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På sidorna 8 till 10 publicerar PD ett reportage om 

snabbkopplingssystemet OilQuick som rationaliserar 

rivningsbranschen. OilQuick ägs till fullo av familjen 

Sonerud. Från vänster Åke Sonerud, som är vd i 

företaget, och sonen Henrik Sonerud som är ansvarig 

för marknadsföringen. OilQuick AB har sitt ursprung i 

Sonerud Maskin AB som en gång grundades av John 

Sonerud, far till Åke och Henriks farfar.



I min position som branschtidningsredaktör där jag hela 

tiden matas via e-post, vanlig post och telefonsamtal om 

nya produkter som lanseras kan man väldigt enkelt blir 

förblindad. Särskilt i dessa tider med flera mässor som 

genomförs just nu och som stundar. Det blir lätt en känsla 

av “hausse”, som på börsen. Jag är medveten att jag 

själv spelar med i den rollen i stor utsträckning och även 

skapar den. Det är egentligen oerhört viktigt att hela tiden 

ha förankring i verkligheten och jag är uppriktigt i stort 

behov av Er entreprenörers sakliga och löpande input för 

att alla typer av framställningar rörande marknaden i den 

här tidningen skall bli så korrekta som möjligt.

Vi försöker hela tiden ”ta tempen” på marknaden, 

som så många andra branschtidningar men det är ofta 

ganska svårt att avläsa temperaturen även om vi har olika 

typer av konjunkturutlåtande till vår hjälp. Det är inte alltid 

säkert att dessa utlåtande stämmer överens med den 

industri Professionell Demolering bevakar.

Just nu befinner sig branschen i en märklig brytpunkt. 

Branschen vill att det vänder uppåt nu och då är signalerna 

också i den riktning, d v s att det positiva dominerar. 

Det motvända gäller förståss när en lågkonjunktur är i 

annalkande. Man kan tala om en viss placebo-effekt i 

branschen. Även om genomsnittet av landets rivnings- 

“Svårt att spegla det verkliga 
hälsoläget i branschen”

och håltagningsentreprenörer kanske inte upplever att 

det börjar ljusna som många talar om så kan den s k 

placebo-effekten av allt positivt snack mellan människor 

och i media göra att vändningen faktiskt går snabbare 

än väntat.

Investeringarna har varit mycket blygsamma bland 

landets entreprenörer under ganska lång tid nu och 

maskinflottan borde vara i stort behov av att bytas ut. 

Med gamla slitna och ineffektiva maskiner minskar 

möjligheten att vinna de jobb som trots allt finns ute för 

räkning. När det vänder på allvar är det dessutom viktigt 

att vara väl rustad och redo att jobba. Dessutom är inte 

våra leverantörers lager fulla av produkter som bara väntar 

på att bli levererade, det har vår marknadsekonomi och 

just-in-time-filosofi eliminerat sedan länge. Därför finns 

det risk för ganska långa leveranstider när behoven ökar, 

var så säker. Det är ett lotteri och det är den som kan avläsa 

hälsoläget i branschen korrekt som kommer att vara mest 

framgångsrikt. Det är egentligen både fascinerande och 

spännande att få vara med i detta skeende från år till år.

För tidningen Professionell Demolerings del har den 

i år hunnit bli hela 15 år. Otroligt vad tiden går fort. Jag 

kommer ihåg när jag iförd stövlar klev omkring i leran på 

EMSAs mässa vid Arlanda och delade ut en folder om 

en ny tidning som skulle introduceras. Det var på våren 

1995. Det första numret av PD kom ut under hösten. Att 

vi firar 15-årsjubileum ska vi naturligtvis uppmärksamma 

under året på något vis.

Denna utgåva kommer ut precis när Bauma startar. 

Om du kommer at besöka mässan kanske detta nummer 

kan vara till vägledning för vilka montrar du tänker besöka. 

Om du inte reser ger utgåvan en hyfsad presentation över 

en del av nyheterna som du med all säkerhet kommer at 

kunna se på Maskinexpo och DEMCON-mässan i sep-

tember. Detta nummer innehåller dessutom en rad andra 

intressanta reportage om branschen och dess aktörer.

Till sist vill jag tillönska alla in fin vår med förhopp-

ningen om en fortsatt vändning i konjunkturerna. 

Jan Hermansson, redaktör
jan.hermansson@pdworld.com

I dag finns det en rad olika aktörer som erb-

juder utländsk arbetskraft till väldigt låga priser. 

Det förekommer även att svensk arbetskraft 

erbjuds till låga priser utav utlandsregistrerade 

företagskonstruktioner. De allra flesta aktörerna 

har kollektivavtal och F-skattebevis genom sina 

så kallade svenska agenter. Oftast fristående 

förmedlingsföretag som hyr in arbetskraften från 

våra grannländer. Kollektivavtalets betydelse för 

dessa förmedlingsföretag betyder i flera fall bara 

att arbetskraften som erbjuds får en regelrätt 

nettolön. Att man sedan tjänar stora pengar 

på att inte redovisa intäkterna i nästa led 

är det ingen som kan kontrollera. Man 

får en känsla av att den här typen 

av verksamhet har ökat lavinartat. 

Prisfrågan och efterfrågan har 

gått hand i hand. Vet inte hur 

många gånger mina företag 

har fått förfrågan om att hyra 

arbetskraft till priser som är 

långt under våra egna net-

tokostnader för samma typ 

av personal. Man behöver 

“Byggbranschen håller på att bli skattefri”
inte vara ett geni för att räkna ut att skatter och 

avgifter inte betalas när priserna är så låga. Vårt EU-

medlemskap har inte gjort det enkelt att konkurrera 

på lika villkor i ett land som Sverige. Med världens 

högsta skatter och avgifter på arbetskraft för sköt-

samma företag är det en blomstrande framtid här 

för våra väl mottagna utländska företag. En stor 

risk är att personalstarka svenska företag helt enkelt 

måste minska ner personalstyrkan mitt under en 

förhållandevis god konjunkturuppgång. Konkurrens 

i all ära, men inte utan en lagstiftning som klarar 

av att reglera fusket. Jag ställer mig ofta frågan 

om det överhuvud taget finns några mera än just 

arbetsgivarna som har något större intresse av att 

hitta en lösning på problemet. Inte lätt att införa 

regler som gör det dyrare att bygga och bo samt 

driva företag. Det är väl bara LO-sidans avtalsrörelse 

som har haft och har det mandatet. Tänk om det 

gick lika lätt för våra företag att få rättvisa i ledet. 

Några nätter i förhandlingsrummet och så en ny 

regelbok på posten. Man borde ta lärdom... 

Niclas Johansson

Entreprenör och medlem 
i Riv- & Saneringsentreprenörerna
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Ny vd hos Sandvik 
Mining and Construc-
tion Sverige AB
Örjan Persson har tillträtt som vd för Sandvik 
Mining and Construction Sverige AB. Utöver rollen 
som vd i marknadsbolaget är Örjan också Sales 
Area Manager för Sverige och Danmark gällande 
affärsområdet Mining and Construction.

sandvik.com

Merlo och Hüllert 
Maskin först med COT 
som standard
Det är ett samarbete mellan Merlos generalagent 
i Sverige, AB Hüllert Maskin och COT – Clean Oil 
Technology AB i Göteborg – som gör den här 
satsningen möjlig. Hüllerts blir återförsäljare av 
COT-tekniken och inför den som standard på Roto-
maskinerna, men om allt faller väl ut kommer den 
också att införas på fler Merlomodeller.

För  mask inä-
garna betyder 
det tillgång till 

en avancerad 
reningsteknik för 

hydrauloljan som 
gör att det krävs 
färre oljebyten. 

Bättre rening och 
filtrering av oljan 
gör också att det 

normala slitaget i hydraulsystemet minskar, vilket 
förlänger maskinernas livslängd. Dagens COT-
filter är svenskutvecklade, tillverkas i småländska 
Anderstorp och kompletterar de filtersystem som 
redan finns i Merlos teleskoplastare.

Maskinens originalsystem garanterar att oljeflö-
det bibehålls på en hög nivå, medan COT verkar i ett 
parallellt system. Kontinuerligt leds en mindre del av 
oljan genom COT-filtret och avlägsnar både partiklar 
och främmande vätskor. Reningsgraden är mycket 
hög, filtret avlägsnar partiklar ned till 1 mikron, dvs en 
tusendels millimeter, vilket är 30-40 gånger bättre 
rening än vad ett vanligt oljefilter klarar.

“Maskinägaren vinner på detta genom att det 
krävs färre oljebyten. En renare olja bibehåller de 
smörjande egenskaperna bättre, ägaren sparar 
pengar och slitaget minskar”, sammanfattar Nils-
Gunnar Burge, vd på AB Hüllert Maskin.

“Vi har utvärderat och verifierat COTs produkter 
och vill nu satsa fullt ut”, förklarar han.

COT-system kommer alltså inledningsvis att 
standardmonteras i Merlos Roto-modeller, men 
det hindrar inte att även andra maskiner kan få 
systemet inmonterat om ägarna så önskar. Både på 
hydraulsystemet och på motorerna. COT i motorer 
fungerar på samma sätt som i hydraulsystemet, 
men har  både filter och en förångningsfunktion 
för att avlägsna främmande vätskor som vatten 
eller bränslen. Detta blir särskilt betydelsefullt för 
motorer som drivs med miljöbränslen, som etanol, 
biodiesel eller biogas.

JCBs nya 
Sverige-karta klar
JCB får nu full representation av både entreprenad- 
och agriprogrammet över hela Sverige genom sina 
samarbetspartners GT Center i Skellefteå, Stig 
Machine i Bålsta och Söderberg & Haak i Staf-
fanstorp. JCB är bland de fem ledande tillverkarna av 
entreprenad- och servicemaskiner 
i världen.

Den nya organisationen är nu 
färdig efter att man för några veck-
or sedan tecknade samarbetsavtal 
med Stig Machine i Bålsta på 
entreprenadmaskinprogrammet 
för östra Mellansverige samt 
att man i dagarna utvidgat sitt 
samarbetsavtal med Söder-
berg & Haak till att också 
omfatta entreprenadmaski-
ner i västra Mellansverige 
och söderöver. Samarbetet 
med Söderberg & Haak inleddes hösten 
2009, men omfattade då endast agridelen av JCBs 
produktprogram.

JCB kommer fortsättningsvis att representeras 
i Sverige av följande företag:

GT Center i Skellefteå i norra Sverige avseende 
såväl entreprenad- som agriprogrammet. GT Center 
är sedan tiotalet år tillbaka en renodlad och fullsorte-
rad JCB-representant i Norrland. Företaget omsätter 
ca 55 MSEK, har 10 anställda och har nyss flyttat in 
i helt nya, ändamålsenliga lokaler i Skellefteå.

Stig Machine i östra Mellansverige, inklusive 
Storstockholm, avseende entreprenadmaskiner. 
Stig Machine i Bålsta väster om Stockholm är en 

marknadsledande aktör i Sverige med asfaltmaski-
ner och asfaltverk som nu breddar verksamheten 
med entreprenadmaskiner från JCB. Bolaget 
omsätter ca 65 MSEK med 12 anställda.

Söderberg & Haak i övrigt i södra och västra 
delarna av landet. Företaget är en marknadsle-
dande importör med New Holland, Case IH, Krone, 
Amazone och JCB som största varumärken som 
representeras över landet av totalt närmre 50 privata 
återförsäljare. Söderberg & Haak omsätter ca 700 
MSEK med 45 anställda och har sitt säte med bland 
annat centrallager i Staffanstorp.

Alla bolagen har som gemensam nämnare en 
för maskinbranschen hälsosamt god soliditet, sär-
skilt noterbart i tider som dessa i lågkonjunkturens 
slutfas. Bolagen kommer också för kundservicens 
och kostnadseffektivitetens skull att samverka inom 
områden som marknadsföring, teknisk rådgivning 
och andra supportfunktioner bakom kulisserna.

Maskinia expanderar
Maskinia AB med huvudkontor i Linköping 
och generalagent för Doosan, Doosan Moxy 
& Everdigm i Sverige expanderar med nytt 
försäljningskontor och ny säljare i Jönköping. 
Expansionen med lokalt försäljningskontor i 
Jönköping är en del av företagets satsning inför 
2010 i och med ljusnande tider i försäljningen av 
entreprenadmaskiner.

Doosan kommer under året att presentera 
ett antal produktnyheter, en av dessa är Doosan 
DX140LCR som kommer att vara klar för leverans 
under våren.

 “Efterfrågan på entreprenadmaskiner har ökat 
stadigt sedan slutet på 2009 och trenden ser ut 
att hålla i sig”.

 Hans-Eric Haraldsson som tidigare har sålt 
Volvo entreprenadmaskiner har lång erfarenhet i 
branschen och kommer att ansvara för försäljningen 
i Småland/Västra Götaland.

www.maskinia.se

Brokk kon-
trakterar ny distribu-
tör i Norge
Brokk AB har tecknat distributörsavtal med Pen-
truder Norge AS i Norge som gäller från och med 
1 januari, 2010. Därmed avbryts ett 14 års långt 
samarbete med Husqvarna Construction Products 
(tidigare Dimas). Pentruder Norge A/S har kontor 
beläget i Askim, strax utanför Oslo. Service- samt 
reservdelsförsäljning kommer även fortsättningsvis 
att hanteras av Gronvold Maskinservice AS. Brokk 
AB ser fram emot att arbeta tillsammans med 

Pentruder Norge för försäljning och service av 
Brokk-maskiner i Norge. “Pentruder Norge har ett 
starkt team med bra erfarenhet i branschen, och 
med en mycket stark vilja att lösa våra kunders 
utmaningar med hjälp av Brokks produkter. Brokk 
AB tackar Husqvarna Construction Products i Norge 
för ett gott samarbete under alla dessa år”.

Jättarna i Aitik
Pon Equipment har nu levererat den sista i en serie 
om fem stycken nya Caterpillar 793D truckar till 
Bolidens Aitikgruva.

För att kunna genomföra expansionen av gruvan, 
som bland annat innebär en fördubbling av malm-
brytningen från 18 miljoner ton per år till 36 miljoner 
ton/år krävs en ökning av malm- och gråbergstran-

s p o r t e r 

från nuvarande 40 mil-
joner ton till 80 miljoner årligen. Detta möjliggörs 
genom de skalfördelar som ännu större bergtruckar 
skapar.

Pon Equipment kommer därför som första åter-
försäljare i Europa att leverera Caterpillars nya truckar 
795F AC. Boliden har gjort ett avtal om nio stycken 
sådana truckar. Leveranserna kommer att starta i 
början av 2011 och pågå till slutet av 2012.

Några fakta om Cat 795F AC:
Caterpillars första Electric Drive Truck
345 tons lastkapacitet
Drivs av en 3400 hk C175 16-cylindrig Caterpillar-
motor

Four-corner blended braking and retarding
Elektriska hjulmotorer monterade inne 
i axeln

Finmac förbättrar 
kundservicen i 
Sverige

Finmac Demolition Oy effektiverar för-
säljningen och servicen av sina fjärrstyrda 
rivningsmaskiner i Sverige. Skandinaviska 

Entreprenadmaskiner AB (Semab) fokuserar i 
fortsättningen på service medan försäljning och 

marknadsföring sköts av Finmacs huvudkontor 
i Vasa, Finland.

För kunderna är förändringen minimal. 
Igångkörning, utbildning och service sköts an-
tingen av Finmac eller av Semab, som fortsätter 
som servicepartner.

Finmacs produktprogram inkluderar fjärr-
styrda och eldrivna rivningsrobotar för olika 
rivningsjobb med en rad tillval för tung drift 
avsedda för exempelvis användning inom 
processindustrin.
www.finmac.fi • www.semab.org

AB Hüllert Maskins vd Nils-Gunnar 
Burge berättar att de färre oljebyten 
som användandet av COT-filter medför, 
gynnar både maskinägarnas ekonomi 
och miljön.
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I Hudiksvall sker all utveckling, montering, administra-
tion och marknadsföring. Komponenterna tillverkas av 
underleverantörer som till 95 procent finns i Sverige. 

OilQuick-system finns idag för många 
olika typer av bärare. 

“Som jag Ser det har alla rivningSentreprenörer behov av 
snabba byten mellan olika hydrauliska verktyg för att 
öka effektiviteten och kort sagt tjäna mer pengar. Många 
rivningsentreprenörer vet fortfarande inte vilka fördelar 
OilQuick kan erbjuda dem men det ska vi ändra på”, 
säger OilQuicks VD Åke Sonerud. 

“Vi säljer egentligen ett rationaliseringsverktyg mer 
än ett snabbfäste”, tillägger han.

Alla behöver ett snabbfäste
Vardagen för en rivningsentreprenör som 
arbetar med flera olika hydrauliska 
verktyg bör bestå i ett antal 
byten mellan olika verk-
tygstyper. Men alltför 
många orkar helt enkelt 
inte byta från exempelvis 
en betongsax när de 
egentligen behöver en 
hydraulhammare istället. 
Resultatet blir att man sliter 
ner ett verktyg som inte är 
avsett för uppgiften och jobbet 
går långsammare. Det är helt enkelt 
omständigt och tar för lång tid att byta 
verktyg med konventionella metoder. Men 
det enda rätta är trots allt att använda rätt verktyg 
för uppgiften.

