alla modeller som lan-
serats under de senaste två åren. En glödhet 
nyhet i montern var Pentruders nya kedjesåg 
som kommer att vara tillgänglig från somma-
ren 2015. En såg som det pratats om en tid och 
nu finns den alltså ute på marknaden. Sågen 
är kompatibel med Pentruder Pentpak 427 och 
försedd med ICS FORCE4 Guidebar och ICS 
ProForce diamantkedjor. Intresset kring sågen 
var stort och den testades flitigt av besökarna. 
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MYCKET SLIP OCH POLERING 
AV BETONGGOLV
Det som vanligt dominerade på utomhusom-
rådet var utrustning och maskiner för slipning 
och polering av betonggolv. Husqvarna visade 
i en integrerad del av sin stora monter både 
verktyg och maskiner. Mest uppmärksamhet 
fick naturligtvis den nya fjärrstyrda slipen som 
besökarna kunde testköra på en väl tilltagen 
betongyta. Golvslipen har beteckningen Hus-
qvarna PG 820 RC med 80 cm slipbredd. Golv-
slipen är världens första fjärrstyrda golvslip 
med Dual Drive Technology™. Egenskaperna 
kännetecknas av ökad produktivitet, bättre 
slutresultat med förbättrad ergonomi och en-
kel transport till och från olika arbetsplatser.

Inte långt från Husqvarnas monter fanns 
Scanmaskin som i år lanserade en intressant 
världsnyhet kallad Scan Combiflex 800 DSP, 
en teknik och tänkande som man är ensamma 
om. Det handlar om en ny smart golvslipma-
skin för slipning och polering av betonggolv. 
Varför den betecknas som smart är att maski-
nen hjälper entreprenören att snabbt etablera 
maskinen till full drift genom ett program som 
visas på maskinens display. Genom en “Tool 
Guide” väljer man slipningsmetod genom att 
ange underlagets beskaffenhet, programmet 
rekommenderar ett verktyg och man är igång 
med slipningen eller poleringen på några sek-
under. Andra egenskaper med programmet är 
ett inbyggt betongtest, det berättar hur slitet 
verktyget är och den totala livslängden på 
verktyget, sliphastigheten och mycket mera. 
Scanmaskins nya maskin rönte stort intresse 

på mässan. Scanmaskin är i grunden ett gan-
ska litet företag om man jämför med de när-
maste svenska konkurrenterna men man har 
lyckats hålla en hög produktutvecklingstakt 
och under de knappa två år man funnits på 
den amerikanska marknaden har man växt 
med rekordfart.

Scanmaskin hade en monter för demon-
strationer utomhus och ytterligare en monter 
i South Hall. På utomhusområdet fanns också 
svenska tillverkaren av stofthanterings- och 
luftreningsutrustning Dustcontrol. Man vi-
sade sina senaste stofthanterare och luftrenare 
som lanserades under förra året. Dustcontrol 
har sedan några år tillbaka ett eget dotterbolag 
i USA. Utomhus fanns också i vanlig ordning 
HTC med en väl tilltagen monter där man de-
monstrerade vad företaget kan göra med en 
betongyta både vad gäller slipning och pole-
ring. 

HTC kom till Nevada-mässan med en rad 
olika nyheter. En nyhet var att HTCs nye CEO 
Stefan Lind precis tillträtt och fanns med på 
mässan. VD för det amerikanska dotterbola-
get Per Öhman fanns naturligtvis också med 
på mässan. Den största produktnyheten var 
nog verktygshållaren AirFlow som tillför själva 
slipningsmomentet en rad fördelar. AirFlow 
har produktegenskaper som att erbjuda en 
fläkteffekt som skapar ett ökat luftflöde som 
kyler ner diamantverktygen och samtidigt le-
der bort damm effektivare. Sammantaget leder 
detta till ökad kapacitet och avverkning samt 
ökad livslängd på verktygen. Verktygshållaren 
är dessutom gjuten i aluminium vilket snabbt 
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leder bort värme från verktyget. Tillsammans 
med en stoftsug möjliggörs dessutom effek-
tivare stoftuppsugning. En annan nyhet var 
att man släppte en ny uppdaterad version av 
verktygserien T-Rex Super. En annan produkt 
som uppdaterats och släpptes på mässan var 
stofthanteraren HTC 80 iD. 

De nya förbättrade egenskaperna är bland 
annat en ergonomisk dragfunktion på både 
filterrensningsventil och bypass-ventil, hela 
30 procent mer volym i föravskiljaren ger plats 

för mer dam, svetsade filterskarvar förhindrar 
dammgenomträngning samt att elkontakter 
har flyttats för enklare hantering.

På utomhusområdet fanns en mängd andra 
företag som minst ett tiotal andra tillverkare 
av golvslipar såsom Superabrasive, Terrco med 
flera. Här fanns också Bosch, Makita , MB 
Crusher, Cardi, SIMA för att nämna några ut-
ställande företag. 

I vanlig ordning ställde Hilti ut och i prin-
cip alla maskinerna i montern kunde testas. 
VD för det amerikanska dotterbolag, som star-
tades i samband med att man förvärvade det 
amerikanska bolaget Diamond B, Cary Evert, 
berättade att de är full fart på den amerikanska 
marknaden och att det amerikanska bolaget 
åtnjutigt för fjärde året i rad en tvåsiffrig ök-
ning. 

Han berättade också att man räknar med 
att lansera fler nya produkter under de kom-
mande tre åren än vad man gjort under de se-
naste 10 åren, så mycket nytt är på gång. Men 
på mässan visade man en ny uppgraderad TE 
1000-AVR-hammare med HiDrive som ger 
en ökad slagenergi. Man släppte också en ny 
mejsel kallad TE-SP Wave Chisel, med så kall-
lad new-wave-design som ger minskad friktion 
mellan själva mejseln och maskinkroppen vil-
ket ökar hastigheten med upp till 30 procent.

Hilti visade också sin nya DST 10-CA vägg-
såg med så kallad Cut Assist technology, en 
elektronisk assistent som automatiskt reglerar 
sågen under själva sågmomentet. Systemet 
visades på Bauma och på mässan DEMCON. 
Visades gjordes också Hiltis nya segmentse-

rie Diamond Equidist 
med revolutionerande 
diamantteknik.

Nya mejselhammare, dock pneumatiska, 
visades i Chicago Pneumatics monter. Model-
lerna CP 1230 och CP 1240 hade uppgraderats 
till CP 1260 and CP 1290 med ergonomiska 
handtag för att minska vibrationer. Designen 
hade gjorts mera strömlinjeformad, med en 
plattare profil för att förbättra sikten och han-
teringen av mejselhammaren. Hammarens 
front har fått ett polyuretanhölje vilket mins-
kar slitaget på hammarkroppen och skyddare 
invändiga komponenter. CP 1260 levererar 
1,300 bpm och CP 1290 1,100 bpm.

Chicago Pneumatic ingår som bekant i At-
las Copco Group och Atlas Copco själva lanse-
rade tre nya modeller i sin ES-linje för bärare i 
viktklasserna 1,2 till 13 ton. De kompakta ham-
marna erbjuder bättre visibilitet samt är mera 
flexibla att hantera i trånga miljöer. Ett inbyggt 
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tappningshål för tryckluft gör att man enkelt 
kan tömma hammaren på vatten om den jobbar 
under vatten. Ett annat vattenintag gör att man 
enkelt kan spola hammaren ren från damm och 
annat material som ökar slitaget på hammaren.

BYGGMASKINER I KOLLOSALFORMAT
World of Concrete liknar vår tidigare Bygg-
maskin-mässa när den var som bäst bara att 
World of Concrete är minst tio gånger större. 
Dominerar gör de lite lättare byggmaskinerna 
och hjälpmedlen men det fanns några fast få 
leverantörer av lite tyngre maskiner. Caterpil-
lar är ett av exemplen som lanserade sina nya 
små Tier 4 Final hjullastare i M-serien. Model-
lerna var 926M, 930M och 938M. Alla tre drivs 

med nya Cat C7.1 ACERT-motorn med en 
modul för rena emissioner. Den nya motorn 
sparar upp till 35% mindre drivmedel. Bobcat 
visade den nya kompakta bandlastaren T450 
med Tier 4 Final-motor på 2,4 liter och 61 häst-
krafter. Bredden på maskinen är endast 142 cm 
utrustad med skopa. 

Bobcat lanserade också sin kompakta, 13.9 
hk zero-tail-swing, E20-modell. Även här med 
en Tier 4-anpassad motor. 

Medan tillverkare av större maskiner för-
söker minska emissionerna på deras motorer 
letar tillverkare av små maskiner efter alterna-
tiva energikällor. Stihl var ett bra exempel på 
årets WOC då man lanserade världens första 
batteridrivna klingkapmaskin. Modellen heter 
TSA 230 Cutquik och väger drygt tre kg min-
dre än en jämförbar bensindriven maskin. TSA 
230 drivs av ett 36-volt lithium-ion batteripa-
ket och inkluderar en inbyggd vattenanslut-
ning för våtkapning. Den klarar klingor upp 
till 23 cm och har en skärdjup på cirka 7 cm. På 
en laddning kan kapen köras med full styrka 
i cirka 15 min. Laddningstiden ligger på cirka 
25 minuter. Kapen är dock främst framtagen 
för lättare kapningar med korta sågdjup med 
minimal armering. Inte så mycket att hålla i 
handen alltså om det handlar om lite tuffare 
handsågning.

ICS debuterade med en ny pneumatisk 
kedjesåg kallad 701A vilken klarar att leverera 
omkring 6 hk vid 90 psi. Joe Taccogna från ICS 
berättade att de inte är en enorm efterfråga 
på pneumatisk utrustning men det finns en 
eftrfrågan bland företag som arbetar i områ-
den där det inte får förekomma maskiner och 
utrustningar som genererar en risk för gnist-
bildning eller som läcker hydraulolja. Man 
planerar att även lansera produkten på den 
europeiska marknaden inom kort. Taccogna 
meddelade också att man under sommaren 
2015 kommer att lansera en högfrekvensdri-
ven såg vilken kommer att bli den första sedan 
man blev Nordamerikansk distributör av Pen-
truders produkter. “Sågen kommer att drivas 
av ett kraftaggregat från Pentruder och klara 
svärd upp till 25 tum”, berättade Joe Taccogna.

PACKAD “SOUTH HALL”
Förutom Central Hall och utomhusområdet i 
direkt anslutning lockade South Hall många 
besökare.

Här flockades framförallt tillverkare för 
slipning och polering av betong-, sten- och 
terazzogolv samt leverantörer av stofthante-
ringsutrustning. Det första som mötte besö-
kare nästan i ingången var Blastrac och Dia-
matics montrar som innehöll många nyheter.

Om det är full fart inom bygg- och anlägg-
ning i allmänhet i USA just nu så är det ännu 
bättre inom segmentet slipning och polering 
av betonggolv. “Busy”, är vad Diamatics Kevin 

Partin betecknade sektorn just nu. “Det pågår 
ett stort antal projekt just nu där betonggolv 
omvandlas och renoveras över hela den ameri-
kanska kontinenten. Många detaljhandelsked-
jor och utbilningscenter runt om i landet reno-
verar sina betonggolv och polerar upp dom till 
superfinish”, berättade Partin. Detta var en av 
anledningarna varför Diamatic lanserade sin 
nya gasdrivna golvslip BMG-435 P som mäter 
43 cm i diameter. Verktygshastigheten är 500 
till 900 rpm vilket gör maskinen perfekt för att 
ta bort gammal beklädnad som lim, epoxy med 
mera och jämna till golvet för att sedan polera 
det. Diamatic introducerade även en ny plane-
tarisk golvslip kallad 555 PRO med en slipbredd 
på  56 cm. Maskinen kan snabbt plockas isär 
för enkel transport eller flytt till områden där 
det är trångt och svårtåtkomligt såsom exem-
pelvis källare. Maskiner använder 23 cm slip-
skivor och sliphastigheten är variabel mellan 
350 till 1100 rpm.

Vägg i vägg med Diamatic och Blastrac hit-
tade man svenska tillverkaren Pullman Erma-
tor som i USA går under namnet Ermator. I 
montern rådde febril verksamhet med många 
intresserade besökare. Fredrik Åkerman som 
är försäljnings- och marknadschef för Ermator 
Inc med säte i Tampa är mycket nöjd med fö-
retagets utveckling. “Jag är inne på mitt sjunde 
år här i USA och jag måste säga att vi har haft 
och har en fantastisk utveckling. I år lanserar vi 
inga direkta nyheter mer än några uppgrade-
ringar men affärerna ångar på ordentligt. Det 
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amerikanska bolaget är på god väg att gå om 
det svenska moderbolaget omsättningsmäs-
sigt. Vår senaste stora nyhet som vi visade på 
WOC 2014 var vår gasdrivna stofthanterare”, 
berättar Fredrik.

Ermator ställde endast ut i South Hall men 
tillverkarens produkter fanns med i var och 
varannan monter på demoområdet utomhus.

Intill Ermator fanns Scanmaskin som visade 
de maskiner som man demonstrerade på utom-
husområdet. I centrum var förståss nyheten Scan 
Combiflex 800 DSP. Tvärs över gången fanns se-
dan HTC med sin inomhusmonter där man mera 
ingående visade fördelarna med nya Air Wave.

Längre ner i hallen återfanns flera andra 
svenska tillverkare såsom Aquajet Systems och 
Conjet. Aquajets produkter visades även in 
amerikanska bolaget JetStreams monter. Aqu-

ajet har under de senaste åren visat sig mycket 
starka inom produktutvecklingsområdet. De 
nya produkterna har vi berättat om upprepade 
gånger i tidningen. Vid sidan av att man stär-
ker sitt produktsortiment med nya innovativa 
produkter jobbar man intensivt med att upp-
gradera sitt marknads- och informationsma-
terial med en ny hemsida, nya presentations-
filmer, en ny app för att förenkla kundernas 
användning och övervakning av maskinerna 
med mera. Man har dessutom utsett en ny VD 

för företaget som tillträder i maj. Den andra 
svenska tillverkaren av vattenbilningsutrust-
ning, Conjet, ställde som vanligt ut på mässan 
och har nog inte missat en WOC-mässa sedan 
slutet av 80-talet. I år valde man att inte ställa 
ut någon robot men visade istället sina nya 
produkter, som lanserades under förra året, 
med hjälp av bilder och videor.

SÄKERHET OCH ERGONOMI
Medan snacket på mässan dominerades av 
reflektioner om den förbättrade marknads-
situationen i USA pratades det också om 
operatören betydelse. Nästan alla produkt-
demonstrationer tog upp ämnet säkerhet, 
komfort och bekvämlighet och att produkten 
skall assistera operatören att inte bara bli mera 
produktiv med högre kvalitetsnivå utan att ar-
betet också skall vara säkert och komfortabelt. 
Det var tydligt att allt fler entreprenörer frågar 
efter hur maskinerna ökar säkerhet och för-
bättrar ergonomin.

Joe Gann, på Cupertino Electric, San Jose, 
Kalifornien, talade för många när han framhöll 
att produktivitet är inte längre nummer ett när 
en entreprenör planerar att köpa ett nytt verk-
tyg eller maskin. “Nu tittar man mycket mer 
vilket säkerhet, ergonomi, vibrationer eller bul-
ler en maskin levererar. Efter det kommer pro-
duktivitet och slutligen pris”, säger Gann. “Jag 
tycker att hela industrin håller på att ändras. Sä-
kerhet genomsyrar numera hela projektet och 
hur det planeras. Det är positivt!” tillägger han.



16    Branschtidningen Professionell Demolering • 1-2015

Vattenbilning eller hydrodemolition 
som det heter på engelska är en väldigt 
speciell bransch. Det krävs ett speciellt 

kunnande och kanske även intresse för att job-
ba med tekniken. Det är heller inte en bransch 
med en naturlig föryngring vilket kan vara lite 
oroväckande i vissa lägen. Men för den som 
känner branschen och kan hantera tekniken 
finns pengar att tjäna. Betongreparationer är 
ett prioriterat område och något som måste 
påkallas regelbundet för att inte utsätta männ-
iskor för fara. I Sverige har vi idag ett vägnät 
som på sina ställen är under all kritik. Läget är 
alarmerande. Våra vägar är på sina håll sönder-
körda och dessutom behövs nya sträckningar. 
Det känns lite som den här saken prioriterats 
ner i den statliga budgeten när upprustning 
av vägnätet skulle kunna generera en massa 
jobb för en rad olika typer av entreprenörer. I 
USA är läget ännu värre, många vägar är under 
all kritik. USA kunde under 70- och 80-talen 
stoltsera med snudd på det bästa vägnätet i 
världen. Sedan dess har det bara gått utför och 
det är endast i de allra största städerna som det 
är någorlunda farbart. Däremot börjar USA nu 
ta krafttag för att renovera sitt vägnät.

Men åter till Sverige. Redan i vårt vattenbil-
ningstema för ett år sedan berättade vi en hel 
del nytt. Bland tillverkarna finns det ju som 
bekant bara två företag att prata om, Aquajet 
Systems och Conjet. Förutom dessa två bygger 
entreprenörerna en del egna system men de är 
främst utvecklade för specifika projekt där stan-
dardmodellerna kanske inte riktigt räcker till.   

AQUAJET SYSTEMS AB
Aquajet System har haft medvind de senaste 
åren och stärkt sin ställning kraftigt. Men fram-
gångarna har inte kommit av sig själv utan det 
ligger hårt arbete bakom. Man har successivt 
byggt upp varumärket och vidareutvecklat sina 
produkter. Anläggningen i Holsbybrunn har 
utökats ordentligt under åren och personalstyr-

kan har förstärkts med kunnig personal som 
utvecklat maskinparken. Från att ha haft en 
ganska liten modellserie har man nu utökat an-
talet modeller och konceptet bygger på ett mo-
dultänkande där robotar och ramar kan byggas 
samman på en rad olika sätt för att passa just 
den applikation som entreprenören eftersöker. 
Man har också aktivt satsat på miljövänliga lös-
ningar ifråga om säkrare arbetsmiljö, mindre 
utsläpp och lägre bullernivåer. Miljötänkandet 
är en viktig aspekt då den här typen av utrust-
ning ofta används i tätbebyggda områden. 

De senaste produktnyheterna har vi i ganska 
stort utsträckning redan berättat om i PD. Den 
senaste produktnyheten lanserades för unge-
fär ett år sedan och är Aqua Cutter 410 som är 
världens minsta vattenbilningsrobot avsedd för 
riktigt trånga utrymmen. Om det är så trångt att 
roboten inte tar sig in i helhet kan den delas och 
den bearbetande delen av roboten skickas in i det 
trånga utrymmet. Produkten har fått storupp-
märksamhet på mässor runt om i världen och 
naturligtvis även ute hos kund. Aqua Cutter 710 
är den modell som branschen känner mest till 
och som förfinats och vidareutvecklats. Aqua 
Cutter 710 finns i två olika modeller, Aqua Cutter 
710H där H står för Horizontal och Aqua Cutter 

710V där V står för Vertical. Horisontalmodel-
len används för, som namnet anger, horisontella 
arbeten medan vertikalmodellen är utmärkt för 
mera avancerade arbeten på vägg, under tak el-
ler vertikalt eller under en bro balk där bommen 
hängs ut utanför balken och kommer åt att bila 
under den. Aquajet Systems har också en unik 
lösning där vattenbilningen kan ske efter förut-
bestämda mönster som programmeras in. Aqua-
jet Systems modeller är också utrustade med en 
rad olika egenskaper och funktioner som effekti-
viserar arbete. Ett exempel är Evolution Control 
System som vi berättat om tidigare. Under de 
senare åren har också Aquajet Systems design 
av sina produkter tagit ett ordentligt steg framåt. 
Den nya designen har också förenats med en rad 
förbättrande funktioner vad gäller handhavande 
och servicevänlighet. Bland annat kan maski-
nen öppnas på flera olika sätt. Den maximala 
åtkomligheten uppnår man med den så kallade 
måsvingeöppningen då i princip maskinens hela 
innanmäte blottläggs.

