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Trots att lågkonjunkturen hänger sig kvar en aning 

och att askmolnen från Island satte stopp för 

många Bauma-resenärer så har helt klart optimis-

mens vindar börjat blåsa igen. Jobben är på väg 

tillbaka så sakteliga, det vittnar många rivnings- 

och betonghåltagningsentreprenörer om. I det 

här numret publicerar vi vår årliga Vattenbilnings-

special och de vattenbilningsentreprenörer jag 

pratat med tycker att orderingången är mycket 

god. Nu är det dock inte så många företag som 

arbetar professionellt med vattenbilning i Sverige 

men alla pratar om att de infrastrukturella jobben 

ökar och en hel del broar kommer att renoveras. 

Brojobben har legat nere under ganska många 

år och det märks också på våra broar.

Tre andra tecken på att marknaden håller 

på att vända är också viljan bland tillverkare att 

ställa ut på mässor och lika mycket viljan bland 

entreprenörerna att besöka mässorna. Nordbygg 

tidigare i år slog rekord både i fråga om antal 

utställare och besökare. Detsamma gällde för 

Bauma som slog rekord ifråga om utställare men 

var nere på 2004 års besökarantal av förklarliga 

skäl. I skrivande stund börjar Maskinexpo på 

European Demolition Association 
förlägger sitt höstmöte på DEMCON

Barkarby som också slagit rekord med 525 utstäl-

lare och vi hoppas att över 30 000 kommer att 

besöka mässan. Jag hoppas naturligtvis att den 

här trenden håller i sig och demoleringsmässan 

DEMCON också blir välbesökt och uppskat-

tad. Som arrangörer kommer vi att göra vårt 

absolut bästa för att DEMCON skall bli en riktig 

branschfest. Idag har jag glädjande fått reda på 

att European Demolition Association (EDA) väljer 

att förlägga sitt höstmöte på InfraCity parallellt 

med DEMCON. Omkring 60 till 70 delegater inom 

rivningsindustrin från Europa kommer alltså att 

både hålla sin konferens på InfraCity och besöka 

DEMCON. Dom kommer även att närvara vid 

Galamiddagen torsdagen den 9:e september.

Jag vill verkligen uppmana alla svenska 

rivningsentreprenörer och även leverantörer att 

närvara vid de öppna delarna i mötet. Många 

intressanta föreläsningar kommer att hållas som 

dessutom kommer att simultantolkas till en rad 

olika språk. Så märka era kalendrar med EDA 

den 9 september. Mer information om höstmötet 

kommer i PD 3 som även utgör mässkatalog för 

DEMCON.

Förutom EDAs konferens kommer även HiB, 

Riv- & Saneringsentreprenörerna och en grupp 

leverantörer att hålla möte i samband med mäs-

san. Parallellt med DEMCON arrangeras också 

rentalmässan ExpoRent i samarbete med Hyrex-

Kedjan. Hyrex-Kedjan har också valt att förlägga 

sitt höstmöte på InfraCity. Så det kommer att vara 

mycket rörelse och aktivitet på InfraCity vid sidan 

om själva mässan.

I denna utgåva av PD hittar du en samman-

ställning över utställarna till dags dato. Vidare 

publicerar vi vår Hydraulhammarspecial samt ett 

sammandrag av nyheterna som visades på Bau-

ma. Detta och mycket annat läsvärt i ett späckat 

nummer av Professionell Demolering.

Jan Hermansson, redaktör
jan.hermansson@pdworld.com

Positiv utveckling inom återvinningsbranschen är 

att nu har flera av landets alla värmeverk investerat 

i nya värmepannor. Dessa pannor är anpassade 

för att klara av högre temperaturer och ger bättre 

filtrering på utsläppet. 

Detta har inneburit att våra rivningsmassor går 

att återvinna vilket ger fördelar både i plånboken 

och för vår miljö. Papper, trä, plast och gummi 

kan numera användas som bränslekälla på 

allt flera platser i landet. Troligen medför 

även detta att problemet med olaglig 

tipphantering kommer att minska. 

Rivningsföretagen kommer allt 

mera få konkurrera på lika villkor. 

Med stor sannolikhet kommer 

deponipriserna att sjunka i 

takt med att efterfrågan på 

brännbart material ökar. Det 

borde vara gratis att tippa 

brännbara fraktioner. Vi 

kan nu bara hoppas att 

inköpande organisationer 

“Det borde vara gratis att tippa 
brännbara fraktioner”

för värmeverken släpper marknaden fri så att vi 

alla kan och får leverera brännbart material. Det är 

enligt mig det enda riktiga alternativet till att få bort 

både fusk och miljöförstöring. Höjda deponiavgifter 

och miljöskatter ger bara de fuskande företagen 

ännu större orderbok.  

I övrigt så händer det en hel del spännande 

saker inom återvinning och materialhantering. 

Detta nummer av PD är sk “pre-view” till DEMCON-

mässan med en “re-view” från Bauma med info 

om många nyheter som även kommer att visas på 

DEMCON. På mässan kan du med andra ord be-

skåda många intressanta nyheter och nytänkanden 

inom såväl återvinning som demoleringsteknik. År 

2009 var för oss allra flesta relativt dött lopp. Men 

det verkar som om våra maskintillverkare använde 

sin tid till produktutveckling. 

Väl mött!

Niclas Johansson
Entreprenör och medlem 

i Riv- & Saneringsentreprenörerna
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Stororder av 
trogen kund
Stål & Hyrmaskiner AB i Varberg har valt Carlsson 
& Co AB och Messersi minidumprar när de nu 
öppnar sin tredje uthyrningsdepå på västkusten. 
När Stål & Hyrmaskiner AB premiäröppnade 
sin Falkenbergsdepå finns de nu etablerade 
på tre platser: Falkenberg, Kungsbacka och 
huvudkontoret i Varberg. Stål & Hyrmaskiner 
har varit Carlsson & Co AB och Messersi trogna 
sedan 1999.

“Vi valde Messersi minidumper för att det har 
genom åren visat sig att Carlsson & Co AB med 
Messersi visat sig vara en trygg leverantör med 
bra produkter av både maskiner och släpvagnar”, 
säger Jörgen Grubbesson, delägare i Stål & 
Hyrmaskiner.

 Stål & Hyrmaskiner förvärvade fem stycken 
Messersi TCH 1500 larvburen minidumper 
med en svängbar lastbehållare. Maskinen har 
en lastkapacitet på 1500 kg och en lastvolym 
på 820 liter.

www.maskinshop.se
www.carlsson-co.se

Slipmaterialtillverkaren Norton firar i år 125-årsju-
bileum. Verksamheten startade 1885 i Worces-
ter, Massachusetts, USA, då sju entreprenörer 
köpte Norton Emery Wheel Company av 
Franklin B. Norton. En av entreprenörerna var 
John Jeppson, bördig från Höganäs. Redan 
1858 hade en annan svensk utvandrare från 
Höganäs, Sven Pålsson, fått anställning vid 
Franklin B. Nortons krukmakeri. Sven Pålsson 
kom på att man kunde baka in slipkorn i lera 
och således tillverka konstgjorda slipskivor i 
stort sett vilken storlek som helst. Tidigare hade 
man varit hänvisad till slipskivor av natursten, 
men med denna uppfinning kunde man möta 
ett kraftigt ökande behov inom den spirande 
amerikanska industrin och detta blev grunden 
till Nortons idag världsledande ställning som 
slipmaterialtillverkare.

År 1876 fick man patent på keramiska 
slipskivor och 1885 var massproduktion av 
precisionstillverkade keramiska slipskivor i full 
gång. 1909 byggdes den första europeiska 
fabriken i Tyskland som snart följdes av Frankrike 
(1920), England (1930) och Italien (1935). I 
början av 1930-talet stärkte Norton sin posi-
tion genom att utöka sortimentet med flexibla 
slipprodukter (ark, band, rondeller etc.) och i 
slutet av samma decennium även diamant- och 
bornitridslipskivor.

1950 hade Norton etablerat sig som den 
världsledande tillverkaren av slipmaterial. Genom 
ett förvärv i Brasilien 1956 etablerade sig Norton 
i Sydamerika, vilket följdes av fabriker i Indien 
(1968) och Japan (1972). Denna kontinuer-
liga expansion baserad på innovation och hög 
teknologisk nivå har fortsatt och Norton har idag 
verksamhet i 28 länder i hela världen.

www.norton.se

Planerna på att bygga ut lokalerna invid E20 
i västgötska Vara har skissats hos AB Hüllert 
Maskin lågkonjunkturen till trots. Det stabila 
företaget investerar för att kunna möta den kom-
mande högkonjunkturen på ett bra sätt.

“Vi satsar för framtiden”, säger företagets 
ägare och vd Nils-Gunnar Burge, som kan luta 
sig mot en mycket glädjande försäljningsstatistik 
under en lång följd av år.

Merlo är det marknadsledande telesko-
plastarmärket i Sverige sedan åtta år tillbaka 
och Burge känner sig trygg med den fortsatta 
utvecklingen trots att lågkonjunkturen skakat 
om den svenska marknaden för entreprenad-
maskiner.

Långsiktigt
“Vi arbetar långsiktigt och får ständiga bevis på ett 
ökande intresse för teleskoplastare. Jämfört med 
övriga Europa är denna maskintyp underrepre-
senterad i Sverige, men intresset ökar starkt”.

Han pekar på teleskoplastarnas mångsi-
dighet som maskinens största styrka.

“Det fina är att man kan utföra en så 
stor bredd av arbetsuppgifter att en enda 
teleskoplastare kan ersätta traktorer, hjullastare, 
personliftar och kranar. Det är bara fantasin som 
sätter gränserna”, säger Burge som brukar likna 
Merlos användbarhet med mångsidigheten hos 
en schweizisk armékniv.

Keestrack majori-
tetsägare i OMTrack 
Sedan den 10:e mars i år är belgiska tillverkaren 
Keestrack majoritetsägare i italienska kros-
stillverkaren OMTrack s.r.l of Ponzano Veneto.  
De både tillverkarna är mycket nöjda med sam-
manslagningen och tror att man nu tillsammans 
kan bli betydligt starkare än tidigare samt att hitt 
viktiga synergieffekter mellan de båda bolagen. 
Båda tillverkarna har breda produktsortiment 
bestående av avancerade maskiner. Tillsammans 
kan man dels vidare utveckla befintliga maskiner 
och lansera nya modeller med det sammantagna 
breda kunnandet i de båda bolagen. Generala-
gent i Norden är norska Fredheim Maskin AS 
med svenska återförsäljaren Björks Maskin AB. 
Bolagen ställer ut på Maskinexpo i maj.

www.bjorksmaskin.se
www.fredheim-maskin.no

Bilden är från förvärvet den 10 mars i år.

Norton 125 år

Ovan Nortons varumärke som det såg ut till en början. Bilden nedan visar Nortons 
ledningsgrupp för många år sedan framför fabriken i Worcester, USA.

Hüllert går mot strömmen
Hall och övningsfält

“Vi vet att försäljningen av Merlo kommer 
att fortsätta att öka. För att möta det ökande 
intresset behöver vi en bra visningshall sam-
tidigt som vi vill kunna erbjuda utbildning till 
maskinförare”.

