Så ska en utrustning för proffs vara beskaffad Sidorna: 46-47
Nr. 1-13, Årg. 18

Special:

Vattenbilningsspecialen

Sidorna: 36-38

Mässor:

Allt om
Byggmaskiner
Sidorna: 12-15

Reportage:

DEMCOM satsar
på vattenbilning
Sidorna: 40-44

Reportage:

Robots!

Sidorna: 22-25

Special:

Den rena
luftens tidevarv

Sidorna: 32-34

Reportage:

CSB valde Robi!
Sidan: 52

Special:

Paradigmskifte
bland handhållet

Sidorna: 48-49

BAUMA 2013
Sidorna: 26-29

Lyckad insats av AF Decom på Simonsland i Borås Sidan: 50

PREMIUM★ ★ ★ KÄRNBORRSYSTEM
EN NY GENERATION BORRMOTORER
- Kraftfull och högproduktiv
- Robust och tillförlitlig
- Användarvänlig

Besök oss på Bauma 15-21 april 2013 i München, Hall A1 129/228

A Company of the SWAROVSKI Group
www.tyrolit.com

NORDISKT KVARTALSMAGASIN FÖR VERKSAMMA
INOM RIVNING, HÅLTAGNING OCH RECYCLING

Redaktionsadress
Box 786 • SE-191 27 Sollentuna, Sverige
Telefon +46 (0)8 585 700 48
Fax +46 (0)8 585 700 47
Besöksadress
Sjöängsvägen 7, 1 tr.
192 72 Sollentuna
E-post
info@pdworld.com
Webbplats
www.pdworld.com
Utges av
SCOP AB

Innehåll
4

6

Redaktörer:
David Ehrenstråle
Andrei Bushmarin
Mikael Karlsson
Heikki Harri
Jim Parsons
Ansvarig utgivare: Jan Hermansson

ANNONSER
Annonschef: Johan Hedman, tel 08-621 16 90,
epost johan.hedman@pdworld.com
Alternativt kontakta
Professionell Demolerings redaktion
på telefon 08-585 700 48

Allt om
Byggma
sk
:

Nya servicebussar på Husqvarna

Nyheter

Simonsl

013
Sidorna:

and i Bo

26-29

rås Sidorn

a: 50

HTC lanserar branschens första
kompletta torrslipningssystem
för naturstensgolv
Beprövade skrotpressar och
pressklippar lanseras i Sverige
Jordreningsverk från Maskin Mekano
Smart luftrenare från BVM

58

Inga fler frusna slangar
tack vare Jerneviken

Byggindustri i motvind
Ny arbetsbelysning från Wacker Neuson

Mässor
12-15 Byggmaskiner firar 30 år
26-29 Bauma 2013 - Byggbranschens
svar på Vasaloppet

Nya kapskivor och navrondeller
för batteridrivna vinkelslipar

54-57 Det pekar uppåt för USA

Midhage lanserar Zenesis-borr

Reportage
22-24 Robots!

Nu kommer Giant 4548 Tendo
minilastare, en nyhet från Carlsson & Co

40-44 DEMCOM satsar på Vattenbilning

17

Bobcat lanserar ny 500-plattform

18

Special
32-34 Den rena luftens tidevarv

Midhage visar världsnyhet på
Byggmaskiner

36-44 Progress Report “Vattenbilning”
46-47 Så ska en proffsutrustning se ut

Ny minidumper från Carlssons
och Messersi

Uppgifterna i denna tidning lämnas med reservation för ändringar

48-49 Paradigmskifte bland handhållet

Brythammare från Wacker
Neuson byter namn

som skett under och efter detta nummers produktion. Utgivaren
ikläder sig icke någon ersättningsskyldighet för i tidningen möjligen
förekommande uteslutningar, ofullständighet eller oriktigheter.

Fler nyheter från Midhage

Eftertryck helt eller delvis, utan utgivarens godkännande förbjudes.

19

ej är originalhandlingar är insändarens ansvar. Om insänt material
skall återsändas skall sändaren noga ange detta.

Decom på

48-49

upp till 60% återvunnen asfalt

Maskinia biffar upp säljstyrkan för Case

AB, Box 786, SE-191 27 Sollentuna. © 1995-2011 innehas av SCOP AB.

att sända in textförslag och bilder till tidningen. Att det som insänds

BAUMA 2

30

Husqvarna med kunder på
World of Concrete i Las Vegas

Magasinet Professionell Demolering framställs kvartalsvis av SCOP

För insänt ej beställt material ansvaras ej. Vi uppmanar dock läsarna

74-77

Paradig Special:
bland ha mskifte
ndhållet
Sid.

Nya pumpar från WEDA

Atlas Copco fyller 140 år

Norton lanserar kapskiva med hockeymotiv

du in på bankgiro 5435-9443 eller postgiro 636 76 69-6, SCOP AB.

:

sats av AF

IAC hyllar Hiperfloor

kostar en helårsprenumeration 385 kr. Prenumerationsavgiften sätter

4

M

22-25

Lyckad in

Wacker Neuson presenterar sin
komplett omarbetade serie
av golv- och asfaltsågar

Prenumeration: Om du vill försäkra dig om att alltid få ditt exemplar

Robots!

Saint-Gobain Abrasives vinnare
av Årets Pressrum 2012

tionen eller vår annonschef.

Sid. 32-3

Bauma C ässor:
hina
Sid.

Reportage

Doosan utökar med ny återförsäljare
i norra Sverige

Danmark och Finland. För beställning av tidning kontakta redak-

D
luftens tien rena
devarv

Reportage

Sidorna:

20

36-44

Special:

DEMCOM
på vatten satsar
bilning
Sidorna 40
-44

Ramirent hyr ut Husqvarnas robotar

Professionell Demolering distribueras till läsare i Sverige, Norge ,

Sidorna:

iner

5

Carlsson & Co AB i Falkenberg
firar 20 årsjubileum

16

-47

Årg. 18

Vattenbil Special:
ningsspeciale
n

Mässor:

Sid. 12-1

Husqvarna nyanställer

11

d Sidorna
46

Business
Atlas Copco rankad ett av världens
mest hållbara företag

Förändringar i Sandviks koncernledning

10

beskaffa

Redaktionellt

Fredheim Maskin AS ”siktar” högre
igen – Nya lokaler och Öppet Hus

Grafisk produktion: S.C.O.P. AB

offs vara

Grattis Byggmaskiner som fyller 30 år

Jerneviken förstärker säljsidan
med välkänt ansikte

8

ng för pr

Nr. 1-13,

Ny VD till Beck Maskin och
ökad satsning i väst

REDAKTION

Ass. chefredaktör:
Anita do Rocio Hermansson
anita.hermansson@pdworld.com

utrustni

Nr 01 - 2013 • Årg.18

ISSN nr
ISSN 1403-3836

Chefredaktör:
Jan Hermansson
jan.hermansson@pdworld.com

Så ska en

Ny Husqvarna K 760 – storsäljaren
förbättrad in i minsta detalj
Andersen Contractor introducerar
mobila asfaltverk som kan använda

Rivning

50
52

Lyckad insats av AF Decom på Simonsland
CSB valde Robi

51

Maskiniadagar i Linköping blev en succé

Notiser
Rivners satsar på robot från Husqvarna

1-2013 • Branschtidningen Professionell Demolering

3

Grattis Byggmaskiner
som fyller 30 år
Bäste läsare

ner 30 år. Mässan i Göteborg har spelat en utomordentligt

Då har det hänt alltså, för 2013:e gången sedan vår tide-

stor roll för den svenska byggmaskinmarknaden under många

räkning. Det är nytt år igen. För många var slutet av 2012

år. I takt med att konjunkturerna varit lite knackiga har också

som om marknaden stod på randen till undergång, ganska

Byggmaskiner fått utstå en del kritik om att budskapet inte

uppförstora av media. Men nu är vi här i början av 2013.

varit tydligt vilket också lett till att vissa besökargrupper svikit.

Faktum är att vi börjar närma oss slutet av det första kvartalet

Inför årets mässa har man dock gjort en ordentlig nystart.

och all de farhågor som blåstes upp under förra årets sista

Man har ökat fokus på de produktgrupper mässan vänt sig

en tids sjukdom. Han fick ett långt och värdefullt liv men

kvartal verksar så här långt ganska överdrivna. Många är

till historiskt sett det vill säga framförallt byggmaskiner. Man

oavsett är saknaden stor när i livet en anhörig försvinner.

med ganska gott mod, både tillverkare och entreprenörer.

har nästan helt plockat bort de produkter som ställde ut

Jag är dock tacksam för den tid jag fick lära känna honom.

De entreprenörer jag pratat med inför det här numret tycker

under namnet Scanbygg och namnet i sig är helt borttaget.

Men när man når den punkten då man själv helt plötsligt

rent ut sagt att det ser ganska bra eller i vissa fall väldigt bra

Nu heter mässan kort och gott Byggmaskiner. Att göra en så

befinner sig som äldsta generation då slår åldersklockan till.

ut. Orderböckerna är, om inte fulla, så fyllda några månader

pass omfattande helomvändning innebär också att mässan

I alla fall i mitt fall. Man kanske börjar fundera på om man

framöver och definitivt inte värre än förra året. Riktigt bra är

automatiskt slimmas eller krymper en aning. Det är ett helt

tar vara på livet, om man lever det på rätt sätt, vad som är

det för landets vattenbilningsentreprenörer som går att läsa

naturligt resultat av förändringen. I stort är de flesta aktörer

viktigt och inte viktigt, ska jag göra andra prioriteringar eller

om längre fram i tidningen. Det finns gott om jobb så det

inom diamantverktyg, håltagning och slipning samt polering

ska jag leva på som tidigare? När livet rusar på stannar man

räcker året ut. Riktigt så ser det kanske inte ut bland landets

av golv med på mässan. Leverantörerna av rivningsutrust-

sällan till och funderar. Men när det förändras på något

håltagare och rivare men betydligt ljusare är bilden än vad

ning, i alla fall tung sådan har man kanske inte lyckats få

sätt bromsas allt upp och det uppstår tid för eftertanke.

som förutspåddes förra året.

med denna gång heller. Men de har å andra sidan aldrig valt

Min egen paroll är nog trots allt att låta livet gå vidare

På tillverkarsidan upplevs kanske en något större för-

att ställa ut på mässan. Vad som Byggmaskiner dock stärker

ungefär som tidigare men ge sig själv tid för eftertanke.

siktighet än tidigare. Första kvartalet på året är som regel

från år till år är gruppen leverantörer till den svenska ma-

Kanske försöka att inte jaga upp sig själv över saker som

lite lugnare innan jobben på allvar kommit igång. Men i år

skinuthyrningsbranschen. Byggmaskiner 2013 har en riktig

egentligen inte har så stor betydelse i det stora hela. Att

är inte som alla andra år och det finns en viss risk för vad

utmaning framförsig och kanske den 30:e gången mässan

i större utsträckning försöka leva livet fullt ut varje dag

vi brukar kalla Bauma-effekten. Den tyska mässan i april

arrangeras blir en tydlig vändning tillbaka till rötterna. Som

istället för att bara se det rusa förbi fyllt av olika typer av

som arrangeras vart tredje år spelar faktiskt en viss roll på

branschtidning ser vi mycket fram emot den viktiga mässa i

krav eller måsten. Helt plötsligt fick den här spalten en

konjunkturen. Inte att den skapar jobb för entreprenörerna

Västsverige för hela Sverige.

lite filosofisk “touch”. Men vi är ju människor också trots

men mässan rör upp en hel del positiva känslor som till viss

Det är nu 18:e året som jag skriver den här spalten.

att vi älskar prylar som diamantverktyg, rivningsgripar,

del kan förvränga verkligheten. Det är först i maj som vi på

Åren går fort och det märker man framförallt på att barnen

återvinningskrossar, golvslipningsmaskiner med mera. Det

allvar vet hur det här året kan komma att utvecklas.

blir allt äldre. Man märker kanske inte i samma utsträckning

finns ju en annan dimension av livet även för oss. God

Men innan det är dags för Bauma har vi vår egen hem-

att man själv åldras. Men det blir tydligare när en förälder

fortsättning på 2013.

mamässa att tänka på, Byggmaskiner 2013 som arrangeras

lämnar jordelivet. Mitt 2013 började inte på det sätt jag

på Svenska Mässan i Göteborg. I år fyller faktiskt Byggmaski-

skulle önska när min far gick bort i början av februari efter

4

Branschtidningen Professionell Demolering • 1-2013

Jan Hermansson, redaktör
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Husqvarna DXR 300

Förstärk din
arbets styrka för
de tuffaste jobben.
HUSQVARNA DXR-serien

med fjärrstyrda rivningsrobotar utökas
nu med två versioner med fast arm: DXR 270 med 19 kW motor
och DXR 300 med 22 kW motor. Båda är extremt robusta och
tåliga med fantastisk rivningskapacitet, högt effekt/viktförhållande
och minimalt servicebehov. Individuell styrning av de större stödbenen
ger enastående stabilitet vid stora belastningar.
Gå in på www.husqvarnacp.com

Husqvarna DXR 270

NYHET! HUSQVARNA DXR 300

22 kW, 1960 kg, räckvidd 5,2 /4,9 m uppåt / framåt inkl. verktyg.
Styrsystem: modulär, digital CAN-baserad PLC.
NYHET! HUSQVARNA DXR 270

19 kW, 1750 kg, räckvidd 4,8 / 4,5 m uppåt / framåt inkl. verktyg.
Styrsystem: modulär, digital CAN-baserad PLC.

www.husqvarnacp.com
Copyright © 2013 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)

Atlas Copco rankad
ett av världens mest
hållbara företag
Atlas Copco har utsetts återigen till ett av
världens mest hållbara företag i den årliga listan
Global 100. Listan, som presenterades vid
World Economic Forum i Davos, Schweiz, rankar
företag som visar att de ökar produktiviteten
och samtidigt förbrukar mindre resurser. Atlas
Copco är rankad på 18:e plats, högst bland
svenska företag. Hållbarhet är en hörnsten i
Atlas Copcos innovativa produkter och inställning bland anställda. ”Att ta ansvar för miljön och
sociala frågor handlar inte bara om att göra rätt
saker men innebär också att vi utvecklar och
expanderar vår verksamhet på ett lönsamt sätt”,
säger Ronnie Leten, VD och koncernchef
på Atlas Copco. “De allra senaste exemplen
på detta är de nya kompressorfabrikerna
i Indien och Kina som är byggda enligt
LEED”. Den nya fabriken i Pune, Indien,
invigdes 21 februari, samma dag som
Atlas Copco firade 140 år som industriledare. Fabriken i Wuxi, Kina, invigs i mars.
Båda är toppmoderna fabriker byggda
enligt standarden Leadership in Energy and
Environmental Design.
Andra hållbarhetsinitiativ inkluderar:
•
•
•
•
•
•

Öka kundernas energieffektivitet med minst
20% mellan 2010 och 2020 genom att
göra produkterna mer effektiva.
Sträva mot att inte ha några arbetsrelaterade olyckor.
Utveckla effektiva HIV/AIDS- och andra
hälsoprogram i länder där sjukdomar
påverkar anställda och lokalbefolkningen.
Minska Atlas Copcos vattenförbrukning och
bidra till rent dricksvatten i behövande länder.
Öka mångfalden både vad gäller kön och
nationalitet.
Arbeta aktivt för att eliminera korruption.

Listan Global 100 presenteras årligen vid World
Economic Forum. Den bygger på ett urval av 4
tusen bolag både i industrialiserade länder och utvecklingsländer. Företagens prestanda utvärderas
genom nyckeltal såsom intäkter i förhållande till
energi- eller vattenförbrukning. Det är sjunde
gången som Atlas Copco är med på listan.

www.atlascopco.com

Ny VD till Beck
Maskin och ökad
satsning i väst
2012 blev ett utmanande år för Beck Maskin
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Sverige AB. Marknaden föll dramatiskt redan
under januari 2012 och man såg snabbt att
detta skulle bli ett tufft år. Beck Maskin gick
därför för första gången i sin historia med ett litet
minusresultat. Trots en svår och kall vinter tog sig
marknaden upp igen under januari 2013 och det
gick betydligt bättre för oss.
“Utsikterna för 2013 ser goda ut, vi har flera
nya medarbetare på plats och vi satsar friskare på
både vår avdelning i Stockholm och Göteborg”,
säger Owe Beck.

Ny VD till Beck
Maskin Sverige AB
Mikko Malmi är anställd som ny VD hos Beck
Maskin Sverige AB. Han tillträder under våren
2013. Owe Beck kommer att fortsätta vara
aktiv inom företaget och kommer
att fokusera mer på att utveckla
företagets avdelning i Göteborg
samt som styrelseordförande i
såväl Sverige som Norge. Mikko
har en utbildning i Bsc, Business
Management och kommer senast
från Pirelli Tyres Nordic AB där han
arbetat som försäljningsansvarig.

darbetare och man har som sikte att bli jämnstora
med Stockholm inom några år.
Ägaren av Beck Maskin, Owe Beck säger i en
kommentar att målet inom Beck Maskin Sverige
AB är att uppnå en omsättning på 200 miljoner
SEK inom loppet av några år.

Jerneviken förstärker säljsidan med
välkänt ansikte
Sedan början på februari arbetar Åsa Månsson
på Jerneviken. Åsa har en bred erfarenhet och
en stor rutin att serva håltagare då hon arbetat på
Husqvarna Constructions sedan 1995.
“Det skall bli kul att kunna hjälpa våra kunder

Hanix är tillbaka
Beck Maskin meddelar att Hanix är tillbaka och
under 2013/2014 kommer flera nya modeller.
Först ut är Hanix H17D, en välbyggd 1,8 tons
maskin som man har stora förväntningar på. Därefter kommer bland annat H27DR och H80DR
(med två bom system). Hanix produceras som
tidigare i Japan vilket enligt Beck Maskin säkrar
kvalitén och samarbetet med den nya ägaren
ger lägre priser.
Airman grävmaskiner (100% producerad
i Japan) har blivit en succé för
Beck Maskin.
Man fick ett fint
mottagande av
marknaden när
man under 2011
fick agenturen
av Airman minigrävare i Sverige. Priset är lite högre men den har
den kvalitet och utrustning som kunderna vill ha,
enligt Beck Maskin. Just nu finns elva modeller i
programmet från Airman.
IHI kom till Beck i Sverige och Norge under
slutet av 2011. Skälet till valet av IHI är deras stora
utbud på maskiner som kompletterar Hanix och
Airman bra samt kvalitén och storleken på bolaget
som ligger bakom. Under 2012 blev ett stort antal
IHI sålda i Sverige och Norge och Beck Maskin
hoppas på flera leveranser. I övrigt fick man med
Atlas hjullastare en succé med sina vinterpaket
till Atlas hjullastare och sålde många under året.
Försäljningen på Cormidi dumprar fördubblades
nästan omsättningen på under 2012.

Siktar på 200 miljoner
Avdelningen i Göteborg gick under 2012 bättre
än uppstartsåret och säljare Jacob Nilsson har
nu blivit känd hos bolagets kunder. Man kommer
framöver att utveckla avdelningen med flera me-
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i norra Sverige bättre då vi har varit väldigt svaga
med vår närvaro norr om Stockholm”, säger Åsa.
Åsa kommer till största delen arbeta som
säljare i Norrland, Värmland, Gästrikland och
Dalarna. I slutet på januari skickades man ett
nyhetsbrev ut till alla sina kunder
med information om att Åsa skulle
börja. Det tog inte många minuter
efter att nyhetsbrevet gått ut innan
första “nya” kunden hörde av sig och
la en order. “Notera att Åsa då inte
ens börjat sin anställning hos oss
utan satt hemma i familjens hus i
Hällingsjö när hon tog emot sin första
order. Jag vill gärna tolka det som att Åsa har
en väldigt bra relation med kunder hon tidigare
arbetat med”, säger Owe Persson.

www.jerneviken.se

Fredheim Maskin AS
”siktar” högre igen
med nya lokaler och
Öppet Hus
Fredheim har flyttat till nya, större lokaler på
Myrerveien 1, Spydeberg, på totalt 3.300m2.
Bygget har totalt 7 verkstadsplatser, 2 tvätthallar för maskiner, 3 löp med traverskran och
2 lastbilshallar till samarbetspartner Esbjug.
Lokalen rymmer även flera andra delar. De
gamla lokalerna i Skiptvet ska säljas då all norsk
verksamhet flyttas till Spydeberg. Verkstadslokalerna i Stockholm står kvar för den svenska
verksamheten.

Förändringar i Sandviks koncernledning
Sandvik gör förändringar i sin koncernledning
och utser nya chefer för två av sina affärsområden. Jonas Gustavsson, för närvarande chef
för Sandvik Materials Technology, har utsetts
till ny chef för Sandvik Machining Solutions från
den 1 februari. Jonas Gustavsson har arbetat på
Sandvik sedan 2008 och hade dessförinnan olika
ledande befattningar inom ABB och Bombardier.
Jonas Gustavsson efterträder Andreas Evertz som
lämnar Sandvik efter fem år för att ta sig an nya
utmaningar utanför bolaget. Sandvik Machining
Solutions har cirka 18 000 medarbetare och
är ledande inom produkter och lösningar för
skärande bearbetning.
Petra Einarsson har utsetts till ny chef för
Sandvik Materials Technology och medlem i
Sandviks koncernledning med tillträde den 1
februari. Petra Einarsson arbetade tidigare som
chef för produktområdet Tube inom Sandvik
Materials Technology. Hennes karriär på Sandvik
omspänner 22 år. Sandvik Materials Technology
är specialiserat på avancerade produkter och
lösningar i höglegerade metaller.
“Jonas Gustavsson och Petra Einarsson har
båda gjort starka insatser för att höja lönsamheten
inom Sandvik Materials Technology. Petra Einarsson kommer att bygga vidare på det positiva
momentum som skapats inom affärsområdet.
Jag vill önska Andreas Evertz all lycka i hans
framtida karriär. Sandvik Machining Solutions har
utvecklat en stabil och framgångsrik strategi under
hans ledarskap. Jonas Gustavsson, med bevisad
förmåga som framgångsrik ledare, kommer att
ha i uppdrag att ytterligare utveckla Sandvik
Machining Solutions och samtidigt ta tillvara
affärsområdets tillväxtpotential”, säger Sandviks
VD och koncernchef, Olof Faxander.

www.sandvik.se

Husqvarna
nyanställer
Husqvarna Construction Products har anställt
Johan Nilsson som medarbetare på sin kundtjänstavdelning i Jönköping. Johan kommer närmast
från Teleproffs i Jönköping där han haft ansvaret
för deras supportavdelning inom telecom. Han
började sin tjänst hos Husqvarna den 1 mars.
Hans första uppgift blir introduktion i hur man
arbetar på Husqvarna.
“Det är med stor glädje jag hälsar Johan
välkommen till Husqvarna Construction Products”, säger Hans Lück chef för Husqvarna
Constructions Products svenska säljbolag.

www.husqvarnacp.se

OilQuick - För effektiv demolering!
• Reducerar antalet maskiner på rivningsplatsen
• Reducerar transportkostnader
• Alltid rätt redskap vid rätt tillfälle
• Eliminerar oljespill
• Blixtsnabba byten av hydrauliska redskap

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

www.oilquick.com

Nya servicebussar
på Husqvarna
Husqvarna har köpt in nya bussar till sina säljare.
Bussarna är lastade med de senaste verktygen
och kommer att användas när säljarna ger sig ut
på kundbesök. I bussarna finns främst produkter
som borrar och klingor men det har även gjorts
plats åt en del maskiner.
“Det är främst produkter som kunderna
köper ofta och spontant som finns i våra nya
bussar. Det underlättar för kunden om vi har
sådana produkter med oss när vi besöker dem.
På så sätt behöver de inte lägga tid och energi
på att få tag i dessa. Det ger en närhet och
tillgänglighet till vårt sortiment då kunderna kan
se och känna på allt vi lastat. Jag tror och hoppas att våra nya bussar kommer att vara väldigt
uppskattade”, säger Niklas Vikingsson, säljare i
Göteborg och Värmland.
En annan praktisk fördel som Niklas vet
kommer att uppskattas är att han kan ta med sig
produkter som kunden vill lämna in på service då
han gör sina kundbesök med en av våra nya bussar. “Då slipper de skicka produkten själva och
jag kan istället ta med mig den och lämna in på
något av våra servicecenter”, säger Niklas.

www.husqvarnacp.se

Carlsson & Co AB i
Falkenberg firar 20
årsjubileum
“Vi är mycket glada att kunna fira 20 års
jubileum med vårt företag som vi startade i
mars 1993, mycket har hänt och mycket är
sig likt. När vi startade företaget hade vi stor
samlad erfarenhet av branschen och vi var
fulla av inspiration och spring i benen. Sverige
var inte med i EU, internet fanns inte och räntan var mycket högre”, säger Björn Carlsson.
Men som sagt så tycker Björn att mycket
är sig likt. Han tänker då främst på företagets
höga servicegrad och att man under de 20 år
som gått byggt upp ännu mer erfarenhet och
kunskap inom sitt arbetsområde. “Jag tycker

Fredrik Holmquist VD Maskinia tillsammans med Stefan Thomas ny återförsäljare
av Doosan i Norrbotten.

Doosan utökar med ny återförsäljare i norra Sverige
Doosans generalagent Maskinia jobbar kontinuerligt med att bygga ut nätverket med
försäljningsställen och serviceverkstäder i
Sverige. I norr har nu ett steg framåt tagits då
Fomik AB med Stefan Thomas som ägare nu
har anslutits som återförsäljare för Doosan.
Tidigare har norra delen av Sverige täckts av
Doosans återförsäljare Lars-Göran Lindgren,
LGL Maskin i Gnarp, samt Lars Jonsson,
JBM AB i Örnsköldsvik. JBM AB med Lars
Jonsson i spetsen kan nu helt koncentrera sig
på försäljningen omkring Örnsköldsvik samt
Västerbotten.
“Genom att Fomik AB nu är återförsäljare av
Doosan så har vi en helt annan närhet i Norrbotten. Gruvbranschen i norr är mycket expansiv
och Doosan har en självklar plats där med sina
mycket konkurrenskraftiga grävmaskiner upp

till 70 ton, hjullastare upp till 35 ton samt 40
tons dumprar. Idag har både hjullastare och
dumprar Scaniamotorer och i framtiden kommer även Doosans grävmaskiner att utrustas
med Scaniamotorer. Scaniamotorerna visar
på Doosans ambition att växa som ledande
kvalitetstillverkare av maskiner globalt. Jag vet
att Stefan, som utgår ifrån Kiruna, kommer att
kunna skapa långsiktiga relationer och sätta
Doosan i medvetandet hos entreprenörerna”,
berättar Fredrik Holmquist VD på Maskinia.
“Att bli återförsäljare för Doosan är en rejäl
utmaning för mig och med det breda och väl
genomarbetade produktutbudet som Doosan
erbjuder finns alla möjligheter att växa i ett distrikt med både Sveriges och Europas starkaste
tillväxt”, avslutar Stefan Thomas, Fomik AB.

vi varit trogna och långsiktiga mot våra kunder
och leverantörer”, säger Björn.
Messersi minidumpers och minigrävare
har man varit generalagent för sedan 1995.
Giant minilastare sedan 2005. Baron tvångsblandare och transportband har man med stor
framgång sålt sedan 2008. Man har sålt över
2000 släp sedan starten. Nu ser man fram
emot nästa 20 år och jubileumet kommer
man börjar fira med start i montern på mässan
Byggmaskiner 2013 i Göteborg 12-15 mars.
Monternumret är B04:34. Här kommer man
visa flera nyheter och introducera födelsed-

agserbjudande. Man planerar även att bygga
ny verkstad och lager samt renovera befintliga
lokaler. Planen är också att utveckla sin webshop www.maskinshop.se. Den kommer att
få ett helt nytt utseende med nya funktioner.
Björn tycker att 2013 har börjat bättre än
vanligt med flera nyleveranser av bland annat
Denka lift och Giant minilastare. Bröderna
Björn och Magnus Carlsson vill passa på att
tacka alla kunder och leverantörer som har
gjort de första 20 år till en spännande resa.
Siktet är nu inställt på nästa 20 år.

www.maskinia.se

www.carlsson-co.se

Saint-Gobain Abrasives vinnare av
Årets Pressrum 2012
Saint-Gobain Abrasives har tilldelats utmärkelsen
”Årets Pressrum 2012” i kategorin ”Årets Globetrotter” som tilldelas företag som har pressrum
på flera språk. Saint-Gobain Abrasives har idag
pressrum på svenska, norska, danska, holländska
och finska.
Tävlingen arrangeras av MyNewsdesk och
syftet är att belöna de företag och organisationer
som med sina pressrum visat prov på nytänkande
och idérikedom inom digital PR. MyNewsdesk är
en plattform för publicering av nyheter med mer
än 5.000 pressrum idag.
Juryns motivering: “Detta internationella
företag har på ett innovativt sätt använt sina
olika internationella pressrum för att nå ut med
sitt varumärke och företagsnyheter på en global
marknad”.
“Det var mycket roligt att få utmärkelsen
’Årets Globetrotter’ och det är vi naturligtvis är
mycket stolta och glada över”, säger Anders
Sverke, ansvarig för marknadskommunikation
på Saint-Gobain Abrasives AB. ”Vi har använt
MyNewsdesk i många år för publicering av våra
svenska pressmeddelanden och har kunnat
konstatera att det är ett mycket lättanvänt verktyg
som är mycket effektivt. Våra positiva erfarenheter
gjorde att vi valde att skapa fler pressrum på
olika språk”.
MyNewsdesk har lanserat ”MyNewsdesk
Hall of Fame” där de senaste årens vinnare och
nominerade företag i tävlingen Årets Pressrum
presenteras.

