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Äntligen en riktig kantslip!
HTC 270 Edge Grinder minskar tiden för kantslipning drastiskt. 

Maskinen är avancerad, men samtidigt enkel att använda och 

tack vare de många olika konfigureringsalternativen kan man 

uppnå en mer kontrollerad och ergonomisk slipning än 

någonsin tidigare. Med ett sliphuvud som endast mäter 
100 mm i höjd kommer du åt att slipa under hyllor mm vilket är 

unikt. Läs mer om världens mest avancerade kantslip på 

www.htc-floorsystems.com eller ring HTC på 0121-294 00

www.htc-floorsystems.com
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Nu sjunger 2011 på sista versen och ingen vet vad 2012 bär med 
sig för den svenska rivnings- och håltagningsbranschen. Men det är 
ingen idé att gå och hänga läpp och oroa sig för konjunkturerna. I 
det här numret av Professionell Demolering publicerar vi vår årliga 
Håltagningsspecial där vi dels pratat med ett antal entreprenörer 
i branschen. Att döma av svaren så får vi väl ändå säga att 2011 
fick godkänt. Sysselsättningen är i det stora hela ganska god om 
än det är lite ojämnt fördelat i landet. De flesta vi talat med känner 
ingen direkt oro över nästa år utan bedömer att 2012 kommer att 
bli ungefär som 2011. Men vid det här laget har vi vant oss vid att 
konjunkturerna kan vända ganska snabbt så det är först en bit in i 
2012 som vi kan göra en riktig bedömning.

Vad gäller lansering av nya produkter så har 2011 varit 
lite av ett mellanår. Under 2010 kom många nya produkter lite 
grann beroende på mässan Bauma och en del av dessa nyheter 
har liksom vunnit laga kraft under 2011. Därför har nyhetsflödet 
varit lite dämpat under året. Men en del nyheter har lanserats och 
kopplat till temat Håltagningsspecialen kan du läsa mer om dessa 
nylanseringar.

Under nästa år händer en hel del. Bland de mässor som sticker 
ut under 2012 kan nämnas Nordbygg, Intermat i Paris, Maskinexpo 
och i september branschens egen mässa DEMCON. Upplägget 
på DEMCON kommer att bli ungefär detsamma som 2010 med 

“Optimism inför 2012?”
tungt fokus på utrustning för rivning, betonghåltagning, återvin-
ning, betonggolvslipning och polering, vattenbilning, hantering av 
byggdamm och betongslam och mycket mera. Maskinuthyrning i 
mässan ExpoRent kommer att finnas med även 2012 men denna 
gång kommer denna sektor att tydligare integreras med DEMCON.

Vi kommer också att bereda särskilt utrymme för det 
faktum att branschföreningen Håltagningsentreprenörerna inom 
Sveriges Byggindustrier fyller 25 år. Mässan för en dialog med 
branschföreningen och hoppas att man väljer att lägga ett särskilt 
firande i samband med DEMCON. Mässan håller också på att titta 
på olika lösningar för att hjälpa till att transportera mässbesökarna 
till mässan. Samtal förs med både flyg- och bussbolag. Mer 
information om detta under våren.

En annan intressant fråga som Tony Stigmanslid lyfte i förra 
PD och som HiBs ordförande Anders Andersson tar upp i sin spalt 
här nedan är att återuppta frågan om ett eventuellt samgående 
mellan håltagare och rivare. Det är en stor men mycket intressant 
fråga. Sverige har ett unikt samband mellan håltagare och rivare 
som har flera olika orsaker. Vår svenska tillverkare spelar en stor 
roll för detta. Vi har en lång tillverkningstradition där många av 
de verkliga innovationerna ursprungligen utvecklades i Sverige. 
Detta har påverkat våra entreprenörer i stor grad. En gemensam 
nämnare är förståss användningen av rivningsrobotar bland både 

rivare och håltagare. Här har förståss Brokk haft en stor del i denna 
utveckling sedan 1970-talet.

Frågan om samgående är naturligtvis en process som skall 
diskuteras bland medlemmarna i de båda branschföreningarna. 
Jag skulle gärna se DEMCON i september, 2012 som en lämplig 
plats för en öppen diskussion i någon form av stormöte. Kanske 
något att fundera vidare på.

Slutligen vill jag passa att tillönska alla våra läsare, annonsörer 
och andra samarbetspartners en riktigt fröjdefull jul, ett gott nytt år 
och ett stort tack för året som varit. Lev väl!

Jan Hermansson, redaktör
jan.hermansson@pdworld.com
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Ledaren för denna utgåva av Professionell Demolering är 
skriven av ingen mindre än branschföreningen Håltagnings-
entreprenörernas ordförande Anders Andersson. Anders är 
till vardags vd och delägare av håltagningsentreprenören 
VOID AB med säte i Borlänge.

Jag skulle vilja delge en del information om vad som händer inom 
Håltagningsentreprenörerna (HiB) just nu och vilka diskussioner som 
förs. Men först skulle jag vilja göra ett litet tillrättaläggande. I förra 
numret av PD skrev Jan Hermansson i sin spalt att han undrade 
varför vi på HIB inte planerade vår jubileumsresa i samband med 
IACDS och CSDAs möte på Hawaii. Svaret är enkelt: Vi hade 
redan spikat resmål med leverantörer och i styrelsen innan IACDS 
bestämde att lägga sitt möte på Hawaii. En resa som HiB nu planerat 

“En branschförening som strävar framåt”
in kräver väldigt mycket förberedelser och det är näst intill omöjligt 
att göra en “kovändning” när allt redan bokats in.

Sammanslagning med rivarna
Många gånger tidigare har frågan om ett samgående mellan HiB 
och Riv- & Saneringsentreprenörerna tagits upp. HiB ställde vid 
ett tillfälle frågan 2008 och nu kommer frågan tillbaka från Riv- & 
Saneringsentreprenörerna. Personligen tycker jag att det är en bra 
idé. Tony Stigmanslid skrev om det i förra numret av PD och han 
och jag diskuterade frågan innan ledaren publicerades. Tony när-
varade också på HiBs styrelsemöte den 6 december i Stockholm. 
Vid mötet bestämdes att ha ett gemensamt styrelsemöte i februari 
2012. Detta är bara en process som har startat så får vi se vart det 
leder. Alla som är kritiska och som jag ser det strävar bakåt kan ta 
det lugnt. Vi ska bara känna lite på varandra och diskutera för- och 
nackdelar med en eventuell sammanslagning av föreningarna.

Våra branscher har ju smält ihop en hel del. Jag kan ta 
mitt eget bolag som exempel. VOID är ju ett håltagningsföretag 
men gör även en hel del rivnings- och sanerings arbeten dock i 
mindre omfattning. På DEMCON-mässan träffade jag några rivare 
som köpte håltagningsutrustning. Ocab, som är en rikstäckande 
saneringsfirma, erbjuder håltagning på vissa orter. 

Viktigt med utbildning
Utbildning tycker jag är viktigt, när jag först klev in i styrelsen var 
utbildning och en ny “Branschspecifika tillägg” det som jag ville ha 
fram snabbt. Och det har man lärt sig nu att det inte går snabbt hos 
stora organisationer som ska godkänna utbildningsmaterial med 
mera. Jag hoppas att vi under 2012 kommer att ha en utbildning 
klar för håltagare. Denna kan kanske också användas som grund 
till en rivningsutbildning.

Under 2012 firar HiB 25års jubileum och det ska firas i januari 
då HiB arrangerar en studieresa till USA med våra leverantörsmed-
lemmar. Vi ska till Los Angeles där vi kommer att göra ett flertal 
besök knutet till branschen. Sedan bär det av till mässan World of 
Concrete i Las Vegas. Vi har även beslutat att ha en 25-årsfest som 

samordnas med mässan DEMCON den 6-7 september.
Låt oss fira HiB riktigt ordentligt nästa år och ni som inte är 

medlemmar ännu nu har ni chansen att gå med.
Vid pennan

Anders Andersson
Ordförande i Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges 

Byggindustrier och VD för håltagningsentreprenören VOID AB

Ovan bilder från två projekt som VOID AB utfört.
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Brokk AB, världens ledande tillverkare av fjärrstyr-
da demoleringsrobotar stärker sin närvaro i Norge 
genom att bilda Brokk Norge A/S i oktober 2011. 
Brokk har hittills arbetat med en lokal distributör i 
Norge, men väljer nu att starta ett eget säljbolag 
för att göra en kraftfull och långsiktig investering 
för starkare närvaro i landet. 

Brokk Norge blir det åttonde dotterbolaget på 
kort tid. Det senaste var Brokk (Beijing) Machines 
in China, som bildades tidigare i år. Brokk Norge 
kommer att driva försäljning-  och servicefunktion 
från ett strategiskt beläget kontor strax utanför 
Oslo. Personal är redan tillsatt och har  kommit 
igång med försäljningsarbetet. ”Strategiskt är 
detta en viktig satsning på Norge som marknad, 
då vi nu kommer att vara närvarande på ett helt 

Håltagningsentreprenörerna inom 
Sveriges Byggindustrier, HiB genom-
förde i september sin årliga golftävling, 
HiB-golfen. I år spelade man på Täby 
GK onsdagen den 14 september. 
Vädret var typiskt svenskt, rapporterar 
Arne Holgersson som höll i arrangemanget. Man 
var totalt 11 deltagare och efter en rafflande 
golfdag stod det klart att vinnaren med 82 slag 
blev den utvandrade jössehäringen Lars Eriksson. 
På god andraplats kom förra årets mästare Lars 
Wassberg med 83 slag och på tredje plats Tyrolits 
Sonny Pettersson med 84 slag.

OilQuick får stororder från AF Decom. AF Decom 
som är nordens största rivningsentreprenör 
beställde nyligen ett större antal OilQuick system 
passande grävmaskiner mellan 25-45 ton.

AF Decom har efter leverans av denna 
order utrustat hela sin rivningsflotta på över 50 
grävmaskiner och ca 140 redskap med OilQuicks 
snabbfästessystem.

www.oilquick.com

OilQuick levererar 
stororder till AF Decom

Brokk startar dotterbolag i Norge
nytt sätt samt bättre kunna stötta våra norska 
kunder i det dagliga arbetet. Vi ser stor potential 
i den norska marknaden och är beredda att 
satsa för att växa”, säger Martin Krupicka VD 
för Brokk AB. 

Brokk har sedan ett antal år tillbaka ett 
100-tal maskiner som arbetar runt om i Norge. 
Brokk har numera hela åtta maskinmodeller i 
produktutbudet vilket innebär att företaget kan 
möta i princip alla de olika komplexa demoler-
ingsbehoven som finns i landet. ”Vi har redan 
kommit igång med säljarbetet  och ser fram emot 
att många stora nya projekt drar igång”, säger 
Dag-Helge Andresen, nyligen tillträdd General 
Manager på Brokk Norge. 

www.brokk.com

HiB-golfen avgjord: Segern “geck te en” värmlänning
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I oktober började en ny säljare på Tyrolit, Johan 
Sundstedt. Han skall främst fokusera på bygg och 
uthyrning i Stockholm och Mälardalen. Johan är 
29 år och har själv arbetat som håltagare i sju år. 
Att han kan håltagning och förstår sina kunders 
vardag råder inget tvivel om.  ”Jag ser mitt nya 
jobb som en stor men rolig utmaning och ser 
mest fram emot att komma ut i verkligheten och 
träffa alla kunder”. Johan bor i Täby med sin 
sambo och fritiden ägnar han gärna åt vänner 
och familj. Golf är ett annat stort intresse, liksom 
fotboll som han spelar med sitt lag Brottby SK.

www.tyrolit.se

Organisations-
förändring på VSM 
VSM har utökat organisationen med en ny medar-
betare i bolagens ledning. Markus Broström, 34 år, 
kommer närmast från Veidekke och har lång erfaren-
het av främst infrastrukturarbeten som arbetsledare 
och projektchef. VSMs och Markus vägar korsades 
inledningsvis vid byggandet av nya E4 Uppsala 2003 
och han har sedan dess varit verksam vid ett flertal 
av de projekt vi deltagit i. VSM såg att Markus hade 
de kvaliteter de eftersöker och även att personalen 
uppskattade hans ledarskap på de projekt man varit 
engagerade i. I samband med detta startas ett nytt 
bolag vid namn “VSM Entreprenad AB” där Markus 
är VD och delägare. Syftet med nya bolaget är att 
bedriva underentreprenader & maskinförmedling 
i bygg- och infrastrukturprojekt, även hantera 
krossningar i vissa projekt. Verksamhetsområdet 
är i första hand Mellansverige men vissa typer av 

Johan Sundstedt ny 
säljare på Tyrolit

Segraren, Lasse Eriksson i mitten, tvåan Lars Wassberg till höger och tredjeplatsens Sonny Pettersson.

Ovan: Prisbordets 
läckerheter.

projekt/entreprenader är man intresserade av inom 
hela Sverige.

www.varmdoschakt.se

Två nya säljare hos 
Husqvarna och ytter-
ligare en eftersökes
Husqvarna Construction Products har förstärkt 
organisationen med två säljare, en i sydvästra Sverige 
och en i Stockholm. Man söker dessutom ytterligare 
en säljare i Stockholm. Oskar Olsson är företagets 
nya säljare i sydvästra Sverige. Oskar utgår från 
Husqvarnas servicecenter i Hisings Backa. Hans 
arbetsuppgifter är att besöka återförsäljare och 
uthyrningsföretag.

Ola de Besche är sedan en tid anställd som 
säljare i Stockholm. Han utgår från företagets 
servicecenter i Västberga. Olas huvudsakliga 
arbetsuppgifter är att besöka håltagningsentrepre-
nörer i Stockholmsområdet. Vi hälsar Oskar och Ola 
välkomna till branschen.

www.husqvarnacp.com

Oskar Olsson

Ola de Besche
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Varför är diamanterna fördelade så här?
Jobba i armerad betong så förstår du.
Den optimala, tredimensionella fördelningen av diamanterna kännetecknar Diagrip™, 
vår unika teknologi för diamantverktyg. Denna fördelning gör att varje diamants 
kapacitet utnyttjas till fullo tack vare att diamanterna exponeras och förbrukas  
i jämn takt. Detta resulterar i långlivade verktyg med överlägsen prestanda för snabb 
och smidig sågning, borrning och kapning. Inte minst när du jobbar i kraftigt 
armerad betong. Studier visar att Diagrip™-verktyg är cirka 20 % effektivare  
än traditionella verktyg.

Vi har ett brett utbud av Diagrip™-verktyg för 
alla typer av jobb inom byggindustrin. Du hittar 
hela sortimentet på vår webbplats.

GolvsåGninG – F 1200-serien

väGGsåGninG – W 1200-serien

BorrninG – D 1200-serien

KApninG – s 1200-serien



Nya Brokk 100 ersätter 90:an
Brokk har gjort det 
igen! Det är bara 
några veckor sedan 
vi berättade om nya 
Brokk 800. Nu lanse-
rar företaget ytterli-
gare en nyhet, Brokk 
100 som på sikt kom-
mer att ersätta Brokk 
90. Under de senaste 
två åren har Brokk 
hålet ett högt utveck-
lingstempo och ersatt 
alla befintliga model-
ler med nya.

Det var redan den 27 oktober som Brokk lyfte på förlåten till sin 
nya skapelse, Brokk 100. Då bjöd man in befintliga och nya kun-
der till en produktvisning vid företagets fabrik i Skellefteå. Bland 
besökarna fanns bland annat medlemmar i branschföreningen 
Håltagningsentreprenörerna. 

Hög utvecklingstakt
Det har duggat tätt mellan nyheterna från Brokk under de senaste 
åren. Nu har hela produktsortimentet uppgraderats med nya ma-
skiner och sist ut i raden är alltså Brokk 100 som ersätter Brokk 
90 på sikt. För några månader sedan lanserade Brokk sin största 
modell, Brokk 800, vilken du kan läsa om på sidan 12. 

Brokk är utan tvekan marknadsledare inom segmentet med 
en lång utvecklings- och tillverkningstradition. Men den starka 
frammarschen hos Brokk kan nog till viss del ha att göra med att 
Husqvarna Construction Products flåsar en aning i nacken med sina 
rivningsrobotar. Egentligen är det en utmärkt lösning för kunden 
med två tillverkare av rivningsrobotar i Sverige. Och kampen om 
att fånga kundens “gunst” blir tätare och produkterna bättre.

Tidningen PD kunde tyvärr inte närvara vid Brokks vis-
ning den 27 oktober men fick istället möjlighet att se nya 
Brokk 100 vid Brokks serviceverkstad och försäljningskontor 
i Kista för några veckor sedan. 

“Brokk 100 är uppföljaren till en av våra mest sålda 
rivningsmaskiner någonsin. Denna nya generationens 
Brokk ger kunden hela 35 procent större slagkraft, 
lägre vikt och transporthöjd och ännu mer mångsi-
dighet inom tuffa rivningsjobb i små utrymmen”, 
berättar Mikael Gardell, försäljningsansvarig för 
Sverige.

Mindre, starkare och mera flexibel
I trånga miljöer har storleken verkligen betydelse. Kraften och allsidig-
heten blir avgörande och det är just detta som är mest framträdande 
hos nya Brokk 100. Kompakt design, enkel manövrering, oöverträffad 
stabilitet och kraftfulla redskap gör den idealisk i alla slags bygg- och 
industrimiljöer där golvlasterna är begränsade, samtidigt som behovet 
av maximal rivningskapacitet är stort.

Det nätta utförandet gör Brokk 100 lätt att transportera på 
en pickup eller vanlig personbilsläp. På plats ryms den i en vanlig 
personhiss och tar sig även lätt uppför trappor. Allt kunden behöver 
göra är att koppla på strömmen och sätta igång. Maskinen går till 
och med att köra på en 16 amp säkring när det behövs. 

Brokk 100 har också försett med en rad olika finesser och styrs 
med hjälp av Brokks nya och uppdaterade fjärr-

kontroll som gjorts smidigare att arbeta med. 
En fördel på maskinen är att elkabeln kan 

enkelt vridas åt sidan. Användningsom-
rådet för Brokk 100 är  lättare och 

medeltunga rivningsuppdrag i 
bostäder, stads- och indu-

strimiljöer.
www.brokk.com

Längst ut på båda sidor Leif Pettersson (vänster) och 
Adam Afarin arbetar på serviceverkstaden i Kista. Två från vän-
ster Martin Burström, eftermarknadsansvarig, Mikael Gardell, 
försäljningschef för Sverige, Eva Skinner, marknadskommuni-
kationschef och Martin Krupicka, VD.

Brokk 100 är laddad med smarta egen-
skaper och lösningar som matt den är 
lägre, kompaktare, mera stryktålig, 
35 procent starkare. En smart detalj 
är att kabel kan vikas åt sidan för att 
skyddas för skador.

Det nya radiostyrningssystemet och 
kontrollådan har gjorts enklare och 
tydligare att arbeta med.
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I mitten av 2000-talet upplevde företaget Härnösands Bygg-
returer att de behövde göra något för att förenkla det dagliga 
arbetet och företagets administrativa rutiner. Man behövde 
ett hjälpmedel för att planera och bevaka de dagliga jobben 
för att bli effektivare, förbättra kvaliteten både inom bolaget 
och ut mot kund. Man påbörjade arbetet med vad som skulle 
utmynna i något man kallade Byggdagboken.

Ett “all-round-system” som förenklar 
rutiner, ökar kvalitet och kontroll

Idag är Byggdagboken ett vedertaget hjälpmedel bland 
många entreprenörer och inte minst bland Härnösands 
Byggreturer AB själva som ut-
vecklade programmet. Det är 
helt internetbaserat, inga tunga 
program behövs. Fakta lagras på 
en extern server som regelbundet 
säkerhetskopieras i flera steg. 
Byggdagboken blev så lyckad 
och hade en omedelbar effekt på 
Byggreturers eget arbete att andra 
entreprenörer började intressera 
sig för programmet.

“Många av våra kolleger 
hade ställts inför samma problem 
med de interna rutinerna som vi. 
När man nu fick tillgång till ett 
internetbaserat system som rätade 
upp administrationen genom smidig tidsrapportering, kontroll 
på material och kostnader samt med så kallad ÄTA-hantering 
var beslutet inte så svårt”, berättar Nicklas Klingberg som är 
den som vidareutvecklat Byggdagboken sedan 2008. 

“ÄTA står för “Ändrings- och tilläggsarbeten”, till-
lägger Nicklas.

Efter detta togs beslutet att marknadsföra Byggdag-
boken som en egen produkt. Sedan 2008 när man sjösatte 
produkten har hundratals entreprenörer börjat använda 
Byggdagboken. Det är framförallt håltagare och rivnings-
entreprenörer som använder den men den funkar precis 
lika bra inom annan entreprenadverksamhet som bygg- och 
anläggning, VVS, brandtätning, kommunverksamhet med 
mera. Produkten går också att specialanpassa exakt efter 
användarnas önskemål. Det är i huvudsak arbetsledarna 
som använder den medan övriga anställda rapporterar in 
uppgifter om pågående projekt. Även beställaren kan logga 
in i Byggdagboken för att kolla hur hans projekt fortlöper och 
godkänna olika delarna i ett projekt så att man kan komma 
vidare. Transparensen är total och det är enkelt att få en klar 

Entreprenörens optimala 
virtuella hjälpreda

bild över ett projekts status. Det är själva tanken med pro-
grammet. De som rapporterar in uppgifter kan även lägga in 
bilder på sitt arbete vilket gör kontrollarbetet ännu tydligare. 
Det går att plocka ut filer och underlag från programmet 

för färdigställande av kalkyler 
och offerter.

Fördelarna är många med 
Byggdagboken och listan på ex-
empel kan göras lång. Ett exempel 
är att Byggdagboken underlättar 
kontrollen av ett företags maski-
ner och utrustningar. Om man har 
många projekt igång samtidigt 
kan det vara svårt att veta den 
exakta fysiska placeringen och 
om den används för tillfället. 
Med Byggdagboken är det lätt 
att lokalisera utrustning ifall den 
behövs på ett annat projekt.