Det visste även Hudiksvallsfö-
retaget OilQuick. Man visste också 
hur man skulle kunna konstruera 
en snabbkoppling där operatören slapp att hoppa ur 
och in i hytten hela tiden, banka på bultar och cylindrar 
och svära sig svettig. Istället kan han i lugn och ro, sitta 
kvar i hytten,  luta sig tillbaka och byta verktyg på bara 
någon sekund. 

I större utsträckning än någonsin tvingas entreprenö-
rer p g a påtryckningar från slutkunden, olika lagar och 
förordningar, kortare tidsplaner, större krav på lönsamhet 
och även ett stort knippe sunt förnuft att byta verktyg 
oftare. Detta för att jobba snabbare, mera effektivt, ta 
hänsyn till miljön och vara säkrare. Men flaskhalsen har 
som sagt varit själva bytet av verktyget.

 “Det är på den här punkten som vi med OilQuick 
kan revolutionera hanteringen. Som entreprenör är det 
ingen idé att streta emot längre. Det är de som kan 
erbjuda den mest effektiva och optimala lösningen som 

kommer att ta hem jobben och skillnaden sitter i flera 
olika och små detaljer såsom vilken typ av snabbfäste 
man använder. Om verktygsbytet går på minuten istället 
för mellan 20 till 30 min per byte innebär det en massa 
sparad tid på ett år och investeringen betalar sig därmed 
på nolltid”, säger Åke.

Ett behov sedan slutet av 1980-talet
OilQuick lanserade sitt första snabbfäste redan 1993. 
(Vägen dit kan du läsa om i en separat artikel på nästa 

sida). Men allt hänger ihop med en annan produkt kal-
lad Grab John. Behovet av ett snabbfäste kopplat 

till Grab John-programmet dök upp redan i 
slutet av 1980-talet och den fösta prototypen 
byggdes vid den här tiden. Sedan lanseringen 
1993 har OilQuick-programmet vidareutveck-
lats och byggts ut successivt för att passa allt 
fler bärare.

Idag finns snabbfästet OilQuick för 
bärare från 2 till 120 ton fördelat på 

nio standardfästen för grävare 
och ett antal fästen för hjul-

lastare, kranar, gaffeltruckar 
och materialhanterare. Det 
finns också ett brett program 
av s k OEM-modeller särskilt 
framtagna för  exempelvis 

Genesis Europes rivnings- och åter-
vinningsverktyg, Hitachis grävare via 
tyska Kiesel Group och Fuchs för att 
nämna några. Tyska Liebherr tillverkar 

ett OilQuick-fäste på licens för sina rivningsutrustade 
grävmaskiner.

Idag säljs OilQuick-sortimentet av maskin- och verk-
tygsleverantörer runt om i världen men tyngdpunkten 
ligger på Europa, än så länge. I Sverige behöver man inte 
gå långt för att hitta en återförsäljare. OilQuick själva och 
tillsammans med sina återförsäljare ser till att stötta, utbilda 
och serva sina användare och anordnar även särskilda 
utbildningar både för återförsäljare och slutkunder. 

Nästan direkt från start började man profilera 
OilQuick-systemet gentemot rivningsbranschen. I början 
av 1990-talet blev det allt vanligare med betongsaxar 
och pulveriserare och mot slutet av decenniet kom även 
rivningsgriparna. Hydraulhammarna hade däremot fun-
nits sedan länge. 

“Men det var först mot slutet av 1990-talet som 

“Vi rationaliserar rivningen”

försäljningen till rivningsbranschen riktigt satte fart”, säger 
Henrik Sonerud, marknadschef på OilQuick.

“Betalar sig på 2 till 3 månader ”
En sak som fortfarande dock förvånar både Åke och 
Henrik är att det krävs så många argument för att över-
tyga en rivningsentreprenör om det självklara värdet med 
att använda OilQuick. “Alla i den här branschen vet att 
manuellt byte av verktyg är en plåga och att uppgiften tar 
mycket tid i anspråk. Även om ett OilQuick-system kostar 
en aning att köpa in per maskin så behövs ingen avan-
cerad ekvation för att upptäcka att det lönar sig”, säger 
Åke. “Samtidigt blundar inte en rivningsentreprenör för 
att köpa en rivningsutrustad grävare som kostar avsevärt 
mycket mer eller ett dyrt verktyg. Att tänka lite längre 
och även satsa på ett OilQuick-fäste skulle innebära att 
maskinen och verktygen skulle kunna utnyttjas upp till 
50 procent mer. Det blir en hel del pengar på ett år. Med 
ett snabbt överslag har ett OilQuick-system betalt sig på 
mellan 2 till 3 månader”, säger Henrik.

  “För mig borde det sitta ett OilQuick-fäste på varje 
maskin som säljs, i synnerhet på nya maskiner. Det skulle 
ge en bra avkastning redan från första dagen maskinen 
används”, tillägger Åke.

“Det pratas så mycket om automatisering och att 
minimera etableringstider men ibland känns det som om 
detta tänkande inte fått fäste i rivningsbranschen där det 
framförallt behövs”, säger Henrik.

“Ungefär 5 till 7 procent av kostnaden för en riv-
ningsutrustad grävare representerar kostnaden för ett 
OilQuick-system vilket faktiskt ökar effektiviteten med 
upp till 50 procent”, tillägger han. 

Denna, upp till, 50 procentiga ökning i effektivitet 
representerar förbättrad effektivitet, bättre kontroll, mera 
exakt och smidigare arbete för operatören, mera nöjda 

OilQuick nya huvudkontor och monteringshall byggdes 2008.
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Snabbkopplingssystemet OilQuick kom nästan som en välsignelse till alla rivningsentre-

prenörer som är i behov av snabba verktygsbyten på arbetsplatsen. Och man kan fråga 

sig vilken rivningsentreprenör som inte är det idag? Nu sprids den “nya budskapet” om 

OilQuick-systemet från land till land.

“Vi rationaliserar rivningen”

OilQuick ägs till fullo av familjen Soner-
ud. Från höger Åke Sonerud, som är vd 
i företaget, och sonen Henrik Sonerud 
som är ansvarig för marknadsföringen. 
OilQuick AB har sitt ursprung i Sonerud 
Maskin AB som en gång grundades av 
John Sonerud, far till Åke och Henriks 
farfar.



Arbetsbilderna i reportaget är hämtade från 
DEMCONs arbete med att riva för Stockholms nya 
arena intill Globen. Samtliga maskiner på jobbet har 
OilQuick-fästen.

kunder, ökad konkurrenskraft i synnerhet idag när inte 
alla rivningsentreprenörer skaffat OilQuick och sist men 
inte minst betydligt bättre lönsamhet. 

Andra fördelar som Åke och Henrik berättar om är 
ökad miljövänlighet eftersom OilQuicks fästen inte läcker 
olja, säkerheten är betydligt högre eftersom operatören 
sitter på betryggande avstånd i hytten, avsevärt lägre 
slangförbrukning, färre stopp beroende på färre maskin-
haverier, ökad effektivitet trots att färre maskiner behövs 
på arbetsplatsen och färre transportkostnader. De båda 
sista argumenten hänger ihop med att med OilQuick kan 
en maskin utföra mycket mera på arbetsplatsen. Utan 
OilQuick kanske man ställer dit två maskiner på ett jobb 
för att slipp byta verktyg. Resultatet blir ökade kostnader 
i drivmedel,  personal, slitage samt transporter. 

En annan fördel som vi var inne på tidigare är att man 
även sparar verktygen. Med enkla byten använder man 
rätt verktyg. Många är dom som nött ner en rivningsgrip 
bara för att den använts till en massa arbetsuppgifter 
som den inte är avsedd för och det kostar pengar helt 
i onödan. 

“Det finns så många fördelar med OilQuick så jag 
skulle kunna prata hela dagen. Ett bra exempel på att 
OilQuick lönar sig för alla är att om Du exempelvis har 
en maskin på 35 ton och byter verktyg i genomsnitt 
två gånger per dag så har systemet redan betalat sig”, 
säger Åke.

Stor efterfrågan i Centraleuropa
Under de senaste åren har demoleringsbranschen runt om 
i Europa börjat inse fördelarna med OilQuick. Centraleu-
ropa med Tyskland och alpländerna är kanske de länder 
som anammat OilQuick mest av alla och är väldigt öppna 
för konceptet. Flera större entreprenörer har investerat i 
OilQuick-system till alla sina maskiner. Men även i Norden 
börjar OilQuicks system bli allt vanligare. Försäljningen av 
systemet är helt klart fokuserat på Europa i detta läge men 
sakta börjar man även etablera sig på andra marknader 
som Kanada och USA.

“I USA är det fortfarande väldigt vanligt att använda 
en maskin per verktyg. Man ser ofta en massa maskiner 
på arbetsplatserna. Dessutom använder man fortfarande 
en hel del mekaniska verktyg. Men sakta men säkert ska vi 
nog övertyga amerikanarna också”, säger Henrik.

“Nyligen öppnade vi en ny återförsäljare i Kanada 
med egen personal. Den amerikanska försäljningen kom-
mer att skötas därifrån så vi har goda förhoppningar om 
den nordamerikanska marknaden”, tillägger Åke.

Idag har OilQuick AB en årlig omsättning på ca 74 
Mkr och man sysselsätter 21 personer. Exportandelen 
ligger på ca 80 procent. Man har 15 återförsäljare och 
servicecenter runt om i världen. Man håller regelbundna 
utbildningar både hos återförsäljarna och på huvudkon-
toret i Hudiksvall i handhavande av systemet. 

 “Vi har en bra utvecklingstakt även om lågkonjunk-
turen dragit ner på tempot en aning just nu. Utsikterna är 
ljusa och vårt mål är att fördubbla omsättningen under 
den kommande treårsperioden och tredubbla inom fem 
år”, säger Henrik.

“Men att både fördubbla och tredubbla sin omsätt-
ning gäller lika mycket för våra användare och det budska-
pet är vi noga med att få ut. Att använda konventionella 
system innebär faktiskt att entreprenören förlorar pengar 
varje dag han kör vidare med det upplägget. Med OilQuick 
gäller raka motsatsen, det kan vi bevisa”, säger Åke.

Många stora och välkända rivningsentreprenörer 
runt om i Europa använder idag OilQuick. I flera fall har 
man valt systemet på alla sina maskiner. Några exempel 
är det nya svenska bolaget Demcom som bildades genom 
sammanslagningen av LODAB och Segerström. Andra 
namn är Rivtjänst i Norr och AF Decom, PeWe samt Dok-
ken i Norge. Preben Hockerup och Hvidberg i Danmark, 
Eberhardt, Straback och Lemle i Tyskland för att nämna 
några av kunderna.

Unikt kunnande
När det gäller konkurrens är Åke och Henrik inte så oroliga. 
Systemet är väl patenterat och man är utan tvekan världs-
ledande då det inte finns några liknande system, förutom 
Liebherr som licenstillverkar systemet för egen räkning. 

“En del försöker naturligtvis kopiera oss men vi har 
lagt ner så många år av utvecklingsarbete bakom systemet 
så dom som försöker kopiera oss hamnar antingen i ett 
patentintrång eller så funkar det bristfälligt. Under alla år 
som vi utvecklat systemet och framgent har vi tvingats 
sätta oss in i både hur bärarna och verktygen fungerar 
och är konstruerade för att skapa optimala snabbkopp-
lingssystem. Detta ser jag som ett unikt kunnande som 
kommer våra kunder till fördel. Kunskaperna för de som 
tillverkar bärarna respektive verktygen slutar som oftast 

vid det som de tillverkar”, säger Åke.
OilQuick kommer att vara välrepresenterade på 

mässan Bauma i egen monter med demonstrationer. 
Dessutom kommer det att sitta OilQuick-system på ett 
20-tal maskiner i andra montrar såsom hos Caterpillar, 
Volvo, Hitachi, Huddig och flera andra montrar. Kiesel 
Group lanserar en ny OEM-produkt från OilQuick kallad 
OQB 180, utvecklad för Hitachi-maskiner. För Kiesels 
räkning har OilQuick tillverkat snabbkopplingarna OQB 
100, 125 och 180.

www.oilquick.com

Korta fakta om företaget
OilQuick AB, med säte i Hudiksvall, har en historia som sträcker sig tillbaka 
ända till 1952 då John Sonerud, pappa till Åke och farfar till Henrik startade 
ett företag tillsamman med sina bröder Gottner och Erik.

Företagets affärsidé var att fungera som en mellanhand för säljare 
och köpare av begagnade jordbruksmaskiner. Från mitten till slutet av 
1950-talet utvidgades produktsortimentet till att innehålla en rad andra 
produkter såsom motorsågar, kylskåp och frysar och t o m TV-apparater. 
Bröderna sålde även begagnade Ferguson-traktorer som man importerade 
från England.

1957 lämnade bröderna Gottner och Erik verksamheten för andra 
karriärer och John startade då Soneruds Maskin AB. Mot slutet av 50-talet 
minskade efterfrågan på jordbruksprodukter vilket innebar att John istäl-
let satsade på försäljning av Hymas grävmaskiner, produkter som man 
sedermera skulle börja tillverka i egen regi. Hymas försäljningen ökade 
kraftigt och mellan åren 1974 till 1979 tillverkade och sålde man hela 
600 maskiner per år.

1972 såldes företaget och John fortsatte arbeta inom bolaget 
Soneruds Maskin AB igen. Under några år tillverkade och sålde man flera 
olika typer av maskiner och verktyg. Omkring slutet av 1978 konverterades 
bolag om till ett renodlat utvecklings- och försäljningsbolag med fokus 
på egna patenterade tillbehör för grävlastare och grävare. Tillverkningen 
skedde inte längre i egen regi utan lades ut på underleverantörer. Samtidigt 
avslutades försäljningen av Hymas-maskiner.

Den första produkten som bolaget skulle börja producera var 
verktygsserien “Grab John” som var en skopa med inbyggda hydrauliska 
gripklor. Produkten lanserades under våren 1980 med stor framgång som 
ett verktyg för att placera ut pålar med. Samma år blev Åke Sonerud VD 
för företaget, en position som han fortsatt innehar.

Grab John blev snabbt en exportvara. Under 1980-talet gick 
omkring 45 procent av produktionen på export utanför landets gränser 
i huvudsak till västra Europa. Skoporna tillverkades under licens även i 
Japan. Fram till idag har tusentals Grab John-skopor levererats till nöjda 
kunder runt om i världen.

Så tidigt som i slutet av 1980-talet upptäckte företaget behovet 
av en snabbkopplingslösning för grävare och andra typer av bärare som 
tillät verktygsbyten utan att operatören behövde lämna hytten. Detta var 
upprinnelsen till dagens OilQuick-fäste. Men på den tiden var marknaden 
inte riktigt mogen för den typen av produkt. John Sonerud avled 1994 
men hans framgångsrika innovationer, smarta lösningar och hans anda 
lever kvar i bolaget än idag. 

OilQuick AB, som bolaget namnändrades till i samband med sitt 
50-årsjubileum, har nu ett komplett sortiment av patenterade snabbkop-
plingssystem för grävare, lastare, gaffeltruckar, materialhanterar m m. OEM-
avtal har slutits med ett antal kända tillverkare av grävmaskiner. Idag har 
tusentals OilQuik-system levererats till nöjda kunder över hela världen. 

De två bilderna överst till höger visar OilQuick-fästen 
med olika verktyg anslutna. Mikael Carlberg (t.v.), 
maskinansvarig på DEMCOM, är mycket nöjd med 
OilQuick. “När man väl beslutat sig för att börja 
använda OilQuick vill man aldrig tillbaka till ett 
konventionellt system. OilQuick ska sitta på varje 
maskin”, tycker Mikael.
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Tractive AB I Gjutargatan 54 I 78170 Borlänge I Sverige
Tel: +46 (0)243 221155 I Fax: +46 (0)243 221180
E-mail: info@tractive.se I www.pentruder.com

Pentruder Modular Concrete Cutting System är ett riktigt effektivt och modulärt håltagningssystem. 
Använd samma lätta HF-motor, drivaggregat och rälssystem för väggsågning, vajersågning, 

borrning och alla andra kommande produkter. 
Alla systemkomponenter är kompatibla med nuvarande och framtida Pentruder-utrustning. 

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

Besök vår nya hemsida www.pentruder.com för mer 
information om våra produkter. Nu också på svenska!



BAUMA 2010, ett 
urval av utställare
Utställare  Hall/monter 

ADAMAS  A1.144 

Ahlmann   F7.709/1 

ALLU Group  B3.323 

ALLU Group  F9.N914/1 

Aquajet Systems AB A1.318 

Arden Equipment F7.703/15 

ARJES GmbH F8.N812/1 

Atlas Copco MCT F10.1008 

atlas diamant A1.301 

AUSA CENTER, S.L.U. F8.802/2 

Avant Tecno Oy F5.502/2 

B+B Tec-Diamond_ D2.213

Baioni Crushing F4.406/7

Bell Equipment  B3.500A

BERCO S.p.A. A5.337/438

BERTOLI S.r.l. F10.1007/1

BLASTRAC  F8.N818/5

Bobcat   F6.601/602/3

Bosch Engineering A4.317/510

Braun Maschinenfab. A1.211

Breaker SRL A1.119

Breaker Technology F11.1111/3

Briggs & Stratton A3.463/562

Broendum A/S, V. A1.417

BROKK AB  A1.132

BROKK AB  F6.N609/2

Brunner & Lay Inc. C2.101 C

C.M.C. s.r.l.  F13.1302/2

Cangini Benne s.r.l. B3.309/408

Carbodiam  A1.202

Caterpillar Sarl B6.102/402

Caterpillar Sarl B6.104/404

Caterpillar Sarl B6.106/406

Caterpillar Sarl B6.208

Caterpillar Sarl B6.308

Caterpillar Sarl F7.703/1

CEDIMA  A1.325/424

Chicago Pneumatic F11.1108/6

COMER SPA A1.210

Conjet AB  A1.215

CONTEC GmbH A1.218

CONTEC s.r.l. C1.516

CORAZZA Srl B5.310

Core Powertools A1.144

CORIMAG s.r.l. B3.120

DARDA GmbH F6.N609/2

Datek AB  B3.634

Dehaco GmbH  F10.N1015/6

Dehaco International  F10.N1015/6

DEMAREC  F6.603/1

DEMCO Technic AG A1.323/422

DeWalt  A1.520

Bauma 2010 som just nu går av 

stapeln är den största mässan 

någonsin i Baumas historia. 