Ramirent hyr ut Husqvarnas robotar
Ramirent, ett av Sveriges största maskinuthyrningsföretag, har köpt Husqvarnas nya
rivningsrobot DXR 140. “Det är en ny produkt
på marknaden och det är viktigt
för oss att ligga i framkant och
erbjuda våra kunder det senaste, säger Anders Wictorsson,
produktansvarig för anläggningsmaskiner på Ramirent. DXR
140 är det senaste tillskottet
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i Husqvarnas nya sortiment av fjärrstyrda
rivningsrobotar. Det är en kraftfull maskin som
är till för rivningsarbeten i trånga utrymmen där
underlaget kräver en maskin
med låg vikt. Ramirent investerade i en sådan med
tillhörande skopa, hammare
och betongsax. Företaget
är verksamma i 13 länder i
Europa och har kunder inom
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bygg, övrig industri och offentlig sektor. När Ramirent bestämde sig för att testa rivningsrobotar så
valde de att prova Husqvarna i Sverige medan de
testar Brokk i Finland. Detta för att komma fram
till vilket varumärke de ska satsa på.
– Kvalité är viktigast för oss. Eftersom vi hyr
ut maskiner är det många olika förare det handlar
om och då är det viktigt att maskinen är robust
och stark så att det krävs så lite underhåll som
möjligt från vår sida. De kraven uppfyller DXR

140, säger Anders. Hittills har maskinen främst
varit uthyrd i kortare perioder till kunder som
behövt utöka sin egen maskinkapacitet för en tid.
– När vi behöver köpa in fler rivningsrobotar
så kommer vi absolut höra av oss till Husqvarna.
Husqvarna är ett väl inarbetat märke för oss och
vi har flera maskiner från dem, främst handhållen
utrustning men även en del skogs- och trädgårdsprodukter, säger Anders.

www.husqvarnacp.se

Alla Pentruder-maskiner är tillverkade i Sverige. Vi producerar precisionsdelar i vår egen
verkstad, i moderna produktionsmaskiner och av de bästa europeiska, högvärdiga materialen.
Med mer än 35 års erfarenhet från att utveckla och bygga transmissioner och betonghåltagningsutrustning vet vi vad som krävs och vad håltagaren behöver.

Välkommen till
Pentruders monter
B05:05 på
Byggmaskiner i Göteborg!

Pentruder kan du alltid förvänta dig högsta kvalitet,
tillförlitlighet och prestanda.
Prova en Pentruder du också - En säker investering,
i utrustning som är byggd för att hålla!
Med en

Tractive AB I Gjutargatan 54 I 78170 Borlänge I Sverige
Tel: +46 (0)243 221155 I Fax: +46 (0)243 221180
E-mail: info@tractive.se I www.pentruder.com
Besök vår hemsida www.pentruder.com
för mer information om våra produkter eller
ring Björn på tel: 072 25 22 11 55.

Maskinia biffar upp
säljstyrkan för Case

Atlas Copco fyller 140 år
I år fyller Atlas Copco hela 140 år. Bolaget
grundades i Stockholm 1873. På den tiden
tillverkade man produkter till järnvägen. Dagens
kärnverksamhet går tillbaka till början av 1900-talet
då de första kompressorerna, industriverktygen
och bergborrmaskinerna tillverkades. Idag har
Atlas Copco en världsledande ställning inom dessa
produktområden och många andra.
“Vi har vuxit från verksamhet enbart i Sverige
till att bli en multinationell grupp som når kunder i
nästan 180 länder och bedriver egen verksamhet
i 90 länder. Vår anda och våra värderingar har
däremot aldrig förändrats. Atlas Copco står för
innovation, hållbarhet och etik. Det handlar om
att kunna utveckla nya produkter och tjänster för
att tillgodose eller rentav överträffa kundernas
behov”, säger Ronnie Leten, Atlas Copcos VD
och koncernchef.
Atlas Copco har till jubileet tagit fram en
hemsida, atlascopco.com/history, där besökare
bland annat kan ta del av en podcast och en e-bok

som beskriver Atlas Copcos spännande 140-åriga
historia i Sverige och världen.
“Att fira 140 år är ett fantastiskt tillfälle att stärka
vårt fokus på och relation till våra kunder, samt att
skapa stolthet bland våra kollegor och entusiasm
för framtida möjligheter. Vår historia visar vår starka
erfarenhet som resulterat i innovativa och hållbara
lösningar till befintliga och nya kunder, leverantörer
samt nuvarande och framtida anställda”, menar
Ronnie Leten. Fokuseringen på att leverera hållbara
och produktivitetshöjande lösningar uppmärksammades i januari då Atlas Copco återigen utsågs till
ett av världens mest hållbara företag i den årliga
listan Global 100. Listan rankar företag som visar
att de ökar produktiviteten och samtidigt förbrukar
mindre resurser. Atlas Copco är rankad på 18:e
plats, högst bland svenska företag. För att markera
företagets 140-åriga historia öppnade Ronnie
Leten NASDAQ-börsen i New York, USA, den
21 februari.

Maskinia satsar på CASE i Sverige och utökar
nu säljstyrkan med två nya säljare, Robin Aldén
som säljare för Östergötland, Närke och delar
av Småland samt Håkan Rahbe som säljare för
Göteborg och Västra Götaland.
Maskinia tog över generalagenturen för
CASE för ett år sedan och jobbar kontinuerligt
med att utöka servicenätverket och säljstyrkan
för att vara så nära kunden som möjligt.
“Genom att Robin och Håkan har anställts
hos Maskinia så har vi nu en god täckning i södra
och mellersta Sverige men vi letar kontinuerligt
efter duktiga säljare för att utöka säljstyrkan. Idag
sköter jag, Fredrik Holmquist, försäljningen av
CASE i Stockholm och Lars Persson försäljningen
av CASE i Skåne. Vidare täcker våra återförsäljare
norra Sverige, så nu finns CASE representerat
i hela landet”, säger Fredrik Holmquist, VD på
Maskinia.
Robin Aldén är nyutexaminerad företagssäl-

jare och är sedan en tid tillbaka anställd som
säljare på Maskinia för CASE.
“Jag ser fram emot att få träffa maskinentreprenörer inom mitt geografiska område
och att få möjligheten att presentera CASE
fina maskiner. Det viktiga för mig är att bygga
långsiktiga relationer som bygger på ömsesidigt
förtroende”, säger Robin Aldén hastigt mellan två
kundsamtal per telefon.
Håkan Rahbe kommer tidigare ifrån Kvarndammen där han arbetat som affärsområdeschef för Trading Maskin och har därmed en stor
erfarenhet av försäljning av entreprenadmaskiner.
Genom att förstärka upp på säljsidan och hela
tiden jobba mot fler serviceverkstäder för CASE
så kommer Maskinia närmare kunden. Att vara
nära kunden innebär att Maskinia kan erbjuda
snabba insatser som gör att ett köp av en CASE
maskin är ett tryggt köp.

www.maskinia.se

www.atlascopco.se

Husqvarna med kunder på World of Concrete i Las Vegas
I början av februari genomfördes mässan
World of Concrete i Las Vegas. Husqvarna
Construction Products satsade som vanligt
stort med montrar både utomhus och inomhus
på det stora mässområdet. Utomhusmontern
var fullspäckad med aktiviteter, framförallt
hade kunder möjlighet att provköra samtliga
Husqvarnas maskiner. Mässan blev en succé
för Husqvarnas amerikanska säljbolag.
Husqvarna håller hög takt på produktlanseringar som vanligt och lanserade en rad

nyheter under mässan. Bland annat visades
de nya rivningsrobotarna DXR 270 och DXR
300, den nya smarta HF-elkapen K6500
som anpassar sig efter strömstyrkan, den
nya HF-borrmaskinen DM 650, nya bensinkapen K760, en helt ny produktplattform
ifråga om högfrekvensteknologi med mera.
Kunderna provkörde de nya maskinerna och
visade mycket stort intresse. Redan under
de två första dagarna fylldes orderstocken
av kunder som valde att köpa bland annat

De Svenska kunderna har fått en föreläsning om Husqvarnas nya högfrekventa
produktplattform. Lars Gustafsson, Global Product Manager, till höger, bjöd på
lysande information.

de nya demoleringsmaskinerna på rak arm
direkt på mässan. Enligt Hans Lück, chef
för det svenska säljbolaget, så var det alla
typer av kunder som köpte, från USA och
andra länder men också i stor omfattning
svenska kunder.
Husqvarnas svenska säljbolag hade med
sig omkring 40 svenska kunder till mässan
som kvalificerat sig för resan genom en
säljtävling som Husqvarna genomfört under
förra året. På mässan fick även de svenska
kunderna en produktutbildning gällande de
nya produkterna som man lanserade.

www.husqvarnacp.se

Thomas Uppström från Team Håltagarna i Lidköping köpte Husqvarnas demoleringsmaskin DXR 300 under mässan. Thomas ses på bilden tillsammans
med Lars Högrell, försäljningschef
Husqvarna Construction Products.

Bilden nedan: Några av kunderna som just genomgått en utbildning om Husqvarnas nya demoleringsmaskiner. Johan Ekström Product Manager USA och Lars
Gustafsson Global Product Manager, höll i utbildningen. Johan och Lars ses
längst till höger på bilden.
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Inga fler frusna
slangar tack vare
Jerneviken
Jerneviken presenterar en genial lösning mot
frusna vattenslangar. Jerneviken är i mångas
ögon håltagarens innovatör och högra hand
då de ständigt letar nya produkter som underlättar håltagningsarbetet. Ett stort problem
för håltagarna vintertid är att vattnet fryser.
Säkert finns det entreprenörer som hittat sin
egen lösning på detta men Jernevikens nya
eluppvärmda vattenslang är helt genial i sin
enkelhet.
Slangen är av stryktålig och kraftig industrikvalitet som håller länge och finns i flera
längder. Det enda som behövs för att slippa
frusna slangar är denna vattenslang samt ett
220 V eluttag. Finessen med Jernevikens

nya slang är att det ligger tre integrerade
värmeslingor i slangen. Värmeslingorna är
helt inkapslade i slangen och är helt skyddade.
Värmeslangen klarar de flesta arbetsförhållanden och är testad i ner till 41 minusgrader.
Slangens uppvärmning sköts helt automatiskt
via slangens integrerade termostat som slår
på vi temperaturer under 7 plusgrader och slår
tillika ifrån när tempen överstiger 13 plusgrader.
Den intresserade kan ta en titt på slangen i Jernevikens monter på Byggmaskinmässan i mars.

www.jerneviken.se

Wacker Neuson presenterar sin komplett
omarbetade serie av golv- och asfaltsågar
Punktligt till Bauma 2013 är modellserien
av golv-/asfaltsågar från Wacker Neuson
komplett. Den fullständigt omarbetade
produktserien innehåller nu bara fyra modellstorlekar med klingdiametrar från 350 till
500 millimeter. Den övertygar genom sin
förstklassiga skärprestanda och låga vikt.
Modellerna heter BFS 735, BFS 940,
BFS 1345 och BFS 1350 i den komplett
omarbetade serien av golv-/asfaltsågar från
Wacker Neuson. De skiljer sig från varandra
med sina klingdiametrar vilka går från 350
millimeter över 400 och 450 millimeter ända
till 500 millimeter. Samtliga golv-/asfaltsågar
i serien har en mycket effektiv konstruktion

med vilken de uppnår ungefär 20 procent
högre skärhastighet än jämförbara maskiner.
Den ergonomiska designen och vikten är
också enastående. Golv-/asfaltsågarna från
Wacker Neuson är de lättaste maskinerna
i sin klass. De är lätta och därmed snabba
och enkla att transportera och ökar därför
produktiviteten för innehavaren.
Det är alltså helt klart: oavsett om
klingdiametern är 350, 400, 450 eller 500
millimeter så vinner golv-/asfaltsågarna
från Wacker Neuson med sin förstklassiga
skärprestanda och högsta skärhastighet
med en låg vikt.

www.wackerneuson.se

Ingen mer deponering eller förbränning
av takpappsavfall tack vare ny metod
från Tarpaper Recycling AB.
Ny smart och prisbelönad metod omvandlar
asfaltspapp till vägbeläggning
www.tarpaper.se
Kontorsgatan 2 • 260
Telefon: 0727-433 692 • info@tarpaper.se

IAC hyllar Hiperfloor
IAC Group är en underleverantör inom fordonsindustrin. Deras fabriker i Sverige finns i Göteborg,
Skara och Färgelanda. De har också flertalet
fabriker i Europa, Asien och USA. IAC har under
en lång tid inte varit nöjda med sina industrigolv
i deras fabriker.
Orsaken till detta är att de vill ha ett mer
lättstädat industrigolv. De har genom Husqvarna
Constrcution Products återförsäljare i Götene,
Maskin & Verktyg i Skaraborg, gjort inköp av
Husqvarnas golvslipar PG 820, PG 680 och
dammsugaren DC 5500. IAC har alltså valt att
slipa om sina golv för att uppnå ett snyggare och
mer lättstädat sådant.
IACs grundläggande behov är ett lättstädat
industrigolv och ett effektivare sätt att bli av
med damm och smuts från industrigolven.
Initialt kommer IAC att slipa och polera samtliga
truckgångar i sina fabriker. När detta är klart
kommer de fortsätta med att slipa och polera
samtliga omkringliggande golvytor i fabrikerna.

Många fördelar
och fantastisk support
De främsta fördelarna är att man får ett golv som

är anpassat och klarar av de påfrestningar
som ett industrigolv utsätts för. Dessutom är
det ekonomiskt fördelaktigt då underhållet
av maskiner minskar. “Vi har också noterat
att vatten- och kemikalieanvändning har
minskat, vilket är positivt ur både miljöoch ekonomiskt perspektiv”, säger Mikael
Andersson på IAC”.
Då LEAN verksamhet och 5S är grundpelare i vårt produktionssystem har Husqvarna Hiperfloor kommit att bli en standard
för hur vi vill att våra golv ska se ut inom
IAC Europa. Jag tycker bilderna talar för
sig själva, avslutar en mycket nöjd Mikael
Andersson”.

www.husqvarnacp.se
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Byggmaskine
Mellan den 12-15 mars slår
mässan Byggmaskiner i Göteborg upp sina portar för 30:e
gången. Byggmaskiner har
med åren blivit ett allmänt
begrepp inom den svenska
byggindustrin och i synnerhet
vad gäller rentalmarknaden.

Två år rinner i väg snabbt. I mars är det återigen dags för mäs�san Byggmaskiner på Svenska Mässan i Göteborg. Det handlar
om fyra fullspäckade branschdagar från den 12-15 mars. För
byggbranschen med tyngdpunkt på rentalprodukter, det vill
säga maskiner och utrustningar som kan hyras på depåer runt
om i landet, är startfältet av utställare närmast komplett. Inom
produktområdet håltagning och rivning saknas några namn
men de flesta av de mest välkända namnen finns med. 2013
innebär också något alldeles särskilt för Byggmaskiner. Det var
nämligen 30 år sedan mässan arrangerades för första gången.

Räkna med mycket nytt
Att det kommer att bjudas på en hel del nyheter i montrarna
kan besökarna räkna med. I år blir det nog lite mer nyheter
än vanligt vilket hänger ihop med att bara en månad senare i

april arrangeras mässan Bauma i München mellan 15-21 april.
Bauma är faktiskt världens största mässa alla kategorier och
inte bara störst inom bygg- och anläggning. Bauma har sedan
länge varit ett ofelbart sätt att sprida information om produktnyheter till hela världen vid ett och samma tillfälle. Därför väljer
många tillverkare att smyglansera produkter som skall visas
på lokala mässor när det ändå handlar om bara några veckor.
Kort sagt, räkna med många nyheter på Byggmaskiner i mars.

En mässa för rentalbranschen
Att Byggmaskiner blivit kanske landets viktigaste mässa för rentalbranschen råder ingen tvekan om. Men det är inte “fult” att
som entreprenör köpa sina maskiner och utrustningar för det.
Men då kraven ökar på effektivitet och kvalitet väljer många
entreprenörer att först satsa på kunnande och kompetens hos
sina anställda först och främst och sedan maskinparken. Att
hyra den senaste och bästa modellen av en maskin är ofta
ett sätt att hålla sig i framkant i dagens svenska bygg- och
anläggningsbransch. Därför har också Sveriges två branschföreningar inom rental, Hyrex-kedjan och Swedish Rental
Association, framskjutna platser på Byggmaskiner 2013. Och
budskapet från de båda är bland annat att sprida information
om värdet och fördelarna att hyra istället för att köpa. HyrexKedjan kommer att hålla sitt årsmöte i anslutning till mässan
onsdagen den 13 mars. Lite olyckligt kommer även Swedish
Rental Association hålla sitt årsstämma samma dag. Positivt
är dock att hela den svenska rentalbranschen är samlade på
ett och samma ställe, på Svenska Mässan i Göteborg. Det
kommer att bli mycket snack om marknaden, diskussioner om

nya produkter, rentalkoncept, lagar och förordningar relaterade
till rental och med all säkerhet kommer även olika typer av
investeringsbeslut att tas. Som leverantör, entreprenör eller
uthyrare är det helt rätt ställe att befinna sig.

Håltagning och Rivning
Sedan nästan 30 år tillbaka då Byggmaskiner startades har
alla typer av byggmaskiner varit ett signum för mässan. En
viktig sektor inom byggmaskin-konceptet är maskiner och
utrustningar för borrning och sågning i betong med tillhörande
diamantverktyg. Under många år var Byggmaskiner landets
viktigaste mässa för håltagningsbranschen. Sedan 1990-talets
mitt har man blivit en mässa som även behandlar slipning och
polering av betonggolv samt olika typer av stofthanterare samt
våtsugar som samlar upp hälsovådligt stoft och slam i byggbranschen. Sedan några år tillbaka försöker Byggmaskiners
arrangörer även fånga upp leverantörer och entreprenörer inom
renodlad rivning. Fjärrstyrda rivningsrobotar är exempelvis ett
ofta förekommande hjälpmedel bland landets håltagare. Byggmaskiner försöker nu också locka leverantörer och användare
av tyngre rivningsutrustning till mässan.

Nyhet: Säkerhetstorget
Mässan Byggmaskiner spänner över ganska många produktområden så det skall mycket till att som vare sig besökare
eller uthyrare inte hitta rätt. Mässan har fokus på bearbetningsmaskiner och handverktyg, lyftanordningar, ställningar
och bygghissar, skydd och säkerhet, demolerings- och håltagningsutrustning, golvslipningsutrustning, stofthanterare och
våtsugar, gräv-, last- och schaktmaskiner, beläggnings- och
packningsmaskiner, mätinstrument, kommunikation och
it, last och transportmaskiner, el, värme och ventilation,
rengöringsutrustning, tillverknings- och sorteringsmaskiner,
pumpar, bodar och containers samt transportbilar och specialinredningar. Ett genomgående tema under hela mässan är
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er firar 30 år!
säkerhet och hur man skapar en säkrare arbetsplats. På mäs�san har man skapat något man kallar för “Säkerhetstorget”.
Personlig säkerhet hur ska vi minska riskerna för skador på
våra arbetsplatser är ett viktigt och aktuellt ämne. Swedish
Rental Association kommer att på mässan presentera sitt
nya utbildningskoncept PSI (Personlig Säkerhets Information)
tillsammans med utställande partners. Som besökare kan du
möta dem direkt på mässgolvet. På Säkerhetstorget kan du
ta del av värdefull information och demonstrationer. Passa
på att som entreprenör utbilda dig, lära dig mer om maskiner
och handhavande för att skapa en säkrare arbetsmiljö och
samtidigt vara konkurrenskraftig.
De båda rentalföreningarna kommer enligt tradition
arrangera sina middagar på onsdagskvällen den 13 mars.
Kvällen efter, det vill säga torsdagen den 14 mars arrangerar
Byggmaskiner själva sin egen byggmaskinfest, en riktig firmafest i kolossalformat. Senast kom omkring 700 personer på
festen. Den här gången blir det grillbuffé och underhållning av
populära bandet Rydell & Quick. Festen börjar klockan 19.00
på torsdagskvällen. Den som vill vara med på denna begivenhet anmäler sig till Annelie Lundqvist på Svenska Mässan.
Tidningen Professionell Demolering ställer som vanligt ut
tillsammans med sina systertidningar svensk Rental Tidning

Är den stora nyheten
den lilla?

(eller tvärtom?)

Goda nyheter när storleken faktiskt har betydelse…
Utan att avslöja för mycket finns det faktiskt dubbla anledningar att besöka oss på årets Bauma
mässa. Kom och se ”Original Demolition Power” med egna ögon. Välkommen till vår huvudmonter i
Hall FG monter 603/1 (det är utomhus, men du hittar oss också inomhus i Hall A1 monter 134).
Och som vanligt hittar du alla våra modeller på www.brokk.com (eller, ja nästan alla ...)
Brokk AB | Skellefteå, Sweden | Tel: +46 (0)910-711 800 | info@brokk.com | www.brokk.com
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Bygg

och den internationella tidningen PDi Magazine. En nyhet
som PDs förlag, S.C.O.P. AB, lanserar i sin monter är ytterligare en tidning kallad Professional Demolition Americas,
PDA. PDA distribueras med två pilotutgåvor under 2013 på
de Nord- och Sydamerikanska kontinenterna. PDA kanske
inte har så mycket med Sverige att göra men däremot finns
många svenska tillverkare som redan idag säljer sina produkter i Nord- och Sydamerika. Därför finns det ett värde att
marknadsföra PDA på Byggmaskiner. PD hittar du i monter
nummer B06:31.

3M Svenska AB		
B01:35
Air Star AB			B00:08
All Access 24 AB		
C03:32
Allfrakt AB			
C01:22, U05:08
Altrex Svenska AB		
C03:32
Andreas Stihl Norden AB		
B02:21, U05:10
A-P Ställningsprodukter AB B04:02
Aspelin Motek AB		
B04:20,
			Säkerhetstorget
Atlas Copco Construction
Technique Scandinavia		
C02:22, U05:06,
			Säkerhetstorget
Beck Maskin Sverige AB		
B02:39
Bilia Personbilar AB		
C04:42
Bobcat Sverige AB		
B01:02
Bosch AB, Robert		
Säkerhetstorget
Brokk AB			B02:42
Brubakken AB		
C03:02 + U05:20
BVM ByggVärmeMaskiner AB
B04:22
Bygglet AB			C00:01
Carlsson & Co AB		
B04:34
Consultec ByggProgram AB
B01:40
Dustcontrol AB		
C02:02, Säkerhetstorget
Englund-Gruppen Sverige AB
B03:20
EPOX Maskin AB		
B02:20, Säkerhetstorget
Flexy Aluminiumställningar AB
B05:42
F-Tech AS			
C01:39
Galaxen Bygg AB		
B01:19
Grindex AB			C01:26
HAKI AB			B06:57
Haulotte Scandinavia AB		
C02:20 + U05:02
Heatwork AB			B01:22
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Hilti Svenska AB		
Säkerhetstorget
Hitachi Power Tools Sweden AB
Säkerhetstorget
HTC Sweden AB		
C02:42, C02:39
Husqvarna AB Construction Products C04:20, Säkerhetstorget
Hüllert Maskin AB		
B06:01
Hyrex-Kedjan branschförening
B01:06
Inomec AB			B00:01
IVT / BST Värmepumpar		
B01:37
Jerneviken Maskin AB		
B05:49
Kabe Rental AB		
B03:30
Kaeser Kompressorer AB		
B05:01, Säkerhetstorget
Lantmännen Aspen AB		
C00:09
Layher AB			B02:40
Lifa Air Ltd			B01:21
Liftutbildningsrådet		
B04:47
Lindec, AB			B03:22
Mafell AG			
B03:40
Malco AB			
B00:11
Matek AB			
B00:03
Mercedes-Benz Sverige AB
C03:42
Midhage AB, Jack		
B04:42,
			Säkerhetstorget
Modul-System HH AB		
C03:44
MonZon Sverige AB		
B05:40, U05:12
Munters Europe AB		
C01:01
Nordic Cleaning Systems		
B00:07
Novatron Machine Control Systems AB C00:06
Pentruder Tractive AB		
B05:41
PERIform Sverige AB		
B05:22
Pluseight System AB		
B05:12
Pritec Vaculyft AB		
B03:32
Professionell Demolering
B06:31
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Cubicad Design
Revision: 4.9

Utställare på Byggmaskiner 2013

Incontro
Bar &
Restaurant

U05:04

MIX
Restaura

U05:08
U05:02 U05:06
U05:09
U05:07

Huvud
U05:12

U05:10

Svensk Rental Tidning
B06:31
Pullman - Ermator AB		
C05:02,
U05:16
			Säkerhetstorget
QINGDAO SCAFFOLDING		
B02:02
RC Holm A/S DANMARK Filial
B02:41
Remodul AB			B05:02
Rillco AB			B02:02
Roy International AB		
B01:09
Scando AB			B05:42
ScanFast Scandinavian Fastening AB C01:21

U05:15

U05:19

gmaskiner - 12-15 mars, 2013
Service Center

Säkerhetstorget
C05:48

C03:42
C01:41

C02:42

C03:44

C05:42 B01:41

C01:39
C01:31

B01:37

B01:42 B02:41

B01:40

B02:46

B04:45

B05:49

B02:42

B04:41

B02:39

B03:40

B01:32

B02:31

B03:32

C03:32
C02:22

C05:22

C04:22

B05:41

B05:40
B05:32

B01:30

B02:29

C01:22

C01:19

ant

C01:12

B01:21

C

B01:19

C02:20

C01:05

C03:02
C01:02

C00:04

C00:06

B03:20

B02:10

B03:10

B02:02

B03:02

B04:20

B04:02
B01:02

B00:01

C00:09

B06:22

B05:12

B06:12

B
B02:20

B01:01

C04:02

C01:01

C00:01

B01:20

B05:22
B05:21

B03:22

B01:06

C05:02

C02:02

B01:22

B02:21

B01:09

C04:20

B06:40

B05:29

B03:30
B04:22

C03:22

B06:31

B02:40

B01:35

C01:26

Café

B05:42

B04:42

B04:34

C01:40

C01:21

B02:52

B03:52

B01:46 B02:43

C04:42

B06:57

B00:03

B00:07

B05:01

B00:08

B05:02

B06:01

B06:02

B00:11

dentré 5
West Coast

Gothia Towers
Entré

U05:20

Hiss till Heaven 23

Scanlaser AB			B02:10
Scanmaskin Sverige AB		
C04:02
Sitech Sverige AB		
B01:42
Skanska Maskin AB		
Entré 5
Skyjack AB			C03:22
Sortera Skandinavien AB		
B05:32 + U05:04
Svarvén & Co AB		
B05:29
Swedish Rental Service AB		
B02:52