Andra intressanta nyheter som inte direkt 
har med produkterna att göra är att Aqua-
jet Systems nyligen lanserade en ny hemsida 
som beskriver metoden och produkterna väl. 
Man har även släppt en App som hjälper an-
vändarna i olika applikationer som att exem-
pelvis beräkna vattenflöde, vattnets hastighet, 
tryck och reaktionskraft med mera. Man har 

också nyligen släppt några 
presentationsfilmer som 
beskriver de olika produk-
ternas funktion. I mitten av 
april bjuder man dessutom 
in till en kundträff kall-
lad Hydrodemolition Days 
i Holsbybrunn där man 
kommer att presentera sina 
produkter. En annan nyhet 
som PD blir först att berätta 
om är att Aquajet Systems 
utsett Roger Simonsson till 

FORTSATT FULL SPRUT
De senaste två åren har varit ganska händelserika i 
vattenbilningsbranschen. Det har hänt mycket på kort tid.

Aquajets nya VD, Roger 
Simonsson.
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ny VD för företaget. Roger tillträder officiellt 
sin tjänst den första maj men jobbar redan en 
del på företaget. I Professionell Demolering 
nummer 2 kommer vi att publicera en längre 
intervju med Roger. Aquajet System AB sys-
selsätter idag ett 20-tal anställda och omsätter 
nära 60 Mkr.

CONJET AB
Den andra välkända tillverkaren av vatten-
bilningsutrustning är Conjet AB med säte i 
Haninge utanför Stockholm. Conjet var ur-
sprungligen en division inom Atlas Copco men 
frigjordes genom ett management-utköp i slu-
tet av 1980-talet. Bolaget har en väl tilltagen pro-
duktionsanläggning i Haninge där utveckling, 
administration, tillverkning och lager är samlat 
under samma tak. Conjets produkter säljs över 
hela världen vilket också gäller i samma om-
fattning för Aquajet Systems. En stor andel av 
produkterna används i reparationsarbeten av 
vägar, broar, kajer, parkeringshus, kanaler, vat-
tenkraftverk med mera. En tydlig och positiv 
trend under de senaste åren är att rivnings- och 
håltagningsentreprenörer fått upp ögonen för 
vattenbilningstekniken då dessa entreprenörer 
ofta arbetar med projekt där vattenbilning är en 
användbar och effektiv teknik samt ett alterna-
tiv till rivning och håltagning. 

Conjet har ett brett produktsortiment men 
under ett antal år gjordes inga övergripande för-
ändringar av produkterna. Men i slutet av 2013 
hände något. Man hade under en längre tid gått 
och ruvat på flera olika produktnyheter och la-
gom till World of Concrete 2014 var det dags 
för lanseringen. Dels förbättrades och uppgra-
derades modellerna Robot 327, Robot 367 och 
Robot 437 nyligen samt att relativt nya Jetframe 
101 Nalta uppgraderats. Men den riktigt stora 
nyheten från Conjet är den nya “multipurpose” 
roboten Conjet Robot 557. Produkten är full av 
nyheter som vi berättade om i förra årets tema. 
Maskinen har en helt ny design med ett helt 
nytt teknisk tänkande. Maskinen är byggd för 
en mängd olika applikationer. Vissa egenskaper 
känner man igen från tidigare modeller som ex-
empelvis det välkända armsystemet MPA (Multi 
Pupose Arm) som ger nya Robot 557 en räckvidd 
på 5 meter. Men där slutar i princip likheterna. 
Sedan är det mesta nytänkande. Robot 557 kan 
arbeta med en rad olika bearbetningslösningar 
som MPA-arm eller med en torninfästning. Ro-
bot 557 är utvecklad för riktigt tunga vattenbil-
ningsjobb med krav på hög avverkningsvolym. 

Men den är också utvecklad för att kunna utfö-
ra jobb med stor känslighet i kombination med 
stor räckvidd och positionering där selektiv 
borttagning av skadad betong är avgörande. Ro-
boten väger nästan tre ton och är utrustad med 
gummilarver som har en justerbar bredd från 
1,2 m till 1,9 m. Detta gör roboten extra stabil. 
Konstruktionen av maskinkroppen och huven 
har gjorts mera kompakt, lättare och dessutom 
säkrare för operatören. 

Även manöverpanelen har byggts om och 
utvidgats. Manöverpanelens placering ger för-
bättrad visibilitet och åtkomst. Robot 557 är ut-
rustad med det nya styrsystemet Conjet ONE, 
som redan ingår i alla befintliga Conjet-robotar. 
Grundidén för det nya kontrollsystemet är att 
alla konfigurationer kan göras från fjärrkon-
trollen. Alla parametrar som programmerats i 
fjärrkontrollen samtidigt överförs till kontroll-
panelen på maskinen och vice versa. En an-
nan viktig funktion med Robot 557 är robotens 
kommunikation med Conjet Power Pack. Nu 
kan operatören stänga av allt från fjärrkontrol-
len, inklusive robot och pump. Roboten är dess-
utom utrustad med en anordning som möjlig-
gör spårning och loggning maskinen. Rapporter 
kan skickas direkt till projektledaren så arbetet 
kan övervakas i realtid. För att ytterligare öka 
stabiliteten av maskinen, utöver de justerbara 
larvbanden, kan hela chassit justeras hydrau-
liskt så att robotens tyngdpunkt kan optimeras. 
Funktionen är patenterad av Conjet. En mer 
stabil och pålitlig robot förkortar även etable-
ringstiden. Den nya designen av roboten har 
dessutom eliminerat kablar och hydraulslangar 
hängande mellan maskinkroppen och armen. 
På Robot 557 är bara fyra slangar synliga och 
alla hydraulventiler har dolts och skyddats. Ro-
botarmens nya konstruktion och tekniska lös-
ning erbjuder en jämnare rörelse av bommen. 
En annan fördel med Robot 557 är dess använ-
darvänlighet. Sidoluckorna av huven kan enkelt 
öppnas och lyftas som måsvingar. 

Vill man öka tillgängligheten kan hela hu-
ven vikas bakåt vilket ger fullständig tillgång 
till alla de inre delarna av maskinen. Vatten-
bilningsrobotar av den här storleken drivs nor-
malt med en pump på 500 kW, men 557 har 
utvecklats för att arbeta med pumpar med en 
effekt på upp till 800kW. Alla nya funktioner 
och tekniska lösningar på 557 har införlivades i 
det övriga Conjet-sortimentet förra året.

Conjet har också för en tid sedan introduce-
rat ett mobilt vattenreningssystem som är det 
första system utvecklat för rening av vatten-
bilningsvatten. Systemet sitter på en ram och 
kan lätt transporteras och får plats i en 20-fots 
container. Nämnas bör också att under hösten 
förra året arrangerade Conjet ett kundevent 
vid sin anläggning i Haninge där ett drygt 30-
tal kunder från hela världen samlades för att ta 
del av information om Conjet nyheter.

www.conjet.com

FÖRÄRATS MED PRIS
Tilläggas skall att vid demoleringsmässan 
DEMCON förra året delades det Svenska 

Demoleringsprisets Stora Innovationspris ut 
till Aquajet Systems för deras framgångar i 
produktutveckling. Det nyinstiftade Vatten-
bilningspriset gick till Conjet AB och Thomas 
Åberg, grundare Waterjet Entreprenad och ve-
teran inom vattenbilningssektorn mottog det 
Svenska Demoleringsprisets Honorary Award.

BVA GROUP AB
Inför förberedelserna till årets vattenbilnings-
tema har det varit svårt att få tag de olika en-
treprenörer som jobbar med vattenbilning i 
landet. Dom är som vanligt inte så många och 
har hela tiden fullt upp. Högsäsongen närmar 
sig och det finns gott om jobb. BVA Group har 
nyligen dragit igång renoveringen av Höljes 
vattenkraftverk i Värmland. Man bilar framfö-
rallt väggar ner till 300 mm djupt runt så kall-
lade bågsättarinfästningar som skall bytas ut. 
Jobbet utförs dygnet runt i cirka 10 dygn. Man 
har också vattenbilat vattenkanaler vid Fors-
marks kärnkraftverk vid revision vilket även 
kommer att utföras under 2015. 

Utrustning som används är robot, spinn-
frame och handlans. I Stockholm håller man på 
med ett antal parkeringsgarage som totalreno-
veras. Man vattenbilar, gör återgjutningar, läg-
ger tätskikt samt målar. I Stockholms skärgård 
bygger man ett nytt färjeläge som skall vara 
klart till sommaren. Det handlar om anlägg-
nings- och betongarbeten. I pipeline ligger även 
ett antal brojobb samt fler parkeringsgaragepro-
jekt som startar upp fram på vårkanten. Under 
vintern har man jobbat många nätter då man 
utfört demontering av fog-gummi på Essin-
geleden. På Citybanan vid Årstaberg har man 
vattenbilat en hel del felgjutningar samt utfört 
återgjutningar. Det snurrar på riktigt bra vilket 
medfört att företagets omsättning åkt upp till 
cirka 50 Mkr. Dotterbolaget BVA Bygg & Indu-
striservice i Karlstad har också fullt upp och har 
varit inblandade i ett antal industristopp, utfört 
en hel del högtrycksarbeten, vacuumsugning 
samt att man har en hel del byggservice. Dot-
terbolaget omsätter cirka 13 Mkr.

www.bvagroup.se

SVENSK VATTENBILNINGSTEKNIK
Bolaget i Vetlanda har som bekant ett starkt 
fäste framförallt inom jobb relaterade till kaj-
områden. Man jobbar mycket i hamnområden 
i Göteborg och längs hela västkusten. Här fort-
sätter aktiviteten med att renovera kajerna. 
Bolaget omsätter drygt 25 Mkr och sysselsätter 
13 personer.  Carl-Gustav Andersson som är en 
av ägarna i bolaget berättar att verksamheten 
inte ändrar sig så mycket under åren. “Vi käm-
par på med ungefär samma typ av uppdrag och 
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Doppstadts breda sortiment av krossar och siktar i samarbete med Sen-
nebogens Materialhanterare är en av de starkaste kombinationerna inom 
svensk avfalls- och återvinningsindusti. En effektiv och ekonomisk lösning för 
fraktionssortering, av allt från industriavfall och byggavfall till hushållsavfall. 
Se hela vårt sortiment på www.opsystem.se
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vi upplever att det är god tillströmning på nya 
jobb. Vi har dessutom arbetat många år med 
den här typen av uppdrag och är kvalificerade 
och kunderna kommer tillbaka vilket vi är 
tacksamma för”, säger Calle.

Calle berättar att det stora jobbet för året 
med ombyggnation av Skandiahamnen är av-
slutat. 900 meter kajdäck revs bort och ersatts 
med ett helt nytt. SVT har vattenbilat hela 
sträckan och den så kallade landbalken för att 
ny pågjutning av balkar skulle kunna göras. 
PD har berättat om det här jobbet tidigare där 
DEMCOM Demolition med hjälp av en jätte-
lik hydraulisk fräs kapade bort kajdäcket. Det 
var ett gigantiskt jobb som pågick i nästan tre 
år. I genomsnitt hade SVT två man på jobbet 
men sista delen av arbetet var mera intensivt 
och man arbetade i skift. I vissa fall arbetade 
man dygnet runt och hade tre till fyra ma-
skiner igång. Huvudentreprenör för jobbet 
var Skanska. Utrustningen som användes var 
främst robotar och man bilade mest vertikalt.

Men jobben i Göteborgs hamn fortsätter. 
Sedan dess har man jobbat med traditionella 
kajreparationer för beställaren Göteborgs 
Hamn. Främst är det utsida balkar ut mot vatt-
net som bilas.

På Ringhals kärnkraftverk har SVT utfört 
vattenbilningstjänster under en längre tid. 
Man har gjort mycket underhållsarbete som 
bilning av sidor på intagstunnlar för kylvatten. 
I dagarna har man påbörjat ett större jobb som 

kommer att pågå, i första etappen, minst ett år 
framåt. Man kommer att reparera kajen där bå-
ten Sigrid lägger till. Sigrid är den båt som trans-
porterar bränslet från kärnkraftverket. Det man 
gör är att bila iskydden på cirka 200 pålar som 
vardera är omkring 800 mm i diameter. Det är 
de här pålarna som håller upp hela kajen. Jobbet 
kommer totalt att ta två år att utföra.

För ändamålet har man tillsammans med 
Aquajet Systems utvecklat en speciell påbil-
ningsmaskin som kommer att bila cirka två 
meter ner under vattenytan och omkring en 
och en halv till en meter ovan vattenytan. Job-
bet utförs från en flotte men det händer även 
att man måste övervaka jobbet i själva vattnet 
och då är det våtdräkt som gäller. Dock behövs 
ingen dykning. Arbetet utförs också med hjälp 
av en kamera som monterats på en bom. Man 
arbetar nu på en lösning där kameran sitter 
monterad på själva bilningsriggen. Två man är 
sysselsatta heltid med detta projekt.

Andra jobb som utförs vid Ringhals är bilning 
av smala dräneringsschakt. Det är trångt och 
öppningen är endast 1000x800 mm och djupet 
mellan 6 till 7 meter som man går ner. Hittills har 
man bilat två schakt och ytterligare fyra återstår. 
För jobbet har SVT byggt skräddarsydda special-
ramar med geijersystem. SVT räknar med myck-
et arbete vid Ringhals under hela året.

Sedan jobbar SVT även vid Preems raffina-
deri i Lysekil. Det har man gjort sedan tre år 
tillbaka. Det är främst balkar på raffinaderiets 
pirer som bilas. 

På Svensk Vattenbilningsteknik jobbar idag 
i genomsnitt 13 personer men vid större stopp-
jobb kan man vara runt 20 anställda. Maskin-
parken består av en stor mängd specialutrust-
ning av geijdrar, ramar och robotar. Man har 
totalt 10 powerpacks och lika många robotar. 
Calle berättar att man nyligen investerat i en 
Aqua Cutter 410A med powerpack 550 från 
Aquajet System. Roboten är den senaste från 
Aquajet och dessutom världens minsta vatten-
bilningsrobot utvecklad för riktigt trånga app-
likationer. ”Vi har testat roboten på Ringhals 
och den har visat sig vara perfekt för den här 
typen av trånga och avancerade bearbetningar. 
Robotens yttermått är mycket kompakta och 
vill man göra den ännu mindre kan själva bil-
ningsenheten separeras från robotchassiet och 
skickas in i riktigt små utrymmen. Smart lös-
ning tycker jag”, säger Calle.  

www.svenskvattenbilningsteknik.se
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Under jul och nyårshelgen besökte Lennart Östervald med sin 
familj Nya Zeeland.  Lennart arbetar som bekant för Arnesson 
Betongborrning i Kil och är styrelseledamot i Håltagningsen-
treprenörerna inom Sveriges Byggindustrier. Nya Zeeland är 
ett land som till avståndet är långt från Sverige men inte lika 
mycket vad gäller liv och arbete.
Text: Lennart och Malin Östervald
Foto: Malin Östervald och Lowery

NYA ZEELAND, OLIKT MEN LIKA

Det finns onekligen en hel del skillnader 
mellan Sverige och Nya Zeeland, som 
till exempel en tidsskillnad på 12 tim-

mar. När det är dag här, är det natt där. När vi 
har vinter har de sommar.  De kör på vänster 
sida av vägen medan vi kör på höger.  Detta 
för att nämna några saker, men det finns också 
mycket som vi har gemensamt. Länderna är 
ungefär lika stora. Båda länderna återfinns på 
Top 20 på Human Development Index som 
ingår i en rapport av FN över bland annat lev-
nadsstandard. Lönerna och levnadsvillkoren 
ligger på ungefär samma nivå och länderna har 
liknande arbetsvillkor och har höga krav på 
säkerhet för sina arbetare. Betonghåltagnings-
branschen har en stor och viktig roll såväl i 
Nya Zeeland som i Sverige.

FRAMGÅNGSRIKT FAMILJEFÖRETAG
Vi har tittat närmare på ett av Nya Zeelands 
största betongborrningsbolag,  Lowery, som 
grundades på 1960-talet. Efter 50 år är Lowery  
fortfarande ett familjeföretag och drivs idag av 
bröderna John och Steve Lowery och man har 
verksamhet på tre orter. Två av dessa finns på 
Nordön, Auckland och Wellington. Sedan tre 
år tillbaka har man även verksamhet i Christ-
church på Sydön.

När man befinner sig ”Down under” i Nya 
Zeeland slås man av en slags prydlighet. Inte så 
att alla hus är i toppskick, men även de slitna 
husen har klippt gräsmatta och landet utstrå-
lar en slags ordning och reda vilket är precis 
den känsla som företaget Lowery förmedlar. 
Det första som möter oss när vi kommer in på 
kontoret i Auckland är ett glatt leende och ett 

vänligt ”Hello! How are you?” från Marcia på 
kundtjänst. Lika trevlig i verkligheten som i te-
lefon. Vi blir visade runt och blir väl bemötta av 
alla som finns inne för tillfället. Det är lite min-
dre aktivitet än vanligt då sommarens julledig-
het väntar runt hörnet. Bredvid kundtjänst 
står en julgran med julklappar under. Marcia 
berättar att det är förberett för julfest bland de 
anställda och deras familjer. Just det... det är jul 
om några dagar!  Även om vi vet att det är jul 

snart, så känns det ”inte på riktigt”. Vid jul ska 
man inte gå i shorts, smörja sig med solkräm 
och köra runt med AC på högsta nivå.

Chefen Steve, som vi skulle möta, var 
tvungen att åka iväg på akut möte. Marcia vi-
sar oss runt på lagret och på utsidan av bygg-
naden där Allen står och separerar kaxblandat 
vatten. Det går inte att ta miste på att Marcia 
är stolt över sin arbetsplats. Hon berättar om 
de två ägarbröderna, att företaget växer och 
att brodern John är en riktig uppfinnare som 
hela tiden söker lösningar på problem och 
förbättringar inom det mesta. Som en konse-
kvens av detta har företaget olika ben att stå 
på. Det handlar om sågning och borrning i 
betong, skanning efter armering i betong samt 
hantering av kaxblandat vatten. I Nya Zeeland 
och även i Australien är det lag på att ta hand 
om ”slurry”, detta för att försäkra sig om att 
inga tungmetaller och andra farliga ämnen 
kommer ut i naturen. Lowery har byggt upp 
en separeringsanläggning och erbjuder andra 
håltagare och andra yrkesgrupper möjligheten 
att ta hand om deras problem med detta avfall. 
En metod utvecklad av John Lowery.  För att vi 
ska få se hur processen går till tar Marcia med 
oss på utsidan av byggnaden där vi får träffa på 
en av arbetarna som står och separerar slurry i 
stekande sol. 

JORDBÄVNINGSDRABBAT OMRÅDE
Eftersom vår resa går vidare dagen efter be-
stämmer vi att vi ska besöka kontoret i Welling-
ton istället när vi passerar några veckor senare.

