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Oktober och november har varit intensiva må-
nader för många i branschen. Dels ryktas det 
att det fortsatt är ganska mycket att göra för 
entreprenörerna trots allt snack om tillbakagång 
och dels på grund av att mässorna Bauma och 
DEMCON gått av stapeln.

I det här numret hittar du en massa informa-
tion om de båda mässorna som innebar ett 
härligt återseende för många både nationellt 
och internationellt. Även om pandemin släppt sitt 
grepp sedan en tid tillbaka har människor varit 
mera återhållsamma med sitt resande. Det märk-
tes tydligt på Bauma där besökssiffrorna gick 
ner ganska ordentligt. Samma sak gällde dock 
inte för DEMCON som blev en 
fantastisk branschfest. Jag tror 
att en del som förr brukade åka 
på Bauma valde bort det i år och 
kom istället på DEMCON för att 
det var närmare och smidigare 
samt framförallt billigare. Båda 
mässdagarna blev lyckade med 

en strid ström av folk där alla verkade tycka att 
det var kul att träffas igen. Det var ju hela fyra år 
sedan DEMCON ägde rum då den flyttats fram 
två gånger i rad.

Nythetsskörden var OK men inte i den omfatt-
ning som många väntat sig. Efter fyra lugna år 
hade branschen kanske hoppats på att tillver-
karna kokat ihop fler nyheter än det som var 
fallet. Men visst visades nyheter på både Bauma 
och DEMCON men inte i den utsträckning som 
branschen kanske väntat sig. Det viktigaste den 
här gången var att ses igen.

På torsdag eftermiddag på mässan höll 
branschorganisationen Byggnadsberedning 

sitt mingel i entrén till mässan. 
Det blev välbesökt och många 
av de som kom till minglet 
var också bokade på festen 
DEMCON-kalaset senare på 
kvällen. Totalt var 300 personer 
bokade för kalaset som förlöpte 
lugnt och fint. Under kvällen 

delades det Svenska Demoleringspriset ut för 
femte gången som du kan läsa om i en separat 
artikel i tidningen. Priset delas ut av tidningen 
Professionell Demolering i samarbete med BFB. 
Den här utgåvan av PD är fylld till bredden med 
information om mässorna, temaartiklar, nyheter 
och reportage. Jag och personalen som jobbar 
med tidningen vill passa på att tacka för ett fint 
samarbete under 2022 och önska er God jul och 
Gott Nytt År. Vi går kanske mot lite bistrare tider 
med vikande konjunktur och en hög inflation. 
Men vår bransch har varit med om tuffa tider 
förut så vi ska klara det här också. Fortsatt finns 
ett stort behov av bostäder så kan vi trycka ner 
inflationen så kommer nog jobben tillbaka också.

  

  Jan Hermansson, 
jan.hermansson@pdworld.com

Chefredaktör

ETT HÄRLIGT ÅTERSEENDE!
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Aquajet adderar 
distributörer 

BLINKEN HJÄLPER MISSING 
PEOPLE I SÖKARBETET
Den ideella sökorganisationen 
Missing People fick den 11 novem-
ber ta emot en drönare av Blinken.

”Under 2022 har vi firat vårt 10 
års jubileum med många aktivite-
ter och en av dessa var att hjälpa 
Missing People i sitt arbete. För 
varje såld DJI Enterprise drönare 
under 2022 så har vi gjort en av-
sättning på försäljningspriset och 
när vi hade nått upp till värdet av 
en Enterprise Mavic 2 Dual med 
värmekamera så gjorde vi en offi-
ciell överlämning av denna dröna-
re till Hasse Lagerwall på Missing 
People. Vi vill tacka våra kunder 
som har bidragit till det här och 
det känns väldigt bra att kunna 
stötta Missing People i deras fan-
tastiska arbete”, säger Christer Ås-
lund VD på Blinken.

Drönaren kommer att place-
ras i region Västra Götaland för 
att främst kunna användas vid 
försvinnanden i Missing Peoples 
sökområden Göteborg, Sjuhärad, 
Skaraborg och FyrBoDal, men 
också i andra närliggande områ-
den.

Vid försvinnande och för att 
rädda liv behöver stora områden 
sökas av snabbt. Områden som 
genomsöks är många gånger väl-
digt otillgängliga. Det kan röra sig 
om skogshyggen eller annan ter-
räng där en sökpatrull har svårt 
att ta sig fram till fots och där det 
är mycket svårt att snabbt få om-
rådet avsökt.

Det kan också röra sig om 
skogsbilvägar på vilka en van-
lig personbil har svårt att ta sig 

fram, speciellt vintertid. Sjö-
kanter och områden i närheten 
av spårområde förutsätter som 
regel en drönare för att kunna 
sökas av.

Området region Västra Göta-
land, där drönaren i första hand 
skall användas, har idag ca 1 750 
tusen invånare.

”Vi är oerhört tacksamma att 
nu få tillgång till även en drönare 
i vårt arbete. Det innebär för-
hoppningsvis att fler människor 
kan återfinnas och det vid liv”, 
säger Hasse Lagervall, ledamot 
i Missing styrelse och verksam-
hetsledare för Missing People i 
FyrBoDal.

Under fjolåret, 2021, hantera-
des 51 ärenden av insatsgrupperna 
i region Västra Götaland.

Aquajet Systems har etable-
rat samarbete med tre nya 
distributörer. Distributörer-
na är Brokk BeNeLux BV i 
Belgien, SIHM Højtryk A/S i 
Danmark och Pump Supply 
i Norge. Som Aquajet-dist-
ributör erbjuder var och en 
full försäljning och support 
för Aqua Cutter-robotar och 
tillbehör, inklusive allt från 
försäljning, utbildning och 
driftsättning till service och 
reparationer.

”Precis som Aquajet strä-
var efter excellens inom 
produktdesign och service, 
är våra distributörer enga-
gerade i att tillhandahålla 
de bästa Hydrodemolition-
lösningarna för att möta 
kundernas behov”, säger 
Roger Simonsson, Aquajets 
VD. ”Eftersom åldrande in-
frastruktur och brist på ar-
betskraft fortsätter att vara 
en utmaning, kommer ex-
pansionen av vårt distribu-
törsnätverk att hjälpa oss att 
nå fler företag så att de kan 
ta itu med de tuffaste Hy-
drodemolition-jobben med 
några av de mest mångsidiga 
och avancerade produkterna 
på marknaden.”

De nya distributörerna 
i Belgien, Danmark och 
Norge kommer att erbjuda 
ett bredare säljnätverk med 
expertis om de specifika 
vattenbilningsutmaning-
arna i den regionen. Med 
en växande drivkraft för 
automatisering för att möta 
utmaningarna med en 
krympande arbetsstyrka, är 
behovet av lokal support och 
expertis något som Aquajet 
ser som avgörande för lång-
siktig tillväxt och framgång.

www.aquajet.se



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

Rototilt® QuickChange™
• Framtagen för maskinfästen 

och redskap
• Slitstarka maskinfästen 

och redskapsinfästningar 
för utmanande uppdrag

• Inkluderar Rototilt SecureLock™

rototilt.com
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Utrustning för inspektion av betongkon-
struktioner är en viktig arbetsuppgift vid be-
tongrenovering och reparationer. I många fall 
är det möjligt att dubbla livslängden till en 
kostnad av 20% mot nybyggnation. Företaget 
Screening Eagle/Proceq grundades 1954 och 
är specialiserade på utveckling och tillverk-
ning av instrument och programvaror för in-
spektion av betongkonstruktioner. Screening 
Eagle arbetar i över 100 länder och erbjuder 
workshops.

På dessa workshops presenteras ny teknik 
för inspektion av betong. Några av teknologier 
som presenteras är ny och revolutionerande pro-
gramvara för datainsamling, sammanställning 
och rapportering. Framstående digital sensortek-
nik baserad på exempelvis markradar, ultraljud, 
virvelström mm samt  avancerad avbildning av 
underliggande strukturer med 3D-AI-AR teknik.

Med hjälp av ny teknik som begripligt och 
överskådligt återskapar värden i en digital tvil-
ling så kan man effektivare kartlägga, planera 

Rätt utrustning kan dubbla 
livslängden på en betongkonstruktion

och utföra proaktivt underhåll av byggnader, 
konstruktioner och infrastruktur. I Sverige 
säljs produkterna av företaget KMK Instru-
ments i Göteborg. KMK Instruments håller i  
nämnda workshops . 

www.kmk-instruments.se

Brokk lanserar nu My Brokk som är en om-
fattande onlinesupportplattform som erbju-
der flera tjänster i en enda resurs. My Brokk-
portalen erbjuder två nya onlinetjänster – ett 
bibliotek med manualer och andra tekniska 
dokument tillsammans med en webbshop för 
beställning av delar och bilagor – samt tillgång 
till Brokk Connect, Brokks robot- och vagn-
parkshanteringssystem. Den nya portalen gör 
det enklare än någonsin för Brokk-kunder att 
få tillgång till viktiga tjänster när som helst på 
dygnet, från vilken enhet eller plats som helst.

Brokk gav My Brokk-demonstrationer på 
Bauma och på DEMCON-mässan.

”Min Brokk är nästa steg i Brokks digitala 
resa”, säger Martin Krupicka, VD för Brokk 
Group. ”Tillsammans med effektiv utrustning 
behöver kunderna också effektiv tillgång till 
information och tjänster för att driva sina verk-
samheter och optimera sina Brokk-robotar el-

ler flottor. My Brokk erbjuder det och kommer 
att fortsätta att utvecklas med nya tjänster”.

Genom My Brokk har Brokk-ägare för för-
sta gången tillgång till utrustningsmanualer, 
tekniska data, CE-märkningar och diagram 
online. Informationen är tillgänglig via My 
Brokks dokumentmodul, vilket gör att en 
kund kan hitta och ladda ner korrekt, uppdate-
rat material när som helst. Dokumentationen 
finns för alla aktuella Brokk-modeller och till-
behör, samt äldre modeller.

Webbutiken erbjuder även onlineköp för 
första gången, vilket ger snabbare orderhante-
ring och kortare leveranstider. Användare kan 
se och beställa ett komplett utbud av Brokk 
originalreservdelar och tillbehör, såsom extra 
hydraulhammare. Användare kan enkelt hitta 
rätt delar till sina robotar och se priserna i de-
ras lokala valuta. I Webshopen finns även delar 
till äldre Brokk-modeller.

Brokk Connect fortsätter också att utveck-
las och tillhandahåller uppdateringar i realtid 
om maskindriftstid, kommande underhålls-
behov och maskinplacering. Wi-Fi är nytt och 
valfritt utöver den mobila nätverksanslut-
ningen. Om en robot tappar anslutningen till 
mobilnätet aktiveras offlineläget. Offlineläget 
sparar maskindata som ska laddas upp till mo-
bilnätet när anslutningen återupprättas.

Min Brokk tillgänglighet kommer att va-
riera från marknad till marknad. Kontakta din 
lokala Brokk-distributör för att registrera dig 
och komma igång.

www.brokk.com

BROKK LANSERAR MY BROKK, 
EN NY ONLINE-PLATTFORM



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

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

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

Integrerad 18 kW drivmotorIntegrerad 18 kW drivmotor

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

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

IP65IP65

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

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

Lätt att montera sågen på rälsenLätt att montera sågen på rälsen

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

Lätt, kompakt och frysskyddadLätt, kompakt och frysskyddad

RS2RS2



www.brokk.se

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

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

I SITT 
RÄTTA ELEMENT 

Brokk lanserar nu det nya redskapet Brokk 
Surface Grinder 530 (BSG 530). Lanseringen 
skedde i Brokks monter på Bauma och man vi-
sade naturligtvis även nyheten på den svenska 
mässan DEMCON i november. BSG 530 har 
designats för effektiv materialborttagning, så-
som färg och asbest, ytbehandling och polering 
av väggar, golv och tak vid renoverings- och 
restaureringsapplikationer. BSG 530 är kompa-
tibel med Brokk 170, Brokk 200 och Brokk 300 
och gör det möjligt för entreprenörer att ta itu 
med en rad tidigare arbetsintensiva projekt, 
och är enligt företaget upp till 10 gånger snab-
bare än jämförbara produkter nu existerande 
på marknaden. Att para ihop ytsliptillbehöret 
med Brokks fjärrstyrda drift sägs också ge hö-
gre arbetssäkerhetsnivåer jämfört med manu-
ella metoder.

Brokk visade som sagt upp BSG 530 på bau-
ma, i München, Tyskland, i sin utomhusmon-
ter, FM711/4. Företaget presenterade också hela 
sitt sortiment av elektriska rivningsrobotar, från 
Brokk 70 till Brokk 900, och dammskyddssys-
temet ”Atomized Water Mist”. Brokks inom-
husmonter i hall A1 och monter nummer 451, 
inkluderade Brokk 70, den nya Brokk Grapple 
Saw i kombination med Brokk 110, och Atomi-
zed Water Mist ihopkopplad med Brokk 170. 
”Brokk Surface Grinder fyller upp en lucka i på 
slipmarknaden där det finns en lång historia 
av att använda handhållna verktyg för tak och 
väggar”, säger Martin Krupicka, VD för Brokk 

Group. ”Brokks ytslipmaskin erbjuder ett snab-
bare och säkrare alternativ än manuella meto-
der, särskilt när man hanterar farligt material. 
Vi ser en enorm potential för betongrenovering 
i byggnader från 1970-talet då asbest ofta an-
vändes för isolering och brandmotstånd”, till-
lägger Krupicka.

BSG 530 är helt fjärrstyrd genom Brokks 
kontrollbox, och erbjuder en automatisk metod 
för att avlägsna gips, förorenat material, kakel-
lim och färg från väggar, tak och golv. Parningen 
tar effektivt bort material genom konstant kon-
takt och högt tryck på ytan, vilket resulterar i 
en jämnare och konsekvent borttagning över 
stora ytor som inte är möjligt med handhållna 
slipverktyg. Tillsatsen kan nå 2 300 Newtons 
sliptryck för väggapplikationer och 1 100 New-
tons sliptryck för takapplikationer. BSG 530 har 
också en funktion som kontinuerligt justerar 
sliptrycket för att hålla det konstant.

Tillsammans med betydande effektivitets- 
och kvalitetsvinster erbjuder en Brokk-robot och 
ytsliptillsatsen större förarsäkerhet och komfort 
än handhållna verktyg. Tack vare fjärrkontrollen 
kan operatörerna placera sig på ett säkert avstånd 
från själva bearbetningen, vilket minskar risken 
för nedfallande skräp och felsteg på ställningar 
eller stegar. Operatören kan också distansera 
sig från damm, särskilt fördelaktigt i dekonta-
mineringsapplikationer. Dessutom eliminerar 
fjärrstyrning operatörens belastning från de kon-
stanta vibrationerna från handhållna verktyg. 
Att minska slitaget på de arbetandes kroppar 
hjälper till att förebygga lång- och korttidsskador 
som också påverkar produktiviteten. För att yt-
terligare garantera säkerheten när entreprenörer 
tar bort farligt material, erbjuder Brokk även ett 
dammutsugssystem med tillbehör för att fånga 
upp skadliga partiklar.