På övningsfältet ska tiotalet arbetsstationer 
anläggas där praktiska körmoment kan visas 
och läras ut. Satsningen gör att maskinerna kan 
marknadsföras samtidigt som entreprenörer och 
maskinförare kan få utbildning och körträning för 
teleskoplastarkort. Utbyggnaden ska stå klar för 
invigning i höst.

Fakta:
AB Hüllert Maskin har den svenska generalagenturen för 
Merlo teleskoplastare.

Merlo tillverkas i Italien av ett familjeägt företag. 
Produktionskapaciteten ligger på 7.000 maskiner per år. 
Företaget lägger stor vikt vid produktutveckling vilket gjort 
att Merlo varit teknikledande i arbetet med att utveckla 
teleskoplastarna som maskintyp. Runtomsvängning, 
chassinivellering, tiltbar hytt och modell Multifarmer med 
kraftuttag och trepunktslyft är några exempel på detta.

I Sverige arbetar AB Hüllert Maskin kontinuerligt 
för att bygga ut det svenska nätet av återförsäljare och 
serviceverkstäder. I dagsläget finns representation på ett 
tiotal svenska orter. Intresset för Merlos teleskoplastare 
ökar i Sverige. Byggnadsbranschen, kommuner och jord-
brukare uppmärksammar den mångsidiga maskinen.

www.hullert.se

AB Hüllert Maskins anläggning i Vara byggs ut åt sydväst (i bildens bakgrund), där 
övningsfältet också ska anläggas. Allt blir klart för invigning i höst.
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A Company within the SWAROVSKI Group

ÄR DU DEN BÄSTE?
Delta i världens enda internationella tävling för håltagare 

Förutom äran vinner du och din arbetsgivare fina priser 

Mer information finns på www.cuttingprocompetition.com 
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NYHET! Portafill 5000T ”Scalper” NYHET!

Portafill 5000T ”Scalper”: Grovsorterare för återvinning, matjord, sand och berg.  
Kompakta mått. Vikt 13 ton. Kapacitet upp till 400 ton/timme.

 
Monter S5 
Välkomna!
M t S5

Kontakta oss på Biocare för mer information 
om hur DU kan göra en lönsam affär!

Niklas: 070-66 77 830      Set: 070-85 33 405 

dsb Innocrush återvinningskrossar. Vikt från 
30 ton. Kapacitet upp till 420 ton/timme.

Rimac käftkrossar med kapacitet upp till  
400 ton/timme. Vikt från 6,5 till 50 ton.

Clipper lanserar ett helt nytt sortiment borrutrust-
ningar. Det nya sortimentet omfattar borrstativ 
och borrmotorer för professionella håltagare 
och hantverkare.

De nya borrstativen är tillverkade i aluminium 

Datek AB, som utvecklar professionella 
radiostyrningsprodukter för interakt ion 
mellan människa och maskin, lanserar en 
anpassning mot styrsystemet IQAN från 
Parker Hannifin koncernen.

De flexibla IQAN produkterna ger nya 
möjligheter för maskintillverkare att skapa 
avancerade och professionella styrsystem 
t i l l  s ina appl ikat ioner. De elektroniska 
IQAN enheterna lämpar sig för de flesta 
applikationer inom mobilhydraulik, såsom; 
betongpumpar, grävmaskiner, borriggar etc. 
Det programmerbara systemet består av 
grafiska färgdisplayer för HMI samt master 
och expansionsdatorer för maskinstyrning. 
Hela systemet konfigureras och program-
meras via det användarvänliga grafiska 
programmet IQANdevelop. 

Datek kommunicerar över IQAN pro-
tokollet med mastern i systemet via sin 
radiomottagare D6003B för fältbussar. Alla 
bärbara sändare såväl som fasta hyttkontrol-
ler i Dateks sortiment är kompatibla med 
systemlösningen. “Detta medför många olika 
valmöjligheter som alla kan skräddarsys mot 
olika applikationer och efter önskemål från 
användarna”, säger Försäljningschef Martin 
Westerling på Datek. 

Om Datek
Datek är en pionjär inom säker radiostyrning av 
industriella och mobila applikationer. Redan 1979 
släpptes företagets första produkt för radiostyrning, 
den första på marknaden att utnyttja digitalt verifie-
rad överföringsteknik. Företagets produktsortiment 
täcker allt från små handhållna sändare till mer 
avancerad sändarutrustning med joysticks, grafisk-
display och dubbelriktad kommunikation. 

www.datek.net

Engcons t i l t rotatorer har uppgraderats 
med den nya B-serien. Den nya kraftfulla 
konstruktionen ger tiltrotatorerna ännu län-
gre livslängd – samt ger användaren nya 
praktiska alternativ. Under försommaren ska 
samtliga B-modeller finnas i produktion och 
till försäljning.

“Uppgraderingen har pågått i 
drygt ett år, inklusive en mängd tuffa 
tester både i fabrik och i fält”, säger 
Fredrik Jonsson, konstruktionschef 
på engcon.

Den nya B-serien 
om fa t t a r  f em 
modeller från 
E C 0 2 B  t i l l 
EC20B. Den 
första, EC05B, 
kom redan 
för drygt ett 
å r  s edan . 
Det var en 
helt ny mod-
ell för grävmaskiner i 
viktklassen 3-7 ton. 
Därefter kom den min-
sta tiltrotatorn, EC02B, som 
efter uppgraderingen kan användas 
på grävmaskiner upp till 3,5 ton, mot tidigare 
max tre ton. 

De övriga tre modellerna i B-serien – 
EC10B, EC15B och EC20B – är nu alla klara 

Nytt sortiment 
av borrsystem 
från Clipper

och har en stabil konstruktion som ger exakt borrn-
ing med hög precision i kombination med låg vikt. 
Borrstativets matarhus är försett med justerbara 
styrrullar som gör det enkelt att kompensera för 
rullarnas förslitning. Matarpelaren på vissa modeller 

är svängbar i 360˚ varför borrning kan göras i valfri 
riktning från stativfoten. Stativen finns i flera olika 
utföranden med vakuum- eller skruvfot och för 
olika borrdiametrar från 80 till 400 mm.

Samtliga borrstativ har inbyggt lasersikte, 
vattenpass och bärhandtag. Matarhandtaget kan 
även användas för stativets skruvar och bultar 
varför inga extra verktyg behövs. De större stativen 
är försedda med transporthjul.

Clippers nya sortiment borrmotorer omfattar 
handhållna motorer och motorer för användning 
i borrstativ. Samtliga borrmotorer har motorhus i 
aluminium för att ge lägsta vikt. De handhållna 
motorerna finns i olika utföranden med effekt 
på 1,5 – 2,2 kW och med 2 eller 3 hastigheter 

och kan användas för våt- eller torrborrning med 
borrkronor med 15 – 200 mm diameter. De kan 
fås med pistolhandtag på sidan eller med handtag 
baktill och kan även användas i borrstativ. Sorti-
mentet borrmotorer speciellt avsedda för borrstativ 
omfattar flera olika modeller med 3 hastigheter 
och med effekt på 3,0 – 5,2 kW och används 
med borrkronor med 30 – 500 mm diameter. 
Motorerna har standardinfästning och passar de 
flesta borrstativ. Samtliga borrmotorer levereras i 
en kraftig transportväska.

I Clippers sortiment ingår även ett brett sorti-
ment borrkronor för olika användningsområden 
samt adaptrar och anslutningar.

www.norton.se/byggindustri

Nu är B-serien komplett!
för lansering. Produktionsstart är beräknad 
till försommaren. Samtliga dessa tiltrotatorer 
kan tack vare ny och förstärkt konstruktion på 
en rad punkter, bland annat kraftigare cen-
trumring, användas av maskiner som väger 
två ton mer. EC20B kan exempelvis användas 

av grävmaskiner 
upp  t i l l  24 
ton mot tidi-
gare max 22 

ton.
– De olika 

modellerna går 
mer i  varandra 

v iktmässigt och 
det skapar nya 
möjligheter för 
a n v ä n d a r e n . 
En  kund som 

använder t i l t rotatorn 
i tungt arbete, lite på 
gränsen vad den ska 
klara, kan nu enklare 

växla upp till större modell. 
Jobbar man exempelvis med 

en grävmaskin med lång sticka 
kan man istället växla ner till en mindre 

modell och ändå få jobbet gjort problemfritt, 
säger Fredrik Jonsson.

Vid MaskinExpo på Barkarby flygfält i 
slutet av maj visas den nya B-serien.

www.engcon.se

Datek IQAN Kompatibel



NYHET! Portafill 5000T ”Scalper” NYHET!

Portafill 5000T ”Scalper”: Grovsorterare för återvinning, matjord, sand och berg.  
Kompakta mått. Vikt 13 ton. Kapacitet upp till 400 ton/timme.

 
Monter S5 
Välkomna!
M t S5

Kontakta oss på Biocare för mer information 
om hur DU kan göra en lönsam affär!

Niklas: 070-66 77 830      Set: 070-85 33 405 

dsb Innocrush återvinningskrossar. Vikt från 
30 ton. Kapacitet upp till 420 ton/timme.

Rimac käftkrossar med kapacitet upp till  
400 ton/timme. Vikt från 6,5 till 50 ton.
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I Muskös tunnelmörker



I Muskös tunnelmörker
Professionell Demolering åter-
kommer minst en gång per år 
till verksamhetsområdet Vat-
tenbilning i temat Vattenbilnings-
specialen. Nu är det dags igen. 
Tillgången på vattenbilningsupp-
drag verkar fortsatt vara god för 
landets entreprenörer inom det 
här området. Den här typen av 
tjänster har inte följt den övriga 
nedgången inom bygg- och an-
läggningsindustrin. Däremot har 
inte de stora infrastrukturella 
projekten med koppling till vat-
tenbilning kommit igång fullt ut. 
Det handlar då främst om brojobb, 
viadukter m m. Här upplever flera 
av vattenbilningsentreprenörerna 
att det fortfarande är ganska trögt 
men med viss ljusning i sikte.
Fortsatt största aktören är Waterjet Entreprenad AB med 
huvudkontor på Lidingö och filialer i Karlstad och Skellefteå. 
Bolaget har sitt ursprung i NCC Waterjet AB som drevs av 
Tomas Åberg. I början av 1990-talet verksamheten ut med 
Tomas som majoritetsägare och de tre regionkontoren bil-
dades samt att verksamheten namnändrades till Waterjet 
Entreprenad. Under 2000-talets första år inlemmades de två 
filialerna i Karlstad och Skellefteå i moderbolaget på Lidingö 
och Tomas Åberg blev ensam ägare till verksamheten. 

Ny ägare till Waterjet Entreprenad
Men bara några månader tillbaka har verksamheten sålts till 
investmentbolaget Procuritas Capital Investors  IV LP. Åberg 
står fortsatt kvar som en av ägarna fast bara till en mindre 
del. Avsikten med ägarförändringen är att vidareutveckla 
och bredda verksamheten och tillföra mera kapital för fort-
satt investering i utrustning för de sektorer som företaget 
arbetar inom.

Företaget har mycket god sysselsättning för tillfället och 
flertalet stora projekt rullande runt om i landet.

“Vi har enormt god fart på vattenbilningssidan just nu 
men det är kanske en aning lugnare ifråga om betongre-

parationsarbeten”, säger Torsten Scholle, Arbetschef vid 
Waterjet Entreprenad.