Några dagar in på det nya året, den 5 ja-
nuari träffar vi Rob Branch på ett café i Wel-
lington. Han har varit i företaget i 16 år. Efter 
några dagars välbehövlig ledighet är han igång 
med arbetet igen. Det är mycket på gång och 
att företaget går bra stryker även Rob under 
på. Det går inte att sticka under stolen att det 
gamla ordspråket ”Den enes död, den andres 
bröd” har en sanning här. Nya Zeeland ligger 
på gränsen mellan två tektoniska plattor. Stil-
lahavsplattan glider in under den Indo-Austra-
liska plattan. Kollisionen mellan plattorna or-
sakar många jordbävningar i landet, även om 
stora är ovanliga. Landet upplever omkring 14 
000 jordbävningar per år, en del runt magni-
tud 7 på Richterskalan.
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jordbävning året innan. 2014 ville Wellington 
kommunfullmäktige förstärka fastigheten yt-
terligare men kostnadsprognoserna har ökat 
under projektets gång från 43 till 60 miljoner 
NZ dollar. Ökningen har tvingat staden att 
lägga projektet på is för att ordna finanserna. 
Vissa bedömare har uttryckt tvivel om pro-
jektets livskraft andra har föreslagit att man 
enbart skall behålla fasaden. Fastigheten står 
nu stängd, inte bara till förtret för möjliga kon-
sertbesökare utan även för de entreprenörer 
som var mer eller mindre kontrakterade för att 
utföra jobbet, däribland Lowery.

ÖPPNADE FILIAL I CHRISTCHURCH PÅ 
GRUND AV JORDBÄRVNINGARNA
Satsningen på att förstärka befintliga hus 
har lett till att företaget har öppnat en filial i 
Christchurch på Sydön. Christchurch är en 
stad i regionen Canterbury i Nya Zeeland. 
Den är Sydöns största och landets näst största 
stad med omkring 380 000 invånare i tätorten 
och ligger i mellersta delen av Sydöns östkust. 
Christchurch är den Nya Zeeländska stad som 
senast har drabbats allra hårdast av jordbäv-
ningar. Lördagen den 4 september 2010 in-
träffade en mycket kraftig jordbävning med 
magnituden 7,1, som orsakade betydande ska-
dor på många byggnader, men inga personer 
omkom. Det kom ett ovanligt starkt efterskalv 
den 8 september med magnituden 5,1.  Även 
den 18 oktober kom ett efterskalv, detta med 
en magnitud av 5,0. 

Den 21 februari 2011 drabbades staden än 
en gång av en stor jordbävning. Denna jord-
bävning hade magnituden 6,3 med epicentrum 
10 km söder om centrum, totalt omkom 181 
personer. Skadorna sades vara värre än efter 
jordbävningen i september 2010, som hade 
högre magnitud. Då var epicentrum längre 
från staden och djupare ned i marken och inga 
människor omkom.  Att Nya Zeeländare är ett 
positivt folk som försöker göra det bästa av si-
tuationen märks tydligt vid ett besök i landets 
”jordbävningsstad nummer ett”. Här kan man 

följa med på guidade turer och få veta mer 
om hur den dagen har påverkat och förändrat 
stadens liv. Katedralen är en av de drabbade 
byggnaderna och idag har man löst problemet 
genom att flytta in i en lokal i ett köpcentrum. 
Fortfarande fyra år efter katastrofen rivs det 
fastigheter och i dagarna startar man rivning-
en av ett hotell beläget centralt på totalt 20 
våningar. Överallt gapar stadskärnan tom med 
sina obyggda tomter. Allt som byggs har en 
hög jordbävningssäkring och inga fastigheter 
får byggas med mer än sex våningar.

Lowery har under åren genomfört ett antal 
intressanta projekt och några exempel är:

Grafton Bridge Auckland, bron skulle för-
stärkas och repareras för att kunna användas 
som en del av bussvägen mellan Newmarket 
och Britomart. Denna bro hade just fyllt 100 år 
och var den största bågbetongbro i världen när 
byggdes. I arbetet som Lowery  åtog sig ingick 
borrning av 76mm och 102 mm hål vertikalt 
ner i betongen för installation av armering. 
Hålen blev upp till 16m djupa. Vidare borrades 
250 mm hål med fyra meters djup ner i brofun-
damentet för förstärkning för att öka lastkapa-
citeten. Slamskydd bestod av en vattentät låda 
och en dränkbar pump som pumpade kaxvatt-
net till en behållare uppe på som tömdes via en 
av våra Sugbilar.

Lowery Ltd har även satsat en del på jobb 
utanför Nya Zeeland och då främst Australien. 
De har skapat sig ett gott rykte inom bran-
schen. “Vi tummar aldrig på kvalitén”, säger 
Rob Branch bestämt. “Andra företag tar in bil-
lig outbildad eller utländsk arbetskraft. Det gör 
inte vi. Kunden ska veta att de får ett bra arbete 
utfört som håller högsta kvalité när de tar in 
Lowerys. Man fakturerar kund cirka 125 dollar 
(ca 6-700 kr) per timme. Alltså i runda slängar 
ett pris motsvarande svenska priser för samma 
arbete. Dessutom”, fortsätter Rob. “Vår paroll 
är att aldrig säga nej till våra kunder. Vi gillar 
problem, det ger oss en möjlighet att utveck-
las. Olika situationer och problem kräver olika 
och ibland nya lösningar”.  

Därför är det inte konstigt att 95 % av deras 
arbeten har något med jordbävning att göra. 
Det handlar om rivning av jordbävningsska-
dade hus, renovering av skadade hus och inte 
minst att förstärka byggnader så att de kom-
mer att kunna stå emot nästa jordbävning. För 
så är det; det handlar inte om det händer utan 
när nästa jordbävning inträffar. 

Ett sätt att säkra byggnader värda att bevara 
är att se till att fastigheterns konstruktion och 
fasad har möjlighet att röra sig oberoende av 
varandra. Detta sker genom att man förstär-
ker husets bjälklag och bärande väggar med 
hjälp utav en ny stålkonstruktion. Sen sågar 
man bort 40 cm av betongbjälklaget mot fa-
saden som sedan ersätts av ett bjälklag som 
har möjlighet att deformeras i samband med 
en jordbävning. Med den här tekniken kan 
huset röra på sig vid kraftiga skakningar utan 
att konstruktion och fasad skadar varandra. 
En annan variant av jordbävningssäkring är 
att stärka äldre tegelfasader. Här borrar man 
lodräta hål på 40 mm genom teglet med jämna 
mellanrum. Sedan trär man in rör i hålen som 
därefter sammanbinds för att förstärka fasa-
den.  Det måste självklart bli perfekt lodrätt så 
att rören passar. Detta är som alla förstår inget 
enkelt jobb utan det kräver sin man. 

Att Nya Zeeland är rädd om och förtjusta i 
sina äldre byggnader är något som man förstår 
när Rob berättar om projektet att säkra fastig-
heten på andra sidan gatan där vi sitter. 

Wellington Town Hall stod klar 1904 och 
är Wellingtons gamla rådhus med tillhörande 
konsertsal byggt i romersk stil och hade tidi-
gare ett 150 fot högt klocktorn.  År 1934 togs 
tornet bort som en försiktighetsåtgärd efter 
1931 års jordbävning, som förstörde staden 
Napier i Hawke’s Bay endast 316 km från Wel-
lington. Byggnaden förstärktes 1943 efter en 

Här renas betongslammet.

Rob Branch på Lowery.
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Nu kommer HF-SÅGARNA 
Det här året betecknas lite som ett genombrott vad gäller handhållna maskiner nämligen att de 

första högfrekvensstyrda kedjesågarna för proffsanvändare lanserats. Nyheterna visades på 
mässan World of Concrete i Las Vegas men kommer att introduceras inom kort även i Europa.

Nu har högfrekvenstekniken även nått 
fram till de diamantbestyckade kedje-
sågarna för proffsanvändarna som tidi-

gare uteslutande drevs hydrauliskt eller med 
bensin.

HUSQVARNA EXPANDERAR
Den produkt som imponerande mest på World 
of Concrete var Husqvarnas ny högfrekvens-
styrda kedjesåg K 6500 Chain. Husqvarna K 
6500 Chain är ett nytt tillskott till Husqvarnas 
högfrekvensstyrda PRIME-serie. – en effektiv 
PRIME™- produkt med låg vikt. Kapmaskinen 
fungerar med både 1-fas och 3-fas strömför-
sörjning och väger endast ca 9 kg. Den kan 
hantera både djupa snitt och fyrkantiga hörn, 
förhindrar översågning och kan även kapa rör 
från ena sidan. Användaren kan välja mellan 
tre olika svärdslängder. Det maximala kapdju-
pet är 450 mm. 

“K 6500 Chain är ett bra komplement till 
vår PRIME-serie. PRIME-familjen är mycket 
uppskattad för sin kraft och ergonomi, och K 
6500 Chain är inget undantag. Jag är mycket 
stolt över att kunna presentera den för använ-
darna, säger Johan Simonsson, Global Product 
Manager Power Cutters, Husqvarna Construc-
tion Products.

FLERA VIKTIGA EGENSKAPER
Att K 6500 Chain är en del av produktsortiment 
PRIME innebär att den fungerar tillsammans 
med vilket som helst av de separata kraftag-
gregaten i PRIME-sortimentet: Husqvarna PP 
65 eller PP 220. Detta gör att användaren har 
större flexibilitet när det gäller val av strömför-
sörjning. Förutom att den är effektiv och har 
låg vikt har K 6500 Chain även de övriga egen-
skaper från produkterna i PRIME-sortimentet: 
en kraftfull elektrisk motor, inga styva hydrau-
liska slangar, ett litet lättanvänt power-pack, 
låga vibrationer och utmärkt ergonomi. 

Det unika med högfrekvensstyrd håltag-
ningsutrustning rent generellt, och som tagit 
marknaden med storm, är att den överträffar 
vanlig elektrisk utrustning och är lika kraftfull 
som hydraulisk utrustning. Andra argument 
både för Husqvarnas nya diamantbestyckade 
kedjesåg och resten av PRIME-serien är den ena-

stående relationen mellan effekt och viktförhål-
lande. Andra fördelar som tekniken för med sig 
är den ökade produktiviteten och den sätter nya 
normer för användarvänlighet och ergonomi. 
Husqvarna själva framhäver att PRIME-serien är 
nästa generations högfrekvensteknik.

Unika egenskaper för just K6500 Chain är 
att produkten garanterar optimal kraft och 
varvtal för varje sågningsarbete. Hela serien 
bygger på Plug and play-installation av ström-
källa och sammankopplade enheter. Ett annat 
argument är de minimala servicekraven.

Sedan finns en smidighet som inga hydraul-
system kan erbjuda genom lätta enheter, ett 
kraftaggregat som passar för alla enheter samt 
att de elektriska komponenterna är avskilda 
från vibrerande verktyg. Andra egenskaper som 
gör arbetet smidigt är sågen kan användas både 
med 1- och 3-fasspånning och har bara två an-
slutningar, el och vatten. Problem med oljeläck-
age och styva slangar är ett minne blott.
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K6500 Chain kan som sagt drivas av både PP 
65 och PP 220. Det finns tre olika svärdsalter-
nativ: 300, 350 och 400 mm. Konstruktionen 
erbjuder låga vibrationer och sågen är utrus-
tad med överbelastningsskydd samt sågen har 
jordfelsbryatre samt hand- och stänkskydd. 
LED-lampor hjälper operatören att arbeta med 
optimal kraft och varnar om det finns risk för 
överbelastning av motorn. Sågen är försedd 
med en robust och traditionell kedjespänning 
med skruv. 

KORT OM HUSQVARNA PRIME
Husqvarna PRIME är en ny generation elek-
triska högfrekvensprodukter. Genom en inno-
vativ användning av högfrekvensström och di-
gital bearbetning tar Husqvarna effektiviteten 
och användbarheten till en helt ny nivå. Det 
ökar prestandan, produktiviteten och rörlig-
heten för kunderna. Produkterna som har in-
troducerats på marknaden är: Husqvarna DM 
650, K 6500, K 6500 Ring, K 6500 Chain, WS 
220, PP 220 och PP 65. 

www.husqvarnacp.com

KEDJESÅG FRÅN PENTRUDER
En annan mycket intressant nyhet som visa-
des på World of Concrete och som marknaden 
väntat på är Pentruders nya högfrekvensstyrda 
kedjesåg. Det har pratats om sågen under en 
tid men nu lanserades alltså. Tillfället är per-
fekt då Tractive AB ingått ett samarbete med 
amerikanska tillverkaren av diamantkedjor 
ICS Blount. ICS är som bekant numera även 
återförsäljare för Pentruder i Nord- och Syd-
amerika och har ett starkt nätverk på de både 
kontinenterna. Sågen som heter Pentruder HF 
Chain visades och demonstrerades på mässan 

men den officiella lanseringen kommer att ske 
till sommaren. Vad besökarna i montern på 
World of Concrete fick se och testa var mera 
ett smakprov av vad som komma skall. Den 
nya sågen, försedd med diamantkedjor från 
ICS, är kompatibel med samtliga av Pentruders 
Pentpaks.

Nya Pentruder HF Chain leverera en kraft 
på 6.5 kW och väger 15 kg med ett 38 cm svärd. 
Andra svärdsalternativ är 25, 50 och 63 cm och 
är därmed kompatibel med de olika diamant-
kedjor som ICS erbjuder. Produkten kommer 
att säljas genom ICS organisation i Nord- och 
Sydamerika och på övriga marknader gäller 
Pentruders egen organisations. Då det är gan-
ska ont om branschmässor i Sverige i år så kan 
dock med all säkerhet produkten beskådas och 
testas på Pentruders kundevent i Borlänge i 
juni.

Tilläggas skall också att ICS debuterade sin 
nya 701A som är en pneumatisk kedjesåg som 
kan producera 4.5kW vid 6.2bar. Än så länge säljs 
sågen endast i Nordamerika men kommer snart 
certifieras för försäljning i Europa. I Sverige säljs 
dock ICS egna maskiner av företaget Matek.

www.pentruder.se

STIHL INTRODUCERADE VÄRLDENS 
FÖRSTA BATTERIDRIVNA KAPMASKINEN
En produkt som det höjdes lite på ögombry-
nen för var Stihls nya batteridrivna kapmaskin 
TSA 230 Stihl Cutquik. Med inget som helst 
utsläpp möjliggör TSA 230  kapning i slutna 
utrymmen och andra platser där användarna 
inte är tillåtna att använda traditionella die-
sel eller bensindrivna kapmaskiner. Men det 
gäller naturligtvis även för de nya HF-maski-
nerna. Våtkapning underlättas med inbyggd 
vattenanslutning och kontroll, vilket dämpar 
damm. Torrkapning i dammkänsliga områden 
underlättas av en så kallad vakuumadapter.

”Den banbrytande litiumjondrivna Stihl TSA 
230 underlättar en rad olika uppgifter i slutna 
utrymmen, dessutom med en mycket lätt ma-
skin”, säger Stihl produktchef Dan Pherson. 

Den nya maskinen drivs av en borstlös, har 
högt vridmoment elmotor och väldigt låg bul-
lernivå. Låga är även vibrationerna och kapens 
design bidrar till att minska operatörens trötthet 
och ökar smidigheten. TSA 230 förenas med en 
rad verktyg, som utnyttjar den avancerade 36V li-
tiumjonbatteritekniken. En laddning räcker upp 
till 15min med max effekt utan gradvis nedgång 
av effekten. Återladdningshastigheten är snabb, 
särskilt med den valfria snabbladdaren.

www.stihl.se
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Andersen Contractor AB återförsäljare för Mist-Air i Sverige

M ist-Air har lång erfarenhet av lös-
ningar av dammproblem. Arbets-
moment som sortering, behandling 

eller lastning av olika material kan ge upphov 
All dammbildning. Mist-Air tar effektivt bort 
dammproblemen med en fin vattendimma, 
som ger en bättre arbetsmiljö för personal och 
maskiner samt även minskar problemen med 
odörer som kan förekomma. Till skillnad från 
andra typer av lösningar mot damning blir det 
med Mist-Air inte blöt på golv och maskiner. 
Vattendimman håller sig istället i luften utan 
att falla till marken. Endast den lilla mängd 
vatten som behövs skickas ut i luften.

 Mist-Air systemet monteras snabbt och en-
kelt i taket i byggnader. En enda Mist-Air bas-
enhet kan täcka en byggnad med individuella 
kontroller för flera delar av området. Med låga 
installations-, drift- och underhållskostnader 
etableras ett effektivt system, som enkelt kan 
byggas ut eller framtida behov. Systemet är 
byggt med komponenter som undviker block-
eringar av vattenflödena och har dessutom 
hela 20 års korrosionsgaranti. Mist-Air syste-
met kan även användas utomhus där minimala 
vattenflöden är ett krav.

Några fördelar med Mist-Air:

• Erfarenhet – 5000 system framgångsrikt  
 installerade världen över
• Effektivitet – Tar bort dammet ur luften  
 optimalt
• Dammfritt och torrt – Golv, maskiner  
 och personal slipper bli blöta
• Enkelt och snabbt att installera,   
 underhålla och bygga ut eller behov
• Låga driftkostnader – minimerad   
 vatten- och elförbrukning
• 100% kundnöjdhet – Mist-Air erbjuder  
 en Pengarna-tillbaka-garanti

 
”Med Mist-Air kan vi erbjuda ett komplett 

system för damm- och odörbekämpning inne 
i byggnader. Det är effektivt med låga kost-
nader samt enkelt att underhålla. Dessutom 
slipper allt nere på golvet att bli blött. Tillsam-
mans med våra Hydro Boss vattenkanoner för 
utomhusbruk, gör Mist-Air att vi kan erbjuda 
marknaden den bästa lösningen både under 
tak ochunder bar himmel.” säger Svend M. An-
dersen, VD på Andersen Contractor AB.

www.andersen-contractor.se

Ett nära samarbete mellan HTC 
och användarna av stoftavskiljaren 
HTC 80 iD har resulterat i en an-

dra generation av maskinen, förbättrad 
på hela åtta punkter.

Den största nyheten i HTC 80 iD II 
är en helt ny innovativ bottenventil i 
gummimaterial som effektiviserar töm-
ningen av dammet i cyklonerna och 
samtidigt skyddar Longopac®-påsen för 
eventuella skador som konventionella 
luckor kan åstadkomma.

www.htc-floorsystems.com

Populär stoftavskiljare för 
golvslipare i en ny version

T-Rex®-serien som består av totalt 5 olika 
verktyg och som lanserades redan 2003 
är aggressiva verktyg för borttagning av 

allt från tjocka epoxibeläggningar till hårt sit-
tande limrester. Serien har under det senaste 
året genomgått en rad förbättringar och nu 
lanseras T-Rex Super® II.

www.htc-floorsystems.com

HTC LANSERAR SANERINGS-
VERKTYGET T-REX SUPER I EN 
NY UPPDATERAD VERSION

DOOSAN lanserar ny serie av stora bandgrävare 

Maskinia som är generalagent för 
Doosan i Sverige presenterar nu 
de uppdaterade versionerna av 

Doosans stora bandgrävare. Den tidigare -3 
serien har nu utvecklats och förbättrats för 
att ytterligare möta kundernas behov, sänka 
deras kostnader och miljöpåverkan.

SCANIA MOTORER
Den nya serien är utrustade med Steg 4 mo-
torer från Scania för maskiner från 30 ton och 
uppåt (DX300LC-5 till DX530LC-5), de under 
30 ton kommer att ha Doosan motor (DX235L-
CR-5, DX255LC-5). Scania har sedan tidigare 
levererat motorer till Doosans hjullastare och 
utvecklar nu samarbetet till att även omfatta 
bandgrävare. De höga miljökraven uppnås 
genom att motorerna har SCR, selektiv kata-
lytisk reduktion, samt EGR, avgasåterföring. 

