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Annat var det under det kalla krigets tid på 
1960- och 1970-talen. Även om det då fanns 
två stormakter som hotade varandra verbalt så 
var det ju hur lugnt som helst. Idag är världen 
full av dårar och de största av dem sitter i Kreml 
eller snarare gömmer sig någonstans i närheten. 
Vi brottas med världspandemier, naturkatastrofer, 
Rysslands invasion av Ukraina, ökande inflation 
och jag vet inte vad. Det är i alla fall långt ifrån 
lugnt. Sedan har Putin mage att sitta och säga 
att han tvingas att mobilisera ytterligare 300000 
soldater till kriget i Ukraina för att skydda landet 
från Europas angrepp. När har Europa angripit 
Ryssland? Jag tycker synd om det ryska folket 
med en ledare som Putin som 
fullständigt manipulerar sina 
egna. Världen måste få stopp på 
ledare som Putin och det finns 
ju några stycken. Men trots den 
allmänna röran i världen, som i 
och för sig främst springer ur 
konflikten i Ukraina och som na-

turligtvis drabbar marknadskrafterna, så verkar 
vår bransch att klara sig ganska bra ändå. Visst 
skapar en ökad inflation och stigande räntor en 
oro och även ovilja att satsa framåt då ingen 
vet hur det kommer att se ut under nästa år. 
Det rådande läget har redan nu drabbat en del 
entreprenörer som i sin tur har dragit ner på in-
vesteringarna trots att man behöver nyinvestera 
efter några år med pandemin och brist på utrust-
ning. Men jag med flera andra i den här industrin 
har hunnit vara med och några lågkonjunkturer 
och har nog blivit lite luttrade. Det viktigaste i 
ett sådant här läge är att behålla lugnet och inte 
reagera med panik för det brukar inte hjälpa. Det 

bästa är att jobba vidare med 
samma målmedvetenhet som 
tidigare men naturligtvis med en 
större vaksamhet på kostnader. 
Med automatik brukar den här 
branschen att slå över på reno-
verings- och tillbyggnadsjobb 
när nybyggnationsprojekten 

bromsar in. Till skillnad på 1990-talet så har vi 
fortsatt stor brist på bostäder i Sverige. Kan vi inte 
bygga nytt så får vi renovera och återanvända 
istället. På sidan 35 i tidningen hittar du en artikel 
om just det här där jag fördjupar mina tankar 
kring hur vi ska agera som svar på det rådande 
läget på marknaden.

De närmaste två månaderna händer en hel 
del och då tänker jag främst på mässan Bauma 
i Munchen i slutet av oktober och i november 
hålls vår egen branschmässa Demcon i Stock-
holm. Jag hoppas att få se många av er i alla 
fall på Demcon. Merparten av nyheterna som 
visas på Bauma kommer naturligtvis att visas 
på Demcon. Entreprenörer och leverantörer vill 
jag dessutom uppmana att nominera sig till det 
Svenska Demoleringspriset 2022 som delas i 
på mässan. Mer om priset hittar du på länken: 
https://www.professionelldemolering.se/pages/
view/det-svenska-demoleringspriset

Väl mött på Demcon i november.
  

  Jan Hermansson, 
jan.hermansson@pdworld.com

Chefredaktör

SNACKA OM ATT VI LEVER I EN MÄRKLIG TID
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BFB - Branschorganisationen för Byggnadsberedning
Besöksadress: Fleminggatan 7, 3 tr, c/o Näringspunkten • 112 26 Stockholm

Postadress: Box 22307 • 104 22 Stockholm • Tel: 070-550 94 10
www.byggnadsberedning.se

Höstmötet i Nääs i oktober 2022
Höstmötet 2022 i BFB hålls den 11 oktober på Nääs Fabriker strax utanför Göteborg. Mötet inleds med 
gemensam lunch för alla medlemmar som anmält sig till mötet. Programmet för dagen kommer bland 
annat vara inriktat på information om vår verksamhet och vad som är på gång, utbildning och en del 
annat aktuellt från och om branschen. Något att se fram mot är även en föreläsning av Charlie Klang från 
Sila Snacket.

Avveckling av HiB och RivoSanerAvveckling av HiB och RivoSaner
Inom kort kommer vi att avveckla underföreningarna HiB och RivoSaner som egna föreningar och istället 
lyfta in dem som sektioner i BFB. Detta i enlighet med årsmötesbeslutet från i våras. Detta kommer inte 
påverka våra medlemmar utan är en administrativ åtgärd i syfte att förenkla rutiner och arbete samt 
minska onödiga kostnader.

Mässresa till Bauma
Nu när mässorna är tillbaka efter pandemin har BFB fått möjlighet att arrangera gemensam resa till den Nu när mässorna är tillbaka efter pandemin har BFB fått möjlighet att arrangera gemensam resa till den 
stora tyska byggmässan Bauma 2022. Mellan den 26 och 29 oktober kommer alltså ett antal av BFB:s 
medlemmar besöka mässan vilket känns kul.

Demcon 2022 i november
Förutom Bauma ser vi fram emot vår egen Branschmässa Demcon i Upplands Väsby utanför Stockholm 
den 24-25 november. BFB kommer  nnas på plats och i vanlig ordning arrangera ett mingel innan Dem-
conmiddagen på torsdag kväll den 24 november.

Årsmötet 2023 Årsmötet 2023 
Det kan kännas långt bort i dagsläget men BFB:s årsmöte 2023 kan man redan nu skriva in i sin kalender. 
Vi har ett preliminärt datum som är torsdagen den 27/4 och tanken är att vara i Malmö.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen och kansliet för BFB

En spännande höst
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Steelwrist får utmärkelsen Sweden’s Best Managed Companies

Kinshofer förvärvar Trevi Benne
Det är med stor sorg som vi tvingas 
meddela att en av de riktigt stora 
legendarerna i rivningsbranschen 
vad gäller arbete med framförallt 
rivningsrobotar har lämnat oss. 
Roy Johansson föddes 1951 och 
växte upp i Västerlanda utanför 
Lilla Edet. Under de senaste 30 
åren har vi som branschtidning 
följt Roys arbete vid flera tillfällen. 
Han besatt ett unikt kunnande 
inom demoleringsrobottekniken och 
var en av de stora Brokk-opera-
törerna genom tiderna. Roy ar-
betade ett antal år med rivning i 
Sverige men flyttade 1984 till USA 
och närmare bestämt Port Chester 
norr om New York. Han var en av 
dem som introducerade rivnings-
robottekniken på den amerikanska 
marknaden och var med och arbe-
tade bland annat i tunnlarna som 
förbinder Manhattan med fast-
landet. I USA skulle Roy bli kvar 
i hela 36 år och var större delen 
verksam i det egna bolaget Robo 
Breaking som han ägde och drev i 
Port Chester tillsammans med kol-
legan Mitch Schumer. Men fyllda 
70 år beslutade han att återvända 
till sitt gamla hemland och bosatte 
sig i Fjällbacka. Professionell De-
molering hade förmånen att träffa 
honom på bryggan i Fjällbacka och 
prata gamla minnen i slutet av 
juni förra året. Det mötet blev det 
femte i ordningen sedan mitten av 
1990-talet. Roy var en fantastisk 
människa med ett stort hjärta och 
tog sig alltid tid med sina med-
människor. Det är en stor förmån 
att fått lära känna Roy och min-
nen som kommer att vårdas ömt. 
Vid hade hoppats att få se honom 
på mässan DEMCON i november 
i år men så blir det tyvärr inte. Vi 
minns Roy med stor vördnad och 
tacksamhet i den person han var 
och vad han har gjort för både 
den svenska och amerikanska riv-
ningsbranschen. Vi tänker alldeles 
särskilt på Roys familj, barn och 
barnbarn, syskon med flera. Vila i 
frid Roy!

Roy Johansson 
1951-2022

Steelwrist, global tillverkare av tiltrotatorer, 
snabbfästen och redskap för grävmaskiner, är ett 
av de företag som fått utmärkelsen Sweden’s Best 
Managed Companies, som delas ut av Deloitte i 
samarbete med Nasdaq. Best Managed Compa-
nies är en kvalitetsutmärkelse som delas ut till 
privata svenska företag baserat på kriterier som 
bedömer strategisk inriktning, operationell kapa-
citet, företagskultur och ekonomisk utveckling, 
och detta är tredje året i rad som Steelwrist får 
utmärkelsen.

”Denna utmärkelse är resultatet av det hårda 
arbete som utförs av Steelwrist-medarbetare 
runtom i världen”, säger Stefan Stockhaus, vd 
Steelwrist. 

Best Managed Companies grundades av De-
loitte i Kanada 1993 och har sedan dess etablerats 

i över 20 länder runt om i världen. Sweden’s Best 
Managed Companies lanserades under 2018 av 
Deloitte i samarbete med Nasdaq och i år delas ut-
märkelsen ut för fjärde gången. En oberoende jury 
har valt ut de 20 företag som får utmärkelsen i år.

I över 50 år har Kinshofer tillverkat verktyg för 
lastbilsmonterade kranar, grävmaskiner och kom-
paktlastare, och utvecklat sitt utbud för kranar 
och grävmaskiner för att enligt Kinshofer kunna 
bli en kompetent och pålitlig partner för så kallade 
OEM- och OED-företag, Original Equipment Ma-
nufacturers och Original Design Manifacturers. 
Tidigare förvärv av bland annat Liftall, Demarec 
och RF System har varit andra milstolpar i denna 
utveckling, enligt Kinshofer. Förvärvet av Trevi 
Benne är betydelsefullt för Kinshofer på tre sätt: 
för det första stärker det Kinshofers portfölj av 
rivningsverktyg; för det andra lägger det till ytter-
ligare produktsegment till Kinshofers erbjudande; 
och för det tredje förbättrar det Kinshofers dist-
ributionskanaler i marknader där Trevi Benne är 
starka. Kinshofer har förbättrat sin lokala tillverk-
ning i Italien med en fabrik som innefattar både 
vertikal integrering och avancerade tillverknings-
anläggningar. Fabriken är belagd i Noventa Vicen-
tina och kommer att göra det möjligt för kunder 
att få hjälp snabbare och ha tillgång till ett större 
produktutbud, enligt Kinshofer.

Trevi Benne grundades 1992 som ett familjefö-
retag och fokuserar på utveckling och marknads-
föring av rivnings- och skrotbearbetningsverktyg 

för grävmaskiner. Framgången baseras på Luca 
Vaccaro och hans teams trettioåriga kunskap. 
Trevi Benne kommer att fortsätta att utveckla 
och sälja sina produkter globalt, och för att möta 
marknadskraven kommer Trevi Benne och Kins-
hofer att rekrytera mer personal inför marknads-
lanseringen av företagens produkter inom båda 
säljorganisationerna.

”Kinshofer fortsätter sin strategi att förse bran-
schen med en ’one stop shop’-lösning med ena-
stående konstruerade produkter för att öka effek-
tiviteten och, än viktigare, lönsamheten för sina 
kunder”, säger Thomas Friedrich, vd och koncern-
chef Kinshofer Group. ”Förvärvet av Trevi Benne 
var nästa steg i vår strategi att vara en global indu-
striledare med solid lokal närvaro.”

”Koncentrationen av kunskap och kompetens, 
särskilt inom rivningssektorn, kommer att utgöra 
ett kraftfullt centrum för framtida utvecklingar 
som kunder bara kan dra nytta av”, säger Luca 
Vaccaro, som kommer att förbli delägare och vd 
för Trevi Benne.

Kinshofer Group är en del av Lifco Group till 
vilken även rivningsrobottillverkaren Brokk och 
vattenbilningsutrustningstillverkaren Aquajet Sys-
tems hör.



Tidsbesparande fördelar 
i alla rivningsuppdrag
Varje minut räknas när du är på jobbet, och varje beslut kan 
vara avgörande för ditt slutresultat. Speciellt vid rivning, 
då du behöver både precisionen från sorteringsverktyg 
och slitstyrkan från kraftfulla rivningsverktyg. Då kan 
QuickChange™ göra hela skillnaden. Undvik risker och spara 
tid tack vare automatiska redskapsbyten från hytten.
rototilt.com/quickchange

Rototilt® QuickChange™
• Framtagen för maskinfästen 

och redskap
• Slitstarka maskinfästen 

och redskapsinfästningar 
för utmanande uppdrag

• Inkluderar Rototilt SecureLock™

rototilt.com
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rivning och återvinning 
NYA HYDRAULISKA VERKTYG FÖR     

Hög prestanda och hållbarhet är de två centrala egenskaperna hos alla verktyg för 
grävmaskiner. Förmågan att arbeta effektivt i de tuffaste miljöerna utan underhåll 
eller reparation resulterar i låga ägandekostnader – en fördel som aldrig kan över-
skattas, särskilt i en krigstidsekonomi. PDs Andrei Bushmarin sammanfattar några 
av de senaste innovationerna inom rivningsverktyg på den svenska marknaden.

 EPIROCS ROTATIONSFRÄS 
 VC 2000 SÄTTER NY STANDARD 
 INOM DIKESGRÄVNING 
Den senaste rotationsfräsen VC 2000 från 
Epiroc ger upp till 40 procent energibesparing. 
”Effektivitetsproblemet i samband med dikes-
grävning löstes tidigare med sofistikerade men 
dyra lösningar. Vi är glada att kunna presen-
tera ett alternativ som sparar tid och pengar i 
praktiskt taget alla aspekter: från investeringar 
och energi till slitage på bäraren. Och allt upp-
nås av trummornas vinklar”, säger Gordon 
Hambach, Epirocs Global Business Manager 
för hydrauliska verktyg.

Tack vare den V-formade designen som 
möjliggör ett frässnitt med en platt bas, läm-
nas inget material orört mellan trummorna. 
Där en vanlig rotationsfräs måste röra sig 
från sida till sida för att skapa ett jämnt dike 
– en metod som orsakar extra slitage på bä-

rarens arm – kan VC 2000 nå samma resultat 
genom att bara gå rakt. I grund och botten 
fungerar fräsen som en skopa, vilket gör den 
enklare att använda, vänligare för bäraren 
och mycket mindre energi- och tidskrävande. 
Den minskade stilleståndstiden och underhål-
let gör redskapet till ett ännu mer attraktivt 
alternativt. VC 2000 delar alla kännetecken 
för de klassiska Epiroc-rotationsfräsarna, så-
som växelmotor med högt vridmoment. Den 
levereras också med Pro-fästet som leder alla 
hydraulslangar genom mitten av förlängnings-
armen som standard. Mekaniska och hydrau-
liska roterbara fästen finns också tillgängliga 
för denna modell samt ett vattenspraysystem. 
Hatcon, ett övervakningssystem som håller 
reda på drifttimmar, plats och serviceintervall 
är ytterligare ett tillägg som ökar den totala ef-
fektiviteten.

www.epiroc.com
 

 KEMROC ROTATIONSFRÄS UTMÄRKER
 SIG PÅ GRUNDFÖRSTÄRKNINGSJOBB 
I staden Leonberg, nära Stuttgart, Tyskland, 
byter en framstående schwabisk tillverkare av 
elektriska apparater ut sin föråldrade tillverk-
ningsanläggning mot en modern byggnad. 
Efter att ha rivit konstruktionen som var ovan 
jord tog entreprenören BERB från Bösingen 
på sig uppdraget att ta bort källaren inklusive 
betongfundamenten. Den delen resulterade 
i att man skapade en 6000 m² utgrävd grop 
vars väggar behövde förstärkas. Tack vare en 
rotationsfräs av typen KRD 120 (med en KRM 
60-rotationsenhet) från den tyska tillverka-
ren Kemroc monterad på en bandgrävare, in-
stallerades stödmurar av balkar med träpålar 
snabbt och effektivt. BERB, Bantle Entsorgung 
und Rückbau (”avfallshantering och rivning”), 
grundades av civilingenjör Georg Bantle 2017. 
Med kvalificerad personal och en egen ma-



Pentruder - designed and manufactured by:  Pentruder - designed and manufactured by:  
Tractive AB Tractive AB II Gjutargatan 54  Gjutargatan 54 II 781 70 Borlänge  781 70 Borlänge II Sweden   Sweden  

www.pentruder.com www.pentruder.com II contact@pentruder.com contact@pentruder.com

Revolutionerande och unika integrerade motorerRevolutionerande och unika integrerade motorer
Effektiv slirkoppling för samtliga motorerEffektiv slirkoppling för samtliga motorer

Integrerad 18 kW drivmotorIntegrerad 18 kW drivmotor

Två integrerade borstlösa matningsmotorer; en för armrotation Två integrerade borstlösa matningsmotorer; en för armrotation 
och en för längsgående matningoch en för längsgående matning

Båda matningsmotorerna går att använda samtidigt  Båda matningsmotorerna går att använda samtidigt  
  
Designad med kunden i fokusDesignad med kunden i fokus
Sågenheten för Pentruder RS2 väger mindre än 25 kgSågenheten för Pentruder RS2 väger mindre än 25 kg

IP65IP65

Klingrotation både med- och motsols Klingrotation både med- och motsols 
  
Snabbare riggningSnabbare riggning
Snabbkoppling för klingflänsen Snabbkoppling för klingflänsen 

Lätt att montera klingan på sågen Lätt att montera klingan på sågen 
  
Samma rälssystem som Pentruder HF-sågarSamma rälssystem som Pentruder HF-sågar
Högsta stabilitet och smidig hanteringHögsta stabilitet och smidig hantering

Lätt att montera sågen på rälsenLätt att montera sågen på rälsen

Samma avstånd mellan rälsfötter och sågsnitt som tidigare Samma avstånd mellan rälsfötter och sågsnitt som tidigare 
  
Lätta och robusta klingskyddLätta och robusta klingskydd
Bästa möjliga skydd och hanteringBästa möjliga skydd och hantering  
  
Bara en kontakt och kabelBara en kontakt och kabel
Endast standard handverktyg krävs för underhåll  Endast standard handverktyg krävs för underhåll  
  
Pentpak 3 Pentpak 3 
IP64IP64

Lätt, kompakt och frysskyddadLätt, kompakt och frysskyddad

RS2RS2
Välkommen besöka oss 
på kommande mässor! 
Bauma:  Hall A1, Nr. 403 
Demcon:  Nr. 41



www.brokk.com

LEADING THE WAY  
WITH BRAND NEW  
INNOVATIVE SOLUTIONS
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skinpark har BERB redan hunnit slutföra ett 
antal större rivnings- och markarbeten i syd-
västra Tyskland. Kemroc-verktyg har varit en 
del av deras arsenal sedan en tid tillbaka: till 
exempel användes en patenterad kedjefräs för 
gipsbrytning vid en fyndighet som ägs av brö-
derna Bantle. BERB äger även ett 6 tons fräs-
hjul från den tyska tillverkaren.

Rivningen av konstruktionerna i Leonberg 
skedde på traditionellt sätt med hjälp av en 
grävmaskin, en hydraulhammare och en pul-
veriserare. Men för att förstärka schaktgropen 
för efterföljande byggnadsarbeten valde de ett 
tidigare oprövat tillvägagångssätt. En 26 tons 
grävmaskin utrustad med rotationsfräsen 
KRD 120 användes för att installera ett balk- 
och plankförstärkningssystem. Installation av 
detta system (lokalt känt som Berlin-förstärk-
ning) kräver att dubbel-T-formade stålbalkar 
rammas ner i marken med jämna mellanrum, 
med träplankor som används för att fylla ut-
rymmet mellan balkarna. För att skapa ut-
rymme för förstärkningen tas jorden vanligtvis 
bort med en hink. Men om skopan tar bort ett 
stort stenblock måste tomrum som lämnats 

bakom förstärkningen återfyllas. För att und-
vika detta bestämde man sig för att prova en 
rotationsfräs.