Många storjobb
Waterjet har många stora jobb i gång och fler är på väg att 
startas upp. Några exempel på uppdrag som genomförs och 
är under uppstart är omfattande vattenbilningsarbeten på 
Stallbackabron i Trollhättan, d v s högbron vid inloppet till 
Trollhätte kanal. Arbetet består i bilning av fogar, vägbana, 
övergångskonstruktioner, kantbalkar på ca 2800 meter. 
Arbetet kommer att dra igång på allvar i augusti och pågå i 
etapper fram till 2012. Man kommer att använda ett antal 
vattenbilningsrobotar och olika typer av geijdersystem för 
projektet.

I stockholmsområdet rullar ett antal parkeringshusre-
noveringar och ute i landet pågår arbeten vid ett stort antal 
kraftverk som exempelvis Fagersta Kraftverk. På Arlanda skall 

Bilden till vänster: Roland Nyberg (vänster) och Börje Pet-
tersson är veteraner inom vattenbilningsbranschen och 
kan sin sak utan och innan. Börje var till och med på den 
tiden då vattenbilningstekniken var i sin linda.

Här lastas vattenbilningsroboten ute 
på Musköbasen innan den körs ner på 
plats i tunneln. Nedan Stallbackabron 
i Trollhättan där Waterjet kommer att 
utföra omfattande vattenbilningsar-
beten under lång tid framöver.

Foto: Karlafg.
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Rotorn som är monterad på robo-
tarmen rör sig fram och tillbaka och 
bilar bort skadad betong.
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man dessutom igång med renovering av ett parkeringshus 
på 4000 kvm strax utanför inrikeshallen.

Lite av en följetong är den ständigt pågående renovering-
en av Muskötunneln som förbinder ön med fastlandet.

Militärens stora bas ute på Muskö söder om Stockholm 
känner de flesta till. Men alla kanske inte vet att för att ta 
sig ut till ön måste man trafikera en nära tre kilometer lång 
tunnel under Östersjöns botten. Tunneln byggdes 1960 och 
den djupaste punkten ligger ca 66 meter under havsbotten. 
Tunneln är Sveriges djupaste vägtunnel. Den byggdes av 
Försvarsmakten men skänktes till Trafikverket som dock blev 
en ganska dyr gåva eftersom den kräver ett ganska omfat-
tande underhåll för att hållas öppen. När tunneln byggdes 
hade man en hel del problem med att det läckte in vatten. 
Hela 28 888 liter vatten per timme behövde pumpas bort för 
att den inte skulle vattenfyllas. Idag ligger läckagegraden på 
ca 7000 liter i timmen.

Att det är mycket vatten i omlopp märker den som 

vistas i tunneln. Luften är fuktig, vägbanan ganska blöt på 
sina ställen p g a läckage från tunneltaket. Insidan av tun-
neln är försedd med sprutbetong och det är främst denna 
som med jämna mellanrum byts ut. Waterjet Entreprenad 
har utfört reparationsarbeten i tunneln tidigare. Sist var man 
här för två år sedan. Då hade man totalentreprenaden, d v s 
både vattenbilning och betongreparation. Den här gången 
ansvarar man för vattenbilningen och är underleverantör till 
BESAB. Vattenbilningsarbetet är uppskattat till ca 10 veckor 
och när PD besöker har man kommit halvvägs. Man kan 
bara arbeta i tunneln nattetid. Dagtid skulle de bli alldeles 
för mycket avbrott p g a trafiken. Tunneln är smal och från 
kl. 19.00 fram till 05.00 kontrolleras trafiken i tunneln med 
hjälp av lotsar från Svevia. När trafiken passerar vattenbilarna 
inne i tunneln tvingas man slå av på bilningen så att inte be-
tongsplitter skadar bilarna som passerar. Det är ett mödosamt 
arbete som tar tid men de båda operatörerna från Waterjet 
Entreprenad, Roland Nyberg och Börje Pettersson, har varit Peter Törnqvist ansvarar för trans-

porterna till och från tunneln. Främst 
är det vattenförsörjningen som är 
tidskrävande.

Det gäller för vattenbilarna att hålla utkik efter lotsarna från Svevia som passerar ungefär var 15 min med trafikanter.



Ribas maskinservice AB
Service
Aröds Industriväg 17-19
422 43 Hisings Backa
Tel: 031 22 13 31
Kontaktpersoner: Tony Ribas,  
Lars Hilpold

Harry Eklund AB
Försäljning och service
Fornborgsvägen 55
141 33 Huddinge
Tel: 08 774 28 12, 070 566 88 46
E-mail: harry.eklund@telia.com
Kontaktperson: Harry Eklund

Pentruder AB
Försäljning och service
Gjutargatan 54
781 70 Borlänge
Tel: 0243 221155, 072 25221155
E-mail: info@tractive.se
Kontaktperson: Björn Engström

Hyrkompaniet
Service
Tornehögsvägen 66
245 92 STAFFANSTORP
Tel: 046 211 38 06, 070 5907078
E-mail: dan@tornhogsgard.se
Kontaktperson: Dan Åkesson

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!

Nu utökar vi antalet serviceställen för Pentruder. Varje serviceställe erbjuder ett stort 
lager med reservdelar och välutbildade servicetekniker. Välkommen med din förfrågan!

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

- Starkare än någonsin!



med förut och vet vad som skall göras. Börje är nog snudd på 
branschens äldsta vattenbilningsoperatör och var med redan 
på den tiden då metoden prövades ut av ABV.

Vattenbilningen i Muskötunneln sker främst med en 

Conjet 363 vattenbilningsrobot försedd med en rotor. 
Trycket ligger på ca 1000 bar. Vissa partier vattenbilas med 
hjälp av en handlans. Totalt skall omkring 700 tunnelmeter 
bilas. Varje tunnelmeter är omkring 10 meter i bredd, d v s 
att man bilar taket från den ena till den andra sidan. Vatten-
behovet är stort nere i tunneln för att hålla bilningsarbetet 
igång. XXXXXX XXXXXXXX, som arbetat bara några veckor 
på Waterjet Entreprenad, sköter bl a vattentillförseln och alla 
andra typer av transporter. Vattnet lagras i en stor container 
på släp som rymmer ca 12 kubik vilket räcker ungefär en 
timme. XXXXX kör i princip skytteltrafik med vattnet som 
tappas ute på Musköbasen.

Som framgår av texten har Waterjet Entreprenad båda 
dagar med ovanligt mycket jobb på många platser runt om 
i landet. Enligt Torsten Scholle är orderböckerna nästan 
fulltecknade året ut.

www.wjet.net

Svensk Vattenbilningsteknik 
bygger ny anläggning

Men det finns som bekant fler vattenbilningsentreprenörer i 
landet. Svensk Vattenbilningsteknik i Vetlanda upplever, som 
Waterjet Entreprenad, ett bra tryck på marknaden.

“Egentligen har vi nästan alltid bra tillgång på uppdrag 
men under den senaste tiden har det varit lite extra mycket 
och det är bara positivt”, säger Carl-Gustaf Andersson som 
är en av ägarna till Svensk Vattenbilningsteknik. 

Svensk Vattenbilningsteknik har särskilt nischat in sig 
på uppdrag inom hamnsektorn och man jobbar i väldigt 
stor utsträckning framförallt i området i och runt Göteborg. 
Det geografiska arbetsområdet är fortsatt i huvudsak södra 
Sverige med tyngdpunkt på västkusten.

“Kajerna är väldigt eftersatta och för några år sedan 
tog man ett principbeslut att se över samtliga kajer m m. 
Vi har gjort många vattenbilningsuppdrag sedan dess och 
mycket arbete återstår”, säger Carl-Gustaf.

Eftersom man jobbat i hamnområden under många 
år har man byggt upp en specialkompetens både i själva 
utförandet av vattenbilningsuppdragen och konstruktion av 
den specialutrustning som måste användas. Det är sällan 
det går att använda standardutrustning utan skräddarsydda 
maskiner och utrustningar måste byggas.

De flesta hamnjobben återfinns i Göteborgs Hamn med 
omnejd men man utför även en del jobb på öarna utanför 
Göteborg. Ofta beror jobben på skador som orsakats av 

Bilderna ovan visar hur Svensk Vatten-
bilningstekniks nya kontor i Vetlanda 
tar form och skall stå inflyttningsklart 
i sommar. Bilderna till höger ger exem-
pel på olika hamnarbeten som Svensk 
Vattenbilningsteknik utför.
Bilden nedan kommer från renovering-
en av Centralbron i Stockholm som 
utfördes av E-Schakt Anläggning AB
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  Bilning av brobanor
  Bilning av undersidor 

 av broar och en 
 rad andra svåråt-
 komliga ytor och 
 konstruktioner

  Bilning av kant-
 balkar, kajer, silos, 
 kraftverksdammar, 
 turbiner m m. 
 Bilning av betongpelare

båtar som kört på kajen. Jobben omfattar alla typer av 
kajreparationer som över och undersidor m m. Traditionella 
brojobb har det varit ganska glest om under några år men 
nu verkar det som om den börjar komma tillbaka”, berät-
tar Carl-Gustaf.

“Vi börjar få allt fler förfrågningar på brojobb och några 
jobb har redan trillat in, bl a för Svevia. Jag tror att brojobben 
kommer att börja öka vad det lider. Det är främst i söder 
Sverige vi känner av detta”, säger Carl-Gustaf.

Svensk Vattenbilningsteknik har under det senaste året 
gjort en hel del jobb på kärnkraftverk, vilket vi berättat om 
tidigare. Det är främst på Ringhalsverket man arbetat.

Svensk Vattenbilningsteknik konstruerar framförallt 
sin egen utrustning eftersom det mesta måste skräddarsys 
för olika typer och uppgifter. Men det man köper ifråga 
om robotar, ramar och geijdersystem kommer främst från 
Aquajet Systems AB. 

Just nu är man i full färd med at bygga ny anläggning 
i Vetlanda. Tidigare har man hyrt en lokal från kommunen 
men man har länge haft behov för mera ändamålsenliga 
lokaler.

“Det känns väldigt bra att bygga egen lokal och ut-
forma den precis som vi vill. Den ligger dessutom centralt i 
Vetlanda med närhet till allt med god tillgänglighet”, säger 
Carl-Gustaf. Den nya, 1300 kvm, stora lokalen omfattar 
verkstad, lager och förråd, tvätthall, kontor och personal-
utrymmen. Inflyttning kommer att ske någon gång under 
sommaren.

Svensk Vattenbilningsteknik har åtta fast anställda men 
har löpande 2-3 extrapersonal inhyrda. 

www.svenskvattenbilningsteknik.se

Fortsatt satsning 
på vattenbilning för ISS

Som bekant gav sig företaget ISS Industriservice in i vat-
tenbilningsbranschen för några år sedan. En satsning 
som inte minskat i omfattning utan satsningen fortgår i 
oförändrad styrka. Vattenbilningsuppdragen är dock bara 
ett komplement till huvudverksamheten inom sanering. 
Just nu arbetar man med renovering av en bassäng vid 
Malmö reningsverk. Man har vattenbilat en 2000 m2 stor 
felgjutning vid IKEA i Helsingborg. Man har också hunnit 
med några broar i norra Sverige där man bl a vattenbilat 
brofogar åt Skanska på broar i Vännäs och Haparanda. 