KOMFORT
Den nya hytten är en av de största hytterna på 

marknaden. Man har även gjort förbättringar 
av ljudisoleringen och vibrationsdämpningen 
så att föraren har en bättre arbetsmiljö. Sikten 
i Doosans bandgrävare har redan tidigare varit 
positivt omtalad och det görs heller inga kom-
promisser på den i den nya serien. 

HÖGRE PRODUKTIVITET
Det nya hydrauliksystemet med sensorstyrd 
hydraulik utnyttjar motorns kraft mer effek-
tivt och ökar hydraul pumparnas flöde vilket 
leder till högre grävkraft, större lyftkapacitet 
och bättre framdrivning. 



Smarta
beslut.
Våra maskiner är resultatet av en lång rad smarta 
beslut. Ett av dem är att utrusta maskinerna 
med både för�lter och H13-�lter – för att spara 
dina lungor. Ett annat är att ge dem ergonomiskt 
utformade handtag och lägre vikt än sina 
konkurrenter – för att spara din rygg. 

I vårt sortiment �nns kraftfulla luftrenare, stoft-
avskiljare och våtsugar som täcker alla dina 
behov inom rivning eller håltagning. Här ser 
du två exempel – på hemsidan �nns många �er.  

pullman-ermator.se

 

Arbeta snabbare 
och mera ergonomiskt 

- Ökad flexibilitet och bättre prestanda   

- Jobba smart och undvik slitageskador 
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Effektiva vattenkanoner 
i litet format från 
Andersen Contractor
Två nya smidiga model-

ler minimerar damm-
problemen vid rivning, 

krossning och hantering. Med 
beteckningen Demolitor lan-
seras en ny generation vatten-
kanoner anpassade för mindre 
jobb. De är mobila, effektiva 
och den enkla driften gör att 
brukaren kan fokusera på an-
nat. Kanonerna har låg vatten- 
och elförbrukning i kombina-
tion med hög funktionalitet för 
att sprida en fin vattendimma 
och binda dammet i luften på 
bästa sätt. Användbara vid de-
moleringsarbeten och återvin-
ningsverksamhet med mera.

Demolitor 40 har manuella rö-
relser och en räckvidd på 20 – 30 
meter. Vattenförbrukning 7 – 28 
liter per minut vid 10 bar. Totalt 
behöver den endast 3,9 kW och en 

16 Ampere elanslutning. Monte-
rad på hjulchassi. Vikt 200 kg.

Demolitor 50 har manuella 
rörelser och en räckvidd på 30 – 
40 meter. Vattenförbrukning 9 – 
36 liter per minut vid 10 bar. To-
talt behöver den 7,7 kW och en 
32 Ampere elanslutning. Monte-
rad på hjulchassi. Vikt 240 kg.

Demolitor vattenkanoner kan 
utrustas med elektrisk rotation 
och fjärrbetjäning för enkel styr-
ning från maskinhytten.

www.andersen-contractor.se

LATIN AMERICAN CONCRETE CUTTING & DEMOLITION FORUM 
FRAMSKJUTET TILL HÖSTEN 2016K 
Under det senaste dryga halvåret har 

SCOP AB i samarbete med det ameri-
kanska förlaget Riverbends Publishing, 

som ger ut den Nord- och Sydmerikanska tid-
ning PDa, kraftfullt marknadsfört det nya syd-
amerikanska branscheventet Latin American 
Concrete Cutting & Demolition Forum 2015.

Efter att SCOP AB under dryga 20 år arbe-
tat med publicering av branschartiklar, genom 
tidningarna PD, PDi and PDa, om teknik och 
produkter för professionell håltagning, rivning, 
återvinning, slipning och polering av betong-
golv, sanering, vattenbilning, stofthantering 
och andra relaterade verksamheter vet man att 
de sydamerikanska marknaderna äntligen bör-
jat visa en ökad potential. Planen var att förlägga 
Latin American Concrete Cutting & Demolition 
Forum under två dagar, 1-2 Oktober, 2015, i Rio 
de Janeiro. Lite av tanken var att implementera 
svensk och nordisk teknologi inom området på 
den sydamerikanska marknaden.

“Inget har egentligen förändrats i vår sats-
ning på Latinamerika mer än att vi nu beslu-
tat att ändra tidpunkten för forumet. Efter 
ett noggrant övervägande har vi gjort be-
dömningen att skjuta fram arrangemanget 

ett år i tiden till hösten 2016. Anledningen 
till detta beslut grundar sig på flera saker”, 
berättar Jan Hermansson på SCOP.

De två viktigaste orsakerna är att mark-
nadsföra den här typen av event inom en gan-
ska ung industrisektor tar mera tid i anspråk 
vad gäller själva införsäljningsarbetet. Arrang-
örerna känner att med ytterligare ett års tid 
har man ännu mera utrymme att förankra fo-
rumet bland flera branschföreningar i samt-
liga sydamerikanska länder samt att locka fler 
entreprenörer och potentiella distributörer 
att delta vid Forumet. En annan anledning 
beror på att det i Brasilien arrangeras två 
byggrelaterade branschmässor under 2015, 
(M&T Expo och Concrete Show). M&T Expo 
arrangeras i Juni i São Paulo och Concrete 
Show i slutet av Augusti, också i São Paulo. I 
slutet av Oktober arrangeras dessutom mäss-
san Conexpo Latin America i Santiago, Chile.

“Forumet i sig är ingen riktig mässa utan en 
konferens och kanske inte krockar i sig men vi 
bedömer att resurserna bland sydamerikan-
ska entreprenörer är begränsade och mellan 
beprövade branschmässor och ett nytt forum 
inom håltagning och rivning kanske man väljer 

sin egna mässor först˝, säger Jan Hermansson.
Även om den sydamerikanska markna-

den som helhet och även lokalt visar på en 
bra expansion inom just de områden Fo-
rumet handlar om är Sydamerika en ung 
marknad som löpande betecknas av kraftiga 
svängningar i konjunkturen och snabba för-
ändringar. Man önskar därför arrangera fo-
rumet under ett år med färre störningar från 
andra branscharrangemang samt att nu un-
der ytterligare dryga ett och ett halvt år kun-
na marknadsföra forumet mera grundligt.

Det exakta datumet för eventet 2016 är 
inte spikat ännu men det kommer att arrang-
eras under den senare delen av 2016. Däremot 
är det beslutat att Forumet kommer att hållas 
i São Paulo som har en större upptagningsför-
måga än Rio de Janeiro.  Forumet 2016 kom-
mer att samma upplägg som det planerades 
för i år och samma branschföreningar kom-
mer att sponsra Forumet 2016. Dock kan tän-
kas att ytterligare branschföreningar kan till-
komma. Exakt information om tid och plats 
komemr att läggas ut på hemsidan www.la-
tindemoforum.org inom den närmaste tiden.

www.latindemoforum.org.
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OXYSAN VINNER MARK I VÄRMLAND
När Värmlands Håltagning fick i uppdrag att riva för 

ombyggnaden av Konsum på Bergviks Köpcentrum blev 
luftrenaren Oxysan lösningen på dammproblemen.

Wermlands håltagning startade 2004 
i Slottsbron, Värmland. Inriktning 
sedan starten är håltagning, rivning 

och sanering. Bolaget sysselsätter idag 12 per-
soner inklusive arbetsledning. 

AVSEVÄRD SKILLNAD MED OXYSAN
Noctor bygg är uppdragsgivare för ombygg-
naden av Konsum Värmlands del på Bergviks 
köpcentrum utanför Karlstad. Total byggkost-
nad för projektet är 250 miljoner och totalt 60 
man är sysselsatta med ombyggnaden idag 
som skall vara färdigställd i mitten av 2016 
med Konsum Värmland som slutkund.

“Utmaningarna för oss som rivningsentre-
prenör på Bergvik Köpcentrum är damm och 
buller. All bullrande verksamhet utförs där-
för när butiken är stängd, dammet hindrar vi 
vanligtvis med intäckningar av plast, damm-
fällor och numera även luftrensaren OxySan 
2000”, säger Fredrik Seeberg på Wärmlands 
Håltagning. 

Wermlands Håltagning fick under en vecka 

prova två stycken OxySan 2000 från Magnus 
Molin på Jack Midhage AB. “Vi stod och schak-
tade sand mitt i butiken och såg att damm 
spridningen blev avsevärt mindre. Vi såg helt 
enkelt inte längre något damm i luften. Vi 
använder två stycken OxySan 2000 och en 
OxySan 600 till i alla dammande jobb, ibland 
ensamma och ibland med komplement som 
skyddsintäckning och vanliga dammfällor”, 
säger Fredrik.

EFFEKTIV KOMBINATION
Fredrik tycker att skillnaden med luftrensa-
ren OxySan i jämförelse med andra märken är 
att det dammar mycket mindre och att i vissa 
fall behöver man inte sätta upp skyddsplast 
och använda ordinarie dammfällor. När det 
är kraftigt dammande jobb använder de dock 
skyddsplast, dammfällor och OxySan tillsam-
mans vilket gör att det blir mindre damm i luf-
ten som yr omkring och arbetsmiljön därmed 
blir avsevärt bättre. 

”Vi skyddar vanligtvis omliggande ytor med 

skyddsintäckning och dammfällor vilket fun-
kar till 99% , men vårt eget arbetsområde är 
fortarande alltid dammigt. Men med OxySan 
är även vår egen arbetsmiljö nu avsevärt bättre, 
samt att risken för läckage från arbetsområdet 
inte har lika stor betydelse då det inte finns så 
mycket damm i luften.”

Wermlands har även framgångrikt använt 
OxySan som ett sätt att slippa skyddsintäck-
ning med plast när man river gips och mineral-
ull till om med nära kundens personalutrym-
men, genom att fylla luften med joner 30-60 
minuter innan vi börjar jobba. Dessutom upp-
lever vi att avgaslukterna minskar när vi åter-
fyller servicediket med sand under dagtid.

TANKAR OM FRAMTIDEN
Wermlands Håltagning provar fortfarande 
OxySan på alla nya uppgifter som man får un-
der Bergviksprojekt och i framtiden skall man 
även testa att använda den på asbestsanering 
som ett komplement för att minska damm i 
luften under arbetet.

Återfyllnad av ett 130 meters långt servicedike med sand under 
dagtid tillsammans med luftrensaren OxySan från Jack Midhage AB. 
”Genom att OxySan gjorde att dammet sjönk direkt ned på golvet 
behövde vi ej använda skyddsintäckning med plast när vi grävde ur, la 
ned avloppsrör och återfyllde det 130 meter långa servicediket. Detta 
sparade både oss och kunden mycket tid och pengar”, säger Fredrik 
Hinas; Arbetsledare, Wermlands Håltagningsservice AB.

”Tack vare att vi använde OxySan 
kunde vi undvika att sprida dam-
met ut i affären vilket gjorde att 
vi slapp klagomål från kunden. 
Dessutom kunde Konsum Bergvik 
fortsätta sälja varor precis intill 
där vi jobbar under ombyggna-
tionen”, säger Fredrik Seeberg; 
Projektledare, Wermlands Hål-
tagningsservice AB.
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Det är som bekant inte bara inom utrust-
ning för håltagning, betonggolvslip-
ning och polering, vattenbilning och 

demoleringsrobotar som Sverige är marknads-
ledande och i vissa fall hästlängder före de ut-
ländska konkurrenterna, om vi får skryta lite. 
Vi ligger även långt framme då det handlar om 
att utveckla och tillverka utrustning som tar 
hand om byggdamm och betongslam. 

UNIKT SAMARBETE
Men hur är det möjligt att vi lyckats även inom 
detta område? Svaret är enkelt. Det finns ett 
unikt samarbete och nästan ett tvärvetenskap-
ligt samförstånd mellan svenska tillverkare i 
vår bransch. En samverkan som kontinuerligt 
driver branschen framåt. Den här samstäm-
migheten går inte att hitta i några andra län-
der. Där är konkurrens blodigt allvar. Visst är 
vi noga med att inte yppa hemligheter mellan 
tillverkare men det finns ett sorts gemensamt 
ansvarskännande mellan svenska tillverkare 
som syftar till att göra den totala arbetssitua-
tionen för entreprenören bättre. Det är kul att 
vara delaktig i en bransch där alla tillverkare 
känner det ansvaret.

Men nu åter till de som ser till att damm 
och slam samlas upp effektivt. Sedan förra 
tema artikeln har det hänt en hel del i bran-
schen. Det finns ganska många svenska före-
tag som sysslar med den här produktsektorn. 
Dom vi tänker främst på är Pullman Ermator, 

Dustcontrol, Husqvarna Construction Pro-
ducts, HTC, Scanmaskin, SILA och Duztech. 
Dom här företagen tillverkar sina egna pro-
dukter och marknadsför sig framförallt mot 
den samlade svenska demoleringsbranschen. 
Utöver dessa finns en rad andra distributörer 
som säljer agenturprodukter inom området på 
den svenska marknaden.

PULLMAN ERMATOR
Vi har tolv månader bakåt att rapportera om 
och då har det hänt en hel del. Under förra 
våren hade vi mässan Nordbygg i Stockholm 
och då passade Pullman Ermator på att visa en 
del nyheter. Man visade då fyra nya produkter. 
Dels visades den nya a4000 som är en luftre-
nare på 4000 m2/h. En annan nyhet den pro-
pangasdrivna trefassug t8600P som är perfekt 

på byggen eller inom väg och anläggning där 
det är svårt att få fram tillräckligt med el. Den 
här produkten har blivit mycket uppskattad i 
USA där eltillgången på byggen är begränsad 
och entreprenören ofta måste stå med egen el. 
En annan nyhet var trefassugen t10000 med 
ett luftflöde på 900 m3/h och med möjlighe-
ten att påmontera föravskiljaren C5500 så att 
man bara behöver flytta runt en enhet istället 
för två. Man visade också en sug för fast instal-
lation till bygg och industri.

En annan nyhet är att Pullman Ermator se-
dan Nordbygg förra året erbjuder spårsändare 
monterade på sina produkter. Med spårsända-
re monterad har särskilt uthyrare bland annat 
möjlighet att hålla koll på vart maskinen befin-
ner sig, hur många timmar den är i drift och 
när det är dags för service. 

Man visade också en ny vagn till A1000 som 
är tänkt att användas när man blandar betong, 
ett moment som vanligtvis skapar en väldigt 
dammig arbetsmiljö men med en luftrenare 
från Pullman Ermator på stativ kan den göra en 
punktinsats och förbättra arbetsmiljön avsevärt. 
En annan nyhet som väckt stort intresse är till-
verkarens nya dammkåpor som finns i två olika 
storlekar (125 mm och 180 mm) och som passar 
de vanligast förekommande handslipmaskiner. 

Pullman Ermator har för en tid sedan lan-
serat en ny spånsug kallad s26 med en sugka-
pacitet på hela 400 m3/h. Man har också lan-
serat en uppföljare på storsäljaren trefassugen 

NYTT, RENT OCH DAMMFRITT
PDs årliga tema om nya stofthanterare, luftrenare och våtsugar för rivning, 

håltagning, golvslipning, sanering och andra byggrelaterade arbeten.
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t8600 som idag heter t8600F. Den uppgrade-
rade maskinen har fått en starkare motor som 
kan frekvensstyras upp till 60Hz utan att ska-
da pumpen. Detta har gett ett högre maxflöde 
men framförallt ett bättre arbetsflöde under 
tuffa förhållanden. Ny är också t8600F Auto 
som tillsammans med föravskiljaren C5500 
bildar T8600F Automatic en mobil centralsug-
sanläggning som fungerar utmärkt vid bland 
annat nybyggen och renoveringar. Maskinens 
kraftiga sugkapacitet gör att 2-3 användare kan 
jobba samtidigt i en byggnad på upp till 10 vå-
ningar.

Maskinen är utrustad med finfilter, dubbla 
H13-filter, longopac och automatisk filterrens.

Pullman Ermator har också under förra året 
uppgraderat sitt longopac-system och idag kan 
man köra longopac på alla Pullman Ermators 
stoftavskiljare, såväl 1- som 3-fas samt förav-
skiljare. Resultatet med att använda longopac 
idag är, enligt Pullman Ermator, ett 100-pro-
centigt dammfritt påsbyte. “Även här ligger vi 
på Pullman Ermator ligger steget före och har 
erbjudit longopac-systemet i flera decennier˝, 
säger Stefan Bergsten som är försäljningschef 
på Pullman Ermator i Norden.

Fördelarna med longopac är många:
• 100 % dammfria påsbyten, du slipper  

     exponeras för det farliga dammet
• Du har alltid påsar med dig ute på  

     arbetsplatsen (en kassett ger ca 22 påsar)
• Snabba, smidiga och enkla påsbyten  

     (under 30 sekunder!)
• Påsen är 100 % nedbrytbar

En annan gigant inom utveckling och tillverk-
ning av fasta och mobila system för effektiv stoft-
hantering och luftrening är företaget Dustcon-
trol. Både Pullman Ermator och Dustcontrol är 
populära varumärken även internationellt och i 
synnerhet på den amerikanska marknaden. Pull-
man Ermator är fortsatt starkast på mobila enhe-
ter internationellt och Dustcontrol på stationära. 
Men Dustcontrol kommer nu starkt även vad 
gäller sina mobila enheter.

www.pullman-ermator.se

DUSTCONTROL
De mest rykande färska nyhterna från Dust-
control lanserades under senhösten. DC 5900 
9,2 kW S är en elektriskt driven sugmaskin för 
användning till punktutsugning, städning och 
materialtransport i de flesta typer av industri.

NYTT, RENT OCH DAMMFRITT

Maskinen är i första hand avsedd för trans-
port av material och mycket grov städning till-
sammans med föravskiljare.  Den extra stora 
sugkapaciteten kan också utnyttjas till vanlig 
punktutsugning och städning där det behövs 
extra långa slangar, upp till 50 m. För att mot-
verka överhettning vid intensiv användning 
har pumpen utrustats med ett kylluftintag. 
Sugsystemet arbetar med undertryck (sug) 
som driver luften genom sugkåpa/munstycke, 
slangsystem samt för- och stoftavskiljare. 
Grovavskiljning sker i enhetens cyklon, vilket 
är en mycket effektiv avskiljning av allt grövre 
damm. Findammet avskiljs i enhetens filter-
patron. Det avskiljda materialet samlas upp i 
plastsäck/container under cyklonen.

Samtidigt lanserades en tryckluftsdriven 
kallad DC5900TR. Den nya tryckluftsdrivna 
stoftavskiljaren är en robust stoftavskiljare 
med stor sugkapacitet trots att maskinen inte 
behöver anslutas till elnätet. Ett antal tekniska 
förbättringar har gjort maskinen mer använ-
dar- och servicevänlig.

Maskinen har fått ett nytt chassi som gör 
hanteringen mer ergonomisk. Den är nu också 
utrustad med en tiltbar cyklon för enklare ser-
vice och filterbyte. Det nya semiautomatiska 
filterrensingssystemet gör filterrensningen enk-
lare än tidigare.

DC 5900 TR kan användas för punktutsug-
ning på de flesta typer av handhållna bearbet-
ningsmaskiner och lämpar sig dessutom ut-
märkt för industriell dammsugning.

Eftersom suget skapas i en ejektor erbjuds 
fördelar som underhållsfri sugkälla, låg vikt, 
ingen el-installation, hög driftsäkerhet, servi-
cevänlig och att finfiltret rensas med luftpuls 
ger extra lång livslängd med bibehållen sugka-
pacitet.

En annan nyhet från Dustcontrol under 
2014 var att man införde longopac-systemet 
på modellerna DC3900L eco, DC 3900L Twin 
eco och DC5900L. Inom de flesta använd-
ningsområden för mobila stoftavskiljare är det 
önskvärt att kunna ha en lång körtid innan 
säckbyte. Därför lanserarde Dustcontrol en 
plastsäck med longopac-lösning som möjlig-
gör körtid helt efter användarens behov.