KRDs rotationsfräsar är ett relativt nytt 
tillskott i Kemroc-sortimentet. Det finns nio 
storlekar tillgängliga för 0,5 till 50 tons gräv-
maskiner. De kännetecknas av dubbelhu-
vudsfrästrumma och direktdrift, och har ett 
högt effekt-viktförhållande vilket gör dem 
idealiska för rivning, betongrenovering och 
markstabiliseringsuppgifter. På anläggningen i 
Leonberg användes KRD 120 tillsammans med 
rotationsenheten KRM 60. Rotationsenheter 
tillgängliga för 2 till 70 tons grävmaskiner möj-
liggör noggrann positionering av rotationsfrä-
sen i valfri vinkel mot materialet som blir fräst. 
Under arbetet på Leonberg från februari till 
maj 2022 tog rotationsfräsen bort jord och ste-
nar från stålbalkarna från botten till toppen, 
vilket gav raka vertikala väggar. ”Tack vare den 
här lösningen lyckades vår operatör ta bort rätt 
mängd material snabbt och exakt från olika ni-
våer”, rapporterade platschefen Florian Eisele 
efter projektets slut. ”Vi producerade också en 
mycket liten mängd schaktmaterial, vilket höll 
kostnaden för borttagning och deponering 
inom tolererbara gränser. I den här typen av 
applikationer bestäms hursomhelst inte fram-
gången av verktygens produktionshastighet, 
utan snarare av dess noggrannhet.”

Enligt Florian Eisele hade användningen av 
Kemroc-verktyg i kombination med ett helhy-
drauliskt snabbfäste och en standardskopa yt-
terligare fördelar: ”Föraren kunde snabbt och 
enkelt växla mellan fräsning och lastning av det 
grävda materialet, så grävmaskinen användes 
på bästa sätt möjligt. Detta räddade oss från att 
ha en extra 8 tons grävmaskin på plats.”

www.kemroc.de

 SIMEX KROSSKOPA MATCHAR 
 PRESTANDAN HOS MOBILA 
 ROTORDRIVNA KROSSKOPOR 
Ett team från den italienska tillverkaren Simex 
besökte ett avfallsåtervinningscenter nära Bo-
logna som drivs av Trascavi Srl. för att se deras 
egen krosskopa CBE 40 hantera ett av de mest 
utmanande materialen - armerad betong. I det 
här fallet var det faktiskt en blandning av olika 
betongkonstruktioner: industrigolv, pålar och 
pyloner, med mycket armeringsjärn. Armerad 
betong tenderar att sakta ner bearbetningsti-
derna och orsakar ofta skador på krossanlägg-
ningar, vilket leder till långa stilleståndstider 
som Trascavis ägare Sergio Martini påpekade: 
”Just på grund av armeringsjärnet är vår kross-
anläggning ur funktion och väntar på att bli 
reparerad. Rotorsystemet i CBE-krosskopan 
minskar å andra sidan risken för blockering av 
alla typer av demolerat material, inklusive ar-
merad betong.”

Tack vare det innovativa rotorsystemet är 
CBE-modellerna lika kapabla att bearbeta järn, 
jord, trä och deformerbara material. Designad 
för 24 till 40 tons grävmaskiner, har CBE 40 
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en krosskapacitet på 152 kN genererad av di-
rektdrivna radialkolvmotorer med hög slag-
volym. Med en kapacitet på 1 m³ utmärker 
sig skopan för sin robusta konstruktion och 
tillförlitligheten hos alla delar som utsätts för 
slitage. I Trascavi hanterade CBE 40, monterad 
på en New Holland E245B-grävmaskin, över-
vägande armerad betong med stor koncentra-
tion av järnstänger. Armeringsjärn tenderar att 
orsaka störningar, men tack vare ett speciellt 
trumsystem hade CBE 40 inga svårigheter 
med volymetrisk minskning av ballasten. Ma-
terialstorleken på det krossade materialet var 
0-70 mm och matchade materialstorleken på 
materialet som producerades av operatörens 
krossanläggning. Under den andra fasen sepa-
rerades den krossade betongen från järn med 
hjälp av speciella hydrauliska magneter, och 
siktades sedan för att ta bort plast och skräp. 
Detta innebär att CBE-krosskopan motsvarar 
en mobil rotorkross, och kan återvinna avfall 
direkt på plats utan extra kostnader för trans-
port och bortskaffande av material.

www.simex.it

 ARDEN EQUIPMENT SAMARBETAR
 MED KOBELCO PÅ 8 TONS 
 DEMOLERINGSVERKTYG 
På Bauma kommer Frankrike-baserade Arden 
Equipment att visa upp sitt nya CD080-demo-
leringsverktyg designat och tillverkat för att 
passa specifikt rivningsgrävmaskinen Kobelco 
SK1300DLC, den senaste modellen i den ja-
panska tillverkarens portfölj för hög räckvidd. 
Den helt nya hydrauliska snabbkopplingen 

AES090, som lämpar sig för 50 till 85 tons ma-
skiner, kommer att vara ytterligare en höjd-
punkt i Ardens monter. Båda innovationerna 
är skräddarsydda för att matcha kapaciteten 
hos 9,6 tons SK1300DLC, i dess konfiguration 
med räckvidd på 24 m. Med en vikt på 8 ton 
är CD080 för närvarande den största modellen 
i Arden Equipments sortiment och passar 80 
till 100 tons lastbilar. Med en öppning på 1,8 
m kan det skära igenom metall och armerad 
betong snabbt och effektivt och ståtar med ett 
av de bästa förhållandena i sin klass vad gäller 
djup-till-öppning.

www.arden-equipment.com

 CMB ÅKER TILL BAUMA 
Italien-baserade verktygsspecialisten CMB 
kommer att debutera en rad nya produkter 
på Bauma. Den kompakta CRE-saxen har 
nu kraftfullare cylindrar för snabbare arbets-
cykler. Den nya FK-roterande pulverisaren 
kommer med ett multi-kit, som inkluderar 

kross, kombiverktyg och sax, allt utbytbart 
av operatören inom två minuter tack vare ett 
innovativt snabbkopplingssystem. Den be-
prövade rälsklippen CRR20 har hög prestanda 
och uthållighet i rälsapplikationer. Roterande 
pulveriserare i MD- (med multi-kit) och FH-
serien tillsammans med SM-sorteringsgripen 
kompletterar sortimentet av rivningsredskap 
som den italienska tillverkaren kommer att 
visa upp i München. I Sverige säljs CMB av 
Unirox.

www.cmbattachments.com
www.unirox.se

 ROCK.ZONE LANSERAR 
 TRE NYA PRODUKTER PÅ BAUMA 
Den tyska tillverkaren kommer att använda 
Bauma för att presentera tre helt nya produk-
ter. Rockscreener 800 Light kräver ingen ram, 
därför är denna modell en av de lättaste på 
marknaden. De kommer även att visa upp det 
roterande fräshuvudet Rockwheel C2 Light. 
Fräshuvudet Rockwheel G125, som passar upp 
till 125 tons grävmaskiner, har en robust kon-
struktion, dubbla hydraulmotorer och optimal 
viktfördelning. I Sverige säljs Rock.Zone av 
Unirox och SMC.

www.rock.zone
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Eldrivna entreprenadmaskiner har 
kommit för att stanna och är ett effektivt 
och smidigt alternativ till fossildrivna 
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J
ason Franken på det australiensiska hål-
tagningsföretaget Super City Concrete 
Cuttings säger att köpet av den eldrivna 
minidumpern Twinca ES-800 har varit 
en utomordentligt smart investering för 

känsliga och trånga arbetsplatser. Twinca-
serien, som är batteridrivna minidumprar, 
har utvecklats och tillverkats i Danmark och 
har blivit uppskattade över hela världen bland 
annat i Australien där Brokks dotterbolag är 
återförsäljare. Generalagent i Sverige är bola-
get Smrt Dumpers i Roserberg men produkter 
säljs också vi återförsäljaren Thovo.

”Våra Twinca-dumprar är förarvänliga och 
är lätta att manövrera. Innan köpet av Twinca-
dumpern genomfördes denna typ av arbete 
med skottkärror och mycket manuellt arbete”, 
säger Super Citys vd, Jason Franken. 

”Manuella hanteringsuppgifter måste risk-
bedömas regelbundet och att använda  me-
kaniska hjälpmedel i stället för fysiskt arbete 
har visat sig minska incidenter och skador på 
arbetsplatsen”, tillägger Franken. 

Twinca-dumpern kan enkelt styras med en 
hand och har en lastkapacitet på 800 kg vilket 
ger överlägsen produktivitet jämfört med ma-
nuellt arbete.

SMART KOMBINATION 
AV BROKK OCH TWINCA
Ett projekt som Franken ger som exempel 
krävde bortforsling av åta kubikmeter jord och 
sten för att exponera en betongfot vid basen 
av en sjukhusvägg. Sjukhuset hade specificerat 

minimalt med buller och vibrationer under ut-
grävningsprocessen. Twinca-dumpern och en 
Brokk 160 kunde enkelt leva upp till de krav 
som ställdes från beställaren. Båda enheterna 
var kompakta och perfekta för jobbet, var el-
drivna och kunde leverera den perfekta kapa-

Twinca dumpar en smart investering 
för känsliga och trånga arbetsplatser

citeten. Avståndet från utgrävningszonen till 
deponiplatsen var 35 m vilket också innebar 
att man korsade en uppsättning av trappor. En 
tillfällig ramp installerades över trappan för att 
tillåta Twinca-dumpern att säkert hantera lut-
ningen när den var lastad.

Utgrävningen och borttagningen av de åtta 
kubikmetrarna slutfördes på sex timmar. Twin-
ca-dumpern startade med ett fulladdat batteri 
och hade i slutet av skiftet 45 procents ladd-
ningskapacitet kvar när jobbet var avklarat.

”Att arbeta smartare och inte hårdare gör 
att speciella projekt som detta med begränsad 
åtkomst går smidigt och säkert”, avslutar Jason 
Franken.

På svenska mässan DEMCON i november 
kommer Thovo att ställa ut och demonstrera 
minidumprar från Twinca.

www.smrtdumper.se
www.thovo.se
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40+ 70+ 50+

KONSTRUERAS OCH  
TILLVERKAS I SVERIGE

Snabba leveranser + Högkvalitativa material + Precisionstillverkade

40+ 50+70+

Höjd: 2 040 - 3 275 mm Höjd: 1 780 - 2 825 mm Höjd: 1 845 - 2 985 mm
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Ecosilence har integrerad automatisk start/
stopp-teknik som förbättrar bränsleförbruk-
ningen, vilket sparar så mycket som 25 liter 
bränsle per dag för ett mindre koldioxidav-
tryck, enligt Aquajet. Ecosilence är kompakt, 
då hela det fristående systemet passar i en 
standardcontainer på 20 fot. Enligt Aquajet 
producerar den också mindre ljud när den är 
i drift, vilket gör den idealisk för användning 
i stadsområden med begränsat utrymme och 
strikta bullerrestriktioner. Enheten har också 
ett förbättrat pumptryck och når så mycket 
som 3000 bar (43 511 psi).

”Den ursprungliga Ecosilence uppnådde de 
låga ljudnivåer som våra kunder behövde men 
kunde inte matcha kraften i vårt standard Po-
wer Pack, vilket var nödvändigt för vissa app-
likationer”, säger Roger Simonsson, vd Aqua-
jet. ”Vi visste att vi kunde göra bättre, så våra 
ingenjörer gick tillbaka till ritbordet för att ge 
det bästa av två världar – kraft och tyst drift. 
Längs vägen kunde vi införliva den senaste au-
tomatiska tekniken och ta bort tre fot från den 
totala längden.”

Ecosilence 3.0 har en miljövänlig motor 
med låga utsläpp och en högtryckspump för 
att driva Aquajets utbud av Aqua Cutter vat-
tenbilningsrobotar. Enheten använder auto-
matisk start/stopp-teknik, som den som finns 

i många bilar, som tillfälligt stänger av motorn 
när den inte är i drift för att minska tomgångs-
tiden med upp till 50 procent. Motorn startar 
automatiskt när driften återupptas. På så sätt 
sparar Ecosilence pengar och minskar utsläp-
pen, enligt Aquajet. Den integrerade motorn 
och högtryckspumpenheten kombineras med 
en liquid-to-air-värmeväxlare för tyst drift för 
alla vattenbilningsapplikationer.

Den sladdmonterade motorn och pumpen 
är isolerade och värmereglerade i ett förseglat 
fack på framsidan av containern, vilket enligt 
Aquajet begränsar buller för att möjliggöra 
drift i stadsområden och andra bullerkänsliga 
miljöer. Denna design förhindrar även skräp 
eller utomhusluft från att komma in i motor-
kammaren under drift. På grund av detta kan 
Ecosilence användas i tuffa miljöer som ham-
nar eller kallt väder utan negativa effekter, en-
ligt Aquajet.

”Aquajet strävar alltid efter att tillhandahålla 
innovativa lösningar som möter våra kunders 
utmaningar direkt. Ecosilence 3.0:s nyckelfunk-
tioner är resultatet av dessa kunddrivna svar. 
Till exempel kämpade en entreprenör som arbe-
tade i en hamn med dimma som fyllde enheten 
eftersom motorn var utsatt för den kalla, våta 
luften. Genom att isolera motorn och pumpen 
eliminerar enheten dessa utmaningar.”

Precis som alla tidigare Aqua Power Packs 
är Ecosilence 3.0 lätt att transportera och 
ställa in. Den är 6,1 x 2,4 x 2,6 meter samtidigt 
som den behåller ljudabsorberande design-
funktioner. Detta inkluderar isolerade väggar 
och dörrar, samt tätningar på alla dörrar och 
luckor. Trots den kortare totala längden ger 
behållaren fortfarande gott om förvaring för 
företagets Aqua Cutter-robotar, tillbehör och 
verktyg, enligt Aquajet. Ytterligare alternativ 
finns tillgängliga för att anpassa detta arbets-
område, till exempel en inbyggd arbetsbänk 
med ett skruvstäd som ger entreprenörer ett 
utrymme för arbetsplatsunderhåll och en plats 
att lagra reservdelar.

Ecosilence 3.0 finns i flera tryck- och flödes-
kombinationer. För att hjälpa entreprenörer 
att välja den mest lämpade enheten erbjuder 
företaget också ett onlineverktyg, Aquajet 
Configurator, som går igenom ett antal stan-
dard- och valfria funktioner för en helt anpas-
sad Ecosilence 3.0.

Aquajet lanserar Ecosilence 3.0 som minskar buller och möjliggör en mer kompakt arbetsplats, 
samtidigt som den förbättrar miljövården och sänker de totala driftskostnaderna, enligt Aquajet.

Aquajet lanserar Ecosilence 3.0

Milwaukee Tool lanserar dammsugartillbehöret 
Air-Tip som är utformat för att avlägsna bygg-
avfall från golv med kort till medellång lugg. 
Det M12-batteridrivna munstycket är konstru-
erat för att avlägsna byggdamm på till exempel 
heltäckningsmattor. Dammsugartillbehöret är 

kompatibelt med Milwaukee M12- och M18-
batteridrivna dammsugare och passar slangdi-
mensionerna Ø 31,8 mm, 47,6 mm och 63,5 mm. 
I munstycket sitter en roterande borste, som 
drivs av ett M12 RedLithium-batteri, som frigör 
smuts och damm som fastnat i mattan. Mun-

Milwaukee lanserar dammsugarmunstycke

stycket är även utrustat med LED-belysning. 
Munstycket har en rengöringsbredd på 152 mm. 
Vikt med M12 2.0 Ah-batteri är 1,2 kg.

Foto: Milwaukee



100% batteridrift

Betongränna för enkel 
fyllning av färsk betong

www.twincadumper.com

Twinca
Dumper

Saxlyft med 800 kg kapacitet

Kan köras med en hand och tar 
sig igenom trånga dörröppningar
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Våtsugarna DC 50W och DC 75W kommer 
med ny flottörkorg som lossas genom vrid-
ning. Flottörkorgen kan även monteras på 
äldre modeller. Dessutom är det mindre elkon-
takt mellan motortopp och pump. Modellerna 
har även låsbara framhjul, avtappningsventil 
för att kunna tömma ut vatten, samt en klo-
koppling som har kompletterats med en kran-
koppling för att underlätta sammankoppling-
en med exempelvis sågar. Modellerna levereras 
med anslutningsmuff, anslutningshylsa, sug-
slang Ø 38 mm, 5 m antistatisk, golvmunstycke 
B370 mm, sugrör Ø 38, samt filtersäck. DC 50W 
har dimensioner på 870 x 630 x 543 mm och vä-
ger 34 kg, medan DC 75W har dimensioner på 
980 x 630 x 550 mm och väger 37 kg.

Uppdateringar på 
Dustcontrol-våtsugar

Hydroscands nya arbetsslang Amber 1467-48 
är en så kallad hållbar sugslang som är lämpad 
för torrsugning för slitande material såsom 
sand, grus och sten. Slangen har en innertub 
av extra slitstarkt naturgummi, och är lätt, 
smidig och ergonomisk med längre livslängd, 
enligt Hydroscand. ”Denna arbetsslang är 
flexibel men framför allt hållbar vilket reduce-
rar antalet slangbyten”, säger Oskar Wilhelms, 
försäljningsansvarig för industrislang Hydros-
cand. ”Slangen kan med fördel användas som 
arbetsslang av exempelvis saneringsfirmor, 
som torrsuger mycket slitande material. En 

stor fördel är att den kommer i en mängd olika 
dimensioner.”

Slangen har två kopparflätor som gör att 
den går att jorda. Detta eliminerar statisk elek-
tricitet som kan resultera i gnistbildning och 
brännmärken, vilket försvagar slangen.

Sugslangen finns i ett utbud av dimensioner 
på 51-254 mm. Slangarna i dimension 51 mm 
och 63 mm är i 40-meters längder, alla övriga är 
i 12-meters längder. Amber går att använda med 
Disaflow-kopplingsserie, som finns tillgäng-
liga i Hydroscands sortiment. För att få räckvidd 
kopplas sugslangen ihop med transportslang.

Hydroscand lanserar 
sugslang för slitande material

Ergo System innehåller styrenheten som dri-
ver och styr hydrauliken, Ergo Power Head 
som hanterar högtryckslansen, och antingen 
en ”spine” eller ”climber”, system som används 
för att stödja och manövrera krafthuvudet ba-

Aquajet lanserar Ergo System. Roboten ger fyra gånger så stor kraft som 
en handlans i ett kompakt fotavtryck som gör att entreprenörer enkelt 
kan flytta runt på arbetsplatsen, och är lämpad för arbete på golv, väg-
gar och tak, enligt Aquajet.

AQUAJET LANSERAR ERGO SYSTEM

serat på projektets behov. Climbern fäster på 
alla vanliga ställningsrör och rör sig robotiskt 
längs med den för att leverera kraftfulla vat-
tenbilningsskrafter för vertikal borttagning 
och reparation av betong.

Systemet utövar en reaktionskraft på 1000 
newton, vilket är ungefär hälften av kraften 
som används av Aquajets Aqua Cutter 710V. 
Roboten kan hantera större volymer vatten, så 
mycket som fyra gånger större reaktionskraft 
än en mänsklig operatör med en handlans, en-
ligt Aquajet.

”Ergosystemet är det perfekta paketet för 
en entreprenör som vill börja med vattenbil-
ning eller utöka sin verksamhet”, säger Roger 
Simonsson, vd Aquajet. ”Utöver sina robot-
baserade intelligenta avkänningskontroller 
– som hjälper till att hålla arbetare borta från 
faror – erbjuder systemet minimalt underhåll 
och kostar mindre än en tredjedel av en full-
size-robot. Det är ett prisvärt alternativ för en-
treprenörer.”

Entreprenörer kan enkelt flytta Ergo Con-
troller-enheten på 123 kg runt arbetsplatsen 
och över mjuka eller ojämna ytor på grund av 
de breda hjulen och det låga marktrycket, en-
ligt Aquajet. Med en höjd på 44 tum (112 cm) 
och en bredd på 17 tum (43 cm) går Ergo att 
transportera på en lastpall. Systemet är dess-
utom servicevänligt med multikopplingar för 
hydraulslangar, tätade från fukt för att undvika 
läckage under transport.

Ergo System kräver en högtryckspump för 
att fungera. Aquajet erbjuder en kompakt Po-
wer Pack lämpad för ändamålet, med en hög-
tryckspump från Hammelmann, dieselmotor 
och ett integrerat styrsystem.
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På Aquajets första World Tour-evenemang 
2022 deltog 115 nya och befintliga kunder från 
13 länder på evenemang som hölls i Europa och 
Nordamerika. Aquajets tyska distributör Brokk 
Germany var med som värd för ett europeiskt 
evenemang i Friedenweiler, Tyskland, medan 
den nordamerikanska distributören Brokk Inc. 
var värd för amerikanska, kanadensiska och la-
tinamerikanska deltagare i St. Joseph, Missou-
ri. Evenemangen gav avancerad utbildning, ut-
rustningsdemonstrationer, inklusive den nya 
Aqua Cutter 750V, och nätverkande möjlig-
heter för att hjälpa deltagarna att lära sig mer 
om kapaciteten hos Aquajet-utrustning för att 
maximera produktiviteten på arbetsplatsen.