ISS vattenbilningsverksamhet är rikstäckande och bo-
laget har ett stort antal filialer över hela Sverige. Ansvarig 
för vattenbilningsdivisionen är Kenneth Ingemarsson och 
operative chef är Per Hansson sedan augusti förra året. 
Per har tidigare arbetat med vattenbilning på E-Schakt 
Anläggning AB. 

Eftersom ISS inte erbjudit vattenbilningstjänster så 
länge är utrustningen relativt nyinköpt och man håller 
löpande en ganska hög investeringstakt. Man har robotar 
både från tillverkarna Conjet och Aquajet System. Nyligen 
investerade man i utrustning från Aquajet för vattenbilning 
i hisschakt.

www.iss-is.se

Mycket nytt på 
E-Schakt Entreprenad AB

E-Schakt Entreprenad AB har vi berättat mycket om i 
tidigare vattenbilningsteman. Under de senaste åren 
har företaget positionerat sig som en stark aktör inom 
vattenbilningstjänster inledningsvis inom stockholms-
området.  Vattenbilningen var till en början en del av 
huvudverksamheten avseende större infrastrukturella 
anläggnings- och entreprenaduppdrag. Detta gäller 
fortfarande men då vattenbilningsdelen växt snabbt 
har man även börjat ta åt sig renodlade vattenbilnings-
entreprenader över hela landet. Kjell Rosahm som äger 
verksamheten berättade för PD att bolaget nu är inne 
i en mycket expansiv fas där mycket händer i bolaget 
inklusive satsning på nya kompletterande verksam-

hetsgrenar. Att offentliggöra detta passar bättre i tid i 
samband med publiceringen av PD 3 som kommer ut 
strax innan demoleringsmässan DEMCON i september.  
Detta beslut har tidningen full respekt för och våra 
läsare kan där med se fram emot ett större reportage 
om E-Schakt i nästa nummer.

www.e-schakt.se

Ökat intresse för 
vattenbilningstjänster

Förutom de entreprenörer vi har berättat om finns yt-
terligare ett antal mindre företag som också erbjuder vat-
tenbilningstjänster som ett komplement. Dessa kanske 
inte gör så mycket väsen av sig men är ändå ett tecken 
på att intresset för vattenbilning växer i Sverige. Övriga 
företag är Mitab, Sanvac, Allbläster, ETM Vattenbilning 
och Betonghåltagning och Blästermäster.



På Bauma släppte tillverkare 
Aquajet System AB en intres-
sant ny vattenbilningsrobot 
som både design och egen-
skapsmässigt har fört bran-
schen framåt.
Tillverkaren Aquajet Systems AB håller en verkligt hög 
utvecklingstakt och har under de senaste åren lanserat 
flera nya produkter och förbättringar. På mässan Bauma 
som nyligen genomfördes gjorde man det igen och 
med besked. Med nya Aqua Cutter 710V evolution 
har tillverkaren höjt ribban. Vid första anblicken är det 
främst maskinens design som väcker intresse. Den nya 
roboten har tagit designen av vattenbilningsrobotar 
ett steg framåt med nya mjukare kurvor och betydligt 
mera uppkäftigt utseende.

...och under huven
Men vid närmare betraktelse är det inte bara designen 
som intresserar. Modellen har försett med flera intres-
santa nyegenskaper. Programmeringen av arbetsmöns-
ter har gjorts näst intill gränslös och alla parametrar är 
lätt överskådliga med den nya TFT-skärmen i färg. Man 
kan dessutom programmera olika bearbetningsdjup 
i samma moment. Även 710V klarar att vattenbila 
oregelbundna former exakt som den programmerats 
att göra. Bara operatören själv sätter begränsningarna. 
Robotens datasystem sparar inställningarna för varje 
unik bearbetning så att de kan eftergranskas. Pro-
grammet kan också utföra beräkningar och visa ytan i 
kvadratmeter/H som skall bearbetas och verifiera den 
yta som har avlägsnats.

Roboten är också utrustad med Aquajet Systems 
EDS teknologi som innebär att avståndet mellan 
munstyckets yttersta spets och material är det samma 
oavsett lansens vinkel. Lansens vinkel kan varieras upp 
till 45° i vardera riktningen.

Egenskaperna är många på nya AquaCutter 710V 
evolution och några ytterligare är att maskinen gjorts 
ljuddämpad, larvbanden kan ställas i bredd från 1,0 till 
1,6 m, den har gjort mycket lättåtkomlig för service-
arbeten genom att de inre delarna är tillgängliga från 
tre sidor genom enkelt uppfällbara kåpor. Displayen 
är tydlig och lätt avläsbar. Även denna modell kan an-
vändas med såväl utan torn. Med tornet är räckvidden 
upp till sju meter utan extra stöd. Med en extra tillsats 
kan maskinen arbeta upp till fyra meter i bredd. Den 
klarar naturligtvis alla traditionella arbetspositioner som 
horisontellt, vertikalt i alla lansvinklingar, under en yta 
med roboten stående på ytan, takpositioner, bilning 
av pelare m m. 710V är dieseldriven som standard 

“Dom har gjort det igen”

Ronnie Hilmers-
son, på Aquajet Systems, som har 
arbetat fram den nya modellen, visar maskinens god 
tillgänglighet. T.h. maskinens kontrollenhet.
men kan förses med en elektrisk tillsats med elmotor 
för arbeten där förbränningsmotor ej är tillåtna. Kort 
sagt Aqua Cutter 710V evolution, en unik ny modell 

från Aquajet Systems som fört vattenbilningsteknik 
ett snäpp längre.

www.aquajet.se
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Tillverkaren Conjet AB i Haninge söder om Stock-
holm använde också Bauma för att lansera nyheter. 
En del av dem har vi redan berättat om men vi gör 
en kort sammanfattning.

Nya Conjet Robot 365
Det var ganska länge sedan Conjet presenterade 
så pass många nyheter vid ett och samma tillfälle. 
Man har tagit lite av ett helhetsgrepp på robotsidan 
och uppgraderat två modeller. Den välkända Conjet 
Robot 364 MPA ersätts nu med nya Conjet 
Robot 365 MPA.

Robot 365 MPA är försedd, som 
föregångaren, med en sk Heavy Duty 
Arm (HDA) vilken klarar en reaktions-
kraft på hela 3000N. 365 har gjort 
ännu mera stabil för att klara denna 
kraft utan att rubbas. 365 kan 
numera utrustas med ett torn 
framtill eller på sidan och får därmed en räckvidd 
på upp till hela sex meter ovan och under roboten. 
365 är hjulburen och försedd med fyra hjul där ett 
par driver och svänger.  Avståndet mellan hjulen är 
hydrauliskt justerbart för att öka robotens stabilitet 
och förbättrar robotens räckvidd. Robotens MPA-
arm (Multi Purpose Arm) kan förlängas hydrauliskt 
upp till 1,1 m. Armen har tre helt roterande skarvar. 
Mataren där den oscillerande kassetten sitter kan 
placeras antingen i mitten i slutet av robotarmen 
eller på endera sidan 470 mm från centerpositionen. 
Denna egenskap ökar applikationsgraden avsevärt. 
Den sk jetlansen eller den del där vattenbilnings-
munstycket sitter kan numera lutas upp till 45° i 
vilken riktning som helst. Om några kåpor avlägsnas 
på mataren kan 365an numera även komma åt 
och vattenbila längst inne i hörn och andra svår-
åtkomliga områden som tidigare behövde göras 
med handlansutrustning. Nytt är också att Robot 
365 MPA kan förses med Blåtand-teknologi. Det 
traditionella har varit att roboten har kommunicerar 
med kraftaggregatet via kabel men numera finns 
en trådlös Blåtand-funktion att tillgå.

Conjet Robot 324
En annan nyhet är uppgraderingen av Conjet Ro-
bot 322 till nya modellen Conjet Robot 324. 324 

är Conjets mest kompakta modell som tar sig in i 
trånga utrymmen, 900 mm, och kan arbeta i alla 
tänkbara positioner. Den här modellen ersätter 
främst handlansapplikationer men har även kapa-
citet att klarar större jobb. 324 har försett med lite 
samma egenskaper som den större 365. Mataren 

kan monteras i olika positioner på ro-
botarmen, centralt längst fram och 
470 mm åt vardera sida. Jetlansen 

kan vinklas upp till 45° åt alla håll 
för ökad åtkomlighet och maximal 

åtkomlighet om några kåpor tillfälligt 
plockas bort vilket helt eliminerar ma-
nuellt arbete. Den oscillerande kasset-

tens hastighet visas på 
kontrollboxens display 

tillsammans med 
all annan rele-
vant data. Även 

denna modell kan användas med 
Blåtand-teknologi. 324 är konstru-
erad för att klarar reaktionskrafter 
på upp till 1400N.

Världens minsta
Den tredje nyheten är i nuläget 
världens minsta vattenbilningsen-
het, det nya ramsystemet Conjet 
“Nalta” Jetframe 101. Nalta som 
det endast brukar benämnas är ett 
mycket flexibelt system. Det är enkelt att etablera 
och klarar att klättra på vanliga byggställningar 
vilket är mycket unikt. Eftersom det inte finns 
några elektriska sensorer kan systemet även 
användas under vatten. Alla komponenter är 
små, lätta och enkla att bära och 
positionera. Bilningshuvuded 
väger endast 14 kg och mataren 
väger 6 kg och det som får hela 
systemet att rör sig väger totalt 9 
kg. Själva kontrollenheten som 
sitter monterad på en kärra vä-
ger 90 kg. Nalta ersätter riskabla 
handlansarbeten och eliminerar 
klumpig skyddsutrustning. Mer om 
Nalta på Conjets hemsida. Och ordet Nalta kom-

Vattenbilningsnytt från Conjet

mer mycket riktigt från norrländskan och 
betyder att något är väldigt litet.

Patenterad Blåtand-teknologi
Den sista nyheten som vi redan 
vidrört är Conjets Blåtand-teknologi. 

Detta patenterade trådlösa kommuni-
kationssätt kan användas mellan robotarna, ra-
marna och respektive kraftaggregat eller Power-

pack, som Conjet 
benämner dom. 
Systemet klarar 
upp till 100 m 
k o m m u n i k a -

t ion. Om slav-
sändaren förses 
med en kabel kan 
avståndet ökas yt-
terligare. Blåtand-teknologin le-
vereras integrerad i nya modeller 

som extra tillbehör men kan även installeras på 
befintliga modeller.

www.conjet.com

Från vänster Conjets Lars-Göran Nils-
son och två från höger Carl Strömdahl 

presenterar nya vattenbilningsramen 
“Nalta” för några intresserade kunder på mäs-

san Bauma.



Om mässan Baumas hall A1 hade varit en mässa i sig hade 
det varit optimalt. Då Bauma arrangerades för 29:e gången 
i ordningen mellan den 19-25 april i år fanns i princip alla 
leverantörer till demoleringsbranschens på plats. I hall A1 
som vanligt tillverkarna av diamantverktyg och håltagnings-
utrustning samt annan relaterad utrustning. I hallen fanns 
också en del tillverkare av rivningsutrustning med de flesta 
inom denna kategori stod i hall B3 och på utomhusområdet. 
Med lite omflyttning av udda produkter skulle merparten 
av demoleringsbranschens leverantörer nära på få plats i 
hall A1. Sedan kunde denna mässa alternera mellan olika 
städer i världen. Kanske bara en önsketanke men faktum 
är att Bauma blivit lite för stor och detta trots att naturens 
makter hindrade en del utställare och besökare att komma 
till mässan.