“Betalar sig snabbt”
Som sagt behövs inget dataprogram för att arbeta med Bygg-
dagboken, bara en internetuppkoppling. Information till olika 
projekt kan läggas in via arbetarnas mobiltelefoner genom en 
speciell app. Man måste dock ha en så kallad Smart Phone 
för att det ska funka. Men det vanligaste sättet är ändå att 
hantera sitt konto via en dator med internetanslutning. Det 
handlar heller inte om några svindlande kostnader. Startav-
giften ligger på 3000 kr och sedan betalar man 200 kr per 
användare och månad. Det är då i huvudsak arbetsledarna 
som använder Byggdagboken.

“Man får väldigt mycket för den kostnaden”, hävdar 
Johan Wallmark som är ny Controller på Härnösands Bygg-
returer sedan i augusti.

“Byggdagboken är ett direktverkande hjälpmedel för 
att öka företagets vinst. Med optimal ordning och reda blir 
företaget mera effektivt i alla instanser. Inget lämnas åt 
slumpen och inget missas om man följer arbetsformerna i 
Byggdagboken. Man ökar kontrollen avsevärt och därmed 
även kvaliteten på våra tjänster samt att vi kan utföra en 

mycket bra uppföljning på våra jobb. Byggdagboken ger en 
trygghet både för entreprenören och slutkunderna. Sedan 
är det även en viktig intern kontroll av de anställda att 
jobben utförs korrekt och i tid. Det är ett utomordentligt 
bra hjälpmedel för oss som vi inte skulle kunna vara utan”, 
fortsätter Johan.  

De flesta som jobbar med håltagning professionellt vet 
att jobben blir allt mer komplexa. Det är idag väldigt svårt 
att arbeta utan ett fungerande administrativt kontrollsystem. 
Johan Wallmark kan verkligen rekommendera Byggdagboken 
till andra håltagare.

“Jag har bara jobbat i den här branschen några månader 
men det är lätt att göra den bedömningen att Byggdagboken 
är en verklig tillgång för oss. Kostnaden att ha den jobbar 
man snabbt in”, säger Johan.

Men det var egentligen en tillfällighet att den blev en 
extern produkt. “När Byggreturer började utveckla den var 
inte tanken att den skulle erbjudas till andra. Vi ville själva 
bli bättre inom våra tjänster. Det var mer en tillfällighet att 
andra fick nys om produkten. Om vi kan tillföra något som 
hela branschen har nytta av så varför inte”, säger Nicklas.

Men man har valt att växa långsam. Man marknadsför 
produkten sparsamt och de flesta nya kunder kommer vi 
egna hemsidan www.byggdagboken.nu. PD berättade en 
del om produkten då den lanserades 2008 men i huvudsak 
har informationen spridits mun till mun.

Rotgruppen i Stockholm AB är en användare av 
Byggdagboken och arbetsledaren Mikael Lygdman lovordar 
produkten: 

“Jag väldigt nöjd, Byggdagboken skiljer sig helt från 
det jag använde tidigare. Allt är digitalt, lätt att använda 
och ändra i. Man kan skapa en dagbok direkt till kunden 
där de själva kan gå in och kolla. Sedan kan man smidigt 
samla alla gubbar och leverantörer på ett och samma ställe. 
ÄTA-delen finns logiskt med och kunden kan kontrollera att 
ändringar är utförda. Smidig att jobba med, lätt att sätta 
sig in i. Mycket enklare än det vi hade tidigare. Det märks 
att Byggdagboken är gjord av branschfolk som känner till 
behovet”, säger Mikael Lygdman.

www.byggdagboken.nu

Det började som ett sätt 
att förbättra sina egna ru-
tiner och administrationen. 
Arbetet blev så lyckat att 
det utmynnade i en extern 
produkt som kom hela bran-
schen till nytta. Det handlar 
om Byggdagboken. 

Nicklas Klingberg har utvecklat Byggdagboken sedan 2008 då den lanserades.

Byggdagboken är helt internetbaserad och 
utförlig beskrivning hittar man på hemsidan 
byggdagboken.nu.



CASE Construction Equip-
ment har utsett en ny gen-
eralagent för den svenska 
marknaden. Valet blev Mas-
kinia AB med dotterbolaget 
Swecase AB. Maskinia har 
27 år i branschen och ett väl 
etablerat försäljnings- och 
servicenätverk i Sverige för 
Doosan entreprenadmaski-
ner.
“Swecase AB kommer att bli ett dotterbolag till Maskinia 
och vi ser stora synergier med att ha två märken i företaget 
med delvis separata organisationer”, säger Bo Holmquist, 
VD Maskinia.

Starkt varumärke
CASE är ett globalt varumärke med fantastiska kvalitets-
produkter och ett brett produktprogram. Man har bland 
annat ett starkt program för rivningsapplikationer och rent 
generellt lämpar sig CASE tunga bandgrävare för avancerade 

rivningsuppgifter. Det som gör CASE så intressant är att man 
är ledande inom både kvalitet och driftskostnader. CASE har 
jobbat i många år med att sänka bränsle- och underhålls-
kostnader, vilket skapar en betydande skillnad ekonomiskt 
för CASE-kunden. De japanska grävmaskinerna tillverkas av 
Sumitomo i Japan och är mycket uppskattade på marknaden 
bland annat för den sin hydraulik och de bränslesnåla mo-
torerna. Hjullastarna är byggda i USA och är kända för att 

Maskinia ny 
generalagent för Case

ha ledande tipplaster och bränsleförbrukning. CASE erbjuder 
även ett komplett sortiment av minigrävare, kompaktlastare, 
teleskopslastare, bandtraktorer och traktorgrävare.

”Kombinationen av ett brett sortiment och en produkt i 
världsklass gör att vi kan tillgodose våra kunders höga krav 
på kvalitet, produktivitet & driftskostnader på dagens entre-
prenadmaskiner”, säger Daniel Forsberg, Marknadsansvarig 
på Maskinia AB.

I Case-grävaren Bo Holmquist, grundare och ägare av Maskinia AB som i sin tur äger nya bolaget Swecase AB.
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Rivnings-/sorteringsgrip

Möt oss på MaskinExpo!
Monter X51, X53

JÄ R FÄ LL A 08-36 69 70  |  K A R L S TA D 054-53 40 50  |  K ARL SKOGA 0586-595 10 
S Ö R B Y G D E N  0696-701 34  |  L U L E Å  0920-250 230  |  E S LÖV 0413-55 88 82

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

Multiverktyg

PulveriserareHanteringsgrip Rivningsgrip/kross

Rivningssax

Sikt-/krosskopa
grävmaskiner
Lastmaskiner

Entrack breddar med Robi.

Hydraulhammare

www.ramtec.fi

www.entrack.se

RÅD i Sverige AB, numera Kuusakoski Recycling 
är en svensk rivningsentreprenör som använder 
maskiner från Case. Här en rivningsutrustad Case 
CX8000 med en rivningsbom på upp emot 50 meter 
i räckvidd. Bilden kommer från ett rivningsjobb man 
utförde i Qatar. 

4-2011 • Branschtidningen Professionell Demolering    11

Storsatsar på CASE
Maskinia AB kommer att satsa stort på att bygga en ledande 
service-, reservdels- och säljorganisation för CASE i Sverige. 
Maskinias kontor i södra Sverige kommer att kompletteras av 
NTC i Sundsvall för norra Sverige samt Leif Nilsson Entreprenad 
i Värmland. Diskussioner pågår med ett antal möjliga säljare och 
serviceverkstäder och det är möjligt att Maskinia nu kommer 
öppna ytterligare kontor. Målet är att skapa en komplett orga-
nisation från norr till söder för att bilda det nya ”Caseteamet”.

“Med två toppmärken i Maskinia kommer vi snabbare 
kunna expandera service och försäljning i Sverige för att kunna 
tillgodose våra kunders ökande behov. Vi får dessutom ett bre-
dare produktsortiment. Sammantaget kommer detta möjliggöra 
en högre tillväxttakt och ökande marknadsandelar”, menar 
Fredrik Holmquist, Vice VD på Maskinia. ”Framtidsvisioner 
finns det gott om men ett konkret mål för Swecase är att inom 

en femårsperiod ha minst 10 procent marknadsandel på den 
svenska entreprenadmaskinmarknaden. För att åstadkomma 
det krävs stora investeringar, rekryteringar och mycket arbete. 
Nu har vi grunden och det är bara börja bygga huset”, säger 
Fredrik Holmquist.

Maskinia kommer att bjuda in till pressträff under december 
2011 för presentation och visning av produkter och den nya 
organisationen.

www.maskinia.se
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Strax efter sommaren introducerade Brokk AB sin 
största och kraftfullaste rivningsrobot någonsin, 
Brokk 800. Den är mer än dubbelt så stor som 
den tidigare toppmodellen Brokk 400 och uppfyl-
ler kundernas krav på längre räckvidd och högre 
kapacitet, särskilt inom tunnel-, gruv- och metall-
industrin process. Brokk 800 finns i två modeller, 
Brokk 800 Standard och Brokk 800 Process, där 
den senare är särskilt utformad för komplicerade 

rivningsjobb i varma miljöer. “Ugnar, smältdeglar 
och torpeder i processanläggningar blir större och 
tunnlar är också större, vilket kräver tyngre utrust-
ning. Brokk 800 är vårt svar på dessa kundkrav”, 
säger Martin Krupicka, VD på Brokk Group.

Den nya “Monsterbrokken” väger 11 ton och 
har en räckvidd på cirka 10 meter. Den har mer 
än dubbelt så stor slagkraft som Brokk 400 och 
kan även bära dubbelt så tung utrustning (1200 
kg) som skopor, hammare, gripar, stålsaxar och 
borrutrustningar. Ändå är det en mycket kompakt 
maskin för sin styrka med samma unika rela-
tion mellan storlek och kapacitet som resten av 
Brokk-familjen.

Brokk 800 i två modeller 
Brokk 800 Standard med en tredelad bom och 
exceptionell räckvidd levereras med hydraulham-
maren MB1000. Brokk 800 Process är byggd för 
arbeten inom processindustrin och levereras med 
en specialdesignad hammare  med 360 graders 
rotation. Detta gör det möjligt att arbeta i perfekt 
vinkel, oavsett var kraften behövs. Hammaren har 
utvecklats för att kunna arbeta flexibelt vid rivning 
av ugnar och smältdeglar. Maskin och verktyg 
har också försetts med särskilda värmeskydd för 
arbete i varm miljö. Maskinen är som sagt särskilt 
utvecklad för arbeten inom processindustrin där 
korta stilleståndstider är viktigt.

Kan ersätta flera maskiner

“Brokk 800 är en maskin som kan utföra många 
olika uppgifter, vilket gör det möjligt att ersätta 
flera andra maskiner med bara en”, säger Martin 
Krupicka. “Lägg sedan till precision och säkerhet 
med hjälp av en fjärrkontroll och Brokks förstklas-
sig prestanda och kvalitet. Brokk 800 levererar 
ett  stort värde för allt mer sofistikerade kunder”, 
tillägger han.

Brokk 800 Standard introducerades på 
World Tunnel Congress i Helsingfors i maj, och 

“Ett monster har fötts”

Brokk 800 Process vid Metec mässan i Düssel-
dorf, Tyskland i slutet av juni. Kundernas intresse 
för maskinen har varit stort redan från start. “Vi 
har redan order för Brokk 800 och det är tydligt 
att våra kunder anser att detta är ett viktigt tillskott 
till Brokk-sortimentet. Det är ett stort steg för de 
riktigt tunga jobben inom industrin som ständigt 
letar efter mer flexibla och kostnadseffektiva 
lösningar “, avslutar Martin Krupicka.

www.brokk.com



När arbetet är krävande är det viktigt att arbetsverktygen har hög kvalitet, tillförlitlighet och ligger bra i handen. Dateks produkter är
alltigenom utformade med kommunikationen mellan människa och maskin i åtanke. Hos Datek får kundens unika situation styra och det
är vanligt att vi specialanpassar kontrollpanel, funktion och färg efter behov. Datek har funnits i fyra decennier, är svenskt, familjeägt och
har trippel A-rating.Vi kommer att fortsätta vårt ihärdiga arbete för säker radiostyrning även i framtiden. Det kan du lita på. 

www.datek.net

HUR VILL DU STYRA?

Vi på Atlas Copco står stenhårt fast vid principen att kvalitetsprodukter ska löna sig i längden. Därför erbjuder vi dig 
ett komplett sortiment av högeffektiva demoleringsverktyg – från 100 kg upp till 10 ton – till en oslagbar totalkostnad. 
För mer information vänligen besök vår hemsida. 

www.atlascopco.se 

Slagkraft till oslagbar totalkostnad
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2011 inleddes i håltagarna tecken med att Tyrolit arrangerade finalen 
i sin internationella håltagartävling “Cutting Pro Competition”. 
Finalen hölls i januari i Innsbruck efter ett stort antal kvalificeringar 
och landsfinaler runt om i Europa. 

Svensk seger i EM i Håltagning
Och segern gick till ingen annan än till Joakim Lenander från Nordisk 
Specialhåltagning och Sverige som nation. Det glädjer vi oss åt och 
är en karamell vi får suga på fram till nästa final. Uttagningarna till 
Cutting Pro Competition 2013 drar igång nästa år och den svenska 
finalen kommer att hållas på mässan DEMCON i september. Den 
som vill vara med anmäler sig till Tyrolit i Sverige, som redan dragit 
igång arbetet med planeringen.

Andra saker som hänt under året är att mässan Byggmaskiner 
arrangerades på Svenska Mässan i Göteborg där en hel del nya 
produkter för håltagningsbranschen visades i montrarna. Under det 
första kvartalet meddelade tillverkaren Carbodiam att man tillsam-
mans med tre andra tillverkare startat det första “universitetet” för 
håltagare. Utbildningarna hålls på olika orter i Europa kontinuerligt. 
För kapmaskinssidan var 2011 ett bra år, det kom många nya pro-
dukter. Hilti släppte sin nya serie kapmaskiner, egentligen redan vid 
Bauma och DEMCON, Husqvarna kom med sin nya K 3000 VAC som 
effektivt samlar upp dammet med en så kallad släde som sitter på 
maskinen. Husqvarna släppte även sin nya uppgraderade bensinkap 
K760. ICS släppte sin nya kedjesåg 695GC med ny diamantkedja. 
Dr Bender i samarbete med svenska delägare Jerneviken Maskin 
släppte sitt Medusa-system som möjliggör användning av fyra olika 
maskiner för kapning, sågning och borrning i diametrar från 6 till 
600 mm. Det handlar om högfrekvensteknologi naturligtvis. Adamas 
kom med nya handhållna väggsågen HSX350 och från Bosch 
kom bilningshammaren GSH27VC. Även Hilti släppte 
bilningsspettet TE 3000 AVR och Wacker Neuson dök 
upp med en egen serie bensinkapar.

Under de två senaste åren har det kommit 
väldigt många nya maskiner för vägg- och va-
jersågning men de flesta lanserades 2009 så 
vi lämnar dessa därhän. En bra sammanfatt-
ning hittar ni dock i PD 1-2011 på sidorna 34-
35. Tyrolit släppte dock för bara några veckor 
sedan sin nya högfrekvensstyrda 
väggsåg P2. P2 försedd med 
ett nytt banbrytande elektriskt 
drivsystem som ger ökad driftsäkerhet, 
produktivitet och högre prestanda.

Eftersom många håltagare även arbetar med 
rivningsrobotar kan nämnas att Brokk öppnade sitt nya 
stockholmskontor runt årsskiftet 2010/2011. Man har under året 
hållit ett högt tempo, startat eget dotterbolag i Norge och lanserat 
två nya produkter, Brokk 800 och Brokk 100. Båda dessa produkter 
kan du läsa mer om på sidorna 8 respektive 12.

Tractive med varumärket Pentruder fortsätter sin utbyggnad av 
sitt modultänkande där man förenar flera olika typer av maskiner. 

Kort sagt ökad kapacitet med färre delar. Nyligen lanserade man HF-
motorn MDU3065. Unikt är att ingen frekvensomriktare behövs och 
den kan köras både på 1- och 3-fas. Den ger hög effekt på spindeln, 
3 kW vid 220-240 V och 6,5 kW med 400V. Endast 16-amp säkring 
behövs. Den har också ett mycket brett spindelvarvtalsområde, 
extremt stabil spindellagring samt ett integrerat matarhus som 
löper direkt på sågrälsen. Ett annat kännetecken är också den enkla 
operatörspanelen och att den rent generellt är byggd för att tåla 
mycket tuffa tag och miljöer. 

Även har släppt en ny motor kallad DK09. Maskinen kan 
användas både som handhållen och i rigg. Även Tyrolit lanserade 
nyligen en ny borrmotor med sk SR-teknik. Maskinen har en 7,5 kW 
motor och tack vare SR-tekniken ges inget slitage på kolborstarna 
vilket ger bättre livslängd och mindre underhåll. 

Inom nya diamantverktyg är kanske den största nyheten just nu 
Jernevikens nya egna system med positionerade diamanter kallat Di-
marcx. Företaget ligger i startgroparna för lanseringen.Nyheterna och 
hjälpmedlen är som alltid många hos Jerneviken. I PD publicerades 
ett stort reportage om företaget och dess grundare Ove Persson. Ove 
berättade då att man nu även säljer tillverkaren Demcos maskiner för 
håltagning. Tidigare i år släppte Norton en ny serie i början av året 
kallad Vulcan och Vulcan Laser. Under våren lanserade Saint Gobain 
sitt sortiment av Nimbus Diamond Tools produkter på den svenska 

marknaden. En annan stor nyhet under året är att Husqvarna 
Construction Tools nu implementerat Diagrip-tekniken i 

alla sina diamantverktyg. Diagrip är en unik teknik där 
diamanterna placeras i segmentet på ett sätt som 

radikalt ökar skärhastigheten.
Även Tyrolit har lanserat sin teknik för 

att bygga upp verktygen diamantsegment 
vilket man kallar Tyrolit 

Grain Distribution, TGD 
där diamantkornen 
placeras enligt ett 
speciellt mönster. 

Tekniken lanserades 
under 2010 och nya 

serier för borrar och 
klingor med den nya tekniken lanserades under 

vintern 2010/2011.
Jerneviken har introducerat en mindre och mera kompakt 

version av Slurryboxen kallad lillslurryn. Slurryboxen tar han om 
borrslammet och renar samt utvinner vattnet. Slammet omformas 
till lätthanterliga pellets. 

De har också kommit en del nyheter inom golvslipning men det 
får ni läsa mer om på sidorna 26-27.

Inflytelserika röster 
om håltagning i 
Sverige 2012

CD Boströms Borrtjänst AB
Saltvik 176, 87010 Älandsbro,  
Telefon: 0611-240 58, Fax: 0611-26656
Kontakt:     Jörgen Olsson, 070-399 21 10
Ägare:     Annika Boström
Grundat:     1993, 
HK:       Älandsbro
Verksamhet: Boströms Borrtjänst utför håltagning och 
rivning i betong, tegel och andra material. Man utför 
även asbestsanering, spräckning av sten/berg och 
mindre grävarbeten.
Geografiskt arbetsområde:  Västernorrland
Omsättning 2010: 6 Mkr
Omsättning 2011.  4,1 Mkr
Anställda 2010:  6
Anställda 2011:   5
Maskinpark:  
2 st DMX 520, 2 minidumpers från Avant, Minidumper 
2 st. Avanti,  väggsågar, handsågar och borrutrustningar 
från Husqvarna, bilningsmaskiner och borrutrustningar 
från Hilti.
Utbildningar och certifieringar: All Personal har SSG ut-
bildning, Heta arbeten, Mobil arbetsplattform, ställnings-
byggnad upp till 9 meter, Pcb sanering, asbestsanering, 

Ännu ett år är till 
ända i håltagarsveri-
ge. Men vad har hänt 
under året bland 
entreprenörer och 
tillverkare? Hur har 
året känts och vad 
tror vi om det kom-
mande 2012? Profes-
sionell Demolering 
har återigen vänt 
på stenarna och på 
några sidor framåt 
försöker vi oss på en 
sammanfattning.