I år var första gången Aquajet hållit två stora 
utbildnings- och demonstrationsevenemang 
utanför företagets huvudkontor i Holsbybrunn.

”Tidigare höll vi dessa evenemang i Sverige, 
men att ta med vår teknik och experter på en så 
kallad road trip har gjort det möjligt för oss att 
träffa våra kunder närmare där de arbetar, i många 
fall”, säger Roger Simonsson, Aquajets VD. 

”Att expandera till Tyskland och Nordame-
rika gjorde det möjligt för fler företag att delta 
och få fler att se utrustningen och lära sig hur 
man använder den till sin fulla potential”, till-
lägger Simonsson. 

Evenemangen inkluderade utbildning och 
demonstrationer av varje Aquajet-produktlin-
je, inklusive den kompakta vattenbilningsro-
boten Ergo.

World Tour-evenemangen inkluderade av-
ancerad klassrumsutbildningar om hur använ-
dare kan maximera produktivitet och resultat 
med sina Aquajet-maskiner. Deltagarna fick 
möjlighet att se Ergo-systemet, som ger fyra 
gånger kraften från en handlans i en kompakt 
enhet. Dessutom kunde deltagarna uppleva den 
tysta driften av högtryckspumpen Ecosilence 
3.0 och se Ecoclear 2.0 avloppsreningssystemet 
arbeta med den nya Aqua Cutter 750V. Tillsam-

mans syftar maskinerna till att förse entrepre-
nörer med vad Aquajet säger är branschledande 
säkerhet och produktivitet som levereras av 
robotisk hydrorivning, med den extra fördelen 
av on-site, on-demand rening av avloppsvat-
ten, allt i ett kompakt fotavtryck som uppfyller 
strikta miljöbestämmelser samtidigt som de 
tillhandahåller höga nivåer av mångsidighet för 
överbelastade arbetsplatser.

Jürgen Fritsche, VD, och Hans-Jörg Weißen-
horn, avdelningschef för högtrycksvatten-
jetteknik på Hydro-Tech GmbH i Bobingen, 
Tyskland, var imponerade av demonstratio-
nerna vid det europeiska evenemanget. 

”Våra kunders reaktion är alltid ”Wow”, det 
är fantastiskt vad som är möjligt med vatten-
kraft”, sa Weißenhorn. 

”Användningsområdet är så mångsidigt och 
brett, men vi använder främst Aquajet-utrust-
ningen i underjordiska garage, brorenovering-
ar och inom speciell anläggning”, tillägger han.

Mark McLellan, president för AK Industrial 
Services LLC i Everett, Massachusetts, deltog i det 
nordamerikanska evenemanget med två kollegor. 

”Det är en ständig kamp att ta sig tid att 
göra andra saker än bara det fysiska arbetet 
man gör, men jag tror att det var viktigt för 
mina medarbetare och jag att komma ut hit för 
att faktiskt se utrustningen och bygga relatio-
ner med Aquajet. Det är alltid trevligt att bygga 
den relationen eftersom de verkligen stöttar 
oss i vår verksamhet”, säger McLellan.

”Det här var första gången vi tog vår utrust-
ning och demade nära våra kunder, och vi kun-
de inte ha fått en bättre start”, säger Simonsson. 

”Vi planerar att vara tillbaka snart igen med 
ännu en världsturné eftersom vår teknik fort-
sätter att utvecklas och nya processer introdu-
ceras. I höst kommer ytterligare ett tränings- 
och demonstrationsevenemang att hållas i 
Australien”, avslutar Simonsson.

www.aquajet.se

Aquajet stod värd för sin första World Tour-evenemang den 26-28 april 
2022. 115 nya och befintliga kunder från 13 länder deltog i evenemang-
en som hölls i Europa och Nordamerika.

Aquajets första World Tour-evenemang i Europa och Nordamerika

Sennebogen lanserar sin G-serie, en ny 
generation materialhanteringsmaski-
ner. Serien kombinerar erfarenheten 
från materialhantering med en fram-
åtblickande generation gröna materi-
alhanterare. Den nyutvecklade Senne-
bogen 835 G Hybrid är bara början på 
G-serien och sätter nya standarder för 
skrot-, timmer- och hamnhantering, 
enligt OP System som är generalagent 
för Sennebogens materialhanterare 
och teleskoplastare i Sverige, Danmark 
och Finland. Med återvinningssystemet 
Green Hybrid används lagrad energi 
som sparar upp till 30 procent bräns-
le, enligt OP System. I bommen finns 
en extra hydraulcylinder, kopplad till 
ett separat hydraulikssystem, och när 
bommen sänks pressas extracylinderns 
hydraulolja ihop i en ackumulator och 
lagras. Likt en hoptryckt spiralfjäder 
som vill expandera används denna en-
ergi då bommen åter lyfts upp. Detta 
gör att motorn är nästan helt obelastad 
i de tunga lyften, vilket i sin tur leder till 
en sänkt bränsleförbrukning, enligt OP 
System. Den omgjorda slang- och rör-
dragningen i hydrauliken säkerställer 
också hög energieffektivitet. Modellen 
kännetecknas av en 188 kW Steg V die-
selmotor, räckvidd på 16-20 meter, mo-
dulsystem, ny Maxcab-hytt, med mera.

SENNEBOGEN 
LANSERAR 
G-SERIEN



Pålitliga hydrauliska 
verktyg för demolering, 
återvinning, sortering 
och skrotning från
ROTAR

RDC-serien:    4 Kombi-saxar
RDP-serien:    4 Roterande pulveriserare
RSP-serien:    4 Fasta pulveriserare
RCC-serien:    4 Roterande betongsaxar
RG-serien:    9 Roterande riv- & sortergripar
RSS-serien:    6 Roterande skrotsaxar
RRC-serien:    Rälsklippar
RPG-serien:    5 Polygriper

Alltid integrerat OilQuick-fäste från Rotar.
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E
fter fyra långa år är det åter igen dags för 
branschmässan DEMCON att arrang-
eras. Senast mässan hölls var på hösten 
2018. Enligt tradition skulle mässan ha 
hållit i september 2020. Men vi vet alla 

vad som hände, en pandemi kom emellan 
och gjorde att mässan fick flyttas fram som så 
många andra mässor. Den flyttades då till sep-
tember 2021 men även detta år fick DEMCON 
ställas in.

EN MÅNAD EFTER BAUMA
Mässan flyttades ett år fram tiden men då den 
tyska mässan Bauma beslutade att flytta fram 
sin mässa från april till oktober 2022 behövde 
DEMCON senareläggas under 2022. ”DEM-
CON har alltid legat i september, allt sedan 
1990-talet. Ofta har DEMCON sammanfallit 
med Bauma men vi har aldrig legat innan den 
tyska mässan. Vi fann det förståndigt att lägga 
DEMCON efter att Bauma ägt rum. Därav att 
DEMCON 2022 förlagts till datumen 24-25 no-
vember. Bauma hålls ungefär en månad innan 
mellan 24-30 oktober”, säger Jan Hermansson 
som är projektledare för DEMCON.

Även om Bauma 2022 troligtvis kommer 
att bli lite mindre än normalt kommer den 
att locka många besökare och med all säker-
het kommer en hel del nya produkter att visas. 
Dessa vill man naturligtvis visa på DEMCON 
också för den skandinaviska publiken. Efter 
fyra års uppehåll är intresset för DEMCON 

DEMCON efter fyra års uppehåll 
ÄNTLIGEN  

Som vi har väntat från alla håll och kanter, arrangör, utställare 
och besökare. Men nu är nordeuropas största mässa för riv-
ning, återvinning, sanering, betonghåltagning, slipning och 
polering av  betonggolv och mycket mera tillbaka. Den 24-25 
november, 2022, på Infra City i Bredden norr om Stockholm är 
det som gäller.

stort. Mässan är som vanligt fullbokad. Men 
i år blir utomhusmontrarna begränsade bero-
ende på att väderleken i november kanske inte 
tillåter några längre utomhusvistelse. Men 
det finns en utställare som valt att även ha en 
utomhusmonter för demonstrationer, nämli-
gen Drome. Drome har också mässans största 
monter inomhus.

MÅNGA FÖRSTAGÅNGSUTSTÄLLARE
På en separat plats i artikeln hittar du en sam-
manställning över årets utställare på DEM-
CON. Alla kända namn finns med men också 
några som inte tidigare ställt ut på mässan. 
Dessa är Flex Scandinavia som marknadsför en 
rad olika maskiner och hjälpmedel för bland 
annat håltagning, slipning och polering med 
mera. Nya för mässan är också Moldex Nordic 
som säljer olika typer av skyddsutrustningar 
för arbeten inom bygg och sanering.

Förstagångsutställare är även Rototilt som 
tillverkare tiltrotatorer och snabbkopplingsut-
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rustningar för bland annat demoleringsverk-
tyg. Två indiska tillverkare av diamantverktyg 
har också valt DEMCON för att marknadsföra 
sina verktygsserier på den nordiska markna-
den. Företagen i fråga är Dee Tec och Hi Tech 
Tools & Technologies. Ställer ut för första 
gången sedan 1990-talet gör även tyska Kie-
sels svenska dotterbolag, Kiesel Scandinavia. 
Företaget säljer bland annat en rad agentur-
produkter för rivning, återvinning och skrot-
arbeten av märkena Dehaco, Genesis med 
flera. Man säljer även dammbekämpningsut-
rustningar. Ny på årets mässa är även företa-
get Fieldly som utvecklar mjukvaruprogram 
för rivare och håltagare för att underlätta det 
dagliga arbetet. En annan ny utställare för 
DEMCON är BIG-Gruppen som marknads-
för det nya diamantverktygsmärket Dimas i 

Sverige. Man har också en rad andra produk-
ter för rivning, betonghåltagning, sanering 
och slipning och polering av betonggolv i sitt 
sortiment. En annan förstagångsutställare är 
Blinken Tools som marknadsför amerikanska 
GSSI, Geophysic Sensors Systems Inc på den 
svenska marknaden. GSSIs produkter är be-
tongskanningsutrustning som effektivt berät-
tar vad betongen innehåller innan man börjar 
borra eller såg i den. DL Maskin ställer också 
ut för första gången och säljer Montabert och 
Rotars sortiment av hydraulhammare och hy-
drauliska verktyg för rivning, återvinning och 
skrothantering. En annan intressant utstäl-
lare, också från Indien är IDA och Demtech. 
IDA står för Indian Demolition Association 
och Demtech är en liknande mässa som DEM-
CON fast på den indiska marknaden. Repre-
sentanter från IDA och Demtech vill göra re-
klam för deras årsmöte och mässa som hålls i 
Bengaluru, Indien den 15-16 september, 2023. 

Det naturligtvis nordiska tillverkare som man 
fräsmt vänder sig till genom sin medverkan vid 
DEMCON. Nya på DEMCON är även företa-
get Kendrill som är specialiserade på uthyrning 
av rivningsrobotar, betongspräcknings- och 
betonghåltagingsutrustning i Norden. Nya 
utställare är också företaget Powertools som 
också säljer olika typer av spräckningsutrust-
ning för betong, sten med mera. Ställer ut för 
första gången på  DEMCON gör också Leif 
Karlsson Entreprenad som bland annat mark-
nadsför italienska Italdems skrotsaxar och de-
moleringsutrustning.

UPPDÄMT INVESTERINGSBEHOV
Som vanligt kommer det att bli två intensiva 
mässdagar med hög kvalitet på de som be-
söker mässan. Det som pandemin gjort med 
kraftigt minskade möjligheter för leverantö-
rer att besöka sina kunder och i princip helt 
obefintliga arrangemang av branschmässor 
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och andra sammankomster har skapat ett upp-
dämt investeringsbehov framförallt på större 
maskiner och utrustningar. Vi har också haft 
fyra år av begränsade möjligheter att visa och 
demonstrera produktnyheter. De kommer att 
bli spännande att ta del av vad som är nytt på 
marknaden idag. Med mässan Bauma bara en 
månad innan DEMCON kommer det med all 
säkerhet finnas mängder av nyheter att titta på 
i montrarna på DEMCON. Ett annat faktum 
är att många entreprenörer som Professionell 
Demolering talat med under året säger att de i 
år valt bort att besöka Bauma av flera orsaker. 
Pandemin och smittläget är fortfarande nå-
got som spökar i människor medvetande men 
även det rådande läget med kraftigt förhöjda 
priser på det mesta påverkar också. Även Tysk-
land har en kraftigt ökad inflation som märks 

i princip på allt som priset att ställa ut, hotell-
priser, monterkostnader med mera. DEMCON 
blir därför det perfekta eventet att ta del av 
nyheterna på hemmaplan. Från arrangörshåll 
hoppas man även på många besökare från öv-
riga nordiska länder samt Baltikum. En sak är 
dock säker, vi kommer inte se så många ryssar 
på årets utgåva av DEMCON.

DEMCON STÖDS 
AV BRANSCHFÖRENINGARNA
I vanlig ordning stöds mässan DEMCON av 
branschorganisationen Byggnadsberedning 
som är en gemensam branschförening för 
Sveriges rivare, sanerare och betonghålta-
gare. Förkortat BFB kommer man samla till 
höstmöte i samband med DEMCON. Mässan 
stöds även av den internationella paraplyorga-

nisationen IACDS som består av branschför-
eningar för betonghåltagning runt om i värl-
den. DEMCON stöds också av den europeiska 
branschföreningen för rivare, EDA, Europan 
Demolition Association. Dessa båda fören-
ingar kommer att ha representanter med på 
mässan. Nämnas bör att svenska BFB i slutet 
av 2021 valde att lämna både IACDS och EDA 
som medlemmar.

DEMCONKALASET OCH UTDELNING AV 
DET SVENSKA DEMOLERINGSPRISET
Enligt tradition arrangeras en branschmiddag 
på torsdagskvällen den första mässdagen kall-
lad Demconkalaset. Middagen består av både 
tillverkare och entreprenörer som har möjlig-
het att komma samman under mera avslapp-
nade former. Strax innan middagen arrang-



Conjets Automated Concrete Removal (ACR™) Robotar 557 MPA och 557 MPA XL är utrustade med en MPA (Multipositions

Arm) som gör att du snabbt kan justera och placera skärhuvudet med hjälp av radiokontrollen. Vårt mål är att göra dig

framgångsrik med vår vattenbilningsutrustning, så att du på ett säkert, enkelt, flexibelt och effektivt sätt får bästa möjliga

prestanda och resultat. Låt inte utrustningen begränsa dina möjligheter!

MAXIMAL FLEXIBILITET MED DEN UNIKA
MULTIPOSITIONS ARMEN FRÅN CONJET

conjet.com

KOM OCH TRÄFFA OSS PÅ BAUMA! | 24-30 OKTOBER, MESSE MUNICH | HALL A1, MONTER 509

Annons Feb 2022.indd   1Annons Feb 2022.indd   1 2022-09-23   12:59:592022-09-23   12:59:59



26    Branschtidningen Professionell Demolering • 3-2022

erar BFB sitt återkommande mingel i foajén 
utanför middagslokalen. Ett uppskattat event 
som lockar många att delta, även de som inte 
är med på middagen. Demconkalaset är som 
vanligt platsen där det Svenska Demolerings-
priset delas ut. Juryn för Demoleringspriset 
avslöjar dock inte vilka som nominerats men 
säger så pass mycket att det kommer att blir 
dryga 10 företag som får ta emot det Svenska 
Demoleringpriset 2022. Det Svenska Demole-
ringspriset delas ut av tidningen Professionell 
Demolering i samarbete med branschorgani-
sationen BFB. Tidningen Professionell Demo-
lering uppmanar alla som har något intressant 
projekt eller produktnyhet att berätta om att 
nominera sig. Än finns tid kvar att väljas ut 
som vinnare. 

Sammantaget kommer DEMCON som ar-
rangeras den 24-25 november, 2022 på Infra 
City i Bredden norr om Stockholm att bjuda 
på två intressanta branschdagar. Se till att inte 
missa dem. Väl mött!

www.demcon.se
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Demolering • Vattenbilning 
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BESÖK OSS PÅ DEMCON DEN 24-25 NOVEMBER 
OCH SE VÅRA NYHETER INOM DIAMANTVERKTYG.

NI FINNER OSS I MONTER: 37, 38 & 39.

www.husqvarnacp.se

VILL DU VETA MER OM 
HUSQVARNAS 
DIAMANTVERKTYG?



Nu är det åter igen dags att dela ut det Svenska Demoleringspriset. Utdelningen sker i samband med 
mässan DEMCON i november, 2022. Priset sätter entreprenörer, tillverkare, leverantörer och andra aktö-
rer inom demoleringsbranschen på kartan. Ett prestigefyllt pris som delats ut av tidningen Professionell 

Demolering i samarbete med branschorganisationen Byggnadsberedning sedan 2012.

S
edan 2012 delar tidningen Professionell 
Demolering ut det Svenska Demole-
ringspriset till tillverkare, entreprenö-
rer och andra aktörer inom rivning, 
återvinning, sanering, betonghåltag-

ning, golvslipning, stofthantering med mera. 
Priset delas ut i samarbete med branschfören-

ingen Byggnadsberedning och vinnarna utses 
av en jury.

Priset delas alltid ut under en särskild cere-
moni i samband med att mässan DEMCON ar-
rangeras. Utdelning sker på DEMCON-kalaset 
på kvällen den första mässdagen. I år kommer 
utdelningen att torsdagen den 24 november.

Men för att kora vinnare behövs nomine-
ringar och den här artikeln är en påminnelse 
till alla er aktörer inom branschen som år in 
och året skapar fantastiska prestationer som 
entreprenörer, uppfinnare eller tillverkare/
leverantörer som för demoleringsbranschen 
framåt.

Handlingarna för att nominera sitt eget företag eller något annat företag kan laddas 
ner på länken: 
https://professionelldemolering.se/pages/view/det-svenska-demoleringspriset
Ansökan till det Svenska Demoleringspriset 2022 skall vara tävlingsjuryn till handa 
senast 14:e oktober, 2022. Nomineringshandlingarna kan antingen mailas till: 
jan.hermansson@pdworld.com alternativt skickas med post till:

Tidningen Professionell Demolering, 
Att: Det Svenska Demoleringspriset 2022
c/o SCOP AB
Box 786 
191 27 Sollentuna

Missa inte den här chansen att promovera ditt företag. Mer om det Svenska De-
moleringspriset kan du läsa på ovanstående länk.

www.professionelldemolering.sePROMOVERA 
DITT FÖRETAG!

HANDLINGAR

SVENSKA 
DEMOLERINGSPRISET 2022

DAGS FÖR ATT NOMINERA INFÖR

MISSA INTE CHANSEN ATT

1. Årets rivningsentreprenör
2. Årets håltagningsentreprenör
3. Årets rivningsprojekt
4. Årets saneringsentreprenör

5. Årets håltagningsprojekt
6. Säkerhet- och arbetsmiljöpriset
7. Recycling- och miljöpriset
8. Vattenbilningspriset

9. Årets saneringsprojekt
10. Årets tillverkare/leverantör
11. Stora innovationspriset för tillverkare/leverantörer
12. Det Svenska Demoleringsprisets "Honorary Award"

DET SVENSKA DEMOLERINGSPRISET OMFATTAS AV HELA 12 KATEGORIER VILKA ÄR:
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@duriproffs duri.se

Skanna med din mobilkamera!
Maskinkatalog

Strato-Mobil IV
Tungviktaren bland hydrauliska 
strippermaskiner. Hög effekt med 
mycket låg ljudnivå.
Art. nr: 58065

Rivning av golvmaterial?
Sedan 1961 har Duri varit verksamma inom golvbranschen och 
tillhandahåller professionella hantverkare allt de behöver för att 
installera, underhålla, renovera och riva alla typer av golvmaterial. 
Duri har sedan många år tillbaka varit verksamma inom segmentet 
strippermaskiner för golv. Vi tillgodoser rivningsbranschen med ett 
brett sortiment med allt från handhållna strippermaskiner för de 
enklaste jobben, till stora åkstrippers för de tuffaste utmaningarna. 
Rivning av golvmaterial? – Vi har rätt maskiner och tillbehör för jobbet!