Svenska Blount AB		
C01:05
Swepac International AB		
C01:12 +
			Säkerhetstorget
Sveriges Byggindustrier AB		
C00:04
Säve Hyrmaskiner Sverige AB
B01:02 + B01:20
TEUPEN Maschinenbau GMBH
C05:42
Topcon Scandinavia AB		
C01:02
Trimtec AB			
B02:29

Tsurumi-Intec Pump AB		
TYRI – Karlberg & Ljungström
Engineering AB 		
Wacker Neuson AB		
Viavac Sweden AB		
Wirtgen Sweden AB		
Zenergy AB			
Zip-Up Svenska AB		

B01:01
B04:41
C04:22 + U05:16
B00:01
C01:19 + U05:15
U05:09
C05:22
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Nya kapskivor
och navrondeller
för batteridrivna
vinkelslipar

Användningen av batteridrivna vinkelslipmaskiner
ökar alltmer. Norton har nu tagit fram en kapskiva
och en slip- och polerrondell, Norton Expert Accu.
Den är speciellt avsedd för dessa maskiner och
uppges bland annat optimera det uppladdningsbara batteriets livslängd.
Batteridrivna vinkelslipmaskiner har funnits
på marknaden i ett antal år men de tidigare
modellernas batterier tog fort slut och effekten
minskade snabbt. Nu har en ny generation batteridrivna vinkelslipar kommit med en ny typ av
uppladdningsbara batterier som ger väsentligt
förbättrad batteritid och effekt. Den här utvecklingen ställer också krav på att kapskivor och
navrondeller är anpassade och optimerade för
den förbättrade batteritiden och effekten. Nortons
nya Norton Expert Accu kapskivor och navrondeller har utvecklats i samarbete med de ledande
tillverkarna av batteridrivna vinkelslipmaskiner för
att maximera och optimera batteriets livslängd.
Nortons nya kapskiva, Norton Expert Accu,

är speciellt avsedd för kapning av järn, stål och
rostfritt med dessa batteridrivna vinkelslipmaskiner. Kapskivans sammansättning gör att det
uppladdningsbara batteriets livslängd optimeras
samtidigt som man får en mycket snabb och
bekväm kapning med låg vibrationsnivå enligt
tillverkaren. Norton Expert Accu-kapskivorna
finns i två dimensioner: 115 x 1,0 x 22,23 mm
och 125 x 1,0 x 22,23 mm. I sortimentet ingår
dessutom en skiva som både kan kapa, slipa och
polera alla typer av material som metall, sten,
byggnadsmaterial, plast med mera. Denna skiva,
Norton Expert Accu 1-2-3, har en tjocklek på 2,2
mm och finns i 115 mm och 125 mm diameter.
Skivorna är förpackade i en praktisk förpackning med tydlig information. Norton Expert Accu
kapskivor är förpackade med 5 st och Norton
Expert Accu 1-2-3 slip-, poler- och kaprondell
med 2 st per förpackning.
”Med de här nya kapskivorna blir kapningen
med batteridrivna vinkelslipar betydligt effektivare
samtidigt som batteriet inte behöver laddas lika
ofta som när man använder konventionella
kapskivor”, säger en representant för Norton
i Sverige.

kapskivor. Även plåtburken har en speciell etikett
med ishockeymotiv. Kapskivorna är avsedda för
kapning av järn, stål och rostfritt med 125 mm
vinkelslipmaskin och ger snabb kapning i kombination med lång livslängd. De har en tjocklek på
endast 1 mm vilket ger minimala materialförluster
och gör dem särskilt lämpliga för kapning av tunnväggigt material.
”Vi har tagit fram speciella VM-kapskivor flera
år tidigare för både fotboll och ishockey och vad
vi har hört så har de blivit ett samlarobjekt vilket
vi naturligtvis tycker är roligt”, säger Jonas Falk,
försäljningsansvarig på Saint-Gobain Abrasives AB.

www.norton.se

Nu kommer Giant
4548 Tendo minilastare, en nyhet från
Carlsson & Co
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Jack Midhage AB visar rykande färska nyheter från Zenesis på Byggmaskiner. Zenesis
tillverkas av koreanska Ehwa Diamond och
är produktnamnet för en serie med diamantverktyg tillverkade med en speciell, unik teknik
för positionering av diamanterna. Zenesis har
varit en storsäljare för Midhage under senare
år. Efter omfattande utvecklingsarbete, både
hos Ehwa Diamond, Korea, och Sverige där
testarbetena utförs, introducerar man på
mässan den senaste generationen av Zenesis
borrkronesortiment.
“Vårt problem i utvecklingsarbetet
av Zenesis-borren har varit att Zenesisklingorna nästan varit för bra. På så vis
har klingorna har satt ribban väldigt högt
även för borren”, berättar Joakim Lindfors,
produktansvarig hos Midhage. “Vi har inte
varit nöjda förrän vi utvecklat ett borr med
överlägsna prestanda även om det inneburit
många, många timmar av utvärdering och tester.
Vår grundidé med Zenesis-teknologin är att den
skall stå för absolut högsta kvalitet både vad
gäller skärförmåga och livslängd oavsett vilken
typ av verktyg den används för. De nya borren

skär ruskigt bra i både betong och armering och
har dessutom en otroligt bra livslängd. De
överträffar faktiskt allt vi testat hittills och det
skall därför bli mycket intressant att se hur
de nu kommer att tas emot av marknaden.”
Midhage har utvidgat sitt produktsortiment
för håltagarbranschen för att kunna vara en
heltäckande leverantör även när det gäller
maskiner och tillbehör. Det nya programmet
presenteras i en egen produktkatalog för håltagare som också kommer att distribueras på
mässan. Dessutom kommer man att visa vad
som tippas bli framtidens sätt att kapa metall:
diamantskivor i stället för abrasiva kapskivor.

www.midhage.se

www.norton.se

Norton lanserar kapskiva
med hockeymotiv
Det svenska landslagets deltagande i Hockey-VM
2012 kommer att följas med stort intresse och
Norton lanserar i samband
med världsmästerskapen en unik
kapskiva
med ett
speciellt
ishocke y m o t i v.
Kapskivorna
levereras i en
plåtburk innehållande 10 stycken

Midhage lanserar
Zenesis-borr
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“Vi är mycket stolta att presentera en nyhet
i vårt Giant minilastarprogram och att vi har
fått en teleskoplastare i familjen”, säger Björn
Carlsson. Giant minilastare tillverkas i Holland.
GIANT 4548 Tendo teleskoplastare kommer att
visas i Carlsson & Co monter på Byggmaskiner,
B04:34 på Svenska Mässan i Göteborg. GIANT
4548 Tendo är en liten smidig teleskoplastare
med bra prestanda och ett brett utrustningsprogram samt den senaste tekniken gör den till en
lättmanövrerad maskin med bra lyftegenskaper.
Giant Tendo passar lika bra på bygget, lantbruket
samt industrin tack vare sin prestanda. Vill du se
maskinen i arbete kolla in länken http://www.
youtube.com/watch?v=_izQm4BcU80

Fakta Giant 4548 Tendo

Motor:
Kubota V1505 45 hk turbo diesel
Lyft kapacitet: 1400 kg
Lyft kapacitet: utsträckt bom 400 kg
Lyft höjd:
480 cm
Max hastighet: 28 km
Tjänstevikt: 2800 kg
Redskapsfäste: Hydrauliskt

www.carlsson-co.se

Bobcat lanserar ny
500-plattform
Bobcat lanserar den nya familjen av kompaktlastare i 500-plattformen. Serien som innehåller
några av företagets mest populära modeller
och är avsedd att befästa Bobcats ledarskap
för skid-steer och kompakt bandlastare. I Europa, Mellanöstern och Afrika, består den nya
500-plattformen av sex nya modeller, S510,
S530, S550, S570 och S590 skid-steer lastare
och T590 kompakt bandlastare. De nya lastare
modellerna har konstruerats för att fortsätta framgången med Bobcat globalt, där nästan hälften av
alla kompakta lastare på marknaden är Bobcats.
Alla 500-plattformens skid-steer loader modeller
tillverkas vid Bobcats fabrik i Dobris i Tjeckien,
medan T590 bandlastare tillverkas på huvudfabriken i Gwinner, North Dakota, USA.

Ny design och högre prestanda
Den nya 500-plattformen erbjuder en helt ny
design, som kombinerar mer än 50 års erfarenhet av lastar design med ny utveckling för att
möta röst kundernas krav och införliva många
av de innovativa funktioner och fördelar som har
visat så framgångsrika i de större maskinerna.
Den nya 500-plattformen lastare fortsätter
mönstret som fastställts av de större maskinerna
med betydande framsteg inom komfort, sikt,
hytt rum, styrbarhet och hytt trycksättning. Med
prestanda och cykeltider upp med cirka 16%
jämfört med föregående modeller, den nya
500-plattformens lastare tar effektivitet och
produktivitet till nya, högre nivåer.

•

Några fakta

Mer lyftkapacitet
Snabbare cykeltider,
		
högre brytkrafter
•		
Mycket bättre dragkraft
•		
Mer hydraulkraft
•		
Större tillgänglighet, tillförlitlighet
		
och enkelt underhåll
•

De nya S530, S570, S590 och T590 modellerna har vertikala lyftarmar, särskilt lämpade för
att lyfta och bära. De nya vertikala lyftarmarna ger
ökad lyfthöjd jämfört med föregående generation
maskiner och i kombination med en optimerad
lyftarm konstruktion, ger operatörerna möjlighet
att lyfta tyngre laster högre, vilket gör det lättare
att klara höga sidor på lastbilar, boxar och trattar,
samt placera pallar lastade med tunga material.

Den nya hytten
Som i de större nya generationens lastare, den
nya 500 plattformens lastare innehåller en unik
framåt positionerad hytt som flyttar föraren
närmare fästet och ger oöverträffad sikt i alla
riktningar runt maskinen.
500 plattformens lastare har den största
öppningen i hyttdörren på marknaden, erbjuder
överlägsen synlighet i framkanten av skopan.
Hyttens tröskel har sänkts och den totala ytan
av dörren har ökat med mer än 40% för att ge
bättre sikt och göra det lättare för operatörer att
komma in och ut ur hytten. Höjden på hytten har
ökats för att ge ytterligare utrymme, men behåller
den totala höjden på maskinen under 2 meter för
att fungera väl i trånga utrymmen.
Rutorna på sidorna och baksidan av hytten
har ökat i storlek för att ge mer synlighet för
däcken eller spår och baksidan av maskinen.
Det större övre fönstret gör det enklare och
bekvämare för föraren att se tillbehören med
upphöjda lyftarmar, en fördel vid lastning av lastbil
eller andra liknande uppgifter.
10% ökning i storlek och över 30% ökning
i synlighet, god justering i sits och fjädring ger de
absolut bästa arbetsvillkoren.
Buller i förarhytten har minskat med 5 dBA.
Det övergripande resultatet är en minskning av
buller med över 50%.
Operatörerna har ett val mellan standard

hydraulisk fotpedal, det avancerade styrsystemet
(ACS) eller Selectable Joystick Controls (SJC).
Standard, pedaler styr lyft och tilt genom mekanisk koppling. ACS låter föraren använda en på
instrumentbrädan monterad brytare för att välja
mellan avancerad handkontroll eller avancerade
fotreglage av lyft-och tilt. SJC manöverspakar kan
användas i ISO eller H mönster. Dessa handtag gå
upp och ner i samband med sätet för att minska
armrörelser. Joysticken kan justeras framåt eller
bakåt för att anpassa sig till de krav som varje
enskild operatör har.
Hytten på 500 plattform lastare är radioförberedd med en 12 volts eluttag för
laddning mobiltelefoner och andra enheter,
en mugghållare, goda förvaringsutrymmen och
nya full-color, valfria Deluxe instrumentpaneler.
Detta kompletteras av en 50% ökning i främre
arbetsbelysning med optimerade reflektorer
och linser. Hytten är också utrustad med på
dörren och bakre fönster akuta handtag för
snabb evakuering.
I alla Bobcats nya generations lastare
integreras och skyddas hydrauliska redskapsfästets block i lyftarmen och slangar är
dragna genom lastarmarna för bättre skydd.
En skyddsbygel sträcker framför kopplaren för
ökad säkerhet.

Ökad hydraulisk kraft
500 plattformens lastare har ökad hydraulisk
prestanda jämfört med sina föregångare och
har konstruerats för högre standard flöde och
tryck, för bättre brytkrafter och ge tillbehör
mer kraft att arbeta med. Ett minskat antal
hydrauliska anslutningar innebär mindre risk
för läckage, vilket ytterligare reduceras genom
att ersätta 45 och 90 anslutningar med raka
kopplingar så långt som möjligt för att säkerställa bättre anpassning av beslag, slangar och

ledningar rör. Effektivare extra hydraulflöde
minskar systemets förluster och mottryck.
För att säkerställa att aktörerna lägger
minimal tid för löpande underhåll är lastare
utformade för att arbeta långa timmar under
krävande förhållanden. Enkla kontrollpunkter
och överlägsen design gör det enklare att
utföra rutinunderhåll vid rätt intervall.
En integrerad bakre stötfångare skyddar
bakluckan medan massiva stålbakluckan hindrar föremål från att tränga in i motorrummet.
Stor baklucka ger utmärkt servicevänlighet av
lastare som också förstärks av lättillgängliga
luftfilter och en tvärmonterad motor. Den
uppfällbara hyttens design tillåter god tillgång
till viktiga hydraulikkomponenter. Ändrad hydraulolje filtrering från 90 till 10 mikron minskar
signifikant risken för kontaminering.
Kylsystemet på 500 plattform lastare har
omarbetats för ökad effektivitet och högre
prestanda för att hålla lastaren sval när du
arbetar långa timmar, en viktig funktion för att
förlänga livslängden på maskinen. Den nya
designen gör det lättare att rengöra kylsystemet, med en oljekylare som svänger upp,
vilket gör att operatören kan rengöra området
mellan oljekylaren och kylaren.
Alla 500 plattformens kompaktlastar
modeller erbjuder två hastigheter som ökar
den maximala körhastigheten från 11,8 km /
t på lågväxel till 17,3 km / t på hög.
Nytt funktioner som förbättrar har lagts
till, valfri deluxe instrumentering panel. Den
nya panelen övervakar intelligent lastarens
funktioner, medan en nyckellös start förhindrar
stöld. 5-tums full-LCD-skärm ger bättre läsbarhet och interaktion. Lätt att läsa, mätare tillåter
föraren att snabbt läsa och förstå maskinen
prestanda.

www.bobcat.se
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Midhage visar världsnyhet
på Byggmaskiner
Nu får vi tänka om när det gäller kapning av
stål. På samma vis som diamantkapklingor för
20 – 30 år sedan ersatte abrasiva kapskivor vid
sågning i betong så kommer diamant att nu gälla
även vid kapning av stål.
Diamant är som bekant det hårdaste material som går att
framställa och den koreanska tillverkaren
av diamantverktyg
Ehwa Diamond
Co har nu efter
många års forskning utvecklat
en teknik som
gör det möjligt
att belägga diamanter på verktyg
med extrem mycket
högre hållbarhet än tidigare.
Den nya tekniken innebär att man
kan tillverka verktyg som kan kapa eller slipa

hårda metaller med både mycket högre skärhastighet och en helt suverän livslängd på verktygen.
Och detta till en kostnad som är avsevärt lägre
per snitt jämfört med vanliga kapskivor.
Den nya tekniken och verktygen, som kallas
för Diamond-X (X står för det antal gånger fler
som man kan kapa med en sådan
skiva), visas av Jack Midhage
AB på Byggmaskiner i Göteborg och man räknar med att
nyheten kommer att väcka
stort uppseende.
Morgan Midhage, produktansvarig på Midhage berättar att
fördelarna med de nya verktygen är många.
“Förutom en påtagligt bättre verktygsekonomi
så spar man mycket tid. Inte bara för att de nya
verktygen kapar snabbare utan kanske framför
allt för att man slipper krångel och tid med byten
av skivor. En annan stor fördel är ju att man hela
tiden också behåller skärdjupet – klingan slits inte
ner som en kapskiva gör. Dessutom ger klingan

betydligt mindre gnistspridning, smutsar inte ner
och avger inga illaluktande ämnen. Att klingan tål
fukt och är allmänt mer hållbar än en kapskiva är
också en stor fördel många gånger”.
Programmet innehåller förutom vanliga
kapskivor för stål, gjutjärn, legeringar
o.d. även speciella skivor för
kapning av järnvägsräls.
Dessutom finns slipskivor
för järn- och stålmaterial,
svetsfogar o.d. Verktygen
kan även användas till
en mängd andra material,
såsom betong och sten, plast,
trä o.s.v.
”Exakt i vilken utsträckning den nya tekniken
kommer att ersätta de traditionella verktygen är
svårt att säga, men klart är att de nya arbetsmetoder som detta innebär kommer att revolutionera
vårt sätt att kapa och slipa metall i framtiden”,
avslutar Morgan Midhage.

www.midhage.se

Ny minidumper från
Carlssons och Messersi
Messersi TCH 1000, minidumper med
svängbar lastbehållare premiärvisas i Sverige
på Byggmaskiner mässan i Göteborg 2013 i
Carlsson & Co monter på mässan.
Messersi TCH 1000 är en välkommen
nyhet med väl beprövad teknik från Europas
marknadsledande minidumpertillverkare,
Messersi i Italien.
Minidumpern har svängbar
lastbehållare vilket gör att
man får en skonsammare körning
tack vare att
man svänger
lastbehållaren
istället för med
larverna på underlaget.
Larvchassit är naturligtvis av
boggieupphängning vilket ger en
mjuk och fin körning över hinder
såsom trottoarkanter, stenar och
andra hinder på marken.
Minidumpern med tjänstevikt
på 1100 kg har en lastkapacitet
på 1000 kg och lastvolym på
570 liter, maskinens totalbredd
är 98 cm. Den svängbara lastbehållaren är av samma typ
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som på storebrodern TCH 1500, den ä r
svängbar steglöst
180°, alltså rakt
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ut i sidorna åt båda hållen.
Messersi TCH 1000 har en trecylindrig
Kubota diesel motor, självklart med elstart.
Dumpern drivs via ett servosystem. Maskinen
kan med fördel utrustas med externt hydrauluttag som levererar 21 l/min och ger ett tryck
på 210 bar.

www.carlsson-co.se

Brythammare
från Wacker
Neuson byter
namn

De beprövade brythammarna från Wacker
Neuson får nya namn. Dessa kommer att
presenteras på Bauma 2013. Från 2013
står beteckningarna inte längre för vikt, utan
för enkelslagsenergi. De nya namnen har
uppkommit för att valet av rätt maskin ska bli
ännu enklare i framtiden. Hammarna kommer
numera heta BH 55, BH 76, EH 50, EH 75
och BH 55rw (railway). Oavsett vilken av de
fem hammarna som användaren väljer återfinns Wacker Neusons höga kvalitetsanspråk i
dessa brythammare och det ger förstklassiga
prestanda på byggplatsen.

www.wackerneuson.se

Fler nyheter från
Midhage
Många är nyheterna som kommer att visas i
Midhages monter på mässan Byggmaskiner i
Göteborg i mars. Man har sedan en tid storsatsat
på produkter från Morse, USA. Det handlar främst
om tigersågbladen men också de extra tåliga
hårdmetallsågklingorna för järnmaterial ”Metal
Devil”. En annan nyhet från Midhage är ett stort
program med multiblad för sk multiverktygsmaskiner, också de från en amerikansk tillverkare,
Imperial Blades, som på kort tid blivit den största
leverantören på hemmamarknaden.
Vidare så lanserar Midhage en ny, förbättrad
asfaltklinga, WASF-T, som med en ny design
erbjuder en säkrare asfaltsågning i kombination
med lång livslängd och bra skärförmåga. Jack
Midhage AB ställer ut i monter nr B 04:42 men
finns också på ”Säkerhetstorget” där Swedish
Rental Association presenterar sitt nya utbildningskoncept PSI (Personlig Säkerhets Information).

www.midhage.se

Ny Husqvarna K 760 – storsäljaren
förbättrad in i minsta detalj
Nya K 760 är en
kraftfull och pålitlig
kap som lämpar
sig bra för de flesta
kapjobb.

föregångaren. Det innebär att man säkerställer
optimala drifttemperaturer och gör maskinen
mindre känslig för varierande klimat. Det digitala
tändsystemet, optimerad för K 760-motorn, ger
bättre startbarhet och bidrar dessutom till att
motorn går jämnare. Detta leder till mycket låga
vibrationer på <2,5m/s2, vilket minskar belastningen på användaren. Ytterligare en förbättring
på maskinen som gör den enklare att starta är
startgas- upphängningen som nu är integrerad
i choken.

Förbättrad ergonomi

Med lanseringen av nya Husqvarna K 760 tar
Husqvarna ännu ett steg mot ökad användarvänlighet. Optimerad motorprestanda, ökad
startbarhet och ergonomi är några av de områden
som förbättrats på nya K 760. Resultatet är en
kraftfull, effektiv och pålitlig allround-kap. Med ett
av de bästa vikt/effektförhållandena i klassen har

man samtidigt lyckats sänka utsläppen kraftigt.
Precis som tidigare är uppföljaren K 760 ett
utmärkt val för den krävande och miljömedvetna
håltagaren. Den nya cylindern är designad för att
öka kapmaskinens kapacitet i flera avseenden.
Tack vare cylindern och en extra kylfläns har
emissionerna minskat med 15% jäm- fört med

Även ergonomin har förbättrats med den nya K
760. Det nya, lättare klingskyddet i magnesium
ger kapen bättre balans och möjliggör en steglös
justering av skyddet. Det underlättar arbetet
och gör att man enkelt kan byta kapningsposition. Med det nya klingskyddet följer också en
vändbar bussning som gör det möjligt att enkelt
att växla mellan klingor som har olika diameter
på centrumhålet.

Förbättrad dammkontroll
En förbättring som ökar användbarheten och
dammkontrollen är den nya våtkapsatsen
med progressiv ventil. Utrustad med distinkta

ändlägen gör den det enkelt att ställa in ett exakt
vattenflöde för varje applikation, vilket minimerar
onödigt vatten och slam. Den nya lösningen
för tankurluftning garanterar optimal tilluft till
bränsletanken och skyddar den samtidigt från
att damm tränger in. Detta tillsammans med det
värmetåliga remskyddet ger användaren maximal
drifttid och ökad livslängd.
I den nya K 760 återfinns även en del funktioner från den tidigare K 760 som lågemissionsmotorn X-Torq™, den effektiva filterrengöringen
Active Air Filtration™ och SmartCarb™, den
avancerade förgasaren som automatiskt reglerar
bränsle/luftblandningen så att motorn alltid ger
maximal effekt.

Allround
K 760 är en användbar allround-maskin och bra
lämpad för de flesta kapjobb i betong och sten vid
markarbeten, renovering och nyproduktion. Den
fungerar även bra vid mindre håltagningsarbeten
samt vid rör, asfalt- och metallkapning. Uppdateringarna gäller samtliga maskiner i sortimentet:
K 760, K 760 Oilguard, K 760 Cut-n-Break och
K 760 Rescue (K 760 Cut-n- Break och K 760
Rescue har inte klingskydd i magnesium).

www.husqvarnacp.se

Mästare på demolering och återvinning!
Läs mer!
Skanna
QR-koden

A KINSHOFER COMPANY

Skrotsaxar

MALMÖ

RM60

ALIAS DESIGN

RM80 GO!

Pulveriserare
& Crackers

TS3600
RM100 GO!

Perfekt team vid rivningsarbete: RUBBLE MASTER med starka och effektiva kompaktkrossar
och fraktionssorterare för återvinning av betong, asfalt och tegel. Lika bra på rivningsplatsen i
tätbebyggt område, som på entreprenadanläggningen. Demarec med ett brett sortiment av
kraftfulla verktyg för demolering och rivning, t ex pulveriserare, multiverktyg och skrotsaxar.
Läs mer på www.opsystem.se

OBS!
lefonNytt tem
num er

OP SYSTEM AB BILLEBERGA

TEL: 010–456 70 00

ett starkt val!
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Andersen Contractor introducerar
mobila asfaltverk som kan använda
upp till 60% återvunnen asfalt
Andersen Contractor AB presenterar nyheter
från Lintec, innovativa mobila lösningar för asfalttillverkning. Tyska Lintec har nästan 100 års erfarenhet av tillverkning av asfaltverk. De har bland
annat utvecklat den horisontella sikttrumman och
ligger bakom principen med containerbyggda
anläggningar. Lintecs asfaltverk är byggda i 100%
ISO sjöcontainrar. Det har flera fördelar som enkla
transporter med vanliga lastbilar till låga kostnader.
Inga betongfundament behövs, kan placeras
direkt på stabil mark. Uppmontering inom fem
dagar, kran behövs under endast en dag dessutom är nedmonteringen mycket snabb. Detta
är dessutom en mobil anläggning som med fördel
kan flyttas. Alla komponenter skyddas mot väder,
vind och sol samt att buller- och dammnivåer hålls
låga. Konstruktionen är kompakt och funktionell
samt enkel driftköra och underhålla.
Lintec asfaltverk kan nu använda upp till
hela 60% återvunnet asfaltmaterial. Den höga
kvaliteten på slutprodukten behålls i denna
process. Samtidigt sparas resurser.

på anläggningen och varmt material förs sedan
nedåt. CSD modellerna finns med maxkapaciteter
från 80 till 240 ton per timme.
Asfaltverk med traditionell vibrerande sikt
och hiss finns också i programmet. De är konstruerade för högre produktionskapacitet och har
modellbeteckningen CSM (Containerized Screen
Machine). Verken har maxkapaciteter från 160
ton upp till hela 400 ton per timme, genom
introduktionen av två nya större modeller som
kallas CSM 4000 och CSM 5000.

www.andersen-contractor.se

Produktsortimentet
Asfaltverk av modell CSD (Containerized double
Screen Drum) ger minimerade värmeförluster och
lägre energiåtgång. Detta tack vare att torkning
och siktning sker i ett steg, med en patenterad
teknik i en så kallad dubbel sikttrumma. Ingen
hiss behövs, kallt material transporteras upp

HTC lanserar branschens första
kompletta torrslipningssystem
för naturstensgolv
Den helt slam- och kemikaliefria slipprocessen
har hittills varit helt omöjlig att uppnå. Men, med
de nya Diamond Xpress-verktygen från HTC
kan slipprocessen kortas ned till halva tiden för
golventreprenören. Dessutom försvinner den
krävande hanteringen av kemikalier och sörja.
Samtidigt öppnas möjligheter för fler att slipa
golv som marmor och terrazzo.
HTC är en de främsta pionjärerna inom
slipning av olika golvtyper. I över 25 år har
HTC förfinat metodiken och verktygen kring
golvslipning. Resultatet är flera banbrytande
tekniker som till och med skapat nya branscher.
Ett exempel är konceptet för polerad betong; HTC
Superfloor, som blivit en standard inom förädling
av betonggolv världen över. En annan innovation,
städrondellen med diamanter; Twister, har gjort
det möjligt att städa och underhålla stora golvytor
helt utan kemikalier.