Med tillägget av de valfria verktygen kan 
BSG 530 också användas för ytbehandling, vil-
ket skapar en struktur som är idealisk för att 
påföra nytt material. Brokk erbjuder även val-
fria verktyg för polering av betong och natur-
sten på väggar, tak och golv. BSG 530 har en ar-
betsvikt på 230 kg med en längd på 140 cm, en 
bredd på 64 cm och en höjd på 65 cm. Tillbe-
höret finns tillgänglig för marknader i Europa, 
Asien, Afrika, Oceanien och Latinamerika. Det 
är ett av många effektivitetshöjande tillbehör 
som finns tillgängligt från Brokk.

www.brokk.com

BROKK INTRODUCERAR NYTT 
SLIPVERKTYG, BROKK SURFACE GRINDER 530
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Efter snart 10 års erfarenhet som auktoriserad Pentruderåterförsäljare, törs vi säga att vi kan vår sak! 
För oss är service och kvalitet alltid a och o, och därför är det givet för oss att kunna erbjuda ett  

komplett service- och reservdelslager till våra kunder.  

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

Slå oss en signal, så löser vi en demosågning åt just er!
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”Vårt mål är att skapa värde för våra kunder och vara en 
stark affärspartner som tar helhetsansvar. Vi är inte bara 
en tillverkare som levererar maskiner och diamantverktyg”, 
säger Karin Falk som är Husqvarna Constructions VD sedan 
september 2020. PDs chefredaktör Jan Hermansson fick 
en pratstund med Falk under Bauma-mässan i München. 

I 
samband med Bauma-mässan i München 
i oktober fick PDs chefredaktör Jan Her-
mansson möjlighet att intervjua Husqvarna 
Constructions VD Karin Falk, en befattning 
hon har haft sedan september 2020. Karin 

Falk ingår även i Husqvarna Groups koncern-
ledning.

HÅLLBAR TILLVÄXT
Det som började som en sidoaffär under 
1980-talet är idag en global division som har 
vad som förmodligen är ett av de bredaste er-
bjudandena för proffs inom i byggbranschen. 
Husqvarna är ett ledande varumärke i bygg- 
och stenindustrin, med innovativ utrustning, 

diamantverktyg och tjänster för att stödja sina 
kunder i nästan alla delar av världen. 

Och tillväxtresan fortsätter. De senaste åren 
har flera förvärv genomförts som fått många 
att höja på ögonbrynen i branschen och bland 
konkurrenterna. Några exempel är de förvärv 
av HTC och Pullman Ermator som gjordes för 
5 år sedan, och nu senast Blastrac och Heger. 

”De har alla stärkt vårt erbjudande och vår 
position på marknaden, men också våra app-
likationskunskaper med nya betydelsefulla 
medarbetare”, säger Karin Falk.

Men vad är det som driver Husqvarna Con-
struction att fortsätta växa organiskt och ge-
nom nya förvärv?

”Vi vill vara en komplett affärspartner för 
alla våra kunder. Vårt viktigaste mål är att 
skapa värde för kunderna, stärka dem i deras 
affärer och ge dem möjlighet att utforska nya 

”Allt för 
kundens bästa”

Intervju med Karin Falk, 
President, Husqvarna Construction Division

Karin Falk som är Husqvarnas Construction Divisions president sedan september 2020 och 
intervjuades av PDs redaktör Jan Hermansson i samband med mässan Bauma i oktober.
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affärsmöjligheter genom att erbjuda lösningar 
inom ytterligare applikationsområden”, sä-
ger Karin Falk när vi träffas i PDs monter på 
Bauma.

ETT BREDARE 
ERBJUDANDE – EN LEVERANTÖR 
AV HELHETSLÖSNINGAR
”När vi började att arbeta med metoder, dia-
mantverktyg och maskiner för ytbearbetning 
breddade vi detta produktområde genom att 
även inkludera produkter och tjänster som tra-
ditionellt inte ingick i vår portfölj. Då tänker 
jag specifikt på vår serie kompaktorer, vältar 
och betonggjutning. I dag täcker vi i princip 
det mest viktiga som har med ytbearbetning 
att göra”, tillägger hon.

Ett exempel är förvärvet av Atlas Copcos se-
rie av kompaktorer och betongvibratorer samt 
glättare från Wacker Neuson. 

”För oss är det viktigt att hela tiden ligga 
steget före och leda utvecklingen inom alla 
våra produktområden, vilket naturligtvis är en 
utmaning. Vi vill stödja våra kunder så att de 
ska bli ännu bättre och kunna utveckla sina af-
färer och tjänster”, säger Falk.

”Vi vill inte bara vara en leverantör av ut-
rustning och diamantverktyg. Vi vill vara kun-
dernas partner som tillhandahåller integrerade 
lösningar som skapar mervärde och som hjäl-
per dem att förbättra sin verksamhet. Och vi 
följer kontinuerligt vart marknaden är på väg, 
för att se vilka utmaningar som finns, så att 
våra kunder kan få ut mer av sina investering-
ar, både på kort och lång sikt.”

STARK SATSNING PÅ ELEKTRIFIERING 
Tydliga exempel på detta finns bland de senas-
te produktnyheterna. Att implementera batte-
ridrift även bland högre effekt proffsmaskiner 
är ett bra exempel på att vara en partner, både 
idag och imorgon. Idag har Husqvarna två 
huvudsakliga batteriplattformar, Husqvarna 
BLi-systemet på 36V och Husqvarna PACE-
systemet på 94V. Den nya betongkapen K 1 
PACE var den första maskinen som lanserades 
på PACE och den har nått stora framgångar ef-
tersom den erbjuder ergonomi och prestanda 
som motsvarar bensindrivna kapar, men med 
alla kundvänliga fördelar som kommer med 
en batterimaskin. Flera andra batteridrivna 
maskiner har nyligen introducerats, till exem-
pel den innovativa och kraftfulla handhållna 

kärnborrmaskinen DM 540i och kommande 
stationära batteridrivna kärnborrmotorn i 
PACE systemet, de nya H-klassade batteri-
drivna stoftavskiljarna samt den helt nya 18V 
najpistolen KNUT.

INFRASTRUKTURPROJEKT 
ERBJUDER MÖJLIGHETER 
Husqvarna Construction är närvarande på i 
princip alla marknader runt om i världen, men 
där man är som starkast är Europa, Nordame-
rika och Australien, och här vill man fortsätta 
att utvecklas, liksom på definierade tillväxt-
marknader med stor potential.

”Vi ser en stark satsning på infrastruktur 
och ombyggnationer, i många länder drivet av 
urbanisering och ekonomisk tillväxt, och här 
deltar vi aktivt och erbjuder våra produkter 
och tjänster. Inom Husqvarna har vi skapat ett 
brett produktsortiment som förbättrar effekti-
vitet, ergonomi och säkerhet, vi står väl rustade 
och ser god potential att växa ytterligare inom 
produkter som används i infrastrukturprojekt. 
Investeringarna i infrastruktur sker även inom 
tillväxtmarknader, vilket också är ett priorite-
rat område för oss”, säger Falk.

”Som vi alla vet lever vi tider utan mot-
stycke med den globala pandemin, kriget i 
Ukraina, energipriserna som skjuter i höjden 
och fortsatta störningar i leveranskedjan och 
när vi står inför osäkra tider och utmaningar är 
det viktigt att vara en pålitlig partner. Vi tittar 
på de utmaningar marknadsutsikterna medför 
för oss och våra kunder, och vad de förväntar 
sig och behöver av oss”, avslutar hon. 

www.husqvarnaconstruction.com

PDs redaktör Jan Hermansson instruerades av Karin Falk hur den nya batteridrivna najningsmaskinen 
Knut hanteras.

Batteridrivna proffsmaskiner är några av Husqvarnas senaste och revolutionerande produkter. 
Här syns en ny kapmaskin och en ny stofthanterare.



VI GÖR PLATS FÖR
NÅGOT NYTT!
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Bästa mässan
PÅ LÄNGE  

D
en 24-25 november genomfördes Nor-
dens egen demoleringsmässa DEM-
CON på Inframässan i Bredden norr 
om Stockholm. Det var fyra år sedan 
sist då mässan skjutits upp två gånger 

på grund av pandemin. Intresset var stort både 
från utställare och besökare. Totalt ställde 40 
företag ut som tillsammans representerade 
över 70 olika varumärken inom rivning, vat-
tenbilning, återvinning av rivningsrester, be-
tonghåltagning, diamantverktyg, sanering, 
slipning och polering av betonggolv, mjukva-
ruprogram med mera.

HÖG KVALITET PÅ BESÖKARNA
Stämning var mycket god på mässan, både 
bland utställare och besökare. Till och med 
kanske lite för god under sluttimmarna på 
fredag eftermiddag. Det blev kanske den bästa 
mässan på länge vad gäller utfallet. Drygt 1700 
personer besökte mässan under de två dagarna 
och kvaliteten på besökarna var hög. Främst 

DEMCON 2022 blev en fullträff. Alla, entreprenörer och leverantörer, var väldigt 
glada att äntligen träffas igen. Det märktes tydligt. Bland den 40 utställarna och 
dryga 1700 besökarna uttrycktes ingen direkt oro kring att vi går mot tuffare tider.

DEMCON 2022

var det professionella entreprenörer som ar-
betar inom de sektorer som mässan spänner 
över.

Besöksantalet på mässan var ganska jämnt 
fördelad över de två dagarna. Det märktes tyd-
ligt att det var länge sedan både entreprenö-
rer och tillverkare mötts på det här sättet. Alla 
hade mycket att ta igen.

Merparten av utställarna är välkända för 
den nordiska marknaden men några av utstäl-
larna var helt okända på den svenska markna-
den. Dessa var två indiska tillverkare av dia-
mantverktyg, Dee Tec och Hi Tech Diamond 
Tools. Med på mässan fanns även branschor-
ganisationen Byggnadsberedning, branschför-
eningarna IACDS och European Demolition 
Association samt Indiens branschförening In-
dian Demolition Association. I en separat lista 
hittar du samtliga företag som ställde ut.

Skörden av nyheter och innovationer kan-
ske inte var gigantisk trots att mässan fått 
skjutas upp två gånger på grund av pande-

min men det fanns ändå en hel del nyheter 
i montrarna.

UTSTÄLLARE I DEMCONS ENTRÉDEL
I entrén till mässan gav utställaren Indian 
Demolition Association information om för-
eningens mässa Demtech som kommer att 
hållas i Bangalore i september nästa år. Utstäl-
laren Fazrulla Basha vände sig framförallt till de 
svenska tillverkarna. IACDS och EDA berättade 
om sin verksamhet där BFB tidigare varit med-
lemmar under många år men har lämnat sedan 
förra året. I entrén fanns också indiska diamant-
verktygstillverkare Hi Tech Diamond Tools som 
informerade om sina produktserier för sten och 
betong. DL Maskin ställde också ut här och är 
återförsäljare av hydrauliska verktyg för rivning 
och återvinning tillverkade av holländska före-
taget Rotar. DL Maskin visade dessutom upp 
en av de senaste hydraulhammarmodellerna 
från Montabert som man säljer sedan många år 
tillbaka. Tidningen Anläggningsvärlden fanns 
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som vanligt med och bevakade mässan. I entrén 
stod också maskinuthyraren Kendrill som spe-
cialserat sig på uthyrning av utrustning för riv-
nings- och spräckningsarbeten. Man har bland 
annat ett stort sortiment av rivningsrobotar 
med verktyg som man hyr ut. Ställde ut gjorde 
även Powertools som säljer olika typer utrust-
ning för spräckning av sten, berg och betong. I 
entrén återfanns även branschtidningarna Pro-
fessionell Demolering, Svensk Rental Tidning, 
PDi Magazine och PDa Magazine.

DROME
Väl inne i själva utställningshallen möttes be-
sökarna av mässans största monter som var 
Dromes. Här var det mycket aktivitet och 
man visade upp en mängd olika produkter 
och nyheter. Drome har ett eget sortiment 
av diamantverktyg för kärnborrning och såg-
ning med klingor och vajer. Man har även 
diamantverktyg för slipning och polering av 
betonggolv. På maskinsidan har man ett eget 
sortiment av stofthanterare samt att man är 
återförsäljare för tillverkaren Silas sortiment av 
luftrenare för byggindustrin. Man säljer även 
tyska starmix stofthanterare, våtsugar från 
Numatic och Delfin och evakueringsfläktar 
från Americ. I montern visade man också upp 
kap- och borrmaskiner från taiwanesiska till-
verkare AGP samt borrmotorer från Weka och 
Cardi. Olika typer av borrstativ och sina egna 
stativ med stämp och gyro. Man visade också 
en helt ny väggsåg samt sitt sortiment av hand-
hållna slipmaskiner från AGP samt amerikan-
ska tillverkaren ASL sortiment av planetariska 
slipmaskiner för slipning och polering. 

MATEK
Mitt emot Drome vid ingången ställde före-
taget Matek ut som är återförsäljare för bland 
andra amerikanska bensindrivna betongked-
jesågarna ICS och Epiroc hydraulhammare. 
Man säljer även en rad andra produkter som 
diamantverktyg, borrmaskiner med mera för 
betong- och stenindustrin.

EPOX MASKIN
Intill Matek ställde sollentunaföretaget Epox 
Maskin ut som bland annat säljer Von Arx frä-
sare, tyska Schwamborns breda sortiment av 
maskiner för slipning och polering av betong-
golv, Mikasas golvsågar, etc.

TWILL DRILL
Twill Drill är ett litet innovativt företag från 
Värmland som tillfört branschen en rad olika 
smarta lösningar som underlättar det dagliga 
arbetet för håltagaren och rivaren. Exempelvis 
är man kända för sin balkongrivningsrigg, upp-
fångare av betongkärnan när man borrar som 
avsevärt minskar riskerna i arbetet.

DECONTA
Mitt i ingången till mässhallen stod tyska fö-
retaget Deconta som specialiserat sig på olika 
typer av luftrenare och saneringsutrustning 
för bygg- och anläggningsindustrin.



18    Branschtidningen Professionell Demolering • 4-2022

BIG GRUPPEN OCH PROFTOOL
Centralt placerade återfanns BIG Gruppen och 
Proftool som gjort sig kända för att lanserar ett 
nytt sortiment av diamantverktyg för betonghål-
tagning och återtagit det välkända namnet Dimas. 
På mässan visade man en rad nyheter. Bland annat 
lanserade man en serie kärnborrmaskiner också 
under namnet Dimas. Man visade kapmaskiner, 
handsågar, borrmaskiner och diamantverktyg för 
slipning och polering av märket Carat med mera.

DURI
Mitt emot BIG Gruppen ställde företaget Duri 
ut. Duri har fokus på ytbehandling av alla ty-
per av ytor och i sortimentet finns varumärken 
som Janser, Festool, Nilfisk med flera.

BLINKEN TOOLS
Intill Duri ställde företaget Blinken Tools ut som 
framförallt är välkända för en rad olika typer av 
mätverktyg som exemplvis från Topcon samt 
olika typer av drönare. Men sedan en tid till-

baka säljer man amerikanska tillverkaren GSSIs 
betongskannrar. För en håltagare är det mycket 
värt att kunna fastställa vad som befinner sig i be-
tongen som el- och vattenledningar exempelvis 
innan man sätter diamantverktyget i betongen. 
Mycket arbete och pengar kan sparas genom att 
investera i en smidig betongskanner från GSSI.

MILWAUKEE
Med på mässan fanns också Techtronics med 
varumärket Milwaukee. Företaget var för 
några år sedan först ut med att lansera serien 
MX Fuel bestående av kraftfulla batteridrivna 
proffsmaskiner för betongkapning, kärnborr-
ning, bilning, arbetsplatsbelysning med mera. 
Sedan dess har merparten av konkurrenterna 
följt i Milwaukees spår men man var först på 
bollen. Milwaukee visade även en rad andra 
batteridrivna maskiner i sitt sortiment.