Positivt trots störningar
Trots att flygrummen över stora delar av Europa hölls 
stängda under delar av Bauma-veckan var kvaliteten på 
besökarna mycket god. Många kom ändå och valde andra 
transportmedel än flyg. Det var främst de långväga resenä-
rerna från Asien, Sydamerika och USA som saknades. Under 
mässans första dagar stod många montrar från tillverkare i 
Asien tomma på personal. En del kom senare under veckan 
och en del inte alls. Att både lågkonjunktur och naturens 
inverkan satt sina spår märktes dock på antalet besökare 
som efter de sju mässdagarna hamnade på totalt 415 000 
besökare. Tre år tidigare kom ungefär en halv miljon, eller 
17 procent fler besökare och även 2004 kom fler om än 
bara ett par tusen.

De 415 000 besökarna vid årets upplaga av mässan 
kom från hela 200 länder vilket ändå inte är så dåligt med 
tanke på förutsättningarna.

Ett 60-tal av utställarna var 
svenska tillverkare. Tilläggas bör 
dock att flera svenska tillverkare 
ställde ut genom sina tyska dot-
terbolag och listades därmed inte 
som ett svenskt företag. Exempel 
på sådana företag är HTC Sweden 
AB och Dustcontrol AB. 

Utställarrekord
Antalet utställare och året utstäl-
laryta satte nytt rekord. Hela 
3150 företag, från 53 olika 
nationer, ställde ut på en yta 
på 555000 kvm. Ungefär ett 
50-tal utställare förhindrades 
att komma till mässan p g 
a flygstoppet. Men redan i 
mitten av mässan meddelade 

många utställare att direktförsäljningen i montrarna var 
betydligt över förväntan. Flera utställare hävdade att de 
goda tiderna redan är tillbaka och att marknaden tydligt 
visade att de dåliga tiderna ligger bakom oss.

Årets Bauma var faktiskt också ett tydligt tecken, trots 
asknedfall, att mässan fortsätter att befästa sin internatio-
nella prägel. När 60 procent av utställarna kom från länder 
utanför Tyskland. Antalet utställare från Kina och Turkiet 
ökade kraftigt. Omkring 65 procent av besökarna kom 
från Tyskland vilket i princip är oförändrat i jämförelse med 
mässan 2007. Siffrorna på utländska besökare är dock svåra 
att avläsa med tanke på flygstoppet.

Många nya produkter
Bauma 2010 levde också väl upp till sitt rykte att vara den 
internationella byggmaskinmässa med störst koncentration 
av nya produkter. Det har gått tre år sedan sist och en del av 
denna tid har marknaden upplevt en kraftfull lågkonjunktur. 
Tillverkare har därmed haft hyfsat god tid och lugn och ro 
at ägna sig åt produktutveckling. Köparna visade tydligt på 
årets Bauma att man nu är sugna på nyinvesteringar när 
jobben vänder tillbaka. Bland de många nya produkterna 
fanns också ett starkt fokus på ökad miljövänlighet och 
säkerhet.  

Många av produktnyheterna har vi redan presenterat i 
föregående nummer av PD så i denna “review” kommer vi 
att koncentrera oss på det som var helt nytt på mässan. Som 
alltid är det svårt att sammanfatta alla nyheter på ett begrän-
sat antal sidor och dessutom ge rättvisa åt alla tillverkare. 
Men vi gör här ett försök. Men först vill vi nämna en helt ny 
och mycket uppskattad företeelse. Den internationella pa-
raplyorganisationen för betonghåltagare IACDS anordnade 
ett halvdagsseminarium på fredagen i Bauma-veckan. Det 
förelästes i aktuella ämnen såsom högfrekvensteknologi, 
vägg- och vajersågning, torrkapning, rivning med fjärrstyrda 
rivningsrobotar m m. Föreläsarna kom från Pentruder, 
Tyrolit, Hilti och Husqvarna Construction Products. De olika 
seminarierna var närmast fullsatta och man uppskattade 
antalet deltagare till dryga 100 personer.

Nya diamantverktyg
Listan på företag som presenterade nya diamantverktyg kan 
göras lång och vid årets Bauma kom än fler än tidigare från 
fjärran östern. Gemensamt för alla är högre avverkningstakt, 
lägre buller och vibrationer samt lägre pris. Allt fler tillver-
kare marknadsför nu sina egna system för positionering av 
diamanterna i segmentet för att öka skärkapaciteten tillika 
livslängden. Nära samtliga större tillverkare har sitt eget 
system såsom DiaGrip från Husqvarna, TGD från Tyrolit, Eurix 
från EDT Eurodima, Equidist från Hilti, Nimbus Diamond 
Tools m fl. De tre sista introducerade sina diamantsystem i 
samband med årets Bauma. Samtliga av de nämnda tillver-

ÅTERBLICK 1 
BAUMA 2010
Det var ofantligt 
många nyheter som 
visades på Bauma 
2010. Så många att 
vi omöjligt kan pre-
sentera allt nytt i en 
och samma artikel. 
Istället kommer att  
dela upp presenta-
tionen i flera artiklar 
med början i detta 
nummer utan någon 
särskild ordning 
vilket beror på att 
flera journalister be-
tade av det 550 000 
m2 stora utställning-
somrpdet med 3150 
utställare.  
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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



karna lanserade också nya kvaliteter av såväl torr- som 
våtkapklingor. Leverantörerna Ehwa Diamond och 
Shinhan ställde ut i egna montrar men deras kvalite-
ter fanns under OEM-täckmantel i många montrar. 
Amerikanska diamantkedjetillverkaren ICS Blount 
lanserade sin nya kedjekvalitet EuroMax.

Maskiner för håltagning
På maskinsidan lanserades ett antal nyheter från ett 
lika stort antal tillverkare. En del har vi redan berättat 
om. Holländska tillverken Adamas och dotterbolaget 
Core Products visade en ny eldriven handsåg som kan 
både användas som handhållen och som monterad 
på vägg. Sågen har en modern konstruktion och väger 
mycket lite. Den relativt lilla motorn på 2200 W 
och 230 V levererar förbluffande mycket kraft 
och klarar sågdjup på upp till 21 cm utan risk för 
backslag eller att köra fast. Handsågen kallas Easy 
Saw och kan även monteras på räls och fungerar 
då som en vanlig väggsåg. I Sverige säljs produkten 
av Jack Midhage AB.

Även Hilti lanserade en del nyheter på årets 
Bauma. Den nya högfrekvenssågen DST 10-E med 
allting integrerat i sågen skapade en hel del intresse 
bland håltagarna på mässan. Hilti har också gett sig 
i kapvärlden med de två nya bensindrivna kaparna 

DSH700 och DSH900. Man släppte också två nya 
borrhammare TE 4-A22 och TE 6-A36-AVR.

I österrikiska tillverkaren EDT Eurodimas 
monter visade man sitt nya sortiment av 
mycket lätta och enkelt hanterbara 
klingskydd kallade Bladeguard. Man 
visade också den nya högfrekvenssågen 
Tornado BC321 samt den för mässan helt 
nya lätta väggsågen Hurricane SB120 
som totalt väger endast 31 kg. Bauma 
blev också plattformen för lansering av 
EDT Eurodimas system med segment 
med positionerade diamanter. Systemet 
kallar man EURIX. Man informera även 
om sina andra patenterade system 
såsom Duramant som avser borrkro-
nesegment, SpaceWelding som är 
Eurodimas teknologi för lasersvetsade 

verktyg samt PTG som är en ny teknologi från 
företaget för riktning av klingorna.

Demco Technic från Schweiz, som säljs 
av Levanto i Norden, ställde ut tillsammans 
med Heger Diamond Tools, och visade sitt 
nya borrsystem Subito tillika nya väggsågen 
Captor och en ny vajersåg som ännu inte släppts på 
marknaden.

I Pentruders monter fanns i vanlig ordning en rad 
nya intressanta innovationer och vi väljer att presentera 
företagets nyheter i PD 3. Tyrolit var ute i god tid med 
att redogöra för sina nyheter vilka redan publicerats i 
tidningen. Tilläggas kan dock att Tyrolit lanserade ett 
sortiment av egna golvslipar så nu finns ytterligare en aktör 
på marknaden. Men vi ska inte göra någon hemlighet 
av att sortiment har framtagits i samarbete med svenska 
tillverkaren Scanmaskin.

Saint Gobain med alla sina varumärken som Clipper, 
Norton och Nimbus Diamond Tools visade ett brett sorti-
ment av nyheter omfattande både verktyg och maskiner 
för bearbetning av byggnadsmaterial. De flesta nyheterna 
hade pålysts innan mässan men helt nytt var borrsystemsor-
timentet som du kan läsa mera om på sidan 8.

Husqvarna Construction Products var också tidigt ute 
med att berätta om vad som man tänkt visa på mässan. 
Redan i det stadiet fanns mycket nytt. Men på själva mässan 
överraskar man verkligen och introducerar ytterligare en rad 
nyheter. Mer om dessa i en separat artikel på sidan 28.

Mera golvslipningsutrustning
Som det numera är brukligt på byggmaskinmässor runt 
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om i världen visas en uppsjö av utrustning för slipning och 
polering av betonggolv. Men Bauma blev inte så extrem som 
amerikanska mässor. Men visst var leverantörerna ganska 
många och kvalitetsnivån högre. Centralt placerade i hall 
A1 fanns förståss HTC som på allvar visade att man nu åter 
ökar satsningen på de sektorer där allt en gång började, 
nämligen rivnings- och betonghåltagningsentreprenörer och 
rentalsektorn. Och HTC gör det med besked och lanserar 
en helt ny och komplett serie intrimmad för uppgiften av 
avverka och det med besked. Serien går under namnet 
Greyline och omfattas av fyra slipmodeller och två stoft-
hanterare. Slipbredderna spänner från ca 30 cm upp till 55 
cm. Maskinerna är helt i grått och har gjorts betydligt mera 
stöttåliga än det övriga HTC-sortimentet. Dom är byggda för 
att klara tuffa tag och miljöer och för att jobba många långa 
timmar med hög avverkningsförmåga. Inte bara ett perfekt 
sortiment för rivare, håltagare och renoveringsfirmor utan 
passa som hand i handske för uthyrningsbranschen.

Det praktiskt taget lyser i ögonen på HTCs ägare och 
grundare Håkan Thysell när PD träffar honom. Mer om 
produkterna på sidan 24 och i PD 3 då vi tar en närmare 
titt på den nya produktserien.

Annat nytt inom detta område på mässan var, som 
vi berättat tidigare, att även Tyrolit gett sig in i golvslip-

Brokks vd Martin Krupicka visar stolt upp nya Brokk 160.



A Company within the SWAROVSKI Group

KOM OCH TRÄFFA OSS PÅ DEMCON och ExpoRent 2010!
TYROLIT SÄTTER MODULÄRA LÖSNINGAR I FOKUS

9-10 September  |  InfraCity  |  Upplands Väsby  |  Montrar ER7 & 8, E31 & 32, D29 & 30  |  Demo area D102/D103

Läs mer på vår hemsida eller ring!
Nordfarm • 011-197040 • www.nordfarm.se

ida eller ring!
• www nordfarm se
d ll i !