Naturstensslipning
helt utan vatten
Nu är det dags för nästa steg, en helt ny standard
för slipning av natursten, den här gången helt
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Nya pumpar från WEDA
Atlas Copco utökar sortimentet av WEDA pumpar
med en ny serie mindre pumpar, under 1kW.
För att möta trenden med mindre pumpar för
enkla och snabba behov av av-vattning introducerar nu Atlas Copco Construction Technique
4 nya pumpar i tillägg till de redan existerande
WEDA proffspumparna. WEDA04 och WEDA08
länspumpar, WEDA04B millimeterpump och
WEDA08S slampump är nu tillgängliga på
marknaden. WEDA04 och WEDA08 är 1fas
elektriska dränkbara pumpar för slitande vätskor
med kapaciteter upp till 20m3/tim (325l/min)
och lyfthöjd till drygt 15m. Den låga vikten och
den kompakta designen gör pumparna lätta att
installera och att flytta runt i olika länshållningsjobb. Applikationer som markentreprenader,
väg o vattenjobb, gruvor, industrier, reningsverk,
räddningstjänster, kommuner etc. Pumparna är
designade med semi-vortex impeller i polyuretan för att minska risken för igensättning och
minskat slitage.
WEDA04B är en så kallad millimeterpump
som pumpar ner till 1mm. Den är utrustad med en
enkel och funktionsduglig backventil som tillåter
att pumpen flyttas utan risk för spill och tappad

pumpförmåga. Bottenplåten är gummerad för att
skydda belagda tankar och golv.
WEDA08S är en slampump med kapacitet
att släppa igenom partiklar i vattnet upp till 25mm
vilket är unikt för en så liten pump. Impellern är
utbytt till metall för att minska slitaget vid pumpning av slitande partiklar. Den nya pumpserien är
designad för hög slitstyrka och enkel service till ett
lågt pris. Pumparna är utrustade med en effektiv
1fas motor och högeffektiv kondensator för hög
start kraft. Med ett tätningssystem bestående
av 3 tätningar och ett motorskydd som stoppar
pumpen vid överhettning pga överbelastning eller
överspänning blir pumparna tillförlitliga. Pumparna
startar automatiskt efter avsvalning. Designen
gör servicen mycket enkel. På WEDA08S kommer man in i hydrauldelen genom att lossa
endast 3 bultar. Pumparna levereras med både
slanganslutning och gängad anslutning för enkel
montering av snabbkoppling. I samband med
introduktionen av de nya pumparna så utökar
Atlas Copco även sitt sortiment av tillbehör. Nu
finns slangar av olika kvalitet och snabbkopplingar
för olika system som kompletterar pumparna.

är framförallt en vinst för miljön. Den nya,
enklare metoden ger fler entreprenörer
möjligheten att åta sig naturslipningsuppdrag

med befintlig utrustning, och därmed bredda
sin verksamhet.

www.atlascopco.se

utan vatten. De nyutvecklade Diamond Xpressverktygen är baserade på lång erfarenhet av både
golvmaterial och avancerad diamantteknologi.

Bättre arbetsmiljö,
snabbare process
Diamond Xpress minskar antalet slipsteg som
behövs för att uppnå önskad glans. Slipningen utförs helt utan vatten. Det sörja som normalt bildas
vid våtslipning i en konventionell slipprocess är
både ett arbetsmiljöproblem och en stor utgift för
entreprenören. Med torrslipning av naturstensgolv
förbättras arbetsmiljön och kostnaderna minskar
eftersom hanteringen av sörjan försvinner och
slipningen kan utföras på ned till halva tiden
jämfört med konventionell våtslipning.

Betydligt högre
glans i slutfinish
De nya verktygen möjliggör också ett minskat
bruk av kemikalier då den slutliga glansen/
finishen är betydligt högre än vid konventionell slipning. Detta ger ytterligare besparingar
för både entreprenören och slutkunden och
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www.htc-floorsystems.com/dx

MARKNADSLEDAREN
DIAMANTVERKTYG
GOLVSLIPMASKINER
GOLVLÖSNINGAR

* Kampanjvillkor: Gäller vid köp till 2012 års listpris.
Kan ej kombineras med andra rabatter och gäller
endast kunder i sverige. Inbytesmaskin ska lämnas
hos HTC i Söderköping. Kampanjen är giltig t.o.m
31/12-2012. Max 50 st per kund. Samtliga priser är
exklusive moms och frakt.

www.htc-ﬂoorsystems.com

HTC Sweden AB
Postadress: Box 69, 614 22 Söderköping
Besöks-/godsadress: Klevvägen 7
614 92 Söderköping
Telefon: 0121-294 00. Fax: 0121-152 12
E-mail: info@htc-sweden.com

Besök oss på Byggmaskiner 12-15 mars Monter: C02:42

Robots!
Trots det rådande
läget i den globala ekonomin och
i byggbranschen
fortsätter demoleringsbranschen att
ta allt större plats
inte minst ifråga om
demoleringsrobotar.
I det här reportaget
tar PDs korrespondent Mikael Karlsson
en närmare titt på
nya fjärrstyrda rivningsrobotar.

Det har hänt en hel del inom “robotsektorn” under de senaste åren.
Dessförinnan var det ganska lugnt med framförallt en dominerande
tillverkare i Brokk. Men i takt med att det kommit in fler aktörer på
arenan har även Brokk, som tillverkat demoleringsrobotar sedan
1970, kraftfullt expanderat sitt produktsortiment och förstärkt
varumärket. Vi har tidigare berättat om att det finns kanske fem
företag i världen som tillverkar rivningsrobotar. Vi vågar säga att i
nuläget är det bara två att räkna med och som utvecklar och bygger
professionella maskiner och system. Dessa två är naturligtvis Brokk
och Husqvarna Construction Products. Men för numera et antal år
sedan dök ett nytt varumärke upp, faktiskt innan Husqvarna på
allvar lanserade sitt program. Maskinen hette F16 och tillverkades
av finska Finmac Demolition. Men det var svårt för ett litet bolag
att konkurrera med Brokk AB och sedermera även med Husqvarna
när de lanserade sitt program. Att tillverka en demoleringsrobot som
oftast jobbar i mycket tuffa förhållanden ställer också stora krav på
service och tillgång till reservelar, reparationsverkstäder med mera.
Vidareutveckling av produktkonceptet är också krävande i ett litet
bolag med små resurser. Det kanske var lite av den fällan som Finmac
Demolition hamnade i. F16-projektet lades i vad man kan kalla
malpåse och under resans gång såldes det till den betydligt större
aktören Ylöjärvi, ett finlandsbaserat företaget som är tillverkare av
Avant Tecno Oy. Övertagandet skedde i juli 2011.

Avant Robot 185
På Avant Tecno är man ganska förtegna om
p r o -

Den nya rivningsrobot Avant Robot
185 från finska Avant Tecno.

jektet men PD har talat med företagets försäljningschef Jukka
Kytömäki. “Vi är mycket nöjda med förvärvet och kommer snart
att presentera den första modellen, Avant Robot 185, i vår nya
serie av rivningsrobotar“, säger Jukka Kytömäki, försäljningschef
för Avant rivningsrobotar. “Lanseringen kommer att ske på Bauma
2013 i München”.
Den nya modellen påminner om föregångaren F16 men namnet
och mycket av konstruktionen är nytt. Enligt Jukka har Avant Robot
185 en ännu mera kompakt design än föregångaren utan
att kompromissa på varken effektivitet eller räckvidd.
Den elektriskt drivna maskinen kan köras antingen genom en 32A/15kW- eller
genom en 63A/18.5kW-motor,
vilket möjliggör flexibilitet
och kraft där det behövs
som bäst. Maski-

Två nya modeller från Husqvarna
Construction Products lanseras på
marknaden på World of Concrete i
Las Vegas i februari.
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nen är utrustad med teleskopisk
bom, den har en maximal
vertikal räckvidd på 5,2 meter
och en horisontell räckvidd
är 4.2m. Exklusive
tillbehör väger Avant
Robot 185 1850 kg.
Till skillnad
från traditionella ro-

botar har all hydraulik och elektronik placerats i
undervagnen vilket ger en lägre tyngdpunkt och i sin tur
en säkrare och mer stabila maskin att arbeta med. Roboten är enkel
och smidig att arbeta med och har en kontinuerlig 360-graders rotation samt 460 mm teleskopbomförlängning. Maskinen är utrustad
med tillförlitlig Epec dator och användargränssnitt. Fjärrkontrollen
kan användas med både radio och kabel. När utrymmet är begränsat
kan den övre delen av maskinen tas bort medan larvbanden kan
köras separat. Detta ger en transporthöjd så låg som 750 mm (1.01m
med stödben). Som standard mäter maskinen 1.5m i höjd, 795mm
i bredd, och 2,2 i längd. Avant Robot 185 kan utrustas med flera
rivningstillbehör såsom hydraulhammare, betongsax, rivningsgrip,
skopor med mera. Rekommenderad maxvikt på tillbehören är 275kg.
Roboten är bland annat konstruerad för att fungera med Avant B220
hydraulhammare som är förstärkt och har en högsta slagfrekvens på
1.900 slag per minut. B220 är underhållsfri och kräver ingen smörjning. De designade och massiva trapetsformade verktygen stöds av
en livstidsgaranti. Att våra finska vänner på Avant
Tecno gett sig in i rivningsrobotbranschen
känns spännande och många bedömer att
förutsättningarna är mycket goda. Avant
Tecno har utvecklat och byggt sina kompakta lastmaskiner för byggindustrin
under många år och avståndet
till rivningsrobotar är därmed
inte så långt. Det finns många
synergieffekter. Den som vill ta

sig en närmare titt på Avant Robot 185 bör alltså besöka mässan
Bauma i München i april.

www.avanttecno.fi

Nya robotar från Husqvarna
Men det är inte helt enkelt att ge sig i kast med att konkurrera
med beprövade aktörer som Husqvarna Construction
Products och än mindre Brokk AB. Brokk som banat väg
för rivningsrobotillverkning i mer än tre decennier och
under de senaste åren har man formligen sprutat ut nya
modeller och verktyg.
Men även Husqvarna Construction Products som
kom in på arenan för några år sedan har fått ett
ganska bra fotfäste. Kundsegmentet känner man
väl sedan länge då man är världens största tillverkare av diamantverktyg och håltagningsutrustning. Nu, lagom till Byggmaskiner
och Bauma befäster man sin satsning
på robotsegmentet än tydligare genom
att lansera två nya modeller, DXR 270
och DXR 300. Modellerna
premiärvisades på
amerikanska mässan
World of Concrete i
början av februari.
Husqvarna
DXR 270 är
e n m y c ke t
kompakt rivningsrobot för
många olika
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lättare och DXR 300 för de lite tyngre”, säger Lars Gustafsson,
Global Product Manager, Husqvarna Construction.
DXR 300 är ett kraftfullt tillskott till Husqvarnas sortiment av
fjärrstyrda rivningsrobotar. Med sina 22 kW kan den robusta DXR
300 erbjuda effektiv rivning i tuffa miljöer. Detta inte minst tack
vare de nya stödbenen, som ger överlägsen stabilitet och tillåter
en arbetsbelastning på över 400 kg. Lanseringen av DXR 300
innebär ett stort steg framåt för Husqvarna när det gäller att kunna
erbjuda kunderna en komplett serie med fjärrstyrda rivningsrobotar.
“Nu kan vi erbjuda kunderna robotar i 1–2-tons-klassen”,
säger Lars Gustafsson, Global Product Manager, Husqvarna Construction. De nya stödbenen på DXR 270 och DXR 300 kommer
från i år att vara en del av standardutrustningen på modellerna DXR
270, DXR 300 och DXR 310. Stödbenen är 160 cm bredare än de
som används i dag, vilket innebär ökad stabilitet för robotarna och
kapacitet för en arbetsbelastning på över 400 kg.

Lätt att transportera

Avant Tecno Oy lanserar en ny demoleringsrobot, Avant Robot 185, vid Bauma 2013.

De låga vikterna, DXR 270 på 1,75 ton och DXR 300 på 1,96
ton, samt de korta chassierna där båda maskinerna mäter 78 cm
i bredd ger en mycket kompakt design. Maskinernas låga höjd
ger användaren fri sikt över maskinen under arbetet, vilket ökar
effektiviteten och gör arbetet säkrare. Det bidrar samtidigt till att
ge maskinen en låg tyngdpunkt. Trots att DXR 300 är utvecklad
för tuffare och tyngre jobb väger den endast 1,96 ton, vilket gör
den till den lättaste fjärrstyrda rivningsroboten inom sitt segment.
Precis som Husqvarnas övriga DXR-rivningsrobotar styrs DXR
270 och DXR 300 via en lättanvänd fjärrkontroll med en färgskärm
på 3,5 tum och Bluetooth-teknik. Styrsystemet är anpassat för tuffa
rivningsmiljöer där starka vibrationer, betongdamm och vatten är
vanliga inslag. DXR 270 och DXR 300 lämpar sig för de flesta
arbeten inom betongrivning och för mindre grävarbeten, såväl
inom- som utomhus.
“I och med denna senaste produktlansering kan Husqvarna nu
erbjuda en komplett serie av rivningsrobotar på mellan 1 och 2 ton,
allt beroende på vad kunden har för behov”, säger Lars Gustafsson.
Tekniska specifikationer DXR 270
•
•
•
•
•

Effekt: 19 kW
Vikt: 1,75 ton
Räckvidd: 4,8 meter
Styrsystemet är en modulär, digital Can-baserad PLC
Automatisk hammarsmörjning ingår i standardversionen

Tekniska specifikationer DXR 300

Den nya Brokk 100 som lanserades i början av 2012 är den senaste modellen från Brokk. Brokk har
lanserat ett antal modeller under de senaste åren.
användningsområden. Den låga vikten, kompaktheten, stabiliteten
och att den är mycket lättmanövrerad är huvudegenskaperna hos
det senaste tillskottet till Husqvarnas familj av rivningsrobotar.
Men inte nog med det så lanseras även den lite större DXR 300.
Båda modellerna blir viktiga komplement till Husqvarnas
sortiment av kompakta, fjärrstyrda rivningsrobotar, som passar
för arbeten både inom- och utomhus. DXR 270 och DXR 300 har
utvecklats med tydligt användarfokus. De nya stödbenen med extra
stor räckvidd ger inte bara ökad stabilitet utan möjliggör också
större arbetsbelastning. Den fasta armen på båda maskinerna har en
stabil, hållbar utformning som gör det möjligt att placera verktyget
på ett mycket exakt sätt och den kräver minimalt med service. DXR
270 har en räckvidd på 4,8 meter och gör den roboten mycket
konkurrenskraftig inom sitt segment. DXR 300 når hela 5,2 meter
och gör den perfekt för rivning av betong- och tegelkonstruktioner,
trapphus, yttertak och balkonger samt för känsliga områden som
exempelvis innergårdar.
“Anledningen till att vi utvecklade DXR 270 är att vi såg ett
behov av lättare maskiner inom det här segmentet. Med den kompakta utformningen och den låga vikten är den lätt att transportera,
eftersom den kommer igenom alla normalstora dörröppningar och
kan transporteras i de flesta hissar. Båda maskinerna är lämpliga
för en mängd olika arbeten inom byggsektorn, DXR 270 för de lite
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•
•
•
•
•

Effekt: 22 kW
Vikt: 1,96 ton
Räckvidd: 5,2 meter
Styrsystemet är en modulär, digital Can-baserad PLC
Automatisk hammarsmörjning ingår i standardversionen

Brokk 100 från 2012
Senast under förra året lanserades Brokk100. Enligt företaget är
Brokk 100 nästa generationstyp av rivningsmaskiner i kompaktserien som väger runt 1, 000 kg. Med 35 procent mer kraft, ökad
flexibilitet och en ännu kompaktare design överträffar Brokk 100
den tidigare bästsäljande Brokk 90. Under år 2012 lanserade
också Brokk två nya och förbättrade verktyg för robotmodellen,
ett smart sprutbetongsverktyg och en balkgrip för tunneldrivning
och gruvdrift. “Utvecklingen av dessa två verktyg är naturligtvis i
linje med vår avsikt att förbättra våra robotar ännu mer vad gäller tunneldrivning och och gruvdrift”, säger Eva Skinner, Brokks
marknadskommunikationschef.

Andra aktörer
Förutom de nämnda tillverkarna finns HD Engineering i Hong Kong
(dock med mycket begränsad verksamhet) som har sålt några av
sina modeller. Det finns även en återförsäljare i Norge, men vad PD
erfarit har modellen aldrig släppts på marknaden. Vid det senaste
Bauma China, visade den kinesiska demoleringsrobottillverkaren
Giant deras demoleringsrobotmodell som släpptes ett antal år
sedan. Hittills har dock ingen hört att någon av dessa varit i
bruk på en arbetsplats. Spontant saknas fortfarande en hel del i
hantverket och detaljerna.

ELUPPVÄRMD VATTENSLANG

GENIALT!
Termostatstyrd: slår på vid +70
och slår av vid +130
Standardlängd 25 m, 1/2”
Skarvbar - Lätt att förlänga
Godkänd för dricksvatten

KLARAR - 41 0C

Integrerad
värmekabel

Passar Gardena- och Nitokoppling
Ett års garanti
Testad upp till 10 bars tryck

Prisexempel 25 meter 2.500:- netto

031 - 52 01 16

Entrack breddar med Robi.
Entrack utökar sitt sortiment med rivnings- och sorteringsredskap från finska Ramtec.
Ramtec har i snart 10 år tillverkat utrustning under varumärket Robi. Robiprodukterna
motsvarar de högt ställda krav som branschen kräver avseende kvalitet och teknologi.

Sikt-/krosskopa
grävmaskiner
Lastmaskiner

Rivnings-/sorteringsgrip
Multiverktyg
Rivningssax
www.ramtec.fi

Möt oss på MaskinExpo!
Monter X51, X53

Hanteringsgrip

Pulveriserare

Rivningsgrip/kross

Hydraulhammare

J Ä R F Ä L L A 08-36 69 70 | K A R L S TA D 054-53 40 50 | K A R L S K O G A 0586-595 10
S Ö R B Y G D E N 0696-701 34 | L U L E Å 0920-250 230 | E S L Ö V 0413-55 88 82

www.entrack.se

Bauma´13

Byggbran
Nu är det snart dags igen för Bauma. Faktum är att det finns en
viss likhet mellan mässan Bauma in München och Vasaloppet. På
öppningsdagen av mässan är kön in oändligt lång och väl inne har
besökarna ett gigantiskt mässområde framför sig. Men det tar inte
några timmar att avverka det, som Vasaloppet gör utan för att verkligen
gå igenom hela mässan behövs minst de sju mässdagarna. Mellan
den 15-21 april i år arrangeras Bauma-mässan som
är störst i världen alla kategorier. Det är faktiskt
sant. Bauma är inte bara den största bygg-,
anläggnings- och maskinmässan i världen.
Den slår också alla andra mässor ifråga
om storlek.

Bauma har
nått sin gräns

När den här artikeln författades
hade 3133 företag bokat sig för mässan.
Det är faktiskt 123
utställare färre än
2010 då 3256 företag
ställde ut. Men intresset
för at ställa ut är fortfarande gigantskt och väntelistan
på monterplats är lång. Vad
som hänt i år är att många utställare utökat sin monteryta och
då räcket inte ytan till lika många
utställare. 2010 hade mässan
en utställningsyta på
555 000 kvm
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och faktum är att man i princip nådde sin maxgräns redan 2010.
Dock har man till årets mässa lyckats frambringa ytterligare 15 000
m2 men efter dessa är det definitivt stopp. Det finns inga fler ytor att
tillgå och mässområdet är omgärdat på princip alla sidor av vägar.
Vad som planeras till 2016 är att bygga två ytterligare inomhushallar
på befintlig utomhusyta.

Sverige välrepresenterat
Bauma 2013 förväntas återigen bli den folkfest
för branschen som den brukar vara. Hotellen i München-området är i det närmaste
fullbokade och den som vill bo centralt får
räkna med att haspla upp 3000 till 4000
kronor per natt för ett enkelt hotellrum.
Förra gången Bauma arrangerades kom
drygt 420 000 besökare från totalt 200
olika länder runt om i världen. Det som
är unikt med Bauma är dess internationella prägel. Besökare kommer från när
och fjärran i mycket större utsträckning
än någon annan mässa. Besökarna
från Europa dominerar naturligtvis

nschens...
och inte minst de nordligaste delarna. Bara från Sverige ställer 51
företag ut, 37 från Finland, 21 från Danmark och tre från Norge. Från
USA kommer 137 företag och hela 1300 från Tyskland.
Från Sverige kommer många entreprenörer inom håltagning,
rivning, återvinning, golvslipning, sanering med mera att vallfärda
till mässan. Branschföreningen Håltagningsentreprenörerna inom
Sveriges Byggindustrier , HiB, arrangerar som vanligt en resa till mäs�san. Intresset är stort och enligt uppgift har en bit över 80 personer
bokat sig för resan som Arne Holgersson håller i. Resan kombineras
med skidåkning i Tyrolen.
Trots det stora utställningsområdet och 16 utställningshallar är
de produkter med anknytning till diamantverktyg, håltagningsutrustning, betonggolvslipning, stofthantering, sanering och vattenbilning

samt till viss del rivning samlade i hall A1. I denna hall trängs som
vanligt nära 170 utställare inom nämna sektorer. Några aktörer
återfinns även i hall A2 samt på utsidan om hall A1 kommer en hel
del demonstrationer att genomföras.
Vad gäller tyngre maskiner och utrustningar för rivning och
återvinning är bilden lite mera splittrad och för att besöka dessa
utställare krävs insatser från apostlahästarna. Många utställare
återfinns på utomhusytorna F6, F7, F8, F9, F10 och F11 vad gäller
de produktsegment som vi bevakar i PD. I den ganska slimmade
utställarförteckningen på nästa uppslag hittar du merparten av de
företaget som är relaterade till PDs ämnesområde.
Professionell Demolerings systertidning PDi Magazine ställer
som vanligt ut på mässan och i hall A1. Du hittar PDi strax intill
Husqvarna och Tyrolit i monter A1.134.

www.bauma.de

Prost!
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svar på Va

Ett urval av utställare på Bauma 2013 relaterade till rivning, återv
Utställare 		

Monter

Utställare 		

Monter

Utställare 		

Monter

ADAMAS B.V.		

A1.225

Akerströms Björbo AB
ALLU Deutschland GmbH
ALLU Group Finland
Aquajet Systems AB
Arden Equipment SAS
Ashine Diamond Tools

A6.102A
F7.N718/1
FGN.N718/2
A1.119
F6.615/11
C1.515

BROKK AB		
Cangini Benne s.r.l.
Caterpillar S.A.R.L.
CDS Concrete Curing
Cedima GmbH

F6.613/1
B3.219/316
B6.106/406
B1.134
A1.335/434

Doppstadt, Werner,
Dustcontrol GmbH
Dynapac GmbH

FGN.N922/1
A1.539
F11.1108

Astec Industries, Inc.
Atlas Copco MCT GmbH
Atlas Diamantwerkzeuge
Atlas Maschinen GmbH
Atlas Weyhausen GmbH
AUSA		
Avant Tecno Oy
BAIER, OTTO, 		
bC India 2014
BLASTRAC		

F11.1111/5
F11.1108
A1.301
F7.710/711
F8.808/1
F8.808/2
F5.513
A1.132
EW.19
A1.227
F6.612/3
A4.117

FGN.N623/10
C2.108
A1.302
EO.14
A1.418
B5.309
B3.421
A1.118
FGN.N815/1
C4.403D
F6.613/1
F6.613/1
A1.329
D1.424
A1.120

FGN.N1017/2
C4.603F
A3.222
A1.403/502
A1.103
C2.129/228
A1.529
C3.309
F7.708/5
A5.307

Bobcat		
Bonfiglioli
Bosch, Robert GmbH
Braun Maschinenfabrik
Breaker		
BROENDUM A/S, V.
BROKK AB		

COMAC AG		
Water Blaster Equipment
Comer S.p.A. Italy
CONEXPO-CON/AGG 2014
Conjet AB		
CORAZZA Srl		
CORIMAG S.r.l.
CUTS DIAMANT SRL
D-TEC		
DAE HAN TUNGSTEN.INC
DARDA GmbH
Demarec B.V.
DemcoTechnic AG
Diamantwerk
Diatip, Midhage, AB

DYNASET Oy 		
Drill, Inc.		
EDILGRAPPA S.r.l.
EDT EURODIMA GmbH
EHWA DIAMOND IND.
Eickhoff Bergbautechnik
Eibenstock		
Element Six GmbH
engcon Germany GmbH
Epec Oy		

DIECI S.r.l.		
DIEWE GmbH		
DIGGA Ltd.		
Doosan Benelux S.A.

F10.1007/1
A1.313
C2.107A
F6.612/3
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A1.213
A1.203
A1.232
A1.134
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ERKAT Spezialmaschinen B3.530
Euroram-Rockmaster B.V. B3.531
EVERDIGM Corp.
F11.1106/2
Dr. Fritsch GmbH
A1.308
Furukawa Rock Drill
F6.614/4
GÖLZ GmbH Germany
HAMMER S.r.l.
Hartl Engineering & M.
HD Engineering Ltd.
Heger GmbH 		
HEYLO GmbH Germany

A1.439/538
C4.711
B2.226
N521/5
A1.428
A1.505

Utställare 		
Hilti Deutschland AG
HINOWA S.p.A.
HINOWA S.p.A.
Hitachi Construction

Monter
A1.410
A6.325
F11.1103/3
A4.510

HTC Floor Systems GmbH
Huddig AB Sweden
Huddy Diamonds s.r.o.
Husqvarna Deutschland
Hycon A/S		
Hydraram B.V.
Hydro-Tec GmbH
Hyundai Heavy Ind.
ICS BLOUNT EUROPE
Idromeccanica Ramtec
Inan Makina Sanayi Ve
INDECO Ind. S.p.a.
Indexator Rototilt
INTERMAT Paris 2015
JCB Deutschland GmbH
Keestrack Group
KERN-DEUDIAM
Kinshofer GmbH
Kleemann GmbH
KLINDEX Srl		

A1.319
F13.1309/4
A1.108
A1.127/226
F9.912A/2
FGN.N622/1
A1.409
F8.813A
A1.411
C4.135
B4.213
F7.709/6
FGN.N815/4
EO.1
F7.713/1
N917/1
F6.615/1
F6.613/1
F10.1011/1012
A1.513

asaloppet!

vinning, håltagning, golvslipning, sanering, skrotning med mera.
Utställare 		

Monter

Utställare 		

Monter

Utställare 		

Monter

Utställare 		

KOCEMA		
KOMAC 		
KOMATSU 		
KOMATSU 		
KOMATSU 		
KOMATSU 		
KOMATSU 		
Kranlyft AB		

C4.303A
A1.115
B5.102/302
B5.104/304
B5.301/400
B5.303/402
F5.512/3
F10.1003/1

NPK Europe Mfg s.r.o
Officina Meccanica
OilQuick AB		

N1015/6
C3.411B
F6.615/8

Scanmaskin Sweden AB
Dr. Schulze GmbH
Schwamborn Gerätebau
Seelbach International
SENNEBOGEN Maschinen.
SIMA S.A.		
SIMEX s.r.l.		
SOCOMEC S.p.A.

A1.424
A1.135
A1.312
A1.533
F7.712
A1.117
B3.222
B3.406

Solga Diamant Intern.
Soosan Heavy Industries
SoRoTo Maskiner ApS
SPE International Ltd.
SSAB		
Stanley 		
SUPERABRASIVE Inc.
TABE, S.A.
Spain
Terex Corporation
Terex		
Terex		
Tesab Engineering Ltd.

A1.311
A3.208
A1.208
A1.324
A6.423
FGN.N724/1
A1.107
FGN.N815/1
F7.710/711
F7.710A/3
F7.710/711
B2.121

TREVI BENNE S.p.A.
B3.303/404
TRIMMER SRL
A1.401
Tyrolit Schleifmittelwerk. A1.129/228
Volvo Construction Equip. C4.319/719
Volvo Construction Equip. C4.321/721
Volvo Construction Equip. C4.723
Volvo Construction Equip. F5.512/514
VTN EUROPE SPA
B3.413
Wacker Neuson
B0.5, F9.909
		F9.910/911
WEKA Elektrowerkzeuge A1.113

TopTec Spezialmasc.
TOWER LIGHT Srl

A1.310
N1023/2

Tractive AB		
Trelawny SPT Limited

A1.409
A1.128

PDI Magazine - S.C.O.P. AB A1.134
Portafill International
FGN.N418
Spräcktutrustning
F10.1002/14
Powerscreen
PROMOVE s.r.l.
Ramtec		
RELLOK cutting solutions
REMU Oy		
ROTAIR S.p.A.		

F7.710/711
B3.306B
B3.417
A1.213/1
FGN.N1016/5
B3.226

MB S.p.A.		
FGN.N832/3
Messersi’ S.p.A.
F10.1004/5
Messersi Packaging s.r.l. C1.327

Rotar International B.V.
ROTHENBERGER
Rozzi S.p.A.		
RUBBLE MASTER HMH
Saint-Gobain Abrasives
SAMEP TOOLS
SAMOTER 2014

B3.423/524
A1.403/502
FGN.N820/3
B2.230
A1.429/528
B3.512
EO.16

MKS Funke GmbH
MONTABERT SA
MULTIQUIP, Inc.
Nederman Filltration

Sandvik Construction
Sany Germany GmbH
Sany Germany GmbH
SASE Company Inc.