Håltagare som deltagit i 
Håltagningsspecialen 2011



TEKNISK DATA
Drivmotor ....................................................... Högfrekvens Dr Bender
Nominell effekt ............................................... 16 kW
Axeleffekt ....................................................... 11 kW vid 32 Amp
Axeleffekt ....................................................... 10 kW vid 25 Amp
Axeleffekt .......................................................   8 kW vid 16 Amp
Varvtal............................................................ Steglös 0-1040 v/m
Strömuttag ..................................................... 16 och 32 A-400 V
Längsmatning ................................................ Likströmsmotor
Djupmatning .................................................. Likströmsmotor
Styrspänning ................................................. 30 V likström

Vattenkylning ................................................. Centrumkylning
Startklinga .....................................................    600 mm
Klinga 2 .........................................................    800 mm
Klinga 3 (Ej standard) .................................... 1 000 mm
Sågdjup  ........................................................    600 mm klinga 24 cm
Sågdjup  ........................................................    800 mm klinga 34 cm
Periferihastighet ............................................      44 m/sekund
Sågdjup (Ej standard) ................................... 1 000 mm klinga 44 cm
Periferihastighet  ...........................................      54 m/sek

Sågenhet
Längd x bredd ............................................... 340 x 380 mm
Vikt ................................................................. 24,9 kg

Rälssystem
Rälsvikt .......................................................... 5,5 kg/m
Rälsbock ........................................................ 1,0 kg
Monteringsmått ............................................. 14,5 mm

CO
BRA G

AM
M

A

Starkast och lättast i 
lilla- och mellanklassen

Tel: 031 - 52 01 16 • Tagenevägen 1 • 422 59 Hisings Backa
info@jerneviken.se • www.jerneviken.se

Stående halvor Cobra och Captor PD.indd   2 12/5/2011   11:23:37 AM
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förarbevis grävmaskin, förarbevis hjullastare.
Medlemskap: Sveriges Byggindustrier, Håltagningsen-
treprenörerna, Byggmästarföreningen i Y-län, Hantverks-
föreningen Härnösand

DISAB Håltagnings AB
Ägare:     Gunnar Landborg    
Grundat:     1976 av Gunnar Landborg
HK:      Fornborgsvägen 20
      141 33 Huddinge
Verksamhet:         Betonghåltagning
Geografiskt arbetsområde: Storstockholm
Omsättning 2010: 6 Mkr 
Antal anställda:   4
Maskinpark:    Sågar, borrmaskiner med mera  
      från Husqvarna och Hilti, Elen
Utbildningar och certifieringar: Alla Yrkesbevis
Medlemskap:   HIB

Guja Riv- & Håltagning AB 
Idrottsvägen 31 A, 702 32 Örebro 
Tel 019-18 25 00 
info@guja.nu, www.guja.nu
 
Beskrivning: GUJA Riv- & Håltagning AB startade sin 
verksamhet 1995. Vår huvudsakliga inriktning är borr-
ning, sågning och rivning i betong och tegel. Vi vänder 
oss först och främst till Bygg, industri och fastighetsägare. 
Företaget ägs till 100 % av Peter Jansson. Antal 
anställda är idag 40 st. Vårt verksamhetsområde är till 
huvuddelen Örebro med omnejd. Vi har ett nära 
samarbete med GUJA Sanering AB som delar lokaler 
med oss. GUJA Sanering ABs huvudsakliga inriktning är 
rivning och asbestsanering.
Omsättning 2010:   31 Mkr
Omsättning 2011:   ca 40 Mkr
Anställda:      ca 40 st.
Maskinpark:  6 Brokkar, 7 kompaktlastare, 4 rivnings-
utrustade grävmaskiner, 1 Sandvik återvinningskross, 1 
Lastbil Volvo FL 10, håltagningsutrustningar, vajersågar, 
rundhålsåg och dylikt  från SDC, Husqvarna, Pentruder, 
Tyrolit, Jerneviken med flera.
Utbildningar och certifieringar: Utbildar personalen 
fortlöpande
Medlemskap:   HIB
 
Göteborgs Betongborrning AB
Stenhusvägen 9, 463 35 Göta
Kontakt: Mattias Jonsson
mattias@betongborrning.com
www.betongborrning.com
Mobil: 0730-46 46 15, Tel: 0520-65 71 45
Fax: 0520-65 79 06
Grundat:      1976
Kontor och verkstad: Stenhusvägen 9, 46335 Göta

Verksamhet: Utför betonghåltagning, asbestsanering, 
bergspräckning, wiresågning och rivning. Vi utför även 
betonggolvslipning enligt HTC Superfloor konceptet. Vi 
utför entreprenadarbetet med grävmaskiner från 1,5 ton 
till 21 ton samt lastbilstransporter.
Geografiskt arbetsområde: Västsverige
Omsättning 2010:   30 Mkr
Omsättning 2011:    30 Mkr
Maskinpark: Borr- och sågutrustning största del från 
Husqvarna. Brokk 40, Brokk 110, Brokk 150, Brokk 
330, Bandgrävare Volvo EC 210, bandgrävare  Komatsu 
PC210, bandgrävare Kobelco E 215, bandgrävare  
Komatsu E 70 SR, bandgrävare Hitachi ZX 35, hjulgrä-
vare Volvo EW 160, teleskoplastare JCB  540-170, 
hjullastare Cat IT28F, hjullastare, Zettelmeyer 802, 
kompaktlastare Mustang 2044, 3 st. 3 axlig växlarlastbil 
inkl. 4 axliga släp Scania, 2 st. 4-axlig lastväxlarlastbil 
inkl 3 axliga släp Scania, kranbil från Volvo.
Utbildningar och certifieringar: Behörighet för asbest-
sanering samt behörighet att hålla egna utbildningar i 
asbestsanering. Åkeribehörighet med ADR.
Genomförda investeringar: Ny hydraulisk borrmaskin 
ny HF-väggsåg, ny bandgrävmaskin Volvo EC 210, ny 
lastväxlarlastbil inklusive släp, Scania.
Planerade investeringar: Betonggolvslip, hjullastare 12 
ton, hjulgrävmaskin 16 ton, bandgrävmaskin 13 ton.
Medlemskap: HIB

Håltagarna Borrteknik Sverige AB
Telefon: 08 410 971 30 
www.haltagarna.se
Kontaktperson: Richard Danielsson
Grundat: 1987
Ägare; Richard Danielsson, Lars Eriksson och 
Torbjörn Andersson. 
HK:  Södertälje
Filial:  Växjö. 

Hälftenägare till Uppsala Betonghål och CFS tillsammans 

Under året har det också dykt på en ny aktör på marknaden. 
Det är företaget Rellok Diamond Tools Sweden AB med koppling 
till tyska tillverkaren Rellok Cutting Solutions GmbH. Rellok har ett 
brett och komplett sortiment av alla typer av diamantverktyg men 
även ett omfattande program av väg- och golvsågar, 
borrmaskiner med stativ och bänksågar. Mer om 
svenska Rellok på sidan 27.

2011 har totalt sett kanske varit lite av ett 
mellanår med tanke på att många nya produkter 
lanserades under 2010. 2011 har också  varit ett 
synnerligen tungt år för branschen då tre nyckelper-
soner gått ur tiden. Det handlar om Kjell Larsson, 
Bror Österman och Mats Johansson. Dessa tre 
fantastiska personer har betytt oerhört mycket för 
den svenska håltagningsindustrin sedan lång tid 
tillbaka och saknaden är stor.

Vad säger entreprenörerna om 
2012?

Om nu 2011 upplevs lite som ett mellanår i leverantörsleden hur 
har det sett ut för entreprenörerna? I vanlig ordning inför PDs 
Håltagningsspecial har samtliga medlemmar i branschföreningen 
HiB (Håltagningsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier) 
kontaktats. Som vanligt har långt ifrån alla svarat på 
våra traditionella frågor men en ganska god skara av 
landets största håltagare har svarat. Svaren ger oss 
en ganska god bild över hur läget i branschen ser ut 
just nu. I de smala spalterna på följande sidor hittar 
ni kort allmän information om de företag som svarat.

Men vad gäller konjunkturläget så är omdö-
mena ganska blandade med en viss övervikt på att 
nästa år kommer att innebära en viss tillbakagång, 
men det är en bedömning och ingen kan veta helt 
bestämt. CD Boströms Jörgen Olsson i Älandsbro 
utanför Härnösand säger att just nu är orderläget 
ganska dåligt.

“För tillfället är arbetstillgången dålig men vi 
tror att det kommer att lätta så snart vi kommit över 
årsskiftet”, säger Jörgen.

Gunnar Landborg på Disab, en verklig vete-
ran i branschen som varit med i många upp och 
nergångar väljer att vara neutral och ser framtiden 
an med tillförsikt. På utrustningssidan känner man 
sig ganska nöjda just nu. Man behöver inga större 
maskiner men har behov av att byta ut en del mindre 
maskiner berättar Gunnar Landborg. Konkurrens-
situationen i stockholmsområdet upplever Gunnar 
som ganska bra.

Peter Jansson på Guja i Örebro ser en tydligt 
vikande konjunktur och man kalkylerar med en minskad orderingång 

under 2012. “Om konjunkturen vänder nedåt så kan man också 
räkna med att konkurrensen kommer at öka markant”, säger Peter.

Mattias Jonsson på Göteborgs Betongborrning är mera positiv: 
“Vi ser ingen som helst avmattning på uppdrag idag men det är 

svårt att veta lite längre fram under 2012. Men 
konkurrensen är som alltid stenhård”, säger Mattias.

Rickard Danielsson på Håltagarna Borrteknik i 
Stockholm är av samma uppfattning. Konjunkturen 
och orderläget bedöms som bra. Han känner ingen 
oro över konkurrensen i Stockholmsområdet så 
länge den är seriös. “Dock finns en del oseriösa 
aktörer på marknaden fortfarande och då har man 
svårt att konkurrera med deras priser. Tyvärr är det 
slutkunden som förlorar på det”, säger Ricky.

Janne Månson på King Concrete är också 
positiv. “Vi har en bra och konstant orderingång 
nu och vi tror att det kommer att hålla i sig under 

2012”, säger Janne. Han tillägger att någon konkurrens känner man 
inte av utan bedömer den som god. Målen för King Concrete inför 
framtiden är att fortsätta växa och satsa på fortsatt vidareutbildning 
av personalen och stärka sin professionalism.

Europamästaren i håltagning 2012, Jocke Lenander på Nord-
isk Specialhåltagning, tror också på framtiden och gottar sig i sin 

prestigefulla titel.
“Jag tror att 2012 kommer att bli helt un-

derbart! Vi har en bra och välskött ekonomi i vårt 
land och det har stor betydelse för byggbranschen. 
Jobben och uppdragen kommer att finnas där under 
2012 också. Det är jag helt säker på”, säger Jocke 
som tror på framtiden.

Han tillägger dock att konkurrensen nere i 
Skåne är tuff. “Det finns för många skumma firmor 
som dyker upp överallt och ställer till prisbilden. Man 
utnyttjas baltisk arbetskraft och sk fas 3-arbetar 
tycker jag. En del som man talar med säger att 
dom har ett 70-tal personer i jobb men kollar man 
firman så rapporterar dom bara 20 anställda. Det 
tycker jag är fel”, säger Jocke bestämt.

Jocke tillägger att på utrustningssidan har 
man medvetet valt att blanda ganska friskt bland 
leverantörerna. Men han bekänner att det på senare 
del blivit lite övervikt på Tyrolit, kanske av förklarliga 
skäl då han gick och vann Tyrolits tävling.

Fredrik Pierre på Pierre Entreprenad i Gävle 
berättar att han känner en viss tillbakagång i 
orderingången från de stora beställarna. Han 
tycker de håller igen lite. Men Fredrik bedömer 
i övrigt att 2012 borde bli ett liknande år som 
2011 och tillägger att det innebär fullt upp med 

jobb. Konkurrensbilden har han inget problem med. “Vi ser inte 
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med PP Såg & Borr i Gävle AB (Alliansen)
Verksamhet: Borrning, sågning  i kombination med 
rivningsrobotar.
Geografiskt arbetsområde: Främst Mälardalen med 
Sthlm / Södertälje som huvudorter
Omsättning 2010: 40 Mkr 
Omsättning 2011: ca 50 Mkr
Maskinpark: Borrutrustning; Veka, Hilti, Pentruder. 
Sågar ; Pentruder HF
Utbildningar och certifieringar: KMA-certifierad enligt 
BF9K
Investeringar: Pågår ständigt på maskinsidan.
Medlemskap: Sveriges Byggindustrier, Stockholm 
Byggmästarföreningen och HiB

King Concrete AB 
Box 3252, SE-550 03 Jönköping
Mobil: 070 698 69 40, Telefon: 036 71 23 30
www.kingconcrete.se
Kontaktperson: Janne Månsson
Grundat: 2007
Ägare: Janne Månsson och Henrik Andersson
Verksamhet: Betonghåltagning, wiresågning i betong 
och stål.
Geografiskt arbetsområde: Södra Sverige
Omsättning 2010:  3,7 Mkr 
Omsättning 2011: 3,8 Mkr
Antal anställda:  4-6
Maskinpark: Husqvarna golv- och handsågar, Pentruder 
väggsåg, Dr Bender borrmotorer & HILTI maskiner för 
infästning, bilning och kärnborrning.
Utbildningar och certifieringar: Lift, ställning, wiresågni
ngscert.,hjärtlungräddning
Medlemskap:  HiB, Svenskt Näringsliv

NSH, Nordisk Specialhåltagning AB 
Valhall Park 175, 262 74 Ängelholm 
boss.nsh@ektv.nu
Telefon: 0431-410570, Mobil: 0703-855155
 
Grundare av detta lilla företag är Jocke Lenander . En 
ganska känd profil inom håltagning i Sverige, som nästa 
år firar tio år som företagare. Jocke berättar att man 
genomgått ett stålbad dom sista tre åren. “Anledningen 
till det vet dom som känner mig”, säger Jocke.
NSH är ett företag som hela tiden strävar efter att vara 
bland dom främsta i branschen. Specialitet är bland 
annat balkongsågning. Där man varit med och utvecklat 
en metod som har mycket hög produktivitet. Ända från 
början har man nischat in sig som ett företag som har 
en stolthet i sina rena och snygga entreprenader. Man 
arbetar med många av de stora beställarna men störst 
är NCC.  Man har utfört en hel del jobb på sjukhusen 
i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona. En hel del 
företag inom livsmedelsbranschen anlitar NSH löpande. 
Jocke säger att man jobbar över hela landet, kort sagt 
där jobben finns.
Omsättning 10/11:  3.9 Mkr  
Omsättning 11/12  5 Mkr  
Anställda:  3
Vi har en totalutrustad maskinpark. Zorro, vajersågar,  
rundhålsåg,  stora och små sågar för golv och vägg. 
På borrfronten sätter bara fantasin gränserna. Med 
andra ord så är man rustade till tänderna med den 
senaste tekniken.
Utbildningar: Den personalen som idag är hos oss har 
alla yrkesbevis inom håltagning. Alla har Heta arbeten, 
truckutbildning och fortlöpande intern utbildning.
Medlemskap:  HIB, Företagarna och  
  Ängelholms näringsliv
Jocke “the Champ” Lenander hälsar att vi ses på 
nästa Concrete Cutting Pro-final!

Pierre Entreprenad AB
www.pierre.se
Ägare:  Familjen Pierre
Grundat:  1959
HK: Gävle
 
Verksamhet: Bygg och anläggningsföretag med olika 
specialiserade avdelningar, dels inom rivning/håltag-
ning, men även inom bla. industrigolv, tak och plå-
tentreprenader, Styrd horisontell borrning, injektering 
och kolfiberförstärkning, betongrenovering mm.  
Geografiskt arbetsområde:  30 mils radie runt Gävle 
som bas, men inom styrd borrning i dotterbolag 
Nordic Drilling System AB arbetar i hela Sverige.
Omsättning 2010: 60 Mkr 
Omsättning 2010: 65 Mkr
Antal anställda: 50st anställda
Maskinpark: Alla i branschen förekommande maskiner 
rivningsrobotar: Brokk, Väggsågar: Pentruder, styrda 
borrmaskiner: Ditch Witch, kompaktlastare: Bobcat, 
Borrutrustning: Germec och Hilti.

Utbildningar och certifieringar: Livets hårda skola är den 
bästa utbildningen, naturligtvis har man certifieringar 
inom heta arbeten och liknande.
Investeringar: Man genomför ständigt investeringar i sin 
maskinpark. Senaste investeringen under hösten 2011 
var en Brokk 160.
Medlemskap: Sveriges byggindustrier, HiB 

PP Såg & Borr i Gävle AB
Atlasgatan 10, 802 86 Gävle 
Tel: 026-122799
info@ppsagoborr.se, www.ppsagoborr.se
Kontaktperson: Lars Wassberg
Grundat: 1983
Ägare: Pelle Palmqvist 
HK: Gävle 
Filialer: Bollnäs och Falun
Verksamhet: PP Såg & Borrs verksamhet omfattar i 
huvudsak rivnings- och håltagningsverksamhet samt 
golvslipning. Dessutom bedrivs återvinningsverksamhet 
i koncernbolag. Sedan augusti 2006 äger PP Såg & 
Borr och Håltagarna Borrteknik gemensamt Uppsala 
Betonghål AB som haft en positiv utveckling och bidragit 
till synergieffekter i båda företagen. Denna investering 
kan ses som en del av den framtidstro vi inom PP Såg 
& Borr har på rivnings- och håltagningsbranschen.   
Geografiskt verksamhetsområde: 
Gävleborgs Län och Dalarna. Specialuppdrag utförs över 
hela Sverige och även i utlandet.
Omsättning 2010: 50 Mkr
Omsättning 2010:  60 Mkr
Årsanställda: 2010: 44 st, 2011: 46 st
Maskinpark: Bilningsrobotar typ Brokk och Husqvarna  
Betongsaxar och bilningshammare till bilningsrobotar
Lastmaskiner typ Volvo L60-L50, Bobcat S220-463. 
Hinovor, Skidsters, Bobcat MT50, mm. Sågutrustningar 
för wire-, vägg- och golvsågning.
Spräckutrustning typ Buster. Lastbil med växelflak.
Grävmaskiner, Kross- och Sorteringsverk i Koncernbolag.

Utbildningar och certifieringar: Personalen har genomgått 
kvalitets- och miljöutbildning. Flertalet av dom som 

arbetar med håltagning har dessutom genomgått 
specialanpassad yrkesutbildning och innehar yrkesbevis. 
Företaget har en KMA-system baserad på BF9Koch en 
fastställd målsättning för fortsatt utveckling. Företaget 
är Certifierat via Sellihca viket innebär ett godkännande 
att arbeten får utföras åt Kärnkraftsindustrin och alla 
El-distributörer.
Medlemskap: PP Såg & Borr är medlem i Sveriges 
Byggindustrier samt branschföreningarna Håltag-
nings- resp. Rivningsentreprenörerna inom Sveriges 
Byggindustrier. PP Såg & Borr är certifierad hos Sellihca 
och certifiering enligt BF9K pågår och väntas vara klar 
under våren 2012. 
       
Rivpartner 
Söderbygårds Väg 11 B, 147 60 Uttran.
Tel: 08-29 71 20
www.rivpartner.se
Ägare: Kurt Andersson, Sören Persson
Grundat: 1994
Verksamhet: Rivpartner sysslar med rivning, håltag-
ning, sanering,byggservice.
Geografiskt arbetsområde: Jobbar mest inom 
Stockholm med omnejd.
Omsättning 2010:  22 Mkr   
Omsättning 2011: 28 Mkr
Anställda:  15 st
Maskinpark: Brokk,Hilti,Bobcat  blandade håltagnings-
utrustningar.
Utbildningar och certifieringar: Heta arbeten,HIb 
håltagning,Bas-p/Bas-U
Medlemskap: HIB, Riv & Saner, Sveriges Byggin-
dustrier

Sollefteå Såg & Borrteknik SBT AB
Västgranvåg 232 
881 91 SOLLEFTEÅ
070-3243540, 
trotte.sbt@telia.com
Kontaktperson: Trotte Mårdberg
Ägare: Trotte Mårdberg och Åke Nilsson
Grundat: 2002 i Sollefteå.

Verksamhet: Betonghåltagning och rivning. Man har tre 
servicebussar utrustade för borrning, som kompletteras 
med sågutrustning vid behov.
Geografiskt arbetsområde: Mellersta Norrland och 
uppåt.
Omsättning 2010:  44 Mkr
Omsättning 2011:  Drygt 44 Mkr
Anställda:  5
Maskinpark: Vi har borrmaskiner och stativ från Husqvar-
na, Weka samt äldre Hilti (Gearmec). Pentruder väggsåg 
samt golvsågar från Husqvarna och Savi. Handsågar 
från Husqvarna (Partner), Brokk 40 och självlastande 
dumper Hinowa.
Utbildningar: Vår ordinarie personal har yrkesbevis, SSG, 
ESA vattenväg, mobila arbetsplattformar, heta arbeten, 
ställning 9m, mm
Investeringar: Inga större, vare sig innestående eller 
kommande år.
Medlemskap: HiB

Specialhåltagning AB i Göteborg
Ingelagathenhielmsgat 7, 42130 Västra Frölunda
Mattias Juthage: 0704100980
Magnus Juthage: 0704100970
Ägare: Mattias och Magnus Juthage 
Grundat: 1983
Verksamhet: Vi borrar, sågar, schaktar och dränerar
Geografiskt arbetsområde: Västra Göteborg, Bohuslän 
och Halland
Omsättning 2010: 10 Mkr
Omsättning 2011: 13 Mkr
Maskinpark: Husqvarna väggsågar Pentruder väggså-
gar Handsågar o Ringsågar Jerneviken Borrutrust-
ningar Brokkar Bobcats Hitachi grävare
Utbildningar: Alla gubbarna har yrkesbevis
Investeringar: Omkring en miljon per år.
Medlemskap:  HIB och Veteranerna. 

Void AB 
Box 5053, 78105 Borlänge. Besöksadress: Herr-
gårdsgatan 20. Telefon: 0243-15160
Ägare: Anders Andersson, Magnus Jansson,  

på det som konkurrens utan vi ser vår uppgift som en komplet-
tering”, säger Fredrik. 

I samma stad som Pierre Entreprenad ligger PP Såg & Borrs 
huvudkontor. Lars Wassberg på PP tycker att konjunkturen inom 
branschen helt och hållet följer utvecklingen inom bygg- och 
industrisektorn. “Sysselsättningen för oss har hittills i år varit väl-
digt bra. Tyvärr vet vi att branschen är väldigt konjunkturkänslig 
vilket innebär snabba kast och man måste som entreprenör vara 
på sin vakt hela tiden.

“Trots det ser vi positivt på framtiden i ett längre perspektiv 
och vi tror på vår affärsidé. Den handlar om att bibehålla vårt 
utvecklade miljötänkande, fortsätta med kontinuerliga inves-
teringar i modern utrustning och fortsätta vidareutbildad vår 
ansvarskännande personal. Med den inställningen kommer vi 

att kunna nå ytterligare framsteg i den verksamhet som är vår 
huvudnäring”, säger Lars.

Kurt Andersson på Rivpartner är odelat positiv inför framti-
den. “Vi har gott om uppdrag och det ser ut att hålla i sig en bra 
bit framöver, till och med att öka lite”, säger Kurt. “Det vi brottas 
med är att konkurrera med oseriösa företag som inte gör rätt för 
sig. Jag tycker att beställarsidan har ett ansvar att inte anlita de 
som är billigast. De måste bemöda sig om att undersöka vilka 
tjänster och vilken kvalitet i jobben de levererar”, tillägger Kurt.