Mer än 3200 företag ställer ut 

och väntelistan för 

plats var lång veck-

orna innan mässan. 

Årets utställaryta 

hamnade på ca 

555,000 m2.
Trots att mässan arrangeras i 
Tyskland är det många skandi-
naver som reser till Bauma. Ett 
stort antal svenska företag ställer 
också ut och de sektorer som PD bevakar är välrepre-
senterade på mässan. På följande sidor publicerar vi en 
kortfattad överblick vilka nya produkter som kommer 
att lanseras. För en mera djuplodande presentation 
hänvisar vi till PD engelska systertidning PDi. 

I artikeln hittar du inte bara information 
om svenska pro-
dukter utan alla 
de produkter 
som finns till 
försäljning i 
Norden.

Adamas
Holländska tillverkaren Ada-
mas lanserar sin nya hand-
hållna EasyZaw som gjorts 
extra säker och lätt att arbeta 
med så att operatören blir min-
dre trött. Sågen klarar att kapa 
upp till 21 cm djupt i betong och 
tegel m m. Den eldrivna sågen 
kan också vara ett alternativ till 
bensindrivna sågar.

www.adamas.nl

ALLU
Finska företaget ALLU som tillverkar 
skopor för siktning, krossing, mixning, 

stabilisering och sortering lanserar sin nya serie 
ALLU D. Den nya serien är omfattande och 

innehåller skopor i storleksklass för kom-
paktlastare upp till 45 tons grävare och 30 

tons hjullastare. Serien omfattar skopor för 
finsiktning till krossning och mixning samt 
jordrening och jordstabilisering.

www.allu.fi

Aquajet Systems
Aquajet Systems AB, som tillverkar maskiner 

och system för vattenbilning, lanserar en 
helt ny robotmodell på Bauma som 

Mama 
Mia!
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ingår i Aqua Cutter serien. Den nya modellen har 
gjort stabilare och kraftigare för att klara större 
påfrestningar med ökad kapacitet. Räckvidden har 
ökats ut till hela sju meter och den klarar dessutom 
sidledsarbeten upp till fyra m i bredd. Merparten 
av de olika nya egenskaperna såsom EDS, ISC och 
Smart Lance system har uppgraderats på den nya 
modellen. Andra nyheter med maskiner är att rälsen 
ökat i längd och bredd, kraftkällan har ökat och 
gjorts mer miljövänlig, maskinen kan byggas om till 
s k hybriddrift, maskinkåporna har vidareutvecklats 
för bättre åtkomlighet.

www.aquajet.se

Arjes
Tyska tillverkare Arjes som representeras av Ander-
sen Contractor i Sverige kommer att visa sina nya 
mobila återvinningsmaskiner för olika typer av avfall. 

Helt ny är Arjes Raptor XL,  som kommer att finnas i 
tre olika axellängder. Arjes klarar att effektivt återvinna 

trä, ris, byggmaterial och olika typer av avfall.
www.arjes.de

Atlas Copco CMT
Atlas Copco CMT visar många nyheter på Bauma. 

Ny är betongsaxen CC 6000 CombiCutter som väger 
6,6 ton och är det tyngsta redskapet i serien avsedd för 

1-2010 • Professionell Demolering    13

Mama 
Mia!



14    Professionell Demolering • 1-2010

Diamasa Diamantt. A1.216

DIAMOND PAUBER D2.307

Diamond Service Srl D2.217

DIATOP SAMA CO. A1.128

DIDA Diamond Tools B0.201D

DIECI S.r.l.  F11.1110/1

Dieckmann, M. C2.400

Diewe Diamantwerkz A1.309

DigiCore Deutschland D2.105/202

Doosan  F6.601/602/3

Doppstadt  F9.N918/1

Dr. Schulze GmbH A1.135

dsb Maschinenbau B2.128B

dth Service UG D2.116

Dustcontrol  A1.537

Dynaset Oy  F7.704A/7

E-Z Drill, Inc. C4.229

EDILGRAPPA S.R.L. A3.126

EDT EURODIMA A1.405/500

EHWA DIAMOND  D2.304

Eickhoff   C2.109/214

Eibenstock  A1.531

Erkat   B3.517

ESCO  C2.101 B

Euromecc S.r.l. F9.904/4

EVERDIGM Corp. F11.1106/2

Fachverband Betonbohren und

-Sägen e.V. Deutschland” EW.05

FAST VERDINI S.p.A. F13.1308/1

Finmac Demolition Oy A1.214

Flex-Elektrowerkzeuge A1.311

Furukawa Rock Drill F6.603/4

GEHL Europe GmbH F9.907/1

Geith Intl. Ltd. F4.406/3

GENESIS Europe F7.707/4

Giant Hydra.  Breaker C4.100

GÖLZ GmbH A1.425/524

GUIDETTI s.r.l. B3.121

Hammelmann  A1.413/512

Hartl Anlagenbau B2.226

HD ENGINEERING Ltd. F5.504/505/1

Heger EDT GmbH A1.323/422

Hilti Deutschland A1.404

HINOWA S.P.A. A6.120

HINOWA S.p.A. C4.423/520

HINOWA S.p.A. F13.1305/2

Hitachi Construction F5.504/505/5

HITACHI POWER TOOLS D2.205

Hitachi Sumitomo F11.1105/2

HTC Floor Systems A1.315

Husqvarna Con. Pro. A1.217/320

HYCON A/S  F9.907/6

HYDRARAM B.V. B3.212

Hydro-Tec GmbH A1.407

Hyundai Heavy Ind. F8.807A

bärare från 58 till 85 ton. Atlas Copco 
introducerar även den hydrauliska 
saxen CombiCutter CC 650 med 
hydraulisk rotation.
Verktyget väger 630 kg och är av-
sett för bärare mellan 6 till 12 ton. 
Verktyget är runtomsvängande i 
360° och har en krosskraft på hela 
45 ton. Produkten ersätter CC 550. 
Vidare lanserar Atlas Copco fyra 
nya handhållna mejselhammare 
med förbättrade vibrationspres-
tanda. Verktygen har endast 
två rörliga delar. Atlas Copco 
släpper även hydraulhammaren 
HB 3100 med PowerAdapt och 
optimerad sk box design. Ham-
maren väger 3,1 ton och är 
avsedd för bärare mellan 30 till 
52 ton.  Atlas Copco visar också 
sin nya Cobra-modell med en 
rad nya egenskaper med enklare 
handhavande och lägre vibrationer. Cobra lanserades i 
januari i år.

www.atlascopco.com

Blastrac with Diamatic
Amerikanska tillverkare och golvbehandlings-
utrustning Blastrac med Diamatic kommer att 
visa det mesta av sina senaste nyheter som 
lanserades på World of Concrete i Las 
Vegas tidigare i år. Under både 2008 
och 2009 har Blastrac tagit ett viktigt 
kliv framåt bl a genom at profilera sitt 
varumärke Diamatic. Många nya modeller 
har följt i spåren.

www.blastrac.com

Bobcat 
Bobcat kommer också med mycket nytt såsom 
sina nya minigrävare E45 och E50 med sk kort 
bak (ZTS). En annan nyhet är kompaktlastaren 
Bobcat S650 loader. Bobcat visar också den 
nya tiltrotatorn TR05 för grävarna E32 och 
E35. Man visar också sitt utökade sortiment 
av skopor.

www.bobcat.com

Brokk
Brokk har släppt många nyheter i slutet 
av förra året så man kan tänka sig att 
det kanske inte blir så mycket nytt för 
företaget på Bauma denna gång. Men 
så är faktiskt inte fallet. Bauma blir 
arenan för lansering av en helt ny 
maskin med mycket kraft i ett gan-
ska litet format. Mer om den nya 
produkten i nästa utgåva av PD.

www.brokk.com

Caterpillar
Caterpillar lanserar 60 nya produkter på 
Bauma som börjar med den hydrauliska 
minigrävaren 301.6C till den 900 ton tunga 
hjullastaren. Man visar nya materialhanterare, 
asfaltmaskiner, grävlastare, nya rivningsma-
skiner, teleskoptruckar, pulveriserare och 
mycket annat.

www.cat.com
www.cat-worktools.com

Chicago Pneumatic
Nytt från Chicago Pneumatics är de nya handhållna 

mejselhammarna CP 0112, CP 0112 S 
och CP 0112 EX som enligt tillverkaren 
erbjuder 15 procent mera kraft än sina 
föregångare i serien CP 0111.

www.cp.com

Conjet 
Även Conjet visar nya produkter på 
Bauma. Robot 324 som ersätter Robot 
322 och nya Robot 365 MPA och vat-
tenbilningsramen Jetframe Nalta kommer 
att visas. Robot 324 har försetts med 

en helt ny front med oscillerande kassett 
och matare. 
Den nya konstruktionen har ökat räckvidden 
samt att fronten kan tiltas till upp till ±45°. 
Även mataren har gjorts tiltbara mellan -10° to 

90° vilket gör att vattenbilning kan utföras 
framåt.
Båda modellerna har dessutom fått 
uppdaterade kontrollsystem. Robotarna 
kan förses med s k torn eller master 
som förbättrar räckvidden både uppåt 

och nedåt.
www.conjet.com

Demco Technic 
Demco Technic, som säljs av Levanto i Sverige, 

visar sitt nya borrsystem Nino på Bauma. Nino är lätt 
till sin vikt och är avsedd för borrdiametrar upp till 

170 mm. Demco visar även sina högfrekvenssågar 
Cobra, Gamma och Vector samt sitt system för 
automatisk matning vid borrning kallat Subito. 
Ny är också transportvagnen Cobra Caddy 
avsedd för väggsågen Cobra.

www.demco.ch

Doosan
Doosan, som säljs av Maskinia i 
Sverige, kommer att visa ett antal 

nya grävare såsom DX700LC, 
DX380LC och DX235LCR. Man 
visar även nya hjullastaren 

DL420. Vidare lanserar man en 
ny serie hydraulhammare.

www.doosan.com

Dustcontrol
Dustcontrol kommer att visa sin nya serie luftrenare 

på Bauma som lanserades på Nordbygg. DC AirCube 
500 erbjuder ett stort luftflöde på 500 m3/h men 
med en låg bullernivå. Förfilterytan har dubblerats 
och gjort enklare att byta. Hela enheten har gjorts 
enklare och plocka isär. Mikrofilterytan är  hela 4,2 

m2. Dustcontrol visar även en ny PCB-sug.
www.dustcontrol.com 

EDT EURODIMA 
Eurodima kommer att visa sina nya klingskydd 
som gjort stabilare, lättare, säkrare och enk-
lare att hantera. Förutom att man kommer att 
visa hela sitt sortiment i hall A1 så är nya så-
gen Tornado BC321 en av höjdpunkterna. 
En populär såg i bl a USA. Nya BC321 har 
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fått flera och bättre automatiska funktioner, 
den anpassar kraften efter materialet, den 
har gjort 27% lättare för att nämna 
några fördelar.

Vidare lanserar man nya Hur-
ricane SB120. En liten, kompakt 
och tuff väggsåg som klarar av 
tuffa utmaningar.

www.eurodima.com

Finmac Demolition
Finska rivningsrobottillverkaren 
Finmac finns i hall A1 och kom-
mer att visa sina mångsidiga 
maskiner F16 och den nya F18R som 
finns i flera olika motoralternativ såsom 15, 18,5 or 22 
kW. Nya F18R är avsedd för tuffa industriapplikationer 
och kan fås både med gummi- och stållarver. 
Nyligen levererade man sin första maskin till 
Brasilien.

www.finmac.fi

FRD Europe
FRD Europe som säljs av Amas 
Svenska AB kommer att visa 
en revolutionerande nyhet in 
verktyget XCENTRIC® Ripper. Det är 
svårt at förklara vad det egentligen är med 
det är både en krok, hydraulhammare 
och brytjärn. FRD Europe lanserar en 
ny monoblockcylinder som kommer 
att ingå i FX-serien. Resultatet blir en-
kelt utbytbara delar, färre rörliga delar, 
mera kraft och mindre buller samt enklare 
underhåll. Utvecklingsarbetet har skett i samarbete med 
Tokyo tekniska universitet.

www.frd.eu
  

Hilti
På bauma lanserade Hilti en ny 
högfrekvenssåg kallad Hilti DST 
10-E. Egenskaperna är att den är 
lätt att transportera och snabb 
att etablera av en person. Nya 
sågen har fått en snygg och 
ganska unik design och all elek-
tronik finns i såghuvudet. Med 
andra ord behöves ingen separat 
elektronikbox. Detta underlättar 
arbetet med sågen. Sågen förflyttas 

med en ny pratisk sågvagn.  Hilti släpper också nya 
väggklingorna DST 10-E. Man pushar också 

för Hilti Fleet Management som innebär att 
håltagaren betalar en fast kostnad per 

månad som täcker alla verktygs-, service 
och reparationskostnader. Hilti visar 

också sina nya borrsystem samt två 
nya mejselhammare. 

www.hilti.com

HTC Sweden AB
HTC Sweden AB kommer att visa flera 
olika förbättringar och nyheter på 
sina befintliga maskiner samt den nya 

verktygsserien CX. Samtliga produktkoncept 
inklusive maskiner för slipning av trä, betong och sten, 

golvpoleringskonceptet Superfloor samt städkoncepet 
Twister kommer att visas.

CX-serien lanserades på mässan Nord-
bygg och är enligt HTC själva en revolution 

ifråga om högavverkande verktyg.
Verktyg har bättre livslängd och hö-
gre avverkning vilket sparar tid och 
pengar för entreprenören. Den stora 
nyheten som HTC kommer att visa 

är dock en helt nya serie av golv-
slipningsmaskiner. Tidningen 
har innan Bauma fått ganska 

lite information men vi vet att 
rör sig om nya maskiner som är som 
klippt och skurna för bla rivnings- 
och håltagningsentreprenörer sam 
trentalbranschen. Se separat artikel 

längre bak i tidningen.
www.htc-floorsystems.com

Husqvarna 
Construction Products

Husqvarna Construction Products kommer till 
Bauma med en lång lista av nya produkter och 

man ställer ut sina produkter på två 
montrar inomhus och utomhus. Först 
ut är den nya rivningsrobotarna DXR 
250 och DXR 140. Totalt innehåller 

företagets serie av rivningsrobotar 
tre modeller och det har gått 
snabbt. Det var bara två år sedan 
den första roboten lanserades. 
Vidare kommer man att visa sin 
breda serie av borrsystem med de 
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två nya modellerna, borrmo-
torn DM 340 stativet DS 450. 
Den nya högfrekvensdrivna 
väggsågen WS 482 HF kom-
mer att visas tillsamman 
med nya kapmaskinerna 
i serierna 700, 900 och 
1200. K 760 har vi 
berättat en hel del 
tidigare i tidningen. 
Uppgraderingar inom 
verktygsprogrammet 
Diagrip kommer också 
att finns med i montern. 
Allt som allt räkna med många 
nyheter i Husqvarnas montrar.

www.husqvarnacp.com

ICS BLOUNT
ICS som säljs av Matek i Sverige har inte meddelat 
tidningen om helt nya produkter i sin monter men 
nyligen lanserade man ny väggkedjesågen CWS-200 
som kommer att visas. Vidare kommer man kunna titta 
på nya kedjesågen 680GC samt hela sortimentet 
av effektiva diamantbestyckade kedjor som 
exempelvis TwinMax och nya EuroMax. 

www.icsbestway.com

Montabert 
Franska tillverkaren Montabert som under 
många år var ett verkligt starkt varumärke 
i hela Norden kommer at visa en helt ny 
serie på Bauma. Serien heter Blue Line och 
kommer att omfatta hydraulhammare för 
bärare från 8 till 35 tons maskiner. Den 
första modellen som lanseras är XL1700 
som väger 1,7 ton med en slag energi på 
3400 J och en slagfrekvens på 600 slag/min. Montabert 
kommer även att visa en ny serie krosskopor. I Sverige 
säljs numera Montaberts sortiment av företaget Eurodril-
ling Center. Vi hoppas att i et kommande nummer kunna 
presentera den nya distributören lite mera ingående.

www.montabert.com

OilQuick
I det här numret av PD hittar du ett omfat-
tande separat reportage om OilQuick. På 
Bauma ställer man ut utomhus på en 400 
m2 stor monter där man även kommer 
at demonstrera hur effektivt det hydrau-
liska snabbkopplingssystemet är för bl a 
rivningsentreprenörer.

www.oilquick.com

Pullman Ermator AB
På Bauma kommer Pullman Ermator med ett 
gäng nya produkter. Merparten av dessa visades även 
på Nordbygg i Sverige. De nya modellerna är S13, 
S26, S36 and S36PCB dust extractors. Några nya 
karakteristika är att filterytan dubblerats på S26 
och har ökat från 3 till 4 m2 på S36. 