F6.616/1
N619
N620
A1.305

Lehnhoff Hartstahl GmbH F6.614/2
Liebherr		
A4.115, B0.1, F8.809
		F8.810/811
		F8.812
		F8.813
LISSMAC Maschinenbau A1.235/334
Mantovanibenne s.r.l.
B3.119
MB Dustcontrol BV
FGN.N831/4
MB S.p.A.		
B5.408

A1.305
F7.715/4
F11.1106/7
B2.210

WIDECUT Co., Ltd.
WIMMER International
WLP SRL		
WOMA GmbH		
Xcentric Ripper
Yanmar Europe B.V.
Zeppelin Baumaschinen
Zeppelin Baumaschinen
Zeppelin Baumaschinen

Monter

A1.124
A6.107
B3.415
A1.231/330
FGN.N831/3
A4.415/514
B6.106/406
F7.709/5
F7.709/9
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Jordreningsverk från Maskin Mekano

Beprövade skrotpressar och pressklippar
lanseras i Sverige
Andersen Contractor AB är nu återförsäljare av
skrothanteringsmaskiner från Idromec. Därmed
stärker Andersen ytterligare sin position som en
ledande leverantör till skrotbranschen. Idromec
har tillverkat pressar och pressklippar i 40 år.
Deras produkter är välkända och har ett gott
renommé världen över. De är kända för sin
höga kvalitet, mångsidighet och stora produktionskapacitet. Genom att målmedvetet utveckla
innovativa produkter fortsätter Idromec sin tradition att producera kostnadseffektiva lösningar
för skrothantering.
“Vi har sedan tidigare ett brett produktprogram på skrotsidan. Att vi nu representerar Idromec gör oss ännu starkare inom denna sektor.
Deras produkter håller en erkänt bra kvalitet och
vi ser med tillförsikt fram emot vårt samarbete”.
säger Svend M Andersen, VD på Andersen
Contractor.
Andersen Contractor erbjuder ett komplett
sortiment av såväl mobila som stationära maskiner från Idromec. Automatiska arbetscykler och
stora möjligheter att anpassa maskinen efter

behov medger hög produktivitet i alla lägen. Det
finns tre olika typer av pressar med maskinvikt
på 9-44 ton och kapacitet på upp till 30 ton
per timme. Det finns hela sex olika typer av
pressklippar med maskinvikt på 38 – 210 ton
och kapacitet på upp till 43 ton per timme.

www.andersen-contractor.se

Smart luftrenare
från BVM
Vid mögelsaneringar frigörs ofta mögelsporer, fint
damm och andra hälsovådliga partiklar. Dessa
föroreningar kan spridas inom byggnaden och
ge upphov till nya skador på byggnaden samt
innebära hälsorisker för personal och boende.
Heylo FT 1000 är det självklara valet när åtgärder
skall vidtas för att så långt möjligt utesluta risken
för spridning av skadliga partiklar. Heylo FT 1000
är utmärkt att kombinera med undertryckssystemet DCD 3.0. Heylo FT 1000 kan förses med
filterpatron F9 eller H14 beroende på aktuellt
objekt. Filterpatronen skyddas av 3 st förfilter i
filterklass G4. Heylo säljs i Sverige av företaget
ByggVärmeMaskiner i Göteborg.

www.bvm.se

Diamond tools
Made in Germany
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Jönköpingsföretaget Maskin Mekano har varit
marknadsledande inom mobil siktning i Sverige
sedan början av 2000-talet och verkat i branschen sedan 1956. Med välbyggda, driftssäkra
och eldrivna maskiner har företaget etablerat sig
som den aktör som kan erbjuda den långsiktigt
mest ekonomiska lösningen. Maskin Mekano
har hela kedjan från produktidé, konstruktion,
tillverkning, uppföljning till eftermarknad i huset.
Servicepersonal utgår från Jönköping och de
flesta reservdelar finns alltid på lager.
Modern jordproduktion är en dynamisk
bransch där kraven på hög och jämn kvalitet hela
tiden ökar, och därmed blir viktiga försäljningsargument. För att leva upp till dessa krav lanserar
Maskin Mekano nu ett helt nytt jordsorteringsverk,
Ls 300 PD. Maskinen är utvecklad utifrån de
specifika utmaningar som uppstår vid sortering
av kladdiga material. Bandmataren är hela 1200
mm bred och sidorna i kupan har branta vinklar
för att förhindra att materialet hänger sig fast.
Innan materialet sorteras till önskvärd fraktion
passerar det genom en kraftig fräs som slår
sönder och blandar materialet. Sikten har ett
aggressivt slag som förhindrar pluggning, men
den är även lättåtkomlig för rengöring vid verkligt
svåra förhållanden. De båda hydrauliskt fällbara
utlastningstransportörerna är också breda för att
minimera behovet av trattar och stup där kladdigt
material tenderar att fastna.
Maskinen drivs av en inbyggd dieselgenerator där motorn jobbar på låga 1500 rpm vilket
i ger en tyst och billig produktion. Dieselförbrukningen ligger på ca 4 l/h. Vid produktion ställs
sorteringsverket upp på fyra hydrauliska stödben
och vid omlokalisering kan det antingen bogseras
eller transporteras upplastat på trailer.

www.maskinmekano.se

Dustcontrol finns i
monter C02:02
Byggmaskiner 2013
Lansering av
våra nya
maskiner!

Dustcontrol har i över 40 år tillverkat maskiner som klarar
de hårda förhållandena och kraven som en byggarbetsplats kräver. I år lanserar vi flera nyheter av luftrenare och
stoftavskiljare. Kom förbi vår monter för en visning och
testa våra nyheter.

www.dustcontrol.se

08-531 940 00

Den rena luft
Aldrig tidigare har fokus
legat så mycket på att skapa
ren luft och dammfritt på
byggarbetsplatserna som nu.
I Sverige har vi egentligen
varit medvetna om dammets
skadliga påverkan sedan
långt tillbaka. Det är därför
flera av de stora tillverkarna
inom detta område är svenska företag. Men nu har den
här medvetenhetstrenden
även nått USA med råge.

Som redaktör har jag haft förmånen att få resa runt och
träffa entreprenörer både i Sverige och utomlands. Jag kommer särskilt ihåg ett tillfälle på 1990-talet
när en amerikansk håltagare skulle riva
ett bankvalv. Rivningen skulle ske i lokaler
som var i bruk och det område där rivningen
pågick plastades in så att dammet inte
skulle sprida sig i lokalen. Den här typen av
rivningar skapar enormt med damm och på
frågan hur man löste hanteringen av damm
svarade håltagaren att man brukar köpa en
billig dammsugare på ett byggvaruhus. När
jobbet är över kastade man dammsugaren
på tippen. Jag tror att entreprenören var
helt uppriktig. Det var så det gick till bland
de flesta entreprenörer i USA på den tiden.
Om man kunde få upp en del av det damm
som syntes eller fallit till marken var man
nöjd. Det skadliga dammet som inte syntes,
fanns inte. Påpekas bör också att de flesta av de
som jobbade i dessa dammiga miljöer var gästarbetar
med andra nationaliteter.

Medvetenheten om riskerna ökar
Idag är läget helt annorlunda bland annat beroende på att
lagstiftningen skärpts ordentligt i USA. I Sverige och Europa
har medvetenheten om dammets skadeverkningar legat på
en helt annan nivå, alla fall i Norden, tysktalande länder
och Benelux. När polering av betonggolv slog igenom med
besked i USA för ett snart tio år sedan började man ta tag
i dammfrågan. Trots att det dammat i decennier innan det
i andra byggapplikationer blev det helt plötsligt allt för uppenbart. Lagstiftningen skärptes och alla ville ha ordentliga
dammsugare och luftrenare. Helt plötsligt blev USA ett mekka
för dammhantering och på årets upplaga av mässan World
of Concrete i Las Vegas kändes det som att man nu nått
kulmen. Aldrig förr har det visats så många dammsugare
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för byggindustrin på en mässa i USA. För bara ett tiotal år
sedan fanns knappt en dammsugare förutom de som kom
från svenska tillverkare, lite hårddraget. När golvslipning och
polering slog igenom i USA hände samma sak, det var golvslipningsmaskiner överallt. Sedan när lycksökarna försvunnits
drogs mängden varumärken ner på en mera normal nivå.
Samma sak gäller nu för dammsugare, mängden nya aktörer
är enorm och många tillverkas i Asien. Men kvalitetsnivån har
hissats upp en del från den stofthanteringsutrustning som
användes för ett jobb och sedan slängdes på tippen. Men
bland de tillverkare som kallar sig “proffs” varierar kvaliteten
och priset fortfarande kraftigt. Som köpare skall man vara
vaksam över vad man köper.

HEPA en självklarhet bland proffs
Sitter det inte HEPA-filter i maskinen kan man räkna bort
dom direkt men det gör det i de flesta nya varumärkena.
Då är andra funktioner avgörande som förfilterlösningen,
smidigheten att tömma och byta filtret, om det varnar för
filterbyte i tid, om maskinen är väl försluten vilkte förhindrar
läckage av skadliga partiklar och ökar kapaciteten, om det är
lätt att förflytta och transportera, lätta att serva och reparera
och framförallt om den är kapacitetsstark.
Vad som var ganska uppenbart på mässan World of
Concrete var att de flesta av tillverkarna av utrustning för
slipning och polering av betonggolv numera marknadsför
sina egna serier av dammsugare. I några få fall tillverkar
man egna maskiner men mest
handlar det om OEM-tillverkning.
Många väljer dock att köpa från
specialiserade tillverkare av enbart stofthanteringsutrustning.
Här finns det unika kunnandet
och dessutom ett bredare sortiment av dammsugare, cykloner,
föravskiljare och luftrenare som
passar flera applikationer och
inte bara slipning och polering av
betonggolv.
Vad som är ganska tydligt
framföralt i USA är att dammfokuset ligger främst på golvslipningen och det som marknadsförs
i dammsugarväg är föravskiljare,
cykloner och dammsugare som kopplas
direkt till golvslipningsmaskinen. Renodlade luftrenare som håller luften fri från skadliga partiklar finns
också men i mycket mindre omfattning. I Sverige är det
en absolut självklarhet att leda bort det damm som virvlar
runt i luften lika mycket som att direktuppsuga det som
golvslipningsmaskinen eller borrsystemet avger. I USA har
man inte riktigt nått dit än men man är på god väg. För
svenska entreprenörer är det ganska ointressant att veta hur
amerikanska entreprenörer gör och inte gör. Men för våra
svenska tillverkare är det högintressant då USA fortfarande
tveklöst är världens största enskilda marknad och som just
nu upplever ett uppsving efter år av tillbakagång.

SILA 600A - En stor nyhet i litet format
Men vad är det då för nyheter branschen har att förvänta
sig? Under förra året berättade vi om den nya aktören SILA
AB. Namnet är nytt men personerna bakom företaget har en
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lång tradition inom tillverkning av stofthanteringsutrustning
och stod tidigare bakom företaget Ermator. I samband med
introduktionen av SILA under förra året lanserade man bland
annat två nya luftrenare och en effektiv saneringsram med
vilken man enkelt skapar undertryck i ett rum. Nu släpper
man ytterligare en modell, SILA 600A, som är den minsta
i sortimentet.
SILA 600A är en luftrenare som man tagit fram till de
mindre jobben, perfekt för exempelvis badrumsrenovering
och mindre renoveringsjobb. Andreas Lundin på SILA AB
berättar att man under arbetet med den senaste luftrenare
SILA 600A upptäckte att alla luftrenare i den storleken har
ungefär samma utformning. “Utformningen har hängt med
sedan mitten av 80-talet och den bygger på konceptet att
själva designen ska vara djup och låg. Det här innebär att
förfilterytan blir minimal vilket i sin tur påverkar luftrenarens
funktion negativt”, säger Andreas.
Andreas berättar att för maximal prestanda bör alltså
en effektiv luftrenare, helt logiskt, ha så stor förfilteryta som
möjligt. “Det där har vi löst genom att göra tvärtom. Vi har
byggt på höjden istället för på djupet. På så vis har vi fått
dubbelt så stor yta på det viktiga förfiltret”, säger Andreas.
Den innovativa designen gör också att kapaciteten i
luftrenaren inte sjunker lika snabbt vilket är nog så viktigt när
entreprenören använder verktyg som skapar mycket damm.
SILA 600A är inte bara liten med stor filteryta, den är lätt
också. Den väger bara väger 9.5 kg som lär vara hälften av
vad vissa konkurrentmärken väger. Små luftrenare ska ofta
användas i trånga utrymmen och placeras nästan alltid i
dörröppningar där de i värsta fall blir ett irritationsmoment
och del av en opraktisk arbetsmiljö. För att undvika att man
som användare får problem har SILA designat SILA 600A så
att man enkelt kan passera luftrenaren även i en trång dörr-

tens tidevarv
öppning. SILA 600A har en kapacitet på 600 m3/h och som
på alla andra SILA-modeller finns tillbehöret Saneringsramen.
En genial konstruktion som gör att du snabbt och utan mängder av tejp skapar säkra barriärer mellan ren och dålig luft.
På utblåset kan man dessutom koppla en evakueringsslang och på så vis leda bort luften till passande dörr, fönster
eller annan öppning. Luftrenarens flöde går självklart att
reglera mellan helfart och halvfart. Användaren kan välja
mellan tvättbara förfilter och förfilter av engångstyp.
Tekniska data

L x B x H:		
Vikt:		
Flöde:		
Effekt:		
Grovfilter:		
HEPA filter:		
Tillbehör: 		

300 x 280 x 480 mm
9,5 kg
600 m3/h
102 W
G4
H13 ≥99,95 %,enligt EN 1822:2009
Saneringsram och evakueringsslang

www.silaproducts.se

Pullman Ermator breddar
sitt sortiment av föravskiljare
Pullman Ermator är ett bra exempel på en svensk
tillverkare av stofthanteringsutrustning som
rönt stora framgångar i USA. Men i USA säljs
produkterna under namnet Ermator Inc. I stort
sett ser sortimentet ut på samma sätt i USA men
produkterna drivs på 110V. På mässan World
of Concrete lanserade man
dock sin första
propandrivna
enhet för den
amerikanska
marknaden.
Pullman Ermator har under
många år haft
en serie med
mobila föravskiljare i olika
storlekar och nu
utökar de serien
med ytterligare
två starka kort
som spås en ljus
framtid.
“Vi har
märkt att efterfrågan på
föravskiljare för
större mängder
damm har ökat så
det vi har gjort nu är att utveckla två
nya modeller som kommer att komplettera föravskiljarfamiljen på ett mycket bra sätt”, berättar Stefan Bergsten
som är nordisk försäljningschef på Pullman Ermator.
C5500B, som är en av de nya modellerna, är en vidareutveckling av den vanliga mobila C5500 som funnits på
marknaden sedan långt tillbaka. C5500B är satt på en hög
ramkonstruktion och uppsamlingen sker i en big bag-säck
som rymmer 1 kubik.
“Till centralsugsanläggningar och andra stora byggoch golvslipningsjobb har det efterfrågats en föravskiljare

med större uppsamlingssäck. Med C5500B så får man en
betydligt längre driftstid då man inte behöver byta påse så
ofta och som vi alla vet är tid pengar”, förklarar Bergsten
och menar att det kommer finnas tid att spara med den nya
föravskiljaren. Han fortsätter sedan:
“Det är dessutom väldigt smidigt och enkelt att byta
säck på den, tanken är att man ska ställa en pall under big
bag-säcken innan man börjar fylla den, när säcken sedan
är full är det bara att köra undan pallen och säcken med
en truck.
Den andra nykomlingen från Pullman Ermator är IC300.
Den är byggd som en liten container och rymmer 300 liter.
Trots sin volym så är den mycket enkel att flytta runt och
tömningen görs enkelt med hjälp av truck.
“Vi ser ett väldigt brett användningsområde för IC300
då den är mycket lätt att arbeta med. Tack vare den smidiga
konstruktionen och dess volym så tror vi den kommer att gå
hem i så väl bygg- som golvslipsbranschen och även
inom industrin”, säger Bergsten.
C5500B har 76 mm camlok anslutningar
och levereras komplett med slang. IC300 finns i
två varianter, 63 mm anslutningar alternativt 76
mm camlok. Den går även att få med 150 liters
och 600 liters container.

www.pullman-ermator.se

Ny föravskiljare från HTC
HTC Sweden AB
tog för några år
sedan fram sitt
eget program av
stoftavsklijare för
att skapa en optimal dammhanteringslösning för
sina slipar. Idag
omfattas sortimentet av fem
modeller, HTC 80
iD, HTC Greyline
25 D, HTC Greyline 35 D, HTC
Greyline 40 D och
HTC GL PS. Under
förra året lanserades en ny version
av HTC 80 iD som
är mera kompakt.
Detta bland annat
för att underlätta
vid transport. Det
är framförallt höjden som justerats.
Standardhöjden
på HTC 80 iD har i och med den nya konstruktionen sänkts
till 1730 mm. Det är dock fortfarande möjligt att erhålla maskinen även i den högre höjden 1810 mm som tidigare. Den
lägre höjden betyder att maskinen nu även kan transporteras
i de transportbilar som har en lägre takhöjd.
Den senaste nyheten är dock föravskiljaren HTC GL PS
som lanserades på World of Concrete i februari i år. HTC GL
PS är en robust föravskiljare som separerar stora partiklar,

som större flisor, metallbitar, skruvar och annat som kan förekomma på en byggarbetsplats, innan de når stoftavskiljaren.
Det ökar stoftavskiljarens totala kapacitet och gör att filtren
håller avsevärt längre.
Föravskiljarens höjd kan ställas in och de stora gummihjulen gör maskinen lätt att förflytta.
Nya GL PS är inte bara en tom burk som föravskiljare.
Denna speciella enhet (som också är integrerad i HTC 80
iD) har genomgått omfattande tester och är konstruerad för
optimalt luftflöde för att separera ut stora partiklar. Bypass
ventilen möjliggör kontinuerlig drift. Användaren kan byta
föravskiljarens dammpåse utan att stänga av stoftavskiljaren,
vilket sparar värdefull tid.
Longopac-systemet, som är standard på GL PS, gör
det också mycket smidigt att hantera slipdammet. Andra
egenskaper är justerbar höjd för enkel transport, antistatiska
slangar med camlock-kopplingar samt stora gummihjul.

www.htc-floorsystems.com

Dustcontrol ökar exponeringen
Tillverkaren Dustcontrol i Norsborg är ett annat bra exempel på en svensk tillverkare som rönt stora framgångar
utomlands. Även Dustcontrol ställde ut på den amerikanska
mässan World of Conrete via sitt amerikanska dotterbolag.
Dustcontrol är mycket starka på fasta stofthanteringsanläggningar och används inom olika typer av industri. Men i Sverige
ser man ofta Dustcontrol mobila enheter ute bland håltagare,
rivare, golvslipare och byggfirmor. Däremot har tillverkaren
hållit en ganska låg profil i media under de senaste åren, i alla
fall i Professionell Demolering. Men från och med i år kan vi
glädjande meddela att man tar ett nytt grepp om byggbranschen som med all säkerhet kommer att resultera i en hel
del nyheter under året. Något som vi naturligtvis kommer att
bevaka i PD. Utmärkande för Dustcontrol är deras helhetstänkande. Det syns tydligt i deras fasta system som är noga
utformade för att passa olika industrier med dammproblem.
Det samma gäller tillverkarens lösningar för byggindustrin.
Man säljer inte bara enstaka produkter utan ett komplett
system som löser dammproblemet på en byggarbetsplats.
Man är kända för sin höga avskiljningsgrad och generellt sett
för den höga kvaliteten i produkterna. Förutom sortimentet av
luftrenare, föravskiljare, dammsugare och cykloner har man
också ett program av våtsugar för byggindustrin.

www.dustcontrol.se

Smart sug från
Ronda återvinner vattnet
Apropå våtsugar lanserade Jerneviken Maskin i slutet av
förra året en ganska revolutionerande lösning från danska
Brøndum som tillverkar serien Ronda. I håltagning och rivning där man använder vatten för kylningsprocessen är det
normalt nödvändigt att avlägsna vatten och slam omedelbart.
Betongslammet har en hög slipnade effekt på andra material
samt att det inte får släppas ut i avloppet på grund av att
halten tungmetaller med mera är mycket hög.
Danska V. Brøndum A/S i Silkeborg har precis lanserat
en helt ny miljövänlig sug kallad RONDA 370. Våtsugen
kan anslutas direkt till själva håltagningen och kombinerar
både kylning och slamsugning i ett och samma moment.
Den förorenade vattnet tas om hand av sugen och renas
simultant samt återvinns. En smart innovation från den
danska tillverkaren.
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RONDA 370 är utrustad med en kraftfull 1200 W bypass sugmotorn med en kapacitet på 2400 mm VP och en
kraftig ram med starka vagnshjul. Maskinen är enkel att
manövrera och kan smidigt flyttas mellan jobben. Maskinen
kan användas både som damm- och slamsug och fungerar
lika bra för traditionella städuppgifter.Det här är en riktigt
innovation från Brøndum klart intressant för branschen.
Produkten säljs i Sverige av Jerneviken Maskin.
Som sagt så är det Jerneviken Maskin som säljer i Sverige
hittills. Om Jerneviken Maskin kommer att bli helt ensamma
om denna produkt är Laila Kaplan på Jerneviken Maskin
inte säker på. “Dock kommer vi att vara helt ensamma om
att ha anpassat sugen helt till den svenska marknaden med
lite förändringar som exempelvis bättre hjul, handtag etc.
Jerneviken vet ju vad gubbarna på bygget vill ha och förändrar
skrivbordsprodukter till användbara grunkor”, skrattar Laila
med glimten i ögat.

RONDA 370 är en kompakt och robust enhet som både
renar och återvinner. En synnerligen smart reningssystem med
en separat slamm/dammpåse samlar upp avfallet. Det renade
vattnet sipprar sedan tillbaka in i sugens uppsamlingsbehållare där det sedan pumpas tillbaka till borrmaskinen för att
arbeta i kylningsprocessen. Detta gör att håltagaren förbrukar
minimalt med vatten och han/hon behöver heller inte samla
upp det förorenade vattnet i tankar för senare deponi. Här
tar han bara ut påsen och slänger bland byggavfall. Han
använder samma vatten om och om igen. Denna process
upprepas tills dammpåsen har blockerats med betongslam.
Damm- eller slampåsen med betong kan sedan deponeras i
enlighet med de regler som gäller i landet. Med RONDA 370
underlättas arbetet betydligt, man sparar en massa vatten
samt att miljöpåverkan minskas till ett minimum.
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Gissningsvis kommer priset att ligga kring 20 000 kronor.
Men även detta är osäkert, enligt Jerneviken. “Helt klart är
att detta är en bra investering för håltagaren, precis som
Slurryboxen”, säger Laila.
“Vattnet som renats i sugen är inte lika rent som det
blir i Slurryboxarna men absolut tillräckligt för att användas
som kylvatten och att hällas ut i vilket avlopp som helst”,
tillägger Laila.
Sugen kan beskådas på Youtube: http://www.youtube.
com/watch?v=MHGce586O-??E&feature=plcp.

www.jerneviken.se • www.broendum.com

Andra aktörer
Vi skall också komma ihåg Nilfisk Advance och Nordic Cleaning Solutions produkter i sammanhanget som är vanliga produkter på byggarbetsplatsen. Vi har dock ingen information
om att de släppt några nya produkter på den senaste tiden.

Köp en begagnad
Brokk i nyskick!
Vi köper, säljer och renoverar
Brokk rivningsrobotar!
Vi åtar oss också renoveringsuppdrag
på andra begagnad maskiner
och hydrauliska verktyg.

Kontakt oss på mail ml.maskinservice@telia.com
eller ring
Mikael L 070-621 36 23
Tommy H 070-585 18 26

Progress Report
“Vattenbilning”

När alla snackar om åtstramning gör den svenska
vattenbilningsbranschen
tvärt om, satsar framåt och
expanderar.Ingen lågkonjunktur rår på vattenbilningsbranschen. I alla fall inte
entreprenörerna.

Aquajet lyckats hålla en extremt hög utvecklingstakt under
de senaste åren. Flera nya robotar och tillbehör har lanserats
på marknaden som vi också berättat om i tidigare utgåvor av
PD. Aktuellt just nu är nya AquaCutter Rotolance 2500. Detta
är ett extremt högttrycksverktyg med ett maximalt arbetstryck
på 2500 bar. Verktyget är till för rengöring och bearbetning
av betongytor, färgborttagning på stål och betong, plast och
gummiytor, rostborttagning från stål och andra industriella
applikationer som kräver ett högstrycksverktyg buret av en
robot. “Vi är också i färd med att förfina våra nuvarande
maskiner och verktygen samt utveckla nya. Vi kommer säkert
att visa några nya produkter på Bauma i München i april“,
säger Pettersson.

Sedan tidningen Professionell Demolering startades 1995
har vi årligen publicerat en temaartikel som vi kallar Vattenbilningsspecialen. Det kanske kan tyckas att det inte händer
så mycket inom vattenbilningsbranschen då aktörerna verkar
vara de samma år från år. Till viss del stämmer detta. Antalet
aktörer förändras kanske inte så mycket här hemma i Sverige
men om vi tittar internationellt så växer tekniken från år till
år. Rent produktmässigt har det också hänt väldigt mycket
sedan 1995. Tekniken har förfinats i stor omfattning och
vattenbilningsutrustning kan användas i långt fler typer av
applikationer än på 1990-talet.

Conjet, med säte i Haninge, söder om Stockholm, medger
också att marknaden för vattenbilningsrobotar och tillbehör
har varit tufft ett bra tag. “Men just nu ser vi att antalet
förfrågningar ökar, både i Europa och på andra marknader“,
säger Conjets delägare Lars-Göran Nilsson.
“Men även under dessa tuffa år har efterfrågan ökat
kraftigt för vår senaste produkt Conjet Jetframe 101 Nalta,
som lanserades för några år sedan varit en stor framgång”.
Nalta är världens minsta och lättaste vattenbilningsenhet
som ersätter och robotiserar det farliga och mycket mindre
produktiva handlans-metoden för vattenbilning. Operatören
kontrollerar på distans alla funktioner på säkert avstånd
från arbetsområdet. Nalta Jetframe är mycket flexibel och
mångsidig och den går enkelt att montera och är mycket lätt
att transportera och etablera i alla möjliga typer av miljöer.
Särskilt där det är trångt och svåråtkomligt. Det finns inga
elektriska sensorer, så det går också att arbeta under vatten.
Alla komponenter är små och lätta. De används främst för
vattenbilning av betong, men lämpar sig även för andra til�lämpningar, såsom som underlag reparation och avkalkning
av stål. Nalta består av en matarbalk med en oscillerande
lans, en hydraulenhet och en fjärrkontrollåda. Lansen eller
munstycket fästs på vaggan som löper längs den en meter
långa matarbalken. Matarbalken kan utökas med två extra
förlängningar till en maximal längd av tre meter.
Vaggan rör sig mellan två vändpunkter på matarbalken.
Vid varje vändpunkt inverterar lansens anfallsvinkel. Conjet
Jetframe 101 Nalta är världen minsta och lättaste vattenbilningsenhet som ersätter och robotiserar den farliga och
mycket mindre produktiva handlansmetoden. “Jag tror at
Nalta är ett utmärkt hjälpmedel även för andra typer av entreprenörer, typ håltagare och rivningsentreprenörer, som ibland
behöver en alternativ rivningsmetod”, säger Lars-Göran.