Trotte Mårdberg på Sollefteå Såg- & Borrteknik är också 
positiv inför framtiden och tror att 2012 kommer att bli ungefär 
som innevarande år. “2011 var ett bra år för oss med tanke på det 
rådande ekonomiska läget i Europa och i Sverige”, säger Trotte.

Specialhåltagning i Göteborgs Magnus Juthage berättar att 
man har fullt upp med jobb och framtiden ser bra. Konkurrens-
situation upplever han dock har förändrat en hel del.

“När jag började med håltagning i mitten på 1970-talet 
fanns få stora aktörer med mellan 30 till 40 anställda. Idag är 
vi många om kakan och varje företag har några få anställda. 
Det säger sig självt att konkurrenssituationen blir tuffare”, 
säger Magnus.

HiBs ordförande, Anders Andersson, och en av ägarna till 
VOID AB säger med glimten i ögat att han har hört att världen 
går under 2012. “Så varför bry sig”. Skämt å sido så upplever 
han att den rådande konkurrenssituationen är närmast en kata-
strof. “Jag upplever att många oseriösa entreprenörer närmast 
prostituerar sig på byggena idag. Dom hänger klasvis på jobben 
idag”, säger Anders.

Tomas Fredriksson på AB SHC Håltagning upplever att man 
närmar sig en svacka under 2012. “Konjunkturerna ser inte lika 
lovande ut för 2012 som det varit i år. Östergötland kan liknas 
med ett getingbo där många krigar om jobben. Minskar tillgången 
kommer det bli tuffare att komma åt jobben”, säger Tomas.

Sist ut bland håltagarkommentarerna är Gunnar Boman från 
Luleå Hålmetodik AB. Gunnar bedömer det rådande konjunkturläget 
som ganska normalt för årstiden. Han tror att nästa år kommer att 
hamna på ungefär samma nivå som 2011. Konkurrenssituationen 
bedömer han som oförändrat tuff.



 Tommie Jansson.
Grundat:  2007
HK: Borlänge
Filialer:  Grängesberg, Avesta.
Verksamhet: Håltagning, rivning, sanering samt 
golvpolering.
Geografiskt arbetsområde: Dalarna.
Omsättning 2010: 26milj
Omsättning 2011: 26milj
Anställda: 28
Maskinpark: 6 st Brokk 40, 2 st Brokk 90, Brokk 
110, 180, 250, 330, Husqvarna DXR310. Hus-
qvarna Väggsåg, Hilti DD500 mm.
Utbildningar och certifieringar.
Husqvarna robot utbildning, POVEL (ej certifierade)
Alla nödvändiga utbildningar för yrket.
Investeringar: 3st serviceväggsågar mindre modell. 
Lastbilar och flak.
Medlemskap: BI, HIB, Företagarna.

AB SHC Håltagning 
Box 269, 601 04 Norrköping. Tel: 011-123930
Kontaktperson: Tomas Fredriksson

Nu har det gått en tid sedan förra införandet, och man 
kan konstatera att vi vuxit,(vi är koncernen SHC med 
SHC håltagning och SHC Byggservice. Byggservice är 
ett dåligt namn på vår verksamhet i Norrköping då vi inte 
håller på med någon byggservice utan mest håltagning)
SHC håltagning har sin verksamhet i Linköping. Koncer-
nen omsätter 55,5 miljoner bara i Östergötland vilket 
gör oss nog till ett av dom största i Sverige. Vi har 46 
anställda. Företaget ägs och drivs av Tomas Fredriksson 
och Sten Olov Löving och startades 1985.Vi har kontor i 
Norrköping och Linköping. Vår huvudsakliga verksamhet 
är Håltagning i första hand, men även stålrörspålning 
och Teleskoplastare tjänster. Vi tror att vi kommer att 
behålla antalet anställda och omsättning även nästa 
år. Vi arbetar med Husqvarna, Tyrolit, Hydrostress och 
Brokk. Vi har 2st Husqvarna robotar, 6 Brokkar och 2st 

DMX. Diamantverktyg är mest Husqvarna. Företaget är 
ISO 14001 0ch ISO 9001 cerifierade, många av dom 
anställda har yrkesbevis som håltagare, alla har heta 
arbeten, arbete på väg, säkralyft, lift kurs mm
Vi investerar hela tiden både i maskinpark, transport 
fordon som utbildning för personalen.
Vi är medlemmar i Bi, Hib och Norrköpings byggmästare 
förening. Tomas Fredriksson är vice ordförande i Hib 
och även ledamot i Bi lokalavdelning i Norrköping och i
Byggmästareföreningen i Norrköping.

Luleå Hålmetodik AB
Industrivägen 20, 97254 Luleå
Kontaktperson: Gunnar Bohman
Mobil: 070-5776272
gunnar.halmetodik@telia.com
 
Ägare: Gunnar Bohman

Grundat: 1978
 

Hålmetodik är ett företag som utför håltagning och riv-
ningsproduktion i betong och andra material vid om och 
nybyggnad. Vi kan genomföra håltagning i komplicerade 
miljöer. Hålmetodik erbjuder hög kvalitet och har en bred 
kompetens inom affärsområden.
 
Geografiskt arbetsområde: Norrbotten
 
Omsättning 2010: 12 684 MKr
 
Maskinpark: Pentruder vägg- och vajersågar, Demco 
väggsåg, Hilti bilmaskiner och diamantborrmaskiner, 
Weka borrmaskiner, Brokk bilningsrobotar.
 
Utbildningar och certifieringar: Heta arbeten, SSG-
utbildningar, arbeten från lyftar m.m.
 
Genomförda och planerade investeringar: Idag inga 
planerade investeringar.
Medlemskap: HIB och BI.

Veteranerna 
växer stadigt 
i antal
Som bekant bildades för ett par år sedan 
en veteranförening för håltagare. Föreningen 
heter kort och gott Veteranerna och man har 
regelbundna sammankomster. Från att ha varit 
bara några stycken har medlemmarna tillkom-
mit i rask takt. Kraven för att vara med i klubben 
är att man skall ha arbetat minst 20 år aktivt i 
branschen. Alternativt skall man suttit minst 8 år i 
HIBs styrelse. Det krävs godkännande från minst 
3 aktiva medlemmar för att bli invald.

Målen för Veteranerna är att värna och bevara 
vänskapen och kontakten mellan personer som 
varit verksamma i branschen under en längre 
tid. Inkluderande även de som avslutat sin aktiva 
karriär. Att bevara och dokumentera historiken 
hur branschen startades och utvecklades. Att 
organisera årliga träffar, som kan vara möten, 
studiebesök, resor till någon intressant plats eller 
branschmässa. Ta fram en klubbnål eller märke. 
Bilderna här intill kommer från Veteranernas 
senaste möte på Spångens Gärstgivaregård i 
Ljungbyhed. Det är Magnus Juthage som skickat 
in bilderna och det tackar vi för.
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Företaget Härnösands Bygg-
returer är en entreprenör 
som man förknippar med 
rivningsarbeten men man 
har många fler strängar på 
sin lyra. Man har en utbredd 
håltagningsverksamhet ock-
så. 2011 har varit ett gynn-
samt år för företaget och 
man räknar med att 2012 
blir likadant.
Den svenska håltagnings- och rivningsbranschen är unik. 
Det är något som vi många gånger påpekat i Professionell 
Demolering. Dessa två verksamheter inom byggindustrin har 
länge gått hand i hand. Dels beroende på entreprenörerna 
själva och dels lika mycket beroende på de svenska tillver-
karna inom dessa sektorer. Det finns en tät relation mellan 
tillverkare och brukare i Sverige och det är denna relation som 
lett fram till att vi fått en så unik yrkeskår. Vaken, aktiv och 
nyskapande samt inte rädd för att testa nya metoder på nya 
applikationer. Det finns ett alldeles särskilt kit som förenar de 
olika aktörerna i rivnings- och håltagningsbranschen. Det är 

många namn som skulle kunna nämnas som har betytt och 
betyder mycket för den här unika relationen. Men vi ska inte 
gå in på det för att undvika risken att vi utelämnar någon. 
Men en av ingredienserna som förenat rivning och håltagning 
i Sverige är rivningsrobotar och då främst tillverkaren Brokk 
som sedan 1970-talet varit ett givet hjälpmedel bland många 
rivare och håltagare. På senare år har relationen förstärkts 
av Husqvarna och till viss del även av Finmac. Lägger man 
till ytterligare en komponent i “kittet” som tillkommit under 
sedan 1990-talet så är det utrustning för behandling av 
betonggolv. Det var HTC som lyfte in den här tekniken i 
branschen med hjälp från Scanmaskin med flera.

Många goda exempel
Det finns högvis med duktiga entreprenörer i Sverige 
som arbetar efter det upplägg som just beskrivits men i 
den här artikeln ska vi koncentrera oss på en, Härnösand 
Byggreturer AB. 

Härnösand Byggreturers hemvist är som hörs på namnet 
Härnösand. Men sedan ganska många år tillbaka utförs 
närmare 100 procent av jobben i stockholmsområdet. Före-
taget har kontor och förråd i Veddesta utanför Stockholm. 
Man har sakta men säkert byggt upp en stark kundstock i 
Stockholm. Men under 2011 har bolaget expanderat kraftfullt 
och blivit en betydligt större aktör än tidigare. Ursprungligen 
arbetade företaget i huvudsak med lättrivning. Successivt blev 
jobben allt större och tyngre och företagets kompetens och 
maskinpark anpassade allt efter arbetsuppgifterna ändrades. 
Idag har Härnösand Byggreturer en bredd som spänner från 
lättrivning till tung rivning omfattande avancerade ombygg-
nadsrivningar och totalrivningar. 

Det går bra för Byggreturer och 2011 har varit syn-
nerligen bra. Man är idag 30 anställda och under 2011 
har man fördubblat antalet arbetsledare. Man har gjort 
stora investeringar i ny utrustning och maskiner och nyligen 
köpte man en ny Brokk 160. Maskinparken blir successivt 
tyngre och tyngre och allt mer rivningsanpassad. Den tyngsta 
rivningsutrustade grävare ligger på 34 ton.

“Det är kul att arbeta i ett så expansivt företag som sat-
sar så seriöst både på att utbilda sina anställda och medvetet 
investera i rätt utrustning. Hela 2012 ser väldigt positivt ut 
för oss och jag tror att vi kommer att nyanställa ytterligare 
arbetsledare under nästa år”, säger Johan Wallmark som själv 

är nyanställd sedan i augusti. Johan arbetar som controller. 

Fullödig håltagare
Vad som är intressant att tillägga är att man under resans 
gång byggt upp en spetskompetens även inom betonghål-
tagning och av de 70 Mkr bolaget omsätter är omkring 25 
procent håltagningsuppdrag. 

Ett verkligt prestigeprojekt som man är mitt upp i just nu 
och som vi berättade om i PD 3. Är ombyggnationen Skandias 
gamla kontor på Sveavägen. Fastigheten heter ursprungligen 
Thulehuset men är mera känt som Skandias huvudkontor. 
Hyresvärden Diligentia har uppdragit Skanska att bygg om 
och till fastigheten och har slutit ett GE-avtal med Härnösands 
Byggreturer. Totalt river Byggreturer ut innandömet på ca 54 
000 kvm kontorsyta i sju plan. Cirka 10 000 kvm rivs helt och 
hållet. Dessutom rivs större delen av de översta två våning-
arna på fastigheten som är hästskoformad med en innergård 
i mitten. Man river också större delen av fastighetens tak. På 
innergården fanns en inglasad bottenvåning som rivits samt 
att man river ut två källarplan. Här har man golvsågat upp 
två stora hål där en av byggkranarna skall placeras. Platschef 
i Stockholm och ansvarig  för alla pågående projekt är Nille 
Borg. Nille berättar att i rivningsmassor handlar i runda tal 
om 20 000 ton betong. 

“Det här projektet är nog det största vi gjort i Stock-
holms innerstad, i alla fall det mest komplicerade. Fastigheten 
genomgår  en totalförändring. Här spelar håltagningsarbe-
tena en stor och viktig roll. Vi gör mängder av upptagningar 
av hål för nya hisschakt, trappor, dörrar, fönster, såga upp 
valv med mera. Sedan golvsågar vi större delen av fasaden 
för nytt fasadsmide”, säger Nille.

Håltagningsutrustningen som används är i huvudsak 
golv- och väggsågar samt ett antal borrsystem. När om-
byggnationen är klar hoppas man även att kunna utföra 
installationshåltagningen för el, vatten och VVS. Håltag-
ningsarbetena eller rättare sagt rivningen genom håltagning 
drog igång i augusti. Bara håltagningen kommer att kräva 
minst fem man under hela 2012. Byggreturer har idag i 
genomsnitt 15 fullfjädrade håltagare igång årsvis. Resten av 
personalstyrkan arbetar i huvudsak med rivning. Besättningen 
på jobben består av egen personal samt hel del extrapersonal 
som hyrs in löpande.

Håltagningsutrustning som används är Hiltis nya HF-
sågar som man kör klingor upp till 1500 mm på. Golvsågarna 
kommer från Husqvarna och SAVI och borrsystemen från Hilti, 
Weka och Manson. Man har också en hel del kapmaskiner 
från Husqvarna. Stämputrustning och stativ kommer främst 
från DIBO. Diamantverktygen köper man i huvudsak från Jack 
Midhage AB och Hilti. På jobbet vid Sveavägen har man idag 
även fem rivningsrobotar från Brokk.

Sedan några år tillbaka har man även satsat på be-
handling av betonggolv, det vill säga att man avlägsnar olika 
typer av ytbeläggningar med golvslipningsmaskiner. Än 
så länge utför man inte polering av betonggolv men det 

Byggreturer på topp

En härlig utrivningsmiljö och som det kan se ut på 
ett innerstadsprojekt. Nedan Nille Borg (vänster) och 
Johan Wallmark.

Nedan för detta Skandiahusets innergård. Förbin-
delsen mellan huskropparna är nu mera riven.

Håltagning i två plan för kranens placering.
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Husqvarna är världens största tillverkare av utomhusprodukter som motorsågar, trimmare, gräsklippare och trädgårdstraktorer, och är ledande i Europa inom bevattningsprodukter under varumärket 
Gardena. Husqvarna är också en av de ledande på världsmarknaden inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Nettoomsättningen uppgick 2010 till 32 miljarder 
kronor och det genomsnittliga antalet anställda var 15 000.

www.husqvarna.com

Säljare
Är du bra på att göra affärer och 
en riktig tävlingsmänniska? 
 Då har vi en utmaning till dig 
som säljare av byggbranschens 
starkaste varumärke.

Besök www.husqvarna.com/
career för mer information om
befattningen. Du registrerar
också din ansökan online.

Till vår verksamhet i Stockholm söker vi en: 

finns med på agendan över kommande servicearbeten. 
Man arbetar i huvudsak med utrustning från HTC.

Rivning av brandhärjade 
Arkitekturhögskolan

När vi nu ändå är i farten och pratar om Byggreturers arbete i 
Stockholm bör ett annat prestigefullt upp-
drag nämnas. En del kanske kommer ihåg 
branden onsdagen den fjärde maj i år på 
KTH - Arkitekturhögskolan på Östermalms-
gatan i Stockholm.  Skolan eldhärjades svårt 
och aula och närmast intilliggande lokaler 
totalförstördes. Vid 21-tiden på onsdagen 
ansåg sig brandförsvaret ha fått kontroll 
över branden. Som mest kämpade ett 80-
tal brandmän under dagen med att släcka 
branden, enligt Stockholms brandförsvar. Ett 
15-tal polispatruller var också kommenderade 
till brandplatsen. Aulans tak sprängdes bort på 
eftermiddagen, för att släckningsarbetet skulle 
underlättas. På grund av rasrisk skedde 
släckningen utifrån. Många stockholmare 
kände av brandrök över delar av staden.

Sedan branden har ett intensivt 
återuppbyggnadsarbete startat och i hård 
konkurrens kontrakterades Härnösands 
Byggreturer att genomföra sanering och 
rivning av de eldhärjade lokalerna. Jonas 
Israelsson är ansvarig arbetsledare på 
jobbet och berättar att omkring 900 kvm 
golvyta skadades. Förutom aulan totalför-
stördes olika typer av undervisningslokaler 
och verkstäder samt finsnickerilokaler. 
Byggnaden innehöll en hel del hälso-
vådliga material såsom asbest, eternit, 
internit och PCB.

“Det vi startade upp först var sa-
neringsarbetet som vi nu i princip är 
klara med. Det tog oss fem veckor. I full 
skyddsmundering har sex saneringsspe-
cialister arbetat heltid med saneringen. 
Hela området som sanerades “tältades in” så de skadliga ämnena 

inte skulle spridas. Det sanerade material förslöts sedan i dubbla 
säckar och skickades på deponi. Omkring 300 kubik material 
har sanerats och lastats i ett 20-tal containers. Nästa fas i arbetet 
är att starta upp rivningen”, säger Jonas Israelsson som arbetat 
12 år på företaget.

Det fanns mycket PCB i fönsterfogarna och nu har 
man uppdragits att även sanera resten 
av skolan från PCB. De skadade lokalerna 
innehåller en hel del skrot i form av stålbal-
kar samt att verkstäderna har klätts med 
plåt på innerväggarna. Man uppskattar att 
det handlar om 100 ton skrot och andra 
metaller. Taket på den eldhärjade delen 
var dessutom kopparklätt. Man kommer 
att handriva en del men det mesta av 
rivningen kommer att skötas med  en 3,5 
t Airman-grävare försedd med rototilt och 
en rivningsgrip. Det kommer att bli en hel 
del skärning av stål och alla stålbalkar 
kommer att lyftas ner med kran. För lättare 

utlastning används en Bobcat 130. 
“Vi måste vara väldigt försiktiga 

när vi river. Dels så är skolverksamheten 
i full gång i övriga delar av huset och dels 
sitter den eldhärjade delen av fastigheten 
ihop med de delar som inte skadats. Så 
vi måste går fram med försiktighet”, 
säger Jonas.

Det har också beslutats att yt-
terväggarna i lättbetong inte ska rivas i 
detta skede utan stå kvar. Därför måste 
man vara noga med att förankra dessa 
så att de inte riskerar att falla ut mot 
gatuplanet där folk rör sig hela dygnet. 
Själva rivningsarbetet beräknas ta cirka 
sex veckor. Jonas berättar att på alla jobb 
som man utför och i synnerhet det här 
projektet är man noga med att fota och 
dokumentera allt som sker. Naturligtvis 
rapporterar man med hjälp av Byggdag-
boken som vi berättat om i tidningen.

www.byggreturer.se

Jonas Israelsson är arbetsledare 
för jobbet på Arkitekturhögskolan.

Allt innerväggsmaterial brann upp, 
bara stålet är kvar.

En smörja av utbrunnet material innan det sanerades.

Brunnen skola med Engelbrechtkyrkan i bakgrunden.

Bild från saneringen.
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OP system har under sina 20 år i branschen levererat över 
500 mobila och stationära maskiner för återvinnings- och 
avfallshantering. Varumärkena är välkända Doppstadt och 
Sennebogen som med sina högkompetenta återvinningslös-
ningar, bidragit till att OP system idag är en av marknadens 
starkaste aktörer. Nu tar företaget ytterligare ett segment inom 
återvinningssektorn genom att lägga till ett starkt varumärke 
– österrikiska Rubble Master!

Sedan länge i Sverige
Rubble Master är ett välkänt namn för PDs läsare och tidningen 
har otaliga gånger sedan mitten av 1990-talet presenterat 
företagets produkter. Rubble Master introducerades i Sverige 
under tidigt 90-tal av Svend Andersen på Andersen Contractor 
AB. Men sedan några månader tillbaka är alltså OP System 
ny återförsäljare av produktserien. I dagarna genomförde 
företaget OP System demodagar i Malmköping och Stockholm 
där man visade senaste nytt från Doppstadt, Sennebogen och 
Rubble Master. PD var med vi demonstrationen i Stockholm.

“Det känns fantastiskt spännande att få möjligheten 
att marknadsföra Rubble Master i Sverige. Vi har nu börjat 
bearbeta rivningsbranschen både med våra rivningsutrustade 
Sennebogen-maskiner och Rubble Master mobila återvin-
ningskrossar. Aldrig har det varit mera lönsamt för rivnings-
entreprenörer att själva återvinna sina rivningsrester eller för 
återvinningscentraler att återvinna rivningsbetong och asfalt”, 
berättar Dan Hansen som är marknadsansvarig på OP System 
när PD träffar honom.

OP system tar 
ytterligare ett steg 
inom återvinning!

“Spara pengar på återvinning”
Rubble Masters mobila krossar och grovsorterare tar sig an 
riktigt besvärliga rivningsmaterial som exempelvis betong, 
tegel och asfalt. Även sten av mjukare bergarter. Sortimentet 
omfattar fyra olika storlekar med kapacitet från 60 ton till 250 
ton, samt ett komplett program av anpassade grovsorterare. 
Med sin kompakta design och sina tysta, miljövänliga motorer, 
är de perfekta såväl direkt på rivningsplatsen inne i städer och 
tätbebyggda områden, som på en entreprenadanläggning.

“Och just det är Rubble Masters stora fördel att maski-
nerna gör jobbet direkt på rivningsplatsen. När man exempelvis 
river en fastighet, så kan man krossa ner tegel, betong och 
eventuell asfalt på plats. Det ger en omfattande volymreduce-
ring och man sparar därmed frakter och kan sälja materialet 
direkt”, säger Dan Hansen.

“Målet för oss är att vara så heltäckande som möjligt 
när det gäller att omvandla avfall till resurs. Och att få in 
Rubble Master under vårt ”paraply” känns som ett naturligt 
steg”, säger Mats Olofsson, VD för OP System AB.