Flexistripper
Nyutvecklad gjuten bladhållare för  
effektivare avvisning av golvmaterialet.
Art. nr: 58057

Multistripper Vario NG
Utrustats med ställbar bladvinkel. 
Mycket aggressiv för rivning av 
hårt limmade mattor, till normal 
angreppsvinkel för lättare strippning 
med hög fart. 
Art.nr: 58032

Colibri
Högvarvig och lättanvänd 
golvslipmaskin.
Art. nr: 57060

Åkstripper ADB High-Speed
Rivningsbranschens arbetshäst. 
Den mest kraftfulla batteridrivna 
åkstrippern med mycket tyst drivning, 
utan avgaser och vibrationer.
Art. nr: 58028

JUNIOR Åkstripper
Kraftfull som de stora maskinerna. 
Den nya kompakta åkstrippern med 
det bästa förhållandet mellan pris/
prestanda.
Art. nr: 58026

Annons-DURI-Professionell-Demolering-215x290mm-Maj-2022.indd   1Annons-DURI-Professionell-Demolering-215x290mm-Maj-2022.indd   1 2022-05-05   14:52:012022-05-05   14:52:01
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SPARA TID OCH PENGAR MED

SLANG
EXPRESS
FÖREBYGGANDE 
UNDERHÅLL

020-46 46 00
Ett nummer - i hela Sverige

hydroscand.se/SlangExpress

• Lång erfarenhet av underhållsarbeten

• Hjälper såväl små verkstäder som stora    
industrier

• Utför underhåll, service, provtryckning 
och montage av slangar och lednings- 
komponenter för hydraulik, industri och 
pneumatik.

Lokalisera enkelt och noggrant 
positionen och djupet för 

metalliska och icke-metalliska 
föremål i betongkonstruktioner!

GSSI StructureScan - 
Professionell betongscanner

www.blinken.eu

Sollentuna
08 - 754 31 30

Södra Sverige
0707 - 84 80 03

Karlstad (HK)
054 - 21 60 60

Mölndal
031 - 20 40 10

Norra Sverige
0708 - 88 51 04
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Det är fortsatt god orderingång men stor oro inför framtiden från våra rivningsentre-
prenörer. Läs några kommentarer från några svenska rivningsentreprenörer i temat 
Våra Rivningsentreprenörer.

SÅ SER FRAMTIDEN UT   

för rivningsbranschen

D
et är alltid lite skralt med svaren på våra 
frågor i vårt årliga tema, Våra Rivnings-
entreprenörer. Men några av landets 
rivningsentreprenörer har ändå svarat 
som kanske kan ge en liten fingervis-

ning om hur marknaden ser ut.
En gemensam inställning bland de fyra fö-

retag som svarat på våra frågor är att pandemin 
inte längre påverkar marknaden. Den är som 
bortflugen. Nu är det istället kriget i Ukraina, 
inflationen och den ökande räntan som påver-
kar. För våra fyra svarande har man flera år av 
högkonjunktur i ryggen där tillgången på jobb 
har varit god och många aktörer på markna-
den som gjort att prisläget varierat en hel del. 
En lågkonjunktur kommer att innebära en viss 
konsolidering av marknaden där entreprenö-
rer med små marginaler kommer att få det tuf-
fare att överleva. Vi kommer att få se en änd-
ring av mängden rivningsentreprenörer under 
de närmaste två åren. De med god ekonomi, 
korrekt arbetssätt i förhållande till det ekono-
miska läget och modern maskinpark kommer 
att ha goda fördelar att stärka sina ställningar 
på marknaden.

AF HÄRNÖSANDS BYGGRETURER AB
Först ut i presentationen är AF Härnösands 
Byggreturer AB där det är Nicklas Klingberg 
som jobbar med anbudsförfrågningar som sva-
rat på PDs frågor. Företaget grundades 1997 
och ägs idag av AF Gruppen som i sin tur ägs av 
norska AF Decom. Omsättningen för AF Här-
nösands Byggreturer AB landade på 140 MSEK 

under 2021. Bolaget har idag 55 anställda. Man 
erbjuder i princip alla typer av rivningstjänster 
såsom lätt och tung rivning, håltagning, sa-
nering, sprängning och stensspräckning. Det 
dominerande geografiska arbetsområdet är 
Mälardalen och längs Norrlandskusten.

Nicklas berättar att man har bra fart i före-
taget just nu med man upplever en viss osä-
kerhet bland beställarna på marknaden och att 
det är ovisst åt vilket håll konjunkturerna tar 
vägen under 2023. ”Tyvärr är det som vanligt 
väldigt pressade priser på rivningar där bestäl-
larna ofta tittar mer på priserna än på kvalite-
ten på tjänsterna vi utför”, säger Nicklas.

Det finns gott om exempel på pågående 
och utförda jobb. Nyligen avslutade man ett 
stort rivningsjobb i projektet Sergelgatan i 

Stockholm. Nicklas upplever att man har haft 
ett större inflöde än normalt av både stora 
och små projekt. Maskinparken uppdateras 
löpande och omfattar idag ett stort antal riv-
ningsutrustade grävare, kompaktlastare som 
exempelvis Bobcats, ett stort antal Brokk riv-
ningsrobotar samt en mängd rivningsverktyg 
samt betonghåltagningsutrustning.

Nyligen har man påbörjat företagets certi-
fiering i enlighet med BKMA. Man innehar till-
stånd för asbestsanering och tunga transporter.

Exempel på genomgångna utbildningar 
bland personalen är Byggarbetsmiljösamord-
nare BAS-P/BAS-U, Miljöansvarigutbildning, 
Asbestsanering, PCB-sanering, Säkra lyft, Heta 
arbeten, Mobil arbetsplaform, SSG, Brandskydd 
på byggarbetsplatser, Ställningscertifikat, Ar-
betsledarutbildning, Hjärt- och Lungräddning 
med flera.

www.byggreturer.se

DESTROY RC AB
Det Stockholmsbaserade rivningsföretaget De-
stroy RC AB framhåller att det fortsatt finns 
en hel del jobb att räkna på. Företagets Affärs-
chef Tony Stigmanslid tycker att uppdragen 
idag handlar mer om bostäder och lokaler än 
det gjorde under pandemin. Däremot märker 
han tydligt att kostnaderna rörande framförallt 
elförbrukningen gått upp som är kopplat till 
kriget i Ukraina och inflationen. Han ser också 
längre leveranstider på maskiner och material.

”Vi upplever också att större projekt idag är 
mycket mera förberedda och välprojekterade 
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lastaren vilade på. Varje pelare vägde 50 ton per 
styck. Man rev dessutom tre stycken 125 meter 
långa kranbalkar som totalt vägde 750 ton. Ar-
betsplatsen är belägen 40 meter ut i vattnet 
och 75 procent av jobbet utfördes från pråmar. 
Det handlar om Djurökvarn i Norrköping. Un-
der den senaste tiden har man investerat i en 
hel del ny utrustning. Man har förvärvat nya 
hjulgrävare och hjullastare, en 1000 kg och en 
3500 kg hammare av märket SMC, ny grip från 
NPK och en stålsax från LaBounty m m. Till 
detta skall läggas en 2,5 toms minigrävare och 
en minidumper samt två väggsågar från Hus-
qvarna Construction Products m m.

John bedömer konjunkturläget som ganska 
oroligt men trots detta har man ett jämnt in-
flöde av nya jobb. Han tycker dock att det är ett 
osunt konkurrensläge på framförallt LOU-jobb. 
”Jag känner kanske inte någon direkt oro själv 
inför framtiden. Vi har ganska långa kontrakt 
på våra jobb i nuläget. För mig känns det som 
att vi haft en lång högkonjunktur med mycket 
jobb fast låga priser där man inte tjänat några 
pengar. En liten svacka i konjunkturen är kan-
ske vad marknaden behöver nu”, säger Torsell.

Haga Rot AB är certifierade enligt BKMA 
och är knutna till ID06. Personalen har följande 
utbildningar: Safe Construction Training SSG, 
Asbest, PCB, Kvarts, Vibrationer, Entrepre-
nadjuridik, Heta arbeten, HLR, Fallskydd, Lij, 
Arbeten på väg, Ställning, Arbetsledarutbild-
ning, BAS-U och Bas-P, BASÄVISTA aV enskilt 
vistas i spår, Damm-utbildning, Kalkyl och an-
bud, koncernredovisning, OSA, RäV på bygget, 
Skyddsombud, Skydd och säkerhet kärnkraft, 
strålskydd och strålskyddsteknik, ställnings-
byggnad 2-9 M m, utbildningar i kvartsdamm, 
motorkap/motorsåg, kran och travers, säkra 
lyft, yrkesbevis för håltagare, brokk-operatörer, 
div ESA 14, HTC slipteknik m m.

www.hagarot.se

NKR DEMOLITION SWEDEN AB
Sist ut i den här presentationen är NKR De-
molition Sweden AB som funnits med under 
många år. Bolaget grundades och ägs fortsatt 
av Karsten Rasmussen men den svenska verk-
samheten leds av Claus Berthelsen. Bolaget har 
brutet räkenskapsår och 2020/2021 landade 
omsättningen på 127MSEK och för 2021/2022 
uppskattar man att omsättningen kommer att 
nå 168MSEK. Idag sysselsätter man 55 anställda.

NKR erbjuder Rivning, Demontering, Sane-
ring och Brandröjning. Tungrivningen är den 
största delen av verksamheten. Det är primärt 
stora, höga och komplicerade rivningar som 
utförs. Man utför även Invändig- och selektiv 
rivning inom arbetsområden som innefattar 
renoveringar- och ombyggnation. Teknisk riv-
ning på industriområden, så som delar av pro-
duktionsanläggningar utan krav på driftstopp 
och värmecentraler med allt från skorstenar 
till värmepannor. Arbeten på kärnkraft är en 
ny del av verksamheten, där befintliga instal-
lationer saneras och plockas ut inom stängda 
anläggningar.

Andra områden som går hand i hand i sam-
band med rivningen är Demontering- och ned-
skärning av maskin- och industrianläggningar, 
Krossning av återanvändbart material inom 
betong, mursten och asfalt som i sin tur kan an-
vändas som byggnadsmaterial, kapillärbrytande 
lager, obundna bärlager under t.ex. mark/skogs-
vägar/interna vägar/ P-platser och som tillsats i 
asfalt. Sprängningsarbeten utförs också.

Uppröjning av olje- och kemikalieförore-
ningar där arbetet utförs efter miljö- och ar-
betsföreskrifter är också arbetsuppgifter man 
utför. Till detta skall brandröjning i fabriker, 
skolor eller annan anläggning läggas där delar 
eller hela konstruktioner har avlägsnats.

Asbest/PCB sanering utförs av rörföring, väg-
gar, mattor, värmepannor, tak, fogar med mera.

än tidigare. Syftet är sannolikt att beställaren 
vill ha bättre koll på totalkostnaden redan när 
projektet startar. Men samtidigt finns det fort-
farande större fastighetsbolag och byggföretag 
som är benägna att chansa bara för att priset är 
lägre på vissa anbud”, säger Stigmanslid.

”Om man köper en Skoda som har gått 
långt får man inte blir förvånad ifall det dyker 
upp problem, så att säga”, tillägger Stigmanslid 
med glimten i ögat.

Inför det närmaste året tror Stigmanslid att 
entreprenörer med små marginaler kan få det 
tufft. ”Om man går in i en lågkonjunktur med 
prissättning därefter behövs det ej mycket för 
att det ska bli knepigt när lönerna ska betalas 
ut. Att klara sig hyfsat i en lågkonjunktur be-
hövs sparade marginaler och innovativa lös-
ningar”, säger Stigmanslid.

Under 2021 omsatte bolaget cirka 85MSEK 
och man räknar ligga i de trakterna för 2022, 
kanske något lägre. Företaget har idag 47 an-
ställda. De tjänster man erbjuder är lätt och 
tung rivning, betonghåltagning, sanering och 
åkeritjänster. Man arbetar i huvudsak i Stock-
holm med omnejd. Ett exempel på ett genom-
fört projekt är kvarterat Vandenberg där man 
rev 10000 kvm och utförde även håltagning 
och sanering. Exempel på pågående och nyli-
gen genomförda projekt är rivningar i Slakt-
husområdet, Boo kyrka, rörkulvertar i Jordbro, 
rivning av Solbergaskolan med mera. Maskin-
parken uppdateras regelbundet och är kopplat 
till lagkrav och projekten storlek. Bolaget ägs 
och drivs av Johan Ahlström med flera. Bolaget 
är inte certifierat men personalen har genom-
gått alla utbildningar som krävs för uppdragen.

www.destroyer.se

HAGA ROT AB
Haga Rot AB med huvudkontor i Norrköping 
jobbar över hela landet men framförallt i Mel-
lansverige. Bolaget grundades redan 1993 av 
John Torsell. På den tiden var det ett kom-
manditbolag men ombildades 1996 till aktie-
bolag. Bolaget ägs och drivs fortsatt av John 
Torsell. Under 2021 landade omsättningen på 
123 MSEK och för innevarande år räknar man 
med att komma upp till 125 MSEK. Bolaget 
sysselsätter idag 73 personer. Bolagets tjäns-
ter spänner över allt inom rivning, sanering, 
betonghåltagning, krossning och återvinning 
samt återbruk. Exempel på nyligen genom-
förda projekt är rivningen av en panncentral 
för E.on i Norrköpings inre hamn. Ett annat 
ganska spektakulärt arbete var rivningen av en 
125 meter lång utlastare 25 meter upp i luften. 
Dessutom rev man sex stycken pelare som ut-
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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

HEAVY DUTY!
 MER KRAFT – MINDRE OLJUD

NPK HYDRAULHAMMARE GH-SERIEN

nerna innehåller runt 100.000 st, 10 m långa 
titanium tuber, som dras ut en för en.

Rivning av Avsvavlingsanläggning vid Mälar-
energi i Västerås.Totalrivning av Avsvavlingsan-
läggning, filterbyggnad samt rökgasrör och fläktar. 
Rören går upp till skorstenen på taket av kraftver-
ket ca 60 m över marken. Här revs 1.700 ton skrot.

Rivning av tak över Gasklocka II i Norra 
Djurgårdsstaden. Man rev ett kupoltak med 
en diameter på 50 m och 40 m över markplan. 
Man utförde också håltagning och betongriv-
ningar för anpassning till ny användning.

Man har också utökat sin maskinpark. Den 
senaste nyinvestering var en ny Liebherr R960 
höjdrivare med utrustning samt en Liebherr 
946. Man har också förvärvat en ny väggsåg 
och wiresåg. Upprustning och nyinvesteringar 
i företagets maskinpark görs kontinuerligen. 
Alla NKRs maskiner är numera standardsut-
rustade med kamera och Oilquick-snabbfäste. 
Framtida investeringar är eventuellt nya hy-
draulhammare till maskinparken och utbyte 
av äldre grävmaskinen till nya. 

På frågan hur man upplever konjunkturerna 
svarar Claus Berthelsen: ”Marknaden är tuff med 
stor osäkerhet på kommande arbete, höga kost-
nader för bränsle, stora förändringar i skrotpriser 
och brist på folk. Pandemin märks inte längre, 
nu är det kriget i Ukraina, räntan och inflationen 
som är utfordrande”, säger Berthelsen.

Han tror att hela den svenska byggbran-
schen kommer att bli hårt drabbade av kon-
junkturen och därmed också rivningsbran-
schen. Mängden av jobb kommer att sjunka 
och likaså priserna. Han upplever också att det 
alltid råder hög konkurrens om rivningspro-
jekt, prissättning osv. Konkurrensen kommer 
att öka ytterligare under det närmaste året.

NKR har varit certifierade inom BF9K 
(ledningssystem inom bygg) sedan 2014. Cer-
tifieringen är just förnyad med en BKMA cer-
tifiering. Utbildningar förnyas/kompletteras 
kontinuerligt och alla har nu tagit RAM-ar-
betsmiljöutbildningen och många har utbil-
dats inom kärnkraft.

www.nkr-rivning.se

NKR Demolition Sweden utför arbeten över 
hela Sverige men utför även jobb i Danmark 
och Norge. Några exempel på nyligen utförda 
projekt är rivning av delar av Mölnlycke Arena. 
Man rev delar av Mölnlycke fabriker för att 
göra plats för ny arena och p-hus. Cirka 7.700 
m2 byggnader revs som genererade 8.000 ton 
betong och 500 ton järnskrot. Demontering av 
godstågsviadukt i Göteborg. Nerlyft av befint-
lig godstågsbro vid sågning i bitar av upp till 
140 ton och lyft med mobilkran. Här demon-
terades allt som allt 1.400 ton betong.

Vid Slussen i Stockholm rev man delar av 
trafikplats med broar och rampen mellan 
Gamla Stan och Södermalm. Cirk 10.000 ton 
betong revs. Man utförde en komplicerad såg-
ning och lyfte ett betongtak över tunnelbanan, 
totalt ca 2.300 ton betong.

I Oslo rev man två containerkranar på var-
dera 350 ton varje inklusive fundament. Utfört 
åt Baneservice i Oslo. 

Vidare har man vid Snäckan 8, Stockholm 
utfört  totalrivning och sanering av kontorshus 
i 10 våningar i Stockholms innerstad och sam-
manbyggd med Hotell Sheraton. Omfattande 
sanering av PCB och asbest. Totalt revs 35.000 
m² och genererade ca 35.000 t betong. 

Vid OKG/Barsebäck kärnkraftverk har man 
skrotat fyra block skrota och demonterat tur-
binernas kondensor och tillhörande system. 
Det handlade om ca 5.600 ton skrot. Turbi-









I 
augusti samlade Hilti delar av den nordiska, 
brittiska och irländska industripressen för 
att presentera Hiltis största produktlanse-
ring någonsin, den nya batteriplattformen 
Nuron. Parallellt med den nya batteriplatt-

formen lanserades 70 nya batteridrivna maski-
ner utrustade med den nya tekniken.

”Utvecklingsarbetet med Nuron började för 
åtta år sedan och har dels varit ett maximalt 
hemligt projekt inom Hilti och dels inneburit 
kraftfulla investeringar i ny teknik och utrust-
ning”, säger Ewald A. Kaluscha som är Global 
Head of Marketing och Senior Vice President 

Business Unit Powertools & Tillbehör hos Hilti 
Group.

STOR PRODUKTLANSERING 
I MANCHESTER, STORBRITANNIEN
Den väl inövade och kraftfulla lanseringen 
hölls på Manchester Central Convention 
Complex i Manchester, England. Ett 50-tal 
journalister och influencers hade bjudits in till 
lanseringen. På morgonen samma dag presen-
terades nyheten för en utvald grupp engelska 
kunder. Nuron-konceptet har även presente-
rats internt inom Hiltis organisation i Europa 

under våren 2022. Nurons batteriplattform 
och de 70 nya produkterna kommer att finnas 
tillgängliga på den globala marknaden vid lite 
olika datum under hösten 2022. Den officiella 
lanseringen sker på Bauma-mässan i oktober.

I USA lanserades Nuron redan på World of 
Concrete-mässan i januari i år. 

”Anledningen var att vi ville se hur den 
amerikanska marknaden tog emot den nya 
batteriplattformen”, säger Marie Henrysson, 
Marketing & Brand Developer på Hilti i Sveri-
ge.  ”Reaktionen från den amerikanska mark-
naden på den nya plattformen och de nya 
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Hiltis största produktlansering någonsin, Nuron 22V 
batteriplattform inklusive 70 nya batteridrivna maskiner, 
och däribland en ny kapmaskin i full storlek och en ny 
bilningshammare. Ett paradigmskifte för Hilti.

HÄR ÄR 
NURON 
FRÅN HILTI



maskinerna var överväldigande. Produkterna 
blev tillgängliga i mars i år och sedan dess har 
beställningarna ökat kraftigt och ökar fortfa-
rande på den amerikanska marknaden. Det 
unika är att de amerikanska kunderna inte 
bara köper enstaka maskiner utan hela verk-
tygskoncept. Många av de amerikanska kun-
derna byter ut hela sitt maskinprogram och 
vi tar det som ett bevis på att Nuron lämnat 
ett bestående intryck med sina unika egen-
skaper”, säger Sebastiaan Groenhuijen som är 
marknadschef Northern Europe på Hilti.