Samtliga modeller har gjorts lättare och fått 
ett nytt chassie för att göra dem enklare att arbeta 
med. Samtliga maskiner har ny veckade filter 
i polyester och är utrustade med manometer 
och tidräknare. Alla 3-fasmaskiner kommer att 
utrustas med det sk Can Lock-systemet samt att 
luftsslangarna numera görs i ett material som har 
betydligt längre livslängd.

Luftrenarserien A-Line har fått ett totalt an-
siktlyft både in och utvändingt. Dom är stapelbara, 
har separata extra eluttag och tidräknare. Dom är 
försedda med indikeringslampor som varnar när 
filtret är igensatt och en annan lampa som varnar 

när det är något fel på filtret. Kapaciteten 
har ökats betydligt på samtliga modeller 
samt att de försett med lätt applikation av 
kolfilter. Pullman Ermator har också upp-
graderat sin populära våtsugserie. De har 
blivit kraftigar och tåligare samt att tanken 

ökat. Vidare har de gjorts 
lättare att tömma samt 
att de försetts med 

en ny typ av påse 
där slammet samlas 
som är enkel att 
tömma.
www.pullman-

ermator.com 

Ramtec
Finska tillverkare av rivnings- och återvinningsverktyg 
Ramtec kommer att visa sina senaste produkter på 

Bauma som omfattas av en nya multi-proces-
sors, pulveriserare och en s k cutter-crushers. 
Man kommer att även visa sorteringsgripen 
CG35 crusher grapple, multiprocessorn MP19, 
rivningsgripen DG15 krossskopan MM104. 

Ny återförsäljare för Ramtec i Sverige 
är Entrack som kommer at ställa ut Ram-
tecs produkter på både Maskinexpo och 
DEMCON.

www.ramtec.com

Rubble Master
Rubble Master kommer att visa en hel del upp-

graderingar av befintliga produkter men har varit 
ganska förtegna om helt nya produkter. Ryktet 
säger dock att man kommer at lansera en helt ny 
kross enligt det nya GO-konceptet, kallad Rubb-
leMaster RM80 GO.

www.rubblemaster.com

Saint-Gobain Abrasive
Saint Gobain har också varit flitiga 

med en hel del nya produkter under 
det senaste året och kommer att ha 
en stor monter i hall A1 på Bauma. 

Några av nyheterna som kommer 
att visas är en ny typ av kylskum 

som är avsett att användas borrning i 
känsliga utrymmen där vatten inte går 

att använda. Systemet förenklar otalt sett 
borrningsarbetet och minskar behovet av 

personal. Systemet kommer att demonstreras 
på Bauma.

Man komme räven att visa de nya lasersvetsade 
borrserierna X2, X3 och TWIC samt metoden O’Tip 

för snabba omsättningar av borr. 
www.nimbus-diamond.co.uk

Sandvik
Sandvik lanserar också ett  antal nya produkter 
och mest intressant för rivningsbranschen är den 
nya kompakta serien av hydraulhammare kallad 
BR. På Bauma visar Sandvik tre nya modeller 
med beteckningarna BR111, BR 222 och 
BR333 avsedda för bärare i viktklasser mellan 
0,8 till 4 ton. Man lanserar även en rad nya 

produkter inom krossning och siktning.
www.sandvik.com

Scanmaskin
I tidningen hittar du ett komplett reportage 
om Scanmaskin. Kortfattat kan dock näm-
nas att företaget bl a kommer att visa en 
helt ny golvslip kallad Scan Combiflex 800 
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och den nya sugen 
ScanDust 6000

www.scan-
maskin.se

Pentruder
Hos Pentruder har 
det hänt mycket nytt 
under det senaste 
året både på pro-
duktsidan men också 
med bolaget som 
helhet. På Bauma 
visas stora delar av 
sor t imentet  med 
högfrekvensdrivna 

maskiner inklusive de nya väggsågarna 8-20iQ 
och CBK samt wiresågen 3P8 HF för att inte 
nämna det smidiga borrsystemet Core EZ. 
Tyngdpunkten kommer att ligga på Pentruder 
Modular Concrete Cutting System (MCCS) 
som har avsikten att göra arbetet hur smidigt 
som helst med ganska få ingående kom-
ponter oavsett vilka uppgifter håltagaren 
är avsedd att göra. Man kan säga att alla 
ingående komponenter i princip kan an-
vöndas oavsett om det handlar om sågning 
eller borrning. 

Detta kommer att demonstreras i 
Pentruder samt att man kommer at visa 
en ny serie av en- och trefas motorer. Man 
kommer även visa nya Pentpak 418SL.

www.pentruder.com

Trevi Benne
Trevi Benne verktyg för demolering och 
återvinning kommer också att finnas 
på plats på Bauma. Produkterna säljs 
i Sverige av Andersen Contractor. En 
hel del nyheter har utlovats men det 
mest är hemligt än så länge. Däremot 
kommer man visa den nya krossaxen 
FR200 som väger 21 ton. Man 
kommer även visa ett nytt sanbb-
kopplingssystem för sina verktyg 
kallat MK MultiKit. Dessutom 
hålls en skandinavisk afton 

torsdagen den 22:a april där alla skan-
dinaviska kunder är välkomna. 

www.trevibenne.com

Tyrolit
Att Tyrolit lanserar många nya produk-
ter i är går at läsa i en separat artikel i 
tidningen. Kortfattat kan dock sägas att 
man visar en ny växellåda, en ny väggsåg 
kallad WSE1620***, som är den största 
hitills. Man lanserar en ny golvsåg med 
modellbeteckningen FSG 513***, den 
nya borrmotorn DME75UW***, bor-
riggarna DRU160***, DRU250***, 
DRA250***, DRU400***, DRA400*** 
och DRA500***. Man lägger också till 
nya borrsystemet DRS160** till serien 
som idag består av 11 olika system. 
Man lanserar dessutom en ny serie 
diamantvajer och visar nya borr och 
klingor som lanserats under de senaste 
månaderna. Sist men inte minst offent-
liggöra man en helt ny teknologi för 
framställning av högavverkande seg-
ment kallad TGD®. TGD stpr för Tyrolit 
Grain Distribution. En technologi som 
enligt Tyrolit skiljer sig från andra me-

toder där diamanterna positioneras 
i segmentet.

www.tyrolit.com



Många nyheter från Andersen Contractor AB under 2010

Efter vår satsning på BAUMA är vi på plats på Maskinexpo 27 - 29 maj vid vår monter S8. Där inriktar vi oss på krossning 
och återvinning av asfalt, betong, trä  och biomassa. Vi informerar om de senaste metoderna och produkterna.

I vår monter kommer du att kunna se 
våra nyheter, bland annat:

 snabbkoppling för snabba 
 byten av verktygs-kit

 massor och stenkrossning  
 direkt på platsen

 verktyg

2
 0

 1
 0

   blandmaterial i rena 
   fraktioner, 
   ex betong från brännbart.

   sikt och returband för 
   kontinuerlig krossning till 
   önskad fraktion.

Väl mött vid vår monter S8, i kurvan på Demo-
gatan, precis som tidigare år!

 
Vi ställer även ut på 
demoleringsmässan 

-
tar vi oss mot verktyg för rivning och 
återvinning av betong, betonghåltag-
ning med mera.

Andersen Contractor AB

Välkommen till Andersen på MaskinExpo 2010



många tillverkare och diStributörer av maskiner till byggindu-
strin har drabbats hårt av den rådande lågkonjunkturen. 
Väldigt få nya enheter säljs. Det som säljs är främst förbruk-
ningsmaterial och möjligtvis reservdelar. Men Scanmaskin 
Sverige AB, i Lindome en bit utanför Göteborg, som tillverkar 
slip- och poleringsmaskiner för betong, sten och träytor, har 
klarat sig hyfsat bra.

Exporten ökar
“Visst känner vi av lågkonjunkturen, det hade varit fel att 
säga något annat. Men jag tycker att vi klarat oss hyfsat 
bra ändå och det känns som om marknaden vänt lite uppåt 
den senaste tiden”, säger Claes-Göran Bergstrand som är 
VD och delägare i företaget.

“Vi ligger på en försäljningsnivå omkring tre miljoner i 
månaden och det är mycket bra och helt i paritet med var 
vi skall ligga”, tillägger Claes-Göran.

Det är framförallt exporten som hjälper till att hålla uppe 
siffrorna. Scanmaskins exportverksamhet har ökat kraftigt 
under de senaste åren, framförallt i Europa. Man använder 
sig av en handfull starka distributörer och har representation 
i de flesta av de större europeiska länderna såsom tysksprå-

Mycket på gång för Scanmaskin

Från vänster till höger Claes-Göran 
Bergstrand, grundare, VD och 
hälftenägare i Scanmaskin Sverige 
AB, Paulo Bergstrand, marknads-
ansvarig och hälftenägare samt 
Martin Persson, teknisk konstruktör 
på företaget bakom den senaste 
produkten Scan Combiflex 500 PD.

Några Scan Combiflex 700 RC som väntar på att bli fär-
digmonterade och levererade.

Scanmaskin har 
levererat utrustning 
för golvbehandling 
sedan 1975. Men det 
är först på senare år 
som man börjat sälja 
sitt egentillverkade 
sortiment av golv-
slipar. Med ny fabrik 
och ett gäng nya 
produkter tänker man 
erövra världen. På 
sikt i alla fall.
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kiga marknader, Frankrike, Iberiska halvön, Benelux m fl. 
Genom egna dotterbolag i Oslo, Norge och Borgå, Finland 
har man även ett starkt fäste i dessa länder tillika Danmark 
och Baltikum. Ca 70 procent av omsättningen kommer 
från Norden och resterande 30 procent från övriga världen. 
Inom några år hoppas man dock att exportverksamheten 
skall vara lika stor som Norden-försäljningen. Fram till år 
2012 har man som mål att komma upp i mellan 180 till 
200 miljoner kronor i omsättning och då skall hälften vara 
export. Idag ligger man på dryga 60 miljoner i omsättning 
med en ökningstakt på mellan 35 till 40 procent per år. Om 
man klarar att bibehålla denna takt finns goda möjligheter 
att man når det uppsatta målet till 2012.

“Vi exporterar även till andra delar av världen och 
under den senaste tiden har vi startat upp distributörer 
både i USA och Australien. Vi säljer även till en del andra 
spridda marknader inklusive Mellanöstern”, säger Paulo 
Bergstrand, som är son till Claes-Göran och den andre 
hälftenägaren i bolaget.

I Australien är man precis i början av samarbetet med 
en ganska ny aktör kallad Traxx Construction Products. Före-
taget är nybildat men personerna bakom det har varit med 
länge i branschen. Man är mycket aggressiva på framförallt 
den australiensiska marknaden och Scanmaskin hoppas på 
god försäljning så småningom.

Det finns flera andra intressanta samarbetsupplägg 
för Scanmaskins produkter men det är i nuläget för tidigt 
att prata om detta.

“Epoxigolv dominerar fortsatt”
Ett gott tecken på att Scanmaskin inte tänkt bromsa när det 
är lite uppförsbacke på marknaden är att man inte slår av 
på takten. Detta märks tydligast på att man vid årsskiftet 
2008/2009 flyttade in i nya lokaler. Man flyttade dock inte 
så långt utan lite längre ner på Heljesvägen i Lindome där 
man uppfört en produktionslokal på 2000 kvm, varav 1600 
kvm är produktionsyta och resterande administration och 
marknad.

“Det fanns kanske tillfällen då man funderade på 
om det var rätt att bygga en ny produktionsanläggning 
när marknaden plötsligen dök. Men trots allt måste vi 
ju tänka framåt och förr eller senare vänder det”, säger 
Claes-Göran.

“Man får ju inte bromsa i uppförsbacken och det är 
det ingen som gör på det här företaget”, inflikar Paulo 
Bergstrand.

På nya anläggningen i Lindome arbetar idag 20 perso-
ner. Verksamheten är uppdelad mellan bolagen Scanmineral 
och Scanmaskin. I Scanmineral inriktar man sig bl a på att 
tillhandahålla dom senaste utvecklade fillermaterialen till 



fogfria industrigolv. I Scanmaskin utvecklar man och säljer 
utrustning för slipning och polering av bl a betonggolv. De 
två bolagen omsätter idag ungefär hälften var men det 
bolag som växer snabbast är Scanmaskin. Trots detta är 
fogfria golv typ Epoxi fortsatt en stor marknad. Claes-Göran 
och Paulo bedömer att förhållandet mellan golv typ Epoxi 
och behandlade betonggolv rent generellt är ett 80/20 
förhållande.

“Det är de behandlade betonggolven som får den 
största uppmärksamheten idag men fortfarande finns 
mycket kvar att göra innan det slår igenom helt och hållet. 
Detta vittnar förståss om en stor potential”, säger Paulo 
Bergstrand.

Men för Scanbolagen är mineraldelen fortsatt mycket 
viktig och inom denna sektor sker också en hel del utveckling 
vad det gäller mera miljövänliga beläggningar. Och fortsatt 
spelar golvsliparna en viktig roll för att renovera Epoxigolv 
och inte bara för att skapa blanka betonggolv. Ungefär 
10 av företagets anställda arbetar inom Scanmineral och 
resterande 10 inom Scanmaskin.

Produkter med “Power Drive”
Det var 2003 som Scanmaskins egna tillverkning av golv-
slipar tog fart. Dessförinnan hade man egna produkter 
också men inte så många. Många i branschen kommer 
nog ihåg Scanhexan. Fram till 2003 sålde man även det 
holländska fabrikatet Diamatic men idag är det renodlat det 
egna produktsortimentet som gäller. Sortimentet omfattar 
idag åtta olika modeller från den minsta kantslipen Scan 
Combiflex 180 EG, Scan Combiflex 270S, Scan Combiflex 
45 som finns i två modeller för betong och natursten, Scan 
Combiflex 500 PD, Scan Combiflex 500i, Scan Combiflex 
650 och den största Scan Combiflex 700 RC. I princip kan 
man säga att merparten av sortimentet är ganska nya 
maskiner. Den maskin som vi berättat mycket om är den 
största Scan Combiflex 700 RC som har en slipbredd på 70 
cm och tre sliphuvuden. Den kan dessutom fjärrmanövreras 
både med radio och kabel. Men den stora nyheten just nu 
är Scan Combiflex 500 PD. PD står för “Power Drive” och 
är en helt ny och patenterad teknisk lösning för drivningen 
av sliphuvudena och som utnyttjar maskinens kapacitet till 
mellan 90 till 95 procent. Remmarna har bl a ersatts med 
en kuggkrans. PD-funktionen finns både för slipning av 
betong och natursten.

“Power Drive med kuggkransen som en viktig bestånds-
del ger maskinen mera kraft, den går stabilare och mjukare 
och risken för slirande remmar elimineras. Remmarna och 
det faktum att de ofta slirar gör att man tappar effekt 
och maskinens kapacitet utnyttjas bara till ca 80 procent. 
Kuggkransen har sedan tidigare funnits på våra 650- och 
700-modeller som standard men nu inför vi den även på 
500an och ger den beteckning Scan Combiflex 500 PD”, 
säger Martin Persson som är ingenjör och teknisk konstruk-
tör på Scanmaskin.

En annan maskin, ny sedan ett år tillbaka, är Scan 
Combiflex 650. Som sagt är även 650an utrustad med 
PD-drivningen. Scan Combiflex 650 är en robust, stabil 
maskin byggd i stål för avverkning av riktigt stora ytor. Ma-
skinen är framställd med flertalet funktioner som minskar 
vibrations- och belastningsskador för operatören. 650an 
finns dessutom med olika alternativ för att koppla vatten 
till maskinen vid våtslipning såsom med vattentank (extra 
tillbehör) eller koppling för vattenslag på maskinen. Tilläg-
gas bör att Scan Combiflex 700 RC också är försedd med 
kuggkransdrivningen sedan tidigare.

Precis innan pressläggning meddelade Scanmaskin att 

Mycket på gång för Scanmaskin

Kuggkransen en viktig del i Scanma-
skins nya patenterade drivningsprin-
cip “Power Drive”.

Scanmaskins nya produktionsanläggning i Lindome.
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man nu släpper ytterliagre en ny model nämligen 
Scan Combiflex 800. Vi hoppas kunna ge lite mer 
information om produkten i nästa utgåva av PD. 
Relativt ny är även stofthanteraren ScanDust 6000.

ScanDust 6000 är en kraftfull och mycket använd 
stoftavskiljare som oftast används med Scanmaskins större 
slipmaskiner som Scancombiflex 700RC och nya 800:an. 
Maskinen har hög kapacitet vilket innebär mycket god 
sugeffekt. Maskinen är utrustad med Jet-puls som är en 
effektiv funktion för rensning av filteret. Absolutfiltret är 
av klass H-13. Maskinen är försedd med säckslangssyste-
met Longopac som ger enklare och dammfria säckbyten. 
Longopac är en viktig detalj när man hanterar fint och även 
hälsovådligt stoft.

Nöjd användare
Målen för Scanmaskin inför framtiden har vi berättat om 
men tilläggas bör att det är på maskinsidan som man 
kommer att investera mest. Flera nya produkter är under 
utveckling och det lär komma en ny stor maskin under 
våren 2010. Man kommer att fortsätta utveckla maskiner 
för avverkning av golvbeläggningar på betonggolv, slipning 
av terazzo, trä och vidare utveckla sitt program för “Blanka 
Golv” som är beteckningen för Scanmaskins program för 
slipning och polering av betonggolv till superfinish. 