Stark serviceorganisation
OP System har reservdelslager i Billeberga med slitdelar och 
annat till maskinerna. Inom kort finns det även i Malmköping. 
Dessutom pågår som sagt en demo-turné med en Rubble 
Master RM80 kompaktkross. Hittills har man hunnit med 
Sydsverige och mälardalen och i början av 
2012 blir det övriga Mellansverige och 
Västergötland.

OP System AB har idag en omsättning på drygt 200 
Mkr och cirka 45 anställda. Huvudkontoret är beläget i Bil-
leberga och man har säljkontor i Säffle och Malmköping samt 
serviceverkstäder i Billeberga, Malmköping och Södertälje. 
Förutom nämnda Doppstadt, Sennebogen och Rubble Master 
jobbar man även med Faun som är Europas största tillverkare 
av sopbilar samt Ravos sopmaskiner. 

Tyngdpunkten i verksamheten ligger lika mycket på 
eftermarknaden som nyförsäljningen och därför har OP 
system ett omfattande servicenät bestående av 27 servi-
cetekniker och 14 servicebilar samt Skandinaviens största 
reservdelslager.

www.opsystem.se

“Början på ett bra samarbete”. Från vänster Dan 
Hansen, marknadsansvarig på OP System AB och 
Harald Windhager, försäljningsansvarig för Skandi-
navien på Rubble Master i Österrike.

Sedan några månader är företaget OP System 
AB ny återförsäljare av Rubble Masters mobila 
återvinningskrossar. OP System är väl rustade 
för uppgiften med 20 års erfarenhet av bran-
schen och ett väl utbyggt servicenät i Sverige. 
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A Company within the SWAROVSKI Group

TYROLIT TGD ® – TEKNOLOGI. PRÖVA DU OCKSÅ!
NYA DIAMANTVERKTYG 
FÖR PROFESSIONELLA ANVÄNDARE

Mycket hög skärhastighet 
Mycket lång livslängd håller kostnaderna nere
Konstant skärhastighet genom hela klingans livslängd

Snabbare,
lönsammare

och 
effektivare 

För mer information, vänligen kontakta Tyrolits servicecenter i Göteborg på telefon 031-58 33 90.
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Hovets Entreprenad Hål-
tagning AB är ytterligare en 
av de riktigt gamla firmorna i 
håltagningsbranschen. I Hov-
ets fall är man inne på andra 
generationen och är en välre-
nommerad håltagningsfirma 
som främst jobbar i Stock-
holms innerstad.
Det skulle passa bra med epitetet “Kunglig hålleverantörer” 
på Hovets Entreprenad Håltagning AB. Dessutom har man fått 
många kniviga håltagningsuppdrag i de anrika kvarteren runt 
Stockholms slott. Nu hjälper man dessutom till med renovering 
av slottets fasad så det borde väl räknas som hovleverantör. 

Anor sedan branschen var ung
Hovet är ett härligt gäng som tar det här med håltagning och 
rivning på största allvar. Det var Bernt Johansson som startade 
verksamheten en gång i tiden. Bernt är en av de där kämparna 
som var med när branschen var ung och har mer än 30 års 
erfarenhet av håltagning. Han arbetade under många år för 
företaget Hålmetoder och hade som många andra Kjell Larsson 
som mentor. I samband med att en annan “kändis” i branschen, 
och före detta anställd på Hålmetoder startade eget, nämligen 
Lasse Eriksson på Södertälje Borrteknik, beslöt även Bernt att 
starta eget. Bernt har numera dragit sig tillbaka i verksamheten 
och idag drivs företaget av sonen Lenny Andersson. Bernt är nu 
bland annat mycket engagerad i ett sjukhusprojekt i Tanzania.

Fler rivningsuppdrag
Hovet har under åren kommit att specialisera sig mer och mer 
på tyngre och mer avancerade håltagningsuppdrag. Succes-
sivt har man även gett sig in i rivningsbranschen då gränsen 
mellan vad som räknas som håltagning eller rivning många 
gånger är hårfin. Man jobbar också en hel del med olika typer 

grundförstärkningar där håltagning är vanligt förekommande. 
Man har jobbat med företag som Hercules, Grundläggarn, 
PEAB Grundläggning, Pålab och har ofta uppdrag i eller intill 
fastigheter eller andra typer av byggkonstruktioner med högt 
kulturellt värde i centrala Stockholm. Men man har även gjort 
en rad andra annorlunda uppdrag som att exempelvis golvså-
gat till Södertälje och tillbaka längs motorvägen.

Lenny berättar när PD besöker företaget att de senaste 
tre åren har varit mycket gynnsamma med många svåra och 
komplicerade uppdrag. Bland annat har man under tre års tid 
arbetat med grundförstärkningsarbeten av ett helt kvarter på 
Mäster Samuelsgatan. Här samarbetade man med Pålab. Man 
har gjort en hel del jobb på kungliga dramatiska teatern där 
man bland annat borrat ur de stora pelarna vid entrén. Man 
har utfört håltagning på Norrbro som är den vackra gamla bron 
som löper framför Riksdagshuset och förbinder innerstaden 
med Gamla Stan. Man har gjort en del håltagningsjobb vid 
kajen framför Grand Hotel och just nu håller man på med 
fasadarbeten på Stockholms slott på uppdrag av Sh Bygg. 
Men när man heter “Hovets” Entreprenad Håltagning är det 
kanske inte så konstigt att man håller sig i de mer kungliga 
domänerna av Stockholm.

Även om konjunkturerna varit goda för Hovets de senaste 
tre åren så har 2011 varit exceptionellt bra med många fina 
jobb. “Idag är vi närmare 30 personer i företaget, 20 av dessa 
är våra egna och så hyr vi in ytterligare 10 från och till. I år har 
faktiskt rivningsjobben dominerat framför håltagningen. Vi har 
många lång jobb som löper under 2012 också så vi ser ingen 
minskning av orderingången”, säger Lenny.

Tack vare den goda utvecklingen på företaget har man 
haft möjlighet att investera en hel del, dock framförallt på 
utrustning för rivning.

Bra support från leverantörerna
På utrustningssidan arbetar man i huvudsak med håltagnings-
utrustning från Hilti och är mycket nöjda med kvaliteten och 
servicen. Man har ett flertal av Hiltis väggsågar och vajersågar 
samt de ny högfrekvensdrivna borrsystemen. Verktygen kom-
mer i huvudsak från Swedish Diamondtool Consulting som 
man har ett utomordentligt bra samarbete med.

HOVETS HÅLTAGNING

“Andréas på Hilti och Ante på SDC känner vi sedan länge 
och det känns tryggt att jobba med dom båda”, inflikar Micke 
Wallgren som är en av kollegerna på Hovets.

Man är också en flitig användare av stämpningsutrustning 
från DIBO och har tillsammans med tillverkaren skapat flera 
nya applikationer där borrstativsystemet är användbart. Mer 
om detta på sidorna 38-40.

Man utför även en hel del slipning av betonggolv och 
då använder man framförallt maskiner och verktyg från Scan-
maskin. Man förvärvade för en tid sedan Scanmaskins nya 
RC700 som är fjärrstyrd. Men man har även HTC-utrustning 
i maskinparken. Golvsågarna kommer i huvudsak från Savi 
och Lissmac samt all stofthanteringsutrustning från Pullman 
Ermator och någon sug från Dustcontrol. Lenny berättar att 
golvslipningsuppdragen har ökat en hel del från 2007. Än så 
länge handlar det mest om borttagning av limrester men man 
sneglar lite på att börja erbjuda polering av betonggolv och 
har funderat på att gå utbildningen hos HTC.

Tror på intern skolning
Lenny är en sann entreprenör med stor erfarenhet trots att han 
inte är så gammal. Företaget är medlemmar i branschfören-
ingen för håltagare, HiB, och han framhåller hur viktigt det är 
att mannarna är utbildade på det de jobbar med. 

“I den typ av verksamhet som vi jobbar är det oerhört 
viktigt att ha rätt folk och att alla inom företaget tänker på 
service och kvalitet på samma sätt. Jag är lite av den åsikten 
att jag hellre satsar på personal som jag kan forma och utbilda 

Ett djupt hål genom en kraftig vägg kräver att bor-
ret förses med foderrör och en stabil etablering av 
borrsystemet för att nå igenom och bli snyggt.

En avancerad negativ vajersågning med hjälp av en 
vajersåg från Hilti och stativ med stämpningsfunk-
tion från DIBO.
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HOVETS HÅLTAGNING

Boka din monter 
eller anmäl dig som
besökare på:
www.demcon.se
September 6-7, 2012
InfraCity, Stockholm

internt till duktiga håltagare och rivare. Vi är väldigt noga med 
att utföra jobben på rätt och säkert sätt med effektiv och korrekt 
utrustning. Vi håller en låg profil på jobbet och är noga med 
att hålla rent och snyggt”, säger Lenny. 

“Jag följer dessutom min fars paroll att dom som job-
bar hos oss ska ha rätt inställning och kunnande och kunna 
samarbeta”, tillägger han.

Hovet har anammat högfrekvenstekniken men arbetar 
fortfarande en hel del med hydraulutrustning. På många av de 
specialjobb man utför funkar det inte med HF-teknik så man 
har behållit det mesta av den utrustningen. Men ifråga om 
väggsågar så är det mest HF-grejer. Lenny tycker att bland de 
leverantörer som finns på håltagningsutrustningen så skiljer 
kvaliteten inte så mycket. Man ligger ganska nära varandra. 
Det som blir viktigt är främst servicen och vad gäller den är 
man nöjda med de leverantörer man har idag.

www.hovets.se

Till höger Lenny Andersson, som äger och driver Hovets Entreprenad Håltagning AB tillsammans med kollegan Micke Wallgren.

Kallt om fingrarna men bra blev det på Norrbro.Södertälje - Stockholm t. o. r. på golvsåg.



och man började tillverka maskiner som flitigt användes i den 
växande industrialismen i England. Men året 1945 ändrade 
Joseph Cyril Bamford inriktning på verksamheten eller mera 
riktigt bröt sig loss från familjetraditionen och startade sin egen 
verksamhet. I ett efterkrigstidens ansatt England fanns behov 
av det mesta. Till en början höll man sig kvar i jordbruksmaskin 
sektorn men snart skulle man börja tillverka maskiner för 
bygg- och anläggningsbranschen.

Denna unika tillverkningstradition inom JCB har vill man 
tydligt slå vakt om vilket resulterat i att man upprättat en 
unik och permanent utställning i lokalerna vid huvudkontoret 
i Uttoxeter. Utställningen öppnade i mitten av oktober och 
måndagen den 24:e oktober hölls ett pressmöte där den 
internationella pressen fick möjlighet till en förhandsvisning av 
utställningen som getts namnet “The Story of JCB”.

Stolt styrelseordförande
I samband med invigningen av den nya 2500 kvm stora 
utställningen höll JCBs styrelseordförande Sir Anthony 

Bamford ett invigningstal där han framhöll att 
den nya utställningen kommer att ha betydelse 
för att ytterligare marknadsföra och tydliggöra 
JCBs värde på världsmarknaden framför allt 
på nya tillväxtmarknader. Utställningen är 
en investering i 60 miljonersklassen räknat i 
svenska kronor.

“Det här är en fantastisk utvecklig för före-
taget och första gången som historien om vårt 
företag och min familjs rötter inom tillverkning 
berättats i form av en permanent utställning”, 
sa Sir Anthony Bamford.

“Vi är ett innovativt företag och vår fram-
gång under de senaste 66 åren har drivits av våra innovationer 
och det är det som är själva kärnan i den nya utställningen. 
Vår unika historia och vår förmåga att vara innovativa är något 
som vi kan vara stolta över”, fortsatte Sir Anthony Bamford.

Utställningen är indelad i fjorton olika zoner som tar 
besökaren genom tiden, från 1820 fram tills idag. Man 
presenterar ingående de olika uppfinningarna som gjort JCB 
kända. Besökarna får också veta att Henry Cyril Bamford låter, 
genom ett brev, sin brorson Joseph Cyril Bamford få veta “att 
hans tjänster inte längre är behövda på företaget”. Det är 
denna händelse som blir startskottet till att JCB grundas 1945.

JCBs har lyckats få med det mesta av intresse i utställ-
ningen. Besökarna kan bland annat beskåda Joseph Cyril 
Bamfords gamla kontor från 1970-talet. Utställningen innehål-
ler även ingående presentation av 10 olika produktmodeller 
som lanserats av JCB under åren såsom JCBs hydrauliskt 
tippbara trailer, JCBs grävlastare från 1962 och en JCB JS200 
bandgrävare  som helt och hållet byggts i armeringsjärn. Man 
kan också beskåda hur JCB byggt upp sitt varumärke och var 
produkterna tillverkas och säljs. Man beräknar att utställningen 
skall locka omkring 20000 besökare per år.

Marknadsledare
Grävlastare är synonymt med JCB och den första modellen 
lanserade man redan 1953. Sedan dess har nya modeller avlöst 
varandra under årens lopp. Sedan kom hjulgrävarna, hjullastare 
och bandgrävare. Man var tidiga med teleskoplastare och 
den första modellen kom 1981. På senare åren även lanserat 
ett brett program av kompaktutrustning med minigrävare, 
dumprar, skidsteers med mera. Företaget är marknadsledare 
på grävlastare och teleskoplastare. Man har fortsatt också en 
omfattande tillverkning maskiner för jordbruks- och försvars-
sektorn. Man är tredje största tillverkaren inom sin sektor sett 

JCB startar museum!
Under hösten invigde den brit-
tiska tillverkaren JCB sitt eget 
museum som berättar histo-
rien om JCB från början av 
1800-talet till idag. Museet som 
är inhyst vid huvudkontoret i 
Uttoxeter mäter hela 2500 m2 
och kommer att bli permanent. 
Man beräknar att minst 20000 
personer kommer att besöka 
museet årligen.
Som en av få internationellt inbjudna tidningar fick Profes-
sionell Demolering närvara vid premiärvisningen av JCBs nya 
permanenta utställning “The Story of JCB”. JCB har en unik 
historia att berätta framförallt genom att vara 
en stor och global tillverkare av produkter som 
fortfarande till största delen ägs och styrs av 
den grundande familjen. Det finns dock några 
andra sådana exempel på företag som vi ser 
som multinationella med en stor internationell 
exponering och som fortfarande ägs av den 
grundande familjen. I förra numret berättade vi 
om Wacker Neuson som fortfarande är privatägt. 

Från smedja till multinationellt
JCB Limited  står för Joseph Cyril Bamford. Han 
grundade företagets nuvarande verksamhet 
1945 men familjen har anor inom tillverkningsindustrin som 
sträcker sig tillbaks till 1820-talet. Verksamheten började som 
en smedja och på den tiden tillverkade man främst verktyg 
hjälpmedel för jordbruksindustrin. Med tiden tog företaget 
namnet Henry Bamford & Sons och låg som idag i Uttoxeter 
mitt i England. Under decennier utvecklades verksamheten 

till antal maskiner och femte största ifråga om omsättning. 
JCB har idag 18 tillverkningsenheter runt om i världen. 

Tillverkning sker i förutom England, där de flesta fabrikerna lig-
ger, även i Kina, Tyskland, Brasilien, USA och Indien. I Indien har 
man haft verksamhet sedan 1979. Man har dessutom ett stort 
antal egna försäljningskontor runt om i världen. Omsättningen 
uppgick 2010 till nära 31 miljarder kronor och man tillverkade 
51600 maskiner. Jämfört med 2009 gjorde man en kraftfull 
ökning från 36000 maskiner. Företaget lär sysselsätta 8000 
anställda på de fyra kontinenter man har verksamhet. I Sverige 
säljs JCBs produkter Söderberg & Haak för södra och västra 
Sverige, av Stig Machine i Bålsta i östra Mellansverige och av 
GT Center i Skellefteå i norra Sverige.

www.jcb.com

JCBs första grävlasare.

Bild från den permanenta utställningen.

Joseph Cyril Bamford i unga år.

Senaste modellen av JCBs 
grävlastare i Englands färger.

JCBs huvudkontor i Uttoxeter, England.

Sir Anthony Bamford.
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I verkstaden på 40-talet med företagets 
nuvarande styrelseordförande Sir Anthony 
Bamford i sin mammas armar.
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Uppe i Ljusdal finns numera en ny aktör på den svenska håltag-
ningsarenan. Företaget heter RELLOK Diamond Tools Sweden AB 
och säljer i huvudsak tyska RELLOK Cutting Solutions produkter. 
Företaget drivs av Roine Sjölund och Thomas Wiberg. Bolaget har 
sitt säte i Ljusdal som ligger i Hälsingland mitt i Sverige. Man är 
strategiskt placerade när det gäller transporter inom Sverige. Malmö 
945 km och Kiruna 1005 km och täcker stora delar av Sverige med 
leverans till nästa vardag. Företaget har kundlager på flera platser i 
landet för att snabbt kunna tillhandahålla produkter till sina kunder.

Välkända ansikten
Även om RELLOK är nya i Sverige så är personerna bakom bo-
laget, Roine Sjölund och Thomas Wiberg, välkända. Roine känner 
branschen genom sin far Rolf Sjölund som tidigare var återförsäljare 
för Jack Midhage AB under många år.

“Vi satsar på högkvalitativa produkter men till fortfarande bra 
priser, kundanpassade lösningar är vardag för oss. Vi tillhandahåller 
diamantverktyg samt maskiner, vårt utbud av maskiner och verktyg 
växer kontinuerligt och vi ser fram emot ett spännande 2012 med 
många nya lanseringar av både maskiner och diamantverktyg”, 
berättar Roine Sjölund.

“Vårt mål är att ta en plats ibland Sveriges ledande leverantörer 
av maskiner och verktyg. Vi har Tyska RELLOK Cutting Solutions 
GmbH bakom oss som hela tiden arbetar med ny utveckling av 
både maskiner och verktyg”, tillägger Roine. Innan man började sälja 
RELLOK såldes ett minder utbud av maskiner och verktyg i bolaget 
RSWtools. Men efter en del organisationsförändringar hos leveran-
törer valde de att gå över till det konkurrerande bolaget RELLOK.

RELLOK har på kort tid byggt upp ett starkt sortiment bestå-
ende av alla typer av håltagningsutrustningar samt diamantverktyg. 
Företaget är synnerligen kända för sitt breda program av väg- och 
golvsågar. Roine Sjölund berättar för PD att man i dagarna lanserar 
flera nya produkter från RELLOK för den svenska byggindustrin och 
i den här artikeln kan du läsa om några av dom.

Nytt borrstativ
Först ut är borrstativet Foro 250 avsett för borrning upp till 250 mm. 
Stativet går att få med halsfäste 60mm eller maskinfäste. Både pelare 
och fot är i aluminium vilket gör att vikten endast är 16 kg. Detta gör 
att stativet är mycket lätt att transportera och jobba med. Några goda 
egenskaper är den tåliga och hållbara konstruktionen för långsiktigt 
användande, steglöst justerbart upp till 45°, dubbla bakkantsstöd 
och försett med fot för bultning (vakuum fastsättning som tillbehör).

Fakta
Max borr dimension: 250 mm
Max borr djup:  600 mm
Max vinkel gradborrning: 45°
Vikt:  16 kg

RELLOK rekommenderar nya Baier borrmaskiner till borrsystemet.

Ny bordssåg
En annan nyhet är bordsågen Serra 110 för professionella an-
vändare. Serra 110 är lämplig för sågning i klinker, tegel, betong 
plattor, natursten samt övriga byggmaterial. Med sin robusta och 
enkla konstruktion är det en mycket användarvänlig såg, vilket gör 
den lämpad för bland annat uthyrningsbranschen.

Viktiga argument är att den har en tålig och hållbar konstruktion 
för långsiktigt användande. Den är robust och har höj och sänkbart 
såghuvud. Sågbordet är rörligt med 650 mm såglängd. Såghuvudet 
är vridbart i 45°. Vattenpumpen kan ligga i sågens vattenbad eller 
i separat hink. Sågen har kraftiga transporthjul stora handtag på 
båda ändarna av maskinen.

Max skärdjup:  110 mm

Max såglängd:  650 mm
Klingdiameter:  300 - 350 mm
Klingaxel diameter: 25,4 mm
Varvtal:  2800 v/min
Motoreffekt:  2,2 kW 1-fas
Spänning:  230V / 50 Hz
Skyddsklass:  IP54
Vattenbad:  30 liter
Mått: (L x B x H) 1230x620x660mm
Vikt:  72 kg

Ny golvsåg
En annan sprakande nyhet är den bensindrivna golvsågen Divido 
B9. Golvsågen är framtagen för kapning eller fogskärning i betong 
och asfalt. Med sin robusta och enkla konstruktion är det en mycket 
användarvänlig såg, vilket gör den lämpad för bland annat uthyr-
ningsbranschen. Den klarar en klingdiameter från 350 till 500mm. 
Sågen har lättmanövrerad skärdjupsjustering och klingskyddets 
framkant kan lätt vikas upp. Sågen är försedd med justerbar och 
stabil skärriktningsvisare och har en 20-liters vattentank med 
mycket stabil hållare.