Made in Finland

Flexibla AVANT
700-serien

Kompakta och starka AVANT 700-serien!

Midjestyrda maskiner med mängder av redskap 
som t.ex. hydraulhammare, sopmaskiner, lyft-
bom, betongsax, tippvagn, skopor, gräv- gräs-
klippaggregat och mycket, mycket mer!
Se film och ladda ner broschyrer på  
www.nordfarm.se.



ningsbranschen genom samarbetet med Scanmaskin. 
Schwamborn lanserade bl a sin nya lilla slip DSM 250 som 
i Sverige säljs av Jack Midhage AB. I Gölz monter visade 
man sitt nya sortiment av golvslipar som är påfallande lika 
de svenska golvsliparna från Hamatic.

En annan stor nyhet är att tyska företaget MKS Funke 
presenterade sitt nya omfattande samarbete med ame-
rikanska SASE. I samarbete med SASE kommer man nu 
satsa på att lansera golvslipsortimentet på den europeiska 
marknaden.

Amerikanska företaget Superabrasive med produkt-
serien Lavina fanns också med på Bauma. Företaget har 
sitt huvudkontor i USA med tillverkningen ligger i Ungern. 
Avsikten nu är att satsa mera kraftfullt på den europeiska 
marknaden enligt Len Sniegowski som är ansvarig för 
försäljning mot rentalkunder.

Sugar och luftrenare
Bland tillverkarna av stofthanteringsutrustning och luftre-
nare återfanns våra två svenska aktörer Pullman Ermator 
och Dustcontrol. Dustcontrol visade uppföljaren till den 
populära DC AirCube. Den nya modellen har beteckning 
DC AirCube 500. De nya fördelarna med DC AirCube 500 
är 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. Mikrofilterarean 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). 

Pullman Ermator visade alla sina nya produkter på 
Bauma som vi berättat om tidigare i tidnigen. Nästintill alla 
modeller för byggindustrin har uppgraderats och förbättrats 
samt att nya modeller tillkommit. Man har dessutom sett 
över sitt populära sortiment våtsugar. 

Nya robotar
De företag vi berättat om så här långt ställde alla ut i hall A1. 
I samma hall hittade man även de praktiskt taget de enda 
två tillverkarna av vattenbilningsutrustning, Conjet och 
Aquajet. Båda svenska företag. Mer om dessa företags ny-
heter återfinns på sidorna 16-17 i Vattenbilningsspecialen. 
I världen finns dessutom idag tre tillverkare av fjärrstyrda 
rivningsrobotar, där två är från Sverige och en från Finland. 
Faktum är at det finns en fjärde tillverkare i Kina som ännu 
inte gjort så mycket väsen av sig. Det handlar om företaget 
Giant Breaker som tagit fram en ny modell. Men i hall 
A1 stod Finmac Demolition Oy som ställde 
ut för andra gången på Bauma. 
Man visade sitt senaste till-
skott, F18R, som är särskilt 
anpassade för rivningsarbete 
inom bl a processindustrin. 
Inte långt från Finmac visade 
Husqvarna Construction sitt 
senaste tillskott DXR 140 som 
är företagets tredje rivningsrobot 
och den minsta i serien. Mer om 
nyheten på sidorna 28 och 30.

För att hitta den tredje och 
både äldsta och största tillverkaren 
fick man bege sig till utomhusområ-
det. Dock hade Brokk AB en mindre 
monter i hall A1 där man visade Brokk 
90. På utomhusområdet ställde man ut 
tillsammans med det tyska dotterbolaget 
Darda som tillverkar rivningsverktyg och 
spräckningsutrustning.

Under många år var Brokk praktiskt 
taget ensamma på marknaden men under 
de senaste fyra åren har läget förändrats radi-
kalt vilket naturligtvis ställer krav. Men Brokk har svarat upp 

starkt mot den ökade konkurrensen genom att dels förbättra 
sin service och reservdelshantering, som man fått 

en del kritik för, och dels varit mycket aktiva 
ifråga om produktutveckling.

På drygt ett halvår har man lanserats tre 
nya modeller. Första Brokk 400, sedan Brokk 
260 och nu på Bauma nya Brokk 160. Man 
har idag hela sju basmodeller i sortimentet. 
Det var en stolt Martin Krupicka, vd för 
Brokk sedan ett drygt år tillbaka, som 
visade upp nyheten. Vi vill också på-
peka att Carl Bennet, hjärnan bakom 
och styrelseordförande i Lifco Group 
som äger Brokk AB, skymtades på 
mässan. Mera om nya Brokk 260 
på sidan 47.

En annan viktig nyhet från 
Brokk-gruppen var nya be-
tongsaxen CC700 som tillverkats 
av dotterbolaget Darda. Saxen 
väger 595 kg är utvecklad att 
bäras av Brokks största mo-
dell Brokk 400. Saxen har en 

käftöppning på 660 mm och en kros-
skraft på hela 680 kN. Den har försetts med en 

ny käftkonstruktion som förbättra prestation och livslängd. 
I samband med rivningen och ombyggnaden av ett sjukhus 
i Oslo, som vi berättat om tidigare, fick Brokk möjlighet att 
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Mer styrka i 
mindre förpackning.

TUNNELING CEMENT PROCESS NUCLEAR CONSTRUCTION MINING

Låt inte storleken på maskinen lura dig. Brokk 160 är ännu ett stort steg framåt när det 
gäller effektiv demolering. Med en ny, effektiv elektrisk motor erbjuder detta kompakta 
kraftpaket hela 410 J i slagkraft! Styrkan och storleken kombinerat med Brokks unika 
fjärrstyrning och flexibla, tredelade armsystem gör Brokk 160 till en perfekt lösning för säker 
och effektiv demolering för bygg-, tunnel-, gruv- och kärnkraftsindustrin.

VÄRLDSPREMIÄR FÖR BROKK 160.

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
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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-

Helt ny serie golvslipar från 
HTC lanserades på Bauma

företag över hela världen.
Under Bauma fick besökarna i HTCs monter 

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

testa den nya saxen i en verklig miljö.
“Saxen klarade testerna galant och vi vet nu att den är 

redo att introduceras”, berättar Martin Krupicka. 

Nya rivningsverktyg
I den här utgåvan av PD hittar du även den årliga Hydraul-
hammarspecialen, på sidorna 36-42, som presenterar en 
mångfald av nya hydraulhammare som alla visades på Bau-
ma. Vi utelämnar där hydraulhammarna i denna artikel.

Tillverkarna av rivningsverktyg återfanns dels i hall B3 
och på utomhusområdet. Arden släppte fram några nya 
betongsaxar och pulveriserare vilket även gällde Genesis och 
Stanley La Bounty tillika en rad andra italienska tillverkare 
såsom Indeco, Mantovanibenne m fl. Finska tillverkaren 
Ramtec som var lite av en doldis under Rammer-eran visade 
nya produkter i hall A1. I Sverige säljs numera produkterna 
av distributören Entrack. 

Imponerade mest gjorde nog tillverkaren Trevi Benne 
som visade mässans absolut största pulveriserare FR200. Det 
var mycket rörelse i Trevi Bennes monter och intresset var 
inte bara stort för megasaxen utan även för den italienska 
buffén som serverades på torsdagen då man arrangerade 
ett mässparty för de skandinaviska besökarna på. Värd 
för arrangemanget var ingen annan än Skandinaviens Mr. 
Demolition & Recycling Svend M Andersen från Andersen 
Contractor AB. På verktygssidan representerar man Trevi 
Benne, Indeco hydraulhammare, Rozzi m fl. Man har ett 
brett sortiment för rivning- och återvinning och har under 
det senaste året kraftfullt förstärkt sin position i Sverige som 
troligen den bredaste och mest kompetenta leverantören av 
rivnings- och återvinningsutrustning. Man har även etablerat 
sig i Norge och Danmark. Motorn i verksamheten är som 
alltid Svend “himself”.

Återvinningsutrustning
I Sverige har Andersen Contractor AB även det bredaste 
utbudet av mobil utrustning för krossning, återvinning och 
siktning. För sina skandinaviska kunder hade man på Bauma 
satt samman en guidad tur där man visade nyheterna från 
alla sina leverantörer. Österrikiska Rubble Master är en av 
dem som bl a visade sin nya RM80 som numera finns i sk 

“GO-utförande”. Tyska tillverkaren Arjes visade sin nya mo-
dell av Arjes Raptor XL som klarar av att effektivt sönderdela 
det mesta som rivnings- och återvinningsentreprenörer har 
behov av att sönderdela. Andra nyheter från tillverkare av 
mobil återvinningsutrustning kom från Hartl Powercrusher,  
Rockster Recycler. Metso Minerals visade nya LT110C, 
Sandvik sin nya larvbandsburna Q1240, DSB Innocrusher 
sitt befintliga sortiment men inga nyheter och Kleemann 
visade sina nya mobila slagkross Mobirex. Vi ska heller inte 
glömma att finska tillverkaren Allu lanserade en helt ny serie 
av krosskopor som du kan läsa mera om på sidan 48.

Där sätter vi punkt för presentationen av nya produk-
ter på Bauma 2010 i detta nummer. Fler produktnyheter 
kommer att publiceras i PD 3 som kommer ut strax innan 
mässan DEMCON.  

www.bauma.de

Svend M Andersen från Andersen 
Contractor AB



Husqvarna överraskade
Husqvarna överraskade på 
Bauma med att lansera en 
rad nyheter som branschen 
inte hört ett knyst om innan 
mässan. PD fick en ordentlig 
genomgång av företagets 
koncernchef Anders Ströby.
Husqvarna Construction Products AB är världens största 
tillverkare av maskiner för betonghåltagning, diamant-
verktyg och relaterade produkter. Det är klart att ett 
företag av den här digniteten också har resurser och 
kapital bakom sig att utveckla nyheter. Det kan andra 
använda som försvar när den ena produktnyheten 
avlöser den andra. Men man måste imponeras av 
Husqvarna trots att de kanske har stora resurser.

Genuint intresse är avgörande
Nyhetsflödet är enormt och det visade man på årets 
Bauma. Men det är inte nyheter för sakens skull och för 
att man vill visa musklerna. Nyheterna står fortsatt i nära 
relation till behovet och man lyckas 
att hela tiden hålla sig i framkant 
och leverera det som användarna 
behöver. För att lyckas med detta 
krävs att de som utvecklar och säljer 
produkterna har ett genuint och 
helhjärtat intresse för produkterna 
och verksamheten. Och med det 
konststycket lyckas Husqvarna och 
med dom faktiskt många andra 
svenska tillverkare. Detta är förknip-
pat med hur vi arbetar i Sverige och 
vår utplattade organisationsupp-
byggnad. Vi är bra på att delegera 
och har förtroende för varandras 
kunnande och ge fria händer.