Dagen i Manchester innehöll flera korta 

presentationer och filmer om den nya batteri-
plattformen. Lanseringen fortsatte sedan med 
att gruppen journalister och influencers dela-
des in i grupper och fick möjlighet att testa de 
nya maskinerna.

TVÅ NYA PRODUKTER FÖR 
BETONGFRÄSAR OCH RIVNINGSPROFFS
Hilti Nuron DSH 600-22 är försedd med en 
300 mm diamantklinga och erbjuder en fan-
tastisk förmåga att komma in och skära där 
bensindrivna maskiner inte är tillåtna av sä-
kerhetsskäl. Sågen är perfekt för att kapa arme-

ringsstångsbuntar, stora metallrör och mindre 
betong-/asfaltskärningsjobb i känsliga miljöer. 
Det bästa av allt är att Hilti DSH 600-22 inte 
kräver att man offra prestanda för bekväm-
ligheten med att använda en batteridriven 
kapsåg. Det finns tre batteristorlekar i Nuron-
serien. Om man använder två av de största 
Nuron-batterierna med Nuron-kapen räcker 
en laddning hela dagen.

Nuron TE 2000-22 sladdlösa hammare 
levererar samma rivningsprestanda som de 
sladdförsedda TE 2000 och större hammare, 
men utan all extra bulk.
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Ewald A. Kaluscha, global marknadschef och Senior Vice President 
Business Unit Powertools & Accessories på Hilti Group presenterar 
Nuron-plattformen och ett 70-tal nya maskiner.



Hiltis största lanseringsevenemang någonsin, 
Nuron-plattformen.

Den nya Hilti Nuron DSH 600-22 kapmaskin.

”Många av de amerikanska kunderna byter ut hela sitt maskinprogram och 
vi tar det som ett bevis på att Nuron lämnat ett bestående intryck med sina 
unika egenskaper", säger Sebastiaan Groenhuijen som är marknadschef för 
Northern Europe på Hilti.

Båda nya produkterna gör att jobbet startar 
snabbare och erbjuder att maskinerna är lätta 
och smidiga att hantera.

Den nya hammaren kan demolera ett halvt 
ton betong per laddning med ett par Nuron B 
22-255-batterier, eller 1,5 ton genom att använda 
det största batteriet. Den erbjuder också prak-
tiskt taget dammfri rivning med upp till 95 % 
minskning av fint kiseldioxiddamm när den an-
vänds med ett TE DRS-B dammborttagnings-
system och en kompatibel Hilti-dammsugare.

Hammaren ger också en stor manövrerbar-
het då den är nästan 10 kg lättare och mycket 
smalare än jämförbara batteridrivna hammare, 
TE 2000-22 är idealisk för medelstora riv-
ningsjobb där hantering, verktygskontroll och 
rörlighet är viktigast för produktivitet.

ALLT PÅ EN 
PLATTFORM GER HÖGRE PRESTANDA
Alla batterier och laddare är utbytbara med alla 
Nurons verktyg, vilket är nyckeln till att opti-
mera verktygsparker och minska kostnaderna 
för företag. Den sladdlösa 22-voltsplattformen 
levererar oöverträffad prestanda, vilket också 

möjliggör tunga applikationer som en gång var 
begränsade till sladdbundna, bensindrivna el-

ler högre spänningsbatterisystem. Grunden för 
detta är det helt omdesignade batterigränssnit-
tet som säkerställer betydligt högre kraftöverfö-
ring än sladdnät, och därmed högre prestanda.

De omarbetade Nuron-batterierna är mer 
hållbara och inkluderar ett nytt, robust glasfi-
berförstärkt hölje och externa stötdämpande 
stötfångare som ger extra skydd även under 
de tuffaste förhållanden. Och elektroniken är 
helt förseglad för att skydda mot fukt, damm 
och andra föroreningar på arbetsplatsen.

MOLNANSLUTEN 
FÖR ATT ÖKA PRODUKTIVITETEN
Alla verktyg genererar data som sedan lag-
ras i batterierna och sedan skickas säkert 
till molnet under varje laddning utan någon 
operatörsinteraktion. De insamlade uppgif-
terna inkluderar information som verktygs-
användning, laddningsplats och batteriets 
hälsotillstånd, vilket säkerställer att opera-
törer arbetar med batterier under optimala 
förhållanden. Denna information kan sedan 
användas för att omedelbart varna individer 
om åtgärder behövs eller kan nås på begäran Den nya Hilti Nuron TE 2000-22 sladdlösa hammare.
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Den nya Nurons dammsugarryggsäck som man kör med 
ett Nuron-batteri.

vid behov och är tillgänglig på mobila och 
stationära plattformar via Hiltis ON!Track-
programvara. Tillsammans med Hiltis tjäns-
ter som Fleet Management kan verktygsdata 
användas för att minska stilleståndstiden och 
optimera verktygsparker för att öka kunder-
nas produktivitet.

NYA FUNKTIONER FÖR MER HÄLSA 
OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN
”Vårt starka fokus på operatörernas hälsa 
och säkerhet har nått en ny nivå med Nu-
ron. Kunder kan nu dra nytta av nya sä-
kerhetsfunktioner och ett mycket bredare 
utbud av sladdlösa verktyg som inkluderar 

Lanseringen av den nya Nuron-plattfor-
men ägde rum på Manchester Central 
Convention Complex.

vår beprövade och ledande säkerhetsteknik”, 
förklarar Tassilo Deinzer, som sitter i Hiltis 
ledningsgrupp. Hiltis dammborttagnings-
system (DRS) och Active Torque Control 
(ATC) är nu tillgängliga med alla relevanta 
verktyg. Active Vibration Reduction (AVR), 
en annan viktig hälsoskydds- och komfort-
funktion, har utökats till många fler verktyg 
inom Nuron-portföljen. I omformningen av 
alla 70 verktyg som kommer att finnas till-
gängliga vid lanseringen, har ergonomi, vikt 
och robusthet optimerats och gjorts kompa-
tibel med ett godkänt upphängningssystem 
som förhindra att verktyg faller när man 
arbetar på höjden. Hilti har också arbetat 
med byggproffs för att utveckla två nya tek-
nologier för ökad säkerhet med vinkelslipar. 
”3D ATC”-systemet stänger av verktyget och 
aktiverar skivbromsen när det sker plötslig, 
okontrollerad rörelse i någon riktning. Sam-
ma riskreducerande funktion kommer med 
det nya ”SensTech”-systemet, som känner av 
när operatörens hand tas bort, t.ex. när verk-
tyget tappas av misstag.

www.hilti.se
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Hos oss hittar du Skandinaviens bredaste utbud av maskiner 
och verktyg för professionell håltagning. 
Vi levererar marknadens mest beprövade och efterfrågade 
produkter, såsom golvsågar från Midhage, Sundt och Jerneviken, 
borrstativ från Midhage och AGP, borrmotorer och handkapar 

från Weka, Dr Bender, Gölz och AGP, väggsågar och vajersågar 
från Pentruder och mycket mer.
Dessutom representerar vi några av marknadens starkaste 
varumärken på diamantverktyg, Zenesis, Arix och Alfa-Ako73.

det bästa  
av det mesta
och det kommer mer...
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När lågkonjunkturen vindar börjar blåsa snålt växer oron hos både företagare, leverantörer 
och anställda. Men är oron alltid befogad, i alla fall i en sådan grad att det påverkar verk-
samheten? Lågkonjunktur är inget nytt påfund utan något som de flesta i branschen upp-
levt flera gånger tidigare. Lågkonjunkturen är till för at bekämpas.

SNACK OM ÅTSTRAMNING 
OCH LÅGKONJUNKTUR SKAPAR ORO
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J
ag fick en fråga från en läsare om jag kunde 
kommentera hur jag upplever vi ska han-
tera den stundande lågkonjunkturen. Lä-
saren tyckte att jag har ju varit med ett tag 
och måste ha upplevt flera lågkonjunktu-

rer. Det stämmer och ett bra förslag att skriva 
om, tycker jag. Så här kommer mina synpunkter 
på hur vi ska förhålla oss. Under ett antal år har 
den svenska ekonomin gått som tåget. Inflatio-
nen har varit på rätt nivå och räntan extremt 
låg vilket kraftigt gynnat ekonomin för både 
företag och anställda. Detta läge i ekonomin 
har inte bara gällt den svenska marknaden utan 
många andra europeiska marknader.

PANDEMIÅREN 
INTE SÅ DÅLIGA SOM BEFARAT
När pandemin bröt ut våren 2020 satte alla i 
halsen och man befarade att vi skulle drabbas 
hårt ekonomisk. Och visst störtdök marknaden 
under de första månaderna men återhämtade 
sig ganska snabbt, till och med börsen. Stat-
liga stödprogram hjälpte företagen kraftfullt. 
Det var egentligen besöksnäringen som var 
den stora förloraren under pandemin. Då dess-
utom resandet uteblev och andra kostnader 
minskade kunde många företagare konstatera 
att pandemiåren faktiskt inte blev så illa som 
man trodde utan snarare riktigt bra. Sektorerna 
rivning och betonghåltagning har kunnat ar-
beta på riktigt bra och drabbades inte så hårt av 
smittspridningen i alla fall inte på arbetsplatsen.

Men så kom 2022. Ryssland invaderade 
Ukraina och ett fullskaligt krig bröt ut som 
skakade om hela världen. Kriget i sig var start-
skottet för att andra ekonomiska förändringar 
skulle få bränsle för att öka och försämra det 
marknadsekonomiska läget. Inflationen bör-
jade öka dramatiskt i de flesta länder. Det blev 
brist på varor och energipriserna sköt i höjden 
eller energileveranserna uteblev. Pandemin 
hade redan lärt oss att leva med brist på kom-
ponenter och långa leveranstider. Många ne-
gativa faktorer sammanföll och nu befinner vi 
oss på randen till en ny lågkonjunktur som vi 
ännu inte vet var den ska sluta. När sådana här 
saker händer är det lätta att “måla fan på väg-

gen” och göra situationen bra mycket värre än 
den är. Går det riktigt långt så blir marknaden 
lamslagen och det är inte bra för någon.

LÅGKONJUNKTURER 
HAR VI TACKLAT FÖRUT
Att vi är på väg in i en svacka eller kalla det låg-
konjunktur, om du vill, råder ingen tvekan om. 
Vi har varit väldigt förskonade från den käns-
lan under många år så det är inte helt förvå-
nande att det nu händer. Vi har under många 
år upplevt en kraftig prisökning på exempelvis 
bostäder. I storstäderna har priserna mer eller 
mindre tredubblats på villor och bostadsrätter. 
Lönerna har ökat kraftigt och de som handlat 
i aktier har kunnat se aktievärdena öka flera 
hundra procent. Fallhöjden är ganska hög som 
så är också vinsterna i välfärden.

Vad jag vill säga med den här artikeln, och 
nu pratar jag om den bransch tidningen Pro-
fessionell Demolering bevakat sedan mitten av 
1990-talet, är att det är lätt att göra en tupp av 
en fjäder. Sedan jag började arbeta med demole-
ringsbranschen inkluderande rivning, återvin-
ning, betonghåltagning, slipning och polering 
av betonggolv med mera har jag upplevt flera 
upp och nedgångar på marknaden. Det som vi 
upplever nu är långt ifrån värre än tidigare låg-
konjunkturer. Jag kommer särskilt ihåg 1980-ta-
let då värdena på bostäder steg i raketfart och 
det byggdes en massa. Sedan 1990 slog allt i ta-
ket. Efterfrågan var helt plötsligt obefintlig, allt 
var övervärderat och katastrofen var ett faktum. 
Räntan skenade och många fick gå både från hus 
och hem. Om man inte gick i personlig konkurs 
blev man sittande med höga lån på fastigheter 
som hade mer än halverats i värde. Där är vi de-
finitivt inte idag. Även idag har priserna trissats 
upp extremt men vi har fortfarande en väldigt 
stor brist på boende och det är en väldigt viktig 
drivkraft för ekonomin. Finns fortsatt behovet 
att bygga finns alltid vägar att genomföra bygg-
nationen trots att räntorna nu börjar stiga.

Jag tror att nybyggnationen kommer att 
minska vilket kommer att kompenseras med 
att ROT-sektorn (renovering och tillbyggnad) 
kommer att öka igen. Men nybyggnationen 

kommer fortsatt vara viktig fast på en något läg-
re nivå. Om vi får bukt med inflationen inom låt 
säga ett år eller så kommer allt att vända tillbaka 
igen. Kanske inte till nivåer vi vant oss att leva 
med men ändå till nivåer som är helt godkända.

FÖRUTSÄTTNINGARNA ÄR BÄTTRE 
NU INFÖR DENNA LÅGKONJUNKTUR
1990-talets kraftiga lågkonjunktur lärde oss 
mycket och det skulle dröja till slutet av 1990-ta-
let innan det började vända uppåt igen. Sedan 
kom nästa smäll 2008 i samband med Lehman-
kraschen i USA som var den utlösande faktorn. 
Återhämtningen efter 2008 kom dock mycket 
snabbare än under 1990-talet och ekonomin 
ökade och stärktes kraftigt år från år. Detta har 
nu lett oss fram till 2022 då vi står inför nästa 
svängning i ekonomin men förutsättningarna 
för Sverige är som sagt mycket bättre nu. Vi har 
fortsatt ett skriande behov av nya bostäder.

De som arbetar inom bygg- och anläggning 
har dock rent generellt en mycket god förmåga 
att växla om och anpassa sig till det rådande 
läget. Det kanske dock inte gäller alla företag 
men det stora flertalet. Allt beror på förut-
sättningarna för företagen. Om ekonomin var 
ansträngd redan under högkonjunkturen med 
en för stor kostym kan naturligtvis en lågkon-
junktur vara droppen som får bägaren att rin-
na över. Men de flesta rivare och håltagnings-
entreprenörer har mycket erfarenhet i bagaget 
och behöver nog inte oroa sig i onödan för ute-
blivna uppdrag. “So keep the good spirit up”.    

  Jan Hermansson, 
Chefredaktör
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Enligt Aquajet har metoder för att behandla vatten 
på plats hittills varit ineffektiva, tagit för mycket 
utrymme eller helt enkelt varit otillgängliga, vilket 
lett till avsevärt ökade kostnader och logistiska ut-
maningar. Aquajets vattenbehandlingssystem Eco-
Clear gör det möjligt för vattenbilningsentreprenö-
ren att behandla vattnet i realtid och upprätthålla 
en miljövänlig arbetsplats.

”Vi vill att våra kunder ska fokusera på det de 
är bäst på – noggrann vattenbilning av betong-
broar och andra strukturer – inte hur de kommer 
att hantera avlägsnandet av vatten. Det är därför 
vi utvecklade EcoClear”, säger Roger Simonsson, 
vd Aquajet. ”Den samlar upp, neutraliserar och tar 
bort fasta ämnen utan att behöva krångla med en 
separat vattenreservoar eller filter. Detta ökar kun-
dernas produktivitet samtidigt som det överträffar 
miljöbestämmelserna.”

EcoClear, som drivs av Siltbuster Ltd., en tillver-
kare inom vattenreningssystem, rör sig så mycket 
som cirka 88 gpm, eller cirka 20 m³/h, genom en 
serie behandlingskammare som neutraliserar alka-
liskt vatten till ett pH-värde på 6 till 9 och minskar 
turbiditeten till så lite som 20-25 mg partiklar/liter. 
Hela processen kan övervakas och styras online 
med styrsystemet Reco.

Maskinen pumpar ut vatten från en Aqua Cutter 
in i en inloppskammare, där ett flockmedel auto-
matiskt tillsätts för att hjälpa till att klumpa ihop 
partiklarna i vattnet. Vattnet rinner sedan in i en 
andra kammare som introducerar koldioxid för att 
neutralisera pH. I nästa kammare lägger sig flock-
ningen, eller de fasta partiklarna, i en förvaringsbe-
hållare och avlägsnas av den integrerade pumpen. 
Vattnet fortsätter till en annan kammare för en 
andra pH-justering. En sista kontrolltank bekräftar 
att vattnets pH har återgått till neutrala 7 innan det 
pumpas ut.

Optiska turbiditetssensorer och pH-sonder 
övervakar och registrerar kontinuerligt vattenkvali-
teten för att säkerställa att endast rent vatten släpps 
ut. Om vattnet inte når uppsatta gränser stängs 
matarpumpen automatiskt av för att förhindra 
att smutsigt vatten rinner ut. Vattnet börjar sedan 
återcirkulera tills det når de förinställda värdena för 
pH och turbiditet. Ett fällbart tak och integrerad 
gångbana gör det säkert och bekvämt att inspek-
tera maskinen, enligt Aquajet. Designen kräver inte 
heller filter.

Den elektriskt drivna EcoClear är kompatibel 
med hela sortimentet av Aqua Cutter vattenbil-
ningsrobotar och Power Pack-enheter. Designen 
uppfyller ISO containerstandarder för enkel trans-
port. Kombinationen av Aqua Cutter-serien och 
EcoClear fungerar bra i applikationer som vägar 
och broar, fartygsrengöring och avloppsanlägg-
ningar, enligt Aquajet.

EcoClear neutraliserar och minskar turbiditeten i vatten som genereras under 
vattenbilning, så att det kan släppas tillbaka i miljön eller återanvändas i utrust-
ningen. EcoClear går att använda med alla Aquajets vattenbilningsrobotar.

Aquajet EcoClear neutraliserar vatten och tar bort partiklar
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B
etonghåltagning och rivning är något 
vi hållit på med länge i Sverige och 
dessutom på en väldigt hög nivå. Att 
vi håller en så hög nivå beror både på 
våra entreprenörer och tillverkare. Sve-

rige besitter en unik mix av dessa båda aktörer 
vilket hela tiden driver branschen framåt. Vi 
kanske inte ska slå oss för bröstet då det var vi 
som myntade Jantelagen men visst är vi ganska 
duktiga och ligger i många fall hästlängder före 
andra länder.

VETERANERNA EN 
VÄRDEFULL INTRESSEGRUPP
Den samlade kunskapen inom den professio-
nella svenska betonghåltagningen, rivningen 
och saneringen samlas upp i branschorganisa-
tionen Byggnadsberedning där aktiva aktörer 
är verksamma men de som helt eller delvis gått 
i pension samlas upp i en annan branschorga-
nisation kallad HiB-Veteranerna som Profes-
sionell Demolering vill slå ett slag för.

HiB-Veteranerna har idag ett 50-tal med-
lemmar och startades 2009. Först var det Janne 
Lemos och Magnus Juhage som spånade fram 
idén och sedan grundades föreningen offici-
ellt av Janne Lemos, Gunnar Landborg, Bosse 
Hörnqvist och Magnus Juthage.

Gruppen består av en brokig samling med-
lemmar såväl aktiva som pensionerade special-
företagare inom den svenska byggnäringen. De 
flesta av medlemmarna har tillhört bransch-
föreningen Byggföretagen (tidigare Sveriges 
Byggindustrier) eller någon av dess underav-
delningar såsom HIB-Håltagarna, Sanerarna, 
Rivarna mm. Men även tillverkare av maskiner 
och verktyg finns med som medlemmar i HiB-
Veteranerna. Man ser sig som en intressegrupp 
inom de verksamheter som man arbetar eller 
har verkat inom som konkurrenter och kolle-
gor. De nuvarande intressena är i stort sett ge-
mensamma. Man försöker dokumentera delar 
av branschen, ser på den otroliga utvecklingen 
av metoderna och såväl maskiner som verktyg. 
Trots att man är veteraner är man nyfikna på 
vad framtiden kommer att erbjuda, därav in-
tresset att besöka olika mässor, vilket också 
medför att medlemmarnas geografiska intres-
sen uppfylles genom de resor som ibland blir 
nödvändiga.