Longopac-lösningen innebär att en 20 m 
lång säck-kassett monteras på cyklonen. Säck-
arnas längd bestäms av användaren med hjälp 
av buntband.

Några fördelar med longopac är flexibel an-
passning av säckstorleken. Materialen är mil-
jövänliga och materialåtgång minimal samt att 
man sparar tid genom snabba säckbyten för att 
inte tala om att själva säckbytet blir rent och 
dammfritt. Longopac-lösningen finns för föl-
jande av Dustcontrols mobila stoftavskiljare: 
DC 3900L eco, DC390L Twin eco, DC 5900L 
4kW, DC5900L 9,2kW, 5900L 4kW/9,2kW 
PTFE.  

För eftermontering av longopac-lösningen 
på stoftavskiljarna 3800c/3900c/5800c/5900c 
finns en ombyggnadssats. Leveransen om-
fattar alla nödvändiga delar (inkl. bultar och 
muttrar) och en sats longopac-säckar. 

En annan nyhet från Dustcontrol som vi 
berättat om tidigare men värd att upprepa är 
nya DC 3900c Twin eco som kom i början av 
2014 och visades på Nordbygg. DC 3900c Twin 
eco är byggd för att kunna arbeta länge när det 
är mycket damm att ständigt behöva tömma 
plastsäcken eller behållaren tack vare den inte-
grerade föravskiljaren. 

Den är också utrustad med två nya eco-
motorer som, trots att de förbrukar mindre 
energi, har högre sugeffekt än tidigare. 

DC 3900c Twin eco har ett robust och jus-
terbart chassi så att maskinen lätt kan trans-
porteras, även i mindre transportbilar. Cyklo-
nen kan ställas in på två olika höjder för att 
möjliggöra utrustning både med säck och be-
hållare. Den optimerade konstruktionen un-
derlättar också underhåll- och servicearbeten, 
vilket leder till lägre underhållskostnader. 

DC 3900c Twin eco passar för många olika 
arbetsuppgifter där man ställer höga krav på 
dammfrihet, oavsett om det handlar om grov-
städning av byggarbetsplatser eller punktutsug 
för större elektriska handverktyg och golvslip-
maskiner. Tack vare ett stort urval av sugkå-
por och andra tillbehör kan DC 3900c Twin eco 
enkelt och smidigt skräddarsys efter kundens 
behov. Andra huvudegenskaper är en högef-
fektiv cyklon med ett patenterat finfilter och 
ett HEPA H13 mikrofilter som uppfyller as-
bestkraven. Maskinen har säckhållare och till-
behörshållare. Maskinens motorpaketet är lätt 
att demontera för rengöring och service och 
maskinen har korrosionsklass C4.

En annan nyhet som vi faktiskt inte berät-
tat om tidigare som inte har med själva pro-
dukterna att göra men istället ledningen av 
företaget är att i slutet av 2013 gick Dustcon-
trols grundare och VD Johan Haberl i pension. 
Han lämnade då över ledningen av företaget 
till Nina Uggowitzer och Anna-Lena Berg som 
sedan dess delar på vd-ansvaret. Med denna 
förändring kom Anna-Lena Berg tillbaka till 
Dustcontrol, där hon tidigare arbetat på en le-
dande position under många år, från Cramo.

Andra nyheter hos Dustcontrol värda att 
nämna är att man nyligen lanserat en ny hem-
sida. Man satsar också starkt på tillväxt i USA 
och har bevilljats stöd med upp till 250 000 kr 
från Tillväxtverket för sitt projekt “BRIC Af-
färsutveckling med inriktning USA”.

www.dustcontrol.se

SILA
Ytterligare en renodlad tillverkare av luftre-
ningsutrustning för byggindustrin är SILA AB 
i Gällö. Bakom företaget står delar av familjen 
Lundin, bland annat barn och barnbarn till 
Erik Lundin som en gång i tiden grundade 
Ermator AB. Vi har berättat om SILA tidigare 
och för bara några år sedan drog man igång 
verksamheten med att tillverka smart luft-
renare för byggarbetsplatsen. På kort tid har 
man byggt upp ett sortiment av effektiva luft-
renare och hjälpmedel för att göra arbetsplat-
sen hälsosammare. Sortimentet av luftrenare 
består idag av SILA600A2, SILA1000A2 och 
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SILA2000A2. I sortimentet finns även en be-
händig saneringsram som gör arbetat vid att 
skapa dammfria utrymmen med undertryck 
smidigt. I konceptet finns även SILA Wall 
som man på ett enkelt sätt kan bygga upp 
väggar och skärma av dammiga miljöer från 
rena och snabbt transportera bort dammet. 
I sortimentet finns idag även evakuerings-
fläktar, Americ-slangar, mobila och smidiga 
transportband för särskilt arbete i trånga mil-
jöer. Numera finns även diamantslipskivor i 
sortimentet. Men en intressant nyhet som är 
behändig ibland annat renoveringsrivning är 
SILA UF-100. UF-100 är ett påhängsaggregat 
till evakueringsfläkten Americ VAF-3000. 
Munstycket till UF-100 monteras på utblåset 
till evakueringsfläkten. På så vis skapar man 
en ultrafin vattendimma som binder dammet 
som finns i luften eller kyler ner luften inom-
hus. Vattendimman som skapas har en parti-
kelstorlek på 1-20 mikron (ett genomsnitt på 
5-10 mikron), vilket är optimalt för det fina 
damm som uppstår vid bilning, håltagning 
och rivning med robot. Räckvidden med en 
VAF-3000 är 10 meter. 

SILA UF-100 arbetar med ett högt vatten-
tryck (50 - 100 bar) och är den i särklass mest 
kostnadseffektiva metoden för att uppnå luft-
fuktning och dammbekämpning. 

www.silaproducts.se

OXYSAN
Annan produktnyhet inom luftrening som 
vi berättat en del om under förra året är luft-
renaren Oxysan som tillverkas av företaget 
MPirum men som säljs i Sverige av Jack Mid-
hage AB och Jerneviken Maskin. Kortfattat 
bygger Oxysan-produkterna på jonisering av 
luften vilket gör att dammpartiklar klumpar 
ihop sig och faller till marken. Dammet dras 
därmed inte in i luftvägarna utan kan enkelt 
sopas eller dammsugas upp. OxySan rensar i 
luften där man arbetar i stället för att försöka 
fånga partiklarna i filter. Dammet stannar se-
dan på golvet och virvlar inte upp igen. Joni-
sering av luften är en extremt effektiv metod 
för att rensa luften från damm, rök, lukt, mö-
gel m.m.  Dessutom ger joniseringen en häl-
sosammare luft, jämförbar med frisk uteluft. 
Under 2013 kom Oxysan 2000. Sedan lagom 
till Nordbygg släppte man minstingen Oxy-
san 600 och under senare delen av 2014 kom 
mellanmodellen Oxysan 1000 och nyligen 
“Heavyduty-modellen” Oxysan 4000. Den 
minsta, Oxysan 600 passar bra till små trånga 
jobb som renovering av badrum, stambyten 
med mera på 40 till 200 kvm. Oxysan 1000 är 
perfekt för renoneringsarbeten i lägeheter på 
60 till 400 kvm. Oxysan 2000 passar bra till 
lite större bygg-, håltagnings- eller rivnings-
jobb eller varför inte brandskador mellan 100 
till 1000 kvm medan Oxysan 4000 klarar 
större rivjobb mellan 200 till 1500 kvm. Ofta 
blir den optimala effekten om man kombine-
rar Oxysan med traditionella luftrenare och 
stofthanterare.

www.midhage.se

HUSQVARNA CONSTRUCTION 
PRODUCTS
Utöver dessa renodlade tillverkare finns också 
några andra tillverkare som löpande tar fram 
stofthanterare och våtsugar som ett komple-
ment till sin övriga utrustning. Husqvarna 
Construction Products tillverkar som bekant 
håltagnings-, rivnings- och golvslipningsut-
rustning. Samtliga produktområden genererar 
en hel del damm. Nyligen släppte Husqvarna 
Nya Husqvarna DC 6000.

Det nya systemet matchar de högproduk-
tiva Dual Drive slipmaskinerna, Husqvarna PG 
820 och Husqvarna PG 680 som är en stor för-
del för användarna.

Husqvarna DC 6000 ersätter Husqvarna 
DC 5500, en dammsugare med ett traditionellt 
tvåfiltersystem. Med den nya patenterade dub-
belskalscyklon-teknologin med automatisk fil-
terrengöring, tillför DC 6000 flera nya fördelar. 
Centrifugalkraften i dubbelskalscyklonerna 
separerar 95 % av dammet från inloppsluften. 
Dammet samlas sedan i ett Longopac®-system. 
Hållbarheten och pålitligheten hos Longopac® 
möjliggör snabbt och dammfritt avyttrande av 
damm in i individuellt förseglade dammsug-
spåsar.

Luften fortsätter in i filtercylindern där 
filtret fångar det återstående dammet. Kom-
primerad luft används även till att hålla filtret 
rent och effektivt. Rengöringscykeln är datori-
serad för optimal filterrengöring, vilket resul-
terar i en produktiv dammuppsamlare. 

DC 6000 är utvecklad efter HEPA 13-filter-
standard. Denna standard är ofta ett krav på 
arbetsplatser inom branschen. Det är ett cer-
tifierat filter som uppfyller globala hälso- och 
miljökrav. För enkel transport kan DC 6000 
sänkas 28 centimeter för att passa i fordon etc.

Sammanfattningsvis är DC 6000 pålitlig, 
effektiv och högpresterande.

De huvudsakliga fördelarna är dubbelskals-
cyklon-teknologi med automatisk filterrengö-
ring, vilket ger ett konstant högt luftflöde, min-
dre damm kvar på golvet vilket sparar tid och 
tillför till en hälsosam arbetsmiljö, det ger hög 
produktivitet  med en kompakt design på stoft-
hanteraren i kombination med låga underhålls-
kostnader. DC 6000 matchar PG 820 och PG 
680 och är försedd med automatisk backspol-

ning, HEPA 13-filter  och Longopac®-påssystem.

Tekniska specifikationer:
• Effekt: 5,75 kW 
• Märkström, A: 16 A 
• Spänning: 400 V 
• Elanslutning: 3-fas 
• Produktstorlek: 1252 x 766 x 1900 
• Vikt: 290 kg 
• Luftflöde: 700 m3/h 
• Max. vakuum: 20 kPa 
• Total filteryta: 7,8 m2

Nyligen lanserade Husqvarna också DC 3000 
som är en mångsidig dammsugare som är kom-
patibel med företagets kompakta golvslipar PG 
400 och PG 450. Den har hög prestanda, låg 
vikt och är lätt att transportera. DC 3000 är ut-
rustad med automatisk filterrengöring och kan 
användas vid både våta och torra tillämpningar. 
Den har dubbelt så hög effekt i jämförelse med 
vår mindre enhet DC 1400. DC 3000 levereras 
komplett med slang och accessoarer. Bland för-
delarna märks den Automatiska rengöringen av 
dammfilter vilket förhindrar igensättning un-
der arbete. Produkten har en tippbar behållare 
för lätt avyttrande av damm.

Dammuppsamlaren levereras med en Hus-
qvarna multi-adapter som gör det enkelt att 
ansluta till en Husqvarna golvslip. Maskinens 
långa slang på 10 m tillåter DC 3000 att jobba 
på stora ytor. Andra fördelar är den kraftfulla 
1-fasmotorn, en bullernivå på endast 73 dB(A) 
och att maskinen kan användas som både en 
kraftig torr- och våtdammsugare.

Andra stofthanteringsenheter hos Hus-
qvarna är DC 3300, DC 5500 och DC 1400.

www.husqvarnacp.se

HTC
Tillika Husqvarna så tillverkar även HTC sina 
egna serier av stofthanterare. På mässan World 
of Concrete lanserades den populär stoftavskil-
jaren för golvslipare, HTC 80 iD i en ny version 
HTC 80 iD II. Den nya generationen har för-
bättrats på åtta olika punkter. Den största ny-
heten med HTC 80 iD II är en helt ny innovativ 
bottenventil i gummimaterial som effektivi-
serar tömningen av dammet i cyklonerna och 
samtidigt skyddar Longopac®-påsen för even-
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tuella skador som konventionella luckor kan 
åstadkomma. Exempel på andra förbättringar 
är en ergonomisk dragfunktion på både filter-
rensningsventil och bypass-ventil. Föravskilja-
ren har fått 30% mer volym vilket helt enkelt ger 
plats för mer damm. Maskinen har nu svetsade 
filterskarvar vilket förhindrar dammgenom-
trängning. Elkontakter har också flyttats för att 
ge enklare hantering. Enligt ökar HTC 80 iD II 
produktiviteten för golvslipare med upp till 15% 
jämfört med traditionella stoftavskiljare.

www.htc-floorsystems.com

DUZTECH
Den typ av stofthanteringsutrustning som vi 
redogjort för används i huvudsak inomhus. 
Men i Sverige finns även en renodlad tillverka-
re vattenkanoner för dammbekämpning som 
heter Duztech och har sitt säte i Östersund. Vi 
har berättat flera gånger tidigare om Duztech 
i PD och företagets produkter är en vanligt fö-
rekommande syn ute på rivningsarbetsplatser 
runt om i landet. Men faktum är att Duztechs 
produkter även börjar dyka upp hos entrepre-
nörer runt om i världen. Senast vi stötte på en 
användare var ett rivningsföretag i Brasilien. 
Under 2014 har företaget också lanserat en del 
nya produkter och förbättringar. Man har lan-
serat ett mobilt pumpsystem som sitter instal-
lerat i en container. Man har också utvecklat 
ett spraysystem som kan användas inom olika 
områden där vattenbegjutning behövs eller för 
begjutning av andra typer av vätskor. Systemet 
kan användas stationärt eller mobilt. Under 
förra våren lanserade man en ny serie kallad 
T bestående av enklare dammbekämpnings-
kanoner. I nuläget finns fyra modellr i serien, 
T300 och T400 som är manuella och T300 
Remote och T400 remote som är fjärrstyrda. 
Under hösten levererade man kompletta och 
anpassade system för dammbekämpning vid 
slagghanteringsanläggningar och mot slutet av 

året släppte man en version av modellen TWG 
där alla funktioner kan fjärrstyras.

www.duztech.com

ANDERSEN CONTRACTOR
Andersen Contractor har lanserat två nya smi-
diga modeller som minimerar dammproblemen 
vid rivning, krossning och hantering. Med be-
teckningen Demolitor lanseras en ny genera-
tion vattenkanoner anpassade för mindre jobb. 
De är mobila, effektiva och den enkla driften gör 
att brukaren kan fokusera på annat. Kanonerna 
har låg vatten- och elförbrukning i kombination 
med hög funktionalitet för att sprida en fin vat-
tendimma och binda dammet i luften på bästa 
sätt. Användbara vid demoleringsarbeten och 
återvinningsverksamhet med mera.

Demolitor 40 har manuella rörelser och en 
räckvidd på 20 – 30 meter. Vattenförbrukning 
7 – 28 liter per minut vid 10 bar. Totalt behöver 
den endast 3,9 kW och en 16 Ampere elanslut-
ning. Monterad på hjulchassi. Vikt 200 kg.

Demolitor 50 har manuella rörelser och en 
räckvidd på 30 – 40 meter. Vattenförbrukning 
9 – 36 liter per minut vid 10 bar. Totalt behö-
ver den 7,7 kW och en 32 Ampere elanslutning. 
Monterad på hjulchassi. Vikt 240 kg.

Demolitor vattenkanoner kan utrustas med 
elektrisk rotation och fjärrbetjäning för enkel 
styrning från maskinhytten.

En annan nyhet från Andersen Contractor 
är at man blivit återförsäljare för Mist-Air i 
Sverige.

Mist-Air har lång erfarenhet av lösningar 
av dammproblem. Arbetsmoment som sorte-
ring, behandling eller lastning av olika mate-
rial kan ge upphov dammbildning. Mist-Air 
tar effektivt bort dammproblemen med en fin 
vattendimma, som ger en bättre arbetsmiljö 
för personal och maskiner samt även minskar 
problemen med odörer som kan förekomma. 

Till skillnad från andra typer av lösningar mot 
damning blir det med Mist-Air inte blöt på 
golv och maskiner. Vattendimman håller sig 
istället i luften utan att falla till marken. En-
dast den lilla mängd vatten som behövs skickas 
ut i luften. Mist-Air systemet monteras snabbt 
och enkelt i taket i byggnader. En enda Mist-
Air basenhet kan täcka en byggnad med indi-
viduella kontroller för flera delar av området. 
Med låga installations-, drift- och underhålls-
kostnader etableras ett effektivt system, som 
enkelt kan byggas ut eller framtida behov. Sys-
temet är byggt med komponenter som und-
viker blockeringar av vattenflödena och har 
dessutom hela 20 års korrosionsgaranti. Mist-
Air systemet kan även användas utomhus där 
minimala vattenflöden är ett krav.

Några fördelar med Mist-Air är erfarenhe-
ten. Man har monterat mer än 5000 system 
världen över. Det är effektivt och tar bort dam-
met ur luften optimalt. Dammfritt och torrt 
golv, maskiner och personal slipper bli blöta. 
Det är dessutom enkelt och snabbt att instal-
lera, underhålla och bygga ut efter behov samt 
har låga driftkostnader med minimerat vat-
ten och elförbrukning. Andersen Contractor 
berättar att Mist-Air dessutom erbjuder en 
Pengarna-tillbaka-garanti.

www.andersen-contractor.se

TA KONTROLL ÖVER DAMMET 
MED DC-SERIEN
Med nya DC 6000 förstärker Husqvarna sin position 
inom golvslipning. Dammhanteringssystemet har en 
avancerad cyklonteknologi som möjliggör konstant 
högt luftflöde och hög produktivitet medan den lämnar 
mindre damm på golvet och i luften. Detta resulterar 
i sparad tid och även en hälsosammare arbetsmiljö 
för användaren. Det nya systemet är kompatibelt 
med Dual Drive-slipmaskinerna Husqvarna PG 820 
och Husqvarna PG 680.

I DC-serien finns även de mindre dammsugarna DC 
3000 och DC 1400. Dammsugarna är kompatibla 
med de kompaktare slipmaskinerna PG 450, PG 400 
och PG 280 och även med kapmaskiner och borrmo-
torer. Husqvarnas DC-serie levererar en enastående 
prestanda, effektivitet och mobilitet. Husqvarna DC 
3000 har trots hög prestanda, låg vikt och är lätt att 
transportera. Dammsugaren är kompatibel med de 
kompakta golvslipar PG 400 och PG 450.

DC 1400 är Husqvarnas minsta dammsugare. 
Kompatibel med golvsliparna PG 400, PG 280 samt 
kapmaskinen K 3000 Vac och borrmotorn DM 220.

NYA GOLVSLIPNINGSSEGMENT
Redi Lock® är ett nytt golvslipssegment kompatibelt 
med samtliga Husqvarnas golvslipar. Segmenten finns 
i ett brett utbud och kan användas vid slipning av 
hårda betonggolv till mer porösa material och byts 
helt utan verktyg.