MOLDEX
Företaget Moldex Europe specialiserar sig på 

olika typer av skyddsutrustning för byggar-
betsplatsen som i synnerhet är viktigt för de 
som arbetar inom demoleringsbranschens 
olika delar. Moldex visade upp olika typer av 
andningsskydd som förhindrar att exempelvis 
kvartsdamm kommer in i våra andningsorgan. 
Man visade även hörselskydd, skyddsglasögon 
med mera.

STEELWRIST
I en avdelning på mässan återfanns den lite 
tyngre utrustningen. Här ställde Steelwrist ut 
sina helautomatiska snabbkopplingar för an-
läggningsmaskiner. Kort sagt innebär systemet 
att exempelvis grävmaskinisten slipper att gå 
ut förarhytten för att byta hydrauliskt verktyg 
utan kan sköta det från hytten, snabbt smidigt 
och enkelt utan oljeläckage. Steelwrist har un-
der de senaste åren lanserat en rad olika stor-
lekar av bärare och på mässan visade man den 
senaste modellen SQ90 för rivningsutrustade 
maskiner från 40 till 70 ton.
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ROTOTILT
Rototilt har lång erfarenhet från utveckling 
av produkter och processer som underlättar 
maskinoperatörens vardag. Man utvecklade 
världens första tiltrotator bland annat och 
erbjuder också ett helautomasikt snabbkopp-
lingssystem för hydrauliska verktyg. Väl värt 
att nämna är att på DEMCON hade Rototilt 
nyutvecklade smarta joysticks-system RC 
Joysticks premiär. Kortfattat är RC Joysticks 
en del av konceptet och produktserien Rototilt 
Control. Handtagen har utvecklats med en-
treprenörens körupplevelse i åtanke. En lång 
designprocess och omfattande fälttester med 
riktiga maskinförare har resulterat i handtag 
med god ergonomi, premiummaterial och 
stora möjligheter till personliga anpassningar. 
RC Joysticks underlättar framförallt arbetet för 
rivningsoperatörer som ofta måste anpassa sitt 
arbete och förarhyttens position och då under-
lättar det att jobba med RC Joysticks från Ro-
totilt.

Rototilt har tillsammans med Steelwrist 
startat Open-S som är en öppen standard för 
helautomatiska snabbfästen för grävmaskiner. 
Målet är att ge maskinförare och entreprenörer 
världen över frihet att kombinera maskinfäs-
ten, tiltrotatorer och redskap från tillverkare 
som ingår i standarden, samt att främja fort-
satt teknikutveckling. Open-S bygger vidare på 
den etablerade Symmetriska snabbfästesstan-
darden för grävmaskiner, S-standarden, och 
välkomnar aktörer i branschen att ta en aktiv 
del i denna tekniköverenskommelse. För arbe-
tet med och lanseringen av Open-S tilldelades 
de båda företagen Svenska Demoleringsprisets 
Stora Innovationspris 2022. Priset delades ut 
under torsdagkvällen den 24 november.

RONDELLEN MASKIN
Vägg i vägg med Rototilt ställde leverantören 
och maskinuthyraren Rondellen Maskin ut 
och visade upp sitt sortiment av hydrauliska 
verktyg för rivning, hantering och återvinning. 

Man säljer holländska tillverkaren Pladdets 
sortiment av hydraulhammare, rivningsverk-
tyg, riv- och sorterskopor med mera.

AMAS SVENSKA AB
Mitt emot Rondellen återfanns Amas Svenska 
som ställt ut på DEMCON åtskilliga gånger. 
I Sverige säljer Amas bland annat Furukawa 
hydraulhammare, VTN Europe demolerings-
verktyg, dammbekämpningsutrustning från 
Spray Stream och japanska Hirados spräck-
ningsutrustningar.

KIESEL SCANDINAVIA
I samma hörna på mässan ställde företaget 
Kiesel Scandinavia ut. Kiesel har sitt säte på 
västkusten och är återförsäljare av en rad olika 
varumärken för rivning, återvinning och skrot-
hantering. Man säljer bland annat holländska 
Dehacos breda sortiment av verktyg för riv-
ning, återvinning och materialhantering. Man 
är också återförsäljare för Genesis verktyg för 
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skrothantering, rivning och återvinning samt 
bland annat Hammels återvinningskrossar 
och Fuchs skrothanterare.

ANDERSEN CONTRACTOR
Intill Kiesel ställde Andersen Contractor ut. 
Företaget har en brett sortiment med utrust-
ning för rivning, återvinning, materialhante-
ring, skrothantering, dammbekämpning med 
mera. Företaget är återförsäljare för Trevi Ben-
nes sortiment av verktyg för rivning, återvin-
ning, materialhantering, hantering av skrot 
med mera. Man säljer även Indecos sortiment 
av hydraulhammare, dammbekämpningsut-
rustning från WLP med mera. Numera hyr 
man även ut sin dammbekämpningsutrust-
ning som visat sig vara uppskattat bland riv-
ningskunderna.

DEE TEC
Vägg i vägg med Andersen Contractor ställde 
den indiska diamantverktygstillverkaren De 
Tec ut och visade bland annat upp delar av sitt 
sortiment av diamantvajer. Dee Tec tillverkar 
både diamantverktyg för bygg- och stenindu-
strin och söker aktivt återförsäljare och samar-
betspartners i Norden. Vid den internationell 
branschföreningen IACDS Diamond Awards 

som delades ut under mässan Bauma mottog 
Dee Tec ett pris för den produkt de bidrog 
med.

FLEX SCANDINAVIA
Flex Scandinavia har under de senaste åren 
ökat sin satsning gentemot rivare, håltagare 
och de som arbetar med behandling av olika 
typer av ytor. Flex har en rad intressanta pro-
dukter för slipning, fräsning och kapning och 
borttagning av golvrester med mera. Förutom 
att man säljer det egna varumärket Flex, som 
har väldigt gott renommé säljer man även 
Wolffs olika strippers.

ABT SWEDEN
En totalleverantör av saneringsutrustning för 
branschen är ABT Sweden och ställde ut för 
andra gången på DEMCON. På mässan visade 
man en rad avancerade hjälpmedel för effek-
tivt skydd av personal och utrustning vid häl-
sovådliga saneringsarbeten. Man visade olika 
typer av skyddsutrustningar, saneringsslussar, 
luftrenare, saneringsbuss med mera.

DUSTCONTROL
Vägg i vägg med ABT Sweden ställde Dustcon-
trol ut sina utrustningar för stofthantering, 

luftrenare, våtsugar med mera. Dustcontrol 
är ett välkänt varumärke på byggarbetsplatser 
runt om i världen och är också kända för sina 
fasta anläggningar.

TYROLIT 
I en annan sektion av mässan stod de företag 
som tillverkar och säljer maskiner och verktyg 
för betonghåltagning och rivning samt slip-
ning och polering av betonggolv. Tyrolit från 
Österrike behöver ingen närmare presenta-
tion. De har funnits med egna dotterbolag i 
Norden sedan många år tillbaka och är ett ved-
ertaget varumärke runt om i världen. Man är 
kända för sin kraftfulla utrustning för betong-
håltagning såsom kärnborrning, väggsågning, 
vajersågning och rundahålssågning med vajer. 
Tyrolit har ett brett sortiment av diamantverk-
tyg och visade flera nyheter i montern. Man 
slog också ett slag för sin breda satsning på ma-
skiner och verktyg för slipning och polering av 
betongytor som man satsar starkt på just nu. 
Man visade också nya borrmaskinerna DME38 
och DME 40.

PENTRUDER
I närheten av Tyrolit ställde som vanligt Pen-
truder ut. Pentruder har ett starkt rykte i bran-



40+ 70+ 50+

KONSTRUERAS OCH  
TILLVERKAS I SVERIGE

Snabba leveranser + Högkvalitativa material + Precisionstillverkade

40+ 50+70+

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



22    Branschtidningen Professionell Demolering • 4-2022

schen att vara lite av rollsroysen vad gäller 
håltagningsmaskiner. Företaget håller en kon-
tinuerligt hög takt i sin produktutveckling och 
nyheter och förbättringar släpps med jämna 
mellanrum. I montern fanns de allra senaste 
nyheterna som den lätta men kraftfulla hög-
frekvensdrivna väggsågen RS2. Man visade 
axplock ur sitt sortiment av borrmaskiner, sta-
tiv, rälssystem, HFi-tillbehör som klingskydd, 
transportvagn med mera.

SWEDISH 
DIAMONDTOOL CONSULTING
Som alltid granne med Pentruder var Swedish 
Diamondtool Consulting eller SDC. SDC säljer 
som bekant framgångsrikt Pentruders produk-
ter på den svenska marknaden. Men man säl-
jer även Weka, MPirum borrstativ, Makita och 
Savi golvsågar. Sedan har man en egen tillverk-
ning alla typer av diamantverktyg, slipskivor 
och bergborr. Tillverkningen och serviceverk-
stad ligger i Nora medan man har försäjnings-
kontor och serviceverkstad även i Stockholm. 
Under torsdagskvällen fick SDC delägare, Erik 
Håkansson, motta Svenska Demoleringspriset 
Honorary Award då det utdelades postumt till 
Eriks far, Sture Håkansson för hans viktiga in-
satser för den svenska håltagningsbranschen. 
Sture var en av grundarna till Hagby Bruk där 
SDC har sina rötter.

FIELDLY
Fieldly är ett företag som har utvecklat och 
säljer det digitala projektverktyget som är spe-
ciellt utvecklat för byggbranschen och i syn-
nerhet för håltagare och rivare och har blivit 
mycket uppskattat. Med hjälp av Fieldly pro-
jektverktyg kan entreprenören betydligt mins-
ka sin administration och verktyget hjälper till 
att hålla full koll på projekten vilket ökar effek-
tiviteten och ser till att allt debiteras. Fieldly 
var en populär monter bland annat också för 
sin styrkemätare då besökarna fick drämma till 
en platta som registrerade kraften. Precis som 
förr på marknadsplatser runt om i landet.

JLM, JERNEVIKEN LEVANTO MIDHAGE
Tvärs över gången från Fieldly hittar vi JLM 
som för första gången ställde ut i sin nya skep-
nad på DEMCON. JLM var tidigare tre olika 
bolag, Jerneviken, Levanto och Midhage men 
är numera ett med huvudsäte i Båstad och 
kontor och tillverkning i Hisings Backa. Sor-
timentet är brett och samlar det bästa från de 
tre bolagen inklusive diamantverktyg, hård-
metallverktyg, slipverktyg, ett stort antal bygg-
maskiner för bygg- och anläggningsbranschen 
samt rental, luftrenare och dammsugare med 

mera. Man säljer numera även Von Arx breda 
sortiment av fräsar samt Superabrasives serie 
Lavina bestående av maskiner för slipning och 
polering av betonggolv samt luftrenare. Lavina 
är ett av de största varumärkena inom den här 
sektorn på den amerikanska marknaden. Pro-
dukterna, som Von Arx, tillverkas dock i Bul-
garien.

HILTI
Rygg mot rygg med JLM och mitt emot Drome 
hittade man Hiltis monter. Hilti hade en väl-
matad monter och man hade bland annat rig-
gat upp sina senaste och nyaste automatiska 
och högfrekvensdrivna borriggar i en helt na-
turlig miljö. Det som fattades var att de även 
kunnat demonstreras live. Tyvärr möjliggjorde 
inomhusmiljön inte detta. Hilti visade även 
sina väggsågar med Cut Assist som i princip 
gör jobbet själv med en övervakning av ope-
ratören. Man passade även på att visa upp sitt 
nya Nuron-sortiment som man marknadsfört 
kraftfullt sedan i våras över hela världen. I 

montern visade man även det senaste i sin dia-
mantverktygsserie Energyst och sina dammsu-
gare med mera.

AQUAJET SYSTEMS
Ensamma att ansvara för att vattenbilnings-
tekniken även denna gång var representerade 
på DEMCON var tillverkaren Aquajet Sys-
tems. Företaget har rönt stora framgångar på 
den internationella marknaden och har hållit 
en mycket hög produktutvecklingstakt de se-
naste åren där tekniken förfinats vilket lett till 
att mängden applikationer där vattenbilning 
kan användas har ökat kraftigt. På Demcon-
kalaset torsdagen den 24 november tilldelades 
Aquajet Systems det Svenska Vattenbilnings-
priset för utvecklingen av metoden och den 
nya roboten Aqua Cutter 750V med patente-
rad Inifinty Oscillation. Den nya produkten 
visades i Aquajets monter.

BROKK
Granne med Aquajet stod rivningsrobottillver-
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karen Brokk och numera även ägare av Aquajet 
Systems. Brokk visades upp delar av sitt sorti-
ment av rivningsrobotar och de senaste nyhe-
terna. I samband med Bauma lanserade man 
ett nytt verktyg för slipning av betongytor som 
fästs på robotarmen, Brokk Surface Grinder 
530. Man visade också en annan verktygsnyhet 
som är Brokk Grapple Saw som är en kombina-
tion av et verktyg som både sågar i betongen 
med en diamantklinga och har en gripklo som 
kan hantera den kapade betongbiten.

OILQUICK
Mitt emot Brokk ställde hudiskvallsföretaget 
OilQuick ut som tagit världen med storm för 
sina helautomatiska snabbkopplingslösningar 
särskilt utvecklade för snabba verktygsbyten 
inom bland annat rivning och återvinning. 
OilQuicks snabbkopplingar sitter idag på väl-
digt många svenska rivningsentreprenörers 
rivningsutrustade grävmaskiner. Sortimentet 
är brett och täcker in samtliga viktklasser. Oil-
Quick har också en stark position på många 

utländska marknader och i synnerhet den 
tyska marknaden.

THOVO MASKIN
Thovo Maskin är en av få leverantörer som 
tagit miljövänlighet på allvar när det gäller en-
treprenadmaskiner. Företaget marknadsför och 
säljer en rad olika bensin- och eldrivna lastare 
och grävare. Man har branschens bredaste sor-
timent av utlastningsutrustning för byggarbets-
platsen i  såsom kompaktlastare, minidumpers, 
elskottkärror, trappklättrare, banddrivna last-
plattformar och mycket mera. Den stora nyhe-
ten i Thovos monter var den danmarkstillver-
kade minidumern Twinka som är batteridriven 
och ett utmärkt hjälpmedel i trånga invändiga 
rivnings- och håltagningssammanhang.

HUSQVARNA 
CONSTRUCTION PRODUCTS
Den nästa största montern på mässan var Hus-
qvarnas som var indelad i två montrar. Båda 
ytorna var fulladdade med nya produkter. Här 

fanns rivningsrobotar, diamantverktyg, väggså-
gar, borrsystem, golvslipningsutrustning, fräsar, 
shotblasters, dammsugare, luftrenare och mycket 
mera. Bland nyheterna som lanserats under året 
och som visades var nya diamantklingor och borr. 
Nya batteridrivna borrsystem, en ny batteridriven 
motorkap i K1 Pace, en helt ny serie dammsugare 
med mycket hög avskiljningsförmåga samt att en 
av modellerna är batteridriven. Husqvarna var 
nominerade i flera kategorier till Demolerings-
priset men utsågs till Årets Tillverkare tack vare 
den bredd man uppvisat i sin strävan att utveckla 
bättre, effektivare, säkrare och mer miljövänliga 
produkter för användarens bästa.