GEMENSAMMA MÖTEN OCH RESOR
HiB-Veteranerna samlas ett par gånger under 
året och årsmötet hålls alltid tredje helgen i 
november. Var man samlas varierar. Oftast är 
det någonstans i Sverige men ibland även ut-

omlands i samband med någon mässa. Oftast 
finns respektive med vid mötena då de flesta 
av medlemmarna drivit familjeföretag där fler 
familjemedlemmar varit verksam i bolaget. 
Under åren har man företagit en rad olika ut-
landsresor bland annat till Lettland, mässan 
bauma i Tyskland, Österrike, Turkiet, Sicilien, 
Kroatien, Grekland och nu senast till Baskien i 
norra Spanien.

Under mötena och resorna så är det högt i 
tak och förutom att prata om allmänna intres-
sen så blir det naturligtvis många branschmin-
nen som ventileras och nya och gamla maski-
ner och utrustningar som diskuteras. 

LÄS MER OM 
HIB-VETERANERNA PÅ HEMSIDAN
Om du vill veta mer om HiB-veteranerna re-
kommenderas att du besöker deras hemsida 
på adressen www.hib-veteraner.se. Om du 
jobbar eller jobbat i branschen i mer än 20 år 
och önskar gå med i HiB-Veteranerna kontak-
tar du föreningen på epost veteranerna@live.
se eller någon medlem i föreningen. Som ny 
medlem väljs du sedan in i föreningen vid ett 
föreningsmöte. Kostnaden för medlemskap är 
ingen börda utan bara 100 kr per år. 

www.hib-veteraner.se

BLI EN VETERAN!
Många är de i vår bransch som har ett långt yrkesliv bakom sig inom betonghåltagning, 
rivning och sanering. Men när man börjar trappa ner eller sluta med sitt yrkesverk-
samma liv är det kanske inte lika kul att lämna den goda stämningen mellan kolleger. 
Varför inte gå med i föreningen HiB-Veteranerna?

“Goa gubbar”: Från vänster Gunnar Landborg, Mario Larsson, Klas Eliasson, Mikael Södergren, 
Peter Ekdal, Hans Pettersson, Håkan karlsson, Magnus Juthage, Birger Viljalmsson, Janne 
Lemos och Martin Hofdell. Bilden är tagen från föreningens resa till Baskin under 2021.



REVOLUTIONERANDE
Diamantverktyg på samma ställe där du köper allt annat

D IMASTOOLS . SE
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Tyrolit har stora montrar både på Bauma och 
DEMCON. På Bauma är montern 205 kvm 
stor och ligger i hall A1 med nummer 139. På 
DEMCON ligger Tyrolits monter mitt i utställ-
ningshallen och är omöjlig att missa. På Bauma 
har man även en utomhusyta där man demon-
strerar sitt nya sortiment för kärnborrning, 
vägg-, vajer- och handsågningsutrustning, 
golvslipning och digitalisering. Utomhusom-
rådet kommer att fungera som mötesplats för 
att prova och testa några av produkterna live.

KÄRNVERKSAMHETEN ÄR 
BETONGBORRNING OCH SÅGNING
Tyrolits medverkan på Bauma och DEMCON 
utgörs av ett antal höjdpunkter med uppgra-
deringar inom tillverkarens kärnsortiment 
för betongborrning och sågning, nämligen 
kärnborrning, väggsågning, golvsågning och 
vajersågning. De nya produkterna sträcker 
sig från uppgraderade specifikationer och nya 
diametrar på vägg- och golvsågblad till de nya 
DDL-HH Fast Cut torrborrkronorna, till det 
nuvarande sortimentet av golvsågar. Produkt-
höjdpunkter, som väggsågen WSE1621 och 
den ATEX-certifierade SB-vajersågen kommer 
också att vara en del av mässorna. Dessutom 
kommer PC4505 Bump Grinder att presente-
ras på Baumas utomhusområdet i samarbete 
med Lissmac.

Nya produkter för mindre borr-, såg- och 
slipjobb kommer också att visas på mässorna. 
Förutom två nya vinkelslipar kommer den nya 
borrhammaren DHE32, betongslipmaskinen 

HGE125 och väggjagaren HCE125 att visas. 
Dessutom kommer Tyrolit att presentera de 
nya DC-Cut All universalsågbladen för bensin- 
och elektriska maskiner, hela det reviderade 
sortimentet för torrkapning samt innovatio-
ner för kakelsågning. En speciell höjdpunkt 
blir Rescue-klingan, som är speciellt utvecklat 
för användning i räddningsinsatser och som 
nu även finns i stora diametrar.

FOKUSOMRÅDE GOLVSLIPNING
För närvarande arbetar Tyrolit med ett komplett 
eget produktsortiment för golvslipning, och 
därför kommer även flera innovationer för detta 
fokusområde att presenteras på mässan. I fram-
tiden kommer kunderna att kunna välja bland 
ett brett utbud av samordnade golvslipnings-
produkter. Utöver klassiska golvslipmaskiner 
och motsvarande verktyg kommer sortimentet 
även att innehålla kemikalier, olika maskiner 
för att ta bort ytskikt och beläggningar, special-
dammsugare och polerverktyg. Erbjudandet på 
Bauma och DEMCON inkluderar nyutvecklade 
golvslipmaskiner som golvslipmaskinen FGE515 
för golvberedning och polering, samt en rad 
helt nya golvslipskor i metall.

DIGITALISERINGEN ÄR PÅ FRAMMARSCH
Ett annat fokusområde på mässorna kom-
mer att vara den nya utvecklingen inom di-
gitalisering. Tyrolits MoveSmart-teknik är en 
plattform för förvaltning av fordonsparken, 
som kan användas för att intelligent planera 
användningen eller underhållet av kundens 
maskineri för att få ut det mesta av maskiner-
na. På mässorna kommer det att finnas många 
uppgraderingar för plattformen att se samt till-
hörande hårdvara. Förutom specialgenererade 
QR-koder, som kan användas för att utlösa ser-
viceförfrågningar och maskininspektioner di-
rekt, har exempelvis serviceområdet också op-
timerats. Dessutom fungerar plattformen nu 
med GPS-spårare och Bluetooth-taggar för att 
lokalisera och övervaka maskinernas aktivitet.

På Bauma och DEMCON 2022  kommer tillverkaren Tyrolit att presentera 
sina senaste innovationer.

TYROLIT VISAR SINA SENASTE 
NYHETER PÅ BAUMA OCH DEMCON

Tyrolit kommer att presentera ett antal produkt-
utvecklingar för mindre borr-, såg- och slipjobb.
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Andelen installationer av tiltrotatorer på de 
minsta grävmaskinerna börjar enligt Steelwrist 
växa internationellt och som svar på detta in-
troducerar de nu X02, en tiltrotator som passar 
för 1,5-2,5 tons grävmaskiner. Med X02 följer 
en komplett uppsättning redskap. X02 har ett 
antal designlösningar och finns antingen som 
direktinfäst eller med S30-fäste i överdelen för 
koppling till grävmaskinen. Fästessidan (under-
delen) av tiltrotatorn finns med antingen meka-
nisk eller hydraulisk S30-låsning. Den hydrau-
liska låsversionen med integrerad Front Pin 

Hook är troligen den enda tiltrotatorn i denna 
klass med säkerhet för redskap som uppfyller 
CE-kraven, enligt Steelwrist själva. X02 ham-
nar storleksmässigt mellan det minsta TCX-
tiltfästet för grävmaskiner under 2 ton, och 
X04 för grävmaskiner från 2,5 till 4 ton. Återi-
gen är fokus med X02 att göra en produkt med 
gott styrka-vikt-förhållande och låg bygghöjd. 
Andra innovativa designlösningar inkluderar 
ny växellåda; smörjfria lager; och ventiler och 
kontrollmodul som är placerade så att de skyd-
das mot yttre skador. ”I och med lanseringen av 

Steelwrist lanserar ny tiltrotator

X02 har vi äntligen en komplett serie tiltrotato-
rer för grävmaskiner under 2,5 ton”, säger Stefan 
Stockhaus, vd Steelwrist. ”X02 är en fantastisk 
kombination av innovation och robusthet som 
kunderna har väntat på.”

Den holländska tillverkaren av kompaktmaski-
ner, Sherpa, har nyligen lanserat Sherpa Z10-
modellerna. Sherpa säljs i Sverige av Thovo AB 
från Kullavik.

Sherpa Z10 modellerna är batteridrivna 
kompaktlastare som verkligen är kompakta. 
De har endast 76 cm bred och kan ta sig in ige-
nom i stort sett alla dörrar och passager.

Tack vare sin glidstyrning kan den också 
klara av tvära svängar och trånga utrymmen. 
Med ett 400 Ah batteri har Z10:an en nytt-
jande tid på cirka 6 timmars hundra procent 
körning.

Drivlinan är fyra stycken hydraulmotorer 
som ger en stark framdrift på cirka 3Kw. Last-
kapacitet ligger på cirka 500 kg. Det finns extra 
hydrauluttag med möjlighet för att använda 
hydrauliska redskap.

Ergonomiskt är Z10:an utformad med höft-
stöd, justerbar ståplattform i höjdled, inbyggd 
led lampa, ergonomiska styrhandtag mm.

Z10:an kan avlasta mycket av materialhan-
teringen på byggplatsen och utan avgaser eller 
störande ljud.

Det finns ett 20-tal redskap/tillbehör för al-
lehanda arbeten såsom hydraulisk borst vals, 
grip skopor, material skopor, gafflar, lyft ok, 
vacuum lyft, fräsar, jordborr, plogar med flera.

SHERPA Z10

Den nya SQ50-serien snabbfästen och tiltro-
tatorer passar grävmaskiner på 7-13 ton. Steel-
wrist SQ är en helautomatisk oljekopplingstek-
nik som används i snabbfästen och tiltrotatorer 
på grävmaskiner för att koppla hydrauliska red-
skap. SQ50 uppfyller specifikationerna i Open-
S-standarden för helautomatiska snabbfästen, 
och kommer att fasas in på X12 och X14 tiltro-
tatorer vilket innebär att framtida snabbfästen 
och tiltrotatorer av S-typ kan uppgraderas till 
SQ-typ. S50 och SQ50 snabbfästen är stålgjutna 
och har Front Pin Lock framaxellås som säker-
hetslösning. Front Pin Lock är ett mekaniskt 
lås för den främre axeln som enligt Steelwrist 
minskar risken för tappade redskap.

X12 och X14 tiltrotatorer har ny design på 
över- och underdel för att göra det möjligt att 
uppgradera från S50 till SQ50 i ett senare ske-
de, även om kunden inte valt SQ i den första 
beställningen. Den nya generationen X12 och 
X14 tiltrotatorer börjar levereras under kvartal 
tre 2022.

SQ på överdelen av tiltrotatorn möjliggör 
snabba byten mellan tiltrotator och andra red-
skap, och SQ på redskapsfästet av tiltrotatorn 

möjliggör snabba byten mellan hydrauliska 
redskap, enligt Steelwrist. Genom att använ-
da SQ kan redskapen till tiltrotatorn få en 
lägre kostnad eftersom rotationsfunktionen 
är inkluderad i tiltrotatorn, enligt Steelwrist. 
”Med introduktionen av SQ50 helautomatiska 
snabbfästen och tiltrotatorer förändrar vi spel-
planen för det växande segmentet av 10-tons 
grävmaskiner, med en flödeskapacitet på 120 
liter per minut med lågt mottryck”, säger Ste-
fan Stockhaus, vd Steelwrist. ”Det här gör det 
möjligt även för mellanstora grävmaskiner att 
använda redskap som kräver högt oljeflöde på 
ett effektivt sätt.”

Med introduktionen av SQ50 har Qplus-
teknologin uppdaterats för att klara högre flö-
den. Med ytterligare 20 procent i flödeskapa-
citet kan även redskap som kräver högt flöde 
användas på mellanstora grävmaskiner. I sam-
band med introduktionen av SQ50 kommer 
Steelwrist under 2022 också att introducera 
en ny Absolut-rotationssensor för att ge mer 
exakt data till maskinstyrsystem. Tillsammans 
med Steelwrist Autotilt blir produktiviteten 
högre, enligt Steelwrist

Steelwrist introducerar SQ50



ALLU CRUSHER
EFFEKTIV ÅTERVINNINGSKROSSNING

Krossa och återvinn material effektivt, snabbt
och enkelt direkt på arbetsplats eller terminal
med ALLU Crusher.

- Patenterad käftrörelse.
- Slutfraktioner mellan 0-16 och 0-200mm.
- Snabb & enkel omställning av fraktion.
- För grävmaskiner mellan 8 och 38 ton.
- Slank ram utan utstickande detaljer.
- Skyddad remdrivning – självjusterande
& underhållsfri.
- Lättstartad & snabb tack vare kraftfulla motorer.
- Öppnas som mussla för smidig service.

Scanna för video på ALLU Crusher

ALLU Sverige AB
sverige@allu.net
0171-17 15 17
allu.net

Andersen Contractor AB
0171-46 51 51

sales@andersen-contractor.se
www.andersen-contractor.se

Husk ring 
Andersen, Hvergang!

Hyr din dammbekämpning 
av Andersen Contractor
Andersen Contractor AB löser dina dammproblem såväl utomhus som inomhus. För utomhusbruk används 
primärt mobila vattenkanoner. Inomhus används både mobila och fast monterade dimningssystem.

Från 3,000 kr/vecka!

HydroBoss ET
En liten, smidig flexibel dammbekämpare för inomhusbruk. 
Smider ett jämn fint lager av vattendimmar som binder bygg-
dammet. Vattenkapacitet 70 l. Perfekt för lättrivning, torrborr-
ning och kapning i betong, slipning av betonggolv med mera.

HydroBoss 70
Mobil utomhus dammbekämpning för de stora ytorna. Högeffektiv 
pump som dammbekämpar upp till 60 m i längd och XX m i bredd. 
Ställbar rotationsvinkel.

Hyr dammbekämpning_Andersen.indd   1Hyr dammbekämpning_Andersen.indd   1 2022-03-07   13:332022-03-07   13:33



DET FINNS 
ENDAST ETT
DET SJÄLVKLARA VALET I RIVNINGSBRANSCHEN!

Vi erbjuder världens mest sålda snabbfästessystem med över 42 000 
sålda system världen över. Vi har decennier av erfarenhet och testande 
bakom oss. Våra lösningar fungerar och du får en enastående kombination 
av kvalité, prestanda och säkerhet. 

• Blixtsnabba byten av hydrauliska, elektriska och 
mekaniska redskap direkt inifrån hytten.

• Alltid rätt redskap för ditt arbetsmoment.

• Kan distribuera hydraulolja, smörjfett, vatten och el.

• Ingen personal runt maskinen vid redskapsbyten.

• Ökad säkerhet.

• Minimerar oljespill.

• Reducerar antalet maskiner på arbetsplatsen.

• Reducerar transportkostnader.

• Skyddad slangdragning på maskin och redskap.

• Ökad produktivitet 

• Ökad lönsamhet.

• Rent och snyggt i hytten.

• För maskiner mellan 1-120 ton.
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Sorting A-Z
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Exhibitors & brand names | 

123erfasst.de GmbH

Location Lohne
Germany A2.505

24/7 HydraulikService

See PIRTEK Deutschland GmbH
Germany A6.337

24/7 HydraulikService

See PIRTEK Deutschland GmbH
Germany A6.337

2B Hydraulik GmbH

Location Hohber-Hofweier
Germany A5.341

3B Hungaria Kft

Location Zalaegerszeg
Hungary B2.114

A. Tristany Comas, S.L.

Location Barcelona
Spain B2.529

A.M.A. S.p.A.

Location San Martino in Rio (RE)
Italy A6.512

A.P. van den Berg GeoTechnology

Location Heerenveen
The Netherlands C2.313

A.T.I.B. Magnetics

Location Longhena BS
Italy C5.513

TRÄFFA OSS PÅ BAUMA!  
MÜNCHEN 24-30 OKTOBER 
MONTER: FN.821/1
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24/7 HydraulikService

See PIRTEK Deutschland GmbH
Germany A6.337

24/7 HydraulikService

See PIRTEK Deutschland GmbH
Germany A6.337

2B Hydraulik GmbH

Location Hohber-Hofweier
Germany A5.341

3B Hungaria Kft

Location Zalaegerszeg
Hungary B2.114

A. Tristany Comas, S.L.

Location Barcelona
Spain B2.529

A.M.A. S.p.A.

Location San Martino in Rio (RE)
Italy A6.512

A.P. van den Berg GeoTechnology

Location Heerenveen
The Netherlands C2.313

A.T.I.B. Magnetics

Location Longhena BS
Italy C5.513
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”Äntligen är det dags för mässorna att dra 
igång igen och vi på Pentruder är glada att 
kunna presentera två nya produkter till Bau-
ma och Demcon 2022. En ny och förbättrad 
transportvagn för HF-sågarna, samt en kärn-
borrmaskin tillhörande HFi-systemet”, berät-
tar Elin Skantz, ansvarig för marknadskom-
munikationen på Tractive AB, företaget som 
utvecklar och tillverkar Pentruder. 

Den nya transportvagnen liknar på många 
sätt den som hör till RS2-väggsågen med en 
mer modern design. Den är ännu mer stabil 
än sin föregångare och tack vare den nya de-

signen har den plats för sågklinga och skydd 
utöver sågenhet, drivaggregat, räls, rälsfötter, 
kablar och fjärrkontroll som fick plats på den 
äldre modellen. 

”På Pentruder har vi alltid håltagarens var-
dag i åtanke och vårt fokus är på hur vi kan 
erbjuda produkter som underlättar för dem. 
Därför fortsätter vi att förbättra våra produkter 
om vi ser en möjlighet till det. Det spelar ingen 
roll om de redan säljer bra, kan vi förbättra så 
gör vi det”, förklarar Skantz. 

Nästa produkt inom det nya HFi-systemet 
är MDU2, en heavy-duty kärnborrmaskin 

samt tillbehör till denna. Det är en kraftfull 
3-fasmaskin med ett brett varvtalsområde för 
både små och stora borrkronor. 

”MDU2 har varit under utveckling i flera år, 
och vi är väldigt nöjda med resultatet. Vi vet 
att den här maskinen är väldigt efterlängtad, 
men vi kan inte lansera den förrän alla tester 
är genomförda och vi har alla delar till den i 
lager. Som allting ser ut nu så kommer vi pla-
nera en lansering av MDU2 under nästa år”, 
säger Kristoffer Johnsen, Operations director 
på Tractive. 

www.pentruder.se

Pentruders nyheter till Bauma och Demcon 2022

Aquajet visar hela sortimentet av vattenbilnings-robotar på bauma 2022

Aquajet kommer att visa upp hela sitt sorti-
ment av vattenbilnings-robotar i en större 
och bättre monter på bauma 2022 i München, 
Tyskland. Besök monter A1.325 för att se Aqua-
jets revolutionerande nya Aqua Cutter 750V 
med patenterad Infinity-oscillation tillsam-
mans med Aqua Cutter 410A, Aqua Cutter 
410V och Ergo compact vattenbilnings-robot. 

Företaget kommer också att lyfta fram flera 
tillbehör som ökar mångsidigheten.

”Vår nya monter har en enkel, strömlinjefor-
mad design med en generös mängd utrymme 
som gör att hela vårt sortiment av Aqua Cutter-
robotar kan stå i centrum," säger Roger Simons-
son, Aquajets vd. "Även om det är lätt att hitta 
information online, är det att se utrustningen 

personligen och få kontakt med produkt- och 
applikationsexperter ett av de bästa sätten att 
lära sig och fatta köpbeslut. Vi är glada över att 
kunna ge den upplevelsen för utställningsdelta-
gare på Bauma 2022”, tillägger Simonsson.

Aquajet kommer att visa upp sin nyaste 
Hydrodemolition-robot, Aqua Cutter 750V. 
Roboten har ett nytt oscillationsmönster som 
är det första i sitt slag och flyttar vattenstrålen i 
ett oändligt mönster, d v s i ett figur-8-mönster. 
Detta gör att roboten kan ta bort mer betong 
i en enda passage samtidigt som den minskar 
skuggning, eliminerar risken för rörhål och ger 
en idealisk bindningsyta. Den nya 750V har ock-
så nästa generations Evolution 3.0 Control Sys-
tem som inkluderar nya funktioner för att göra 
operatörens arbete enklare, inklusive möjlighe-
ten att automatiskt beräkna optimala inställ-
ningar för lansens rörelse för större precision 
och effektivitet. Som alla Aqua Cutter-robotar, 
rengör och avkalkar 750V armeringsjärn utan 
att orsaka mikrosprickor. Den bibehåller också 
exceptionell horisontell, vertikal och överlig-
gande räckvidd, vilket gör den lämplig för en 
mängd olika betongborttagningsuppgifter, så-
som renovering och bro- och vägreparation.

www.aquajet.se



MONSTERMASSAN
..