Max skärdjup:  185 mm
Klingdiameter:  350-500 mm
Klingaxel diameter: 25,4 mm
Montering av klinga: Höger eller vänster
Varvtal:  2500 v/min
Max monteringsbredd: 6 mm
Skärdjupsjustering: Ratt handmatad
Motoreffekt:  8,7 kW
Motor:  Honda GX-390 Bensin
Motor start:  Rekyl
Vattentank:  20 liter
Mått: (L x B x H) 1180x640x1060mm
Vikt:  110 kg

www.rellok.se

Svenska RELLOK
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Haussen kring betong-
golvsbranschen har 
lagt sig något i jämfö-
relse med hur det var 
för några år sedan. 
Sverige har varit re-
lativt förskonade från 
detta på grund av att 
när tekniken blev en 
nyhet för övriga värl-
den hade vi jobbat med 
den sedan länge. 
Den svenska marknaden har också varit 
ganska sluten då våra inhemska tillverkare 
inte gärna släppt in andra tillverkare. En an-
nan faktor är naturligtvis att den svenska 
marknaden inte är så stor. Med nya teknik för 
borttagning av golvbeläggning och polering 
av betonggolv som den ändå är, har många 
större leverantörer valt marknader med den 
högsta potentialen. Ett exempel på en sådan 
marknad är USA.  Mellan 2007 till 2009 
skulle alla, eller i alla fall väldigt många, 
slipa sina betonggolv till superfinish. Nya 
tillverkare av både maskiner och verktyg och 
dess distributörer dök upp från höger och 
vänster. Priserna pressades alltmer nedåt med 
resultatet att kvaliteten sjönk. Allt detta ledde 
till att marknaden överhettades vilket blev lite 
av “grädden på moset” när USA dessutom 
brottades med en av sina värsta ekonomiska 
kriser någonsin.

Ett populärt komplement
Numera ser kartan ut något annorlunda. De 
värsta lycksökarna sopades av mattan ganska 
så omgående. De seriösa men nya aktörerna 
har tonat ner sin exponering då intäkterna och 
marknaden inte riktigt stod i relation med vad 
som förväntats. De gamla och ursprungliga 
tillverkarna, där många av dem var med när 
den här tekniken introducerades, har klarat 
sig bäst. Det kanske låter som det här är en 
gammal bransch men vi pratar om en tidspe-
riod på omkring 20 år tillbaka. Som många 
gånger tidigare uttalats så är föregångarna 
HTC Sweden AB, Diamatic som numera ägs 
av Blastrac, Scanmaskin och King Concepts 
som numera ägs av Husqvarna Construction 
Products. Och själva källan till tekniken är HTC 
Sweden AB. Förenklat uttryckt handlade det 
om att gå från singelsnurror till planetväxlade 
maskiner med flera sliphuvuden. Effekten öka-
des, slipningen blev jämnare och slutresultatet 
bättre. Nästa steg var att inte bara avlägsna 
golvbeläggningen med epoxi och lim utan ge 

sig på själva betongen, polera upp den och 
låta betongen bli själva slutprodukten. Där 
är vi idag. Även om mängden tillverkare av 
maskiner gått tillbaka så fortsätter ökningen 
av tillverkare av diamantverktygen för slipning 
och polering. Majoriteten av de nya verktygs-
tillverkarna kommer från Kina och om de inte 
säljer produkterna genom egna försäljnings-
organisationer så säljs verktyg som OEM via 
distributörer runt om i världen. Som redaktion 
får vi minst fem mail i veckan från kinesiska 
diamantverktygstillverkare. De flesta av dom 
är helt okända namn. Men ur denna mängd 
av nya företag börjar en handfull mängd 
kinesiska tillverkare att sticka ut som succes-
sivt börjar marknadsföra sitt eget varumärke. 
I framtiden kommer vi med all säkerhet att 
även i Sverige se både fler diamantverktyg 
och maskiner tillverkade i Asien. Redaktionen 
blev nyligen kontaktad av den Sydkore-
anska tillverkaren Sungsim som söker 
distributörer i landet. Sungsim tillverkar 
både maskiner och verktyg. Maskinerna 
säljs under namnet Polisys.

Pratar man med en svensk hålta-
gare, rivare eller renodlad golventreprenör 
så finns det nästan inte ett företag som 
inte har en svensk golvslip i sitt sortiment 
idag. De flesta arbetar fortfarande främst 
med att avlägsna limrester och epoxi men 
allt fler börjar snegla på möjligheterna att 
ta betonggolvstjänsterna ett snäpp högre, 
det vill säga att börja sälja in konceptet med 
polerade betonggolv. Sakta men säkert dyker 
allt fler renodlade betonggolvspecialister upp 
med tiden. Ett bra exempel är företaget CFS 
i Uppsala som vi berättar om på sidan 28. 
Det börjar också bli allt vanligare att hyra 
golvslipningsutrustning. Under året köpte 
Cramo hela 75 nya maskiner från HTC.

Årets nyheter
Innevarande år har varit ganska lugnt ifråga 
om nya produkter. Under 2010 hände mer 
och många nya produkter lanserades lagom 
till Bauma och DEMCON. Men en del nytt 
har lanserats under året och här följer ett 
kort sammanfattning.

Scanmaskin AB
På kort tid har tillverkaren Scanmaskin lanse-
rat två nya slipar. Först kom Scan Combiflex 
450 och nu alldeles nyligen Scan Combiflex 
1000 RC. Omkring årsskiftet 2010/2011 
drämde Scanmaskin till och lanserade två 
nya produkter. Scan Combiflex 450 är ut-
vecklad för uthyrare, golvläggare, sanerare 
m m. Enligt Scanmaskin är maskinen lite 
smidigare, lite enklare och mycket billigare 
men lika effektiv som motsvarande något 
större maskiner. Slipbredden är 450 mm. 
Motorn är enfas och på 1,5 kW. Rpm ligger 

på 950 och totalvikten är 90 kg. Den är lätt 
att transportera och tar väldigt lite utrymme 
vid transport.

Trots att maskinen är så lätt (90 kg) är 
den mycket robust. 
Det finns inga plast-
detaljer, allt är gjort i 
stål, vilket gör att den 
är mycket stryktålig 
och stadig att köra. 
Konstruktionen med 
vulkaniserade ringar 
minskar vibrationerna 

och gör maskinen mycket följsam för ojämn-
heter i golvytan. Enfasmatningen bekräftar 
ytterligare Scanmaskins satsning på använ-
darvänlighet och flexibilitet. Scan Combiflex 
450 är avsedd för att slipa betong, sten och 
flytspackel. Den slipar bort färg, mattklister 

och föroreningar utan problem.  Med 
ScanCombiflex 450 kan man enkelt 

riva bort tunnare beläggningar 
med SC-Tiger Silver, grovslipa 
och finslipa med olika Snap-On 

verktyg, polera betong 
och terrazzo torrt, slipa 
trägolv.

Kort efter 450ans 
lansering kom företagets 

värsting Scan Combiflex 1000 RC med en 
slipbredd på en meter. Den är robust och 
stabil. Byggd i stål för avverkning av de riktigt 
stora ytorna. Med fyra roterande slipskivor på 
en stor skiva roterande åt andra hållet, med 
möjligheten att slipa med hög hastighet på 
skivorna och större tyngd på maskinen, 
erbjuder den en mycket hög avverkning. 
Scanmaskin har ett patenterat, radiostyrt 
drivsystem som möjliggör en stabil och jämn 
slipning. Radiostyrningen innebär att opera-
tören frigöres för tömning av stoftavskiljaren 
samt för hanteringen av kablar, allt medan 
maskinen är i drift.

Jack Midhage AB
I inledningen av året lanse-
rade Jack Midhage AB det nya 

golvslipprogrammet Barracuda. Man 
har också Eibenstocks lilla lätthanterlig 
golvslip/kantslip EBS 235 för 
medelstora ytor. Det löstagbara 
sliphuvudet och det justerbara 

handtaget gör det möjligt slipning 
direkt till kanten av arbetsytan och 

den låga vikten på 38 kg möjliggör 
enkel transport av slipen. Den har en 
enfas växelströmsmotor som är slit-

stark, lätt att underhålla och med hög 
kapacitet. Vibrationsdämpningen av maskinen 
ökar livslängden, skyddar handlederna på 
användare och ger bättre slipningsprestanda 

såväl som jämn gång. På verktygssidan har 
man lanserat PCD MAX – ett verktyg för av-
verkning av beläggningar.

HTC Sweden AB
I maj berättade vi om HTCs nya kantslipma-
skinen HTC 270 EG. Kärnan i HTCs produkt-
utveckling har alltid handlat om ergonomi, 
ekonomi och ekologi och HTC 270 EG är 
inget undantag. Maskinen är avancerad, men 
samtidigt enkel att använda och tack vare de 
många olika konfigureringsalternativen kan 
man uppnå en mer kontrollerad och ergono-
misk slipning än någonsin tidigare.

Sliphuvudets unika design, som enbart 
är 100 mm högt med EZchange-verktygen 
fastmonterade, gör det möjligt för operatören 
att slipa under hyllor och element. Maskinen 
när så långt in som 260 mm. Kombinationen 
av HTCs EZchange-verktyg och den speciella 
öppningen i slipkåpan gör det möjligt för 
operatören att slipa hela vägen in till väggen 
utan något behov av efterarbete.

Möjligheten att justera sliphuvudet i 
både X- och Y-led ger förutsättningar för ett 
perfekt slipresultat. Dessutom så är alla in-
ställningar lätta att göra utan specialverktyg.

Med HTC 270 EG kan operatören gå 
bakom maskinen genom hela slipsekvensen. 

Handtaget på maskinen kan även justeras 
efter operatörens längd vil-
ket säkerställer en bekväm 
arbetsposition.

Utöver de funktioner 
som nämns ovan är HTC 
270 EG även delbar för att 
enkelt kunna transporteras, 
den är utrustad med HTCs 
uppskattade flytande kåpa 
som ger en bättre upp-
samling av slipdamm och 
även EZchange-systemet 

vilket ger tillgång till HTCs kompletta 
verktygssortiment.

Under hösten lanserade HTC ett nytt 
kampanjkoncept som man kallar “Big Wed-
nesday”. Under ett antal onsdagar lanserar 
man nyheter. I samband med första onsdagen 
lanserade man två nya dammsugare särskilt 
utformade för den nya golvslipserien Greyline 
som vi berättat om tidigare och som kom som 
en nyhet i samband med Bauma 2010.

“Slipande nyheter”
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(finslipning). Två av de fyra maskinerna, 
FGE270 *** och FGE400 *** är fabriksmon-
terade med en slipskiva som säkerställer en 
särskilt hög avverkningstakt. De andra två 
maskinerna, FGE450 *** och FGE530 *** 

är försedda med sk planetarisk drivning 
och utrustade med tre slipskivor vardera 
som rör sig i motsatt riktning till det stora 

sliphuvudet de är fästa på. Fördelen med 
detta system är att det producerar mycket 
jämnt underlag. 

Tyrolit har arbetat fram en optimal 
lösning där slipmaskinerna och dess 
konstruktion i kombination med 

diamantverktygen erbjuder ett effektivt 
och samspelat system som lämnar en perfekt 
betongyta redo för antingen ny golvbekläd-
nad eller betongpolering.

Golvslipningssortimentet från Tyrolit 
kan används till stora som små jobb och 
är snabba att etablera. Dess design gör 
dem särskilt effektiva i trånga utrymmen. 
Dessutom kan modellen FGE270 *** lätt 
omvandlas till en kantslip på bara några 
minuter med en extra tillsats. För smidig och 
effektiv uppsamling av slipdamm erbjuder 
Tyrolit Hydrostress två stofthanterare med 
modellbeteckningarna VCE2600D *** och 
VCE4000D ***.

Superabrasive, Inc
En amerikansk aktör som söker etablera sig 
på den europeiska marknaden och däribland 
även Sverige är företaget Superabrasive Inc. 
För ett par månader sedan lanserade man 
två nya produkter, Lavina 21 och propan 
drivna Lavina 30G Pro. Lavina 21 är en 
perfekt för små projekt med en liten budget. 
Med sina 3.5 hk och 90kg är det lätt att 
manövrera och transportera. Den finns även 
en 1.5 hk, 110V version. Lavina 21 har ett 
200 mm sliphuvud. 

Den andra nyheten, Lavina 30G Pro 762 
mm, är Supera-
brasive första 
propandr ivna 
maskinen, som 
är en allt i ett 
planetsystem för 
slipning och po-
lering. Maskinen 
drivs av en Ka-

wasaki 18 HP 
gasmotor med 

en patenterad 
Onyx Solutions 
propan konvertering och eliminerar beho-
vet av generatorer och kablar. Lavina 30G 
Pro har tre 343 mm sliphuvuden som ger 
en 762 mm arbetsyta och kan användas för 
både våta och torra applikationer.

Greyline har mottagits mycket väl både 
bland entreprenörer och uthyrare och nu 
utökas serien med två kraftfulla dammsugare 
med en prestanda som även gör 
dem lämpliga för mer avancerade 
golvslipmaskiner.

De nya 1-fas maskinerna 
HTC GL 25 D och HTC GL 
35 D är konstruerade en-
ligt den senaste tekniken 
inom dammuppsamling 
och använder en optimerad 
konstruktion som leder till ett 
överlägset resultat utan att för 
den delen förlora enkelheten som 
kännetecknar HTC Greyline™. Tillsammans 
med den redan existerande 3-fas maskinen 
HTC GL 40 D, stöder dessa sugar hela HTC 
Greyline™-serien samt även flera av HTCs 
andra, mer avancerade slipmaskiner.

Den robusta och solida konstruktionen 
ger en maskin med hög kvalitet och stor 
tillförlitlighet. Den är även servicevänlig 
och har en låg underhållskostnad. Vidare 
är maskinerna enkla att manövrera samt är 
höj- och sänkbara vilket ger en total höjd på 
enbart 1180 mm i transportläge.

Alla maskinerna använder systemet 
Longopac™ för uppsamling av slipdamm 
vilket leder till en mycket smidig hantering 
av sliprester. Maskinerna är även utrustade 
med HEPA 13 filter och antistatiska slangar 

för ökad kvalitet och säkerhet.
Vi ska också passa på att 

nämna att under 2012 firar 
HTC Sweden AB 20-årsju-
bileum. Det var året 1992 
som företaget grundades 

av makarna Håkan och Gunn 
Thysell.

Tyrolit AB
Det ska också nämnas att tillverkaren Tyrolit 
släppte i början av året en egen serie golvsli-
par. Sortimentet omfattas av fyra robusta och 
slittåliga golvslipar, två stofthanterare och tre 
standardverktyg. Maskinerna är enkla i sin 
uppbyggnad och lika enkla att använda och 
det är det som är själva tanken. Sortimentet 
går under namnet Tyrolit Hydrostress Premium 
*** Floor Preparation Products och är avsett 
för effektiv avlägsning av envisa ytbe-
läggningar på betonggolv. 

Beroende på ytan kan syste-
mets komponenter kombineras 
enkelt och flexibelt att genomföra 
grov eller fin slipning. De tre 
nya standardverktygen är 
GT1 *** (borttagning av 
beläggningar), GT2 *** 
(grovslipning) och GT3 *** 

“Slipande nyheter”
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15% högre verkningsgrad - 100% högre vridmoment
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Synkronmotor 

med högfrekvensteknik 

TEKNISK DATA
Drivmotor, vattenkyld ..........................Högfrekvens synkron
Nominell axeleffekt  ........................18,5 kW 32 Amp.
Axeleffekt  ......................................16 kW 32 Amp.
Lågväxel 795 v/m ...........................Vridmoment 190 Nm
Högväxel 1157 v/m ........................Vridmoment 130 Nm
Varvtalsreglering  ...................................Steglös via högfrekvensbox
Strömuttag 3-fas ...............................32 Amp, 400 Volt

Djup- & längdmatning  ......................DC-motor 48 Volt 
Sågarm ..................................................Vridbar 3600- vänster/höger
Manöverbox ...................................Radiostyrd

Diamantklinga ................................Centrumhål Ø 60 mm
Slätsågning, hålbild ........................130 mm, 6 x M8
Vattenkylning klinga .......................Centrumkylning via axel
Startklinga, Ø 800 mm ...................Sågdjup 32 cm
Klinga 2, Ø 1 200 mm ....................Sågdjup 52 cm
Klinga 3, Ø 1 600 mm ....................Sågdjup 72 cm

Mått såghuvud
Inkl. räls och klinga L x B x  H ........400 x 425 x 400 mm
Vikt såghuvud ................................29,3 kg
Vikt sågmotor .................................10,0 kg

Rälssystem
Räls ...............................................7,0 kg/meter
Rälsfot ...........................................2,4 kg

Monteringsmått räls .......................195 mm

Tel: 031 - 52 01 16 • Tagenevägen 1 • 422 59 Hisings Backa
info@jerneviken.se • www.jerneviken.se
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Betongslipade golv med en yta 
som glänser som marmor är 
ett uppskattat material bland 
beställare och arkitekter. Den 
traditionella metoden att slipa 
golven har gått ett steg längre 
vilket innebär att man nu kan 
ta tillvara hela grundstommen 
i en byggnad, utan att lägga in 
nya material.
Genom maskinbearbetning av det befintliga och naturliga 
materialet blir resultatet ett färdigt golv. Den gamla meto-
den, epoxi innebar ofta att material som till exempel plast 
tillfördes i golven för att uppnå en jämn yta. Ytskiktet i den 
gamla metoden blev inte alltid det som kunden önskade och 
problem med vidhäftigheten resulterade bland annat i att fukt 
kom in i lokalen. Den nya metoden har blivit allt vanligare 
under de senaste tre åren och i dag arbetar ungefär fem 
företag i Sverige med detta. Primärt för den nya metoden är 
hållbarheten och miljöaspekten men den estetiska sidan är 
också väldigt tilltalande. Den spegelblanka ytan är mycket 
levande och många arkitekter vill ha de slipade golven i 
sina byggnader. 

CFS, Concrete Floor Solutions har stor erfarenhet av krä-
vande golvsanering och golvslipning. Företaget består av fyra 
anställda och ligger i Uppsala. Det är ett helägt dotterbolag 
till Uppsala Betonghål som i sin tur ägs av PP Såg och Borr i 
Gävle samt Håltagarna Borrteknik i Stockholm. CFS arbetar 
rikstäckande men det största fokuset ligger på Mälardalen. 

”Vi har specialiserat oss på stora fastigheter, cirka 500 
kvadratmeter och uppåt eftersom vår maskinpark passar bäst 
för dessa ytor säger Anders Daréus”, verksamhetsansvarig 
på CFS. 

Lagerlokaler, industrier, större köpcentrum, skolor, 
sjukhus och tunnelbanestationer är några exempel som CFS 
arbetar med. Men företaget har även några mindre fastig-
heter på sin referenslista, bland annat Vin och Sprihistoriska 

Anders Dareus, verksamhetsansvarig på CFS, leder 
också arbetet med ABBs fabrik i Vietnam.
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CFS gör allt för 
betonggolven

Museet i Stockholm och Rådhuset i Uppsala. 
”Rådhuset som är en k-märkt byggnad blev ett riktigt 

praktjobb, det blanka golvet passar mycket bra i en så rustik 
och anrik miljö”, menar Anders. 

Slitstark yta som är lätta att hålla ren
Beställarens krav är ofta en yta som är lätt att hålla ren och 
den blanka slitstarka ytan som den nya betongslipnings-
metoden ger är ett populärt val. I ytan finns inga porer där 
smuts kan lagras. Porerna fylls med material som kommer 
från slipprocessen. Cirka 2–3 millimeter tas bort från ytskiktet 
och återanvänds för att fylla hålen.

”Metoden har vuxit sig stor i Australien och USA och 
vi ser helt klart att det finns en marknad även här”, säger 
Anders.

CFS använder tre märken av maski-
ner, Husqvarna till 80 procent och resten 
Scanmaskin och HTC.  Till förfogande har 
företaget cirka femton maskiner.

”Just nu slipar vi i en stor skola i 
Norrtälje, ett köpcentrum i Västerås och 
ett sjukhus i Stockholm”, säger Anders.

Men det kanske största och tuffaste 
uppdraget som företaget hittills åtagit sig 
är jobbet i Vietnam åt ABBs fabrik i Hanoi. 
Arbetat påbörjades under november förra 
året och man hoppas på att det blir klart 
under maj nästa år.

”Det började som ett litet projekt på 2 
500 kvadratmeter men landar nog på 20 000 kvadratmeter”, 
säger Anders.

Betonggolven i fabriken var i mycket dåligt skick och 
kraven från kunden var hårda. De ville ha en mer varaktig 
lösning eftersom omkostnaderna var för stora på grund av 
slitaget. ”Vi fick slipa bort 25 millimeter över hela ytan så 
det är mycket stora mängder material som har tagits bort”, 
berättar Anders.

Anders som leder arbetet i Vietnam reser dit minst en gång  
i månaden.

”Arbetet innebär en större utmaning än man tror 
bland annat på grund av att det är en helt annan kultur och 
mentalitet. Det fick vi jobba mycket med i början. Värmen 
på sommaren försvårar också arbetet en del”, säger Anders.

För att kunna hålla produktionen i fabriken i Hanoi 
igång arbetar man i etapper, cirka 1–2 veckor åt 
gången på en begränsad yta.

Foto Petra M
eyer Linderoth

Anders fortsätter och berättar att vietnameserna är 
väldigt arbetsamma. Man jobbar sju dagar i veckan och är 
bara ledig fyra dagar om året. Anders tycker dock att den 
kommunistiska regimen har påverkat arbetsgången mycket 
och vietnameserna fattar sällan egna beslut. De behöver 

en ledning och ett direktstyre med klara 
instruktioner. För att kunna hålla produktio-
nen i fabriken igång arbetar man i etapper, 
cirka 1–2 veckor åt gången på en begränsad 
yta. CFS samarbetar med ett vietnamesiskt 
byggbolag som förser företaget med perso-
nal. Den bevarande livslängden på golvet 
var från början cirka 18 månader men med 
CFS insats tror man nu att golvet kommer att 
hålla i minst 12 år. Det nya golvet passar bra 
till fabrikens trucktrafik och svetsverkstaden 
som de tidigare hade problem med tycker 
Anders.    
Text Petra Meyer Linderoth

Fakta CFS
CFS har fyra anställda och ligger i Uppsala. Det är ett helägt dot-
terbolag till Uppsala Betonghål som i sin tur ägs av PP Såg och 
Borr i Gävle samt Håltagarna Borrteknik i Stockholm. CFS arbetar 
rikstäckande men det största fokuset ligger på Mälardalen. Företaget 
ingår i en sammanslutning som består av fyra bolag, PP Såg och 
Borr i Gävle, Uppsala Betonghål AB och Håltagarna Borrteknik 
i Södertälje. Huvudsysselsättning sträcker sig från fräsning och 
sanering av betongytor till polerade och impregnerade betong- och 
naturstensgolv. Kunderna är bland annat byggnadsentreprenörer, 
industrier och fastighetsägare. CFS maskinpark består bland annat av 
slip, bilningsmaskiner, sågar och borrar och golvfräs. Företaget äger 
alla maskiner. Priserna på ett betongslipat golv ligger mellan 80 och 
500 kronor per kvadratmeter. Kvadraten och kvaliteten på betongen 
styr priset för en färdig golvlösning.