Scanmaskins kunder återfinns bland renodlade golvfö-
retag, rivnings-, renoverings- och håltagningsentreprenörer 
och så förståss rentalbranschen. Rentalmarknaden har för 
Scanmaskin, som för många andra leverantörer, minskat 
kraftigt under den senaste tiden men står i normalfallet för 
ca 15 procent av omsättningen.

När PD besökte Scanmaskin fick tidningen också möj-
lighet att besöka en arbetsplats där en av företagets kunder 
använde en Scan Combiflex 700 RC. Det var företaget JIGAB 
som slipade en asfaltyta i Gällstad utanför Ulricehamn för 
läggning av Epoxigolv. JIGAB är en välkänd golventreprenör 
i Småland med säte i Jönköping. De flesta jobben sker i 
Småland men man åtar sig arbeten över hela landet. Man 
har flera maskiner från Scanmaskin och är mycket nöjda med 
produkterna. Steve Lordan, som ursprungligen kommer från 
Irland, tycker att 700:an funkar mycket bra.

“Den är mycket smidig att arbeta med. Radiostyr-
ningen är kanonbra. Idag kör jag dock med kabel men man 
känner sig mycket fri med radiostyrningen och maskinen 
följer med perfekt och arbetar jämnt och effektivt”, säger 
Steve.
Steve berättar att läggning av Epoxigolv dominerar men att 
polerade betonggolv ökar. Enligt Steve börjar man närma 
sig förhållandet 60 procent Epoxi och resterande polerad 
betong. Arbete i Gällstad handlar dock om Epoxi och är 
litet. Steve räknar med att vara klar på två dagar.

www.scanmaskin.se

Nyhet: 
Scan 
Combiflex 800.

Scan Dust 6000.
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Stanley hammare 

14 storlekar från 79 kg till 4000 kg

RSG Grip
8 storlekar från 250 till 2350 kg

FP Crusher
8 storlekar från 1250 till 7400 kg

Effektiva verktyg för rivnning, återvinning och skrot!

MT+D 03 05 10 15 20 25 35 45 55

Vikt kg 392 625 1060 1686 2050 2700 3670 4500 5500

Bärm ton 3,5/5,5 5,5/10 10/15 15/20 21/27 28/35 34/45 45/55 50/70

Processor med utbytbara käftar för varierande arbeten

P

T

S

MT+D

R MT multiverktyg med 

utbytbara käftar!

D = betong

R = kombi

S = stål och skrot

P = crusher

T = tank och plåt

LaBounty skrotsax 

för stickmontering

BLS 2000 / 1455 kg 

BLS 3000 / 2180  kg

RPG 5 finger Grip

7 storlekar från 400 lit till 1250 lit 

/ 1250 kg till 3640 kg

CI skrotsax med 360° rotator

7 storlekar från 1650 kg till 9000 kg

Produktinformation: 
www.ipegbg.com

Adm:
Mob 0708-77 66 82
Fax 031-81 44 06

Norge      +47 98 866 106
Danmark +45 98 461 222

Kristinehöjdsg. 17 
412 82 Göteborg 

Försäljning:
Tel  031-81 44 30
Fax 0303-79 94 25
bengt@ipegbg.com

Förmånlig finansiering erbjuds!

Nu lanserar Dustcontrol uppföljaren till den 
populära DC AirCube. DC AirCube 500 kommer 
att ersätta den tidigare DC AirCube.

De nya fördelarna med DC AirCube 500 är 

Under Bauma 2010 i München lanseras HTC 
Greyline™, en ny produktserie med golvslip-
maskiner, diamantverktyg och dammsugare. 
HTC Greyline™ ger alla företag nya möjligheter 
att äga, använda och skapa nya affärer med 
utrustning från HTC. Serien med slipmaskiner, 
diamantverktyg och dammsugare är mycket väl 
lämpade för bygg-, rivnings- och uthyrnings-

Nu inleder Delvator AB i Eslöv importen av 
Hitachis hjullastare till Sverige. I vår kommer de 
första maskinerna att visas under en roadshow 
runt om landet, med storslagen mellanlandning 
på MaskinExpo 27-29 maj. Samtidigt startar 
försäljningen. 

Delvator är generalagent för Hitachis 
grävmaskiner och har planerat för importen 
av Hitachis hjullastare under en längre tid. 
Planeringen har skett med ödmjukhet och utan 
att forcera fram en svensk lansering. ”Ska man 
lyckas måste man komma med något som är 
minst lika bra som de bästa hjullastare som redan 
finns på marknaden”, resonerar Arvidson.  

På Delvator AB har man därför följt Hitachis 
satsning på hjullastare som pågår sen flera år 
ute i övriga Europa. Metodiskt har information 
och reaktioner från användare i andra länder 
stämts av mot sådana egenskaper som svenska 
maskinägare väntar sig. Hitachis hjullastare finns 
på nära håll i övriga skandinaviska länder och 
rapporterna från bland annat Norge och Finland 
är mycket positiva.

”Vi har velat vara helt säkra på att hjullastarna 
klarar att leva upp till samma kvalitetsnivå som 
våra grävare när det gäller effektivitet, pålitlighet, 
komfort och säkerhet. Nu är vi där”, säger 
Christer  Arvidson. 

Delvator kan också glädja sig åt att svenska 
ägare av Hitachis grävare redan efterfrågar hjul-
lastare från Hitachi, samt åt positiva omdömen 
under en kundresa till Hitachis fabrik i Amsterdam 
tidigare i år. ”Då var det flera av våra kunder som 
fick tillfälle att provköra hjullastarna. Reaktioner 

Dustcontrol lanserar nya 
luftrenaren DC Aircube 500

att den har ett flöde på 500 m3/h och har lägre 
ljudnivå än DC AirCube. Förfiltret har dubbelt så 
stor area än den tidigare modellen samt att det 
går lätt att byta utan att öppna enheten. Mikrofil-
terarean är på 4,2 m2 och har en ny design som 
gör att bytet av filtret blir dammfritt. Mikrofiltret 
har längre livslängd tack vare rensning när 
enheten skakas. DC AirCube 500 är stapelbar 
och har ett handtag som man kan linda sladden 
runt för att undvika sladdtrassel. Den är också 
utrustad med inbyggt eluttag för inkoppling av ex 
elverktyg eller annan elutrustning (max 2000 W). 
Produkten kommer att visas på mässorna Bauma 
och DEMCON under året och introducerades på 
Nordbygg i mars.

www.dustcontrol.se

Helt ny serie golvsliputrustning 
från HTC lanseras på Bauma

Hitachis hjullastare 
till Sverige

och omdömen var positiva”, berättar Arvidson. 

FAKTA
De hjullastare som Delvator AB börjar sälja i år är i 
viktklasserna från 13 ton och uppåt. Inledningsvis står 
tre modeller i fokus, nämligen ZW140PL, ZW180PL 
och ZW250, men även de större modellerna finns 
tillgängliga. Hitachis europeiska bolag HCME (Hitachi 
Construction Machinery Europe) har en uttalat offensiv 
strategi för marknadsföringen av Hitachis hjullastarserie. 
Sedan Hitachi, Furukawa, TCM Corporation och Ka-
wasaki för ett par år sen bildade en företagsallians har 
modellprogrammet utökats och omfattar nu hjullastare 
upp till 50 ton. Hitachi har på det här sättet samlat det 
bästa av japansk hjullastarkompetens under sin egen 
flagga. Precis som när det gäller Hitachis grävare, så 
tillverkas hjullastarnas huvudkomponenter i Japan och 
transporteras sedan till Hitachis Europafabrik utanför 
Amsterdam, där sammansättningen äger rum. 

Modellerna som visas i vår
Den minsta modellen är ZW140PL som svenskutrustad 
kommer att väga kring 13 ton. Maskinen har en 4-cy-
lindrig Cumminsmotor på 96 kW. Skopvolymen är 2,3 
m3. Mellanmodellen ZW180PL är på omkring 17 ton. 
Även denna är utrustad med en Cummins, men med 
sex cylindrar som ger 128kW. Skopvolymen är 3,2 
m3. Den största visningsmodellen är ZW250 på cirka 
22 ton. Maskinen har en sexcylindrig Isuzumotor som 
ger 179 kW. Skopvolymen är 4,0 m3. Modellerna 
motsvarar de mest efterfrågade hjullastarstorlekarna på 
den svenska marknaden och visas på åtta olika orter 
runt landet från april till juni.

Nu lanserar AB G Alexandersson nya redskaps-
bäraren Energreen ILF S 1000. Först ut på 
svensk mark blir Norden största maskinmässa 
- MaskinExpo 27-29 maj. Där kan besökarna 
själva undersöka marknadens kanske mest 
mångsidiga redskapsbärare. Maskinen har män-
gder av användningsområden. Maskinen är helt 
unik med specialanpassning till vägunderhåll. En 
arm med en räckvidd på sju meter kan monteras 
för släntklippning, röjning och grenklippning samt 
stolpklippning. Andra användningsområden är 
gräsklippning, lastning, grävning, snöröjning salt- 
och sandspridning samt sopning. Energreen ILF 
S 1000 passar med sin smidighet ypperligt där 
utrymmet är begränsat, i stadsmiljö. Styrningen 
kan ändras mellan 2-hjulsstyrning, 4-hjulsstyrn-
ing eller krabbstyrning. Snabbkopplingar gör att 

redskapen byts snabbt och enkelt. Driften är 
hydrostatisk med två lägen, arbetshastighet max 
20 km/tim och transporthastighet max 40 km/
tim. Motorn är en John Deere på 103 kW/140 
hk med miljöklass TIER III. En hydraulpump till 
varje redskap ger redskapsbäraren en mycket 
god kapacitet. Redskapen styr föraren med en 
elektrisk proportionalstyrd joystick.

Ny mångsidig redskapsbärare

företag över hela världen.
Under Bauma kommer besökarna i HTCs 

monter ges möjlighet att slipa och få en ordentlig 
titt på alla de möjligheter som HTC Greyline™ 
erbjuder.

HTC Greyline™ är en helt ny och komplett 
serie med sliputrustning. Den är mycket lätt att 

använda och utvecklad för alla bygg-, rivnings- 
och uthyrningsföretag. Enligt HTC erbjuder serien 
nya sätt att göra affärer med HTCs utrustning

Mer info om produkterna finns på den 

speciella hemsidan www.greygrinder.com.
www.htc-floorsystems.com



Stanley hammare 

14 storlekar från 79 kg till 4000 kg

RSG Grip
8 storlekar från 250 till 2350 kg

FP Crusher
8 storlekar från 1250 till 7400 kg

Effektiva verktyg för rivnning, återvinning och skrot!

MT+D 03 05 10 15 20 25 35 45 55

Vikt kg 392 625 1060 1686 2050 2700 3670 4500 5500

Bärm ton 3,5/5,5 5,5/10 10/15 15/20 21/27 28/35 34/45 45/55 50/70

Processor med utbytbara käftar för varierande arbeten

P

T

S

MT+D

R MT multiverktyg med 

utbytbara käftar!

D = betong

R = kombi

S = stål och skrot

P = crusher

T = tank och plåt

LaBounty skrotsax 

för stickmontering

BLS 2000 / 1455 kg 

BLS 3000 / 2180  kg

RPG 5 finger Grip

7 storlekar från 400 lit till 1250 lit 

/ 1250 kg till 3640 kg

CI skrotsax med 360° rotator

7 storlekar från 1650 kg till 9000 kg

Produktinformation: 
www.ipegbg.com

Adm:
Mob 0708-77 66 82
Fax 031-81 44 06

Norge      +47 98 866 106
Danmark +45 98 461 222

Kristinehöjdsg. 17 
412 82 Göteborg 

Försäljning:
Tel  031-81 44 30
Fax 0303-79 94 25
bengt@ipegbg.com

Förmånlig finansiering erbjuds!



En nordisk jätte
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Tillsammans representerar LODAB och Entreprenad AB 
Sven Segerström mer än 75 år av kunnande inom demole-
ring och återvinning. LODAB har sedan länge varit Sveriges 
absolut största rivningsföretag, med en omsättning 2008 
på ca 200 MSEK. Segerström var ett av de fem största i 
landet och omsatte samma år omkring 80 MSEK. Det nya 
bolaget Demcom där båda bolagen gått samma uppskattas 
omsätta inledningsvis omkring 250 MSEK och sysselsätta 
100 personer. Kontor finns redan idag i Stockholm, Örebro 
och Fagersta. 

Många anledningar till sammanslagningen
De både företagen och dess ägare har sedan länge känt 
varandra väl och har ofta räknat på samma jobb. I båda 
fallen närmar man sig ett generationsskifte som i Seger-
ströms fall är mer nära förestående då företagets grundare 
Sven Segerström uppnått pensionsålder. Men den största 
anledningen till sammanslagningen är för att bli större och 
bättre på det man arbetar med, d v s rivning, återvinning 
och sanering.

“Bildandet av Demcom är ett långsiktigt beslut”, säger 

Stefan Petersson som är VD för företaget.
“Båda ursprungsbolagen hade nått till en nivå där 

det var svårt att utveckla bolagen ytterligare. Men som ett 
företag kan vi bättre koncentrera oss på vad vi är bra på, 
utveckla detta och samtidigt kunna erbjuda ett betydligt 
större utbud av både tjänster och utrustning. Med fler 
kunniga anställda och större maskinpark kan vi åta oss 
många fler projekt samtidigt i alla storlekar. Det var omöjligt 
tidigare”, tillägger han.

Lars-Olof Dahl, grundare av LODAB Demolering tilläg-
ger: “Vi har sedan en tid upplevt att projekten blivit större 
och större och mera krävande. Vi är i och för sig vana 
detta men om vi ska kunna behålla vår ledande position 
måste vi anpassa oss och fortsätta att utvecklas. I Demcom 
och tillsammans har vi möjlighet att i större utsträckning 
fortsätta att vidareutbilda vår redan mycket kompetenta 
personal, investera i fler, effektivare och mera för ändamålet 
skräddarsydda maskiner och utrustningar samt hålla jämna 
steg med nya lagar och förordningar ifråga om miljö och 
säkerhet”, säger Dahl.

“Som två separata bolag var vi ganska sårbara”, säger 
Sven Segerström som grundade Entreprenad AB Sven 
Segerström. “Kraftiga nedgångar i konjunkturerna, som 
den vi befinner oss i nu, tror vi blir lättare att hantera som 
ett starkt bolag än två separata”. 

Förstärkning av alla sektorer
Demcom startades i slutet av 2009 och befinner sig i upp-
startfas fortfarande. Man beräknar att allt kommer att rulla 
som vanligt till sommaren. Just nu håller man på med ett s 
k optimeringsarbete där äldre maskiner och utrustningar 
samt dubbletter fasas ut och ersätts med nya. Totalt sett står 
man väl rustade med de maskiner som de båda bolagen 
tog med sig in i sammanslagningen. Antalet anställda är 
som sagt omkring 100 personer och man är välrustade per-
sonalmässigt inom varje verksamhetsgren såsom rivning, 
återvinning, sanering m m. Man har till och med hela fem 
personer som arbetar med kalkylering hela dagarna. När 
det gäller maskinflottan har man sammantaget cirka 100 
maskiner fördelat på rivningsutrustade grävare, hjul- och 
frontlastare, kompaktlastare, kranar, lastbilar, lastväxlare, 
kontainrar, dumprar, gruvdumprar, mobila återvinnings-
krossar och siktar, vindsiktar och en rad andra maskiner 
och utrustningar. Trettiofem grävare är rivningsutrustade 
medan sju av dessa är höjdrivare mellan 21-45 m. Man har 
också några riktiga ”heavy duty” rivare för riktigt tunga 
rivningsjobb, maskiner som kan bära verktyg på upp till 22 
ton. Demcom har även några rivningsrobotar från Brokk 
men man har successivt börjat använda fjärrstyrda Take 
Job-maskiner samt att man håller på att utrusta en 46-tons 
Volvo-grävare med fjärrstyrningsutrustning. 

När det gäller verktyg är rent generellt samtliga grävare 
utrustade med fyra olika verktyg fördelat på hydraulham-
mare, betongsax, pulveriserare och rivningsgrip. Bolaget 
har också ett stort antal skrotsaxar från några ton upp till 
10 ton. Generellt spänner verktygssidan i vikter från 200 kg 
upp till 12 t. Även kompaktlastarna är utrustade med olika 
typer av verktyg för rivning tillika andra ändamål. Nyligen 
förvärvade man dessutom ett par kraftfulla saxar från NPK, 
nämligen S90X som nu jobbar för fullt på ett stort tun-
nelprojekt i norrtull i Stockholm. NPKs sax är troligen den 
största i Norden för tillfället. Demcom arbetar även med 

De flesta företag 
kommer förr eller 
senare till en punkt 
då man behöver 
utvärdera på vilket 
sätt man vill 
vidareutveckla 
verksamheten. 
Företagen Lodab 
Demolering och 
Entreprenad AB Sven 
Segerström är två 
bra exempel. 
Företagen har inte 
bara tagit sig till 
nästa nivå på ut-
vecklingsstegen 
de har dessutom 
gått samman till ett 
starkt bolag kallat 
Demolition Company 
Lodab & Segerström 
AB, förkortat 
Demcom.