DEMCON 2024
Nästa gång DEMCON arrangeras kommer 
mässan att förläggas till den 19-20 september, 
2024 om inte någon ny pandemi dyker upp 
längs vägen. Då är planen att det åter igen kom-
mer att finnas en utomhusdel där utställarna 
har möjlighet att demonstrera sina produkter.

www.demcon.se
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I 
samband med mässan DEMCON den 24-
25 november i år delades även det Svenska 
Demoleringspriset ut. Priset instiftades 
2012 av tidningen Professionell Demole-
ring och de olika priskategorierna delas ut 

i samarbete med branschorganisationen Bygg-
nadsberedning. Demoleringsprisets Honorary 
Awards utses dock av tidningens redaktion.

13 KRISTALLPRISER DELADES UT
Det finns totalt 12 olika priskategorier som 
man kan nominera sig i vilka är Årets Riv-
ningsentreprenör, Årets Håltagningsentre-
prenör, Årets Rivningsprojekt, Årets Håltag-
ningsprojekt, Årets Saneringsentreprenör, 
Årets Saneringsprojekt, Säkerhets- & Arbets-
miljöpriset, Recycling- & Miljöpriset, Vatten-
bilningspriset, Årets Tillverkare/Leverantör, 
Stora Innovationspriset för tillverkare/leve-
rantörer och slutligen Demoleringsprisets Ho-
norary Awards.

Det är inte alltid att det delas ut priser i 
alla kategorier och i år delades priset inte ut 

i kategorierna Recycling- & Miljöpriset och 
Årets Saneringsprojekt. Juryn fick dock in 
ett bidrag till Recycling- & Miljöpriset men 
det kom i väldigt sent och kunde inte be-
handlas. Juryn beslutade att flytta bidraget 
till utdelningen 2024. Längre ned i artikeln 
kan du dock kortfattat läsa om vad nomine-
ringen avser.

Korandet av vinnarna och prisutdelningen 
ägde rum på mässan DEMCONs middag på 
torsdag den 24 november i ballroom. Som 
vanligt skedde utdelning under pompa och 
ståt och vinnarna välkomnades med jubel och 
hurrarrop av de 300 middagsdeltagarna. Den 
jury som behandlar domineringarna och utser 
vinnarna består av tidigare i branschen ak-
tiva entreprenörer och leverantörer med flera. 
Idag ser juryn ut enligt följande: Bo Hörn-
qvist, grundare och fd ägare av rivningsföre-
taget Rivab i Göteborg AB, Gunnar Landborg, 
grundare av DISAB Håltagning och en eldsjäl 
i branschen sedan många år, Jan Lemos, grun-
dare och fd ägare av J L Betonghåltagning AB, 

Lars Eriksson, grundare och fd ägare av Sö-
dertälje Borrteknik AB, Arne Holgersson, fd 
produktchef och säljansvarig på Tyrolit ABs 
diamantverktygs- och håltagningssektion, Ro-
ger Blomqvist, kanslichef för branschorganisa-
tionen Byggnadsberedning, Micael Appelgren, 
chefredaktör för branschorganisationen Ma-
skinentreprenörernas magasin ME-tidningen 
samt Jan Hermansson, chefredaktör för tid-
ningen Professionell Demolering. Ett arbete 
pågår dock med att se över juryarbetet med 
fler jurymedlemmar samt att lägga över ett 
större ansvar på branschföreningen Byggnads-
beredning samt leverantörerna som ingår i 
branschföreningen samt leverantörernas egen 
sammanslutning SSDL.

De som höll i själva utdelningen under 
kvällen var Jan Hermansson och Roger Blom-
qvist samt att priserna delades ut av Bygg-
nadsberednings nuvarande ordförande Linda 
Dahlin. Här följer en presentation av vinnarna 
med motiveringar varför juryn valde dem som 
vinnare.

I samband med DEMCON-kalaset torsdagen den 24 november delades det 
Svenska Demoleringspriset 2022 ut. Priset delas ut av tidningen Professionell 
Demolering och branschorganisationen Byggnadsberedning. Här är året vinnare.

 DET SVENSKA DEMOLERINGSPRISET 2022 

Vinnarna av det Svenska Demoleringspriset 2022 från vänster: John Thorsell, Johan Nils-
son, Roger Simonsson, Toni Ylitalo, Hampus Jonsson, Bill Dahlin, Erik Håkansson, Peter  

Logan, Karl Ågren. Sittande Igor Kecskés Maconkai och Linda Dahlin.
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Jan Hermansson, chefredaktör för tidningen 
Professionell Demolering.

John Thorsell från Haga Rot.Karl Ågren från Husqvarna Construction Products.

4-2022 • Branschtidningen Professionell Demolering    27

ÅRETS RIVNINGSENTREPRENÖR 2022
Årets nominerade var NKR Demolition Swe-
den, AF Härnösands Byggreturer, Destroy RC 
AB och Haga ROT. Till vinnare utsågs Haga 
Rot och priset mottogs av företagets grundare 
och ägare John Thorell. Så här löd motive-
ringen: Med en målmedveten satsning sedan 
bolagsstarten på 1990-talet har man medvetet 
utvecklat sina metoder inom rivning, håltag-
ning, sanering och återvinning både i fråga om 
tjänster och en optimal maskinpark. Ett bolag 
som styrs med järnhand och målmedvetenhet 
men också med en lika stor portion av öd-
mjukhet inför kunder och anställa.

ÅRETS HÅLTAGNINGSENTREPRENÖR 2022
Årets nominerade var OLB Entreprenad och 
Betonghåltagning i Göteborg. Till vinnare ut-
sågs Betonghåltagning i Göteborg och priset 
mottogs av företagets grundare och delägare 
Bill Dahlin. Så här löd motiveringen: Ett sant 
familjeföretag inom håltagning och rivning 
som med 40 år på nacken bidragit till att lyfta 
hela branschens professionella aktörer inom 
betonghåltagning.

ÅRETS RIVNINGSPROJEKT 2022
Årets nominerade var OLB entreprenad, De-
stroy Rebuilding Company och Jansson Entre-
prenad och priset gick till OLB Entreprenad 
som mottogs av företagets vice VD Johan Nils-
son. Så här löd motiveringen: För ett knivskarpt 
kunnande och med högsta precision i ett myck-
et avancerat och krävande arbete i känslig miljö.

ÅRETS HÅLTAGNINGSPROJEKT
De nominerade var OLB Entreprenad och 
Göteborgs Betonghåltagning och priset till-
delades Göteborgs Betonghåltagning. Priset 
mottogs av Bill Dahlin. Så här löd motive-
ringen: För att tillhandahållit avancerade hål-
tagningstjänster i ett lika komplext byggnads-
projekt i Västlänken och för att ha levererat 
en smart och aldrig tidigare prövad håltag-
ningslösning.

ÅRETS SANERINGSENTREPRENÖR
Priset Årets Saneringsentreprenör tilldelades 
efter juryns överläggning företaget Sanerings-
specialisterna Sverige AB. Priset mottogs av 
företagets grundare och ägare Igor Kecskés 
Maconkai. Företaget är ett av de mest renod-
lade och mest målmedvetna saneringsföretag 
i Sverige och aktiva inom branschföreningar 
och utskott både nationellt och internatio-
nellt. Motiveringen löd: För att långsiktigt och 
målmedvetet arbeta för att utveckla sanerings-
metoder som tillgodoser ökade samhällskrav 
gällande återvinning och återanvändande av 
bygg- och rivningsmaterial samt att sätta med-
arbetarnas säkerhet och hälsa först tilldelas 
priset Årets Saneringsentreprenör till Sane-
ringsspecialisterna Sverige AB.

SÄKERHETS & ARBETSMILJÖPRISET
De som nominerats var Husqvarna Construc-
tion Products och Linda Dahlin från Göteborgs 
Betonghåltagning och priset tilldelades Linda 
Dahlin med motiveringen: För sitt målmed-

vetna arbete att utveckla och förbättra kunska-
pen om arbetsmiljörisker i sitt eget bolag och 
inom branschorganisationen Byggnadsbered-
ning, BFB, och för sitt generösa engagemang 
inom föreningens utbildningsutskott samt det 
faktum att Linda är BFBs första kvinnliga ord-
förande tilldelas Svenska Demoleringsprisets 
Säkerhets- & Arbetsmiljöpris 2022 till Linda 
Dahlin.

DET SVENSKA VATTENBILNINGSPRISET
Här hade Conjet AB och Aquajet Systems no-
minerats, båda tillverkare av vattenbilningsut-
rustning och priset tilldelades Aquajet Systems 
med motiveringen: För att kraftfullt imple-
mentera vattenbilningsmetoden i allt fler 
applikationer och för att med en hög utveck-
lingstakt i produkter och utrustningar tagit 
vattenbilningstekniken till en ny nivå tilldelas 
det Svenska Vattenbilningspriset 2022 till Aqu-
ajet Systems för den nya roboten Aqua Cutter 
750V med patenterad Infinity Oscillation.

ÅRETS TILLVERKARE/LEVERANTÖR
Till detta pris hade Brokk AB och Husqvarna 
Construction Products nominerats och Hus-
qvarna utsågs till vinnare av flera olika anled-
ningar. Så här lydde motiveringen: Med ett 
unikt och banbrytande fokus på att, i flera nya 
produktavseenden, öka användarens säker-
het i fråga om olycksrisker, hälsorisker och 
yttre miljöpåverkan tilldelas priset för Årets 
Tillverkare 2022 till Husqvarna Construction 
Products.



Branschföreningen Byggnadsberednings kanslichef Roger Blomqvist.

Johan Nilsson från OLB Entreprenad.Igor Kecskés Maconkai från Saneringsspecialisterna.Bill Dahlin från Betonghåltagning i Göteborg.

Nominering från företaget Nano Control AB i 
priset Årets Recycling- och Miljöpris.

Hampus Jonsson från Rototilt mottog priset 
för Open-S tillsammans med Steelwrists Toni 
Ylitalo.
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STORA INNOVATIONSPRISET FÖR 
TILLVERKARE/LEVERANTÖRER
Här hade Husqvarna, Brokk och Steelwrist/
Rototilt nominerats. Steelwrist och Rototilt 
hade nominerats för deras snabbfäste Open-
S vilket de också utsågs till vinnare för. Så här 
lydde motiveringen: Med motivet att radikalt 
underlätta entreprenörens arbete och friheten 
tilldelas det Stora Innovationspriset för till-
verkare Steelwrist och Rototilt för den öppna 
Open-S för helautomatiska snabbfästen till 
grävmaskiner.

DET SVENSKA DEMOLERINGSPRISETS 
HONORARY AWARDS
I år utdelades fyra hederspriser. Den första gick 
till Bill Dahlin på Betonghåltagning i Göteborg 
med motiveringen: En sann håltagarsjäl som 
sedan mitten av 1970-talet skänkt sitt liv till 
betonghåltagning i alla dess former. Arbetar i 

det egna bolaget sedan 40 år tillbaka och nu-
mera sida vid sida med sina barn. Det Svenska 
Demoleringsprisets Honorary Award tilldelas 
Bill Dahlin, Betonghåltagning i Göteborg.

Det andra priset delades ut postumt till 
Hagby Bruks grundare Sture Håkansson. Det 
var en påtagligt berörd Erik Håkansson som 
tog emot priset för sin far. Motiveringen löd: 
För att varit med och lagt grunderna för pro-
fessionella diamantverktyg på den moderna 
svenska borr- och håltagningsmarknaden re-
dan på 1960 och för att ingjutit hopp och mål-
medveten för kommande familjegenerationer 
tilldelas, postumt, det Svenska Demolerings-
prisets Honorary Award till legenden Sture 
Håkansson, grundare av Hagby Bruk.

Även det tredje priset delades ut postumt 
till Jack Midhage som bland annat grundade 
Jack Midhage AB. Priset mottogs av bolagets 
tidigare VD Peter Logan och motiveringen 

löd: Som den stora innovatör han var redan 
på 1950-talet med verktyg och produkter för 
kapning i metall, betong och andra mate-
rial samt en smart metod för omsättning av 
borrkronor och klingor som sålts över hela 
världen delas, postumt, det Svenska Demo-
leringsprisets Honorary Award 2022 till Jack 
Midhage.

Det sista hederspriset delades ut till Peter 
Logan och han behövde således aldrig lämna 
scenen efter att han mottagit Jacks postuma 
pris. Motiveringen till Peter Logans hederspris 
löd: Som sin föregångare är han en starkt ly-
sande stjärna, en karaktär som under många år 
satt färg på den svenska byggmaskin- och verk-
tygsmarknaden och som med stort intresse 
och envishet målmedvetet drivit ett av Sveri-
ges mest välkända bolag inom produktområ-
det. Det Svenska Demoleringprisets Honorary 
Award 2022 ges till Peter Logan.



Bill Dahlin mottar priset för Årets Håltagningsprojekt.

Erik Håkansson från SDC mottog he-
derspriset som tilldelades pappa Sture 
Håkansson postumt.

Linda Dahlin, ordförande i Byggnadsberedning och 
delägare av Betonghåltagning i Göteborg.

Sture Håkansson grundare av Hagby Bruk.

Roger Simonsson VD för Aquajet Systems.

Peter Logan före detta VD för Jack Midhage AB delde-
lades ett hederspris samt att han mottog priset som 
tilldelades Jack Midhage postumt.
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BIDRAG FÖR RECYCLING & MILJÖPRISET
Som nämnts kom en nominering in i ett väl-
digt sent skede och som inte kunde behand-
las av juryn vilket innebar att man beslutade 
att flytta denna nominering till 2024. Bidraget 
kom ifrån företaget Nano Control AB och dess 
ägare Adrian José Cabezas Morales. Nomine-
ringen avsåg en ny teknik för effektivare sepa-
rering (avskiljning) av mikro- och nanopartik-
lar från gasflödet upp till 99,8% utan filter.

Nano Control har patenterat och utvecklat 
en unik partikelseparator. Partikelseparatorerna 
används för rening av luft eller sanering av olika 
miljöer från damm, stoft, sot eller liknande. Till 
skillnad från befintliga produkter på markna-
den innehåller Nano Controls produkter inga 
filter som behöver bytas ut eller rengöras. Nano 
Control möjliggör därför en ren miljö på ett 
för kunderna mycket mer användarvänligt och 
kostnadseffektivt sätt. Nano Controls partikel-

separator tar dessutom hand om alla partiklar, 
allt ifrån grova partiklar i centimeterskala till 
de allra minsta s.k. nanopartiklar. Nanopartik-
larna är mycket svåra att hantera med befintlig 
teknik. Det finns visserligen filter som tar hand 
om nanopartiklar men de kloggar igen mycket 
snabbt och de prestanda som specificeras för 
dessa filter gäller endast initialt. Här är Nano 
Controls teknik helt överlägsen.

Alla industriella dammsugare som bygg-
branschen använder idag är baserade på tra-
ditionell dammfiltrering och dessa produkter 
använder HEPA- eller strumpfilter för att se-
parera ut partiklarna ur luftflödet. Nästan alla 
partiklar fastnar på ytan av filtret som snabbt 
bildar en dammkaka. Detta leder till ett kraf-
tigt tryckfall och därmed minskad sugkraft. 
För att behålla acceptabelt tryckfall och ha en 
optimal sugkraft i en industriell dammsugare 
måste dammkakan med jämna mellanrum av-

lägsnas. Detta sker med mekaniska metoder 
(vibrationer, skakning, etc.) eller genom att 
skicka pulser av tryckluft. Ingen av dessa meto-
der fungerar tillfredställande. Snarare innebär 
det problem med tidsförluster, större energi-
förbrukning, lägre arbetseffektivitet, sämre ar-
betsmiljö och, i värsta fall, produktionsstopp. 
Inför prisutdelningen 2024 kommer en mera 
detaljerad beskrivning att publiceras.