Aquajet Systems
Vattenbilningstekniken kommer som bekant från Sverige och
de två största tillverkarna inom området är också svenska,
Aquajet Systems och Conjet. Utöver dessa två som dominerar
marknaden finns en handfull andra som framförallt verkar på
lokala marknader. Många vattenbilningsentreprenörer tillverkar dessutom till viss del sin egen utrustning då utrustningen
många gånger måste anpassas efter vattenbilningsbehovet.
Jan-Åke Petersson som är försäljningschef på Aquajet
Systems tror att vi kommer att få se fler tillverkare på sikt.
“Förr eller senare dyker det upp nya aktörer på marknaden.
När marknaden nått en viss omsättning och någon tillverkare
ser det som en kompletterande möjlighet. Det är jag ganska
säker på”, Jan-Åke Pettersson.
Men vattenbilningsbranschen har som många andra
branscher känt av lågkonjunkturen. Jan-Åke är dock säker
på att vattenbilning har en ljus framtid på lång sikt. “Vi har
fortfarande en stor efterfrågan på våra produkter, men det
är fortsatt svårt att komma till en slutlig affär på grund av
den osäkra situationen på marknaden “, säger Pettersson.
“Många av våra kunder vill ha sina nya avtal på större rivningsprojekt säkrade innan de slutligen köper nya maskiner.
Även bankerna kräver säkrare kontrakt innan de ger några
lån för nya maskininvesteringar. Idag tror jag att vi har en
kombination av dessa två faktorer som hämmar tillväxten av
vår bransch just nu. Den rådande lågkonjunkturen, med den
finansiella krisen i USA och Euro-krisen i stora delar av Europa
gör situation långt svårare än tidigare. Trots tuffa tider har
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Nedan några bilder som visar Waterjet Entreprenads
specialutrustade vattenbilningslastbil.

Conjet

Waterjet Entreprenad
Bland landets vattenbilningsentreprenörer upplever man
dock ingen egentlig lågkonjunktur. Det gör man snudd på
aldrig. Vintertid är det normalt sett lite lugnare på grund av
väderleken men allt rullar på i lagom takt fram tills dess vädret
blir bättre och allt sätter fart igen. Waterjet Entreprenad ABs
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22 dykdalber vattenbilades vid Nockebybron.

Vattenbilning i
Göteborgs Hamn

Välkommen till vår monter

Avancerad

Ingen mer deponering eller förbränning
av takpappsavfall tack vare ny metod
från Tarpaper Recycling AB.

Hamnanläggningar och kajer - Vattenkraftverk - Kärnkraftverk - Väg- och
järnvägsbroar - Betongpelare
Våra uppdrag – oftast komplicerade och på
svåråtkomliga ställen, kräver stor kompetens och specialanpassad utrustning.
Erfarenhet finns efter drygt 25 års
produktion.

Ny smart och prisbelönad metod omvandlar
asfaltspapp till vägbeläggning
www.tarpaper.se
Kontorsgatan 2 • 260
Telefon: 0727-433 692 • info@tarpaper.se

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

som nu kommer att användas på ett annat brojobb i samma
region som Trollhättan. Därefter kommer vi att köra konceptet
på ett brojobb närmare Stockholm. Vi tror mycket på detta då
det underlättar arbetet avsevärt både för oss och beställaren
samt att det är miljömässigt mycket fördelaktigt. Men det tog
oss närmare ett år att bygga systemet och investeringen är
omfattande. Sedan vi avslutade Stallbackbron har vi vidareutvecklat lastbilslösningen en hel del”, säger André.
Förutom satsning på egenutvecklat utrustning har man
förvärvat två vattenbilningsrobotar, en från Aquajet och en
från Conjet samt en pump. Man förhandlar dessutom om ytterligare en Robot 365 från Conjet. Man har också förvärvat
två lastbilar. Som tidigare jobba men både ute i landet och i
Stockholmsområdet men det är Stockholm som dominerar. Man
börjar allt mer komma in på den norska marknaden också. I
genomsnitt gör man ett par jobb i Norge per år.
André berättar också att man nyligen flyttat till nya lokaler
i Jordbro. “Det blev för trångt i Lidingö. Bolagets verksamhet
expanderar hela tiden och vi behövde bättre och större lokaler
för vår verksamhet. Här i Jordbro har vi plats för allt och en väl
tilltagen verkstad”, säger André. Företagets nya lokaler ligger
på Cementvägen 35 i Jordbro.

www.waterjetentreprenad.se

Vattenbilningslastbilen och riggen som användes vid
vattenbilningen av Stallbackabron.
ansvarige för vattenbilningstjänsterna André Jansson är nöjd
med konjunkturläget. “Waterjet ökar hela tiden och särskilt
under de senaste åren. Tillgången på jobb är god både vad
gäller mera standardjobb och specialjobb. Mindre projekt samt
typ renovering av P-hus är något som vi gör hela tiden så det är
kanske inte så mycket att nämna. Men vi har genomfört en del
mera avancerade jobb som jag vill lyfta fram som Nockebybron
här i Stockholm och Stallbackabron i Trollhättan”, säger André.
Nockebybroprojektet har man precis avslutat. Här vattenbilade man 22 stycken så kallade dykdalber. Dykdalber är
förenklat brofundament som står i vattnet. Projektet startade
i höstas och man hade ett ganska tidspressat schema för att
få själva vattenbilningen klar innan den värsta vintern slog till.
Förutom att vattenbila ansvarade man även för återgjutningen.
Utrustningen som användes var en geijderutrustning som man
utvecklat och tillverkat själva. Man använde två geijdersystem
som vardera hade ett tryck på 1000 bar och levererade cirka
250 minutliter. En del handlans kördes också. Mängden skadad
betong som bilades bort uppskattar André till dryga 100 ton.
Beställare av jobbet var Stockholm Hamnentreprenad. “Det
var ett väldigt intensivt jobb och vi var i genomsnitt 4 till 6
man på jobbet. Vi körde inga skift men däremot blev dagarna
ganska långa”, säger André. André berättar också att under
arbetets gång blev två dykdalber påkörda av ett fartyg och
bearbetningen av dessa försenades och kommer att göras
under våren. Andra större projekt som Waterjet genomfört
är naturligtvis Årstabrojobbet som vi skrivit om i PD vid flera
tillfällen. Detta jobb är nu genomfört och klart för Waterjets del.
Däremot vill André lyfta fram ett annat jobb som är spektakulärt
i flera avseenden. Det handlar om den välkända Stallbackabron
i Trollhättan som säkert många passerat.
“Stallbackabron var ett unikt jobb där vi uppdrogs att
vattenbila insida kantbalk. Kraven från beställaren höga. Vi
utvecklade och tillverkade ett helt nytt vattenbilningskoncept
som jag ser det”, säger André. Waterjets konstruktörer renoverade och byggde om en av sina lastbilar. Lastbilen förseddes
med en trailerdragare och ett geijdersystem installerades på
lastbilen som även hade ett skopsystem som samlade upp
bilningsmassorna. Kravet var nämligen att själva bearbetningen
inte fick läcka så att säga. Inga massor fick falla ner i Vänerns
vatten eller Göta Älv rättare sagt. Den vattenbilningsutrustade
lastbilen blev ett komplett system som vattenbilade insidan på
kantbalkarna, de delar av kantbalken som skulle avlägsnas
kapades i sektioner och lyftes bort med hjälp av lastbilen.
Waterjet lämnade inga rester efter sig tack vare sin egen lösning. Inga ställningar behövdes heller byggas för att samla upp
bilningsmassor vilket underlättade jobbet avsevärt. “Vi tycker
att det här är en mycket intressant produkt som vi utvecklat
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har med kylvattnet att göra. Främst runt pumparna som suger
in kylvattnet. Väggar och tak kommer att bilas. Men åtkomsten
kommer att vara sämre vilket gör detta jobb mera komplicerat”,
säger Carl-Gustav. På Ringhals är det enbart geijdersystem
som man använder medan man kör med robotar i hamnen i
Göteborg. I rensfacken på Ringhals har man under vintern bilat
bort cirka 100 kubik skadad betong och i maj är inte volymerna
så stora men jobbet är mera komplicerat. Efter semestern drar
ytterligare ett liknande jobb igång på den aktiva sidan i verket.
Detta jobb är betydligt större och avser då reaktor tre. Projekttiden för SVT beräknas till cirka en månad och man kommer
att vara en personlastyrka på 15 man. På grund av den ökade
mängden jobb har man nyanställt folk sedan innan sommaren
förra året. Den mesta utrustningen köps från Aquajet System.
Numera har man så mycket jobb så man hinner helt enkelt inte
at bygga så många egna system. Carl-Gustav tycker at det är
bättre att koncentrera sig på entreprenaderna istället. Under
förra året köpte man en ny pump från Aquajet och man behöver
troligen en till i år. Sedan har man köpt en del nya styrsystem till
sina geijdersystem och hydraulanslutningar från Aquajet. Sedan
har man börjat arbeta med kajer även i Lysekils hamn genom
nya kunden Preemraff. “Det här nya kontraktet verkar bli lite
som i Göteborg. Det finns många kajer som behöver renoveras.
Vi har redan folk och maskiner där som gör löpande arbeten.
Carl-Gustav är mycket nöjd med arbetssituationen. “Jag
ser ingen som helst avmattning just nu. Det ser väldigt bra ut för
oss. Vi hinner i nuläget inte med att åta oss andra typer av jobb
som broarbeten, P-Hus och liknande”, avslutar Carl-Gustav.

Entreprenören Svensk Vattenbilningsteknik i Vetlanda har ett
intensivt år bakom sig och även framför sig. Carl-Gustav Andersson berättar att man expanderat kraftigt den senaste tiden.
www.svenskvattenbilningsteknik.se
Arbetet i Göteborgs hamn där man kontinuerligt reparerar kajer
och pirer med mera fortskrider oförändrat. Man flyttar runt hela
tiden på olika platser i hamnen för att inte hindra båttrafiken.
Fler aktörer
Behovet av renovering är lika stort som tidigare, kajer slits och
Professionell Demolering har förgäves också försökt att nå
en del skador uppstår genom mekanisk åverkan. Det vill säga
entreprenören E-Schakt också för en lägesrapport. E-Schakt
att båtar skadar kajerna. Det är framförallt utsida och undersida
Entreprenad AB har positionerat sig starkt inom vattenbilning
kaj man renoverar. Man arbetar också på ett Skanska-projekt i under de senaste åren trots att man är en förhållandevis ny
Göteborgs hamn sedan knappt ett år tillbaka. Här samarbetar
aktör inom området. Till en början satsade man i huvudsak i
man bland annat med rivningsentreprenören DEMCOM som
stockholmsområdet men nu växer verksamheten även ute i
ansvarar för den traditionella rivningen. Det här är ett långt jobb landet. Ungefär 80 procent av företagets vattenbilningsverksom kommer at pågå i minst ytterligare två år till.
samhet återfinns i stockholmsområdet och resten på olika
Carl-Gustav berättar också att man fått väldigt mycket ställen ute i landet. Andreas Nordström har jobbat med vatjobb på Ringhals kärnkraftverk. Under hela vintern har man
tenbilning på E-Schakt sedan sju år tillbaka och han berättar
jobbat med vattenbilning i de så kallade rensfacken där man att när han började var man åtta personer och idag är det 23
tar in kylvatten till reaktorerna. Man har helrenoverat två personer som jobbar med vattenbilning på heltid inom bolaget.
rensfack. Fördelen med dessa jobb är att de kan göras medan
Även robotparken har ökat från fem till 12 maskiner. Vi hoppas
verket är i drift och behöver inte ske under ett stopp. Det gör
återkomma med mer information om företagets verksamhet
att man kan jobba under mera normala tidsförhållanden. I maj i nästa utgåva av PD.
i år drar ett nytt och mera komplicerat jobb i gång på den så
Ett företag som däremot precis gett sig in i vattenbilkallade aktiva sidan av kärnkraftverket. Här är kraven högre på
ningsbranschen är rivningsentreprenören DEMCOM med
sökerhet och utrusningen måste avkontamineras efter arbetet. säte i Örebro och filialkontor i Järfälla. DEMCOM är Sveriges
“Det kommer att bli en intensiv period under två veckor. Vi största rivningsentreprenör och nu ger man sig även in
kommer att köra dygnet runt i skift. Då stoppas ettans reaktor
i vattenbilningsbranschen. Mer om detta kan du läsa på
för renovering och vi kommer även då arbeta i utrymmen som
sidorna 40 till 44.
Nedan Svensk Vattenbilningsteknik bilar kajer i Lysekil.
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Nu jobbar vi med
vattenbilning också

www.demcom.se

019-24 59 59 • 08-583 522 19

DEMCOM sats
på vattenbilni
Kan man prata om

diversifiering inom
rivningsbranschen?
Svar ja. Det är vad
vi pratat om i den
här tidningen sedan starten. Rivningsentreprenören
DEMCOM är tveklöst
landets bäst exempel på detta.

DEMCOM, som grundades av Lars-Olof Dahl 1992, har gått från
rivning med brokkar, till tunga rivningsmaskiner, håltagning med diamantverktyg, återvinning av allt som en byggnad innehåller, slipning
av betonggolv…you name it. Och sedan hösten 2012 har DEMCOM
breddat sin verksamhet ytterligare genom att också erbjuda vattenbilningstjänster. Egentligen handlar i grunden alla de tjänster som
DEMCOM erbjuder om en enda sak, att sönderdela eller demolera.
DEMCOM är ett skolexempel på en modern demoleringsentreprenör
som erbjuder sina kunder maximal bredd i tjänsteutbudet. Numera
som sagt även vattenbilningstjänster.

Vattenbilning enda lösningen
I den här tidningen behöver vattenbilningstekniken egentligen ingen
närmare beskrivning. Men för ordningen skull handlar det om att med
högtrycksvatten med ett tryck på över 1000 bar används för att bila
bort skadad betong för att kunna gjuta på ny färsk betong. Vattenbilningsmetoden används framförallt när andra rivningsmetoder inte
kan användas på grund av att de skapar mikrosprickor i betongen.
Mikrosprickorna försvagar betongen eller leder in fukt som radikalt
förkortar betongens livslängd. Med vattenbilning kan betongytor
renoveras med hög kvalitet och lång livslängd. I vattenbilningsapplikationer används fjärrstyrda vattenbilningsrobotar, vattenbilningsramar
fästa på geijersystem eller bärare samt ibland handhållna utrustningar.
Kraften kommer från en container utrustad med en kraftfull pump som
drivs av en dieselmotor. Conjet tillverkar och säljer vattenbildningsutrustningen och styrenheterna som driver vattenbilningsutrustningen.

Indalsälven mörka vatten fryser aldrig intill Midskogs
kraftverk trots att det kan vara minusgrader i vattnet som
virvlar in i kraftverket.

Som vattenbilningsoperatör är det viktigt att hålla sig på betryggande avstånd från bilningen i
turbinkammare. Bilden kommer från Midskogs vattenkraftverk vid bilningen av turbinkammare 2.

Midskogs kraftverk utanför Östersund.
Man monterar och anpassar kraftaggregaten som driver utrustningen.
Kraftaggregaten kallar man Powerpack och innehåller bland annat
en kraftfull pump med en dieselmotor som kraftkälla.
Hittills har vattenbilningstjänsterna utförts av speciella vattenbilningsentreprenörer men under de senaste åren har alltfler
rivningsentreprenörer och även håltagningsentreprenörer börjat nosa
på tekniken. Dessa entreprenörer får då och då förfrågningar om
jobb där vattenbilning kanske är ett bättre alternativ än traditionella
rivningsmetoder så länge det faktum att man använder vatten inte är
ett problem. Det som gjorde att rivningsfirman DEMCOM beslutade
sig för att erbjuda vattenbilningstjänster berodde på att man fick en
förfrågan från Vattenfall vilka man tidigare jobbat för på olika projekt.
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Här vill man inte befinna sig när
dammluckorna öppnas där uppe.
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Så här ser betongytan ut efter att den vattenbilats. All
skadad betong har avlägsnats och lämnat endast frisk
betong kvar färdig för ny pågjutning.

Till vänster Vattenfalls Bengt Jonsson som är projektledare för renoveringsarbetet av kraftverket.
Till höger Karl Petter som är DEMCOMs nye specialist inom vattenbilningstjänster.

Kontinuerligt renoveringsbehov

På en av väggarna på Midskogs kraftverk finns detaljerade skisser över
kraftverket samt kartor över samtliga
kraftverk längs Indalsälven. Nedan:
En Pullman våtsug duger till mycket.
Till och med att suga upp betongrester
efetr vattenbilning.
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Vattenfall har ett stort antal kraftstationerna över hela landet vilka
regelbundet måste renoveras vad gäller turbinkammare, löphjulskammare, intagsöppningar, skibord och andra delar av kraftverket
där vattnet passerar både före och efter det når själva hjärtat av
kraftstationen där elektriciteten utvinns. Betongytorna slits hårt och
behöver renoveras kontinuerligt. Den bästa metoden för att avlägsna
skadad betong som sedan ersätts med en ny pågjutning är som sagt
bilning med vattenbilningsutrustning.
Idag är det ganska många vattenkraftverk i landet som behöver
renoveras. Många av dom byggdes under första hälften av 1900-talet.
Ett sådant exempel är Midskogs vattenkraftverk strax utanför Östersunds. Kraftverket får sin kraft från Indalsälven. Vattenfalls behov av
en omfattande renovering var det som framförallt triggade DEMCOM
att även ge sig in i vattenbilningsbranschen. Men man kunde ju ha
köpt in vattenbilningstjänsterna på underentreprenad men det är inte
riktigt DEMCOMs stil. Istället förvärvande man en vattenbilningsrobot
och en så kallad Powerpack från svenska tillverkaren Conjet AB i
Haninge utanför Stockholm. Man anställde dessutom en specialist
för jobbet som arbetat med vattenbilning professionellt sedan 1996
år tillbaka. Karl Peter, som han heter, har jobbat med vattenbilning
för specialistföretag som E-Schakt och ISS under flera år. Han började
dock inom saneringsbranschen och arbetade för ett saneringsföretag
i Gävle. Saneringsarbete är nära besläktat med vattenbilning och
använder och högtrycksvatten som ett redskap. Under de senaste
åren arbetade Karl Peter med vattenbilning i Norge för det norska
företaget BMO Entreprenad. På projektet i Midskog arbetar han
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Bengt Jonsson är noga med kvalitetskontrollen. Vattenbilningen får inte övergå det djup som förutbestämts.
tillsammans med Anders Holmqvist som är arbetsledare och Tomas
Stavåker som också kommer från DEMCOM.

Uppdraget i Midskog
Uppdraget för DEMCOM på Midskogs vattenkraftverk har varit
att framförallt vattenbila turbinkammaren och löphjulskammaren.
Totalt har 20 kubikmeter bilats bort i turbinkammaren och cirka 55
kubikmeter i löphjulskammaren. “Jobbet gick äckligt bra”, säger
Karl. Innan DEMCOM beslutade sig för att använda vattenbilning
som teknik räknade man även på att använda sig av vajersågning i
turbinkammaren men bedömde att det var för tidskrävande. Andra
metoder som bilningshammare eller hydraulhammare var helt uteslutet främst på grund av att slående metoder skapar mikrosprickor
som skulle vara ödesdigert för säkerheten för hela kraftverket. Det
skulle även tagit längre tid. Med vattenbilning skadas inte den friska
betongen och så skapas en perfekt yta för pågjutning av ny betong.
Vattenbilningstekniken avlägsnar även rost från armeringen och
bromsar därmed korroderingen av armeringen. Men vattenbilningsuppdraget var som vanligt en tuff uppgift berättar Karl Peter. “Våra
vattenkraftverk runt om i landet är gjutna i extremt hård betong för att
stå emot den belastning som vattenmassorna utgör. Betongen håller
hela K70 i hårdhet och armeringen är den kraftigaste man kan tänka
sig”, säger Karl. “Här i Midskog har vi dessutom den gamla sortens
kraftiga armeringsjärn som användes på 1930- och 40-talen”, inflikar
Bengt Jonsson. Den ballast som används i betongen är av värsta
sorten och finns nästan inte idag. Många av kraftverken från den här
tiden använde ballast av värsta sorten som bestod av hårdaste granit.
I turbinkammaren för turbin 2 har man vattenbilat cirka 800

Att befinna sig inne i turbinkammaren och det utrymme där normalt Indalsälvens
kalla vatten forsar in i turbinkamamren är nästan lite skrämmande. Men alla
dammluckor är väl förslutna medan betongrenoveringsarbetet pågår.

maskiner anpassade för dig som faktiskt
använder dem – varje dag!

Alla fick inte plats.

Vi ses på byggmaskiner den
12–15 mars!
monternummer C05:02

Här står ett urval av vårt breda sortiment. Luftrenare, stoftavskiljare och våtsugar
som är snälla mot både rygg och lungor och som samtidigt tillhör marknadens
mest kraftfulla maskiner. Ännu fler vinnare hittar du på vår hemsida – och om du
vill känna på dem riktigt ordentligt ses vi på Byggmaskiner den 12–15 mars.

pullman-ermator.se
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Strax ovanför turbinkammaren ligger löphjulkammaren som också
vattenbilats längs sidorna. Efter vattenbilningen utförts och frisk betong
blottlagts dammsuges ytorna noga så
att inga lösa partiklar äventyrar den
nya pågjutningen. Belastningen på
materialet i en tubin är enorm och det
får under inga omständigheter finnas
några lösa delar i konstruktionen.
Nedan den kraftfulla pumpen från
Hammelmann.

mm djupledes, 300 mm nedåt och cirka 1050 mm i höjd. Bengt
Jonsson från Vattenfall, som är bygg- och anläggningsansvarig
för projektet berättar att det är viktigt att de angivna djupen hålls.
“Överskrids dessa finns det risk för att konstruktionen försvagas
vilket kan få katastrofala följder för kraftproduktionen i turbinen”,
säger Bengt. På Midskogs vattenkraftverk finns totalt 3 turbiner. Det
är turbin nummer två som vattenbilats av DEMCOM och färdigställs
av bygg- och anläggningsentreprenören NCC. På turbin 2 byter man
ut hela turbinen medan generatorn sätts tillbaka. När man är färdig
med turbin 2 kommer turbin 3 också att renoveras. Här kommer
man byta både turbin och generator. “Den här typen av omfattande
jobb tar dock tid. Vi räknar med att ta turbin 2 i bruk igen 2014. Och
sedan är det dags för trean”, säger Bengt. Renoveringen av trea
har egentligen redan påbörjats då man har beställt nya delar. Men
generatorer och turbiner av den här kalibern är inget leverantörerna
har “på hyllan” så att säga. Leveranstiderna ligger på cirka två år.
Turbin 1 renoverades 1994 så den lär hänga med några år till. Turbin
2 har inte renoverats sedan den byggdes och det samma gäller för
trean. När turbin två är färdigställd kommer den inte att öka effekten
på kraftverket men det är planen att nya trean skall göra enligt Bengt
Jonsson. Vad som varit särskilt lyckat med renoveringen av turbin två
är hur man löst applikationen med Conjet Robot 365 MPA. Normalt
sett brukar man placera roboten på en plattform ovanför turbinkammaren försedd med en torn som sträcks nedåt. Bearbetningen sker
då under robotens egen arbetsnivå. Tack vare 365:an mångsidighet
kunde man den här gången lyfta ner hela ekipaget på en plattform
i själva turbinkammaren. På det sättet kunde själva etableringstiden
kortas avsevärt tillika blev själva bearbetning mycket mera effektiv och
exakt. MPA-armens fördelar och mobilitet kunde utnyttjas till fullo.
Medan arbetena med turbin 2 pågår går de andra turbinerna för
fullt. Kraften som produceras vid Midskog leds vidare ut i kraftnätet
och hamnar någonstans i Sverige. “Det är sydlänningarna som
förbrukar mest så elen skickar vi främst söder ut. Men den kapacitet
som vi producerar bara här i Midskog räcker gott och väl att försörja
Östersund med omnejd”, berättar Bengt.

Utrustningen

“Captain Morgan” och hans mannar:
I mitten Karl Peter, till vänster LarsGöran Nilsson från Conjet AB och Bengt
Jonsson från Vattenfall.
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Under renoveringen i Midskog togs det mesta bort med hjälp av en
Conjet Robot MPA 365. MPA står för Multi Purpose Arm vilket innebär
att den kan positioneras i näst intill oändligt många positioner för att
komma åt i den framförallt trånga turbinkammaren. Robotarmen kan
nå upp till sex meter uppåt och 4,5 meter åt sidan i standardutförande.
Roboten kan hantera en reaktionskraft på upp till 3000N och kan
anpassas för en rad olika applikationer. Bland annat kan roboten
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förses med en så kallad tornlösning där själva matardelen med det
oscillerande munstycket fästes. Med tornlösning kan räckvidden
utökas betydligt mer och maskinen kan nå upp till 7 meter nedanför
sin egen arbetsnivå. Konstruktionerna som avlägsnades i Midskogs
turbinkammare för turbin 2 bestod också av en del gjutgods vilket man
inte kunde avlägsna med vattenbilning. Istället använde svetslansar
för att ta bort gjutgodset. Som kraftkälla för vattenbilningsroboten
användes en 750 kW pump av märket Hammelmann som är den
största enskilda pump som någonsin används för vattenbilning i
Sverige. Den drivs av en värstingdiesel från Caterpillar på hela 1080
hk fördelat på tolv cylindrar.
Arbetet för DEMCOMs del startade innan jul 2012 och avslutades andra veckan i februari i år. Tidsramen var knapp och under
själva bilningsjobben har man arbetat i tvåskift dygnet runt. “Vi har
försökt att minimera start och stopp så mycket som möjligt under
själva vattenbilningen för att kunna hålla en maximal kapacitet och
dessutom hinna med uppgiften i enlighet med tidplanen”, säger
Anders Holmqvist. Under den mest intensiva perioden arbetade totalt
fem man i genomsnitt med uppgiften. Det faktum att man periodvis
hade omkring minus 30 grader gjorde att man tvingades avbryta
bilningen. Att suga in 30 grader kall luft i pumpen kan orsaka kraftiga
skador på maskinparken som skulle kunnat äventyra hela operationen.
Efter att DEMCOM avslutat vattenbilningsuppdraget på
Midskogs kraftverk går jakten vidare på nya uppdrag. “Vi tror på
vattenbilning som ytterligare en rivningstjänst vi kan erbjuda och
kommer att satsa fullt ut på detta som ett komplement till vår övriga
verksamhet. Vi är väl rustade att ge oss in i den här branschen med
god kompetens bland manskapet och det senaste i utrustningsväg
från Conjet AB”, avslutar DEMCOMs VD Kim Dahl.

www.demcom.se
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förstärkningslager direkt ur Era
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– direkt på plats!
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ALLU Sverige AB
Stenvretsgatan 1, SE-749 40 Enköping
Tel: 0171 - 17 15 17, Email: sverige@allu.net

Så ska en proffsu
Utrustning för vägg- och

vajersågning har funnits i
närmare ett halvt sekel. Under de senaste åren har det
skett en kraftig utveckling
både vad gäller hård- och
mjukvaran. Högfrekvensteknikens nyfödelse är kanske
mest signifikativt under de
senaste åren och något som
definitivt kommit för att
stanna. HF-tekniken har inte
bara gjort vardagen enklare
för håltagaren den har ökat
effektiviteten och sänkt vikten på utrustningen radikalt.
Under 2012 har flera nyheter
lanserats och denna vår väntas ytterligare nyheter att nå
marknaden.
Om man t ar ett fågelperspektiv på alla tillverkare i håltagningsbranschen märker man ganska snart att marknaden
domineras av en handfull EU-baserade företag. Svenska,
tyska, österrikiska och schweiziska tillverkare har alla
erövrat den globala marknaden och situationen kommer
sannolikt inte att förändras inom överskådlig framtid.
Det faktum att historiskt sett har Europa, och inte minst
Sverige, gått i spetsen för utveckling och tillverkning har
givetvis att något att göra med dess dominans. Visserligen
finns det några seriösa spelare i Asien också, men till skillnad från diamantverktygsverksamheten, är deras närvaro
i hårdvarusektorn ganska blygsam. Tillverkningen av professionell håltagningsutrustning är en teknikprocess, som
kräver stor kontinuerlig teknisk kompetens. Det är svårt at
slå sig in på den här marknaden om man inte har vad som
krävs och det finns inga genvägar. Stark marknadsföring
och säljorganisation är också en nödvändighet för at
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överleva. Men visst kan man som nykomling slå sig in på
marknaden om man har kunnandet och kapaciteten och
inte minst något innovativt att komma med. Alla jagar,
både tillverkare och entreprenörer, kapacitet, vikt och
pris. PD pubicerar här en sammanfattning över dagens
kända och största aktörer, vad som nyligen lanserats
i maskinväg och vad vi har att
vänta oss.
   