Men det kommer också mycket 
an på ett företags ledare att ingjuta 
detta i sina medarbetare och i detta 
fall är Husqvarna i synnerhet ett 
bra exempel. När PD besökte Husqvarnas monter på 
Bauma var det företagets högste chef Anders Ströby 
som tog emot. Påläst som en produktchef och med en 
omättlig iver att förstå, förklarar och förbättra betong-
håltagarens och rivarens vardag gjorde han produkt-
tekniska djupdykningar för varje enskild ny produkt 
som visades. Han gillar det här helt uppriktigt och är 
genuint intresserad och det är nyckeln. Den typen av 
företagsledare växer inte på träd. Men just vår bransch 
är faktiskt ganska lyckligt lottad på det här området 
och det sporrar medarbetarna, kunderna och faktiskt 
även konkurrenterna. Det finns flera andra namn som 
kan nämnas i den här häraden såsom Anders Johnsén, 
Håkan Thysell m fl.

I god tid innan Bauma gick Husqvarna ut med 
flera pressmeddelanden om nyheter som man hade 
för avsikt att visa på mässan. Men det visade sig att 
man skulle ha många fler kort i rockärmen när mäs-
san väl startade.

Flera oannonserade nyheter
Några av de riktigt stora, ej förannonserade, nyheterna, 
var den fjärrstyrda rivningsroboten DXR 140 (se artikel 
sidan 30). Det är den tredje i ordning på ganska kort 

tid. Den är också den minsta. I höstas 
släppte man DXR 250. En annan 
efterlängtad nyhet för håltagarna 
var det automatiska matningssyste-
met AD10. På det här området har 
Husqvarna prövat lite olika system 
men kanske inte riktigt hitta rätt. Nu 
har man det. En smidig och enkel 
produkt som är enkel att etablera 
och som sköter sig själv. Och snudd 
på det bästa är priset. En rent ut 
sagt billig borrmatare och det är lite 
av huvudargumentet. En håltagare 
som överväger den här produkten 
har i regel behov av flera och med 
AD10 kan han snudd på få tre 
stycken för den summa pengar han 
tidigare fick betala för en.

En annan intressant nyhet som 
visades var ny högfrekvensborr-

maskinen DM650 som är konverterbar mellan 1- och 
3-fas. Den presterar 6 kW som 3-fas och 3 kW som 
1-fas. Borrmaskinen har två mekaniska växlar och nio 
elektroniska per växel. Till nya DM650 hör högfrek-
vensaggregatet PP65.

Dessutom visade man nya borrmaskinen DM220 
som kompletterar det befintliga sortimentet och som 
släpptes strax innan Bauma.

Men nyhetsflödet slutar inte här. Till Bauma intro-
ducerade man dessutom nya vajersågen CS10 med 
kapacitet för 10 meter vajer. Sågen finns både i HF- och 
hydrauliskt utförande.

Till sina HF-väggsågar har man dessutom utvecklat 
en kedjesågstillsats för applikationer där översågning 
inte är tillåten som typ håltagning för förnsteröpp-
ningar. På ett par minuter byter håltagaren från väggsåg 
till kedjesåg genom några enkla handgrepp. Svärdet är 
ställbart 30 procent i varder riktning, upp och ner med 
fem graders intervall.

Husqvarna visade också nya kapmaskinen K760 
strax innan Bauma som vi redan berättat om. K970 
har också uppgraderats med helt ny startapparat, 
nytt filtersystem som är samma som det som sitter på 

Nöjd! Anders Ströby gör tummen upp för nya DXR140.

Första konverterbara HF-borrmaski-
nen från Husqvarna.

Snabb montering av nya kedjesågtillsats på väggså-
gar som lanserades på Bauma.

Ny automatisk matningsautomatik visades.

Lars Gustavsson, produktchef och Anders Ströby visar 
nya DM220 och PP65. En smart funktion med DM220 
är att den hjälper operatören att minnas och hålla exakt 
lutning på borrmaskinen. Nedan den nya vajersågen som 
klarar att lagra hela 10 m vajer.
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K760, nytt gassystem med Perch-primer som också 
finns på K760. Även K1260 har försett med det nya 
filtersystemet. Allt som allt väldigt mycket nytt från 
Husqvarna.

I nästa utgåva hoppas vi kunna återkomma med 
mera information om de nya produkterna vilka även 
naturligtvis kommer att visas på mässan DEMCON 
på sensommaren.

www.husqvarna.se
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Nu lanserar Dustcontrol uppföljaren till den pop-
ulära DC AirCube. DC AirCube 500 kommer att 

Dustcontrol lanserar nya 
luftrenaren DC Aircube 500

ersätta den tidigare DC AirCube.
De nya fördelarna med DC AirCube 500 är att 

den har ett flöde på 500 m3/h och har lägre ljud-
nivå än DC AirCube. Förfiltret har dubbelt så stor 
area än den tidigare modellen samt att det går lätt 
att byta utan att öppna enheten. Mikrofilterarean 
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 visades 
på mässan Bauma och kommer att visas på 
DEMCON i september. Produkten introducerades 
på Nordbygg i mars.

www.dustcontrol.se

I programmet med golvslipar från Schwamborn 
introducerar nu Midhage en mindre modell avsedd 
för små ytor eller trånga utrymmen. Maskinen har 
en slipdiameter på 250 mm och är speciellt lämplig 
som kantslip. Ett ställbart sliphuvud som går att vinkla 
samt löstagbar del av dammskyddet gör att man 
kan komma ända in till vägg. På Jack 
Midhage AB räknar man med att det 
är en golvslip som passar utmärkt 
för uthyrning. Bland annat gör ett 
ställbart handtag och vibrations-
dämpande upphängning maskinen 
lätt och bekväm att arbeta med. 
Varvtal är 1400 varv/minut och 
maskinen vikt är 54 kg. 
www.midhage.se

Midhage presenterar en 
ny, liten och 
smidig golvslip

Väger minst och slår hårdast. Husqvarnas nya 
demoleringsrobot DXR 140 är den lättaste 
maskinen i sortimentet. Samtidigt har den 
mer slagkraft än andra maskiner i samma 
storleksklass.

DXR 140, det senaste tillskottet i Husqvarnas 
nya sortiment av fjärrstyrda demoleringsrobotar, 
är minst och lättast i familjen. “Trots en kompakt 
design är den en kraftfull partner att räkna med 
när det gäller rivningsarbeten i trånga utrymmen 
där underlaget kräver en lätt maskin”. DXR 140 
väger bara 960 kilo och effekten är 15 kW, den 
finns även med 11 kW motor.

“DXR 140 är vår minsta och lättaste modell 
men ändå en mycket stark och potent maskin. 
Med den starka 15 kW motorn kan operatören 
utnyttja hammarens effekt till 100 procent”, säger 
Thomas Nilsson, Business Manager, Demolition 

Ny demoleringsrobot 
från Husqvarna

Equipment, Husqvarna Con-
struction Equipment.

Demoleringsroboten är 
utvecklad med fokus på att 
göra användarens arbete både 
effektivare och enklare. Det kom-
pakta utförandet, bredden är endast 
77 cm, gör roboten smidig att 
manövrera och transportera.

DXR 140 kommer in genom de 
flesta dörröppningar och får plats i en 
hiss eller på en släpvagn. Den låga 
höjden ger användaren fri sikt över 
maskinen, vilket gör arbetet både 
effektivare och säkrare.

Armsystemet kan roteras helt 
obegränsat, 360+ grader, vilket är 
användbart vid demoleringsarbeten i små 

utrymmen där exempelvis en container inte kan 
placeras bredvid roboten. Stödbenen kan styras 
individuellt vilket ger bra stabilitet och underlättar 
arbete på ojämnt underlag eller intill väggar.

DXR 140 är utrustad med den nya gen-
erationens LED-strålkastare för exceptionellt bra 
arbetsljus. Den har en effektiv elfläkt och samma 
kylare som DXR 310, vilket ger en mycket 
effektiv kylning. Elektrisk proportionalstyrning 
av hydraulpumpen innebär att maskinens tryck 
och flöde styrs på ett effektivt sätt. Resultatet är 
en maskin med hög verkningsgrad och minsta 
möjliga värmeförluster.

Fjärrkontrollen med blåtandsteknologi är 
marknadens mest lättanvända med en tydlig 
display som visar i klartext när olika serviceåt-
gärder ska genomföras, såsom påfyllning av olja 
och byte av oljefilter.

Fakta DXR 140
•  Hög effekt i förhållande till vikt med god 
 stabilitet och lång räckvidd
•  Kompakt låg konstruktion ger optimal 
 sikt och manövrerbarhet
•  Kan användas med hammare, 
 skopa och betongsax
•  Enkel att serva och underhålla
•  Effekt: 15 kW, 11 kW
•  Vikt: 960 kg
•  Räckvidd: ca 3,7 meter
•  Styrsystem: Modulär, digital CAN-baserad PLC
•  Mått maskinkropp: längd: 1210 mm, 
 bredd: 771 mm, höjd: 1555 mm
•  Automatisk hammarsmörjning

360+: Armsystemet kan roteras helt obegränsat 
– användbart vid demoleringsarbeten i trånga 
utrymmen.
Bluetooth: Fjärrkontrollen med blåtandsteknologi är
marknadens mest lättanvända med en tydl ig 
display som visar när olika serviceåtgärder ska 
genomföras.

www.husqvarna.se



Krossia är nu återförsäljare för Sandviks mobila sortiment av krossar
och sorteringsverk (upp till 50ton). Detta tillsammans med Rockster
återvinningskrossar och Trackstack mobila transportörer gör Krossia
till din kompletta leverantör.

Sandvik QA340
- Kapacitet upp till 450 t/h
- Finsorteringsverk
- Dubbla siktar, tot 5,0*1,5 m
- 2-däck
- Radiostyrning
- Långa transportörer/upslagsvolymer
- Hydrauliskt fällbara transportörer
- Deutz-motor, 75 kW/100 hk
- Vikt: ca.25 ton

Filialer: Staffanstorp  -  Jönköping  -  Linköping  -  Stockholm    
0708-163082      0708-163095     0708-163090    0708-163039                                    
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1  Oilquick AB 
2  HTC Sweden AB 
3  Hydroscand AB 
4  Matek AB 
5  Jerneviken Maskin AB 
6  Andersen Contractor AB 
7  Tyrolit AB 
8  Scanmaskin AB 
9  Brokk AB 
10  Jack Midhage AB 
11  Pullman Ermator Scandinavian AB 
12  Pentruder AB 
13  Swedish Diamond Tool Consulting AB 
14  Husqvarna  Construction AB
15  DZT Europe AB 
16  Sandvik Mining & Construction Products AB 
17  Dustcontrol AB
18  Amas Svenska AB 
19  Märsta Hydraulik AB 
20  Conjet AB
21  Kranlyft AB 
22  Saint Gobain Abrasives AB 
23  Levanto AB 
24  Finmac Demolition Oy 
25  Pon Equipment AB 
26  Corefiles 
27  Hilti Svenska AB 
38  DISAB-TELLA AB 
29  SEMAB 
30  Bobcat Sverige AB 
31  Atlas Copco Constrcution & Mining AB  
32  EDT Eurodima AB 
33  PG Export AB
34  Nordfarm AB
35  Floorever AS
36  ISS Industriservice AB 
37  Waterjet Entreprenad AB
38  E-Schakt Anläggning AB 
39  Blastrac 
40  Benetti Group Srl 
41  Entrack AB