KORT OM PRISSTAYETTEN
Värt att nämna är att själva prisstatyetten som 
designades 2011 tillverkas av Gränna Glas. 
Glasblåsarmästare är Micke Johansson och 
han har tillverkat priserna en och en för hand 
sedan starten 2012. Micke blåser allt från impo-
nerande graalpjäser och skulpturer till enklare 
skålar. Micke Johansson är en av få blåsande 
glaskonstnärer i Sverige och tillverkar allt sitt 
glas på fri hand med stor yrkesskicklighet.
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höstmöte 2022 
BFB     

Cirka en månad innan DEMCON-mässan höll BFB sitt höstmöte som samlade 
ett dryga 50-tal medlemmar.

N
u är det slut på oron runt pandemin. Det 
märkets tydlig när branschföreningen 
Byggnadsberedning, förkortat BFB, höll 
sitt höstmöte vid Nääs Fabriker i Tol-
lered utanför Göteborg. Byggnadsbe-

redning är som bekant branschföreningen för 
rivare, betonghåltagare och sanerare i Sverige. 
Nääs Fabriker är en fin konferensanläggning 
beläget vid sjön Sävelången. Här finns hotell-
rum, restauranger, konferensanläggning och 
inomhusbad.

MYCKET PÅ AGENDAN
Dagen började med gemensam lunch och 
själva mötet startade klockan 12.30 med att 
branschföreningens ordförande Linda Dahlin 
hälsade medlemmarna välkomna. Därefter 
fick alla mötesdeltagare presentera sig i kort-
het. Föreningens kanslichef Roger Blomgren 
gav en återblick av vad som hänt i föreningen 
under året och vad som behandlades på års-
mötet våren 2022. Årsmötet hölls som bekant 
på Hotel J, Nacka Strand, Stockholm. Ämnen 
som togs upp då var buller och kvartsdam-
mets inverkan i arbetet, Ramboll, föreningens 
webbutbildningar med mera.

Ett annat ämne som aktualiserades på höst-
mötet var hur Byggföretagen påverkar med-
lemmar i BFB. Totalt handlar det om cirka två 

miljoner kronor som BFB får i stöd för de med-
lemmar som även är medlemmar i Byggföreta-
gen. En ganska ansenlig summa alltså.

Roger framhöll att BFB har en bra dialog 
med Byggföretagen. Bland annat har Byggfö-
retagen nappat på BFBs engagemang att skapa 
ett program för auktorisering bland sina med-
lemmar. I korthet handlar det att bli auktori-
serade entreprenörer som utför tjänster inom 
rivning, betonghåltagnig och sanering. Det 
slutgiltiga målet är att verka för att det blir 
ett krav att de entreprenörer som utför dessa 
tjänster måste vara auktoriserade. För att bli 

auktoriserad måste man vara medlem i BFB. 
Men det är en bit kvar att nå dit. ”Om vi lyckas 
med detta kommer BFB betydligt kunna höja 
statusen i branschen och minska osund kon-
kurrens som är et stort problem idag”, säger 
Roger Blomgren.

Mötet tog också upp arbetet med det nya 
Byggavtalet som skall vara klart till i maj 2023. 
Det allmänna omdömet är att Byggavtalet 
kommer att innebära ett mera attraktivt kol-
lektivavtal.

Det pratades också en hel del om det rådan-
de konjunkturläget både på själva mötet och i 
rasterna mellan deltagarna. Totalt har byggan-
det hittills minskat med cirka 9 procent i lan-
det om det handlar om nybyggnation. Men de 
flesta som närvarade på mötet var tydliga med 
att man inte upplevt någon nedgång hittills, 
snarare motsatsen framhölls. Det finns mycket 
att räkna på och mycket att göra fortsatt.

BRANSCHUTBILDNINGAR
Betydelsen av att som entreprenör öka sin 
kunskap och genomgå branschutbildningar 
blir allt viktigare. Betydelsen av en auktori-
sering ökar också. Detta drivs även på av att 
bland andra Arbetsmiljöverket blir allt aktivare 
i sin kontroll av arbetsplatserna, hur metoder 
efterföljs och hur man hanterar maskiner och 





VE RKTYG OC H MA SKINER FÖR BYGGINDUSTRIN 
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Hos oss hittar du Skandinaviens bredaste utbud av maskiner 
och verktyg för professionell håltagning. 
Vi levererar marknadens mest beprövade och efterfrågade 
produkter, såsom golvsågar från Midhage, Sundt och Jerneviken, 
borrstativ från Midhage och AGP, borrmotorer och handkapar 

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

det bästa  
av det mesta
och det kommer mer...
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utrustningar. Felaktigt handhavande kan inte 
bara leda till allvarliga arbetsplatsolyckor och 
i värsta fall död, det kan också innebära dryga 
sanktionsavgifter.

Frågan som dök upp var dock hur kraftigt 
och snävt skall kraven på auktorisering sättas, 
men vill inte att det trampar in i den nya cer-
tifieringsmodellen BKMA som är en uppföljare 
till Bf9k.

Sedan var det dags för Victor Blomgren från 
BFBs kansli att presentera föreningens stasning på 
webbutbildningar. Idag kan föreningens medlem-
mar genomgå webbutbildningar som finns på en 
separat portal som man registrerar sig och loggar 
in på, www.bfb-utbildning.se.

Idag finns utbildningarna RAM avseende 
Arbetsmiljö, Kvartsdamm, Vibrationer och 
Buller. Man jobbar dessutom med ytterligare 
en grundläggande utbildning avseende hand-

havande av rivningsrobotar. Utbildningarna 
är gratis för föreningens medlemmar. Frågan 
lyftes dock ifall man ska börja att ta betalt för 
utbildningarna vilket dock röstades ner. An-
ledningen att belägga utbildningarna med en 
avgift bottnar i att det finns en viss tröghet i att 
anmäla sig och genomgå en utbildning. Roger 
tycker att samtliga medlemmar bör genomgå 
dessa utbildningar regelbundet. Ett kursbevis 
för genomgången utbildning gäller i fem år. 
Därefter rekommenderas att man gör om ut-
bildningen då mycket förändras löpande.

Frågan diskuterades också att det kommer 
att behövas att utbildningarna översätts till an-
dra språk då många anställda i medlemsföreta-
gen inte pratar svenska flytande eller inte alls.

BFBs utbildningsplattform är tagen från 
Ställningsentreprenörernas plattform och är 
inte skräddarsydd för BFB men funkar bra 

ändå. Dock kommer vissa anpassningar att be-
höva göras på sikt.

RAMBOLL OCH SILA SNACKET
Efter någon timmas konfererande var det dags 
för fikapaus och därefter fortsatte mötet med 
att Linda Dahlin presenterade Ramboll tillsam-
mans med Andreas Lindström som också sitter 
i BFBs styrelse. Efter denna programpunkt höll 
Jan Hermansson en kort lägesrapport om den 
stundande branschmässan DEMCON som nu-
mera är avklarad. Själv konferensdelen av dagen 
avslutades med en föreläsning av Charlie Klang 
från Sila Snacket. Sila Snacket handlar om vikten 
att skapa en bra arbetsplats där vi trivs och mår 
bra och där vi blir effektivare och tryggare. Innan 
kvällens middag höll man en gemensam aktivitet 
där alla fick lite extra träning av geniknölarna.

www.byggnadsberedning.se
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i bruk vid tunnelrestaurering i Oregon 
CONJET-ROBOT    

Portland Board of Transportation letade efter en lämplig lösning för att restaurera 
en av deras tunnlar, den så kallade Northwest Cornell Road Tunnel. Valet landade 
på vattenbilning och roboten 557 MPA från svenska Conjet.

T
unnlar bildar trafik- och järnvägsartärer 
över hela USA, och utgör ryggraden för 
människor att korsa utmanande ter-
räng. Det finns 541 motorvägstunnlar 
i landet, och tillsammans transporterar 

de över 15,4 miljoner fordon per dag.
Majoriteten av dessa tunnlar är mellan 60 

och 110 år gamla. När dessa tunnlar åldras 
måste ansvariga hitta lösningar för reparation 
och underhåll. Till skillnad från den horison-
tella ytan på en bro har en tunnel vanligtvis 
en 360 graders yta av betong som regelbundet 
måste övervakas och återställas om struktu-
ren ska hålla. Det enda alternativet – riva och 
bygga om – kan riskera att bli dyrt och miljö-
skadligt, för att inte säga omöjligt i vissa fall.

I Portland, Oregon, håller Portland Board of 
Transportation, PBOT, på att lägga sista han-
den på ett projekt för att återställa betongtaket 
och de vertikala väggarna i Northwest Cornell 
Road Tunnel. Med den reparerade ytan som 
täcker en total yta på cirka 2676 m² illustrerar 
detta projekt hur innovativ utrustning kan 
kombineras med anpassningsbart utförande 
för att upprätthålla tunnlar.

TUNNELFÖRSÄMRING LEDER 
TILL PLANERAD RESTAURERING
Northwest Cornell Road Tunnel består av två 
tunnlar som byggdes mellan 1939 och 1941 för 

att stödja bostadsutveckling i nordvästra Port-
land. Tunnel 1 är 152,4 m lång och tunnel 2 är 
76,2 m lång, där båda tunnlarna innehåller två 
körfält. Cirka 10 000 fordon per dag använder 
Cornell Tunnel. Under en rutininspektion av 
PBOT observerades en stor spricka nära kro-
nan på tunnel 1. Under 2019 rekommenderade 
en fördjupad fältutvärdering och efterföljande 
geoteknisk rapport betongförstärkning och 
beklädnad för båda tunnlarna för att förhin-
dra strukturella fel och minimera den framtida 
permeabiliteten för skadliga föroreningar. Den 
befintliga betongen uppskattades ha en med-
elhållfasthet på 5500 psi/40 MPa men varie-
rade mycket beroende på område.

Projektet tilldelades huvudentreprenören 
MJ Hughes Construction. De har kontor i 
Washington och Kalifornien, och är en erfa-
ren entreprenör med stark meritlista, enligt 
Conjet. De är kända för att ta sig an komplexa 
projekt och strikta scheman, och är redo att 
anpassa sig till förändrade projektkrav. Pat Mc-
Sorley var så kallat project superintendent vid 
Cornell Tunnel-restaureringen och ansvarig 
för att övervaka projektets alla aspekter.

MJ Hughes lade ut uppdraget att ta bort 
förstörd betong till CCS Industrial Services. 
CCS, som är baserade i Longview, Washing-
ton, är en erfaren entreprenör som bland an-
nat tillhandahåller vattenbilning, industriell 

rengöring och avfallshantering. Sedan 2015 har 
CCS använt Conjet ACR-robotar för att utföra 
vattenbilningssarbeten. Betongborttagningen 
tilldelades CCS baserat på deras meritlista och 
snabba, beräknade tidslinje. CCS ansåg att 
Conjet 557 MPA var lämpad för projektet, och 
Nick Althauser hade rollen som projektledare 
för CCS och övervakade vattenbilningen.

VATTENBILNING 
VÄLJS SOM ARBETSMETOD
Vattenbilning är en process som använder hög-
trycksvatten för att ta bort betong eller andra 
ytmaterial. Tekniken har många fördelar: Den 
är effektiv och produktiv, och enligt Conjet 
kan en av deras robotar ta bort samma mängd 
betong som 25 eller fler så kallade bilnings-
hammare. Vattenbilning är också, enligt Con-
jet, säkrare än konkurrerande tekniker, då ope-
ratörer inte utsätts för kiseldioxiddamm eller 
vibrationer hos exempelvis bilningshammare, 
och operatörer kan stå på ett säkert avstånd 
från roboten vid arbete. Slutligen är vattenbil-
ning en hållbar metod för strukturellt beva-
rande eftersom den inte skapar mikrosprickor 
i den kvarvarande betongen. Tester ska enligt 
Conjet visa på att en vattenbilningspreparerad 
yta bildar en 2,5 gånger starkare bindning med 
nytt betongöverdrag jämfört med en yta som 
preparerats med en bilningshammare. Dess-

Tunnel 2 restaureringsarbete utfördes i etapper 
för att skapa nya strukturella stöd, samtidigt som 

tunnelns integritet bibehölls under konstruktionen. 
Foto: MJ Hughes Construction
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utom bevarar och rengör vattenbilning arme-
ringsjärnen medan bilningshammare riskerar 
att skada armeringsjärnet och kräva att det 
byts ut, enligt Conjet själva.

CCSs flotta av vattenbilningsrobotar leve-
rerades av Conjet AB. Conjet tillverkar vatten-
bilningsrobotar i Handen, med dotterbolag i 
North Carolina, USA, som tillhandahåller lokal 
försäljning och support till den nordamerikan-
ska marknaden. Conjets innovation, gemen-
samt kallad Automated Concrete Removal-
teknologi, är inbyggd i varje tillverkad robot.

För Cornell-tunneln var en viktig egenskap 
hos Conjet 557-roboten dess så kallade Multi-
purpose Arm, MPA. Den gjorde det möjligt för 
CCS att, med bara en knapptryckning, flytta 
557:ans skärhuvud för att ta bort betong från 
olika vinklar, och sträckte sig över den övre 
kronan och de vertikala sidoväggarna. ”Flexibi-
liteten i 557 MPA var avgörande för detta pro-
jekt”, säger Nick Althauser. ”Vi behövde förmå-
gan att snabbt anpassa våra snitt till olika djup, 
vinklar och räckvidder för att uppfylla de tek-
niska kraven. 557 MPA gjorde det möjligt för 
oss att utföra detta arbete med relativ lätthet 
och, än viktigare, mycket snabbt. Vi fick också 
värdefulla tekniska råd från Conjets Customer 
Success Manager, Tim Best, om hur man kan 
utnyttja flexibiliteten i Conjet One-kontroll-
systemet för att ställa in 557:ans [parametrar] 
för att passa den krökta tunnelradien. Som ett 
resultat kunde vi utföra detta komplexa jobb 
utan att köpa och installera några ytterligare 
tillbehör på vår 557.”

”Conjet 557 MPA fungerade utmärkt för 
oss”, säger Pat McSorley. ”Jag var imponerad av 
CCSs förmåga att enkelt justera robotens para-
metrar för att kompensera för tunnelns radie. 
Och på grund av den oväntade komplexite-
ten i betongborttagningen som behövdes, var 

557:ans mångsidighet avgörande för vår fram-
gång med detta projekt.”

För att ytterligare förbättra hållbarheten i 
Cornell Tunnel-projektet återvann CCS och 
MJ Hughes betongslamsvatten från vattenbil-
ningen och återanvände det för ytterligare vat-
tenbilning. Detta minskade den totala vatten-
användningen och kostnader för avyttrande.