En nordisk jätte
olika typer av sanerings- och jordreningsuppdrag som en del 
i rivningsentreprenaderna. För dessa tjänster har man också 
en hel del specialutrustning som sugbilar, Ferrari-fläktar, 
specialutrustning för PCB- och asbestsanering m m. 

Redo för flera storjobb samtidigt
Som nämnts är ett av syftena med Demcom att kunna 
åta sig större projekt och dessutom ha flera stora projekt 
rullande samtidigt.

“Nu har vi i än större utsträckning kunskap och utrust-
ning för att ta åt oss riktigt stora jobb och flera åt gången. 
Men detta betyder inte att vi ratar mindre och medelstora 
jobb. Alla jobb är viktiga för oss och nu har vi kapacitet att 
ta åt oss alla med oförändrad kvalitet”, säger Lars-Olof. 

“Fördelen med en stor maskinflotta är att vi kan 
arbeta mer optimalt och sätta in den typ av maskin som 
exakt behövs för jobbet, en varken för stor eller för liten 
maskin. Detta är en fördel för kunden både ifråga om pris 
och kapacitet”, säger Lars-Olof. 

Demcom arbetar i huvudsak mot tre typer av kund- Kraftfull rivning vid Vargöns papperbruk.

Demcoms ledning från vänster Lars-Olof 
Dahl, grundare av LODAB och Senior Ad-
visor i Demcom, Johan Segerström, vice 
VD i Demcom, Sven Segerström, grun-
dare till Entreprenad AB Sven Seger-
ström och Senior Advisor i Demcom 
samt Stefan Petersson, VD i företaget.
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Demcom ersätter just nu en hel del av 
den befintliga flottan av verktyg och 
maskiner med nya. På bilden samtalar 
Svend Andersen från leverantören 
Andersen Contractor AB med personal 
från Demcom.

grupper som är industri, fastighetsbolag och bolag som 
arbetar med infrastrukturprojekt. Industrisektorn dominerar 
med ca 60 procent i nuläget och representerar industrityper 
såsom cement, stål, papper m fl. 

“Men saker och ting kan ändra sig snabbt i den här 
branschen. Just nu är industriprojekten störst men helt 
plötsligt svänger det och då kanske infrastrukturjobben 
dominerar. Det vet man aldrig”, säger Johan. “Med det 
bolagsupplägg vi erbjuder i Demcom kan vi vara snabba att 
anpassa oss till nya marknadsförhållanden”, tillägger han.

Men i grunden har inte affärsidéen ändrats i Demcom i 
förhållan0de till de tidigare två bolagen. Rivning är prioritet 
nummer ett åtföljt av återvinning, sanering, jordrening, 
betonghåltagning och andra relaterade tjänster. Vad man 
kommer att satsa mera på är att bygga ut återvinningsdelen 
inom bolaget. Man vill i framtiden kunna stå för en öka 
förädlingsgrad själva.

“Tidigare sålde vi bort allt omhändertagande och 
återvinning av skrot, kablar och en del udda typer av riv-
ningsmaterial. Målet är att i framtiden kunna göra en del 
av den här återvinningen själva. Vi kommer också att öka 
investeringsgraden på olika typer av siktningsutrustning”, 
säger Lars-Olof.

Marknaden
Demcoms hemmamarknad är tveklöst Sverige men målet 
är att inom en snar framtid kunna kalla hela Norden som 
sin hemmamarknad. 

“Jag tror att vi har en god förutsättning för detta. Vi har 
väldigt mycket kontakter i hela Norden och redan idag en 
hel del projekt att räkna på”, säger Sven Segerström.

Men man är heller inte främmande för att åta sig jobb 
utanför Sveriges gränser. LODAB har som bekant en hel del 
erfarenhet från rivningsjobb i Mellanöstern. 

“Vi är redo att arbeta över hela världen om det är rätt 
jobb och våra tjänster är efterfrågade. Men mera långväga 
jobb måste ha en viss storlek och tidslängd för att det ska 
löna sig. Men vi sitter inne med mycket specialkompetens 

och utrustning som kan vara värdefullt för många utländska 
beställare av den här typen av tjänster”, säger Lars-Olof.

Demcom har redan fått förfrågningar från Centraleu-
ropa och då länder såsom Storbritannien och Frankrike. 
Man har också en nära relation med ett amerikanskt 
företag med kontakter över hela världen. Men prio num-
mer ett ligger på Sverige och de övriga nordiska länderna. 
Man siktar inom en snar framtid att kunna starta upp flera 
filialer i Sverige från norr till söder. 

“Detta är en viktig del i vårt arbete och vi kommer 
antingen att starta egna filialer eller gå samman med, köpa 
upp lokala aktörer”, säger Johan segerström. 

Många projekt rullar
Även om det fortfarande är ganska tufft på marknaden 
så är orderingången god för Demcom och man kommer 
med säkerhet att komma upp i en omsättning på dryga 
250 Mkr. Siktet är inställt på att inom de närmast tre åren 
kunna öka till minst 300 Mkr och öka personalstyrkan 
med 20 procent. 

“Men för att hålla en sådan ökningstakt tvingas 
vi att söka oss nya vägar även utanför Sverige, först i 
Norden, och det ligger med i planeringen. Om vi klarar 
detta samtidigt som vi kan förbättra vår kompetens och 
utöka maskinflottan med fler skräddarsydda maskiner för 
ändamålet har vi en god chans att placera oss bland de 
allra största i Europa inom några år”, säger företagets 
Stefan Petersson.

När Professionell Demolering träffade DEMCOMs 
ledning på företagets kontor i Järfälla utanför Stockholm 
hade man omkring 20 större projekt rullande på olika 
platser runt om i Sverige. Fyra av projekten är större 
industriprojekt, två större sportarenor i Stockholm, fyra 
större infrastrukturprojekt i Stockholm, en landsomfat-
tande PCB-sanering för PEAB som kommer att pågå 
minst året ut, rivnings av landningsbana på Arlanda och 
många fler projekt. 

www.demcom.se

LODABs erfarenhet att arbeta i andra 
länder kommer väl till pass i det nya 
bolaget Demcom. Bilden kommer från 
en rivning i Dubai.
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Tyrolit på bred front i Norden
Österrikiska tillverkaren Tyrolit är inget obekant namn i 
Sverige och inte heller i Norden. Bland exempelvis pro-
fessionella betonghåltagare är Tyrolit känt som en av de 
absolut största tillverkarna i världen av diamantverktyg 
och utrustning för håltagning. 

Nära 60 år i Sverige
Tyrolit har funnits i Sverige sedan 1953. Först via återför-
säljaren Rickard Johansson & Co. som sedermera köptes 
upp av Tyrolit 1958. Sedan dessa har man haft eget dot-
terbolag i landet. Redan 1960 startade man dotterbolag 
i Danmark. Här låg under många år även huvudkontoret 
för Tyrolits nordiska verksamhet men det flyttades till Täby 
2002. 1972 startade man eget dotterbolag i Norge och 
1995 i Finland. Men man har varit representerade i Finland 

sedan 1970-talet. Även om den nordiska verk-
samheten “knyts ihop” genom 

huvudkontoret i 

Täby så är respektive land självständiga i egna bolag.

Nysatsning
Under de senaste två åren har företaget genomgått 
ganska stora förändringar. En förändring som påverkar 
alla delar av bolaget inklusive produkterna. När Profes-
sionell Demolering träffar Tyrolits företrädare i Norden 
på Enhagsslingan i Täby talar man i termer om det “nya 
Tyrolit i Norden”.

“Vi är mitt uppe i en ganska stor förändring av 
företaget. Vi vill bli mera synbara, bättre på att serva 
och underhålla våra kunder, tydligare i vår information 
och tuffare i vår marknadsföring, för att nämna några 
exempel”, säger Mattias Jaginder som är försäljningschef 
för Norden.

Det har också skett en del personalförändringar 
inom bolaget på senare tid vilket är en del i bolagets 
strategi och utveckling när man nu vill ändra och stärka 
företagets profilering på hela den nordiska marknaden. 
Mattias Jaginder anställdes för cirka två och ett halvt 
år sedan. För ca ett och ett halvt år sedan anställdes 
Johan Gejard som försäljningschef för den svenska 
marknaden. Han övertog Arne Holgerssons roll då Arne 
gick i pension. Samtidigt anställdes även Jessica Persson 
som ny marknadschef för Norden, en tjänst som inte 
tidigare funnits renodlat i bolaget och som är ett tydligt 
tecken på att man menar allvar med satsningen på att 
bli mera synbara. Man har också anställt flera nya säljare 
i Sverige. Förutom huvudkontoret i Täby så har man ett 
servicecenter i Hisings Backa sedan länge.

“Vår satsning har bara börjat. Vi kommer att fortsätta 
anställa mer folk i hela Norden, satsa på fler servicecenter 
både egna och via distributörer. Vi kommer också att öka 
graden av utbildningar av våra produkter ute hos kund, 
på våra servicecenter och även nere på huvudkontoret i 

Österrike”, säger Mattias.
Tyrolits nysatsning bottnar naturligtvis i mål om 

att förstärka varumärket, förvärv av fler marknads-
andelar och ökad vinst. Och vägen dit är bl a 

genom att öka exponeringen på företaget.
“Det känns som att vi börjar bli väl rustade 

när marknaden börjar ta fart igen. Produkt-
mässigt har vi också mycket nytt på väg ut 
på marknaden. Vi har också receptet för en 
kraftfull marknadsföring som håller på att 

implementeras. Vad gäller hur mycket vi vill 
växa så handlar det om tvåsiffriga procentuella 

tal i hela Norden”, säger Mattias.
Just nu är potentialen störst i Norge och 

man tror på en ökning omkring 30 procent 
per år. 
“I Sverige är det fortsatt lite trögare och återhämt-

ningen går sakta. Här hoppas vi hålla en ökningstakt på 
mellan 10 till 20 procent per år. Stockholmsområdet och 
Mälardalen är en viktig region med många kunder. Planen 
är att inom kort öppna ett nytt servicecenter i Mälarregio-
nen. Men vi skall vara starka i hela landet och finnas till 
hands där våra kunder finns ”, säger Johan Gejard.

Även i Finland har man goda möjligheter att ta en hel 

Tre ganska nya ansikten på Tyrolit i Norden. Från vänster Mat-
tias Jaginder, försäljningschef för de nordiska marknaderna, 
Jessica Persson, marknadschef för de nordiska marknad-
erna och Johan Gejard, försäljningschef för den svenska 
marknaden.

Tyrolit satsar på 
ökad synbarhet i 
Norden och genom-
för en rad föränd-
ringar samtidigt som 
man lanserar ett 
digert program av 

nya produkter.
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Tyrolit på bred front i Norden
del marknadsandelar under de närmaste åren. Däremot 
upplevs Danmark som en väldigt svag marknad just nu 
då man fortsatt är inne i en djup lågkonjunktur.

“Vi är nu mitt uppe i arbetet med att formulera en ny 
effektiv marknadsplan för företaget som består av en rad 
verktyg som tydligt kommer att öka vår exponering. 
Det handlar om kampanjer, annonser, demon-
strationsmaterial och mycket mera med en 
klar röd tråd igenom allt. En viktig sak i 
detta är också arrangemanget av den 
Nordiska deltävlingen i Tyrolit Cutting 
Pro Competition där den nordiska 
finalen kommer att hållas på mässan 
DEMCON, InfraCity den 9-10 sep-
tember”, inflikar Jessica Persson.

En annan god ursäkt för att bli 
mera synbara är lanseringen av alla 
nya produkter som man utvecklat under 
några år. Lanseringarna började i slutet av 
förra året och kommer att fortgå kontinuer-
ligt under hela 2010.

Nya produkter
Det var länge sedan det kom så många nya produkter från 
Tyrolit som det gör under 2010. Men å andra 
sidan har Tyrolit ett rykte om sig att när man 
lanserar en produkt är den noga utprovad 
och testad. Det får och ska ta tid. Man har 
inför en lansering nogsamt analyserat 
marknaden att det finns ett klart och 
trängande behov hos kunden. Den här 
gången är det mycket nytt på produktsidan 
och ett större antal nyheter visas lagom till mäs-
san Bauma in München i april. Men redan i den här 
artikeln avslöjas flera av de nya produkterna.

Först ut var den nya snabbskärande klingan Tyrolit 
DCU*** Fastcut 4in1. En smidig kapskiva för torrkapning 
i betong, natursten, stål och abrasiva material. Sedan 
släppte man kärnborrserien CD***. En kärnborrserie, 
för proffsanvändare, som använder en ny teknik och som 
ger bättre resultat samt ökad tillförlitlighet. Efter det kom 
lättviktsborren Tyrolit Dry Drill Premium DDL***. En kärn-
borrserie som kräver minimalt med tryck, som minskar 
dammbildningen och som förkortar borrtiderna. Strax 
innan jul lanserade man dessutom en ny, enkel, snabb 
och stark växellåda kallad WX. WX-lådan är avsedd att 
användas tillsammans med Tyrolits elektriska högfrek-

vensmotorer och de hydrauliska motorerna. Växellådan 
passar exempelvis utmärkt med Tyrolits existerande 
väggsågssystem WX-15S. Det var de nyheter som redan 
lanserats. Men nu offentliggör man även de produktny-
heter som kommer att visas på Bauma. 

Den kanske största nyheten är en helt ny metod 
för tillverkning av diamantsegment som, enligt 

Tyrolit själva, helt skiljer sig från de andra 
“nya” metoderna att distribuera dia-

manternas placering i själva segmentet. 
Metoden kallas Tyrolit TGD® Tech-
nology (Tyrolit Grain Distribution) 
och generellt så har erbjuder 
TGD-segmenten snabbare 
avverkning, minskade 
verktygskostnader och 

mindre underhåll på 
maskinerna då själva 

trycket på maskinerna är 
lägre och de kan med andra ord 

arbeta mindre slitage på maskinen. Hur man ut-
vecklat tekniken är förståss klassificerat. TGD-teknologin 
är patenterad.

“Idag finns redan en mängd metoder för att sys-
tematisk ordna distributionen av diamanterna i själva 
segmentet för att uppnå bättre skärresultat. Tidigare 
hamnade diamanterna slumpmässigt vilket gjorde 

att avverkningen kunde variera en hel del. Vi 
vill dock hävda att TGD-tekniken från Tyrolit 

skiljer sig helt och hållet från andra på 
marknaden gällande metoder. Vi vill 

också hävda att TGD® erbjuder 
bl a en större avverkning. Redan 
idag har tekniken börjat imple-
menteras i våra verktyg”, säger 
Johan Gejard. 

Andra nyheter är borrmotorn 
DME75UW*** för tuffa borruppdrag, 

sex nya borrsystem för proffsanvändare, två nya se-
rier golvsågsklingor kallad FS***-C (för betong) och 
FS***-A (för asfalt), en ny golvsåg kallad FSG513*** 
för sågdjup upp till 170 mm, en helt ny vajersåg med 
beteckningen WCE14*** och ett vajermagasin som 
klarar upp till drygt 14 m vajer samt en helt ny elektrisk 
högfrekvensdriven väggsåg kallad WSE1620*** försedd 
med ett helt nytt kontrollsystem som gör sågen både säk-
rare och mera kostnadseffektiv att arbeta med. Mycket 

Tyrolit lanserar en ny golvsågsmodell 
samt en serie nya golvsågsklingor 
under våren.

Man lanserar även en ny serie av 
borrsystem i olika storlekar.
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nytt från den österrikiska tillverkaren alltså och det är 
inte uteslutet att man kommer att lansera ytterligare 
nyheter direkt på Bauma.

Unik verktygstillverkare
Tyrolit är i grunden och ända ut i fingerspetsarna en 
verktygstillverkare av rang. Man utvecklar verktyg för 
bearbetning av alla tänkbara material och det har man 
gjort ända sedan företaget grundades 1919. Företaget 
startades för att tillverka verktyg till dess ägare Swarovski. 
Swarovski grundades redan 1895 och är främst känt för 
sina kristallföremål, smycken, optik m m som tillverkas 
med specialverktyg från Tyrolit. Swarovski är ett familje-
företag och har så alltid varit. Verksamheten ägs via en 
stiftelse av ett 50-tal familjemedlemmar. 

Men Tyrolit utvecklar även maskiner och utrustningar 
för professionell betonghåltagning inom bygg- och 
anläggning. Bland annat tillverkas maskinerna under 
produktnamnet Hydrostress med fabriker i Schweiz 
samt CoreCut och CoreBore genom det amerikanska 
dotterbolaget Diamond Products.

Tyrolit har ett brett produktsortiment för många 
olika verksamhetsområden. Den nordiska verksamheten 
omfattar till ca 80 procent försäljning av verktyg till han-
del-, bygg- och naturstenssektorerna. Med handelssidan 
avses olika grossister och byggvaruhus som säljer till 
professionella hantverkare och industrikunder. Inom 
bygg- och naturstenssektorerna vänder man sig 
också uteslutande till proffsanvändare. Resteran-
de 20 procent är produkter för metallbearbetning 
inom olika typer av processindustri. Ungefär en 
fjärdedel av den totala omsättningen går till bygg- 
och naturstensindustri i Norden. Tyrolit i Norden 
omsatte 2009 ca 400 M SEK varav Sverige stod 
för ungefär 147 M SEK. Antalet anställda i Norden 
uppgår till 80 stycken.