HF-tekniken
breder ut sig
Eldrivna högfrekvensutrustningar är det som
gäller idag som sagt.
Det är alla tillverkare vi
talat med rörande ense
om. Väldigt få tror att den
hydrauldrivna utrustningen
har någon framtid förutom vid
väldigt speciella projekt. Detta gäller i synnerhet
i Europa där HF-tekniken tagit över nästan helt
och hållet. I mindre utvecklade ekonomier kommer
kanske hydraulutrustningar leva kvar lite längre men
även på dessa marknader vinner HF-tekniken mark.
“Vi ser tydligt att HF-tekniken har slagit igenom i
exempelvis Ryssland och det är det som de flesta entreprenörer frågar efter”, säger Brauns produktchef
Siegfried Uebleis. Denna uppfattning bekräftar också
Tyrolit marknadschef Christian Bruner. “Hydrauliska
sågar är dock fortfarande populära i synnerligen
speciella applikationer, exempelvis vid sågning i
vattnet, eller på platser med föråldrade
elnät med obefintlig teknisk support. Men det är HF-tekniken
som ökar”, säger Bruner. Hiltis
Olivier Zwick är dock av en lite
annorlunda uppfattning. Han
tror att hydraulisk utrustning kommer att fortsätta att
existera i många år framöver men dess marknadsandel
kommer att minska radikalt inom de närmaste fem åren.

Vad kunden vill
Betonghåltagning är en kundorienterad
verksamhet. För att förbli konkurrenskraftiga måste en tillverkare arbeta
i nära kontakt med slutanvändarna,
iaktta deras behov och önskemål. Vad
förväntar sig av utrustning och leverantörer i dessa dagar? Först av allt vill
de ha pålitliga, användarvänliga och lätta
utrustning. En maskin som har en vinnande kombination
av styrka, pålitlighet, låg vikt och överkomligt pris är
en vinnare. Bra service efter försäljning är nästa punkt
på kundernas önskelistor. En kunnig leverantör säljer
något mer än bara en vägg- eller vajersåg och erbjuder
ett långsiktigt partnerskap som omfattar förstklassig
service och rådgivning på kundens projekt. Den tredje
viktiga faktorn är kostnaden för att äga en maskin. En
robust högpresterande maskin tillåter användaren att
hålla driftskostnaderna nere. För många är den nedersta
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raden i kostnadskalkylen för att äga en maskin som är
det avgörande.

Go West igen
PDs undersökning har gjort det uppenbart att industriländerna med välutvecklade, stabila ekonomier förblir
de största konsumenterna av vägg- och vajersågningslösningar. Skandinaviska och tysktalande länder
väger tungt, följt av Nordamerika, Storbritannien
och Australien. BRIC-länderna vanligtvis ses
som de stora och lukrativa marknaderna. Men
efterfrågan ökar långsammare än väntat och
hindras av samhällspolitiska och ekonomiska
problem. Mellanöstern och Sydamerika anses av
de flesta ha en stor potential då de är ganska
outnyttjade områden. Industrivis, erbjuder kärnkraftssegmentet ett utmärkt tillfälle för tillverkare
av håltagningsutrustning, tror Siegfried Uebleis
från Braun. Efter Fukushima katastrofen i Japan
har vissa länder omprövat sin politik på kärnkraft,
vilket resulterade i beslutet att avveckla eller
modernisera sina kärnanläggningar. Detta är
bundet till att skapa en efterfrågan på vägg- och
vajersågar under de kommande åren.

Nyheter från Husqvarna
Egentligen är det en omöjlig uppgift att prata
om nya produkter en dryg månad innan mässan
Bauma. De flesta tillverkare vill inte släppa någon
information förrän på mässan. Men det finns undantag
vilket vi glädjer oss åt som branschtidning. Husqvarna
har lättat på förlåten och låter meddela att man
kommer att lansera en helt ny plattform inom
högfrekvensteknologi. Detaljerna lämnar
vi till kommande nummer av PD. Men
produktvis handlar den om
en ny elsåg K6500 med HFteknik. En såg som klarar av
att anpassa sig automatiskt efter
strömstyrkan. Man lanserar även en ny
HF-borrmaskskin i DM650. På vägg- och vajersågssidan
vet vi inget ännu vad som kan väntas. Vad som kan
nämnas är att Husqvarnas HF-väggsågar WS
440 HF och W 482 HF under 2012 har fått
en översyn, vilket resulterade i ökad prestanda och tillförlitlighet av maskinerna.
Såghuvudena har fått ny elektronik
med nya moderkort och uppdaterad
programvara. Klingskydden, tillverkade
i aluminium, är robusta, tåliga och lätta att
hantera. Den trådlösa fjärrkontrollen med en
89 mm färgdisplay och intuitiva gränssnitt gör fjärrstyrningen bekväm. De nya delarna och tillbehören är
fullt kompatibla med befintliga WS 440 HF och W 482 HF.

Branschen i spänd förväntan
Från Pentruder har vi inget nytt att rapportera om i denna
artikel som handlar om vägg- och vajersågar. Däremot
har det hänt en hel del under förra året vad gäller
Pentruders borrsystem MDU. Egentligen händer det hela
tiden som uppgraderingar runt Pentruders smarta och
användarvänliga utrustningar men många kunder går

utrustning se ut
nog med spänd förväntan inför Bauma i april. Man kan
säga att tillverkaren på ett unikt sätt tagit vara på entreprenörens åsikter om hur en bra vägg- och vajersåg skall
vara beskaffad ifråga om kapacitet, vikt, modularitet och
service. Hårddraget kan man säga att Pentruder jobbar
efter tesen så få komponenter som möjligt med maximal
bredd i användning och kapacitet. Vi ser fram emot april
och
Pentruders medverkan på Bauma.

Tyrolits P2-teknik
för Tyrolits premium
sågar
De nya premiumklass HF-sågarna
WSE2226 *** och WSE1217 ***
från Tyrolit Hydrostress är utrustade med P2-teknik som kom
under 2012. PS bygger på principen om drivmotorer med
permanentmagneter. Den nya
tekniken sägs kombinera fördelarna
av elektriska och hydrauliska enheter. Reducerat motorvarvtal minimerar belastningen på
maskinens komponenter och samtidigt ökas vridmomentet
och den totala effektiviteten. Detta i kombination med
optimerad storlek och vikt, leder till minskad servicekostnader och ökad underhållsmässighet. WSE2226 *** som
rymmer klingor på upp till 2,2 m i diameter, kan utföra
en mängd olika uppgifter. Den nya
automatiska matningen ökar sågens
prestanda, särskilt på kraftigt
armerad betong. Dessa två
innovationer är inbyggda i
WSE1217 *** utformad
för att hantera klingor på
upp till 1,2 m i diameter.
Med Tyrolits modutänkande
kan båda modellerna användas
med tillverkarens beprövade VAS-skenor.

Hiltis kraftfullaste

I början av 2012 lanserade Hilti sin mest kraftfulla elektriska vajersåg hittills DSW 3018-E. Med en uteffekt
på 30kW har den nya maskinen en avverkningstakt
på 10m2/hr. Denna höga hastighet säkerställs av
två 15 kW elektriska motorer som driver vajern
över remskivorna med en hastighet av 35 m / sek.
DSW 3018-E är konstruerad för tunga
arbeten eller storskaliga
projekt som måste slutföras
med kort tidsfrist. Enligt Hilti,
en av de bästa sakerna med
DSW 3018-E, är att vajerns
livslängd inte äventyras genom
hög skärhastighet. Maskinens
lagringskapacitet är 18m, vilket
gör det möjligt att göra långa
snitt utan avbrott. Sågen har
en pneumatisk mekanism som
spänner vajern vilket förbättrar
skärprestanda genom optimal
spänning. Detta system körs på
3x400V och 63A ineffekt (en 480V
version finns tillgänglig för Nordamerika).

En nyhet i
Dr Schulzes HF-familj
Dr Schulzes HF-såg SW800E har fått en ny
nätdel som förbättrar tillförlitligheten.
Tillförlitlighet HF-tekniken har varit ett
ständigt pågående samtalsämne i
branschen. Ett spänningsfall kan
orsaka omfattande skador på frekvensomriktaren och kontrollkomponenterna i en HF-såg. Dr Schulze har
löst detta problem genom att införa ett
antal funktioner som ger flera nivåer
av skydd i HF-enheten. Lösningen är
PowerBox HFB 180 i rostfritt stål med
vibrationsstoppande fötter och en extern
monterade kylare. Den är utrustad med en motor med
detektionssystem, för att
känna igen olika typer av
HF-motorer. En funktion förhindrar att maskinen slås
på om kablarna är felaktigt anslutna.

av ett säkerhetspaket för sitt sortiment av HF-maskiner.
Paketet, som Kallas Total
Safety Control består
av tre viktiga delar.
Först är det styrenheterna i braxx serien
BC120, BC201 och BC321 som
utvecklats på kortare cykeltider. Detta
förhindrar motorn från överbelastning.
Den andra delen är en säkerhetskoppling
installerad i en förutbestämd brytpunkt mellan HF
motor och såghuvudet för att skydda dem båda. En
ny slirkoppling som skyddar drevet av innehållet i materialet
fullbordar säkerhetspaketet.

Moduluppbyggnad är framtiden?
Modultänkande inom håltagningsutrustning börjar bli allt
vanligare och anses som framtiden för håltagningsbranschen. Men åsikterna går isär. En del tillverkare hävdar att
moduluppbyggnad kan skapa problem i gränssnitten, lägre
kvalitet och sämre hållbarhet i produkterna. Avancerade
applikationer som kräver proffsutrustning och operatörer
som är professionella i sitt handhållande är ett förhållande
som kan skadas med allt för mycket modultänkande hävdar
en del. Moduluppbyggnad tenderar att förenkla utrustningarna och att tillverkarna börjar ta genvägar säger de som är
tveksamma till allt för mycket modultänkande. En effekt kan
också vara att det blir mer priskonkurrens när samma
delar kan användas till olika typer av jobb. Särprägeln försvinner.

Brauns ”antiballistiska gardin”
skyddar operatören
Driftssäkerheten vid vajersågning är ett hett ämne i
Europa. Det har föranletts av ett antal olyckor som
hade allvarliga ibland tragiska, konsekvenser för
operatörerna. Om en vajer brister kan det få förödande
effekter. För att förhindra detta har tillverkaren Braun
kommit med en enkel men effektiv anordning som helt
enkelt är en form av gardin som hängs för
vajern.

Säkerhetspaket
från Eurodima
EDT Eurodima har slutfört utvecklingen
1-2013 • Branschtidningen Professionell Demolering
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Paradigmskifte
bland handhållet
Rivning och i synnerhet
håltagning med handhållna
maskiner handlar inte längre
om tunga otympliga maskiner. Något som inte bara drivs
på av tillverkarna utan av de
nya unga användarna. PD tar
i den här artikeln en titt på
det senaste inom handhållet.

Medvetenhet är ett allt viktigare begrepp inom byggindustrin.
De unga blir allt medvetnare om vad som är skadligt och inte
skadligt för kroppen. Det skall inte vara tungt, inte vibrera
och handhållna maskiner skall vara smidiga att jobba med
men samtidigt leverera största möjliga kraft. Under våren
lanseras globalt en rad nya intressanta maskiner som ligger
helt i linje med det moderna tänkandet.

Bilningshammare
Boschs senaste borrhammare maximerar produktiviteten
och minskar användarens trötthet. Bosch elverktyg tar vibrationskontrollen till nya höjder med Bosch RH850VC SDS-max
® borrhammare. Den snabbaste borrhammaren i sin klass
enligt European Power Tool Association riktlinjer. RH850VC
ståtar med flera funktioner som maximerar produktiviteten
och minimerar slitage på användaren. Hammaren levererar
totalt 12,6 J slagenergi och ger enligt Bosch 35 procent mer
effektenergi än huvudkonkurrenterna. Med en 13,5 A motor
genererar 150-305 RPM och 1,380-2,760 BPM, förbättrar
RH850VC produktivitet under hela dagen användning och
tillåter användare att få mer gjort på kortare tid på arbetsplatsen. Borrhastighet med ett 32 mm diameter borr är så
mycket som 44 procent snabbare än konkurrenterna, medan
den mejsling avverkning är upp till 40 procent snabbare.
Det RHH181 18V Li-Ion SDS-plus ® borrhammare
från Bosch har varumärkets innovativa CORE paket med
borstlös teknik och ny mejsling funktioner för att hantera
flera program med ett verktyg. Den nya hammaren ger en
idealisk kombination av borrning och mejsling i en lätt,
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kompakt storlek, medan borstlös EC motorteknologi förlänger
livslängden och ökar verktygets effektivitet.
Bosch kärnteknologi är en borstlös EC-motor som
levererar upp till 30 procent mer effekt, vilket eliminerar
begränsningarna hos konventionella motorer och avsevärt
minska behovet av underhåll av verktyget. Motorn håller
längre och kör svalare medan dess integrerade elektronik
möjliggör överlägsen kontroll och skydd mot verktyg och
batteri skador i krävande applikationer. Nya Bosch CoolPack
batterier har en unik design som innehåller avancerad, värmeledande celler, vilket avsevärt minskar värmeutveckling
under användning. Detta resulterar i ett mer effektivt batteri
som är svalare och lever upp till 100 procent längre. Och med
nya 2,0 och 4.0Ah alternativ batteri, användare få upp till
65 procent mer körtid.
Besökare till Bauma 2013 kommer att få se Atlas Copcos
nya LH 8E, den lättaste fullt vibro-reducerade handhållna
hydrauliska bilningshammare. Den väger endast 9,5 kg är
idealisk för horisontellt arbete i tegel och betong både för
renovering och utomhusbruk. En lätt hållare ger snabba verktygsbyten i kombination med låg vikt och enkel användning.
Metabo Corporation har utökat sitt sortiment av kraftfulla borrhammare att inkludera KHE 3250 SDS-Plus borrhammare. Den väger endast 3,5 kg och är perfekt balanserad för
borrning över huvudet. KHE 3250 SDS-Plus en motor som ger
upp till 4.470 slag per minut vid en kraft av upp till 3,1 J per
slag och obelastad ett varvtal mellan 0 till 1.150.
EH 100 från Wacker Neuson har en extremt hög bryteffekt med 100 Joule i enkelslagsenergi och med en bra
prestandavikt. “Det är fakta som talar för sig själv om den
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nya brythammaren”, säger en Wacker Neuson representant
i Sverige. Produkten kommer att visas på mässan Bauma
2013 i april. En världsnyhet inom bryttekniken hävdar man
själva. “Kraftfull, fenomenal och enastående” - på så vis
beskriver Dennis Vietze, produktchef för området brytteknik
på Wacker Neuson den nya brythammaren. “Vår idé var att
komma in i den högsta prestandaklassen inom segmentet
brytning med den nya brythammaren, men ändå att den
förblir transporterbar och kostnadseffektiv. Vi har definitivt
lyckats med EH 100.”
Byggvärlden kan alltså förvänta sig en revolution inom
brythammarsegmentet med stor flexibilitet i användningen
och med mycket kraft under huven.

Handsågar och kapar
Dr Schulze GmbH presenterar nya DRS-TS 400 handsåg på
Bauma 2013. TS 400 har utvecklats i nära samarbete med
professionella användare och deras erfarenheter och behov.
Sågens extremt låga vikt på 9.5 kg är resultatet av en innovativ design. I kombination med den bifogade justerbara och
ergonomiska handtaget tillåter sågen ett effektivt, snabbt och
energibesparande arbetet på byggplatsen. En frekvensomriktare med integrerad automatisk detektering gör att sågen kan
drivas på antingen 230V eller 400V elnätet. Den vattenkylda
högfrekventa motorn levererar 3700 W med 230, och 6500
W med 400V. Det maximala skärdjupet är 165 mm med en
400 mm i diameter klinga.
TS 400 kombinerar en integrerad vattenförsörjning
genom spindeln med en boll-ventil bypass-system för att
möjliggöra torrkapning utan att överhetta motorn. Klingskyddet är steglöst justerbar. En skruv fäste på bladet skyddsgaller
gör skärblad ersättning snabbt och enkelt.
Makita s EK7651H är världens första fyrtakts kapmaskin.
Den mäter 35,5 cm och är på 76 kubik. Den nya 4,1 hk
4-taktsmotorn eliminerar behovet av oljeblandad bensin,
förenkla drift och förhindra motorstopp på grund av krångel
med felaktigt mixat bränsle. Sågen har också gjorts tystare
och har en buller nivå på 106.5dB. Den har en jämnare
tomgång för kontinuerlig drift och en bränsleförbrukningen
till 0,45 liter per timme. En kolv med tre ringar förbättrar
motorns livslängd vilket förstärks ytterligare genom att
man minskat avgaser och luftintagets uppbyggnad. Andra
innovativa funktioner är automatisk dekompressionsventil
som har utvecklats för att minska dragstart kraften med 40
procent, och en integrerat hjulkit som dras in när den inte
används. Dessutom har EK7651H ett nytt filtreringssystem
som ger renare luft för förbättrad motor hållbarhet.
Som nämnt på flera ställen i tidningen lanserar Husqvarna uppdaterade K 760. Den nya modellen tar ännu
ett steg mot ökad användarvänlighet. Optimerad motorprestanda, ökad startbarhet och ergonomi är några av de
områden som förbättrats på nya K 760. Resultatet är en
kraftfull, effektiv och pålitlig allround-kap. Med ett av de
bästa vikt/effektförhållandena i klassen har man samtidigt
lyckats sänka utsläppen kraftigt.
Precis som tidigare är uppföljaren K 760 ett utmärkt val
för den krävande och miljömedvetna rivaren eller håltagaren.

Den nya cylindern är designad för att öka kapmaskinens
kapacitet i flera avseenden. Tack vare cylindern och en extra
kylfläns har emissionerna minskat med 15% jämfört med
föregångaren. Det innebär att man säkerställer optimala
drifttemperaturer och gör maskinen mindre känslig för varierande klimat. Det digitala tändsystemet, optimerad för K
760-motorn, ger bättre startbarhet och bidrar dessutom till
att motorn går jämnare. Detta leder till mycket låga
vibrationer på <2,5m/s2, vilket minskar belastningen
på användaren. Ytterligare en förbättring på
maskinen som gör den enklare
att starta är startgas- upphängningen som nu är
integrerad i choken.
Även ergonomin har
förbättrats med den nya K
760. Det nya, lättare
klingskyddet i magnesium ger kapen
bättre balans och
möjliggör en steglös
justering av skyddet.
Det underlättar arbetet
och gör att man enkelt kan byta kapningsposition. En förbättring som ökar användbarheten och dammkontrollen är
den nya våtkapsatsen med progressiv ventil. Utrustad med
distinkta ändlägen gör den det enkelt att ställa in ett exakt
vatten- flöde för varje applikation, vilket minimerar onödigt
vatten och slam. Den nya lösningen för tankurluftning
garanterar optimal tilluft till bränsletanken och skyddar den
samtidigt från att damm tränger in. Detta tillsammans med
det värmetåliga remskyddet ger användaren maximal drifttid
och ökad livslängd. En mera komplett redogörelse av K760
hittar du på sidan 20.
Husqvarna lanserar dessutom en verklig innovation
i nya eldrivna HF-handsågen K6500. Sågen anpassar sig
automatiskt efter strömstyrkan och kan köras både på 3 och

HEAVY
DUTY!
MER KRAFT – MINDRE OLJUD
NPK HYDRAULHAMMARE GH-SERIEN

enfas. Den levererar en utomordentlig kraft i förhållande till
sin mycket låga vikt på endast 10 kg. Den har ett sågdjup på
144 mm och är avsedd för 400 mm klingor. Kraftuttaget med
3-fas ligger på 5,5 kW och med enfas på 3 kW. Med Husqvarnas nya plattform för högfrekvensstyrda maskiner kan
denna maskin enkelt kombineras med de övriga HF-maskinerna från Husqvarna. Sågen
räknas som en verkligt
stor nyhet men än så
länge finns ganska
lite information att
hitta om den. Den
visades på World of
Concrete men den
stora internationella
lanseringen kommer
att bli på Bauma i april.
Håll utkik efter produkten
på mässan Byggmaskiner ifall
tillverkaren väljer att visa produkten
redan där.
Saint Gobain har också gett sig in på bensinkapmarknaden med lanseringen av fyra nya bensindrivna
kapmaskiner, CP512-300, CP512-300i, CP514-350 och
CP514-300i. Maskinerna säljs under varumärket Norton Clipper och är enligt tillverkaren ett utmärkt verktyg för kraftfull
kapning. Maskinerna är försedd med något man kallar iLube
som innebär att användaren inte behöver oroa sig över att
det oljeblandade bränslet är rätt mixat, det sköter maskinen
själv automatiskt tack vare iLube. Är oljenivån för låg varnar
maskinen. Ett nytt smart system gör själva starten av maskinen smidigare både vid kall- och varmstarter. Maskinerna är
försedda med ett filtreringssystem som håller maskinerna på
rätt temperatur och ser till att filtren inte sätt igen av damm
och andra rester från arbetet. Vikterna på de fyra maskinerna
spänner från endast 10,1 till 10,5 kg.

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
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Lyckad insats av AF
Decom på Simonsland
AF Decom har genomfört ett av Sveriges
största rivnings- och
saneringsprojekt under 2011. Utmaningen
i form av antal kvadratmeter, mängden
avfall, arbetsmiljörisker, miljöutmaningar
och antal medarbetare/UE har varit formidabel. AF Decom
har genomfört detta
projekt på ett professionellt sätt som inneburit att beställare,
medarbetare, myndigheter och ägare har
varit nöjda med både
projektets genomförande och slutresultatet. Projektet var
ett av de nominerade
bidragen i Det Svenska
Demoleringspriset.

Rivningsföretaget AF Decom med säte i Göteborg var en av de nominerade i kategorin “Årets Rivningsprojekt” inom det nyinstiftade
priset “Det Svenska Demoleringspriset”. Konkurrensen var stenhård
och skillnaderna mellan de olika bidragen hårfin. Tyvärr gick inte
AF Decoms bidrag vidare denna gång. Men projektet som man
nominerades för är välvärt att skriva några rader om.

Fakta om projektet

www.afdecom.se

Projektet genomfördes i Borås och gick under namnet Simonsland.
Lokalerna som avsågs är 150 år gamla och ligger i centrala Borås.
Här rymdes tidigare en konstsilkesfabrik. AF Decoms uppdrag var att
bland annat miljösanera lokalerna
samt att riva invändigt. Saneringingsarbetet omfattade omhändertagande av asbest, PCB, tjära, tungmetaller
och oljeskadad betong. Förutom den
invändiga rivningen har man totalrivit
fyra byggnader. Tre av dessa revs för
att man inte hade någon användning för dom och den fjärde revs för
att den byggnads- och miljötekniskt
inte gick att bevara. På platsen där
byggnaden stod uppförs dock idag
en helt ny huskropp.
Den invändiga rivningen av den 35 000 kvm stora lokalen
handlade framförallt om att fräsa bort oljespill i bjälklagen. Efter
invändiga rivningen genomförts kvarstår bara ett rent och tomt skal.
På området har AF Decom även rivit en 65 meter hög skorsten. Man
har rivit en plåtfasad, delar av ett tak och utfört håltagningsarbeten
i fasader. På området där AF Decom utfört sitt arbete kommer man
uppföra en textilhögskola samt andra verksamheter inom mode,
design och textil. De gamla lokalerna renoveras och byggs om
invändigt samt att en del nya fastigheter uppförs på området. Mer
om projektet går att läsa på www.simonsland.se.

Fakta om fastigheterna
Fastigheterna ägs av Kanico AB som har anlitat Bygg-Fast Projekt
AB för projektledning och Golder Associates AB för miljöinventering.

Projektplan och avtalet
Projektet Simonsland har utförts som en totalentreprenad och enligt
tidplan. Simonsland är AF Decoms särklass största projekt sedan
starten 2008. Vid en sanering och rivning av denna omfattning
tillkommer det helt naturligt arbeten och därmed kostnader som inte
fanns med i ursprunglig kalkyl. Avstämning har därför skett löpande
tillsammans med beställaren och AF Decom har kontinuerligt fått
ändrings- och tilläggsbeställningar. Projektet var lönsamt för AF
Decom och dess leverantörer och underentreprenörer.

Säkerhet
Arbetsmiljöriskerna har varit många och betydande och därför har AF
Decom haft stort fokus på att genomföra arbetsberedningar, kurser
och genomgångar. Man har under projektets gång inte haft några
skador som lett till frånvaro. Endast en incident av lite allvarligare
karaktär har inträffat då en arbetare ramlade ned från en lastbrygga
ned i ett vattendrag.

Projektet i siffror
Totalt har 14 165 ton avfall bortforslats. Bara cirka a 56 ton har
hanterats som ”blandat avfall”, vilket motsvarar en återvinningsgrad
på 99,6 %. Allt miljöfarligt avfall har transporterats till godkända
deponier.
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Nöjd slutkund
Slutkunden var nöjd med utfört arbete och AF Decom har löpande
blivit tilldelade nya etapper utöver ursprungligt kontrakt. Inga tvister
eller ouppklarade ändrings- och tilläggsarbeten finns. ”Rivaren och
miljökonsulten har jobbat nära ihop med oss och rivningen har
fungerat mycket väl.” menar Kanico ABs projektledare Hanna Lassing
i en intervju. Nämnas kan också att projektet Simonsland har fått
stor uppmärksamhet i olika typer av media under produktionstiden.