Äntligen är Bauma här igen om än inte som innan Covid-
pandemin drabbade världen. Men Bauma är Bauma och 
kommer återigen att locka över 3500 utställare från över 
60 länder och kanske 600000 besökare från långt över 200 
länder. Bauma är fortfarande världens största mässa. 

B
auma är ingen monstershow i negativ 
bemärkelse, det kan nog de flesta be-
kräfta. Även om det kan vara en tuff 
mässa som utställare då den varar i sju 
hela dagar. Grovt uttryckt finns inte det 

som inte finns på Bauma produktmässigt. Bau-
ma är världens största mässa i alla kategorier, 
det finns ingen annan mässa som kan mäta sig 
med Bauma, vare sig det gäller antal utställare 
eller utställningsyta. Showen spänner över allt 
inom maskiner, utrustning och tillbehör inom 
byggbranschen och gruvdrift.

FLYTTAD ETT HALVÅR
Bauma var ursprungligen tänkt att hållas i 
München i april i år. Men på grund av Covid-
pandemin valde arrangören redan i april 2021 
att flytta fram mässan till 24-30 oktober 2022. 
Ett klokt beslut som inte ställer till mycket be-

BAUMA ÄR TILLBAKA
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kymmer varken för arrangören eller företagen 
som ska ställa ut.

Det kan vara bra att vara lite förberedd om 
man tänker besöka mässan istället för att vandra 
runt på den 614 000 kvadratmeter stora mässan 
som består av 18 salar och tre stora utomhusy-
tor. Stegräknarna går varma den här veckan.

Betongkaputrustning såsom borrsystem, 
väggsågar, trådsågar, kapmaskiner, diamantverk-
tyg, lätt rivningsutrustning och rivningsrobotar, 
maskiner för slipning och polering av betong-
golv, luftrenare och dammsugare etc finns i hall 
A1. Som vanligt kommer demonstrationer att 
äga rum strax utanför väggarna i hall A1. Kom-
pressorer, pumpar, generatorer med mera finns 
i hall A4. Motorer och komponenter i A4. Olika 
typer av liftar, ställningar och bygghissar ställs 
ut främst på uteområdet Norr. Stora och små 
entreprenadmaskiner, återvinningsutrustning, 

rivnings- och återvinningsverktyg finns i hall C5 
och C6 samt uteområdena Nord och Syd.

TVEKSAMT OM ÅRETS BAUMA SLÅR 
REKORD
När mässan anordnades 2019 ställde 3 700 före-
tag ut från 68 olika länder och mässan besöktes 
av 620 000 personer från 200 länder. Det var 
en ökning av besökarna med 40 000 personer 
jämfört med mässan 2016. Mer än 250 000 be-
sökare kom från länder utanför Tyskland, vilket 
gör Bauma till en verkligt internationell mässa.

Inför årets mässa ser utsikterna goda ut och 
mässan är fullbokad. En gissning är dock att 
Bauma kanske inte får lika många utställare som 
2019, men säkert runt 3 500 utställande företag. 
Ett antal företag som PD känner sedan länge 
har valt att dra sig ur Bauma till förmån för egna 
marknadsföringsinsatser. En liten trend kan 

skönjas att det finns ett visst motstånd mot dessa 
gigantiska mässor nu för tiden. Man tycker att 
det är omöjligt att beräkna hem kostnaderna för 
mässan, som för många av de stora utställarna 
blir gigantiska om man räknar in monterytan, 
kostnaden för att bygga avancerade montrar, ca-
tering under mässan, rese- och logikostnader för 
de som arbetar med konstruktion och i montern 
under mässan med mera. Många tror att små 
nischade mässor som är geografiskt begränsade 
ger betydligt mer och att man då kan ta hand om 
kunderna på ett bättre sätt.

Vi vet inte heller säkert hur smittspridningen 
kommer att se ut till hösten. Viruset har en ten-
dens att spridas mer under den kallare delen av 
året och det finns naturligtvis risk för nya muta-
tioner. Däremot kan vi nog vara ganska säkra på 
att mässan inte riskerar att bli inställd.

www.bauma.de

BAUMA ÄR TILLBAKA
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Adamas BV A1.233
AGP EUROPE BV  EWE.06
AIRTEC AG   A1.521
AJCE Europe B5.513
Alfred Kärcher SE & Co. KG  A1.103
ALL-KOR Co  C5.514
ALLU Finland OY  FN.1021/2
ANAC MAKINA CO LTD. A6.519
Anbaufräsen PC GmbH FS.1208/1
Antraquip Corporation C5.503
Aquajet Systems AB A1.325
Aquajet Systems AB FM.711/4
Atlas Weyhausen GmbH C6.212
AUSA Center, S.L.U. FM.709/7
AUTEC Srl FM.807/9
Avant Tecno Oy FM.709/3
BATMATIC s.r.l. A1.105
BLASTRAC BV A1.137
Boart Longyear Suisse Sarl C2.414
BRAUN Rückbautechnologien GmbH A1.215
Breaker SRL A1.414
Briggs & Stratton Germany GmbH A2.349
Brokk AB A1.451
Brokk AB FM.711/4
Brokk DA GmbH FM.711/4
CAMS SRL FS.1211/9
Cangini Benne s.r.l. C5.149
Cangini Benne s.r.l. FM.711/4
Cangini Benne s.r.l. 45C.C45.9
Caterpillar SARL A4.336
"CEDIMA Diamantwerkzeug- und 
Maschinenbaugesellschaft mbH" A1.349
CEJN Product GmbH A3.313/J
Conjet AB A1.509
CONTEC GmbH 01A.A01.3
CONTEC GmbH A1.212
CONTEC s.r.l. C1.512
CORAZZA SRL B5.450
CORIMAG S.r.l. B5.324
Cormach S.r.l. FN.722/10
Cormidi FN.1015/7
Cormidi C5.149
D & A Heavy Industries Co., Ltd. C5.402
DAEDONG ENGINEERING Co. Ltd. C5.303
Daemo Engineering Co., Ltd. B5.237
DARDA GmbH FM.711/4
Dehaco B.V. FN.624/7
"DEMAREC Demolition and Recycling 
Equipment BV" FM.711/4
Di-Star Ltd. A1.500
DIAM INDUSTRIES A1.116
Diamond Tools Austria GmbH A1.515
DIECI S.r.l. FS.1109/5
Dieckmann, M., Diamantwerkzeugfertigungs GmbH 
C2.401
DIEWE GmbH A1.315
DIGGA Ltd B5.225
DIGGER - DTR C2.503
Doosan Bobcat EMEA s.r.o. FN.817
Doosan Infracore Europe, s.r.o. FM.711/1
"Dr.Schulze GmbH Diamantwerkzeuge 
- Maschinen" A1.149
Dr. Fritsch Sondermaschinen GmbH A1.522

DYNASET Oy Powered by Hydraulics  FN.1015/15
DYNASET Oy Powered by Hydraulics B5.416
E-Z Drill, Inc. C4.746
EHWA DIAMOND IND. CO., LTD. A1.223
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock 12A.A12.36
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock A1.537
EmiControls C5.336
engcon Germany GmbH FM.708/3
Epiroc Deutschland GmbH FS.1208/1
EURODIMA GmbH & Co. KG A1.402
Euromecc S.r.l. FS.907/5
"Fachverband Betonbohren und 
-sägen Deutschland e.V." A1.138
FARESIN INDUSTRIES S.p.A. FS.1208/2
Fast Verdini S.R.L. FS.905A/1
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH A1.319
FRUTIGER Company AG B5.224
Geith International Ltd. C5.516
GSSI, Geophysical Survey Systems, Inc A1.512/1
GIPO AG FN.921/9
GÖLZ GmbH 12A.A12.39
GÖLZ GmbH A1.449
Hammelmann GmbH A1.425
Hammer Srl FM.711/4
HAN MAKINA SAN.TIC.LTD.STI. C4.231
"Heger GmbH Excellent Diamond Tools" A1.438
Hidromec srl A4.104
HIDROMEK A.S. FN.919/1
Hilti Deutschland AG 12A.A12.12
Hilti Deutschland AG 12A.A12.6
Hilti Deutschland AG A1.313
HIMOINSA 56A.A56.9
HIMOINSA A5.149
HINOWA S.p.A. FS.903/8
HINOWA S.p.A. C4.325
HONDA MOTOR EUROPE LOGISTICS NV A4.149
HSD Europe GmbH EWE.18
Huddy Diamonds s.r.o. C1.415-11
Husqvarna Deutschland GmbH A1.137
Husqvarna Deutschland GmbH A1.320
Hycon A/S FM.711/4
Hydraram Deutschland GmbH C5.349
Hydro-Tec GmbH A1.403
"Hyundai Construction Equipment Europe" FM.813A
HYUNDAI EVERDIGM Corp. FS.1106/2
ICS Oregon Tool Europe S.A. A1.415
ICS Oregon Tool Europe S.A. 12A.A12.29
Idrobenne s.r.l. C4.148
IDROMECCANICA BERTOLINI S.P.A. A1.539
IDROMECCANICA RAMTEC C5.415
IMPACTS GmbH A1.305
Inan Makina San. Ve Tic. A.S. B5.412
INDECO Ind S.p.a. FM.709/8
Indexator Rotator Systems AB FM.807/5
Italmek Srl C5.409
Janser GmbH A1.102
"John Deere Construction & Forestry Company" FS.1111
"Kaindl Schleiftechnik Reiling GmbH" A1.427
KAMAT GmbH & Co.KG.               A1.334
KAMAT GmbH & Co.KG. 01A.A01.29
Kaskod-Mtronix OÜ A1.533
Keestrack NV FN.1017/1
KEMROC Spezialmaschinen GmbH FN.1019/5

"KERN-DEUDIAM Diamantwerkzeuge und 
Maschinen GmbH" A1.422
Kinshofer GmbH C5.149
Kinshofer GmbH FM.711/4
Kleemann GmbH FS.1110
"Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG" A1.541
"Kobelco Construction Machinery Europe B.V." FN.1016
KOMATSU EUROPE INTERNATIONAL N.V. 56C.C56.9
KOMATSU EUROPE INTERNATIONAL N.V. 56C.C56.13
KOMATSU EUROPE INTERNATIONAL N.V. 56C.C56.19
KOMATSU EUROPE INTERNATIONAL N.V. 56C.C56.15
KOMATSU EUROPE INTERNATIONAL N.V. 56C.C56.17
KOMATSU EUROPE INTERNATIONAL N.V. C6.233
KOMATSU EUROPE INTERNATIONAL N.V. C6.223
KOMATSU EUROPE INTERNATIONAL N.V. FM.713/1
KOMATSU EUROPE INTERNATIONAL N.V. FM.HOF 60C.1
KOMATSU EUROPE INTERNATIONAL N.V. C6.232
KOMATSU EUROPE INTERNATIONAL N.V. C6.222
"Komatsu Germany GmbH - Mining Division" FM.713/1
KONVERMA Abbruchgeräte B5.227
KTEG GmbH FN.717
KUBOTA (Deutschland) GmbH A4.327
KUBOTA Baumaschinen GmbH FN.1019/1
Lehnhoff Hartstahl GmbH FM.710/2
Leotech S.r.l. C5.127
"Liebherr-International Deutschland GmbH" FM.714/2
Liftroller AS C4.547
LISSMAC Maschinenbau GmbH 01A.A01.43
LISSMAC Maschinenbau GmbH A1.249
MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. FS.1003/1
Mantovanibenne s.r.l. FN.917/2
MB Dustcontrol BV C5.537
MB S.p.A. FN.821/5
MB S.p.A. C5.215
MBI B.V. C1.140
MBI Deutschland GmbH FN.917/2
McCloskey International Ltd FS.1211/1
MCS Global Ltd A2.410
MCS Mobile Control Systems SA A2.540
MECALAC FM.714/1
Meijer Diamond Tools BV A1.531
Messersi' S.p.A. FN.1018/2
Mikasa FS.1013/1
MIKASA SANGYO Co., Ltd. FS.1013/1
MONTABERT SAS C5.425
MotoCut Oy C5.542
MultiOne S.r.l. FM.714/9
Nakayama Iron Works Ltd. C2.425
National Flooring Equipment EWE.09
NPK Europe Mfg.s.r.o. FN.1020/3
OilQuick AB FN.821/1
Okada Aiyon Corporation C5.438
OSA DEMOLITION EQUIPMENT S.R.L C5.238
OTTO BAIER GmbH EWE.02
Padley & Venables Ltd. C2.436
Putzmeister Holding GmbH B6.300
Putzmeister Holding GmbH B6.101
Putzmeister Holding GmbH B6.100
Putzmeister Holding GmbH FM.HOF 60B.9
Putzmeister Holding GmbH FM.HOF 60B.11
Putzmeister Holding GmbH FM.709
Remu Oy B5.408
RIVARD FN.926/9

UTVALDA
UTSTÄLLARE BAUMA 2022

FÖRETAG FÖRETAG FÖRETAGHALL HALL HALL
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ROCK.ZONE GmbH FN.1015/11
Rockmore International GmbH C2.327
"ROCKSTER Austria International GmbH" B2.214
"ROCKSTER Austria International GmbH" 12B.B12.37
"ROCKSTER Austria International GmbH" 12B.B12.35
ROSSI GmbH A3.308
Rossi S.p.A. A3.308
Rotar International B.V. C5.337
Rotobec B5.229
Rototilt GmbH FN.914/9
RUBBLE MASTER HMH GmbH B2.236
RUBBLE MASTER HMH GmbH 12B.B12.11
Saint-Gobain Abrasives GmbH 12A.A12.38
Saint-Gobain Abrasives GmbH A1.437
SAMEP TOOLS SAS B5.312
SARL Tecman B2.148
SBL Maschinenbau GmbH B5.315
SBM Mineral Processing GmbH B2.249
Scanmaskin Sweden AB A1.338
Schwamborn Gerätebau GmbH A1.314
Schwamborn Gerätebau GmbH 12A.A12.13
PDi Magazine, PDa Magazine A1.136
SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH FM.712
Sensor-Technik Wiedemann GmbH A2.225
Sensors & Software, Inc. A2.613
SHEARCORE C5.529
Sherpa Miniloaders BV B5.549
Sherpa Miniloaders BV FM.711/4
SIMA, S.A. A1.125
Simex s.r.l. C5.325
Skancraft GmbH & Co. KG B5.545
SOCOMEC S.p.A. B5.146
SOCOMEC S.p.A. B5.145
SOLGA S.L. A1.312
"SONMAK Mermer ve Sondaj 
Ekipmanlari Imalat A.S." A1.514

Soosan Heavy Industries Co., Ltd. FN.919/6
SPRING S.r.l. A2.217
STANLEY Infrastructure C5.448
Steelwrist AB FN.917/6
"Stihl Vertriebszentrale AG & Co. KG" 12A.A12.22
"Stihl Vertriebszentrale AG & Co. KG" A1.327
Superabrasive EOOD A1.213
"Surface Systems & Instruments,Inc." A2.622
Tehma SA A1.128
TREVI BENNE S.p.A. C5.424
Trelawny SPT Ltd A1.130
"Tyrolit Construction Products GmbH" 01A.A01.33
"Tyrolit Construction Products GmbH" 01A.A01.37
"Tyrolit Construction Products GmbH" A1.139
URACA GmbH & Co.KG A1.248
V. Broendum A/S A1.114

Von Arx AG A1.112
VTN EUROPE SPA B5.413
Wacker Neuson SE FN.915
WAKRA Maschinen GmbH A1.301
WIDECUT CO., LTD. A1.126
Wimmer Hartstahl GmbH & Co KG A6.113
Wimmer Hartstahl GmbHH & Co KG 56A.A56.11
WLP SYSTEMS SRL C5.410
Xcalibre Equipment Ltd C1.136
Yamamoto Rock Splitter Limited B5.505
"Yanmar Construction Equipment Europe" FN.1017/2
Yanmar Europe B.V. A4.425
Zeppelin Baumaschinen GmbH FM.60B.3
Zeppelin Baumaschinen GmbH B6.106
"Zoomlion Heavy Industry Science & 
Technology Co. Ltd." FS.905/2

FÖRETAG FÖRETAG FÖRETAGHALL HALL HALL
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UtBildning för både anställda och kunder 
HUSQVARNA SATSAR PÅ UTBYGGT CENTER FÖR   

Husqvarna har utökat sitt utbildningscenter i Söderköping för att kunna utbilda 
sina kunder och även anställda mer effektivt i hanteringen av deras maskinparker.

M
ellan den 9-13 maj genomförde Hus-
qvarna Construction Products en 
intensiv vecka på sin anläggning i 
Söderköping, Sverige. Satsningen 
bestod i flera dagars produktutbild-

ning för sina anställda, en golfturnering för de 
anställda samt en Öppet hus-dag för kunder 
och invigning av den nya demonstrationsan-
läggningen i Söderköping.

TRÄNING OCH GOLFTURNERING
Veckan inleddes med tre intensiva utbildnings-
dagar där medarbetarna gjorde en grundlig ge-
nomgång av alla nya produkter i sortimentet. Det 
fanns också möjlighet att testa maskinerna i en 
riktig miljö. Torsdagen den 12 maj ägnades främst 
åt en golfturnering mellan anställda, som hölls på 
Klinga Golfklubb söder om Norrköping. Kanske är 
turneringen starten på en tradition där även kun-
der kommer att bjudas in att tävla i framtiden.

ÖPPET HUS
Fredagen den 13 maj hölls öppet hus på Hus-
qvarnas anläggning i Söderköping. Många 
kunder var inbjudna samt representanter från 
kommunledningen i Söderköpings stad. Hus-
qvarnas anläggning är strategiskt belägen precis 
vid infarten till Söderköping och svår att missa. 

Husqvarnas regions försäljningsdirektör Per Hell-
ström klipper ståltrådsbandet med den nya batte-
ridrivna kapmaskinen K1 Pace från Husqvarna och 
tillkännager att det nya demonstrationscentret 
är invigt.

Detta var ursprungligen HTC Swedens huvud-
kontor, tillverkningsanläggningar och utbild-
ningscenter. Redan innan Husqvarna förvär-
vade HTC fanns här ett stort utbildningscenter.

Husqvarna Construction Products har utö-
kat utbildningscentret med nya exteriöra testy-
tor för sina glättare, fräsmaskiner, shotblasters 
och komprimatorer. En stor hall har också 
byggts där kunderna kan testa Husqvarnas alla 
maskiner och utrustning för rivning och be-

tonghåltagning. Det finns också områden för 
utbildning av operatörer av rivningsrobotar. 
Inne på utbildningscentret finns redan testytor 
för sortimentet av maskiner för slipning och 
polering av betonggolv och andra typer av ytor. 
Det finns också hörsalar för teoretisk utbild-
ning. Ett nytt servicecenter har också byggts i de 
lokalerna för reparationer och service av Hus-
qvarnas hela breda produktsortiment.

www.Husqvarnacp.com
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AQUA CUTTER 750V
Aquajets nya revolutionerande vattenbilningsrobot

Aquajet Systems AB  | +46 (0) 383-508 01 | aquajet@aquajet.se | www.aquajet.se TITTA PÅ VIDEO >>

 » Högre prestanda - bättre resultat

 » Patenterat Infinity oscillationssystem

 » Automatisk beräkning för optimala inställningar

 » Inga piphål

 » Aquajet Precision Drive

 » Ingen kalibrering behövs

 » Fjärrstyrd start och stopp

 » Ökad larvbandshastighet

 » Evolution 3.0 styrsystem

 » Aquajet Online 

Se Aquajets senaste nyheter på: 

BAUMA        DEMCON
24-30 oktober, München
Mässmonter A1.325 

24-25 november, Stockholm
Mässmonter 20
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Vid ett stort och prestigefyllt rivningsprojekt i Lille, Frankrike, använde en 
rivningsentreprenör framgångsrikt utrustning från Trevi Benne och Volvo 
med stor framgång.