“Arbetet med fabriken i Vietnam började som ett litet projekt på 2 500 
kvadratmeter men landar nog på 20 000 kvadratmeter”, säger Anders 
Dareus, verksamhetsansvarig på SFS.

Foto: CFS
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Gott Nytt År

Önskar tidningen Professionell Demolering alla sina 
läsare, annonsörer och övriga samarbetspartners.



32    Branschtidningen Professionell Demolering • 4-2011

Husqvarna Constructions fjärrstyrda rivningsrobotar DXR 310 
och DXR 140 används i räddningsarbetet vid Fukushima 
kärnkraftverk.

“Det ställs mycket höga krav på maskiner och teknik i 
den här miljön. Vi är stolta över att bli utvalda som leverantör”, 
säger Anders Ströby, Head of Husqvarna Construction Products.

Husqvarna har sålt två av sina toppmoderna, fjärrstyrda 
rivningsrobotar till Takenaka Construction, byggföretaget som 
fått uppdraget att sanera den fjärde reaktorn vid kärnkraftsverket 
i Fukushima. Vid kärnkraftsanläggningen pågår fortfarande ett 
omfattande räddningsarbete efter att det havererade i mars i 
år. Robotteknik spelar en viktig roll eftersom strålningsnivåerna 
fortfarande är mycket höga. Robotarnas uppgift är att göra det 
tunga rivningsarbetet, såsom att riva betongkonstruktioner, och 
att ta hand om kontaminerat material.

“Våra robotar är mycket väl anpassade för den här miljön. 
De är starka, driftssäkra och smidiga att köra även där det är 
trångt. De kommer att göra ett viktigt jobb i kärnkraftverket 
under lång tid framöver”, säger Anders Ströby.

Rivningsrobotarna har specialanpassats för att fungera 
optimalt i den speciella miljön. Den större roboten, DXR 310, 
har försetts med videokamera och sändarutrustning för att 
operatören ska kunna arbeta på säkert avstånd från reaktorn. 
Husqvarnas japanska organisation har utbildat personal från 
Takenaka Construction i användningen av robotarna. Röjning-
sarbetet i Fukushima väntas pågå i många år framöver.

Svensk robotteknik 
sanerar Fukushima 
kärnkraftverk

Husqvarnas produktlinje omfattar tre demoleringsrobotar: 
DXR 310, DXR 250 och DXR 140. Samtliga robotar är 
utvecklade för att göra användarens arbete effektivare och 
enklare. Hög effekt i förhållande till vikt, god stabilitet och lång 

räckvidd samt en kompakt konstruktion som ger optimal sikt 
och manövrerbarhet är några kännetecken för maskinerna. 
Robotarna används med hammare, skopa och betongsax.

www.husqvarna.se

Flexovit lanserar en ny diamantkapklinga som är ljuddämpad och 
därmed har en väsentligt lägre bullernivå. Den nya klingan, som 
har beteckningen Mega-Line MaXX Silent, förbättrar därmed 
arbetsmiljön och blir även mindre störande för omgivningen.

Vid kapning med diamantklingor uppstår ett högt och vinande 
ljud som ofta uppfattas som mycket störande av omgivningen. 
Flexovit nya diamantklinga, Mega-Line MaXX Silent, 
har en helt ny konstruktion som dämpar 
ljudnivån i frekvensomfånget 2-6 kHz 
med 15 dB enligt tillverkaren. Tidigare 
har man lyckats sänka ljudnivån till viss 
del (med upp till 6 dB) med hjälp av 
en sandwichkonstruktion av klingans 
stamblad med stål/koppar/stål. Flexo-
vits Mega-Line MaXX Silent-klinga har 
också en sandwichkonstruktion men 
där kopparen ersatts med ett special-
utvecklat högabsorberande material som 
dämpar svängningarna i stambladet effek-
tivare än koppar och därmed sänker ljudnivån 
med mer än 30 gånger än vad som tidigare varit 
möjligt. Klingan är även försedd med patentsökta urtag 
mellan segmenten som har en speciell utformning vilket gör att inga 

Ny ljuddämpad diamantklinga från Flexovit
luftströmmar bildas och därmed elimineras det höga och vinande 
ljudet vid kapning och sågning.

Klingan, som har 230 mm diameter, är avsedd för våt- eller 
torrkapning av betong, armerad betong och diverse byggnadsmate-
rial med vinkelslipmaskin. Klingorna har 17 mm höga lasersvetsade 

segment vilket uppges ge stor livslängd på klingan. 
Segmenten är trapetsformade vilket ger 

mycket snabb kapning/sågning och 
ger dessutom lägre vibrationsnivå 

vilket förbättrar arbetsmiljön för 
användaren.

“Med den här nya klin-
gan blir arbetsmiljön för op-
eratören mycket bättre och 
omgivningen störs heller inte 
lika mycket. Mega-Line MaXX 

Silent-klingan ger dessutom 
mycket effektiv sågning och 

kapning i betong, sten och andra 
byggnadsmaterial”, säger Peter Lin-

dell, försäljningsansvarig på Saint-Gobain 
Abrasives AB.

www.saint-gobain-abrasives.com



Upptäck Pentruder MCCS!

Pentruder Modular Concrete Cutting System 
(MCCS) är ett modulärt håltagningssystem i 
dess sanna bemärkelse. 

Nu kan du använda Pentruders omtyckta räls-
system för all sågning med klinga och vajer, samt 
för borrning. Utvecklingen stannar aldrig av hos 
oss, och nya moduler läggs till efter hand. 

Alla komponenter är kompatibla med både ny 
och gammal Pentruderutrustning. 

Med en Pentruder kan du alltid förvänta dig 
högsta kvalitet och tillförlitlighet. 

Prova en Pentruder du också - En säker 
investering i maskiner som är byggda för att 
hålla!

Pentruder MDU3065 Borrmotor

• Den nya borrmotorn Pentruder MDU 3065 har ett mycket brett 
varvtalsområde, 100 - 1440 v/min, och täcker mer än  90% av all 
vanlig borrning. 

• Tre olika spindelenheter för olika stora borrkronor, byts på mindre 
än en minut. 

• Spindelenheten kan vridas 360º för enklare positionering av borr-
kronan och bättre åtkomst i trånga utrymmen.  

• Borrmotorn kan köras på antingen 1-fas eller 3-fas ström. 

- Starkare än någonsin!

Pentruder MCCS Universell Borrigg med Pentruder MDU3065 
och CEL-TS Söm- och hörnborrningschassi

Tractive AB I Gjutargatan 54 I 78170 Borlänge I Sweden
Tel: +46 (0)243 221155 I Fax: +46 (0)243 221180
E-mail: info@tractive.se I www.pentruder.com

Besök vår hemsida twww.pentruder.com för mer 
information om våra produkter och nyheter. 

• 15 elektroniskt styrda 
spindelhastigheter ställs 
enkelt in under borrning. 

• Alla borrmotorer kan 
enkelt uppgraderas med 
en automatisk matnings-
enhet.

• Mycket hög effekt på 
spindeln.



Utställare på 
World of Concrete 2012 
Här hittar du ett urval av mässans ut-
ställarna inom sektorerna håltagning, 
golvslipning, diamantverktyg, rivning 
ch återvinning med mera. Observera att 
listan som anges var den som gällde vi 
tidningens presstopp.

Back to Vegas
Nedräkningen för World of 
Concrete 2012 har börjat. Om 
än en något kantstött mässan 
helt beroende på marknads-
läget i USA väntas en hel del 
nytt att lanseras på mässan.
World of Concrete är sedan länge ett viktigt riktmärke för 
framförallt håltagning och slipning av betonggolv. Trots att 
mässan framförallt är avsedd för den amerikanska marknaden 
besöks den årligen av en stor andel internationella besökare. Få 
andra mässor kan mäta sig med WOC när det gäller utrustning 
för håltagning och golvslipning, möjligtvis Bauma.

Tunga år
Men WOC har fått ta en hel del stryk på grund av den rådande 
konjunkturen i USA, och i hela världen för den delen. Antalet 
utställare och besökare har minskat radikalt sedan 2009 då 
man hade 1800 utställare och ett besökarantal runt 65000. 
Siffrorna för 2011 landade på cirka 47000 besökare och 
omkring 1300 utställare. Inför årets mässa ligger antalet ut-

ställare i skrivande stund på cirka 
1160. Men det är inte mässan 
eller arrangören Hanley Wood 
som skall ställas till svars utan 
orsaken är helt och hållet 
marknadssituationen. Vad 
som ändå är positivt är att 
det är inte nyckelbesökarna 
som väljer att stanna hemma. 

UTSTÄLLARE   MONTERNUMMER 
Advanced Concrete Technologies Inc N437   
Allen Engineering Corp  O31446   
Allen Engineering Corp  O31439   
Allen Engineering Corp  O31346   
Allied Construction Products, LLC  C5789   
Allied-Gator, Inc.   C5589   
Aqua Blast Corp   S11922   
Aquajet Systems AB   S11455   

Kvalitetsbesökarna väljer troget att besöka mässan och så 
har det alltid varit. Man vet också att deras leverantörer finns 
på plats. Så den som planerar att besöka WOC 2012 lär 
inte bli missnöjd.

Tonvikt på håltagning
Som vanligt är det många europeiska tillverkare av 
diamantverktyg, utrustning för håltagning, golvslip-
ning, rivning, återvinning, stofthantering 
med mera som ställer ut. En stor andel 
av de kända svenska namnen finns 
med. Bland leverantörerna av 
håltagningsutrustning finns alla 
kända namn med men 
bland verktygstillver-
karna för rivning och 
återvinning saknas 
några av de kända 
namnen.

Inom produktom-
rådet håltagningsut-
rustning finns många 
utställare represente-
rade på mässan och 
besökarna kommer 
att få bevittna lan-
seringen av flera nya 
diamantverktygskva-
liteter såväl som nya 
maskiner för kap-
ning, vägg- och golv-
sågning med klinga, 
vajersågning och 
kärnborrning. Räk-
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Astec Inc. N727    
Blaklader LLC   S13239   
Blast It All Mfg Inc   C6555   
BlastPro Manufacturing, Inc.  S11527   
Blastrac Diamatic   S10123   
Bobcat Co    C5389   
Bosch Power Tools & Accessories  O30204   
Brokk Inc    O30018   
Carhartt Workwear At Rugged Outfitters S12614   
Case Construction Equipment  C5771   
Caterpillar Inc   C5371   
CDC Larue    S10349   
CDC Larue    O31654   
Chicago Pneumatic   C4349   
Comet Breaker   C6597  
Concrete Polishing Association of America S12355   
Concrete Polishing Technologies  O31327   
Concrete Products   N246   
Concrete Raising of America  S12523   
Concrete Reinforcing Steel Inst  N2937   
Concrete Sawing & Drilling Association C4457   
Concut Diamond Products  O31568   
Conjet AB    S10501   
Contec North America   S12747   
CS Unitec Inc   O30652   

Diamond Blade Depot   S11855   
Diamond Blade Depot   S12512   
Diamond Blade Warehouse/Diamond 
Chain International   S10727 
Diamond Chain International  O31002   
Diamond Pauber SRL   S11751   
Diamond Productions Canada, Ltd. S11252   
Diamond Products   O32002   
Diamond Products   O32150   
Diamond Products   C4889   
Diamond Speed Products, Inc.  S13007   
Diamond Tec, Inc.   S12607   
Diamond Tools Technology, LLC  C5921   
Diamond Vantage   C4663   
DITEQ Corporation   C5191   
Dixie Diamond Mfg Inc  C5483   
Doosan Infracore Construction 
Equipment America   C5594
Dust Control Technology  S10801   
Dustless Technologies   S12700   
Dynamic Diamond Tooling  S12323   
Eagle Industries   S11820   
EDCO & Contrx Systems  S10115   
EDCO & Contrx Systems  O31418   
Ermator LLC   S10215   
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Snabbfakta 
World of Concrete 2012
Var:     Las Vegas Convention Center,
     Las Vegas, Nevada, USA
När:     Tisdag 24 - Fredag 27 
    januari, 2012
Öppettider:   9.30-17.00 tisdag till torsdag
    9.30 - 13.00 fredag

Seminarier
Måndag 23 januari
3-timmarsseminarier: 8.00-11.00, 13.00-16.00
90-minutersseminarier: 8.30-10.00, 10.30-12.00
     13.30-15.00, 15.30-17.00

Tisdag 24 januari - torsdag 25 januari
3-timmarsseminarier: 8.00-11.00, 13.00-16.00
90-minutersseminarier: 8.30-10.00, 10.30-12.00
     13.30-15.00, 15.30-17.00

Fredag 27 januari
3-timmarsseminarier: 8.00-11.00
90-minutersseminarier: 8.30-10.00

Arrangör: Hanley Wood
www.worldofconcrete.com

Everdigm Corp   C6659   
E-Z Drill Inc   C5355   
FLOORChef S12011    
Genesis Attachments   C4229   
General Equipment Co   S10715   
Glacier Diamond, Inc   O31562   
Golz, LLC    O31746   
Hammelmann Corp   S13014   
Hanson Diamond Tools (Danyang) Co., LTD. S12931   
Hilti Inc    O30900a   
Hilti Inc    O30808   
Hilti Inc    O30900   
HTC Professional Floor Systems  S11227   
HTC Professional Floor Systems  O30936   
Hilti Inc    O30808a   
Huskie Tools Inc.   N3115   
Husqvarna Construction Products  O30370b   
Husqvarna Construction Products  O30370
Husqvarna Construction Products  O30370c   
Husqvarna Construction Products  O30370a   
Husqvarna Construction Products  C4313   
ICS Concrete Chain Saws  O31102   
ICSSAWS.COM   N1321   
IHI/Compact Excavator Sales LLC  O31520   
International Concrete Repair Inst  S11139   

International Grooving & 
Grinding Assn (IGGA)   C4237  
Jet Inc    N2756   
Jetstream of Houston LLP  S10913   
Jiangsu Huachang Tools Manufacturing S12829  
Jiangyin Likn Superabrasive Co., Ltd. S12529   
John Deere Construction & Forestry C5970   
John Deere Power Systems  N2427   
Justcut Inc    S12211   
K2 Diamond   O31005   
Klindex SRL   O30648   
Multiquip Inc   O31840   
Multiquip Inc   O31846   
Multiquip Inc   C4813   
National Surface Preparation Equipment S10955   
New Holland Construction  C4877   
Nilfisk-Advance, Inc   O31235   
Norton Construction Products  C4841   
PDi Magazine   C6391   
Pearl Abrasive Co.   S12339   
Pentruder Inc.   O32132   
Pullman-Holt   S12606   
Putzmeister America, Inc.  C5636   
RB Abrasives   O31752   
Ready Jet N248    

Ritchie Bros Auctioneers  C4245   
SANY Heavy Industry Co., Ltd.  C6148   
SASE Company Inc.   S10515   
SPE - USA    S11750   
SSAB    C6927   
Stihl Inc    C4645   
SUNGSIM CO., LTD   O31056   
Superabrasive, Inc.   S11339   
Superabrasive, Inc.   O31229   
Sysdyne Corp.   N951   
Terrco, Inc.    O30422   
Texas Demolition Products Inc  S12156   
Tru-Cut Inc.   N1249   
Tuf-Tite, Inc   N657   
US Saws    S11007   
US Shotblast Parts & Service Corp  S10453   
Volvo Construction Equipment NA Inc C6170   
VTN Rotobec   C6316   
Wacker Neuson Corporation  O31708   
World Diamond Source Inc  S12725   
Wyco Tool Co - The   C5627   
Xingyi (China) Polishing Machine Co., Ltd S13030   
Xtreme Engineered Floor Systems, Inc. S11453   
Zoomlion America   C5223   
 

nade med en hel del nya klingor med positionerade diamanter.
Sedan några år tillbaka har World of Concrete blivit ett 

Mecka för utrustning för slipning och polering av betonggolv. 
För några år sedan antalet tillverkare och leverantörer rekord-
stort med många lycksökare men har nu fallit tillbaka något 

i takt med att konjunkturerna ändrats. 
Det ryktas från flera tillverkare inom 
detta segment att en hel del nyheter 
kommer att visas på mässan. 

Jubileumsresa 
till Las Vegas

HiB, Håltagningsentreprenörerna 
firar sitt 25-årsjubileum under 
nästa år med att bland annat 

besöka World of Concrete. Så 
alla utställare håll ut-
kik efter ett stort gäng 
av svenska håltagare. 
PDs systertidning 
PDi Magazine har 
bevakat mässan 
sedan ett tiotal år 
tillbaka och denna 
gång har man 
även egen mon-
ter. PDi Magazine 
återfinns i Central 
Hall monter num-
mer C6391. En 
full rapport från 
mässan kommer 
att publiceras i 
PD 1-2012. 

www.
worldofcon-

crete.com
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Nu finns den kombinerade krossen och sikten 
BioMaster i ny version. Andersen Contractor 
AB kan därmed erbjuda ännu en nyhet för 
framställning av biobränsle.

Arjes har nu vidareutvecklat sin maskin 
BioMaster och tagit fram den nya Raptor L 
BioMaster. Det är en kompakt träkross med 
integrerat siktdäck som transporteras på last-
växlare. Den kan därmed enkelt transporteras 
ut på platsen och bearbetar effektivt olika 
material som stubb, virke, biomassa med mera.

 Raptorserien består av bränslesnåla 
direktdrivna krossar, med en unik teknologi 
där två valsar effektivt skär sönder materialet, 

120 kunder från Göteborg i söder till Kiruna i 
norr besökte norska Fredheim Maskin i slutet 
av oktober. Under kunddagarna lanserade man  
tillverkaren Keestracks nya konkross Keestrack  
Galleon. Maskinen demonstrerades tillsammans 
med Giove 1100x750 käftkross, Novum sort-
eringsverk och sluten krets med Explorer 1800 
3-däckade sorteringsverk. Kapaciteten låg på 
ca 250-275 ton i timmen i fem fraktioner. Även 
käftkrossen Argo, 1000x600 demonstrerades 
också. Totalt var 180 ton krossutrustning i drift 
bara några hundra meter från Fredheim Maskins 
kontor och verkstadslokaler i Skiptvet i sydöstra 
Norge. Sammanlagt hade man 10 nya Keestrack-
maskiner på tomten med den imponerande 
totalvikten på 320 ton.

5 nya sorteringsverk på 17 till 35 ton visades 

Andersen Contractors 
lanserar Raptor Bio-
massakross med in-
byggt siktdäck i ny 
version för lastväxlare

istället för att riva sönder det. Det finns en stor 
uppsättning av valsar både av universaltyp samt 
konstruerade för att ge effektivast möjliga pro-
duktion i ett visst material. Det sönderdelade 
materialet faller sedan ner på det 6 meter långa 
skivsiktdäcket, där finfraktionen på exempelvis 
0 – 20 eller 0 – 40 mm frånsorteras. Slutfrak-
tionen kan vara till exempel 150 mm.

 En Raptor L BioMaster innebär effektiv 
bearbetning med en precis slutfraktion och 
låga driftkostnader. Maskinvikten är 16 ton. 
Kapaciteten är upp till 120 m3 biomassa 
per timme.
www.andersen-contractor.se

på den 3000m2 stora parkeringen. Kunder som 
besökte var bland andra Thomas Boklunds 
Åkeri från Mariestad som köpt två nya maskiner 
i år omfattande en Explorer 1800 3-däck och 
en Frontier VHP. Företaget har även en Combo 
sedan tidigare. Företaget Cliffton och Tapanis 
Trafik från LKAB i Kiruna besökte också vilka 
har tre Frontier och en Explorer som går nästan 
dygnet runt. Besökte gjorde även Lindmarks Åkeri 
från Göteborg som har köpt två Frontier och en 
Std samt en VHP.  

Under kunddagarna visade Fredheim Maskin 
även sitt kontor, verkstadslokaler, reservdelslager 
och sina servicebilar. Man hade även en två 
timmars utbildning inom drift och skötsel på 
maskiner. En del norska samarbetspartners till 
Fredheim Maskin AS var också på plats inom 

Nordisk kundträff hos 
Fredheim Maskin
exempelvis siktdukar, smörjsystem och finans. 
Efter demodagarna var 75 svenska och norska 
Keestack-ägare inbjudna till en av företagets 
fabriker utanför Prag. På plats fick dom se 
produktionen av sorteringsverk, käftkrossar och 
rotorkrossar. Fabriken som besöktes har cirka 
400 anställda och representerar två tredjedelar  
av arbetskraften på Keestrack Group. Keestrack 
visade hela produktionen från tillskärning av stål, 
svetsning, bearbetning, målning och montering 
av färdiga maskiner. Totalt producerar Keestrack 
Group cirka 550 maskiner per år på de olika 
fabrikerna.

Hela kundeventet omfattade sex dagar var 
en omfattande satsning från Fredheim Maskin.

“Jag tror att vi är relativt ensamma att skapa 
ett så ordentligt even med så stor satsning på våra 
kunder”, säger Magnus von Dahm på Fredheim 
Maskin Sverige AB. 