OFÖRUTSEDDA OMSTÄNDIGHETER 
ÄNDRAR PLANERNA
Platsarbetet började i september 2021. Tunnel 
1:s projektspecifikationer krävde att en 4,3 m 
bred och 5,1 cm djup remsa skulle tas bort vid 
kronan för hela längden på 152,4 m. Den bort-
tagna betongen skulle ersättas med Shotcrete 
för att täta och bevara tunnelns armering un-
der ytan. Tunnel 2 hade genom åren upplevt 
mer allvarlig försämring än tunnel 1, och som 
ett resultat planerade projektingenjörerna 
att använda vattenbilning för att skära 30 cm 
breda och 30 cm djupa ribbor var sjunde fot 
(cirka varannan meter) för ökad strukturell 
stabilitet. Planen krävde att de översta 5 cm av 
hela det övre området och vertikala väggarna, 
totalt 1300 m², skulle tas bort och ersättas med 
ny betong. I tunnel 2 skulle dessutom en ny 
matta av armeringsjärn läggas till på hela den 
borttagna ytan, täckt med nät och fylld med 
Shotcrete. Armeringsjärnet skulle skapa ett 
nytt förstärkningssystem för att ersätta det 
ursprungliga armeringsjärnet som skadades 
av betongförsämringen och den resulterande 
permeabiliteten.

CCS mobiliserade snabbt sin utrustning och 
började ta bort betongen. Rivningen av tunnel 1 
gick snabbt och enligt plan. Men när CCS bör-
jade ta bort betong på tunnel 2 uppstod några 
oväntade utmaningar. När CCS började köra 
Conjet 557 i tunnel 2, upptäcktes det att betong-

en inte bara var extremt försämrad, tjockleken 
var också mycket inkonsekvent, alltemellan 20-
61 cm beroende på plats. Som ett resultat var de 
tvungna att överge den ursprungliga planen att 
skära 30 cm djupt och placera ny betong för att 
bilda strukturella ribbor.

PBOTs ingenjörsteam beslutade att gå 
över till en ny strukturell förstärkningsmetod 
som innebar tjockare, 15 cm djupa och 30 me-
ter långa panelsektioner. Varje panelsektion 
skulle ha en förstärkningsmatta av höghållfast 
armeringsjärn. För att bibehålla strukturell 
integritet under denna process skulle varje pa-
nelsektion behöva skäras till rätt djup, ersättas 
med armeringsjärn och betong, och härdas. 
CCS började arbeta med att utföra de nya pro-
jektspecifikationerna för betongborttagning. 
Genom att använda Conjet One-kontrollsys-
temet kunde CCS justera parametrarna för 
557 MPA för att skära med olika hastigheter, 
vilket säkerställde en 15 cm djup borttagning 
även över tunnelns krökta krona. MJ Hughes-
teamet kom sedan tillbaka in och installerade 
nytt armeringsjärn, och fyllde i det nya för-
stärkningssystemet med Shotcrete.

Den reviderade byggplanen genomfördes 
framgångsrikt och betongreparationerna slut-
fördes i april 2022. ”Med tanke på de oväntade 
utmaningarna är vi extremt nöjda med resulta-
tet av restaureringsprojektet för Cornell Tun-
nel”, säger Pat McSorley. ”CCS överträffade 
våra förväntningar vad gäller betongborttag-
ningsarbetet. Vattenbilningsprocessen ger en 
otroligt effektiv, högkvalitativ borttagning som 
är perfekt för att applicera en ny betongöver-
läggning som kommer att förlänga livslängden 
för dessa tunnlar i många år framöver. Vatten-
bilning var den enda vägen för detta arbete. 
Det var vida överlägset alla andra metoder vi 
kunde ha använt för borttagningen av betong.”

Mångsidigheten hos Conjet 557 MPA var viktig, 
eftersom CCS använde Conjets Multipurpose Arm 
för att nå olika vinklar och avstånd, de utdragbara 
spåren för stabilitet och flera hastighetszoner 
som korsar skärhuvudet för att säkerställa en 
jämn borttagning längs den krökta tunnelradien. 
Foto: CCS

Tunnel 1-renoveringsplanen krävde att en ca. 4,3 
m bred x 2 i djup remsa skulle tas bort vid dess 
krökta krona i hela längden på ca. 152 m. Foto: CCS

Vattenbilning är en revolutionerande teknik för att 
återställa betongtillgångar eftersom den effektivt 
och säkert tar bort förstörd betong samtidigt som 
den kvarvarande strukturen bevaras. Foto: CCS

Ett nytt lager av Shotcrete installerades som kom-
mer att täta armeringsjärnet och skydda det mot 
penetrering av skadliga föroreningar i många år 
framöver. Foto: MJ Hughes Construction
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Paus trailerkranar i Sverige
LIFTON INTRODUCERAR 

Med kapacitet som en mobilkran men mått som en minikran räknar Borlänge-
företaget Lifton att ta marknaden med storm när man nu lanserar tyska tillverkaren 
Paus trailerkranar på den svenska marknaden.

Från vänster Klaus Helming och Franz-Josef Paus från Paus i 
Tyskland, Jonas Gavelin och Rickard Lindberg från Lifton samt 
Wolfgang Paus från Paus.

F
öretaget Lifton i Borlänge har vi presen-
terat i PD vid ett tidigare tillfälle. Bolaget 
grundades av Rickard Lindberg 2008 och 
ägs fortsatt av Rickard. Sedan starten 
har den huvudsakliga affärsidén varit att 

köpa och renovera framförallt olika typer av 
liftar och sälja dem vidare.

”Vi köper löpande ganska stora partier av 
begagnade liftar och renoverar dem till i prin-
cip nyskick”, säger Rickard Lindberg när PD 
träffar honom och säljaren Jonas Gavelin på 
Liftons anläggning i Borlänge tidigare i höst.

Liftarna köps in både i Sverige och utom-
lands och säljs renoverade till svenska och ut-
ländska kunder. Verksamheten är lönsam och 
omsättningen ligger på närmare 70 MSEK och 
man sysselsätter 11 anställda i de nyinflyttade 
lokalerna strax söder om Borlänge. Både loka-
ler och mark ägs av Lifton och värt att nämna 
är att Renta i Borlänge nyligen flyttade in i 
Liftons gamla lokaler som är närmaste granne 
till den nya anläggningen. Liftons nya lokaler 
spänner över 2000 kvm invändiga lokaler med 
verkstad, lackeringshall och kontor samt hela 
8000 kvm av utvändiga uppställningsytor.

STORSATNING PÅ 
KRAFTFULLA TRAILERKRANAR
Användning av olika typer av kranar och mini-
kranar har fått ett ordentligt uppsving i Sverige 
med flera nya märken. Sedan några månader 
tillbaka ger sig Lifton in i den här sektorn 
också. Man gör en ordentlig nysatsning och 
breddar sin verksamhet med nya program-
met av trailerkranar från tyska Paus med det 
fulla namnet Hermann Paus Maschinenfabrik 
GmbH i Emsbüren, Tyskland. Företaget grun-

dades för drygt 50 år sedan och omsätter drygt 
125 miljoner Euro och sysselsätter cirka 300 
anställda. Paus tillverkar maskiner och utrust-
ningar för gruvnäring, tunnelbyggnation, lyft-
arbeten, bygg- och anläggningsmaskiner och 
industrirelaterade maskiner. Man har ett brett 
produktsortiment och ett växande segment är 
företagets utveckling av tillverkning av så kall-
lad accessutrustning. Just denna produktsek-
tor som man kallar Lift Technology omfattar 
idag liftar, olika typer av materialhissar och 
släpvagnskranar. Och det är just Paus trailer-
kranar som Lifton tagit upp i sitt sortiment. 
Paus tillverkar idag två trailerkranar, PTK 27 
och PTK 31 men lanserade ytterligare en mo-
dell under mässan Bauma i München, nämli-
gen kraftfulla PTK XX.

TRAILERKRAN FRÅN 
PAUS MED MAXIMAL EFFEKTIVITET
PTK XX som visades på Bauma var lite av en 
smygtitt på modellen som inte släppts på mark-
naden ännu. Den nya modellen är en helt ny ut-
veckling försedd med det innovativa multijibb-
systemet som är unikt från Paus. Enligt Rickard Några liftar som får en ansiktslyftning av Lifton.
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Lindberg på Lifton kombinerar PTK XX de allra 
bästa av egenskaper en trailerkran kan ha.

Den helt nya PTK XX är den nya så kall-
lade “high-end” modellen i produktsortimen-
tet. Modellen erbjuder upp till 34 m räckvidd 
och klarar att lyfta upp till 2,5 t last vilket är 
extremt för en trailerkran som också lämpar sig 
för tunga lyft rivnings- och håltagningsarbeten. 
”Utöver dessa maximala prestandadata erbju-
der PTK XX särskilt en sak nämligen maximal 
flexibilitet. Den nya släpvagnskranen uppnår 
detta genom det innovativa multijib-systemet 
från Paus. Multijibbsystemet är ett unikt snabb-
växlingssystem för jibben längst ut på den tele-
skopiska bommen”, berättar Jonas Gavelin. 

Multijibbsystemet möjliggör ett enkelt och 
snabbt byte av jib. Kranen kan förses med tre oli-
ka jib system.  Förutom standard jib kan kranen 
även förses med en dubbelt teleskopisk jib för ex-
tra lång räckvidd samt en jib för extra tunga lyft. 

STABIL ATT ARBETA MED
Nya Paus PTK XX är också flexibel vid uppställ-
ning och manövrering på plats. Det nydesigna-
de markstödet kan kompensera maximalt för 
markojämnheter, liknande en larvbandsenhet. 
Den har automatisk utjämning och möjliggör 
en mängd olika prestandadiagram i olika sup-
portvarianter.

Det enaxlade trailerchassit på PTK XX är 
särskilt skonsamt mot marken och är utrustat 
med den kraftfulla Paus-drivningen, identisk 
med modellen PTK 31. Med den kan även stora 
marklutningar kompenseras.

Hela enheten är inte bredare än 1,99 m, vil-
ket förenklar passager i smala gator och portar, 
t.ex. på bakgårdar eller i hallar. På fältet hjälper 
minnesfunktionen till att maximera arbetsef-
fektiviteten. Den infällbara dragstången ger yt-
terligare platsbesparande flexibilitet på arbets-
platsen, liksom bommens oändliga roterbarhet. 
När PTK XX fälls ihop via det automatiska in-
dragningssystemet låser bommen automatiskt 
till chassit, vilket alltid bidrar till säker transport.

Tre drivvarianter finns tillgängliga för den 
nya Paus trailerkran. Förutom en bensin- eller 
dieselenhet kan PTK XX även utrustas med en 
400V elektrisk drivning.

HÅLLFAST, HÅLLBAR OCH SMART
Det är särskilt värt att nämna att Paus för första 
gången presenterar en trailerkran vars bomsys-
tem är tillverkat av höghållfast stål. Bommens 
kedjor är skyddade från mekaniska eller väder-
påverkande influenser inuti det stora telesko-
piska bomsystemet. Dessutom ger bomgeome-
trin släpvagnskranen en mycket smidig in- och 
utdragning av teleskopsystemet. För första 
gången bestämde sig Paus för att använda stål-
bommar eftersom materialet säkerställer opti-
mal stabilitet med lägsta möjliga materialvikt. 
Den tillåtna totalvikten för PTK XX är 3,5 ton.

En annan funktion hos den nya släp-
vagnskranen är ECO-läget. Här kan föraren 
ställa in efter hur många sekunder motorn 

stannar vid tomgång. När en funktion är ak-
tiverad startar den igen. Funktionen för för-
utsägelse av avstånd är också användbar. Det 
låter föraren se på fjärrkontrollens display hur 
långt kranen kan nå med den visade lasten. En 
repspårningshjälp med så kallat kroknollläge 
och kryphastighetsfunktion kompletterar de 
omfattande utrustningsfunktionerna.

Kranens olika komponenter kommer ute-
slutande från kända leverantörer understryker 
produktkvaliteten och livslängden som är kända 
från Paus. Sist men inte minst uppfyller Paus en 
hög tillgängligheten av reservdelar och service.

Telemetriinformation tillhandahålls av ”Paus 
Connect”. Den möjliggör övervakning av var 
maskinen befinner sig och driftstatus.

Under 2023 kommer Paus att bygga och 
marknadsföra en första PTK XX-serie. Serie-
produktion följer 2024. Beställningarna togs 
emot med start från Bauma 2022.

Lifton i Borlänge har redan idag en väl ut-
byggd verkstads- och servicefunktion mycket 
tack vare att man sedan länge jobbat med att 
renovera och bygga om liftar. Med Paus blir 

man den första svenska återförsäljaren av 
trailerkranar.

”Vi ser en enorm potential för Paus smidiga 
trailerkranar på den svenska marknaden. Alla vet 
hur komplicerat det kan vara att jobba med stora 
mobilkranar. De är komplicerade att beställa, 
mycket väntan på mobilkranen och de är svåra 
att få på plats när de behövs, kostar mycket och 
svåra att jobba med i trånga utrymmen. Men en 
trailerkran som Paus löser man problemet själva 
genom att hyra eller till och med äga då priset är 
väldigt konkurrenskraftigt”, säger Rickard.

”Vi ser ett stort behov för Paus trailerkranar 
inom en rad användningsområden”, inflikar Jonas.

Trailerkranarna är som sagt en helt ny pro-
duktsektor för Lifton men man hoppas att på 
sikt kunna öka inom produktsektorn till att 
kanske på sikt omfatta mellan 30 till 40 pro-
cent av företagets verksamhet.

”Vi känner oss väldigt nöjda med valet av 
Paus trailerkranar på alla sätt och vis. Paus 
trailerkranar ger mycket kran för pengarna”, 
avslutar Rickard.

www.lifton.se

Mått som en smidig liten lift men kapacitet i 
paritet med mobilkranens arbetsuppgifter.

Smidig att ta in på innergårdar.
Utvändigt i Borlänge finns hela 8000 kvm av 
uppställningsyta.

Gott om ytor att växa på i Borlänge.

Så här fräsch kan en renoverade lift från Lifton se ut.
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B
auma 2022 blev en styrkeuppvisning 
igen trots farhågorna att de långväga 
besökarna skulle minska i antal. Detta 
stämde till viss del men mässans utfall 
blev ändå helt godkänt. Några hundra 

färre utställare och ett par hundra tusen färre 
besökare men som sagt helt godkänd mässa.

Cirka 3200 företag ställde ut på Bauma 
vilka kom från 60 olika länder. 2019 låg denna 
siffra på 3700 utställare så det handlar om en 
minskning av hela 15 procent. Flera av de stora 
tillverkarna uteblev som exempelvis Volvo. 
Mässan besöktes av 495000 personer från över 
200 länder. Här rör det sig om en hyfsat kraftig 
minskning från 2019 då mera 620000 perso-
ner kom från mer än 200 länder.

KLENT MED RIKTIGA NYHETER
Trots minskningen som var väntad var samtliga 
utställare som PDi talat med mycket nöjda med 

utfallet av mässan som nu trotsade både efterdy-
ningarna av en världspandemi och ett pågående 
krig i Ukraina. Trots att mässan arrangerades i 
oktober hade man vädrets makter på sin sida. På 
öppningsdagen den 24 oktober stod dock regnet 
som spön i backen vilket gjorde att många besö-
kare valde att hålla sig inomhus. De 18 inomhus-
hallarna formligen bågnade av besökare även om 
inte alla var intresserade att det som ställdes ut i 
hallarna, så det blev lite missvisande. Resterande 
dagar under veckan blev vädret bättre och bättre 
och från mitten till slutet av veckan var det rena 
högsommarvärmen och väldigt lyckat för de ut-
ställare som stod utomhus.