Husqvarnas PG-serie bildar tillsammans med DC-
serien och Redi Lock® flera kompletta golvslip-
ningssystem.

www.husqvarnacp.se
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Generationsbyte bland HYDRAULHAMMARNA  
B land världens tillverkare av hy-

draulhammare finns en handfull 
giganter. En av dem är japan-

ska Furukawa som rönt stora 
framgångar med sina verktygs-
serier under årens lopp. I Sverige 
marknadsförs och säljs Furukawas 
produkter sedan långt tillbaka av fö-
retaget Amas i Enköping. En stor ny-
het är att Furukawa släpper sin nya 
generation av hydraulhammare FXJ 
som ger branschen det senaste inom 
design och teknik. Med flera paten-
terade nyheter förbättrar FXJ-serien 
prestandan avsevärt. FXJ-serien ger 
användaren mindre underhåll och 
stillestånd, jämnare gång, överlägsen 
styrka och den högsta tillförlitlig-
heten, enligt Amas. Ett bredare hy-
draulisk flödesområde möjliggör att 
varje hammare kan användas på en 
rad olika bärare, detta ger minskade 
investeringar och ökat nyttjande.

REVOLUTIONERANDE 
KONCEPT
Nya FXJ-hammaren gör med sitt 
intåg på marknaden världspre-
miär i sitt slag. Den är av ett helt 
nytt slag bland stora hydraul-
hammare som aldrig tidigare 
funnits nämligen att hamma-
ren har monoblockdesign. 
Detta innebär att hammaren är 
konstruerad utan genomgående bultar 
som i sin tur ger en mycket starkare och 
mer motståndskraftig hammare. Mo-
noblockdesign innebär att cylindern 
och det som kallas nedredel numera 
sitter ihop i ett enda stycke. Hamma-
ren blir mer kompakt och mer kraft-
full. Det som förr varit en kritisk punkt 
och dyr kostnad vid byte är numera av-
hjälpt med denna konstruktion. Kilarna 
som håller spettet har fått en helt ny design 
med ökad anslagsyta som jämnar ut kraften 
och ökar livslängden.

Kolvarna i den nya serien är nydesignade 
har alla större kontaktyta vid slag mot spettet. 
Andra nyheter att nämna i sammanhanget är 
smörjsystemet, ventilkonstruktionen och nya 
dämpare för lägre ljudnivå och mindre vibra-
tioner. Sammantaget får du en slimmad ham-
mare med färre delar som är kraftfullare och 
mer ekonomisk än någonsin tidigare.

HELA FXJ-SERIEN
Den första hammaren i serien släpptes tidigare 
under 2014 men sedan i slutet av 2014 och bör-
jan 2015 finns nu hela serien ute på marknaden. 
Serien innehåller 4 hammare och passar för 

maskiner från 
12-55 ton. För 
mindre ham-
mare från Fu-

rukawa finns 
fo r t f a r a n d e 
den så popu-
lära LN-serien 

och FX-serien.

FXJ175 
FXJ175 är den minsta 
i nya FXJ-serien, 
avsedd att använ-
das på grävmaski-
ner och bommar. 

Maskinföraren kom-
mer att uppskatta 

hammarens prestanda-
funktioner, till exempel, 

slagkontrollventilen som 
förlänger eller förkortar 

hammarslaget och anpassar 
stötenergin till det material 

som ska knackas. Underhållet 
är kraftigt reducerad på grund 
av monoblock cylinder och 
färre delar. Alla FXJ-modeller är 
också utformade för automatiskt 
smörjsystem för effektivare dag-
ligt underhåll.

FXJ275 - NÄR TVÅ 
BLIR EN
Varför två hydraulhammare 

när du bara behöver en? FXJ275 täcker 
upp ett brett omfång av grävmaskiner och 
lämnar konkurrenterna bakom sig. Med den 
slimmade hammarkroppen blir inget jobb för 
krävande. Har du en FXJ275 hemma kan du 
utföra ditt jobb med lätthet och tillförlitlighet, 
varje dag. Alla nyheter i FXJ-serien finns repre-
senterade i denna modell så som; monoblock 
cylinder, dammskyddssystem, nyutvecklade 
kilar, omgjord kolv och en ny ventilkonstruk-
tion.

FXJ375 - I HÄNDELSERNAS CENTRUM
FXJ375 som är designad för grävmaskiner i 
viktintervallen 25-42 är en slagkraftig stor hy-
draulhammare. Med år av forskning bakom 
varje hammare, kommer det inte som en 
överraskning att FXJ375 utklassar konkur-
renterna. Det börjar inifrån hammaren och 
ut med en patenterat monoblock cylinder 
men stoppar inte där. En större kolvdiameter 
och ökat tryck i bakre kammaren förbättrar 
hydraulhammarens prestanda. En (tillbehör) 
Hög-låg fartventil som manövreras från hyt-
ten matchar samman hammaren och grävma-
skinen.

FXJ475 
Grävmaskiner i 33-55 tons klassen är den perfek-
ta matchningen för denna demoleringsmaskin. 
Oavsett om du ska knacka vår skandinaviska 
blåa granit eller slå isär överdimensionerade 
stenblock i Spanien så utför FXJ475 sitt jobb tyst 
och med lätthet. Det unika höljet (ett stycke) 
och dämpningssystemet minskar bullernivån 
och kan då användas i ljudkänsliga miljöer. 
Högre tryck i bakre kammaren och större kolv-
diameter har ökat kraften från tidigare modell. 
Smörjning är nu enkelt med ett unikt smörj-
system för främre delen och nedre bussningen, 
detta förlänger livslängden på varje spett.

SPECIFIKATIONER: FXJ175
• Vikt: 1015 kg
• Höjd med spett: 2043 mm
• Arbetstryck: 160-180 bar
• Oljebehov: 100-160 l/m
• Slagfrekvens: 450-900 s/m
• Slagenergi: 3610 joules
• Spettdiameter Ø: 120 mm
• Effektiv spettlängd: 620 mm
• Spettvikt: 81 kg
• Slang innerdiamter Ø: 19 mm
• För basmaskin: 12-21 ton

SPECIFIKATIONER: FXJ275
• Vikt: 1775 kg
• Höjd med spett: 2468 mm
• Arbetstryck: 160-180 bar
• Oljebehov: 145-220 l/m
• Slagfrekvens: 350-620 s/m
• Slagenergi: 5120 joules
• Spettdiameter Ø: 140 mm
• Effektiv spettlängd: 680 mm
• Spettvikt: 143 kg
• Slang innerdiamter Ø: 25 mm
• För basmaskin: 18-30 ton

SPECIFIKATIONER: FXJ375
• Vikt: 2525 kg
• Höjd med spett: 2715 mm
• Arbetstryck: 160-180 bar
• Oljebehov: 170-260 l/m
• Slagfrekvens: 350-450/550 s/m
• Slagenergi: 7310 joules
• Spettdiameter Ø: 155 mm
• Effektiv spettlängd: 715 mm
• Spettvikt: 167 kg
• Slang innerdiamter Ø: 25 mm
• För basmaskin: 25-42 ton

SPECIFIKATIONER: FXJ475
• Vikt: 3205 kg
• Höjd med spett: 2892 mm
• Arbetstryck: 160-180 bar
• Oljebehov: 200-300 l/m
• Slagfrekvens: 250-450 s/m
• Slagenergi: 9620 joules
• Spettdiameter Ø: 170 mm
• Effektiv spettlängd: 720 mm
• Spettvikt: 229 kg
• Slang innerdiamter Ø: 32 mm
• För basmaskin: 33-55 ton



Tel: 031-52 01 16

Besöksadress:   
Tagenevägen 1   
422 59 Hisings Backa 

Säljare Öst/Norr            031-712 41 29
Säljare Väst          031-712 41 28
Säljare Syd          031-712 41 22

Våtsugen som renar ditt slamvatten och 
pumpar det vidare för återanvändning

RECLEAN

Vill du se hela kretsloppet på video, gå då in YouTube
”Jernevikens våtsug slamavskiljning”. 
Önskas ytterligare information, slå oss gärna en 
signal!
Du kan även scanna denna QR kod för att se 
videoklippet direkt.

Slamvattnet sugs upp och filtreras genom en 
filtersäck. När det är renat så pumpar den 
inbyggda pumpen tillbaka vattnet till din borr-
maskin eller såg för att skapa ett slutet kretslopp.

När filtersäcken är full byter du till en ny säck 
snabbt och enkelt. 
Den fyllda säcken med koncentrerat betongslam 
slängs i avfall för betong.

Tillverkning av  

diamantsegment för  

sågklingor, borrar och 

fräsar.  

Komplett sortiment.

Levanto Oy
Grankulla 
FINLAND

Levanto Diamond Tools AB
Göteborg

Stockholm
SVERIGE

Constec Scan-Diamant AS
Oslo

Røros
NORGE

www.levanto.fi
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INTERMAT 
möter våren i Paris

Om drygt en månad slår mässan Intermat i Paris upp portarna. 
Årets upplaga förväntas blir större än förra gången och betydligt 

fler utställande företag har anmält sig till mässan den här gången. 
En nyhet som tros locka nya kategorier av utställare till mässan är 

att den samarrangeras med World of Concrete Europe.

Mässan Intermat i Paris är sedan 
länge en av de tunga maskin- 
och entreprenadmässorna i 

Europa vid sidan av Bauma. Man bru-
kar räkna Bauma som nummer ett. 
Därefter kommer Intermat, Samoter 
och någon av mässorna i England. Men 
under de senaste åren har de flesta 
paneuropeiska mässorna upplevt en 
nedåtgående trend, alla utom Bauma 
som fortsatt att växa. Intermat har kri-
tiserats för att, trots sin internationella 
prägel, att vara för fransk, det vill säga 
för lokal.

WOC TILLBAKA I EUROPA
Det är därför med extra stor förväntan 
som branschen väntar in årets upplaga 
av Intermat som arrangeras 20-25 april 

på mässanläggningen Paris Nord i Vill-
epint norr om Paris. Arrangörerna har 
marknadsfört mässan kraftfullt med 
särskild tyngd på dess internationella 
status. En stor nyhet för årets utgåva är 
att den samarrangeras med den ame-
rikanska byggmaskinmässan World of 
Concrete som i år, genom Intermat, 
introducerar World of Concrete Eu-
rope. Under ett antal år för nära två 
decennier sedan ambulerade en inter-
nationell version av World of Concrete 
runt världen. Den arrangerades på flera 
platser i Europa, bland annat i Köpen-
hamn och på andra ställen som exem-
pelvis Singapore. Nu kommer alltså 
World of Concrete tillbaka till Europa. 
Det faktum att World of Concrete lagts 
till Intermat har med all säkerhet haft 

betydelse i utställarleden. Det märks 
redan på årets startfält då flera namn 
som inte ställt ut tidigare eller som på 
många år inte ställt ut på Intermat, 
finns med på årets upplaga av mässan. 
Antalet svenska företag som ställer ut 
har också ökat och fler inom produkt-
sektorerna rivning, håltagning och 
slipning och polering av betonggolv 
har valt att ställa ut. Den europeiska 
marknaden går fortsatt kräftgång på 
sina hålla och det är inte riktigt det för-
säljningstryck som branschen önskar 
sig. Kanske Intermat kan sätta hjulen i 
snurrning igen inte minst i värdlandet 
Frankrike.

NÅR INTERMAT 2015 MÅLET?
Mycket talar för det och i långt större 
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utsträckning än tidigare. Fler än 1 000 varumärken 
redan anmälda varav 38 bland de 50 ledande företa-
gen inom den internationella entreprenadbranschen 
finns med. Hela 238 nya varumärken, det vill säga 
som inte ställt ut på mässan tidigare finns med. Det 
bådar gott för mässan i Paris. 

Nyheter för Intermat 2015, förutom World of 
Concrete Europe, är att man lanserar ett nytt avdel-
ningssegment på den 375 000 m2 stora mässytan. Så 
här strax innan mässan är enligt uppgift mässan full-
bokad. Majoriteten av de riktigt stora aktörerna finns 
med samt en stor mängd av väl så viktiga mindre ak-
törer ställer ut. De högst rankade franska tillverkarna 
som bland andra Manitowoc Crane Groups och Ma-
nitou som återkommer tillsammans med Fayat, Hau-
lotte och Mecalec är bland de högst rankade franska 
företagen som ställer ut på INTERMAT.  Dock har 
tillverkare som Caterpillar, JCB med flera valt att inte 
ställa ut på årets Intermat.

Intermat bevisar återigen att man har förmågan 
att samla sektorns ledande aktörer och kan bekräfta 
att 38 av världens 50 största tillverkare av entrepre-
nadmaskiner deltar. Dessa inkluderar, i alfabetisk 
ordning: CNH Industrial, Doosan, Hitachi Con-
struction Machinery, Hyundai Heavy Industries, 
JLG, John Deere, Kobelco Construction Machinery, 
Komatsu, Kubota, Liebherr, Liugong, Sany, Shantui, 
Terex, Volvo Construction Equipment, Wirtgen Gro-
up, Wacker Neuson, Zoomlion / CIFA.

Den 22 och 23 januari 2015 arrangerades Pre-In-
termat som är en presskonferens där den internatio-
nella pressen fick möjlighet att ta de av en del av de 
nyheter som kommer att visas på mässan. Arrang-
emanget var uppskattat och drygt 90 utställare fanns 

med och berättade om sina nyheter. Ett stort antal 
journalister mötte upp till mötet, däribland Profes-
sionell Demolerings redaktörer. På Pre-INTERMAT 
avslöjas dessutom resultat av tävlingen Innovation 
Awards med mer än 80 tävlingsdeltagare. 

En stor andel  svenska och nordiska tillverkare 
ställer ut på mässan. Antingen i egen regi eller ge-
nom sina partners och distributörer i Frankrike. Någ-
ra exempel på svenska företag är Volvo Construction 
Equipment, Husqvarna Construction Products, 
Brokk, Conjet, Aquajet Systems, HTC, Maeda Kran-
lyft, Scanreco, Oilquick. 

INTERMAT 2015 arrangeras av S.E. INTERMAT, 
CISMA, SEIMAT, franska branschorganisationer inom 
entreprenadindustrin och Comexposium, Frankri-
kes ledande mässarrangör. Mässan går 20-25 april på 
mässområdet Paris-Nord Villepinte, Frankrike. 

Mässnyheter på: http://paris.intermatconstruc-
tion.com/



1-2015 • Branschtidningen Professionell Demolering    39

Ett urval av utställare på Intermat 2015
AKERSTROMS 
ALLU GROUP 
ARDEN EQUIPMENT 
ASHINE DIAMOND TOOLS 
ASTEC INDUSTRIES 
ATLAS MASCHINEN GMBH 
ATLAS WEYHAUSEN GMBH 
AUSA 
AVANT TECNO OY 
BELL EQUIPMENT 
BLASTRAC BV 
BOBCAT EMEA 
BROKK FRANCE 
CANGINI BENNE S.R.L. 
CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT 
CEDIMA MACHINES ET OUTILS DIAMANTS 
CORIMAG SRL 
CORMIDI 
DAEMO ENGINEERING CO., LTD. 
DEUTZ 
DIAMATIC 
DIECI 
DOOSAN BENELUX SA 
DOPPSTADT CALBE 
DUSTCONTROL AB 
DYNASET 
ENGCON 
EPEC OY 
EVERDIGM CORP 
FLEX 

GEITH INTERNATIONAL 
GENESET POWERPLANTS LTD 
GENESIS GMBH 
HARTL CRUSHER 
HINOWA 
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY (EUROPE) 
HTC FLOOR SYSTEMS 
HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS 
HYDRARAM BV 
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES EUROPE 
IDROMECCANICA RAMTEC 
INDECO IND. 
INDEXATOR ROTOTILT SYSTEMS AB 
JLG FRANCE SAS 
KAESER COMPRESSEURS 
KLEEMANN 
KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE 
KOMATSU 
KUBOTA EUROPE 
LIEBHERR 
LIUGONG 
MAEDA MINI CRANES 
MANTOVANIBENNE 
MAXIMATECC 
MB DUSTCONTROL BV / SPRAYCANNON MB 
S.P.A. 
MESSERSÌ 
MONTABERT 
NPK FRANCE 
OILQUICK 

OKADA AIYON 
PORTAFILL INTERNATIONAL 
POWERSCREEN 
PROMOVE 
PULLMAN ERMATOR AB 
RIVARD 
RUBBLE MASTER HMH GMBH 
SAINT-GOBAIN SEVA / FIBRAFLEX 
SANY HEAVY INDUSTRY 
SCANLASER 
SCANRECO RADIO REMOTE CONTROL 
SENNEBOGEN MASCHINENFABRIK 
SIMA 
SIMEX 
SMP PARTS AB 
SOCOMEC 
SPRAYSTREAM 
SSAB 
TABE 
TAKEUCHI FRANCE 
TOWER LIGHT S.R.L. 
TREVI BENNE 
TYROLIT 
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT 
VTN EUROPE SPA 
WACKER NEUSON GROUP 
WIMMER INTERNATIONAL 
WIRTGEN FRANCE SAS 
XCENTRIC RIPPER 
YANMAR EUROPE 

D i a m a n t v e r k t y g ,  h å r d m e t a l l v e r k t y g  o c h  m a s k i n e r  f ö r  b y g g i n d u s t r i n

  Huvudkontor Båstad:     Göteborg:    Solna:
      Box 1070  0431-710 00        Marieholmsg. 10B 031-19 88 80      S:t Ansgars väg 6    08-23 29 00 
269 21  Båstad     info@midhage.se  415 02  Göteborg      info.gbg@midhage.se  169 51  Solna       solna@midhage.se www.midhage.se

Det finns i Håltagarkatalogen!Det finns i Håltagarkatalogen!



40    Branschtidningen Professionell Demolering • 1-2015

 KING CONCRETE
FÖRST MED MPIRUMS BORRSTATIV SERIER 

Det var på mässan DEMCON som företaget Mpirum flaggade för 
sina borrstativserier 40+ och 50+. Nu är de lanserade och hålta-

garen King Concrete blev först med att testa dom.

K ing Concrete AB är en av de svenska 
håltagarfirmor som testat Mpirums sta-
tivserie och är den första håltagaren som 

använder stativen i sitt dagliga arbete. Janne 
Månsson startade King Concrete AB för snart 
8 år sedan med målsättningen att kunna till-
handahålla håltagning till kunder som upp-
skattar hög kvalitet på jobben förenat med ef-
fektivitet, rena arbetsplatser, säkra leveranser 
till ett bra pris. King Concretes huvudkontor 
ligger i Göteborg samt att man har en depå i 
Jönköping.

SATSAR PÅ STATIV FRÅN MPIRUM
För att ytterligare förbättra arbetssituationen 
vid olika typer av borrjobb beslutade King 
Concrete att testa Mpirums nya stativserier 
40+ och 50+ som idag marknadsförs av före-
taget SDC AB. “Våra maskinkrav är höga och 
vi försöker alltid jobba med de effektivaste 
utrustningarna för att hålla en hög och snabb 
servicegrad. Personalen skall gilla maskinerna 
och de skall vara ergonomiska så killarna inte 
slits ut i förtid. Därför tycker vi att Mpirums 
stämpar och bultstativ 40+ och 50+ ligger helt 
i linje med mina egna önskemål om hur bra 
borrstativ skall vara utformade.

Janne känner också Martin Larsson på Mpi-

rum som jobbat med att utveckla borrstativ i 
en stor del av sitt liv och vet att han är vidsynt 
när det gäller den här typen av produktutveck-
ling. “Martin är bra på att lyssna och ta in vad 
håltagaren vill ha vad gäller förändringar och 
förbättringar och det gjorde det som en extra 
sporre att verkligen få vara först ut på fältet 
med nya stativen”, säger Janne.

Janne nämner en del egenskaper med sta-
tiven som han gillar. “Kuggstången på stämp-
pelaren på 40+ är ett riktigt lyft då man slipper 
lyft av gyroskena, matarpelare med motor för 
hand. Nu är det bara att släppa på låsvredet 
och veva upp det komplett till önskad höjd. 
Det nya snabbfästet på matarhuset är genialt, 
snabbt, kompakt och stabil infästning, även för 
kraftigare drivenheter”, säger Janne.