Hela koncernen omsatte 2008 hela 400 M 
Euro och sysselsatte 4100 personer. Produkterna 
säljs i omkring 65 länder via 37 egna dotterbo-
lag och ett stort antal distributörer och agenter. 
Man har totalt 28 egna fabriker världen över. 
Vi har inga uppgifter på hur mycket tillverkaren 
investerar i utveckling av nya produkter men man 
har 135 personer som på heltid arbetar med 
produktutveckling och konstruktion av nya pro-
dukter vilket ger en måttstock på att satsningen 
är stor. Företaget är förståss både kvalitets- och 
miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO14001. Under 
det senaste verksamhetsåret investerade man hela 18 
M Euro i utveckling av miljövänliga produkter.

Satsar på rentalbranschen
Maskinuthyrningsbranschen har alltid varit aktuell för 

Tyrolit men den riktiga satsningen har låtit vänta på sig 
fram tills nu.

“Nu satsar vi fullt ut på rentalbranschen med hela 
vårt produktutbud av både befintliga och nya produkter. 
Vårt verktygssortiment tror vi mycket på och hoppas 
attrahera de riktigt stora rental-kedjorna i Sverige såväl 
som de mindre maskinuthyrarna inom exempelvis Hyrex-
Kedjan. Vi har både produkterna och den servicegrad 
som krävs. Vi hoppas mycket på rentalmässan ExpoRent 
i september där vi ställer ut”, säger Johan Gejard.

Tyrolits sortiment består av totalt 80000 artiklar 
främst fördelat på olika typer av verktyg för kapning och 
slipning m m. Miljöaspekterna står högt i kurs och man 

har ett brett sortiment av ljud- och vibrationsdäm-
pade klingor. Man har också ett brett sortiment av 
snabbkapande klingor som sparar tid och pengar 
för entreprenören.

Sortimentet är indelat i tre kvalitetsgrupper, 
Basic, Standard och Premium som alla vänder sig 
till den professionella marknaden. Premium är den 
absoluta proffsanvändarnivån för exempelvis be-
tonghåltagare, Standard vänder sig till en bredare 
kategori av entreprenörer och hantverkare medan 
Basic riktar sig till de som då och då har behov av 
den här typen av produkter. Även priserna varierar 
med de olika kvalitetsnivåerna.

Den här artikeln har beskrivit ett företag som 
funnits länge på den svenska marknaden. Det sats-
ningar som angetts och som genomförs innebär 
inte att man förändrar något som företaget står för i 
grunden. Tvärtom bygger de vidare på allt bra arbete 
som gjorts av företrädarna och riktningen är full fart 

framåt. Full fart för att sprida information om företa-
get och dess produkter och förbättra kundernas vardag 
och lönsamhet samt att erbjuda bättre service och öka 
nyttjandegraden av produkterna. Den nordiska markna-
den kan räkna med att se mer av Tyrolit i framtiden.

www.tyrolit.com
www.cuttingprocompetition.com

Tyrolit kommer med flera nya produkter 
för den professionella håltagningsbran-
schens såsom en ny elektrisk högfrek-
vent väggsåg, en vajersåg samt att man 
nyligen lanserade en ny växellåda till 
väggsågen WX.

Tyrolit lanserar nu flera nya diamantverktygsserier såsom 
klingor, borr och diamantvajer.





Volvo Construction Equipment utnyttjar världens 
största mässa för anläggningsmaskiner, Bauma, 
för att presentera en ny generation av minigrävare 
i 1,5 till 2-tonsklassen, som sätter nya standarder 
för kvalitet, teknisk innovation och värde. Fyra nya 
maskiner, EC15C, EC17C, EC18C och EC20C, 
ersätter de befintliga EC15B i XR-, XT- och XTV-
varianter och EC20B i XT- och XTV-varianter. 

De nya minigrävarna i C-serien, som har 
presenterats på Volvos europeiska, nordameri-
kanska och internationella marknader från april, 
drivs av en 12,3 kW (16,8 hk) dieselmotor. De 
har hydraulslangar dragna i bommen och bakre 
skydd. Den nya grävaren på instegsnivån är 
EC15C. Med en största tjänstevikt på 1 540 kg 
är detta en maskin som väger lite och är enkel 
att transportera, även med ett lätt fordon. Den 
kan nå också de minsta arbetsplatserna, men har 
ändå ett största grävdjup på mellan 2,1-2,3 m 
och skopan har en brytkraft på 1 143 daN. 

Grön satsning, 
STCC och OptiShift

Grön satsning av Swecon Anläggningsmaskiner i 
STCC tillsammans med Volvo Personvagnar och 
Polestar Racing 

Swecon är sedan tidigare officiell partner 
till STCC AB. Nu går Swecon även in som 
sponsor till Polestar Racing som representerar 
Volvo Personvagnar (Volvo PV) i Swedish Tour-
ing Car Championship (STCC), svensk racings 
kungaklass. 

Förutom att båda företagen företräder 
Volvo, ett av världens starkaste varumärken, så 
är Volvo/Polestar Racing och Swecon båda in-
novativa företag som utvecklar intelligenta gröna 
lösningar. Tillsammans med Volvo Construction 
Equipment (Volvo CE), så strävar Swecon att 
bli marknadsledande på bränsleeffektivitet och 
miljöhänsyn. 

Som del i denna strävan lanseras nu OptiShift, 
Volvo CEs nya system som 
sänker bränsleförbruknin-
gen dramatiskt för tyngre 
hjul lastare. Samtidigt 
fortsätter arbetet med att 
utveckla hybridteknologi 
för anläggningsmaski-
ner. Volvo PV har en 
liknande målsättning 
med DRIVe för sina 
bilar, ett bränslebe-

På årets MaskinExpo visar Tesab Återvinning 
hur Backers Machinenbau larvburna stjärnsiktar 
sorterar rekordsmå fraktioner om 6 mm. Ända 
sedan 1989 har Backers Machinenbau i Tysk-
land tillverkat sina stjärnsiktar. Tesab Återvinning, 
som är generalagent för Backers i Sverige och 
Finland, är nu stolta över att för första gången i 
Sverige kunna presentera en larvburen stjärnsikt 
på MaskinExpo. Fördelarna med larvdrift är 
framför allt enklare hantering av maskinen på 
arbetsplatsen. Det är enkelt att flytta maskinen 
så att den alltid står nära det material som ska 
sorteras, vilket medför en mindre användning av 
hjullastare, och därmed lägre bränsleförbrukn-
ing och bättre totalekonomi för projektet. En 
larvburen sikt möjliggör också användning på 
svårframkomliga anläggningar, där det annars 
hade varit omöjligt att komma fram med en sikt 
som måste levereras med trailer.   

Många nyheter från Volvo CE
sparande system som delvis finns integrerat 
i Volvos tävlingsbilar sedan säsongen 2009. 
Dessutom ligger man långt framme i utvecklingen 
av plug-in hybrider. Kommande säsong förenas 
det gröna budskapet under det redan etablerade 
namnet ”Volvo Green Racing” i STCC. 

Volvo Polestar Green Racings Volvo C30 
samt förare kommer att finnas i Swecons monter 
under maskinmässan MaskinExpo, den 27-29 
maj samt på Swecondagarna i Eskilstuna den 
18-19 juni.  Man kan följa teamets jakt på segern 
i STCC 2010 på www.swecon.se/stcc 

Volvo intensifierar fokus på 
bränsleeffektivitet 

Volvo Construction Equipment profilerar sitt 
engagemang för att förbättra bränsleeffektiviteten 
på Bauma 2010 med ett antal bränslebespar-
ingslösningar som omfattar motorer, system, 
förarbeteende och hybridteknik. Företaget ökar 
sina investeringar i ny teknik för att bli marknad-
sledande inom effektivitet och miljöskydd genom 
att fokusera på dessa fyra huvudelement: 

• Motorer: Nya dieselmotorer utrustas med 
Volvo Advanced Combustion Technology (V-ACT) för 
att optimera förbränningens effektivitet och minska 
utsläppen. V-ACT består av ett avancerat bränsleinsprut-
ningssystem, ett nytt och mer effektivt lufthanterings-
system och förbättrad motorstyrning. En växlingsbar 
avgasåterföringsfunktion (I-EGR) och Tier 4/steg 
3B-emissionsteknik minskar partikelutsläppen. 

• System: Volvo lanserar en revolutionerande 
bränslebesparingsfunktion som kallas OptiShift, och 
som införs på hjullastarna L150F-L220F. OptiShift-
utrustningen består av nya momentomvandlare med 
slirningslås och frihjulsstator och Volvos patenterade 
RBB-teknik (Reverse by Braking), vilket minskar brän-
sleförbrukningen med upp till 15 procent.

• Förarbeteende: Volvos Eco Operator*-program 
fokuserar på att utbilda förarna till att utveckla en 
miljövänlig körstil, genom att accelerera och bromsa 
mindre och använda motorns mest ekonomiska 
varvtalsområde. Det minskar inte bara utsläppen utan 
minskar också bränsleförbrukningen med mellan 5-25 
procent utan att påverka produktiviteten. 

• Hybrider: Volvo går framåt med sin hybridteknik, 
som kommer att spara mer bränsle.

www.volvoce.com

Ny Backers siktar ner till 6 mm

6 mm siktning
Under 2009 har Backers Machinenbau tagit 
fram en ny stjärna till sina siktdäck som möjlig-
gör siktning ner till 6 mm med bibehållen 
kvalitet och kapacitet. Tidigare var den minsta 
fraktionsstorleken 10 mm, men i och med den 
nya stjärnan går det nu att komma ner till 6 mm. 
Tester har visat att ca 30 procent mindre bränsle 
hamnar i finfraktionen när storleken ändras från 
10 till 6 mm. 

www.tesab.se

Den irländska tillverkaren Portafill Interna-
tional Ltd utökar nu sitt produktprogram 
med ytterligare ett sorteringsverk av typen 
”scalper”. Sorteringsverket heter 5000T 
och är lämpligt för sortering av återvinnings-
material, matjord, sand och berg. 5000T är 
utrustat med en 4m3 matarficka med vikbara 
sidor vilket möjliggör matning av verket direkt 
med kross utan bänkning. Ilastning kan även 
ske med hjullastare alternativt grävmaskin. 
De kompakta måtten på sorteringsverket gör 

att det faktiskt kan transporteras i en 40 fots 
container. Den tvådäckade sikten har en siktyta 
på 2400X1200 mm och produktionskapaciteter 
upp till 400 ton /timme kan uppnås (beroende 
på ingångsmaterial och önskad slutfraktion). 
Övre siktdäcket kan utrustas med valfritt siktnät 
alternativt med fingerdäck eller grizzlygaller. Det 
undre siktdäcket utrustas med valfritt siktnät. 
5000T är utrustad med larvunderrede för enkel 
förflyttning på arbetsplatsen och har en ”hundko-

Biocare lanserar 
nytt sorteringsverk

ppelstyrning” som standard. Verket drivs av en 
Deutz steg 3 dieselmotor. ”Portafill har lyssnat 
på marknaden och på oss återförsäljare. Den här 
typen av sorteringsverk som ”skalperar” bort och 
stacklägger överfraktionen är mycket efterfrågat 
hos kunder som arbetar med återvinning. Nu 
finns det ett verk i lämplig storlek och med rätt 
prisbild.” säger Niklas Johansson hos den svenska 
Generalagenten Biocare Svenska AB.  

Förutom den nya 5000T finns sedan 
tidigare grovsikten 2000CT, kompaktsikten 
3000CT och trumsikten 4000W i produk-
tprogrammet. “Det utmärkande för Portafill 
programmet är att det gör det möjligt även 
för entreprenören som inte har tillgång till, 
eller behov av, stora mängder material att 
kunna återanvända eller förädla även de små 
mängderna massor och ändå uppnå lönsamhet. 
Detta utan att behöva jobba heltid med sorter-
ing”, avslutar Niklas.

www.biocare.se
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Krossia
                      ny återförsäljare

Krossia är nu återförsäljare för Sandviks mobila sortiment av krossar och sorteringsverk (upp till 55 ton). Detta
tillsammans med Rockster återvinningskrossar och Trackstack mobila transportörer gör Krossia till din kompletta leverantör



34    Professionell Demolering • 1-2010

Nyheter 
från Fristads
Fristads nya skaljacka kommer du att se i skid-
backen lika gärna som på bygget. Jackan PRY-479 
är gjord för att skydda, oavsett väderlek. En slitstark, 
tuff arbetsjacka för alla miljöer. Helt vind- och 

vattentät, det garanterar AIRTECH® ECO. 
Dessutom är det Fristads första plagg 

som är tillverkad av delvis återvunnet 
material. 

AIRTECH® är Fristads 
eget varumärke. Alla 
plagg som är tillverkade 
i detta material är vind- 
och vattentäta. De 
skyddar från regn och 
blåst samtidigt som 
materialet andas och 

ventilerar ut fukt och över-
skottsvärme. 

När säkerheten kommer först 
Hetta. Flammor. Ljusbågar. Syror och 
kemikalier. Ju tuffare arbetsmiljö, 
desto högre blir kraven 
på bra arbetskläder. 
Fristads har med 
s ina  mu l t i -
normkläder 
i materialet 
ATH sat-
s a t  h å r t 
på  ökad 
säkerhet, komfort 
och funktionell de-
sign. Den nya jackan och 

midjebyxan i Fristads 
Flamestat-serie uppfyller nya, 

tuffa EN-certifieringskrav. 
Byxan uppfyller fem av 
dem: flamskydd, hög syn-
barhet, antistat, ljusbåge 
och syra. Jackan är 
medvetet neutralt des-
ignad och därför inte 
varselcertifierad. Men 
många kunder har 
frågat efter en snygg, 
neutral arbetsjacka, 
enligt Fristads.

www.fris-
tads.se

HTC fortsätter att lansera smarta lösningar för att 
göra golvslipning snabbare, enklare och effekti-
vare. Under Nordbyggmässan lanserade HTC bl a  
en ny verktygsserie för hård betong, en golvtestare 
och unika diamantverktyg för slipning av trägolv. 
Många gånger står den som ska slipa golvet inför 
utmaningar där inte bara maskinen är viktig, utan 
det är verktygen som står för den avgörande rollen 
om slipningen ska lyckas. Detta gäller oavsett om 
en gammal golvbeläggning ska slipas bort, ett 
betonggolv ska ytavjämnas eller blankpoleras till 
ett s k. HTC Superfloor™.

Under 2009 har HTC intensifierat sina 
resurser för att utveckla ännu bättre och effektivare 
verktyg för all typ av golvslipning. Detta är en satsn-
ing som kommer att fortgå även i framtiden. 
Samtidigt får HTCs kunder ut mer av 
sina maskiner med ekonomiska 
besparingar i tid och fler 
användningsoråden till följd. 
Under Nordbyggmässan lanse-
rade HTC nya verktyg för betong 
och trägolv, samt en produkt som testar 
hur hårt golvet som ska slipas är, för att lättare 
kunna välja rätt verktyg och förenkla beräkningen 

Smarta lösningar från HTC 
gör golvslipning effektivare

av tidsåtgång för olika golvjobb.

CX serien HTCs nya 
verktygsserie för 
normal till hård 

betong
Resultatet av HTCs hårda 
satsning på verktygsut-

veckling har resulterat i denna 
unika högpresterande verktygs 

serie för normal till hård betong som 
lanserades på mässan Nordbygg.

De flesta nyproducerade betonggolv har blivit 
hårdare och mer svårslipade under de senaste 
åren, vilket har gjort att alla golvslipare har längtat 
efter ett verktyg som klarar att avverka på dessa 

hårda golv. Nu har HTC lyckats att ta fram 
en verktygsserie som presterar mer än 
något annat verktyg på marknaden vilket 

underlättar och gör slipningen 
mycket effektivare och mer 
ekonomisk.
www.htc-foorsys-

tems.com

Clipper lanserar en ny metod för att 
sätta om en borrkronas diamantsegment 

när de blivit utslitna. Med den nya 
metoden kan borrkronorna sättas 

om snabbt och enkelt ute på 
arbetsplatsen.

När borrkronans dia-
mantsegment blivit nedslitna 

ska de ersättas 
med nya. Clip-

pers nya metod, 
som har beteckningen 
O’Tip, gör detta arbete 

enklare och snabbare och kan 
utföras ute på arbetsplatsen. O’Tip består av en 
ring som är anpassad efter borrstommens di-
ameter. På ringen är diamantsegment fastsatta 
och placerade i exakta positioner. Fastsättnin-
gen av segmenten på ringen är mycket stark 
och kan nästan jämföras med hållfastheten 
hos lasersvetsade segment enligt tillverkaren. 
Ringens tvärsnitt är L-format för att ge största 
möjliga kontaktyta mot borrstommen. Ringen 
skyddar också mot förslitning av borrstommen. 
Vid konventionell omsättning av segment hålls 
dessa vanligtvis fast med magneter på borrs-
tommen vid lödning, något som är tidsödande 
för att uppnå exakt placering av de individuella 
segmenten. Genom att de nya segmenten är 
förmonterade på ringen förenklas omsättningen 

avsevärt och ger högre precision.
När segmenten på en borrkrona är utslitna 

och behöver bytas ut, börjar man med att ta 
bort dessa. Detta kan antingen göras genom 
att hetta upp den befintliga lödningen och 
därigenom lossa segmenten eller genom att 
helt enkel kapa borrstommen strax ovanför de 
gamla segmenten. Borrstommen rengörs sedan 

från lödrester, grader eller andra 
ojämnheter. Detta görs en-
klast genom lätt slipning 
utan att deformera borrs-

tommen. Därefter placeras 
O’Tip-ringen med segment på 

plats och löds fast. Lödningen görs i de förbor-
rade hålen på ringen och ger en mycket hållbar 
fog mot borrstommen. Hela omsättningen kan 
utföras på mindre än 15 minuter.