En liten besvikelse ändå var att mässan sak-
nade riktigt stora innovationer inom de sekto-
rer PD bevakar och nyheterna var inte så många 
som man kanske hoppats på. Visst, det lansera-
des en hel del nytt men inte riktigt i den omfatt-
ning som branschen kanske förväntat sig. Det 

är helt klart att pandemin och kriget med allt 
vad det fört med sig lagt en viss sorti på viljan 
att utveckla och lansera nyheter. Praktiska om-
ständigheter med brist på komponenter, förse-
ningar och annat har naturligtvis påverkat ock-
så. Eller så kan det även vara så att stora mässor 
som Bauma lite tappat sin betydelse att lansera 
nyheter på och att många tillverkare lanserar 
sina nyheter när de är färdiga och väljer mindre 
mässor och andra tillfällen att visa dem på men 
finns naturligtvis med på de stora mässorna. 
Ett exempel är Husqvarnas nya batteridrivna 
kapar, dammsugare, borrmaskiner med mera 
som redan lanserats men som givetvis ställdes 
ut på Bauma. Ett annat exempel var Hiltis nya 
Nuron-serie som kanske mera hade tajmats för 
Bauma. Ingen har vid det här laget missat att 
Hilti lanserat Nuron då man nu genomför sin 
största marknadskampanj någonsin för ett pro-
duktsortiment.

Bauma 2022  
 INGET REKORD 
 MEN KLART GODKÄND 
 Bauma 2022 hade kanske lite oddsen emot sig men visade motsatsen. 
 Trots en tydlig nedgång i antal utställare och besökare blev årets 
 upplaga av megamässan Bauma helt godkänd med god stämning. 
 PDs utsända rapporterar. 
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BATTERIDRIFTENS ÅRTIOENDE
På byggmaskin sidan visades en hel del nya 
maskiner och verktyg. Många handlade om 
uppgraderingar av befintliga produkter eller 
breddning av produktprogram. Handhållna 
batteridrivna byggmaskiner var det som domi-
nerade montrarna i många av hallarna som ex-
empelvis hall A1. Här fanns också ett brett sor-
timent av maskiner och verktyg för fräsning, 
slipning och polering av betongytor och tillhö-
rande utrustningar för hantering av damm och 
föroreningar. I hall A1 återfanns också alla ty-
per av håltagningsutrustning, diamantverktyg, 
rivningsrobotar och nyheter för vattenbilning.

Med batteridrift som förtecken visades och en 
uppsjö av nya kompakta byggmaskiner för gräv-
ning och lastning i alla dess former. Inte heller 
här handlade det om några stora innovationer 
men väl nya modeller och viktklasser. Och återi-
gen det är batteridrift vi pratar om framförallt.

Andra produkter och maskiner som var 
välrepresenterade och vanligt förekommande 
i uthyrningssammanhang var kompaktorerna. 
Ett brett följe av tillverkare var på plats på 
Bauma och även här dominerade batteridrif-
ten bland nyheterna. Tyska Weber visade flera 
nya batteridrivna vibroplattor och vältar. Så 
gjorde också Swepac som fortsätter sin sats-
ning på batteridrift. Wirtgen med Hamm vi-
sade ett imponerade sortiment av nya vältar i 
olika storlekar.

MASKINER OCH HYDRAULISKA VERK-
TYG FÖR RIVNING OCH ÅTERVINNING
Även om Bauma inte blev den stora mässan 
för nyheter och innovationer så visades en rad 
nya produkter och uppgraderingar av befint-
liga modeller i montrarna. Samtliga av de stora 
tillverkarna av skräddarsydda rivningsmaski-
ner visade nyheter vilket handlar exempelvis 

om Doosan, Sennebogen, Caterpillar, Liebherr 
med flera. En mängd andra nya maskiner som 
hjullastare, kompaktlastare, minigrävare och 
dumprar med mera visades upp av tillverkare 
som Ausa, Avant Tecno, Bobcat, Doosan, Ca-
terpillar med flera och oftast handlade det om 
batteridrivna maskiner även här. Verktygstill-
verkare som Epiroc, Indeco, Trevi Benne, VTN 
Europe, NPK och många flera släppte också 
nyheter för att inte tala om tillverkare av mo-
bila enheter för återvinning av rivningsrester 
som Rubble Master, Metso, Cams, Simex med 
flera.

Merparten av de nyheter som visades på 
mässan kan du läsa i separata artiklar i reste-
rande nummer av PD i år och början av 2023. 
Nu ställer vi in siktet på amerikanska mässan 
CONEXPO-CON/AGG i mars 2023 och nästa 
Bauma som hålls den 7-13 april, 2025.

www.bauma.de
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Andersen Contractor AB
0171-46 51 51

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

Husk ring 
Andersen, Hvergang!

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

Från 3,500 kr/vecka!

HydroBoss WLP 10 & ET
En liten, smidig flexibel dammbekämpare för inomhusbruk. 
Sprider ett jämnt fint lager av vattendimma som binder 
byggdammet. Vattendimma 0,3 l/min. Vattentankkapacitet 70 l. 
Perfekt för lättrivning, torrborrning och kapning i betong, slipning 
av betonggolv med mera.

HydroBoss WLP 70
Mobil utomhus dammbekämpning för de stora ytorna. Högeffektiv 
pump som dammbekämpar upp till 60 m i längd och 25 i diameter. 
Enkel kontroll och lägre bullernivå. 

Finns även i bogserbar version efter dragbil.

Hyr dammbekämpning_Andersen_rev.indd   1Hyr dammbekämpning_Andersen_rev.indd   1 2022-12-08   11:562022-12-08   11:56



SKROTSAXAR 
2022
 Inom segmentet skrotsaxar släpper Dehaco uppföljaren till sin 
 Eagle II-serie, nämligen Eagle III. Dessutom lanseras en ny 
 nibblermodell från Itamek, ITC 25. Indeco släpper även en skrotsax 
 för järnvägsarbete och en ny modell i ISS-serien. 
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 DEHACO SLÄPPER EAGLE III 
Nederländska Dehaco har tidigare gjort sig 
kända för sin Eagle II-serie. Nu presenterar de 
Eagle III, som bland annat är lättare och har 
en mindre totallängd vilket gör konstruktio-
nen stabilare, enligt Kiesel Scandinavia som 
är svensk återförsäljare för Dehaco. Den lägre 
vikten minskar också bränsleförbrukningen, 
och saxen går att använda med en mindre 
grävmaskin med bibehållen klippkraft. Käf-
tarna är djupare och öppnar bredare än hos 
föregångarna, vilket gör att stålet kan skäras 
effektivare då det glider in i apex där kraften är 
som störst. Saxen har dessutom en kraftfullare 
cylinder vilket innebär 20 procent mer klipp-
kraft, enligt Kiesel. Eagle III är även utrustad 
med ny slitplåt, effektivare speedventil för 
kortare klippcykler, samt större maxöppning. 
Under utvecklingsprocessen har alla delar av 
de fasta och rörliga käftarna skurits med vat-
tenstrålskärning för att enligt Kiesel säkerställa 
minimal stress på godset. Vattenstrålskärning 

innebär att materialet utsätts för mindre upp-
värmning vilket bevarar struktur och egen-
skaper, och eftersom tekniken är såpass exakt 
krävs mindre efterbearbetning vilket minskar 
värmen som materialet utsätts för, enligt Kie-
sel. Utvecklingen av grävmaskiner har också 
tagits i beaktande under utvecklingen. Moder-
na grävmaskiner har ett arbetstryck på 380 bar, 
och Eagle III kan dra nytta av detta arbetstryck. 
Dess slitdelar skyddar saxen från skador, och 
genom att förhindra slitage elimineras även 
behovet av svetsning av ramen. Den första pro-
totypen av Eagle III har testats i stor omfatt-
ning under de senaste två åren, och saxen har 
nu varit i drift i 3500 timmar under krävande 
förhållanden, enligt Kiesel. Fler modeller vän-
tas komma till i sortimentet, och Eagle III ska 
snart finnas i de flesta efterfrågade storlekar.

 ITALMEK SLÄPPER NY NIBBLER, ITC 25 
Den italienska tillverkaren Italmek erbjuder 
specialutrustning för plåthantering, och de har 



YEARS

FÅNGA UPP MATERIALET VID KÄLLAN 
med en mobil stoftavskiljare från Dustcontrol
Oberoende av vilket material  - vill du suga upp eller transportera bort damm, spån och annat spill från arbetsplatsen  
så har vi lösningen. Att suga bort smuts och annat material direkt där det uppstår är Dustcontrols specialitet. Dustcontrol.se

MED MILWAUKEE®

VÄRMEKLÄDER

MED MILWAUKEE® BATTERIDRIVNA VÄRMEKLÄDER ÄR DU REDO FÖR ALLA VÄDER
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FLEECEFODER USB FICK-
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släppt en ny modell i deras nibblerserie som nu-
mera rymmer fyra storlekar för att klippa plåt, 
tankar, cisterner, med mera. ITC 25 känneteck-
nas av en robust ram och käft, utformad för 
att tåla klippkraften och påfrestningarna som 
applikationerna innebär. En fördel med ITC 
25 är enligt Italmek att användaren kan klippa 
i en kontinuerlig följd, och efter att ett klipp ge-
nomförts behöver plåten inte vikas för att göra 
nästa klipp. Enligt Italmek kan potentiellt upp 
till 10 klipp göras i minuten, och om använda-
ren klipper i samma riktning behöver ingen tid 
läggas på att positionera om materialet. Desig-
nen möjliggör arbete på marken och klippning 
av smått och ”rörligt” material, enligt Italmek, 
och käftens utformning har tagits fram för att 
kunna skära djupt och föra materialet inåt så 
att material inte faller ur. ITC 25 har en vikt på 

2850 kg, käftöppning på 355 mm, käftdjup på 
500 mm, totallängd på 2750 mm, arbetstryck 
på 350 bar, rotationstryck på 350 bar, rotations-
flöde på 30 l/m och klippkapacitet på 25 mm. I 
övrigt kännetecknas ITC-modellerna av att de 
skär i en rektangulär skåra och lämnar mjuka 
raka kanter som gör plåten lätthanterlig, enligt 
Leif Karlsson Åkeri & Konsult som är svensk 
återförsäljare för Italmek. Modellerna är läm-
pade för till exempel pråmar, järnvägsvagnar, 
samt olje- och vattentankar. Modellerna är på 
2-7 ton för plåttjocklek 20-40 mm, och passar 
samtliga maskinfästen på marknaden inklusive 
Oilquick. De är tillverkade i Hardox Weldox.

 INDECO SLÄPPER SKROTSAXAR 
 FÖR JÄRNVÄGAR, PLUS NY ISS-SAX 
Italienska Indeco släpper en ny serie skrotsax-
ar framtagen för arbete vid omställning från 
traditionella järnvägar till höghastighetsjärn-
vägar. Serien kallas IRC och är särskilt utfor-
mad för att klippa järn- och spårväg. Käftens 
utformning kombinerat med hydraulsystemet 
och maskinens robusta ram möjliggör skär-
ning av upp till 70 kg massa per meter med en 
hårdhet på upp till 300 Brinell, enligt Indeco. 
En annan nyhet är Indecos skrotsax ISS 8/13 
som kompletterar ISS-serien. Den är något 
större än ISS 5/7 och kan användas på grävma-
skiner från 6 ton. Den har en kort konstruk-
tion, låg vikt, fyra utbytbara och reversibla skär 
och en saxnos som kan slå hål på materialet. 
Käftarna är modifierade för att optimera klipp-
kraften och öka maxöppningen, enligt Indeco.
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Den holländska tillverkaren av kompaktma-
skiner, Sherpa, har nyligen lanserat Sherpa 
Z10, en batteridriven kompaktlastare som är 
76 cm bred. Tack vare sin glidstyrning kan den 
klara av tvära svängar och trånga utrymmen, 
enligt den svenska återförsäljaren Thovo. Med 
ett 400 Ah-batteri har den en nyttjandetid på 
cirka sex timmar med hundraprocentig kör-
ning. Drivlinan består av fyra stycken hydraul-
motorer som ger en framdrift på cirka 3 kW. 
Lastkapacitet ligger på cirka 500 kg. Det finns 
extra hydrauluttag med möjlighet att använda 
hydrauliska redskap. Ergonomiskt är modellen 
bland annat utformad med höftstöd, justerbar 
ståplattform (höjdled), inbyggd LED-lampa 
och ergonomiska styrhandtag. Modellen kan 
avlasta mycket av materialhanteringen på 
byggplatsen och utan avgaser eller störande 
ljud, enligt Thovo. Det finns ett tjugotal red-
skap och tillbehör för arbeten såsom hydrau-
lisk borstvals, gripskopor, materialskopor, gaff-
lar, lyftok, vakuumlyft, fräsar, jordborr, plogar, 
med mera.

SHERPA 
LANSERAR 
NY KOMPAKT-
LASTARE

I dagarna har ett avtal kommit till stånd som ger 
OP System Norge möjligheten att sälja Senne-
bogens maskinserie Multiline Telehandlers på 
den norska marknaden. OP System har i över 
två decennier samarbetat med Sennebogen, 
och sedan tidigare säljs maskinerna av OP Sys-

tem på den svenska, danska och finska markna-
den. Det nya avtalet gäller från den 1 juni 2022. 
”Nu när avtalet trätt i kraft står våra säljare och 
servicepersonal redo att börja arbeta med Sen-
nebogens unika telehandlers”, säger Tor Idar 
Paulsen, platsansvarig och daglig leder på OP 

OP System Norge blir 
återförsäljare för Multiline

System Norge. ”Och med denna utökning av 
vårt sortiment, ser vi med stolthet och spänning 
fram emot ett utvidgat samarbete med Senne-
bogen.”

23 maj tog OP System första spadtaget till 
sitt nya huvudkontor för Norden. Det blir en 
anläggning på över 6000 m² belägen i Lands-
krona, intill Eslövsvägen strax öster om E20/
E6. På plats med spaden var OP Systems vd 
Fredrik Hagwell, Landskronas kommunalråd 
Torkild Strandberg, samt OP Gruppens ägare 
Mats Olofsson och Sten Persson, därtill press, 
lokalpolitiker, byggbolaget YLAB och ett flertal 
anställda från OPs bolag.

Den nya anläggningen kommer att inrym-
ma huvudkontor för OP System Norden, med 
försäljning, serviceverkstad och reservdelsla-
ger. Bygget är enligt OP System miljövänligt 
med material såsom järn, trä och betong. Det 
finns även planer på att montera solpaneler på 

taket. Det kommer finnas ytor för verkstad, la-
ger och tvätthall. En utställningshall med god 
takhöjd, butik och kontor inryms också. Ny-
bygget är en investering på cirka 70 miljoner 
kronor och beräknas stå klart i januari 2023. Då 
kommer de även att behöva anställa nytt folk, 
bland annat mekaniker till den nya verkstaden. 
OP System servar och säljer återvinningsma-
skiner från bland annat Doppstadt, Sennebo-
gen och Rubble Master.

”Nu får vi en efterlängtad och väl anpassad 
anläggning, som kommer bli vårt nordiska 
huvudkontor och ge oss perfekta möjlighe-
ter att bygga vidare på OP Systems fortsatta 
framgång”, säger Fredrik Hagwell, vd OP Sys-
tem.

OP bygger ny 
anläggning i Landskrona
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Demtech 2023 
INDIEN VÄLKOMNAR SVERIGE TILL      

Nu är det återigen dags för Indiens demoleringsförening IDA att samla till 
konferens och mässan DEMTECH. Den här gången blir det två hela dagar 
och allt hålls den 28-29 september i Bengaluru, Indien.