DET ERGONOMISKA MERVÄRDET
Janne säger att stativen på marknaden har allt-
sedan de gamla Hakken-utrustningarna kom, 
tagit små steg i rätt riktning för att göra vardagen 
enklare för de som borrar i betong. Han tycker 
att Mpirum visat att man med 40+ och 50+ tagit 
steget till att erbjuda ännu smidigare håltagning 
i betong. “Håltagning är ett ganska tungt, mono-
tont yrke och då är det viktigt att försöka hålla ut-

rustningarna så lättarbetade, smidiga och effek-
tiva som möjligt”, säger Janne Månson på King.

 
VAD SÄGER MPIRUM SJÄLVA?
”Borrstativ har ju för mig blivit lite av ett livsverk 
med målet att göra arbetet enklare och mera häl-
sosamt för håltagarna. Jag tycker att 40+-stativet 
är lätt etablerat och så stabilt som man kan öns-
ka, trots stämpning vid en takhöjd på cirka 4,7 
meter”, säger Martin Larsson på Mpirum.

King Concrete hade ett jobb där man bor-
rade i vägg på cirka fyra meters höjd och man 
bedömde att stativet med dubbla förlängare 
var mycket stabilt och hade inga problem att 
borra hål i betongvägg med en Husqvarna DM 
280 motor på 2,7 kW. “Problemet kan annars 
bli att borren glasar om man inte får tillräckligt 
tryck på diamanterna, vilket inträffar om stati-
vet inte är stabilt nog”, säger Janne Månsson.

Christoffer Zamorano, King Concrete, berät-
tar att han gick från att köra handhållen Weka 
med Ø 40-60 mm till att rulla in 40+ stämp-
stativet med en lättare Tyrolit DME24 motor 
på 2 300 w. “Produktiviteten ökade givetvis då 
utrustningen är väldigt behaglig att flytta runt. 
Tröttheten i armar och axlar märktes jag inget 
av, som annars är normalt efter några hål vid 
handhållen borrning˝, säger Christoffer.



Stockholm Örebro Fagersta
08-583 522 29 • 019-24 59 59 • 0223-169 00
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FUNKTIONER
• Patenterad Doublescreen: Två oberoende  
  siktlådor på totalt 6 x1,5 meter som arbetar  
 ihop med hög effektivitet.
• Mångsidig enhet: Kapabel att producera stora  
 volymer av högt specificerade    
 ballastfraktioner.
• Inmatningstratt med stor volym.   
 Komplett med fjärrstyrt hydrauliskt   
 tippningssåll.
• Mycket stor utlastningskapacitet med   
 integrerade hydrauliska transportband.
• Större justerbarhet: Högre precision och   
 effektivitet än konkurrerande produkter.
• Enkel drift: Kontrolldisplay i färg.   
 Stegvis uppstart.
• Enkelt underhåll: Hydrauliskt ihopfällbara   
 gångbanor på tre sidor.
• Efterlever säkerhetskraven: Följer de senaste  
 maskindirektiven. Full fjärrstyrning av  
   hela enheten.

Med det patenterade Doublescreen-systemet firar Sandviks 
revolutionerande teknik 15 år på marknaden. Ännu har ingen 
mobil sikt lyckats överträffa funktionaliteten hos QA-serien.

Sandvik lanserar nya QA441 mobilt 
sorteringsverk med Doublescreen

Det senaste tillskottet till i Sandviks 
sortiment av mobila verk i Premium-
segmentet har uppgraderats och kom-

mer med flera av produktförbättringarna från 
större, tredäckade QA451. Både driften och 
effektiviteten har förbättrats och underhållet 
har förenklats.

Nya funktioner hos QA441 omfattar en ny 
kontrolldisplay i färg, med stegvis uppstart via 
kommandoknappar för att förenkla driften. 
Dessutom har inmatningstratten och matar-
drivsystemet uppdaterats för att effektivisera 
krossningen. Operatörens säkerhet och kon-
troll över maskinen har förbättrats genom 

nya eller uppgraderade funktioner, som hy-
draulisk siktseparation, nya skyddsräcken 
kring gångbanorna, en nydesignad stege, op-
timerade drivrutiner samt en hydraulisk ma-
növrering av transportbandet.  Fjärrkontroll 
som standard och ett uppgraderat elsystem 
bidrar också till ökad säkerhet och kontroll.

Den patenterade tekniken som QA441 
bygger på använder sig av två höghastighets-
siktar som arbetar oberoende av varandra. 
Den första sikten tar effektivt bort finmate-
rialet, medan den andra sikten  säkerställer 
renheten i slutfraktionerna. Därmed har sor-
teringsverk med Doublescreen en stor fördel 

jämfört med konkurrerande produkter, bland 
annat större materialkontroll, större juster-
barhet, ökad precision och högre effektivitet. 
Det gör denna mobila sikt perfekt för att pro-
ducera stora volymer av noggrant specifice-
rade fraktioner.

Sandviks QA441 är ett idealiskt komple-
ment till maskinparken för en typisk svensk 
mobil producent av ballastmaterial med höga 
krav på både kapacitet och rensiktning. Den 
lämpar sig även mycket väl för sortering av 
bland annat järnmalm, matjord, återvinning-
massor, mineraler,  sand och grus.

www.construction.sandvik.com

OilQuick - För effektiv demolering!

• Reducerar antalet maskiner på rivningsplatsen 
• Reducerar transportkostnader
• Alltid rätt redskap vid rätt tillfälle 
• Eliminerar oljespill
• Blixtsnabba byten av hydrauliska redskap 

• Ingen personal runt maskinen vid redskapsbyten
• Ökad säkerhet 
• Skyddad slangdragning på maskin och redskap
• Ökad produktivitet 
• Ökad lönsamhet

www.oilquick.com

oilquick-annons.indd   1 2012-02-29   14:58:05

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

GET A GRIP! 
 RIV OCH SORTERINGSGRIPAR FRÅN 200 - 2050 KG

DEMOLERINGSGRIP DG-40 

UTMATARBAND GER HÖGRE KAPACITET
DH 910 SA-B är i stort lik DH 910 SA, 

men utmatningen sker med rikt-
bart utmatarband (svängbart 90°) 

istället för den traditionella kastfläkten.
Utmatarbandet har större matningska-

pacitet än kastfläkten, vilket ger maskinen 
en högre produktivitet. Detta leder också 

till att man får mindre finmaterial i slut-
produkten. Den kan registreras för 80 
km/h, vilket ger stor mobilitet och snabb 
uppställning. Väl på plats är maskinen 
driftklar inom några minuter.

Och då kan den producera upp till 350 
kubikmeter per timme.



OilQuick - För effektiv demolering!

• Reducerar antalet maskiner på rivningsplatsen 
• Reducerar transportkostnader
• Alltid rätt redskap vid rätt tillfälle 
• Eliminerar oljespill
• Blixtsnabba byten av hydrauliska redskap 

• Ingen personal runt maskinen vid redskapsbyten
• Ökad säkerhet 
• Skyddad slangdragning på maskin och redskap
• Ökad produktivitet 
• Ökad lönsamhet

www.oilquick.com

oilquick-annons.indd   1 2012-02-29   14:58:05
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En berättelse om en människas liv är bland 
det mest fascinerande som finns. I alla 
fall tycker vi på Professionell Demolering 

det. Det är därför vi under de 20 år som tid-
ningen funnits har publicerat så många berät-
telser om de människor som jobbar i den här 
branschen. Och det är lika roligt varje gång 
att berätta en historia om håltagning, rivning, 
golvslipning eller någon av de verksamheter 
som vi skriver om. Någon kanske tycker att det 
kan verka tjatigt i längden när det handlar om 
en så smal bransch. Men vi tycker raka motsat-
sen. Det kan aldrig bli tjatigt för våra berättel-
ser handlar främst om människan bakom och 
det finns inte en människas berättelse som lik-
nar en annan. Så vi tänker fortsätta att berätta 
och i den här artikeln kan du läsa om Andreas 
Külz, en håltagare från Värmland som efter 
några svängar i Europa slog sig ner i Kanada 
och fortsatte arbeta som håltagare.

MED PAPPA PÅ RIVTEKNIK
Det är säkert flera av er som läser den här tid-
ningen regelbundet som känner Andreas Külz 
från Karlstad. Sedan 2006 bor han i staden Kit-
chener som ligger i södra Kanada mitt bland de 
“Stora Sjöarna” Ontario, Erie och Huron. Han 
bor där med sin fru Mandy och sina tre barn 
Kayla 12, Alexa 9 och Morgan 7. Kitchener lig-
ger cirka 10 mil från Toronto och har en folk-
mängd på cirka 230 000 vilket är omkring tre 
gånger så mycket som Karlstad. Andreas job-
bar som håltagare på företaget Graff som idag 
ägs av amerikanska Penhall. Penhall räknas 
som en av de största håltagarkedjorna i värl-
den. Om inte den största.

Men historien Külz börjar i Karlstad när 
Andreas föddes. Andreas är 40 år idag och 
större delen av sitt vuxna liv har han arbetat 
som håltagare. “Jag kom tidigt in i håltagnings- 
och rivningsbranschen genom min far som var 
Brokk-operatör på Rivteknik i Karlstad. När jag 
var ledig från skolan följde jag ofta med pappa 

på olika byggen”, 
berättar Andreas. 
Andreas har håltag-
ning och rivning i 
blodet men har en 
industriell teknisk 
utbildning vid Rikssåg-
verksskolan i botten.

Andreas kommer särskilt ihåg några viktiga 
större projekt som han varit med om i Sverige 
som har haft betydelse för hans inlärning av 
yrket. “Jag hade ett guldjobb på Commerce i 
Skövde sommaren 1992 där vi rev, borrade och 
sågade en massa. Sedan kommer jag ihåg ett 
jobb på Kvarnsvedens pappersbruk sommaren 
1993 som var ett projekt där jag lärde mig en 
massa om håltagningsyrket. Värdefulla mil-
stolpar i min karriär”, säger Andreas.    

“LONG STORY SHORT”
Men vägen till familj och boende i Kanada 
började 1994. “Long story short” som Andre-
as säger började med det faktum att Andreas 
pappa kom från DDR, eller Deutsche Demo-
kratische Republic, som Östtyskland hette på 
tiden innan muren föll. Tack vare tysktalande 
pappa fick Andreas och hans bror språket på 
köpet. Andreas berättar att det var ont om jobb 
på den tiden. Han hade gjort lumpen och Riv-
teknik hade lagts ner. Utsikterna för jobb i Sve-
rige såg ganska dystra ut. Han fick ett så kallat 
KAS-jobb och jobbade på Arnessons i Kil ett 
tag. Ett av projekten som han jobbade med ut-
fördes i Tyskland och blev anledningen till att 
familjen så småningom flyttade till Mannheim 
i Tyskland. Här startade man en liten håltag-
ningsfirma och affärerna snurrade på. Inför 
fotbollsmatcher brukade Andreas och hans 
bror besöka en irländsk pub som låg i stan. 
Här träffade Andreas Mandy år 2000 som se-
dermera blev hans hustru. Tillsammans fick 
de två döttrar i Tyskland. “Min fru kom från 
Stratford i Kanada och började få hemlängtan, 

så vi bestämde oss för att anta en ny utmaning 
i våra liv och flytta till Kanada och det var året 
2006”, säger Andreas.

Innan flytten hade Andreas letat upp så 
många håltagningsfirmor han kunde hitta i det 
område som man kom att bo i. Redan andra 
veckan i Kanada reste Andreas med sin svär-
far till Toronto som inte ligger så långt frän 
Kitchener där familjen bor. På hemvägen från 
Toronto passade Andreas på att lämna in sitt 
CV hos håltagningsfirman Graff i Toronto. När 
han kom hem samma dag hade han ett medde-
lande på telefonsvararen att de ville träffa ho-
nom för en intervju nästa dag. Efter intervjun 
var saken klar, han blev anställd. Sedan dess 
har Andreas jobbat för Graff som idag heter 
Graff/Penhall. Bolaget köptes upp av ameri-
kanska håltagnings- och rivningsjätten Penhall 
som idag räknas som en av de absolut största 
håltagarna i världen.

BÅDE LIKA OCH OLIKA
Andreas trivs jättebra på jobbet och tycker inte 
att det är några gigantiska skillnader att jobba 
som håltagare i Kanada eller Sverige. Det finns 
både skillnader och likheter. “En likhet är att det 
är svinkallt i båda länderna vintertid. Negativt i 
Kanada, liksom i USA, är att man måste ha med 
sig sin egen ström på arbetsplatserna. När vi ex-
empelvis jobbar i stora kontorsbyggnader måste 
vi ha med oss en stor transformator som en 
elektriker måste ansluta då de flesta byggnader 
har 600 volt och våra maskiner använder 480 
volt. Det ser man inte i Sverige”, säger Andreas. 
Han tillägger också att mycket drivs med die-

EN KARLSTÁPÔJKS 
resa i vida världen
Född och uppvuxen i Karlstad, över tio år i 
Tyskland och sedan 2006 kanadensare. 
Och den röda tråden har sedan start varit hål-
tagning i alla dess former. Möt Andreas Külz.
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sel där borta vilket inte är det bästa för miljön. 
En tydlig skillnad som Andreas framhåller från 
Sverige är att på svenska arbetsplatser ansträng-
er man sig mer för att göra arbetet lättare för 
håltagaren. Utrustningen är lätt och de finns 
en massa hjälpmedel som underlättar arbetet 
som exempel borrstativ med Gyro-funktion. 
“Något sådant tänkande är ovanligt bland che-
ferna här. Om jobbet skal bli smidigare måste vi 
håltagare själva övertyga våra chefer. Det är helt 
annorlunda i Sverige. Men jag trivs här i Kanada 
och jag trivdes i Sverige också”, säger Andreas 
okomplicerad som han är.  

Andreas berättar att det har skett en hel del 
utveckling inom håltagaryrket i Kanada sedan 
han kom hit 2006. “När jag kom hit var skillna-
den mellan Kanada och Sverige större. Utrust-
ningen var som regel ganska gammal och inte 
alls användarvänlig. Dom väggsågar vi använde 
var mest Longyear 360 eller Hydrostress. HF-
sågar var en otänkbarhet. Det var först 2009 
vi fick en HF-såg från ett företag som heter 
DTI men kvaliteten var medioker och den gick 
sönder hela tiden. Den borrutrustning som 
användes var främst Milwaukee eller Black & 
Decker med stora klumpiga stativ och motorn 
var alltid i ett stycke med matarhuset. Nu kör 
vi mest Hilti när det gäller borr- och sågutrust-
ning. Först 2012 fick jag min efterlängtade Hil-
ti TS-20 och sedan dess har bolaget köpte sex 
utrustningar till”, berättar Andreas.

Andreas berättar att säkerheten har alltid 
prioriterats högt på arbetsplatserna. Det är ingen 
skillnad från Sverige. Han tycker att Penhall är en 
väldigt bra arbetsgivare ifråga om att värna om 
håltagarnas säkerhet. Dom backar alltid upp sina 
anställda om något skulle gå snett på arbetsplat-
sen. Om det exempelvis är säkrare att hyra en lift 
för 400 dollar så är det aldrig någon diskussion 
utan man hyr in det som behövs. Hjälm, skydds-
handskar, visir och skyddsskor är en självklarhet 
på alla arbetsplatser. “När vi golvsågar här är det 
krav på att bära så kallade “High Voltage-hand-
skar”, isolerade gummistövlar och handtagen 
på golvsågarna är alltid av icke strömförande 
material”. Andreas berättar att GPR-utrustning 
(Ground Penetration Radar) används i stor ut-
sträckning i Kanada. I Sverige är GPR ovanligt 
men i Kanada är det dels en säkerhet och en bra 
extra inkomst för håltagaren.

Andreas säger att han tycker effektivite-
ten är högre i Kanada än i Sverige. Han tror 

att detta har att göra med betongens hårdhet. 
I Kanada är betongen mycket mjukare. Han 
berättar att han på vissa jobb väggsågar 100 
meter på en dag med en betongtjocklek på 
cirka 230 mm. På senare tid med nyare utrust-
ning har effektiviteten gått upp ytterligare plus 
att “downtime”, när utrustningen står still på 
grund av fel, har minskat betydligt tack vare 
bättre utrustningar och maskiner. Andreas 
berättar också att metoderna skiljer sig ibland 
mellan Kanada och Sverige. “Ett bra exempel 
är att i Sverige när man inte kan översåga så 
borrar man i varje hörn. Här i Kanada använ-
der man uteslutande kedjesågar eller ringsågar 
när man avslutar hörnen. Det handlar uteslu-
tande om bensindrivna kedje- eller ringsågar. 
Andreas berättar att man har en hydraulisk 
kedjesåg med 600-svärd men den har legat på 
en hylla och samlat damm sedan 2006.

I Kanada är trots allt hydrauldriven utrust-
ning det som fortfarande används mest. Men 
användandet av HF-utrustning är på fram-
marsch och ökar snabbt. “Vi underhåller bara 
våra hydrauldrivna maskiner. När de är slut 
fasas dom ut. Det köps inga nya. Jag tror att 
de flesta av våra chefer är övertygade om att 
det är HF-utrustning som är framtiden. Min-
dre “downtime” som jag nämnde men om 
något skulle gå sönder så ringer jag Hilti och 
oftast har jag en reservutrustning inom någon 
timme. HF-maskinerna kan dessutom sättas 
in på de flesta jobb med hydraulmaskiner eller 
där hydraulutrustningar är för tunga att släpa 
uppför trappor. I våra bilar har vi Longyear 360 
med hydraulenheten fast monterade i bilarna 
men ibland räcker inte hydraulslangarna el-
ler att de gått sönder och då åker HF-grejerna 
fram direkt”, säger Andreas.

Andreas tror att det bara är en tidsfråga inn-
an HF-tekniken slår igenom fullt ut i Kanada. 
“Vi har bevisat så många gånger att produktio-
nen inte går ner med HF-utrustning, som ti-
digare var det den kritiken den fick utstå. Idag 
ser jag även mindre firmor som kör med HF-
maskiner”, säger Andreas.

Det som just nu diskuteras inom Graff/Pen-
hall är att satsa på Husqvarnas Prime-system 

för ring och kedjesåg. Andreas berättar att han 
argumenterat hårt för att med Prime kan man 
både spara tid i produktionen och få mera plats i 
bilarna. Dessutom tycker Andreas att man med 
Prime inte limiterar sig till tunga hydraulen-
heter. Andreas väntar nu på ett positivt svar så 
man kan gå vidare och investera i Prime.

KRAVEN PÅ HÅLTAGARNA
Bland håltagarfirmor i Kanada och framförallt 
Penhall finns riktlinjer för hur mycket en hål-
tagare ska prestera per timmer eller dag. Men 
allt berör naturligtvis på själva jobbet i sig som 
kan variera mycket. Men i genomsnitt skall ex-
empelvis en väggsågare hos Penhall såga cirka 
2 meter i timmen. Andreas framhåller dock att 
håltagarens säkerhet kommer först hos Penhall. 
Man prioriterar också att de anställda har en 
positiv attityd mot slutkunderna och att hålta-
garna arbetar självständigt och löser problem 
själva på plats med säkra arbetsmetoder, något 
som också har betydelse för arbetstakten.