O’Tip finns i flera olika diametrar och kan 
användas på alla konventionella borrstommar. 

Ny och snabbare metod från Clipper 
för omsättning av borrkronor

Segmenten är avsedda för borrning och hålt-
agning i betong och armerad betong.

www.norton.se / byggindustri



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

More power.
Less package.

INTRODUCING NEW CUTTING POWER!
BAUMA APRIL 19�25 2010 STAND N609/2
(OPEN�AIR AREA NORTH F6)

Läs Professionell Demolering on-line
Den digital versionen av varje utgåva av PD kan Du läsa digitalt på hemsidan www.PDWorld.com, 

både som löpande text och som nedladdningsbar pdf-fil. Den digital versionen är 
som regel tillgänglig långt före den tryckta upplagan.
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JCH Machine & Tools som ägs av bland 
annat Jerneviken Maskin AB har inlett 
ett nytt samarbete med en av Europas 
största tillverkare av stoftsugar. Sorti-
mentet är allt från små våtsugar till stora 
sugcontainrar. På mässan Nordbygg 
presenterade man en ny 1-fassug vid 
namn Dust Fighter 630 samt släpvag-
nen Dust Fighter Trailer. 

 
Marknadens starkaste

Enligt JCH är Dust Fighter 630 
marknadens starkaste 1-fas sug med en 
luftvolym på 630 liter per timma (175 
liter per sekund).  Luftvolym visar sig 
vara av största vikt vid val av stoftsug. 
Ju högre värde desto bättre kapacitet 
för slipdamm.  Sugen är utrustad med 
filtrering som klarar den hårda 
Europaklassningen och kan 
även utrustas med s k 
asbestfilter efter be-
hov. Dammupptagnin-
gen i standardfiltren är 
99,9 % och DF630 har 
automatisk/kontinu-
erlig filterskakning.

 DF 630 samlar upp 
stoftet i ett hjulförsett 
kärl som kan utrustas 
med separat dammsäck 
om man vill. Man kan 
också köra slipdammet 
rätt ner i kärlet utan 
säck. Transporten av tunga 
dammsäckar försvinner då helt. Man 
kopplar helt enkelt loss stoftkärlet från 
sugen och drar kärlet likt en drag-
kärra till byggcontainern. Där tippas 
kärlet direkt eller så lyfter man ut ev. 
dammsäck. DF 630 har som standard 
automatisk filterskakning vilket gör 
att den inte tappar någon sugkraft 
under pågående arbete, då normalt 
filter bäckar igen. Filtren är extremt 
tåliga/hållbara och klarar vattentvätt 
vid behov. 

 Utöver detta är DF 630 utrustad 
med snabbkopplingar för slanganslut-
ning, evakueringsuttag för utblåsluften 
samt stora rejäla luftgummihjul som 
underlättar transporten i ex. trappor. 

Supersug från JCH

DF630 väger 55 kg och är mycket 
robust.

 
Dust Fighter Trailer

Dust Fighter Trailer är en revolu-
tionerande nyhet för alla som har 
större slipjobb. Produkten är självklart 
en bra produkt för uthyrare. DF Trailer 
är ett bilsläp med 6 st. sugturbiner 
som tillsammans kar en effekt av 7,2 
kW.  Luftflödet på denna sugtrailer är 
1260 m3/timme (350 liter). En enorm 
kapacitet.

 Till trailern kan man direktansluta 
upp till tre golvslipmaskiner med långa 
sugslangar. 

När trailerns container är full med 
slipdamm (1700 kg damm) körs 

den till deponeringsstället 
och tippas med hjälp 
av den inbyggda hy-

drauliska anordningen. 
Denna trailer kan 

spara en hel del tid för 
användaren då man nor-
malt avverkar enorma 
mängder slipdamm vid ex. 
golvslipning. Här kommer 
man ifrån mestadelen 
av tömningsarbetet och 
man slipper avbryta sitt 

arbete flera gånger per dag 
då man normalt byter säckar i sin 

stofthanterare.
 Containern rymmer 3 m3 totalt. 

Självklart har även Dust Fighter Trailer 
automatisk/kontinuerlig filterskakning. 
Dammupptagningen i standardfiltren 
är 99,9 %.

www.jchtools.se

Jerneviken 
på Bauma
Baumamässan i München, som går 
av stapeln den 19-25 april, kommer 
Jerneviken Maskin AB att visa hela det 
nya högfrekventa programmet från Dr. 
Bender. Jerneviken kommer att finnas  i 
Hydro-Tecs monter: 407, hall A1.

Mycket nytt
Jerneviken har sedan två år tillbaka 
arbetat tillsammans med tillverkaren Dr 
Bender för att utveckla och utvärdera 
detta program. Resultatet är något 
av en revolution inom betongsågning. 

 De nya maskinerna som Jernev-
iken kallar ”Generation 2” är en mycket 
kraftfull och driftsäker maskin med en 
helt ny Powerbox. Dessa enheter kan 
anslutas till 230 volt likväl som 400 
volt. För detta byter man endast kabeln 
mellan strömkällan och Powerboxen. 
Powerboxen kan kylas med antingen 
luft eller vatten beroende på hur varm-
luften är på arbetsplatsen.

 Nytt är också att det numera 
finns inbyggd rotationsändring av 
rotationsriktningen på klingan. 
Sågen kan därmed användas både 

för vänster- och högersnitt, vid 
slätsågning längs golv-vägg. Detta 
är även en finess för exempelvis 
vänsterhänta användare.Squatinan 
kan utrustas med s k moduler. Man 
kan använda Squatinamodulen som 
är en klingmodul med slätsågning. 
Kogia som är en ringsågsmodul med 
sågdjup 300 mm. Espada som är en 
svärdsågsmodul med svärdlängd 
380-600 mm samt borrmodulen Arra 
för borrning.

Viktigt med utbildning
För att upprätthålla kvalitetskraven 
från marknaden kräver Jerneviken 
att alla återförsäljare som vill saluföra 
det nya programmet genomgår en 
utbildning för att kunna hjälpa sina 
kunder med deras frågor och prob-
lem. Detta för att förkorta ledtiderna 
vid service på maskiner. Squatina finns 
sedan en tid tillbaka till försäljning hos 
Jerneviken. Dock introduceras de nya 
modulerna först efter Bauma. 

 www.jerneviken.se

Från tillverkaren Bonfiglioli kommer Europas 
bästsäljande hammarkvarnar och semi-mobila 
skrotsaxar nu äntligen till Sverige. Ledorden är 
snabb, effektiv och lönsam bearbetning av met-
allskrot. Företaget som står som återförsäljare är 
Andersen-Contractor AB.

Hammarkvarnen DRAKE 2000 bearbetar 
både snabbt och effektivt all slags metallskrot 
och pressade balar. Den krossar effektivt all 
slags metall och avskiljer sedan järn och stål. 
Därigenom produceras en ren slutprodukt, i 
form av högkvalitativt och säljbart prolerstål, 
direkt på platsen. Som tillval finns en separator 
som avskiljer aluminium från övrig metall samt en 
luftreningsanläggning som tar bort damm.

Tack vare smart utformning, som den 
patenterade inmatningen och kammaren, 
bearbetar hammarkvarnen skrot utan bekymmer. 
Helautomatisk drift säkerställer optimal produk-
tion och förhindrar överbelastning. Matarfickan 
hålls kontinuerligt full med skrot, för en optimal 
fragmentering i kammaren. Inmatningsmaterialet 
behöver heller inte vara komprimerat, utan an-
passas automatiskt till kammarens dimensioner 
när det matas in från inmatningsfickan.

 DRAKE 2000 finns med antingen 10, 12 
eller 16 hammare. Den största modellen, med 
16 hammare, klarar även av att bearbeta hela 

Bästsäljare introduceras 
för skrotindustrin! 

demonterade bilar. Hammarkvarnarna är diesel-
drivna, men kan fås med eldrift om så önskas. 
Kapaciteten ligger på mellan 10 och 35 ton per 
timme, beroende på typ av skrotmaterial.

Semi-mobila skrotsaxar finns i fyra olika 
modeller under namnet Squalo. Den minsta 
kan transporteras på 4-axlad lastväxlare. De fyra 
större modellerna transporteras på maskintrailer. 
Samtliga kan fås med antingen dieselmotor eller 
extern eldrift. Maskinerna klarar av lättare och 
skrymmande metallskrot, järnvägsräls, I-balkar 
och bilar med mera. Dessa skrotsaxar har en 
kapacitet som sträcker sig från 10 upp till 25 
ton per timme, beroende på material.

 Lastväxlarmobila Squalo 1000T är en 
kostnadseffektiv sax med låga drift- och 
transportkostnader. De större, trailermobila 
skrotsaxarna kallas 1300T, 1500T samt 2000T. 
De är idealiska för tyngre metallskrot och 
klarar av inmatningsmaterial som är upp till 
20 meter långt! De har även helautomatisk 
drift och kontinuerlig matning. Längden på det 
bearbetade materialet är även justerbar i tre 
olika längder. Maskinvikten varierar från 22 ton 
på lastväxlarmodellen, till 60 ton för den största 
av skrotsaxarna. Modellbeteckningarna står för 
maskinernas respektive klippkraft i ton.
www.andersen-contractor.se



Staffanstorp - Jönköping - Linköping - Stockholm

Doosan DX420LC
High Demolition

- Högrivare, 26,9 m 
- Tiltbar hytt, 34 grader
- Utbyttbart aggregat
- Hyd. breddningsbar 
  undervagn
- Steg 3-Miljömotor
- Låg ljudnivå
- Minskat underhåll
- Vikt: ca.50 ton
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Branschföreningar väljer 
DEMCON som samlingspunkt
Branschmässan DEMCON verkar redan ha satt 
avtryck i den nordiska rivnings- och betonghåltag-
ningsbranschen trots att den ännu inte genomförts. 
Mässan hålls som bekant den 9-10 september, 2010 
på InfraCity norr om Stockholm. Inte nog med att 
mässan i det närmaste är fullbokad, flera bransch-
föreningar har valt att förlägga olika typer av möten 
i anslutning till mässan.

Många branschträffar
Riv- & Saneringsentreprenörerna och Håltagningsen-
treprenörerna, som är s k föreningspartners, kommer 
att hålla sina höstmöten på InfraCity i samband med 
mässan. Dom är dessutom utställare med egna 
montrar i den del av mässan som kallas Contractors 
Corner tillsammans med några entreprenörer.

European Demolition Association (EDA), som 
är en paneuropeisk sammanslutning av nationella 
föreningar inom rivning i Europa, kommer 
at hålla styrelsemöte den 8:e september på 
InfraCity, alt dagen innan DEMCON startar. 
Värd för styrelsemötet är Riv- & Saneringsen-
treprenörerna. Men preliminärt planerar EDA 
att förlägga en större konferens 
parallellt med DEMCON den 9:e 
september. Upp till ett 100-tal 
deltagare beräknas om detta 
förläggs till infraCity.

“Att EDA väljer DEMCON som sin mötes-
plats är mycket värdefullt för oss och kommer att 
automatiskt locka fler internationella besökare. Det 
sätter också svensk teknik och produktutveckling 
på kartan än mer. Och vi har mycket att visa. Jag 
tror vidare att detta även har ett värde för EDA som 
bereds möjlighet att möta nordiska rivnings- och 
även håltagningsentreprenörer. Nordiska entrepre-
nörer erbjuds ett ypperligt tillfälle att lära sig mer 
om organisationen”, säger DEMCONs arrangör Jan 
Hermansson.

Den svenska sammanslutningen av leverantörer 

till betonghåltagningsbranschen kommer preliminärt 
också att hålla ett av sina möten i samband med 
mässan.

Intresse från IACDS
Även den internationella paraplyorganisationen för 
betonghåltagare IACDS har visat intresse för ett even-
tuellt samarbete av någon form. IACDS kommer inte 
at förlägga något möte i samband med DEMCON 
eftersom det varit planerat sedan långt tidigare att 
detta möte skall hållas efter Bauma i München. Men 
flera medlemmar ur IACDS har meddelat att man 
kommer att besöka mässan.

Intressanta föreläsningar
När mässan arrangerades under 1990-talet erbjöds 
tillverkare att hålla föredrag om sina produkter. 
Uppslutningen kring föreläsningarna 
var väldigt ojämn eftersom besökarna 

främst valde att vara ute på mäss-
golvet. Till årets upplaga av 

DEMCON kommer några få 
föreläsningar att äga 

rum med utvalda 
föreläsare. Pla-
neringsarbetet 

pågår för fullt runt 
denna punkt. Vad som dock är 

klart så här långt är följande:
En av Sveriges absolut mest 

populära föreläsare, Göran Adlén 
kommer att föreläsa i ämnet “Tan-
kar om Trender”. Den som tidigare 
lyssnat till Göran Adlén vet att han är 
en oförglömlig upplevelse med sina 
intressanta utlägg, påståenden och 
konstaterande. Mycket lärorikt.

Vidare kommer engelsmannen 
John Woodward berätta om rivnings- 
och återvinningsbranschen i Stor-
britannien. John Woodward är ett 
välkänt namn inom den europeiska 
demoleringsindustrin och han är vice 
president inom branschföreningen 
Institute of Demolition Engineers.

Den svenska tillverkaren av hy-
drauliska snabbkopplingssystem 
för rivningsverktyg, OilQuick, 
kommer att föreläsa. OilQuick 
har rönt stora framgångar med 
sitt patenterade system som 
underlättar och effektiviserar en-
treprenörens arbete. Det är ännu 
inte klart vem från OilQuick som 
kommer at hålla föredraget.

Ytterligare ett par föreläs-
ningar planeras inom områdena 
högfrekvensteknik för betonghåltagningsbranschen 

och produkter för slipning och polering av betong-
golv. Namn på föreläsare kommer att meddelas vid 
ett senare tillfälle. Förutom Göran Adléns föreläsning, 
som kommer at hållas i Ballroom, kommer de andra 
föreläsningarna att hållas direkt på mässgolvet inom ett 
avskärmat område. Detta för at det skall vara lätt för 
besökarna att slinka in och lyssna. Ingen föranmälan är 
nödvändig förutom för Göran Adléns föreläsning.

ExpoRent, 
rentalbranschens samlingsplats

Som bekant arrangeras parallellt med DEMCON 
mikromässan ExpoRent för maskinuthyrnings-
branschen. Exporent är et samarrangemang med 
rentalföreningen Hyrex-Kedjan. Hyrex-kedjan kom-
mer att förlägga sitt höstmöte på InfraCity den 9:e 
september och besök på mässan är naturligtvis ett 

viktigt inslag. På kvällen håller man sin 
bankett på hotellet Scandic InfraCity. 
Göran Adlén föreläsning är en del av 
Hyrex-kedjans program och föreläs-
ningen är kostnadsfri för medlemmar 
i Hyrex-kedjan.

ExpoRent mässan består av ett 
40-tal ganska små informationsmont-
rar. Mässans ytor sålde slut på ganska 
kort tid. Här kan maskinuthyrarna 
ta del av nyheter i branschen men 
mässan är naturligtvis öppen för alla 
de besökare som besöker DEMCON-
mässan.

Nordisk håltagarfinal
För ett par år sedan sjösatt tillverkaren 
Tyrolit en internationell håltagar-
tävling kallad Tyrolit Cutting Pro 
Competition. Ett stort antal nationella 
deltävlingar genomfördes runt om i 
Europa och finalen för hela tävlingen 
hölls i Innsbruck, januari 2009. 

Nu genomför Tyrolit en ny upp-
laga av tävlingen. De nationella ut-
tagningarna pågår för fullt runt om i 
Europa och i samband med DEMCON 
kommer den nordiska finalen att 
hållas. Första, andra och tredjeplats-
vinnarna från Norden kommer sedan 

att få delta i finalen i Innsbruck i 
januari, 2010. Tävlingen är öppen 
för alla professionella håltagare 
och de som vill vara med anmäler 
sig till Tyrolit i respektive hemland. 
En särskild tävlingsarena kom-
mer at byggas upp utomhus på 
DEMCON. Detta kommer att bli 
et inslag utöver det vanliga på 
mässan. Mer information om täv-
lingen finns på hemsidan www.

cuttingprocompetition.com.

Göran Adlén.

John Woodward, IDE.
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BAVS. SCOP AB • Box 786
SE-191 27 Sollentuna
Tel: 08-585 700 46
Fax: 08-585 700 47

Porto 
betalt

Teknologi, Produkter & Metoder för:
Demolering • Vattenbilning • Recycling • Betonghåltagning • Diamantverktyg

• Golvslipning och polering • Damm- och slammhantering • Asbest- & PCB-sanering 

• Jordrening • Utlastning • ...och en hel massa annat

“Endast för Proffs!”

“Välkommen att besöka Nordens 
största och bästa mötesplats 
för demoleringsbranschen”

9-10 September, 2010 • InfraCity, Stockholm
Tel: 08-585 700 46 • Fax: 08-585 700 46 • www.demcon.se • info@demcon.se

Organiseras av: Officiella mässtidningar

GULDSPONSORER SILVERSPONSORER Föreningspartners

HiB, Håltagningsentreprenörerna
Riv- & Saneringsentreprenörerna

Supporter

IACDS - International Association 
of Concrete Drillers & Sawers