P
å DEMCON-mässan som hölls på In-
framässan 24-25 november i år ställde 
Indiens branschförening för rivare och 
håltagare ut. Branschföreningen heter 
IDA, Indian Demolition Association 

och bildades 2019. På deras senaste årsmöte 
2019 arrangerades man också en endagars-
konferense samt mässan DEMTECH. Mässan 
blev mycket uppskattade och samlade över 500 
delegater. När ett 30-tal tillverkare från hela 
världen ställde ut. På grund av pandemin, som 
drabbade Indien hårt, har man inte kunnat ar-
rangera en uppföljare av DEMTECH. Men nu 
har IDA beslutat att arrangera nästa IDA kon-
ferens och DEMTECH-mässan den 28-29 sep-
tember i Bengaluru (Bangalore), Indien.

PRESENTATION PÅ DEMCON
Som representant för IDA och DEMTECH på 
mässan DEMCON fanns styrelseledamoten 
Fazrulla Basha. Han hade en monter på mäss-
san och höll dessutom en presentation under 
DEMCON-kalaset där han berättade om IDA 
och DEMTECH. Han välkomnade framförallt 
svenska tillverkare att ställa ut sina produkter 
på mässan och hålla presentationer på konfe-
rensen den 28-29 september nästa år. DEM-

TECH 2023 kommer alltså att hållas i två dagar 
och det finns möjligheter att ställa ut och de-
monstrera produkter så mässan också kommer 
at ha ett utomhusområde. Mässan kommer att 
hållas på anläggningen White Petals, Palace 
Grounds som ligger i hjärtat av Bengaluru nära 
Mekhri Circle.

Om man som tillverkare önskar att närvara 
vid konferensen och mässan finns möjligheten 
att även bli sponsor. Det finns tre sponsorni-
våer, Headline Sponsor, Associate Sponsor och 
Affiliate Sponsor. För Headline Sponsor till-
låts endast en sponsor och positionen har re-
dan bokats av tillverkaren Volvo. För de övriga 
sponsor positionerna gäller följande:

AFFILIATE SPONSOR
Här finns totalt åtta sponsorplatser och kost-
naden är Euro 12000 per paket. Det som ingår 
i sponsorpaketet är sponsorbanner i samt-
liga nyhetsbrev om konventet och mässan, 
sponsorbanner och logotype på den officiella 
hemsidan för DEMTECH, www.demtech.in, 
företagets logotype på alla utskick och överigt 
material innan och under konferensen inklu-
sive foldrar, annonser, utskick, biljetter med 
mera.

Under konferensen ingår två rollups pla-
cerade på en framträdande plats under kon-
ferensen och mässan, en halvsidesannons i 
konferensprogrammet, tre kostnadsfria biljet-
ter till konferensen och mässan, en kostnadsfri 
monterplats på 3x3 meter, möjlighet att place-
ras reklam och broschyrer i de väskor som alla 
delegater får när de besöker mässan och kon-
ferensen, presentationsfilm på flertalet LED-
skärmar under konferensen samt ett års fritt 
medlemskap i IDA.

Från Sverige är redan Epiroc och Husqvarna 
bokade som Associate Sponsors.

PLATINUM SPONSOR
För denna sponsornivå finns totalt 10 spon-
sorplatser och kostnaden är Euro 6000. Det 
som ingår i detta sponsorpaket är företagets 
logotype i alla nyhetsbrev för konferensen och 
mässan, logotype på www.demtech.in och 
logotype med i allt dokumentationsmaterial 
som skickas ut innan mässan och konferensen.

Under konferensen ingår företagets logo-
type i konferensprogrammet, två kostnadsfria 
biljetter till konferensen och mässan, 30% ra-
batt på demonstration av utrustning, ett års 
fritt medlemskap i IDA.
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UTSTÄLLARMONTER
Som tillverkare har man även möjlighet att 
endast boka en monter på mässan eller en 
så kallad Table-top-booth som är mera av en 
bordsplats. Monterytan kostar Euro 1600. I 
utställningsplatsen ingår ett bord, två stolar, 
eluttag och förbrukning samt en person som 
står i montern.

GOLD SPONSOR
För denna sponsornivå finns totalt 10 sponsor-
platser och kostnaden är Euro 4750. Det som 
ingår i detta sponsorpaket är företagets logoty-
pe i alla nyhetsbrev för konferensen och mäss-
san, två kostnadsfria biljetter till konferensen 
och mässan, ett års fritt medlemskap i IDA och 
20% rabatt på demonstration av utrustning på 
mässan.

SILVER SPONSOR
För denna sponsornivå finns totalt 10 sponsor-
platser och kostnaden är Euro 3500. Det som 
ingår i detta sponsorpaket är företagets logoty-
pe i alla nyhetsbrev för konferensen och mäss-
san, två kostnadsfria biljetter till konferensen 
och mässan och ett års fritt medlemskap i IDA.

UTSTÄLLARMONTER
Som tillverkare har man även möjlighet att en-
dast boka en monter på mässan. Här finns en 
rad olika storlekar på montrar att tillgå och för 
att bestämma storlek och placering hänvisas 
att ta kontakt med arrangören via hemsidan 
www.demtech.in. Det finns även så kallade 

Table-top-montrar som är mera av en bords-
plats. Monterytan kostar Euro 1600. I utställ-
ningsplatsen ingår ett bord, två stolar, eluttag 
och förbrukning samt en person som står i 
montern.

INTRÄDE
Förra gång som IDAs konferens och mässan 
DEMTECH anordnades i november 2019 kom 
över 500 personer. Den här gången räknar ar-
rangörerna med betydligt fler delegater från 
när och fjärran. Kostnaden för att närvara på 

konferensen och besöka mässan under de två 
dagarna är 6,250 rupier vilket motsvarar cirka 
786 kronor. I inträdesavgiften ingår fika, för-
friskningar och middag.

ARRANGÖRER
IDAs konferens och branschmässan DEM-
TECH arrangeras av IDA och företaget River-
bends Publishing, LLC. Officiell tidning är PDi 
Magazine. För mera information om eventet 
besöka IDA eller DEMTECHs hemsidor.

www.ida.org
www.demtech.in
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 340G TELEHANDLER 
 I NYA G-SERIEN 
Sennebogens nya Telehandler 340 G kombi-
nerar räckvidden hos en teleskoplastare med 
styrkan hos en hjullastare. Den har en hytt 
som kan höjas till 4,10 meter ögonhöjd, en 
lasthöjd på 7,7 meter och en lastkapacitet på 4 
ton, och kombinerar kompakta dimensioner 
med hög prestanda, räckvidd och bästa över-
blick, enligt OP System som är svensk gene-
ralagent för Sennebogens teleskoplastare och 
materialhanterare. Modellen kännetecknas 
bland annat av en massiv stålram och robust 
teleskoparm; quick-change för snabbt byte 
av olika verktyg (finns även quick-change för 
Volvo, Kramer, JCB eller Manitou som tillval); 
kraftfull drivlina och optimal kraftöverföring 
genom Z-kinematik; skophöjd upp till 7,7 me-
ter med lyftkapacitet på 4 ton; Maxcab-hytt 
med 360° sikt runtom; steglöst höjbar hytt 

(ögonhöjd 4,10 meter); tre sorters styrning 
(fram-, fyrhjuls- och krabbstyrning); optimal 
kylprestanda med reversibel fläkt som säker-
ställer fritt luftintag även i dammiga förhål-
landen; kompakta mått för arbete i trånga 
miljöer (5,5 meter lång, knappt 2,5 meter 
bred); låg tyngdpunkt; samt enkel åtkomst till 
servicepunkter, enligt OP System. Arbetsvik-
ten ligger på 9,3 ton och maskinen drivs av en 
Steg V 100 kW dieselmotor.

 WACKER NEUSON 
 LANSERAR SIN FÖRSTA 
 ELEKTRISKA TELESKOPLASTARE 
På Bauma 2022 lanserade Wacker Neuson sin 
första elektriska teleskoplastare, TH412e. Den 
är ett viktigt tillägg för tillverkaren i kategorin 
zero emission, som tack vare sin kompakta de-
sign möjliggör arbete i till exempel underjor-
diska parkeringar utan lokala utsläpp. Den nya 

 TELESKOPLASTARE 2022 
I år släpps flera nya teleskoplas-
tare, framför allt i samband med 
mässan Bauma. Sennebogen 
lanserar en ny modell i G-serien, 
Manitou släpper två lågvikts-
modeller och Wacker Neuson 
introducerar sin allra första 
elektriska teleskoplastare.
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elektriska teleskoplastaren har en oavbruten 
drifttid på upp till 3,1 h med standardbatteriet 
och upp till 5,2 h med extrabatteriet. Teleskop-
lastaren har ett batterihanteringssystem, BMS, 
som övervakar litiumjonbatteriet, ökar dess 
effektivitet och säkerhet och även eliminerar 
djupurladdning. Laddluckan på baksidan av 
maskinen är lättillgänglig och möjliggör snabb, 
okomplicerad laddning.

 MANITOU- 
 TELESKOPLASTARE PÅ BAUMA 
Manitou lanserade flera nya teleskoplastare på 
Bauma 2022, bland annat de nya lättviktarna 
Ultra Light Manitou, ULM, som kommer ut 
på den svenska marknaden under hösten/
vintern. De två maskinerna har en lyfthöjd på 
över 4 meter och är anpassade för transport på 
3,5 tons trailer. De båda ultrakompakta maski-
nerna, ULM 412 H och ULM 415 H, delar sam-
ma yttermått, nämligen 1,49 meter på bredden 
och 1,92 meter på höjden. Den mest avgörande 
skillnaden är lyftkapaciteten, där ULM 412 H 
lyfter 1,25 ton till 4 meters höjd, och storebror 
ULM 415 H lyfter 1,5 ton till samma höjd. De 
kompakta måtten och den beskedliga maskin-
vikten är skapade med siktet inställt på bygg-
branschen. Det gör maskinerna enkla att flytta 

mellan olika arbetsplatser. Detsamma gäller 
såklart inom en mängd olika branscher. För 
hantverkare inom bygg och trädgård så skapar 
teleskoplastarna möjlighet att snabbt rycka ut 
på ett jobb och få med sig maskinen med hjälp 
av endast ett enkelt maskinsläp. Maskinerna 
har fyrhjulsdrift och pendlande bakaxel med 
en markfrigång på 29 cm vilket gör att de kla-
rar sig i ojämn terräng.

Manitou lanserade också den hundra pro-
cent elektriska teleskoplastaren MT 625e, 
med en kapacitet på 2,5 ton och en höjd på 6 
meter, som garanterar lika bra prestanda som 
förbränningsversionen i samma storlek. Den 
här modellen är utrustad med ett 25 eller 33 
kWh litiumjonbatteri, vilket minskar under-
hållet med 56 procent och den totala ägande-
kostnaden för användaren. MT 625e är läm-
pad för användning inomhus och har samma 
fördelar som övriga modeller i det kompakta 
teleskoplastarsortimentet, från Safety Pack 
till Harmony-skärmen för säker och enkel an-
vändning.

Manitou har i år även lanserat fyra nya 
mellanstora teleskoplastare med förbrän-
ningsmotorer. De nya modellerna – MT735, 
MT935, MT1135 och MT1335 – har mellan 
7 och 13 meter lyfthöjd och lyftkapacitet på 

3,5 ton. De två 11- och 13-metersmodellerna 
finns med två transmissionsversioner, mo-
mentomvandlare eller hydrostatisk, för att 
möta användarnas olika behov. Två motorer 
finns tillgängliga för samma modeller, en 75 
hk version eller en 100 hk version. Dessa te-
leskoplastare är alltså utrustade med samma 
instrumentbräda som resten av sortimentet, 
med en Harmony-skärm, samt möjlighet att 
flytta dess kontrollknappar till nära armstö-
det (Double Switch Buttons). Dessa fyra mo-
deller har en ny hytt för förbättrad panora-
masikt, med en ny vindruta placerad lägre för 
att bättre kunna se lasten när bommen sänks 
och för att underlätta montering av redskap. 
En ny, smalare och robustare svävande gaf-
felvagn har också designats för att optimera 
sikten med bommen sänkt. Denna vagn har 
designats för att vara kompatibel med de 14 
och 18 meter höga modellerna.

Manitous runtomsvängande teleskoplas-
tare MRT2260 och MRT2660 finns nu också 
som eldrivna versioner med lyfthöjder på 22 
respektive 26 meter. Lastkapaciteten är fortfa-
rande 6 ton, och maskinerna har sammantaget 
samma prestanda med en elmotor i motorut-
rymmet som de har med en dieselmotor mon-
terad.
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Milwaukee Tool lanserar dammsugartillbehöret 
Air-Tip, utformat för att avlägsna byggavfall från 
heltäckningsmattor med kort till medellång lugg. 
I munstycket sitter en roterande borste som drivs 

av ett M12 RedLithium-batteri och frigör smuts 
och damm som fastnat i mattan. Munstycket är 
utrustat med LED-belysning för bättre sikt i ut-
rymmen med svag belysning.

Milwaukee lanserar 
dammsugarmunstycke

Med DM 1 PACE utökar Husqvarna Construction 
sitt erbjudande till kunder som behöver batteridrivna 
produkter för att utföra de tunga jobben. Detta in-
kluderar den nyligen utvecklade batterikärnborren, 
som drivs av Husqvarnas eget batterisystem PACE.

”Efterfrågan på elektrifierad utrustning växer 
inom många av våra segment och marknader. Vår 
prisbelönta K 1 PACE kapmaskin har banat väg och 
visar de möjligheter vi har för att stödja våra kunder 
i övergången till en resurssmart ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp. Det har tagits emot mycket väl av 
våra kunder”, säger Joe Taylor, Senior Director, Glo-
bal Product & Service Management på Husqvarna 
Construction.

LADDAD MED MÖJLIGHETER
Med i-serien och PACE-systemen erbjuder Hus-
qvarna Construction två egna batterilösningar. På 
Bauma 2022 i Tyskland och svenska mässan DEM-
CON visade man upp dessa nyheter. ”Vi visade 
ytterligare utrustning på vårt PACE 94 V batteri-
system, batterikärnborren DM 1 PACE och stoft-
avskiljaren DE 120 PACE, två kraftfulla maskiner 
som gör PACE-systemet till ett starkt alternativ för 
kunder som föredrar att arbeta med mobilitet av 
sladdlös utrustning med nollutsläppstänkande på 
en byggarbetsplats”, säger Joe Taylor.

”På sätt och vis speglar vår närvaro och nya intro-
duktioner på Bauma och DEMCON de samhällsut-
maningar som byggbranschen i stort står inför, där 
hållbarhet är en integrerad del i all vår produktut-
veckling under lång tid. Lika viktigt är att vi, som en 
totallösningsleverantör och partner med lokal när-
varo över hela världen, kan stödja ett mycket brett 
spektrum av våra kunders nuvarande och framtida 
behov, säger Joe Taylor.

”Vi är här för att stödja våra kunder i att forma 
framtiden, morgondagens stadsmiljöer byggs av 
proffs och deras framgång är vår. Det gör vi genom 
att kombinera vår passion för innovation och håll-
barhet. Vårt engagemang omfattar många aspekter 
som ligger oss varmt om hjärtat och nyckeln till våra 
kunder; hälsan och säkerheten för dem som använ-
der vår utrustning, premiumkvalitet, effektivitet, 
produktivitet och – slutresultatet levereras samtidigt 
som miljöpåverkan minimeras”, säger Joe Taylor.
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