Vad gäller den utrustning man använder så 
bestod den som sagt tidigare av ganska tung 
hydraulisk utrustning. Men sedan några år 
tillbaka har HF-utrustning gjort inträde och 
det har dykt upp allt fler europeiska varumär-
ken. “Vad gäller väggsågar och borrsystem så 
använder vi in nuläget mest utrustning från 
Hilti. Vi har nyligen köpt två Hilti vajersågar 
men i övrigt kör vi Tyrolits grejer. När det 
kommer till elektriska golvsågar kör använ-
der vi enbart amerikanska Diamond Products 
som för övrigt ägs av Tyrolit. När det kommer 
till dieseldrivna sågar använder vi Husqvarna. 
Diamantverktygen kommer uteslutande från 
Hilti, Husqvarna och Diamond Products. Jag 
upplever att i Kanada är Diamond Products 
starkast”, berättar Andreas.

Andreas bor som sagt med sin familj i sta-
den Kitchener som ligger ungefär 100 km väst 
om Toronto där Graff/Penhall ligger. Andreas 
har bilen hemma hos sig och utgår därifrån. 
Han får nya uppdrag per email och arbetar i 
huvudsak i sydvästra delen av provinsen On-
tario som spänner över områdena Kitchener, 
Windsor och Niagara. “Det är ett ganska stort 

Ordning och reda och var sak på sin plats.
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arbetsområde så det är inte ovanligt att man 
kör cirka 40 mil vissa dagar. Jag har allt i bilen 
som väggsåg, golvsåg, tre borrsystem, handkap, 
vattentank, borr upp till 350 mm och klingor 
upp till 1200 mm samt lite annan extrautrust-
ning”, säger Andreas.

Penhall som äger Graff är som sagt ameri-
kanskt och grundades 1957 i Kalifornien. Idag 
har man 39 lokalkontor i USA och två i Kana-
da. Andreas berättar att som kanadensare kan 
man inte arbeta i USA utan tillstånd men tvärs 
om går bra, underligt nog. Däremot händer det 
att Graff/Penhall lånar ut utrustning till ame-
rikanarna. Det händer att Andreas och hans 
kollegor är på utbildning i USA eller utbildar 
amerikanska kollegor.

EN PERFEKT AMBASSADÖR FÖR HÅL-
TAGNING
På det mera privata planet så ägnar Andreas 
så mycket tid som möjligt med sin familj. Un-
der veckorna blir det inte så mycket ledig tid. 
Andreas jobbar ganska långa dagar, frugan 
jobbar en del kvällar och barnen spelar fotboll 
och sjunger i kör. Men däremot på helgerna 
har man mer tid för varandra. Man gillar att 
vandra och göra diverse utflykter till natio-
nalparker. Dessutom är Niagara-fallen bara 
en och en halv timme med bil från Kitchener. 
På sommaren blir det mycket bad i framförallt 
Lake Huron som är en av de Stora Sjöarna. 
Men Kanada är liksom Sverige ganska kallt och 
familjen gillar att sticka iväg till värmen lite då Servicelastbilen redo för uppdrag.

Diamantverktyg, hårdmetallverktyg 
och maskiner för byggindustrin

Jack Midhage AB      Tel:  0431-710 00
info@midhage.se      www.midhage.se

Jack Midhage AB är en av Sveriges ledande leverantörer av verktyg och 
maskiner för kapning, slipning och borrning till byggindustrin. Huvuddelen 
av försäljningen utgörs av diamantbelagda verktyg som till viss del tillverkas 
vid vår egen tillverkningsenhet i Göteborg. Vi finns idag representerade på 
tre orter med huvudkontor i Båstad, tillverkning och servicecenter i Göteborg 
samt servicecenter i Solna. Totalt är vi 20 personer verksamma i företaget 
varav 8 st säljare utplacerade över hela landet.

DISTRIKTSANSVARIG SÄLJARE 
till maskinuthyrningsbranschen 

i Stockholm/ Mälardalen

Vår nuvarande befattningshavare sedan många år kommer under 
hösten 2015 att gå ner på deltid. Därför söker vi nu en kvalificerad 
säljkraft för bearbetning av maskinuthyrningsbranschen i Stock-
holm/ Mälardalen. Du kommer att utgå från vårt servicecenter och 
säljkontor i Solna.
Kravprofil:
  • Vara kundorienterad, noggrann, resultat- och målinriktad. 
  • Teknisk bakgrund/ tekniskt kunnig, gärna från uthyrnings-  
 branschen och/ eller håltagningsbranschen.
  • Kunna uttrycka sig i tal och skrift på svenska samt ha grund- 
 läggande språkkunskaper i engelska.
  • Ha erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna från vår eller  
 närliggande bransch.

För närmare upplysningar kontakta VD/ Försäljningschef  Peter Logan 
på e-post  peter.logan@midhage.se  eller mobil  070-310 45 64.
Ansökningshandlingar samt referenslista skall vara oss tillhanda 
senast den 15 maj.

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

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

Vattenbilning i
Göteborgs Hamn

och då och man reser då främst till Karibien. 
“Det är oftast lite lugnare i januari och februari 
så då brukar vi sticka i väg till värmen. Det har 
tyvärr inte blivit några resor till Sverige sedan 
2006 men jag planerar att resa dit i år”, säger 
Andreas.

Det händer väl att Andreas ibland saknar 
Sverige men han trivs mycket bra i Kanada. 

Hemma är där familjen, fru och barn finns 
runt honom. “Jag och min fru har båda bra 
jobb som vi trivs med och ett hus som vi älskar 
så några planer på flytt till Europa finns inte”, 
säger Andreas.

På frågan om han funderat någon gång på 
att starta eget svarar han att troligen har alla 
håltagare funderat på det någon gång. “Det 
är nog en dröm för alla att vara sin egen men 
jag trivs väldigt bra med att jobba på Graff/
Penhall. Men man ska ju aldrig säga aldrig”.

“Jag hoppas snarare att Penhall kan ha 
nytta av mig i framtiden när jag inte vill job-
ba i fältet mera. Jag gillar att dela med mig 
av mina kunskaper till de yngre och jag har 
tränat tre unga killar de senaste åren. Den 
typen av jobb gillar jag och jag kan se mig 
göra något i den stilen när jag blir äldre”, sä-
ger Andreas.

Håltagare som Andreas Külz, som sysslat 
med håltagning hela sitt liv, är en tillgång 
för branschen och en bra förebild för unga 
som ska läras upp och ta sig in i verksamhe-
ten. Det handlar om att förstå de olika me-
toderna och välja vilken metod som är rätt 
för jobbet som skall utföras. Att sedan kunna 
förmedla kunskaperna till andra på ett effek-
tivt sätt är inte alla förunnat. Andreas besit-
ter dock utan tvekan den känslan vilket han 
bevisat i den här berättelsen. Det kanske inte 
bara som entreprenör man har nytta av An-
dreas kunskaper. Han skulle även passa bra 
som ambassadör för ett varumärke.



En

TYROLIT EASY CONCEPT
- maskininköp utan investering!

En medlem av SWAROVSKI Group
www.tyrolitdiamant.se

TYROLIT erbjuder enkel och kostnadseffektiv  
finansiering av din maskinpark.
Genom vår kombinerade verktygs- & maskinförsäljningstjänst kan vi erbjuda en enkel finansiering av 
dina maskininköp. Du får direkt tillgång till den maskin du själv väljer och delbetalar den genom att  
under kontraktstiden avstå dina ordinarie rabatter när du köper TYROLIT-verktyg.  
På så sätt finansierar du samtidigt dina maskininköp utan att behöva en startinvestering.
Läs mer på www.tyrolitdiamant.se eller kontakta oss på 031-58 33 90.
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Case Construction Equipment kommer att satsa stort på den internationella 
bygg- och anläggningsmässan Intermat 2015 i Paris den 20-25 april. Bland an-
nat kommer man att visa upp de nya kompakta hjullastarna, nästa generationen 
av bandgrävare, två nya väghyvlar samt ordna dagliga bussresor till Case kund-
center utanför Paris.

CASE storsatsar på Intermat 2015!

Intermat är den tredje största mässan av sitt 
slag i världen och den 20-25 april så går årets 
mässa av stapeln i Paris. Case Construc-

tion Equipment kommer likt tidigare år att 
storsatsa på mässan med en stor monter med 
många maskiner som besökarna kan beskåda. 
Man vill även på årets mässa belysa sin efter-
marknad, mitt i montern kommer man att ha 
en speciell yta där man kan prata med kunnig 
personal om garantier, service,

ägarkostnader, reservdelar och övrig tek-
nisk service som man tillhandahåller. Man 
visar även upp Case egna telematik system, 
CASE® SiteWatchTM, som hjälper entreprenö-
ren med information om maskinen på distans.

F-SERIEN
Case nya serie av kompakta hjullastare, F-se-
rien, lanserades i september 2014 och visas nu 
för första gången på en mässa. Den nya serien 
är en vidareutveckling av den tidigare E-serien 
med fyra stycken hjullastare med vikter mellan 
4,4 – 6,2 ton. Den nya serien har en ny mil-
jömotor som uppfyller Steg 4 kraven, ett nytt 
hydraulsystem med ökat flöde som leder till 
högre produktivitet och en förbättrad komfort 
för föraren.

D-SERIENS BANDGRÄVARE
Case kommer att introducera sin nya serie av 
stora bandgrävare på Intermat 2015, D-serien. 
Den nya serien avser fyra nya modeller mellan 
25 – 40 ton och ersätter den tidigare så popu-

lära C-serien. De nya bandgrävarna har en ny 
motor som uppfyller Steg 4 och med minskad 
bränsleförbrukning. Ledorden för de serien är 
hög produktivitet, komfort, säkerhet kombine-
rat med låga omkostnader som ger en överläg-
sen totalekonomi.

NY VÄGHYVEL
Case lanserar även två modeller av nya väghyv-
lar, C-serien. Modellerna möter även de Steg 4 
kraven och erbjuder entreprenören en kraftfull 
maskin med exceptionellt låga drifts- och ser-
vicekostnader. De nya väghyvlarna erbjuder en 
överlägsen styrbarhet, prestanda och dragkraft. 
Detta tillsammans med en komfortabel hytt 
och mjuk gång skapar en väghyvel i toppklass.

BUSSANSLUTNING
Case kundcenter i Monthyon strax utanför Pa-
ris kommer under mässan att vara öppet för de 
som vill prova Case maskiner i dess rätta miljö. 
Man ordnar två dagliga bussturer från mäss-
området till kundcentret – en gång på morgo-
nen, och en gång på eftermiddagen. Där kan 
man testköra och inspektera Case sortiment 
närmare och kunnig personal kommer att fin-
nas på plats för demonstration. Efter att man 
har spenderat en halvdag på centret så tar bus-
sen besökarna åter till mässområdet.

Case generalagent i Sverige, Maskinia, 
kommer under veckan att finnas på plats på 
mässan för att möta svenska kunder och pre-
sentera märkets alla nyheter.

SYSTEM FÖREBYGGER RISK
”Ingen medarbetare ska behöva riskera 
att begravas eller skadas av rasande 
schaktmassor när de utför sina jobb”, 
säger Daniel Herrmansson, platschef 
på Västkustens Mark och Asfalt AB och 
kund till Kojapo.

Det som vid en första anblick ser ut som 
en kostnad är i själva verket en vin-
nande investering, både i en tryggare 

och säkrare arbetsplats och i ett miljövänligare 
arbetssätt, menar Daniel. – Och vi upplever 
ständigt nya affärsmässiga nyttor och möjlig-
heter med Kojapos Linjära Spontsystem.

HAR RATIONALISERATS BORT
Just nu arbetar vi i ett projekt i där vi anläg-
ger Gamla Kronvägen från Skultorpsmotet, 
vid E20 utanför Göteborg, in till närliggan-
de Partille centrum. I samband med detta 
ska en gammal stamledning, renoveras och 
byggas ut för att serva den nya multiarenan 
Bohallen och de kringliggande bostäderna 
som just nu byggs respektive projekteras.

Denna stamledningsrenovering innebär 
att vi ska schakta totalt 420 löpmeter med 
ett djup på 4,20 och en bredd på cirka 3 me-
ter. Med det linjära spontsystemet blir bred-
den på schaktgraven endast 3, 2 meter bred.

Utan spontsystem däremot, skulle bred-
den på samma schaktgrav vara totalt 9 me-
ter inklusive den föreskrivna släntningen. 
Det skulle innebära en enorm mängd 
schaktmassa att hantera. Vi skulle då behö-
va upp till ettusen lastbilstransporter  för att 
forsla bort schaktmaterialet, återvända till 
arbetsplatsen och lasta nytt, menar Daniel.

Så varje insparad lastbilstransport  är 
en viktig reducering av både maskin- och 
mantimmar, eftersom varje lastning tar 
ungefär en och en halv timme att utföra, 
inclusive transport, tippning och åter-
transport för ny lastning.

Jack Midhage AB utvidgar sitt pro-
gram för betonghåltagarmarkna-
den i Sverige med den nya serien 

stämpstativ,bultstativ och tillbehör från 
MPirum. MPirum AB är ett utvecklings-
bolag som också ligger bakom Oxysan, 
den joniserande luftrenaren för rivnings-
företag som Midhage sedan tidigare har i 
sitt sortiment. Med de nya stativen räknar 
Midhage med att ytterligare kunna stärka 
sin position inom denna sektor.

www.midhage.se

Midhage återförsäljare av 
MPirums nya stämpstativ



www.brokk.com

www.husqvarnacp.se

Tractive AB I Gjutargatan 54 I 78170 Borlänge 
Tel: 0243 221155 I Fax: 0243 221180

E-mail: info@tractive.se I www.pentruder.com

Betonghåltagningssystem för proffs.

www.oilquick.com

www.opsystem.se              
Tel 010–456 70 00

www.tyrolitdiamant.se

Professionell Demolerings 

REGISTERANNONSER
En liten blänkare kan vara väl så effektiv. På 

den här sidan har du möjlighet att snabbt 

hitta det du letar efter som entreprenör el-

ler som leverantör annonsera dina nyheter, 

varumärke eller kontaktuppgifter. Ett infö-

rande kostar endast 1000 kr. 

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
www.hydroscand.se



50    Branschtidningen Professionell Demolering • 1-2015

På årets upplaga av den amerikanska mässan World of Concrete 
i Las Vegas öste tillverkarna ut nya golvslipmodeller. Två av nyhe-
terna kom från Husqvarna Construction Products och Scanmaskin.

Nya svenska golvslipar på marknaden

Husqvarna nya golvslip heter PG 820 RC 
och erbjuder mycket hög produktivitet, 
kraftfulla prestanda och utmärkt er-

gonomi. Eftersom den är batteridriven är den 
också lätt att transportera till och från arbets-
platsen.

“Med denna nya maskin har Husqvarna ta-
git ännu ett progressivt steg inom golvslipseg-
mentet. Fjärrkontrollen ger operatören frihet 
och fullständig manövrerbarhet vid hantering 
av maskinen. Detta leder i sin tur till högre 
produktivitet”, säger Joakim Leff-Hallstein, 
Global Product Manager Floor Grinding, Hus-
qvarna Construction Products. 

Den ökade produktiviteten kommer från 
fler maskintimmar per dag, eftersom operatö-
ren kan korrigera slangar och nätsladd, flytta 
dammsugaren, inspektera golvet och förbe-
reda nästa uppsättning verktyg, allt medan 
maskinen fortfarande är igång och gör jobbet.

Fjärrkontrollen ger även möjlighet att op-
timera slipparametrarna och att säkerställa 
kvaliteten för den specifika applikationen. På 
så vis möjliggörs konsekvent drift och resultat 
även vid byte av operatör.

PG 820 RC ger också stora ergonomiska 
fördelar – återigen tack vare fjärrkontrollen. 
Operatören utsätts inte för maskinens vibra-
tioner och sidledskrafter. Tack vare detta blir 
operatören inte uttröttad. Dessutom ger in-
byggda batterier förenklade transporter. 

“Fjärrkontrollen förenklar användningen, 
och i förlängningen ligger vinsten i ökad pro-
duktivitet och lönsamhet. Det är en win-win-
situation”, säger Joakim. 

Naturligtvis kommer PG 820 RC med alla för-
delar från den redan befintliga PG 820, som är 
bäst i klassen. Med Dual Drive Technology™ är 
PG 820 RC en av marknadens mest 
kraftfulla och effektiva maskiner, 
som kan optimeras för varje 
användningstillfälle. Den är 
ett utmärkt val vid för-
beredelse och repara-
tion av betonggolv, 
samt alla   
  

polerings- och slipningsarbeten – både våta 
och torra. Det är också perfekt för Hiperfloor, 
systemet för polering av betongytor.

SCANMASKINS NYA “SMARTA” 
GOLVSLIP SOM TÄNKER SJÄLV
Scanmaskin visade i sina montrar inom- och 
utomhus på World of Concrete sin nya “smarta” 
maskin Scancombiflex 800 DSP som tillverka-
ren själv betecknar som en världsnyhet. Att sli-
pa och polera betonggolv är lite av en vetenskap 
och det är lätt att det blir fel. I nya Scancom-
biflex 800 DSP har entreprenören en hjälpreda 
som underlättar arbetet betydligt och ser till att 
det inte görs några onödiga missar.

“Vår ny slipmaskin representerar något 
som branschen inte skådat förut. Faktum är 
att om man som golvslipare har bästa möjliga 
fjärrstyrda golvslipen så är det normalt sett en 
rad parametrar som entreprenören själv måste 
hantera för att uppnå bästa möjliga slutresul-
tat. Men Scancombiflex 800 DSP får han en 
ordentlig hjälp på traven”, säger Claes-Göran 
Bergstrand på Scanmaskin.

Scancombiflex 800 DSP är utrustad med en 
integrerad dator som tar operatören genom alla 
steg för att uppnå ett perfekt slutresultat. Som 
steg bestämmer maskinen kvaliteten på betong-
golvet och rekommenderar vilken typ av verk-
tyg för att uppnå önskat slutresultat. Ett separat 
betongtest, så kallat Mohe eller Rope, kan också 
utföras för att exakt veta golvets beskaffenhet. 
Sedan är det bara att köra igång. Maskinen be-
stämmer även automatiskt bearbetningshastig-
heten och tryck. Under själva bearbetning rap-
porterar maskinen tillbaka kvaliteten på arbetet 
och om golvets beskaffenhet förändras och om 
man behöver byta verktygskvalitet. Maskinen 
varnar även ifall verktygen börjar slitas och be-
höver bytas ut.

Claes-Göran Bergstrand berättar att maski-
nen bygger på att man använder Scanmaskins 
egna verktyg men att det går att köra andra 
fabrikat också. Scanmaskin erbjuder cirka 10 
olika typer av bindemedel som diamanterna 
i verktygen är inneslutna i. Med maskinens 
unika förmåga att läsa av golvytan och därefter 
pricka in slutresultatet rekommenderar den 
även vilken typ av bindemedel som passar bäst 
för jobbet.

“En helt unik maskin på marknaden som 
självklart även är fjärrstyrd. Fjärrstyrning har vi 
haft sedan flera år tillbaka”, säger Claes-Göran 
med glimten i ögat.

Mera information om både Husqvarnas nya 
PG 820 RC och Scanmaskins Scancombiflex 
800 DSP kommer att publiceras i utförliga se-
prata releaser i PD 2.



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

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

E10 HYBRID DUAL POWER
HYBRID-MINIGRÄVARE MED HAMMARHYDRAULIK.

DIESEL MED ENKEL OMKOPPLING TILL ELDRIFT.
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Promosalons Sverige AB
Tel : 08-660 40 11 
email : sweden@promosalons.com
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Building 
the future 
together*

Den internationella mässan för maskiner och teknik 
till bygg- och anläggningsbranschen 

20 – 25 April 2015
Paris Nord Villepinte Mässområde  
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