VOLVO OCH TREVI BENNE   

i franskt rivningsprojekt

D
en 17 maj 2021 inleddes ett ambitiöst pro-
jekt för rivning och återuppbyggnad av 
administrationsbyggnaderna vid Gene-
ral Council of Department of the North 
(FORUM) i Rue Gustave-Delory i Lille, 

Frankrike. I slutet av sommaren 2023 kommer 
ett nytt komplex att byggas som ska inrymma 
departementstjänster med kontor och lägenhe-
ter samt flera grönområden och parkeringsplat-
ser. Rivningsfasen innebar att två byggnader 
med anor från 70-talet med en maximal höjd på 
55 meter skulle rivas. Till en början prioriterades 
sanering och efterbehandling och borttagning 
av asbest. Därefter avlägsnades och sorterades 
cirka 1350 ton avfall och 200 ton metall av olika 
slag, och mängden återvinning inom området 
var nära 95 procent. Rivningsfasen var den mest 
känsliga och krävde att operatören skulle visa 
största möjliga uppmärksamhet vid demon-
tering och avlägsnande av spillror från de övre 
våningarna till marken på ett kontrollerat sätt 
för att skydda hotellstrukturen bredvid, och in-

volverade användning av speciella sprutpistoler 
för stofthantering.

MASKINER PÅ PLATS
På plats fanns den första Volvo EC750 EHR 
100 ton rivningsgrävaren som såldes i Frank-

rike, utrustad med en 36 meter bom med hög 
räckvidd som användes tillsammans med en 
60 ton Volvo EC 480 grävmaskin, även den i en 
rivningskonfiguration, utrustad med en 28 me-
ter lång rivningsbom med hög räckvidd. Den 
tredje maskinen på plats var en Cat 325-gräv-
maskin utrustad med rivningshammare och 
sorteringsgrip. Tillbehören som användes kom 
från den italienska tillverkaren Trevi Benne 
och inkluderade primärkrossen HC 40 monte-
rad på Volvo EC 750, och en 4500 kg universal-
processor MK 38P med booster som användes 
på Volvo EC 480. Maskinen var också utrustad 
med CB Combi Kit, FR Pulveriser Kit och CS 
Shear Kit medan Volvo EC480 använde HDV-
krosskopor.

HC-serien av hydrauliska krossar är desig-
nade för de mest känsliga och exakta primär-
krossningsfaserna primary crushing phases, 
och är särskilt användbara vid rivning av ar-
merade betongkonstruktioner och för bort-
tagning av material på höjden. Trevi Benne 

Paolo Pellizzari, area manager Trevi Benne, 
och Christian Tadiotto, marketing manager 
Trevi Benne.



66    Branschtidningen Professionell Demolering • 3-2022

hävdar att det är den snabbaste, mest exakta, 
kraftulla och kompakta utrustningen av den-
na typ av verktyg som finns idag. HC-serien 
finns i 16 modeller, allt från den lilla 250 kg 
HC 02 till 27,5 ton HC 250. Den har det nya 
utbytbara tandsystemet HD för att öka ma-
terialbrytningseffektiviteten, vändbara skär, 
en hastighetsventil som dubblar hastigheten 
och en skyddad och förstärkt, kontinuerligt 
hydraulisk rotationsenhet med dubbelmoto-
ralternativ.

Pulveriseraren MK Series Multi Kit är en 
multifunktionell utrustning som består av en 
universalkropp till vilken olika rivningssatser 
är kopplade tack vare ett innovativt hydrau-
liskt snabbkopplingssystem som gör att det 
operatören slipper gå ut ur maskinen. Detta så 
kallade IZI-Locksystem möjliggör byte av kit 
på plats med en enda operatör på mindre än 
fem minuter. En version utrustad med boos-
terventil, som är monterad på hela premium-
rivningslinjen, hjälper användaren i rivnings-
fasen när materialet som ska krossas ger större 
motstånd, och dubblar kraften – grävmaski-
nens arbetstryck – till så mycket som 750 bar. 
Boosterteknologin tillåter därför minskning av 
öppnings-/stängningscykeln för käftarna och 

innebär därmed sparad tid och en avsevärd ök-
ning av produktiviteten.

Trevi Benne informerades av föraren av Vol-
vo EC 750-grävmaskinen att HC 40-krossen på 
4000 kg visade sig vara ett perfekt val när den 
monterades på den 36 meter långa bommen. 
Det sades ge en solid prestanda och gjorde 
den lika pålitlig som den var snabb i käkarnas 
öppnings-/stängningscykel och extremt kraft-
full när den stängdes. Denna modell visade sig 
vara den idealiska utrustningen för denna typ 
av arbete eftersom betongen som skulle beläg-
gas var upp till 700 mm tjock i vissa sektioner.

ENTREPRENÖR, DISTRIBUTÖR OCH 
TILLVERKARE – ETT PERFEKT TEAM
Operatören av EC750 arbetar för Renard Com-
pany, vars ägare är Olivier Renard. Det är ett fa-
miljeföretag, specialiserat på rivning, återvin-
ning och avveckling, baserat i Escaudain, nära 
Valenciennes, och sysselsätter cirka 120 perso-
ner. För leverans av rivningsutrustningen som 
används i Lille, samarbetar Trevi Benne med 
den franska distributören Cimme Sodimat, ett 
företag som grundades 1952, som är verksamt i 
regionerna Hauts-de-France, Normandie, Bre-
tagne och Grand Est och är idag återförsäljare 

av Volvo Construction Equipment, och har ar-
betat med Trevi Benne i över 20 år.

Francois Defrenne, general manager Cimme 
Group, uppgav att företaget började som åter-
försäljare av reservdelar och schaktmaskiner, 
men nu kommer 70 procent av omsättningen 
från att leverera Volvoutrustning. Företagets 
filosofi är att leta efter de bästa leverantörerna 
och samarbetspartnerna, såsom Volvo och pre-
miumredskap från Trevi Benne. ”I mer än tjugo 
år har vi arbetat med Trevi Benne för leverans 
av grävskopor och lastarskopor och rivnings-
utrustning. I början av förhållandet riktades 
förfrågan endast till skopor, Trevi erbjöd oss 
ett brett urval av produkter, snabba leveranser 
och alltid redo och (med) omfattande gensvar 
både på standardutrustning och på våra speci-
fikationer. Flexibiliteten och tillgängligheten 
hos Trevi Benne är en aspekt som vi alltid har 
uppskattat och har gjort skillnad över tid”, säger 
Francois Defrenne. Cimme Group har nu också 
rivnings- och återvinningsutrustning från Trevi 
Benne som har visat sig vara lika imponerande. 
”Vi har alltid trott på valet av individuella och 
exklusiva leverantörer för att etablera en speci-
ell relation som har visat sig vara framgångsrik 
över tid”, avslutar Defrenne.
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Zemmler MS 5200 är utrustad med ett dubbel-
såll, en teknik som gör det möjligt att få ut tre 
fraktioner i ett enda moment. Den bearbetar 
bland annat byggavfall, betong, grus, asfalt, 
trä, kompost, och jord med högkvalitativt re-
sultat, enligt materialhanteringsleverantören 

OP System. En kapacitet på 150 m³ gör model-
len lämpad för anläggningar där stora volymer 
bearbetas. I Zemmlers sortiment finns både 
mobila och stationära trumsiktar från 1,8 upp 
till 18 ton. Modellen kännetecknas bland annat 
av en trumlängd på 5,2 meter, maskstorlek på 

Tre fraktioner i ett moment 
med Zemmler Multi Screen 5200

2-80 mm, trumdiameter på 2 meter (yttre) och 
1,5 meter (inre) och siktyta på cirka 46 m² (yttre 
24,5 m², inre 22,1 m²).

Thovo är en svensk leverantör av kompaktut-
rustning som kraftfullt satsat på att sälja batte-
ridrivna enheter inom entreprenadbranschen. 
Men man säljer även fossildrivna maskiner. I 
sortimentet ingår bland andra varumärkena 
Sherpa, Twinca, Muck Truck, Kovaco, och 
Tracked Carriers samt det egna varumärket 
Thovo.

På mässan Nordbygg visade Thovo flera 
nyheter. Sherpa 100 ECO från Holland är en 
glidstyrd och batteridriven minilastare som 
är väldigt smidig, lättanvänd och miljövänlig 
maskin för både inomhus- och utomhusbruk. 
Endast 76 cm bred. Batteriet på 360 Ah, 24 volt 
ger en arbetstid på upp till sex till sju timmar. 
Maskinen drivs av en 24-volts elmotor på 1,5 
hk som driver en hydraul pump. Bakhjulen 
har hydraul motorer som via kedjedrift driver 
framhjulen. Hydraulisk lyft och tilt och ma-
skinen har ett extra hydraul uttag för redskap. 
Lastkapaciteten är 300 kg och maskinen väger 
750 kg. Finns ett 20 tal olika redskap utöver 
pallgafflar och vanliga skopor som tex matt 
rivare, vacuum sug med lyft vid utskärning av 

betong eller dylikt, plog, skopa volym, skopa 
med grep, borst, etc.

Sedan en tid tillbaka säljer Thovo även dans-
ka Twincas batteridrivna minidumpers. Last-
kapaciteten på upp till 800kg och dimensioner 
som tillåter den att köras genom en dörröpp-
ning har gjort Twincas maskiner populära inom 
håltagning, demolering och ROT-arbete och 
med den robusta konstruktionen och punk-
teringsfria däck så klarar Twincas maskiner 
många år av arbete i tuffa miljöer. Total finns 9 
olika modeller i modellprogrammet med olika 
kapacitet, med eller utan saxlyft och även 2 
bensindrivna modeller finns i programmet för 
arbeten där ladd möjlighet saknas. Bland andra 
tillbehör, finns en hälllpip för betong vilket är 
praktiskt för gjutningar vid ROT-arbete, man 
slipper damm och vatten i lokalerna. 

Thovo säljer också Tracked Carriers batteri-
drivna materialtransportörer som smidigt för-
flyttar tungt material på arbetsplatsen. Finns från 
700 kg till 2200 kg lastkapacitet som R eller PRO. 
Med ”Dolly” (släp) så kan man lägga till 1000 kg 
last. Funkar speciellt bra vid längre stål, betong 

THOVO AB SLÄPPER BATTERIDRIVNA MODELLER
eller limträbalkar. Finns flera tillbehör som ro-
terande plattform, Svivel, glas/panel ställning, 
vinsch, dragkrok. Styrs med fjärrkontroll.

Thomas Voeler, som är grundare och VD för 
Thovo AB som sålt eldrivna maskiner i över 10 
år, förundras över att batteridriften tar sådan 
tid på sig att slå igenom i Sverige till skillnad 
från andra nordiska länder.

”Sverige ligger ju ofta i framkant i många 
avseenden men användningen av batteridriven 
kompaktutrustning tar tid på sig att slå igenom. 
Idag finns en mycket av smarta och miljövänliga 
hjälpmedel som snabbt kan laddas och som hål-
ler kapaciteten under en hel arbetsdag och som 
är beprövade. De är dessutom oftast smidigare, 
enklare och billigare att arbeta med än bränsle-
driven utrustning och framförallt tar man som 
entreprenör, ansvar för arbetsmiljön och mil-
jön”, säger Thomas Voeler. 

På mässan Demcon i november kan bran-
schen titta närmare på Thovo AB´s sortiment.

www.thovo.se



70    Branschtidningen Professionell Demolering • 3-2022

SVENSKA DEMOLERINGSPRISET 
delas ut för femte gången

VINNARE AV SVENSKA DEMOLERINGSPRISET

D
et var 2012 som det Svenska Demoleringspriset instiftades och 
delades på mässan DEMCON det året. Priset är ett initiativ 
från branschtidningen Professionell Demolering men delas ut 
i samverkan med branschorganisationen Byggnadsberedning 
där Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Saneringsentre-

prenörerna ingår. En jury bestående av en bred skara representanter 
är med och väljer ut vinnarna vid varje tillfälle priset delas ut. Priset 

skulle ha delats ut på mässan DEMCON 2020 men på grund av pan-
demin ställdes mässan in och så också prisutdelningen. I år på DEM-
CON 2022 har man glädjen att åter igen utse vinnare av det Svenska 
Demoleringspriset och prisceremonin sker som vanligt på Demcon-
kalaset på kvällen första mässdagen. Datumet i år är 24 november. Här 
nedan hittar du en sammanställning över all som vunnit priser i alla 
kategorier sedan 2012.

Årets Rivningsentreprenör Rivners   DEMCOM   Trellegräv   Lotus Maskin & Transport 
    
Årets håltagningsentreprenör Arnessons Betongborrning VOID   Falkenbergs Håltagning  SHC Håltagning 
              
Årets saneringsentreprenör Delades inte ut  Delades inte ut  Industri & Skadesanering Delades inte ut 
              
Årets Rivningsprojekt  Betongborrargruppen  Globax   VOID   Areco Contractor 
              
Årets håltagningsprojekt A-Borrning   Öhlunds Borr & Såg  VOID   Owe Larsson Borr 
              
Årets återvinningsprojekt Rivners   Delades inte ut  Delades inte ut  Delades inte ut 
              
Årets saneringsprojekt  Delades inte ut  Delades inte ut  Rivningsentreprenad Group SBG i Stockholm 
              
Säkerhets- & Arbetsmiljöpriset Kjell Andersson  Husqvarna   Hilti   Renluftsteknik 
              
Recycling- & Miljöpriset Jerneviken Maskin  Delades inte ut  Destroy Rebuilding Company SVB Tyringe 
              
Årets tillverkare/leverantör Brokk   Brokk   Brokk   Husqvarna Construction Products 
              
Stora Innovationspriset Tarpaper   Aquajet Systems  HTC Sweden  Scanmaskin 
              
Svenska Vattenbilningspriset Delades inte ut  Conjet   Delades inte ut  Delades inte ut 
              
Årets Rookie  Delades inte ut  Delades inte ut  Delades inte ut  DROME 
              
Hederspriser  Svend M. Andersen  Lars-Olov Dahl  Arne Holgersson  Lasse Eriksson 
     Kjell Larsson (postumt)  Gunnar Landborg  Curt Sundqvist  Stefan Hilmersson 
     Owe Persson  Tomas Åberg  Mikael Södergren  Håkan Karlsson 
     Anders Ströby     Ulf Dolfei   Rickard Danielsson 
     Bror Österman (postumt)    Claes-Göran Bergstrand Åke Sonerud 
     Håkan Thysell     Alfred Landl    
     Mats Johansson (postumt)          
     Anders Johnsen          

2012 2014 2016 2018
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återseende på Solvalla 
KÄRT     

Efter fyra års uppehåll var det äntligen dags för Maskinleverantörernas egen 
mässa, Svenska Maskinmässan. Hela 11 230 unika besökare kom till Solvalla 
i Stockholm den 2-4 juni, i både regn och strålande solsken.

T
otalt ställde cirka 120 förväntansfulla 
leverantörer ut, och i vanlig ordning 
fanns både traditionella montrar med 
maskiner uppställda och demoområde 
där maskiner och verktyg kunde testas. 

Även om besökarantalet var något mindre än 
2018 då 12 775 personer kom, låg utställar-
antalet på densamma, det vill säga runt 120 
stycken. Tidningen Professionell Demolering 
besökte några av mässans utställare och tog en 
titt på några av deras produkter.

NYTT BLAND ÅTERFÖRSÄLJARNA
Bland återförsäljarna återfanns Nordfarm som 
visade upp kompaktlastaren Avant Tecno 650i 
med lyftkapacitet på 1190 kg, motoreffekt på 
44 hp, lyfthöjd på 2,8 meter och maxhastig-
het på 23 km/h. 600-serien använder sig av 
Optidrive vilket minskar antalet slangar och 
kopplingar samtidigt som man har optimerat 
systemet, enligt Nordfarm.

Varabaserade Hüllert Maskin visade upp 
den eldrivna teleskoplastaren Merlo eWorker 

25.5-904WD med maximal lyftkapacitet på 
2500 kg och maximal lyfthöjd på 5 meter. Tack 
vare dess egenskaper är den lämpad i slutna 
miljöer och erbjuder drift och dragkraft även i 
terrängsituationer.

Wirtgen Group, som köptes av John Deere 
2017, passade på att visa upp väghyveln John 

Deere 672GP med en arbetsvikt på 20 000 kg, 
nettoeffekt på 190 kW, dragkraft på 22 453 kg 
och vridmomentsökning (netto) på 50 procent.

OP System lyfte fram sin rivningsmaskin 
830E Demolition från Sennebogen, en mång-
sidig universalmaskin med arbetshöjd på upp 
till 18 meter och lyftkapacitet på över 4 ton. 
Maskinens vikt är cirka 45 ton.

Power Tools visade upp japanska Hirados 
handhållna hydrauliska spräckare C15 och 
K25, som finns med olika borrdiametrar. C15 
är avsedda för vertikal spräckning, och system-
trycket är 850 bar vilket uppnås med tryckför-
stärkare. K25-modellerna är mer kraftfulla och 
går att använda vid horisontell spräckning.

GOTT OCH 
BLANDAT FRÅN TILLVERKARNA
Tillverkaren Steelwrist visade för första gången 
tiltrotatorn X02 för grävmaskiner upp till 2,5 
ton. X02 har ett antal innovativa designlös-
ningar och finns som direktinfäst eller med S30-
fäste i överdelen för koppling till grävmaskinen. 

BESÖKSADRESSER: 
Nora: Skarpskyttevägen 6, 713 32 Nora 

Stockholm: Karusellplan 19, 126 31 Hägersten 

Tel: 0587-126 20   E-post: sdcab@sdcab.se

VI SÄLJER OCH SERVAR SAMTLIGA PENTRUDERMASKINER

RS2
- FINNS  FÖR VISNING HOS OSS I BÅDE NORA OCH STOCKHOLM- FINNS  FÖR VISNING HOS OSS I BÅDE NORA OCH STOCKHOLM

Efter snart 10 års erfarenhet som auktoriserad Pentruderåterförsäljare, törs vi säga att vi kan vår sak! 
För oss är service och kvalitet alltid a och o, och därför är det givet för oss att kunna erbjuda ett  

komplett service- och reservdelslager till våra kunder.  

Vi säljer och servar hela Pentruders produktprogram och nu finns även deras nya RS2 på plats hos oss. 

Slå oss en signal, så löser vi en demosågning åt just er!
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Fästessidan (underdelen) finns med antingen 
mekanisk eller hydraulisk S30-låsning.

En annan produkt på tiltrotatorsidan var 
Rototilts största tiltrotator, RC9, optimerad 
för större grävmaskiner på 32-43 ton. Den kla-
rar ett brytmoment på 500 kNm och har en 
nyutvecklad hydraulik för stora flöden. Den 
har en snäckväxel för att klara påfrestningar 
och ge högt vridmoment och extra hydraulik 
för olika redskap.

Ljungbybaserade Swepac visade upp sin 
batteridrivna, fram- och backgående markvi-

brator FB 300B. Den är byggd på Swepacs 
patenterade batteriteknik och är lämpad för 
packning av sand, grus och makadam.

I Kaesers monter stod kompressorn Mo-
bilair M250e, designad för utomhusbruk. Den 
är lättransporterad och kräver lite underhåll, 
enligt Kaeser. Designen gör den lämpad för 
trånga utrymmen, och den kan användas både 
temporärt och permanent.

Hos Blinken Tools kunde besökare ta en titt 
på betongskannern StructureScan Mini LXT, 
en handhållen lösning för att lokalisera posi-

tion och djup på metalliska och ickemetalliska 
objekt i betongstrukturer. Skannern har ett 
maxdjup på 60 cm.

Ovanstående utställare var bara ett axplock 
av alla de blandade företag som ställde ut på 
mässan. Trots en regnig start var stämningen 
genomgående på topp, och det märktes att 
såväl företag som besökare var glada över att 
äntligen kunna mötas på mässor igen. Nästa 
upplaga av mässan kommer att arrangeras på 
samma plats i juni 2024.
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Et glänsande resultat. Done!
PREMIUM golvslipsystem med innovativ teknik
för släta och jämna ytor. Pålitlig, robust och ren.
För briljanta användare.

Läs mer på www.tyrolit.com
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Avsändare: SCOP AB • Box 786, SE-191 27 Sollentuna
Tel: 08-585 700 46, Fax: 08-585 700 47