“Konceptet för Fredheim Maskin den här 
gången var att vi ville visa allt. Visa nya maskiner 
i produktion, nya maskiner i lager, reservdelar, 
service utrustning, personal och framför allt 
produktionen från stål till färdig maskin”, avslutar 
Magnus.

www.fredheim-maskin.se
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Att stämpa är något som är typiskt för svenska håltagare eller 
ursprungligen för svenska konstruktörer och tillverkare av håltag-
ningsutrustning där idén kommer ifrån. Stämpningsriggar används till 
viss del även i de andra nordiska länderna. I övriga Europa, USA och 
andra delar av världen har man i mycket liten utsträckning vågat sig 
på att använda denna genialiska princip för stabil och exakt borrning 
och numera även annan typ av håltagning. Orsaken tros vara att man 
stirrar sig blind på kostnaden för stativet, eller är det bara av vana 
eller för att det är mera “macho” att bulta. Man väljer som sagt hellre 
det krångliga infästningsalternativet med att bulta fast borrsystemet 
i väggen, golvet eller taket vilket  resulterar i betydligt mera arbete 
och dessutom onödiga skador på materialet. Man får dessutom 
sämre stabilitet, ökar skaderisken och blir betydligt mindre effektiv.

Vad menas med att stämpa?
Men vad är nu ett “stämp”, hjälpmedlet som finns i varenda svensk 
håltagares förråd? Kort sagt är det ett hjälpmedel där man inte be-
höver bulta fast borrstativet utan istället spänner fast själva stativet 
eller pelaren mellan golv och tak eller mellan vägg och vägg, kort 
sagt mellan vilka stabila och parallella ytor som helst. På pelaren 
sitter sedan ett matarhuvud. I matarhuvudet fäster man sedan en 
bom som spänns fast mellan pelaren och den yta som man sedan 
skall borra i. På bommen sitter borrfästet där borrmaskinen sätts 
fast och man är redo att starta borrningen så snart borrkronan är på 
plats. En enkel operation som sker på några minuter 
för en van håltagare och som dessutom erbjuder en 
100-procentigt stabil borrning. I Sverige finns flera 
tillverkare av den här typen av borrstativsystem men 
den här artikeln handlar framförallt om ett företag, 
DIBO Produktionspartner AB i Katrineholm.

DIBO grundades 1978 av Ove Gustafsson. Fö-
retaget legotillverkare komponenter i olika material. 
DIBOs borrstativsystem är dock deras egen produkt 
och utvecklades av Ove Gustafsson i början av 
1990-talet. Systemet blev snabbt ett uppskattat hjälpmedel 
bland håltagare. Andra tillverkare av liknande system var 
på den tiden HRA Scandinavia AB som köptes upp av 
Husqvarna Construction Products AB. Även Jerneviken 
Maskin AB började under 1990-talet att tillverka liknande 
system. Men låt oss stanna kvar vid DIBO som sedan 
starten varit en renodlad tillverkare av systemen och som 
därmed byggt upp ett stort kunnande i dess konstruktion 
och användningsområden. De övergripande fördelarna med 
DIBO är att borrstativsystemet är att det är oerhört stabilt. 
Det är ergonomiskt och konstruerat för att hanteras av en 
person. DIBO är lätt, tack vare att pelare, matarhuvuden 
och motorfästen är gjorda av aluminium. Det spänns som 
sagt mellan golv och tak upp till fyra meter i takhöjd och 
lämnar ingen åverkan på golv eller väggar. Systemet är 
uppbyggt av utbytbara komponenter vilket gör det enkelt 
att arbeta med. Det är mångsidigt tack vare en mängd 
tillbehör för olika applikationer och framförallt att det kan 
ställas in i alla tänkbara vinklar och riktningar. Med andra 
ord är det svängbart i 360° både vertikalt och horisontellt. 
DIBO-systemet är dessutom konstruerat för att passa alla 
på marknaden förekommande borrmotorer.

DIBO borrstativsystemet finns i två storlekar: Den 
stabila DIBO 75 som passar allt från små enkla borruppdrag 
upp till riktigt tunga jobb och den smidiga DIBO 50. DIBO 
75 klarar att borrdiametrar upp till 750 mm och DIBO 50 
upp till 360 mm. Systemen väger 75 kg respektive 39 kg och 
bottenplattorna är försedda med hjul vilket gör dom enkla 
att flytta. Om takhöjden är över fyra meter kan räckvidden 
ökas genom  att förankra basplattan i golvet med expansionsbult.

Mera effektiv och lönsam samt säkrare
DIBO Produktionspartner var tidiga med att utveckla den här 
typen av borrstativsystem som underlättar håltagningen men man 
har aldrig varit något stort företag. Därav kanske man heller inte 
gjort så mycket väsen av sig. Företaget ägs idag av Irvator och är 
systerföretag till Momento. Momento tillverkar krafthylsor. Lars-Erik 
Rundqvist, som är marknadschef på DIBO, berättar att man nu be-
slutat att satsa hårdare på att få ut information om DIBO-systemet.

“Vi vet att vi har en jättebra produkt som underlättar håltaga-
rens arbete och gör så att han blir mer effektiv och därmed tjänar 
mera”, säger Lars-Erik.

DIBOs borrstativsystem betingar naturligtvis en viss kostnad i in-
köp men ligger ungefär på samma prisnivå som de andra tillverkarnas 
system. Svenska håltagare har inga problem att se lönsamheten med 
att stämpa fast borrutrustningen. Etableringen av borrutrustningen 
tar nästan ingen tid alls och entreprenören kan komma igång med 
arbetet och blir därmed mycket effektivare och hinner flera hål. Kva-
liteten på arbetet blir också mycket med en exakt och stabil låsning 
av borrutrustningen. Systemet möjliggör också en enkel justering 
av borrpositionen genom att borrmaskinen kan tiltas i olika vinklar 
både vertikalt och horisontellt. Komplicerade under-upp borrningar 
i exempelvis tak blir väldigt smidigt med DIBOs borrstativsystem. 
Kostnaden för ett DIBO-system betalar sig därför på nolltid.

Tuffare internationellt
I Sverige är fördelarna med DIBO ganska lätta att 
sälja in men utomlands är det inte lika självklart 
att stämpa fast borrutrustningen trots att förde-
larna är uppenbara.

“Det räcker att man åker till Danmark 
så undrar entreprenörerna vad detta är. Ute i 
Europa så kör man nästan uteslutande med det 
traditionella sättet att alltid bulta fast utrustning, 
krångligt, tidsödande och som skapar onödiga 

skador på materialet”, säger Lars-Erik.
DIBO har gjort en hel del ansträngning med att 

implementera tänkandet även på den amerikanska 
marknaden och man har ställt ut tre gånger på mässan 
World of Concrete i Las Vegas. Intresset finns men man 
har ännu inte fått något riktigt genombrott.

“Men vi ger inte upp så lätt. Vi kommer att jobba 
vidare med att sälja in konceptet för vi vet att så fort en 
utländsk entreprenör förstått fördelarna kommer de aldrig 
vilja jobba med någon annan metod än att stämpa fast. Vi 
söker nu aktivt efter återförsäljare i Sverige, övriga Europa 
och världen”, säger Lars-Erik.

Förutom att DIBO själva säljer sina produkter så 
är företaget Swedish Diamondtool Consulting (SDC) 
återförsäljare i Stockholm och Mälardalen. Och DIBO har 
många nöjda användare av utrustning ända sedan början 
av 1990-talet då systemet lanserades. 

Nöjda kunder
Ett företag som inte kan tänka sig något annat än DIBOs 
stativ är Hovets Entreprenad & Håltagning AB i Hägersten 
utanför Stockholm.

“För oss som jobbat så länge med utrustning från 
DIBO finns inget alternativ. Dels stämpning med borr-
stativsystem den bästa och enda tänkbara lösningen 
för oss och dels anser vi att DIBOs produkter erbjuder 
den bästa flexibiliteten, går aldrig sönder och är lätta 
att arbeta med”, säger Lenny Andersson som äger och 
driver företaget. 

Lenny och Hovets har också varit ett viktigt bollplank för DIBO 

Varför bulta när man kan stämpa?
Att förankra håltag-
ningsutrustning går 
att göra på två sätt, 
det krångliga och 
osäkra genom att 
bulta fast utrustning-
en eller det enkla 
genom att använda 
stativ med stämp-
anordning. DIBO 
från Katrineholm är 
gamla i gården vad 
gäller stämpningsut-
rustningar och nu tar 
man krafttag för att 
öka användningen av 
DIBO-systemet både 
i Sverige och utom-
lands.
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Så här kan ett färdigriggat borrstativ-
system se ut från DIBO.

DIBOs snurrfäste.

Takplatta.

Spännanordning för 
stämpningsfunktion.

Stabil bottenplatta.
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Ett utmärkt exempel på ett lyckat samarbete mellan 
leverantör och entreprenör är DIBOs applikation för 
sticksågning med en kedjesåg från ICS. På bilden från 
vänster Lars-Erik Rundqvist, marknadschef på DIBO 
Produktionspartner AB, Börje Widén, tidigare kon-
struktör på DIBO men pensionär sedan i somras, Lenny 
Andersson och Micke Wallgren från Hovets Entreprenad 
& Håltagning AB. 
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under många år och tillsammans med Hovet har man testat fram nya 
lösningar för användning av DIBOs utrustning. Hovet jobbar till största 
delen med ganska komplicerade specialuppdrag inom håltagning och 
rivning och har genomfört många spektakulära uppdrag i Stockholm. 
Mer om det på sidorna 22-23. Man har bland annat provat ut en 
lösning med DIBO-stativ i samband med negativ vajersågning. Med 
två parallella borrstativ och en vertikal bom emellan och lite annan 
utrustning som framtagits av DIBO blev ett knepigt vajersågningsjobb 
hur smidigt som helst.

“När allt var riggat, hålen där vajern skulle löpa var det bara att 
börja såga och spänna efter”, säger Lenny.

I dagarna har man precis fått fram en annan applikationslösning 
där man kan använda kedjesågar från ICS tillsammans med det stora 
stativet DIBO 75. Enkel och smidig djupsågning i vägg utan översåg-
ning. Etableringstiden hålls nere på det minimala och stabiliteten är 
utmärkt. Tack vare DIBO-systemets uppbyggnad kan sågningen utföras 
i alla riktning på golv, i vägg och i tak.

“Jag tror att den här applikationen kan attrahera många av 
ICS kunder och det funkar även till andra typer av kedjesågar”, 
säger Lars-Erik. 

Lars-Erik Rundkvist känner optimism inför framtiden för DIBO. I 
Sverige har man redan en marknad men den kan bli så mycket större. 
Sedan vill man öka sin marknadsandel internationellt vilket till stor 
handlar om att “missionera” fördelarna med dels stämpning och dels 
med DIBOs utrustning som han naturligtvis ser som den bästa. Men 
han kommer ihåg de tuffa åren under 2000-talets första decennium.

“Momento köpte DIBO 1999 och vi var fast beslutna att öka våra 
marknadsandelar då vi såg ett stort värde i produkten. Vi konkurrerade 
då främst med HRA eller Husqvarna och hade ett nära samarbete med 
Hagby. Genom Hagby fick vi ut våra produkter över hela Norden. Men 
benen slogs bort när Husqvarna förvärvade Hagby. Det tog lite tid att 
hämta sig från den omkullkastningen men vi visste att vi hade en bra 
produkt. Det vet vi i än större grad idag och under det närmaste året 
kommer vi att öka vår marknadsföring både i Sverige och interna-
tionellt. En del i det är att bygga upp ett nätverk av återförsäljare”, 
avslutar Lars-Erik Rundqvist.

www.dibo.nu

Kraftfull håldiameter på 750 mm och stämpningsutrustning från DIBO.

Här utför man negativ vajersågning med en vajersåg från Hilti och två DIBO 75-stativ 
med pelare försedda med gummihjul där vajern löper. Med hjälp av DIBOs utrustning 
kunde vajern matas ner i förborrade hål och den negativa vajersågningen utföras.

En ny och säker och exakt lösning för att sticksåga med 
en kedjesåg från ICS och ett DIBO 75. 
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Positiva tillväxtprognoser 
och 90 procent av montery-
tan bokad på INTERMAT 2012 
sju månader före mässans 
öppnande är lovande tecken 
inför mässan.
Prognosen inför 2011, mer lovande än för 2010, pekar på att 
sektorn återhämtar sig med en tillväxt som väntas nå 11%* 
i år. Tillväxtregioner som Kina, Indien och Latinamerika har 
en stadig uppgång på 10%, vilket få Europeiska länder hade 
år 2010. Nu återstår att se om Europa kommer att gynnas 
av det positiva resultatet.

Tillväxt i Europa
I kölvattnet av den stora krisen 2009, blev tillväxten inom 
den Europeiska byggutrustningsbranschen faktiskt hela 
18 % år 2010. Bilden skiljer sig från ett land till ett annat: 
Tyskland är i bra form med 19 % tillväxt, England kom med 
en rekordsiffra på +57 % för 2010! Motsatta resultat visade 
Spanien vars omsättning gick ner med 19 % och Italiens 
byggbransch stagnerade.

Pre-INTERMAT, 12-13 januari 2012
Under två hela dagar ger Pre-INTERMAT 150 utställare till-
fälle att förhandsvisa sina senaste nyheter och uppfinningar 
till fler än 200 journalister från den internationella pressen. 
En unik konferens som äger rum den 12 januari samlar tre av 
de tio största koncernerna inom byggbranschen, ordförande 
och VD för FNTP, europeiska nyckelpersoner inom branschen 
och en internationellt erkänd arkitekt inom stadsplanering 
kommer att tala om branschens framtida konkurrenskraft 
vad gäller innovationer, utbildning och hållbarhetsfrågor.

Innovation Awards sätter innovationerna i fokus och en 
europeisk jury bestående av kunder och representanter från 
bygg- och uthyrningsföretagen har utsetts.

Viktiga fakta
•	 	 375	000	m2 mässyta, inklusive 
  ett 20000 m2 stort demonstra-
  tionsområde
•	 	 1500	utställare,	varav	
  67 % från andra länder 
  än Frankrike
•	 	 Fyra	nationella	paviljonger:	
  Kina, Korea, Storbritannien
   (Nordirland inkluderat)
   och USA
•	 	 Fler	än	200	000	besökare
   väntas till mässan,  
  varav  40 % från andra  
  länder än Frankrike

Datum:  16 till 21 april 2012 – kl. 9.00 till 18.00
Frekvens:  Vart tredje år
Plats:   Mässområdet - Parc des Expositions 
     de Paris-Nord Villepinte – Frankrike
Mässyta  375 000 m2

Unikt:   Den enda mässan med ett 20 000 m2 
     stort demonstrationsområde utomhus
Utställare: 1 470 utställare år 2009 (varav 67 % från 
     44 länder, Frankrike exkluderat). 
Profil:    Maskin- och utrustningstillverkare, 
     komponenter, utrustnings- och tillbehörstill- 
     verkare, distributörer, utrustningsuthyrare och 
     serviceföretag inom bygg- och anläggnings-
     branschen.
Besökare: 184 519 besökare från byggbranschen år 
     2009 (varav 33 % från 162 länder, 
     Frankrike exkluderat). 
Profil:    Upphandlande myndigheter, bygg- och 
     anläggningsföretag, designkontor, arkitekt-
     byråer, lantmätare, maskinuthyrnings-
     företag, distributörer, lyft- och kranutrust-
     ningsspecialister, byggvaruhandlare, företag 
     inom gruvbranschen, finansinstitut och 

     tjänsteföretag.
Arrangörer: S.E Intermat samlar branschorganisationer 
     från bygg- och importbranschen : CISMA 
     (Syndicat des équipements pour la 
     Construction, les Infrastructures, la 
     Sidérurgie et la Manutention), en förening 
     för utrustningstillverkare inom byggindustrin,  
     infrastruktur, stål och hantering, SEIMAT 
     (Syndicat des entreprises internationales 
     de matériels et de travaux publics, mines 
     et carrières, bâtiment et lavage), en 
     branschförening inom internationell ingenjörs-,  
      gruv-, kran- och byggindustri) och 
     Comexposium, en av de ledande 
     mässarrangörerna i Europa.

INTERMATs arrangör och ägare
“Redan nu, sju månader före det att INTERMAT 2012 öppnar, 
har vi mycket bra deltagarsiffror. Företagarna visar att de 
tror på branschen, vilket är ett gott tecken för en affärsge-
nererande mässa. Dessutom är branschen i ett tillväxtskede, 
med ett stabilt antal arbetstillfällen, detta gäller speciellt för 
Frankrike där 15 000 personer arbetar inom byggmaterial-
branschen och 1 500 arbetstillfällen skapas varje år”, säger 
Maryvonne Lanoë, VD på mässan.

För den som inte känner till kan nämnas att INTERMAT 
är en internationell utrustnings- och teknikmässa för bygg- 
och anläggningsbranschen. Mässan arrangeras av Comex-
posium som är den ledande mässarrangören i Frankrike. 
Man är arrangör av branschevents såsom INTERMAT, SIMA, 
SIAL, Emballage, Equip Auto, Silmo etc och publika mässor 
som International Agricultural Show, Salon du Cheval, Foire 
de Paris, etc. Som ett exempel arrangerades 2008  hela 121  
events  som  genererade  en  koncernomsättning  på  EUR226  
miljoner.  Koncernen  är  samägd  av  Paris Handelskammare 
(CCIP) och UNIBAIL RODAMCO.

www.intermat.fr

Lovande utsikter för INTERMAT 
2012 trots ett Europa i kris
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What’s next for your business? What new opportunities 
are ripe for the seizing? What could you do with more 
knowledge and certifi cation? How far could you go with the 
right suppliers, the right connections, the right tools and 
timing? Spend time at World of Concrete and get what you 
need to build a stronger, more competitive business. 
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HTC lanserar 
en ny innovativ 
stoftavskiljare
HTC presenterar nu en ny, enligt dom själva 
revolutionerande, stoftavskiljare. HTC 80 iD 
ökar produktiviteten med upp till 15 % jämfört 
med traditionella stoftavskiljare. HTC 80 iD 
har en integrerad föravskiljare som trots sin 
kompakta storlek avlägsnar upp till 95 % av 
dammet. Med HTC 80 iD ökar den produktiva 
tiden för golvslipare.

Alla företag söker efter sätt att göra sin 
verksamhet mer lönsam. “HTCs fokus är att 
fortsätta utveckla det ultimata golvsystemet 
och med den nya HTC 80 iD tas ytterligare 
steg i den visionen”, berättar Mats Tikkanen 
på HTC. HTC är fast övertygade att det ef-
fektivaste systemet uppstår där 
alla delar är skapade för att passa 
med varandra. HTC 80 iD är en 
stoftavskiljare som är utveck-
lad för golvslipmaskiner 
med hög kapacitet, t ex 
HTC 950, 800 & 650.

HTC 80 iD kan an-
vändas på flera sätt. För 
maximal effektivitet och prestanda rekom-
menderas en radiostyrd slipmaskin från HTC. 
Den unika bypass funktionen gör att man 
får en kontinuerlig drift som med konven-
tionella stoftavskiljare har varit omöjlig. En 
traditionell slipmaskin utan fjärrkontroll kan 
dock fortfarande dra stor nytta av dubbla 
Longopac®, högeffektiv föravskiljare samt 
möjligheten att använda fjärrkontrollen, som 

86 procent gillar ROT 
Sveriges Byggindustrier (BI) finner det mycket tillfredställande att 86 procent av 
allmänheten har en positiv inställning till ROT-avdraget. Siffran redovisas i Skat-
teverkets rapport “Om ROT och RUT och vitt och svart”. 

“Branschen har märkt av en stor efterfrågan på vita arbeten efter att ROT-
avdraget infördes. Skatteverkets utbetalningar för förra året indikerar en omsättning 
på cirka 35 miljarder. Det betyder att seriösa företag får en sundare marknad att 
verka på”, säger Björn Wellhagen, ansvarig för husbyggnadsfrågor på BI. 

I Skatteverkets rapport framgår vidare att 90 procent av allmänheten anser 
det fel att köpa svarta ROT-arbeten. 

“Både denna undersökning och en tidigare undersökning som Demoskop 
genomfört visar att acceptansen till att köpa ROT-arbeten olagligt sjunker. Just 
förekomsten av ROT-avdraget har sannolikt betytt mycket för attitydförändringen”, 
fortsätter Björn Wellhagen. 

Skatteverkets ambition med rapporten och kommande regeringsuppdrag 
om uppföljning och utvärdering av fakturamodellen är att göra ROT-avdraget mer 
robust i framtiden. 

“Vi delar Skatteverkets inställning om vikten med ROT-avdraget, men finner det 
anmärkningsvärt att myndigheten i utvärderingsarbetet inte brytt sig om företagens 
åsikter. Därför kommer vi i branschen att göra det själva”, avslutar Björn Wellhagen.

www.bygg.org 

finns som tillvalsutrustning, för att stänga av & 
på dammsugaren på avstånd.

www.htc-floorsystems.com
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TUNNELING CEMENT PROCESS NUCLEAR CONSTRUCTION MINING

Detta lilla kraftpaket är uppföljaren till en av våra mest sålda rivningsmaskiner någonsin – med 35 procent 
större slagkraft, lägre vikt och transporthöjd, 16 eller 32 amperes drift och ett nytt hydraulsystem. Ett perfekt 
val för dig vill ha ännu mer kraft och mångsidighet för tuffa rivningsjobb i små utrymmen. Dessutom är den nya 
maskinen helt kompatibel med de befintliga Brokk 90-verktygen.  
Brokk 100 är uppdateringen du väntat på!
För mer information om Brokk 100: www.brokk.com/sv/100/

BROkk 100 – NäSTA GENERATION RIvNINGSMASkINER

Brokk AB | P.O. Box 730, SE-931 27 Skellefteå, Sweden | Tel: +46 (0)910-711 800 | Fax: +46 (0)910-711 811 | info@brokk.com | www.brokk.com

The wait is over.
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