Branschtidningen Professionell Demolering • 1-2013

Fakta om AF Decom AB

AF Decom AB erbjuder specialkompetens inom projektering och utförande
av alla slags rivningar såsom totalrivning, selektiv rivning, asbest- och PCB
sanering samt miljösanering av mark, byggnader och industrianläggningar.
Betonghåltagning och miljöinventeringar är andra tjänster som man utför.
Företaget är medlemmar i Sveriges Byggindustrier och all personal har ID-06.
AF Decom är certifierade enligt ISO 9001:2008 och företagets ledningssystem omfattar även miljö- och arbetsmiljö och målet är att bli certifierade
även inom dessa områden. AF Decom är vidare kvalificerad leverantör i
leverantörsregistren TransQ (post- och transportsektorn) och i Sellihca – (energioch försörjningssektorn). AF Decom AB har AA kreditrating hos Soliditet AB.
Man källsorterar minst 95% av allt rivningsmaterial och ser till att det
hämtas och hanteras av godkända aktörer.
AF Decom AB har 28 anställda, huvudkontoret ligger i Göteborg och
man har nyligen etablerat oss i Mälardalen. Företaget utför uppdrag över hela
Sverige och siktar på att växa och utvecklas med målet att bli ledande i Sverige.

www.afdecom.se

DEMOLERINGSUTRUSTNING

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

DEMOLERINGSGRIP DG-40

Maskiniadagar i Linköping
blev en succé
Maskiniadagarna 2013 anordnades 8-9 februari
på Maskinias anläggning i Linköping. Besökarna,
som kom från hela Sverige, fick se och känna på
nya modeller från CASE och DOOSAN. Dagarna
blev mycket lyckade tyckte besökare, utställare
och personalen på Maskinia.
Maskinia har anordnat Maskiniadagar på
sin anläggning under ett flertal år nu. Bussar
hade ordnats från Stockholm samt Göteborg
via Jönköping till anläggningen i Linköping.
Besökarna kunde fritt vandra omkring på gården
för att se och provköra både nya och begagnade
maskiner. Inne i Maskinias utställningshall stod
nya hjulgrävaren från DOOSAN, DX140W-3,
samt CASE bandgrävare CX210C uppställda för
beskådning. Ute på gården fanns bandgrävare
från CASE, CX130C samt från DOOSAN, DX140LCR förbereda för provkörning.
“Vi är mycket nöjda med Maskiniadagarna
i år”, säger VD Fredrik Holmquist. “Att bjuda

in kunderna till en sådan här aktivitet skapar
en närhet mellan Maskinia och kunden. Här
kan kunden titta på våra lokaler, verkstad och
maskiner i sin egen takt och vår personal finns
på plats för frågor”, tillägger han.
Förtäringen ordnades av det lokala hemvärnet som serverade ärtsoppa och smörgås
samt kaffe och kaka. Maten var populär och
från skorstenen på hemvärnets fältkök spreds
en gemytlig doft över gården.
“Att Maskinia på två dagar får över 300
besökare visar att detta är ett populärt och
uppskattat evenemang för våra nuvarande och
blivande kunder”, säger Maskinias marknadsansvarige Daniel Gustavsson.
Andra punkter på programmet för de två
dagarna var leverantörer på plats, tipspromenad
samt föreläsning med nyheterna i de nya modellerna från CASE och DOOSAN.

www.maskinia.se
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och slitstarka verktyg till rivningsbranschen.
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För rätt rivningsverktyg...
Trevi Benne MK Kombisax
- Snabbt käftbyte på 5 minuter
Effektivitet till ett oöverträffat pris
● Hög klippkraft ● Speedventil
● Kontinuerlig rotation
5 olika storlekar för 9 - 60 tons maskin

Indeco Hydraulhammare
- Kraftpaket från 80 kg - 11 ton
● Automatisk slagreglering ökar produktivitet
● Unikt tomslagsskydd ● Extra ljuddämpade
20 olika storlekar för 0,7 - 140 tons maskin

Andersen Contractor AB

Box 41 • 749 06 Örsundsbro
Tel: 0171-46 51 51 • Fax: 0171-46 51 60
info@andersen-contractor.se • www.andersen-contractor.se

Rivners satsar på robot
från Husqvarna
Rivners AB har investera i en Husqvarna DXR
250, en av de starkaste av fjärrstyrda rivningsmaskinerna från Husqvarna. “Börjar det strula
när man är i gång blir det dyrt, därför ville vi testa
en DXR 250”, säger Richard Steen, Vice VD och
delägare i rivningsföretaget Rivners.
Husqvarnas DXR 250 lanserades i början
av 2010 och har tydligt användarfokus, kraftfull
men ändå lätt. Den låga vikten på 1 620 kg
tillsammans med den höga effekten gör DXR
250 till en kompakt och smidig maskin att jobba

med. Det tog Rivners fasta på när man beställde
sin topputrustade maskin i somras.
“Vi ville ha vår maskin med extra hydraulik
eftersom vi behöver använda en roterande
sorteringsgripskopa. Det är samma typ som man
använder på större grävmaskiner vid rivning av
hela hus. I detta fall använde vi den till att riva
utfackningsväggar på ett åttavånings kontorshus
och det gick över förväntan. 3 600 m2 vägg revs
på mindre än 20 dagar”, säger Richard. 
“Eftersom maskinen är fjärrstyrd kan

operatören stå på säkert avstånd
från kanten. På så sätt minskar vi
dessutom eventuella risker i arbetet”,
tillägger han.
Rivners har en av Sveriges
största maskinparker med specialanpassade rivningsmaskiner,
och DXR 250 är den första från
Husqvarna. Den sattes genast på
prov då företaget fått i uppdrag att
riva tre kontorsfastigheter i Stockholm, en yta på totalt ca 25 000 m2.
I samband med köpet av DXR 250
köpte Rivners även Husqvarnas DCR
300, en av de starkaste betongsaxarna i sin klass med en krosskraft på 45 ton.
“Vi arbetar med all typ av rivning, allt från
enklare handhållna jobb till större rotrenoveringar och rivningar. Vi ser fram emot att använda
DXR 250 och de tillhörande verktygen i många

olika uppdrag framöver”, säger Richard.
Just nu är Rivners aktuella med rivningen av
Råsunda-stadion i Solna. I nästa nummer av PD
kommer ett komplett reportage att publiceras.

www.rivners.se
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CSB valde Robi
Finska verktygstillverkaren Ramtec tar
allt fler marknadsandelar i Sverige. De
hydrauliska verktygen för bland annat
rivning och återvinning blir allt populärare och svenska
återförsäljaren
Entrack är nöjd. Så
också CSB Entreprenad & Consulting AB
som är en av kunderna.

Christer Bylund är mycket nöjd med Ramtecs produkter Robi när
PD får tag i honom på ett jobb i norra Sverige. “Robi-produkterna
funkar jäkligt bra och vi är också mycket nöjda med Entracks
arbete i Sverige”, säger Christer.

Genomgående bra konstruktion
För ett par år sedan, ungefär samtidigt som Entrack på allvar
började sälja Ramtecs produkter i Sverige, köpte man en kombinationssax eller Multi Processor som de kallas. Fabrikatet är en
Robi MP25. Sedan dess har saxen gått som en klocka med inga
som helst problem. “Robi passar våra rivningsarbeten väldigt bra.
Verktygens design och konstruktion är perfekt för vårt arbete. Det
är smidiga verktyg som inte är så breda i garnityret och käftarna
är längre vilket gör att vi kommer åt bättre”, säger Christer.
En av de riktigt stora fördelarna är de enkelt utbytbara tänderna. “Vi har alltid använt andra varumärken som exempelvis
Atlas Copco men blev trötta på att hela tiden behöva svetsa på
nya tänder. De så kallade flipdonen blev också snabbt utslitna
och var dyra att byta. Men med Robi MP25 är det så enkelt.
Dels bedömer jag att godset är bättre och det slits inte ut lika
fort. När tänderna är utslitna är de enkla att plocka bort och
ersätta med nya istället för att spendera timmar i verkstaden
för att svetsa dit nya”, säger Christer. Christer har berättat att
han varit på jakt efter den här typen av sax länge och hittade
helt rätt när han upptäckte Robi.

Riktig “Heavy Duty-rivning”
CSB jobbar nästan uteslutande åt den svenska försvarsmakten med att riva gamla värn, bunkrar, andra typer av
försvarsanläggningar, bergrum och liknande. Betongen är
alltid extremt hård och välarmerad för att hålla. Det handlar
ofta om malmbetong och väggtjocklekar på upp till två
meter. Armeringen är alltid tät med armeringstjocklekar från
20 mm och uppåt. Mest handlar det om rivning av kraftiga
betongkonstruktioner men man skrotar en hel del berg
också. För den här typen av jobb krävs alltid rejäla grejer
och det har man hittat i Ramtecs produkter. Jobben
återfinns över hela norra delen av Sverige men
man utgår ifrån Västerbotten och därikring
finns de flesta jobben också.
Man utför även en del traditionella
rivningar också i lättare material som
trä och annat ofta åt bostadsbolag och
andra. CSB jobbar också en hel del med
traditionella betongarbeten, gjutning med
mera. CSB Entreprenad & Consulting AB ägs
av Christer Bylund och kontor och verkstad
ligger strax utanför Kalix. Man är fyra anställda
men under högsäsong kan ibland arbetsstyrkan
dubblas. Någon lågkonjunktur har man inte sett
röken av ännu. Orderböckerna är i det närmast
fulla och man har god täckning under hela 2013
redan i inledningen av året.

Optimal maskinpark
Maskinparken består av en mängd hydrauliska rivningsverktyg. Man har förutom kombinationssaxen Robi MP25 även rivningsgripar från Ramtec.
Även rivningsgriparna är Christer mycket nöjd
med. “Ramtecs produkter är bra rakt igenom.
Väldigt lite problem, bra design och konstruktion och generellt tycker jag materialet i dom är
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bra. Sedan tycker jag också att de har ett konkurrenskraftigt pris.
Man får mycket verktyg för pengarna. Ramtecs återförsäljare
i Sverige, Entrack, gör ett bra jobb och ger ett mycket seriöst
intryck. Vi köper löpande också en hel del slitdelar från dom”,
säger Christer. Han tycker också att tillverkaren Ramtec, som
ligger i Lahti i Finland, varit väldigt öppna ifall de haft egna
önskemål om förändringar på produkterna. Christer berättar
att man ville anpassa själva garnityret på saxen för att komma
åt i trånga passager i de bergrum man ofta jobbar i. Ramtec var
lätta att ha att göra med och gjorde anpassningar av verktyget
för att det skulle passa CSB perfekt. “Det typen av inställning
gillar jag”, säger Christer. På maskinsidan har man idag två 30
tons och en 13 tons rivningsutrustade grävare av märket Hitachi.
Man har precis köpt en begagnad Brokk 250 som man behöver
på ett bergrumsjobb i området kring Östersund. Alla produkter är
specialanpassade för de tuffa och tunga jobben som CSB utför.

Unikt bergrum byggs om
På bergrumsjobbet kommer man ha nytta av sina Robi-produkter
också. Bergrummet skall rensas ut helt och hållet på en massa
skrot och betong. Christer vet i nuläget inte hur mycket material
det handlar om men det är åtskilliga ton hårt armerad betong.
Bergrummet kommer att byggas om till en skidanläggning och
meningen är att man här ska kunna träna skidor året om.
Under sommaren har CSB en hel del jobb inbokade och
man kommer att behöva nya hydraulhammare. Christer tror att
de kommer att testa Robi även vad gäller hydraulhammarna.
Sedan har man på sikt kanske även behov av en skrotsaxkäft
till MP25:an då man river en hel del plåtcisterner. Det händer
mycket inom CSB just nu. Man har även börjat jobba en del
med betonghåltagning. “I vårt jobb behöver man ofta blanda
olika typer av rivningsmetoder för att vara så effektiv som
möjligt. Håltagning är ganska nytt för oss såsom rivning med
rivningsrobotar. Men vi ryggar inte tillbaka för att testa nya
utrustningar. En Brokk har vi som sagt redan köpt och för en tids
sedan köpte vi även en håltagningsutrustning då de var svåra
att hyra. Vi skulle borra hela 700 mm hål i diameter. Våra jobb
är dessutom ganska långa så det är bättre att äga utrustningen
än att hyra den”, avslutar Christer.

www.entrack.se

Träffa oss på
Monter: B00:03
12 - 15 mars

RX Hydraulhammare
RX-serien finns från 94 till
4200 kg, för bärare upp
till 70 ton.

Chicago Pneumatic är ett
varumärke inom Atlas Copco.
Matek AB erbjuder ett brett program
ur Chicago Pneumatics sortiment.

Betongkedjesågar

För betong, murverk och lättarmerad betong.
90° hörn utan överkapning, sågdjup upp till 63 cm!

MV Vibroplatta
För asfalt. Från 90 - 115kg.
Hondamotor.

KMR 11 Vibroplatta
Rundplatta för rörgravar.
96 kg. Hondamotor.

MV Vibroplatta
Från 156-504kg.
Fram- och bakåtgående.

CPS Kompressor
7-12 bar. 2,5- 11 m3.
Kubota- / Deutzmotor.

Använd din betongkedjesåg för VA-jobb!
Sågar rör av segjärn och gjutjärn!

I Norra Zinkgatan 3, SE–271 39 Ystad I Tel. +46 (0) 411–555 725 I Fax. +46 (0)411- 555 830 I matek@matek.se I www.matek.se

Det pekar uppå

Mässan World of Concrete
2013 gjorde ganska tydliga
avtryck på att marknaden
har vänt uppåt på allvar i
USA. Många nöjda svenska
tillverkare som ställde ut på
mässan bekräftade detta.
Den amerikanska mässan World of Concrete som hålls i Las
Vegas varje år i början av februari är sakta men säkert på väg
tillbaka. Mässan har under de senaste åren ganska tydligt
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speglat läget på den amerikanska bygg- och anläggningsmarknaden med sviktade antal utställare och besökare. Men
sedan mässan 2011 har siffrorna åter börjat vända uppåt igen.
Så också den amerikanska marknaden.

Nöjda röster från Sverige
“Vad vi upplever i USA just nu är vad man kan kalla början
till ett högtryck. Både inom bygg- och anläggning är efterfrågan stor på våra maskiner, utrustningar och verktyg”,
säger Husqvarna Construction Products VD Anders Ströby när
Professionell Demolerings utsände träffade honom i företagets
monter på mässan.
Fredrik Åkermark från Ermator Inc svarar det samma. “Vi
har nästan aldrig haft så mycket att göra på den amerikanska
marknaden som nu. Nya projekt startas upp hela tiden och
behovet av våra stofthanteringssystem är stort”, säger Fredrik
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åt för USA
Till höger, Scanmaskins nya produktchef Josh Headings tillsammans med en av företagets återförsäljare.

Golvslipningsutrustning var ett återkommande tema på mässan.

Husqvarnas nya kap D760 testas.
Åkermark.
Vid framställning av den här artikeln hade inte de officiella
besökarsiffrorna för årets utgåva av mässan släppts. Men
känslan säger att man åter igen passerat över 50 000 besökare
efter att man halkat ner under 50-strecket några år. World of
Concrete är den ultimata mässan för lätt till medeltung entreprenadutrustning och har arrangerats i hela 39 år. Det finns
även en hel del tung utrustning med på mässan men det är den
lätta och mindre utrustningen som dominerar. Mässan hölls till
en början på olika platser i USA men under de senaste 10 år
har den legat still på Las Vegas Convention Center i Las Vegas.
Även om den främst är en mässa för den Nordamerikanska
marknaden så har den en stor internationell prägel. Både
utställarna och besökarna kommer från hela världen. Nordiska
tillverkare och framförallt svenska är ett markant inslag. Det är
också imponerande många svenska entreprenörer som väljer
att besöka mässan. Man kan väl misstänka att förutom själva
World of Concrete så är Las Vegas övriga utbud något som
har betydelse i beslutsprocessen.

Dammsugarnas tid är här
Elverktyg, handhållna kapar, diamantverktyg, håltagningsutrustning, golvslipningsutrustning, damm- och våtsugar,
rivningsutrustning med mera är framträdande produktgrupper
på World of Concrete och har alltid varit. Vad som var slående

Husqvarnas nya rivningsrobot DXR 300.
för årets mässa var mängden fabrikat av stofthanterare och
luftrenare. Miljökraven har äntligen skärpts i USA vad gäller
hanteringen av hälsofarligt damm vilket ökat behovet av effektiva uppsamlingssystem. Detta går också hand i hand med
den utbredda traditionen att slipa och polera betonggolv i USA.
USA är idag tveklöst den största marknaden för slipning av
betonggolv och det formligen kryllar av golvslipningssystem
och tillhörande stofthanterare. Trenden är att de som säljer
golvslipar också tar fram sina egna dammsugare. De flesta
märkena är dock OEM-tillverkade i Asien och många har stora
brister i både kvalitet och kapacitet. De svenska företag inom
utrustning för slipning och polering av golv och hantering av
damm som ställde ut på mässan var HTC Sweden, Scanmaskin,
Ermator, Dustcontrol och Husqvarna Construction Products. Lite
märkligt är det att den här tekniken slagit genom så totalt i
USA när den faktiskt kommer ifrån Sverige. HTC visade en del
nyheter i sin monter och bland annat den nya föravskiljaren
HTC GL PS. Föravskiljaren separerar stora partiklar, som större
flisor, metallbitar, skruvar och annat som kan förekomma på en
byggarbetsplats, innan de når stoftavskiljaren. Det ökar stoftavskiljarens totala kapacitet och gör att filtren håller avsevärt
längre. Nya GL PS är inte bara en tom burk som föravskiljare.
Denna speciella enhet (som också är integrerad i HTC 80
iD) har genomgått omfattande tester och är konstruerad för

Claes-Göran Bergstrand visar upp ett nytt golvverktyg från Scanmaskin.
optimalt luftflöde för att separera ut stora partiklar. Bypass
ventilen möjliggör kontinuerlig drift. Användaren kan byta
föravskiljarens dammpåse utan att stänga av stoftavskiljaren,
vilket sparar värdefull tid.
Den stora nyheten i Scanmaskins monter var introduktionen av det egna amerikanska dotterbolaget Scanmaskin
Inc. VD för verksamheten är Paulo Bergstrand men operativ
chef är nyanställde Josh Headings som är placerad vid nya
kontoret i Bellevue utanför Seattle i USAs nordvästra hörn.
För Scanmaskins del var det första gången man ställde ut på
mässan. I grannmontern till Scanmaskin fanns Ermator Inc,
dotterbolag till svenska Pullman Ermator. Ermator Inc har varit
verksamma i USA sedan fem år tillbaka och har blivit ett välkänt
namn bland rivare, håltagare och golvslipare. Sortimentet är
brett och på mässan visade man en ny propandriven sug. I
Sverige ser vi inte den här typen av drivning men i USA är det
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HTCs nya föravskiljare HTC GL PS som lanserades
på mässan.

Vac, vacs and vacs, som amerikarna säger, var ett
ovanligt stort inslag på den här utgåvan av World of
Concrete. Aldrig tidigare har så många olika typer
av dammsugare visats. Naturligtvis är de relaterade
till den stadigt växande betongpoleringsindustrin
där USA är ledande idag ifråga om användning av
tekniken.
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Delar av Ermators sortiment som fått stor popularitet
i USA. Man lanserade bland annat en propandriven
sug på mässan.
vanligt. Leverantörerna av utrustning relaterat till golvslipning
återfanns dels utomhus och i mässans södra hall. Här fanns
också en rad amerikanska tillverkare som Blastrac, Diamatic,
Lavina och Innovatech med flera. I den södra hallen fanns
och svenska tillverkaren av vattenbilningsutrustning Conjet.

Många intressanta nyheter
“Central hall” var den största hallen och här kanske blandningen av produkter också var störst med allt ifrån lätt till
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tung utrustning. På en central plats i början av hallen hade
Husqvarna en stor monter där man visade flera nya produkter,
bland annat de två nya rivningsrobotarna DXR 270 och DXR
300. Man visade också nya handhållna kapen K760 och
den nya högfrekventa handsågen K6500 som anpassar sig
automatiskt efter den ingående kraften. Man visade också ett
helt nytt högfrekvenssystem för håltagning. VD Anders Ströby
berättade att nyheterna kommer att visas på Byggmaskiner i
Göteborg och på tyska mässan Bauma i april. PD gjorde dock
bedömningen att man håller på några nyheter som man först
visar på Bauma. I närheten av Husqvarna fanns en rad andra
leverantörer och håltagnings- och rivningsutrustning såsom
Diamond Products, Saint Gobain med varumärkena Norton
och Clipper, Diteq och Dixie Diamond var några exempel på
tillverkare. Saint Gobain har gett sig in i kapsegmentet och
visade en ny bensindriven kapmaskin i sin monter samt att
man även lyfte fram sina golvslipar som man lanserade för
ett par år sedan. I Central hall återfanns också leverantörerna
av rivningsutrustning såsom Genesis, Stanley La Bounty, Allied
med Rammer. Sandvik har numera återtagit namnet Rammer
på sina hammare. Atlas Copco visade sina senaste hydraulhammare samt ett stort urval av sitt entreprenadsortiment.
Chicago Pneumatics visade förutom sin hydraulhammare det
nya sortimentet av golvsågar. Mitt i smeten hade PDi Magazine
sin monter. PDi är internationell systertidning till Professionell
Demolering. Längre in i hallen återfanns den tunga utrustningen med lastbilar, mobila berg- och återvinningskrossar
och även svenska Aquajet Systems med sina vattenbilningsrobotar. Företaget tog tillfället i akt och presenterade sin nya
återförsäljare i USA.
Invändigt fanns ytterligare en hall, den norra där lite av
giganterna inom anläggning höll till. Det handlade om Volvo,
Caterpillar, Bobcat, Case med flera. Flödet av nya och uppgraderade maskiner var stort. Caterpillar flaggade som vanligt för
att man lanserar 50-talet nya maskiner under de närmaste 12
månaderna. De flesta av maskintillverkarna pratade om eller
lanserade nya motorer som svarar upp mot de nya Tier 4 kraven
som blir gällande från mitten av 2014.

Populär utomhusyta
Mest spännande för besökarna var troligtvis ändå utomhusområdet där det som vanligt rådde febril aktivitet där besökarna
kunde känna på och testa de nya produkterna. Utställningsytan
var dock fortfarande relativt begränsad och inte som det var
i början på 2000-talet. Detta gäller hela mässan som krympt
i yta men denna gång fanns inga tomma montrar från utställare som valt att hoppa av, som var fallet 2010 och 2011.
Silver Lot var det största utomhusområdet. Här dominerade

utrustning för håltagning, rivning och golvslipning samt en hel
del andra entreprenadmaskiner. I nästan varje monter kunde
maskinerna testköras. Här fanns tillverkaren Brokk som visade
flera av sina nya modeller, framförallt nya Brokk 100. Andra
utställlare var Bosch och så förstås Hilti som satsar kraftfullt i
USA numera. Hilti var kanske den monter som man väsnades
mest i och det var gott om nyheter både vad gäller eldrivnamaskiner med sladd eller batteri eller håltagningsutrustning.
Man visade också sitt sortiment av GPR (Ground Pentration
Radar) utrustning. Utomhus fanns också svenska tillverkaren
Pentruder med sina smarta och flexibla utrustningar för håltagning. Nya borrsystemet MDU har slagit väl ut i USA såsom
alla de andra produkterna från företaget. Pentruders produkter
klassas lite som håltagarnas Rolls Royce i USA. I närheten av
Pentruder ställde amerikanska tillverkaren ICS ut och visade
sina diamantbestyckade kedjor och kedjesågar. Man visade
också sitt nya sortiment av diamantverktyg som lanserades
för en tid sedan. Husqvarna hade en stor monter utomhus
där besökarna kunde passa på att testa de nya maskinerna.
På utomhusområdet flockades leverantörerna av maskiner för
slipning och polering av betonggolv. De polerade golvytorna
blänkte i Nevada-solen. Runt HTCs monter fanns leverantörer
som Lavina, Terrco, Ruwac med flera.
Som nämnts tidigare var en stor andel av både utställare
och besökare från Sverige. Svenska var ett språk som därför
hördes i montrarna lite här och varstans. Flera större grupper
från Sverige besökte mässan, bland annat från svenska Tyrolit.

Glättare som är en form av betonggolvspolering är
mycket populärt i USA men vi ser ganska lite av det
i Sverige.
En av dagarna hade Tyrolits amerikanska dotterbolag fest i en
suite på Hotel Las Vegas Hilton som går under namnet Elvissuiten. Legenden bodde alltid där när han uppträdde i Las
Vegas. Flera grupper av både håltagare, rivare, murare med
flera från Sverige återfanns i de svenska montrarna. Allt som
allt var World of Concrete 2013 en mycket lyckad mässa och
gjorde tydliga avtryck att den amerikanska marknaden är på
vägg upp på allvar. Något som välkomnas då den europeiska
marknaden går kräftgång i vissa delar.

www.worldofconcrete.com

Stora nyheter från Husqvarna var att man presenterade en helt nya teknikplattform för sin högfrekvensteknologi. Man lanserade också den nya HF-borren
DM650 och HF-elkapen K6500.

Vattenbilningsteknik från Sverige med aktörerna
Conjet respektive Aquajet System är ett självklart
inslag på World of Concrete sedan många år tillbaka.

Ny fabrikat av bensindrivna kapmaskiner har ökat i
antal under de senaste åren. Nu ger sig även Saint
Gobain in på den här marknaden som domineras av
Husqvarna Construction Products och Stihl.

Husqvarna visade den uppgraderade kapen K760.

Diamantverktyg är en självklarhet på WOC.
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Byggindustri i motvind
Certifierade montage på
högtrycksslangar
- snabba leveranser!

Den svaga tillväxten i svensk ekonomi betyder
att byggindustrin möter en isande motvind den
närmaste tiden. Efter en tydlig nedgång i antal
nystartade bostadsprojekt minskar bostadsinvesteringarna 2013 för andra året i rad. Även
lokal- och anläggningsbyggande utvecklas svagt
och därmed sjunker de totala bygginvesteringarna
i år för att vända svagt uppåt 2014. Det visar en
ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.
En långsam återhämtning i världsekonomin gör
att svensk ekonomi utvecklas trögt 2013-2014.
Bostadsbyggandet påverkades redan i fjol av
hushållens pessimism varpå antalet påbörjade
bostäder fortsatte att minska. Investeringarna i
nya bostäder sjunker i år samtidigt som ombyggnadsnivån blir oförändrad. Till följd av att den
ekonomiska tillväxten börjar återhämta sig bedöms
bostadsinvesteringarna åter stiga 2014.
“Bostäder blir den svagaste delsektorn i år,

men stärks nästa år. Tråkigt nog verkar lokalbyggandets positiva utveckling gå mot sitt slut. Det
beror dels på att gruvindustrins lokalbehov nu är
mättat, dels på att de offentliga lokalinvesteringarna
börjar minska 2014”, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier.

Sysselsättningen minskar
Den låga investeringstakten inom byggindustrin
leder till att sysselsättningen minskar i år för att
sedan plana ut under 2014. Nivån på antalet
sysselsatta blir därmed lägre nästa år jämfört med
2012 års höga notering.
“Byggföretagen behöver fortfarande rekrytera
arbetsledare och platschefer, men den försvagade
konjunkturutvecklingen dämpar tillfälligt rekryteringsproblemen, framför allt på yrkesarbetarsidan”,
fortsätter Johan Deremar.

www.bygg.org

Ny arbetsbelysning
från Wacker Neuson
Ny arbetsbelysning från Wacker Neuson:
Högre komfort, bättre stabilitet och snabbare klar att användas. Light Tower och
ljusballong har en praktisk konstruktion.
Vid Bauma 2013 presenterar Wacker
Neuson två nyheter i området belysningsteknik:
Light Tower LTN 6LV kan på kort tid användas
eller transporteras tack vare sin nya mastkonstruktion. Den nya belysningsballongen LBS 80M
övertygar med den bekväma hanteringen, det
robusta stativet och med den effektiva
ljusfördelningen.
Den nya Light Tower LTN 6LV
är en komfort-version av den
beprövade LTN 6L. Den nya belysningsballongen LS 80M ersätter
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den nuvarande modellen LB 1.
Wacker Neuson erbjuder totalt tre
olika belysningskoncept: Förutom Light
Tower och ljusballong finns även den
redan kända Mobile
Light Balloon, LBM 1
i portföljen: en enhet
bestående av ljusballong, stativ, generator och
transportsatsen.
www.wackerneuson.com
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Vi har marknadens bredaste sortiment av golvslipmaskiner

Scan Combiflex 1000RC radiokontroll med sex slipskivor

Scan Combiflex 650 med tre slipskivor

Scan Combiflex 450 med tre slipskivor

Sweden (Head Office)
Box 187
SE-437 22 Lindome/Göteborg
Tel: +46 31 99 49 70
Fax: +46 31 99 48 70
Scanmaskin Sweden
E-mail: info@scanmaskin.se

Scan Combiflex 800 med tre slipskivor

Scan Combiflex 500PD med
vattentank och tre slipskivor

Scan Combiflex 330
med en slipskiva

Scan Combiflex 700RC radiokontroll med tre slipskivor

Scan Combiflex 500i med tre slipskivor

Scanmaskin 18
med tre sipskivor

Finland
Denmark
Raudoittajantie 3 A
Torvegade 22
FIN-06450 Porvoo / Borgå
DK-7330 Brande
Tele: +358 19 57 55 001
Tel: +45 97 18 00 58
57 55 002
Fax: +45 97 18 45 58
ABFax:
Box+358
18719S-437
22 Lindome
Tel: +46-31 99 49
E-mail: info@scanmaskin.fi
E-mail: info@scanmineral.dk

Scan Dust 6000
Norway
Tomtveien 12
N-2015 Leirsund
Postboks 6, Furuset
N-1001 Oslo
Tel: +47 63 87 60 00
+47 60
87 60 01
70Fax:
Fax:
+46-31
99 48 70
E-mail: info@scanmaskin.no

Scan Combiflex 450 NS med
vattentank och tre slipskivor

Scan Dust 2900

USA
1407 132nd Avenue
Northeast,Suite 8
Bellevue, Washington, 98005
USA
Phone:
+1 425 628 1212
www.scanmaskin.com
E-mail: info@scanmaskin.com

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

Umeå

30 oktober

“Den rullande byggmässan är ett helt nytt
koncept där du som entreprenör inte behöver
resa land och rike runt för att titta på och testa
nya byggmaskiner. Istället kommer dina
leverantörer till dig. Roadshowen har ett
kompakt och enkelt upplägg
och det är du som kund och
produkterna som står i
centrum. Alltså minimalt
med “lull lull” runtomkring. Håll utkik efter den
rullande byggmässan i oktober 2013 när
roadshowen stannar i närheten av dig eller ring
oss för mer information.
För dig som utställare; boka din monter
på www.denrullandebyggmassan.se.
Välkomna 2013!

Sundsvall

28 oktober

Göteborg

23 oktober

Arrangörer:

Västerås

25 oktober

Malmö

21 oktober

Den rullande byggmässan
Oktober 2013

För mera information: 08-585 700 46 • info@pdworld.com
Bokning: www.denrullandebyggmassan.se