1  Topcon Scandinavia AB 
2  Bosch AB, Robert 
3  CS Deberger 
4  Husqvarna  Construction Products AB 
5  Tyrolit AB 
6  IDAB, Industridiamant AB 
7  Grindex AB 
8  Inomec AB 
9  Saint Gobain Abrasives AB 
10  Jack Midhage AB 
11  Wacker Neuson AB 
12  Pullman Ermator Scandinavian AB 
13  Bygg Värme Maskiner AB 
14  Swepac International AB 
15  Carlsson & Co AB 
16  STITEC AB 
17  Mätcenter Control System AB 
18  EPOX Maskin AB 
19  HAKI AB 
20  Kranlyft AB 
21  Bengt Berg Maskin AB
22  Infobric AB 
23  Stilo AB 
24  Amiga AB 
25  Wiklund Trading AB 
26  GARO Elflex AB 
27  Flex Scandinavia AB 
28  Wirtgen Sweden AB 
29  Sperian Protection Nordic AB 
30  ITT Flygt AB 
31  Starke Arvid AB 
32  JCH Machines & Tools AB/Jerneviken Maskin AB 
33  Briggs & Stratton AB 
34  Beck Maskin AB 
35  Instant Zip Up Svenska AB 
36  HeatWork AS  

UTSTÄLLARE TILL DAGS DATO
“Branschfesten” den 9-10 september, 2010 kommer allt närmare då demoleringsmässan 
DEMCON slår upp sina portar för första gången i denna tappning. De som besöker DEMCON 
kommer att som bonus även få mikromässan för rentalbranschen ExpoRent på köpet. Ex-
poRent samarrangeras med rentalföreningen Hyrex-Kedjan och hålls i entrén till DEMCON-
mässan. Nedan publiceras en lista över hur startfältet över utställarna på de båda mäs-
sorna ser ut idag, drygt tre månader innan mässorna startar. Enligt upgift från arrangören 
finns fortsatt några få montrar lediga på DEMCON för de utställare som är intresserade att 
ställa ut.

42  DF Ecology / Tower Light Srl 
43  Nylunds Maskiner AB 
44  Aquajet Systems AB 
45  Öholms Rör & Värme AB  
46  Diamond Pauber Srl 
47  HeatWork AS
48  VibFinder AB
49  BRIM 



Doosan DX300LC

www.auktoriserad.net

- Stark bandgrävare
- Följsam hydraulik
- Förbättrad sikt
- Rymlig hytt
- Steg 3-Miljömotor
- Låg ljudnivå
- Minskat underhåll
- Vikt: ca.31 ton

Filialer: Staffanstorp  -  Jönköping  -  Linköping  -  Stockholm      Återförsäljare:  Asarum   -   Göteborg   -   Gnarp
0708-163082      0708-163095      013-163000     0708-163091                                     0705-584766   0705-532205    0703-409661
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Caterpillar Work Tools B.V. presenterade fö-
retagets förbättrade version av sin multi-
processorserie för hydrauliska grävmaskiner på 
BAUMA 2010. Caterpillars multi-processorserie 
(MP15, 20, 30 och 40) kan hantera praktiskt 
taget alla typer av demolerings- och rivnings-
arbeten. Detta tack vare att man kan använda 
basenheten och sedan välja bland upp till sex 
tillgängliga käftsatser.

”Som branschledande när det gäller utrust-
ning för grävmaskiner och hjullastare strävar 
Caterpillar hela tiden efter att företagets produkter 
ska ligga i framkant”, säger David Becktel, affärs-
chef för Caterpillar Work Tools. ”Entreprenörer 
och användare av demoleringsutrustning söker 
efter verktyg som kan hjälpa dem att arbeta på 
ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt. Med 
den förbättrade MP-serien uppfyller vi inte bara 
våra kunders behov, utan vi bygger dessutom 
vidare på vårt rykte genom att presentera vad 
som kanske är det mest mångsidiga demo-
leringsverktyget på marknaden”.

Industristandard
Den förbättrade MP-serien har en kompakt 
och lätt konstruktion, men samtidigt har den en 
mycket stark skär- och krosskapacitet. Genom 
att montera basenheten på grävmaskinsarmen 
uppnår man maximal räckvidd. Operatören be-
höver inte ens demontera stickan. Basenhetens 
starka rotator ger en kontinuerlig 360 graders 

Nu introducerar Amas Svenska AB nya 
Furukawa FX serien, fem storlekar med en 
arbetsvikt på 66kg till 300 kg för minigrävare 
0,5 till 7 ton. Furukawa FX har en monob-
lockscylinder utan sidobultar.  Med ökad 
kraft och sänkt ljudnivå har Furukawa som 
första Globala producent av hydraulhammare 
bemött EUs riktlinjer med en betydande 
minskning av ljud och vibrationer på arbets-
platser. Genom ett samarbete med Tokyo 
Tekniska universi-
tet har Furukawa 
presterat en kolos-
sal reducering av 
ljudnivån på dessa 
nya hydraulham-
mare. En helt ny 
kons t r uk t i on  av 
dämpningsmeka-
nismen minimerar 
rekylen t i l l  gräv-
m a s k i n e n  m e n 
också en drastisk 
minskning av att 
vibrationer överförs till maskinisten. 

Tack vare den nya hammarkroppen, det 
slutna höljet med gummitäckta servicepunk-

På Maskinexpo och DEMCON visar Kinne 
Maskinteknik hur nya bensinskärbrännaren 
Petrogen snabbt skär ned stora volymer järn 
- trots hinder som luftspalter, rost och fett. 
Det unika med bensin som skärvätska vid 
skärning av järn är att bensinens tyngre den-
sitet gör det möjligt att överbrygga luftspalter 
vid skärningen och att rost, fett eller flerskik-
tade inte påverkar skäreffekten. Detta gör 
att Petrogen-systemet passar extra bra vid 
nedskärning av till exempel skrot när järnet 
ligger ”lager på lager” eller vid nedskärning 
av stora volymer på kort tid. Idag är dessutom 
bensin 92% billigare än acetylen och man 
slipper dessutom flaskhyran. Energiinnehållet 
i 6 kg acetylen motsvarar 6,33 liter bensin. 
Systemet är CE-klassat och kommer ur-
sprungligen från USA. Där används Petrogen 
ofta, förutom av skrotbranschen, också av 
amerikanska räddningstjänsten när det skall 
skäras snabbt och svårt. Önskar man skära 
under vatten lär det också vara möjligt. Under 
MaskinExpo, 27-29 maj, rekommenderas 
alla som vill titta närmare på hur det går 
till att skära med bensin att besöka monter 

Caterpillar Work Tools 
uppdaterar MP-serien

rotation, som i kombination med skopcylindern 
gör att man kan genomföra demoleringsarbetet 
snabbt och effektivt från vilken vinkel som helst. 
MP-serien har tack vare sin stora basenhet 
kommit att accepteras som det mest mångsidiga 
demoleringsverktyget på marknaden. MP såg 
dagens ljus 1993 och har med tiden blivit ett 
extremt populärt demonteringsverktyg, med över 
3000 enheter sålda enbart i Europa.

Förbättringar
Multi-processorn har genomgått en uppdatering 
som befäster dess position som det klassledande 
och mest mångsidiga demoleringsverktyget 
i Europa. Även om den grundläggande fält-
testade designen inte har ändrats, så har själva 
basenheten genomgått mer än 20 förbättringar 
jämfört med den föregående modellen. Det nya 
höljet gör att de inre komponenterna är mer 
lättåtkomliga för underhållsarbete. Cylinderkolv-
stången har försetts med ett nytt skyddshölje, 
och låsmuttern har förbättrats. Vidare har bultar, 
tappar och lager justerats för att göra käftbytena 
ännu enklare. Dessutom underlättar en enhetlig 
design av MP-reservdelarna arbetet för ägare 
av flera Caterpillar-arbetsredskap. Lanseringen 
av ett antal ombyggnadskit för ombyggnad av 
äldre och nyare käftuppsättningar optimerar 
dessutom underhållsarbetet.  Alla förändringar 
underlättar arbetet och medför såväl tids- som 
kostnadsbesparingar.

Ny S-käft
Förutom de ändringar som avser de befintliga 
sex käftuppsättningarna, tillkommer den helt 
nya S-käften. Den nya S-käften har utformats 
för att kunna klippa av och minska storleken 
på de metallobjekt som man vanligtvis hittar på 
demoleringsanläggningar. Den är försedd med 
en genomborrningsspets och ett nötningsblad i 
överkäken och ett tvärgående blad med extra 
styrblad i underkäken. Den raka underkäken 
arbetar med den övre käkens spets och kompri-
merar och plattar ut stålet innan det kapas. Den 
raka undre käken maximerar skärkraften, vilket 
ger en mer effektiv kapförmåga.

Utbytbarhet
De olika käftuppsättningarnas utbytbarhet gör 
multi-processorn till ett mycket effektivt och 
oumbärligt redskap för företag som arbetar 
med demolering och återvinning. Tack vare 
dessa förbättringar är det nu möjligt att byta 

käftuppsättningar i båda riktningarna mellan äldre 
och nyare modeller.

Hög flexibilitet
Varje multi-processor kan utrustas med ett 
brett utbud av utbytbara käftar (CC, CR, PP, 
S, PS och TS). Med en gemensam basenhet 
och ett antal väl utvalda käftuppsättningar kan 
du uppnå enastående flexibilitet med minsta 
möjliga investering, och därigenom klara av de 
flesta uppgifter som behöver göras i samband 
med demoleringsarbeten. Det går snabbt att 
installera och byta de olika käftarna, tack vare 
välplacerade lyftöglor och justerbara låsskruvar 
på käkarna och basenheten. I alla hydrauliska 
arbetsredskap från Caterpillar används Cat® 
HYDO™ Advanced 10-olja. Denna special-
utvalda och kontrollerade högkvalitetsolja ger 
längre livslängd, bredare temperaturintervall och 
förbättrat generellt systemskydd.

www.cat-worktools.com

Skär du järn med bensin på 
MaskinExpo och DEMCON

T2. Där kommer Kinne Maskinteknik att 
utföra diverse svåra skäruppdrag med nya 
bensindrivna Petrogen.   
www.kinnemaskinteknik.com

ter och den nya Globala Patenterade spett-
låsningen, har Furukawa kunnat möjligöra en 
reducering av ljudnivån med hela 7dB.

Furukawa har optimerat hammarens 
komponenter genom användning av en ny 
härdningsprocess vilket bl a ger högre effekt 
med samma arbetsvikt. Samtliga hammare är 
utrustade med ventiljusterare vilket medför 
optimal inställning av hammaren oavsett 
vilken basmaskin som används basmaskin. 

Dessa högkval i tets delar försäkrar lång 
livslängd för professionellt bruk.

www.amas.se

Nya tysta FX från Furukawa





Genombr y tande 
N Y H ET E R

Den indiska författaren  Eknath Easwaran skrev en gång att ” 
tålamod får du inte  över en natt. Det är precis som att bygga 
upp en muskel.du måste träna varje dag” .

Om Easwarans iakttagelse är korrekt, ja, då måste värl-
dens tillverkare och leverantörer av hydraulhammare överlag 
vara en ganska vältrimmad och disciplinerad bransch vid det 
här laget. Detta med tanke på hur långvarig krisen har varit 
i branschen.

Fortfarande i djup svacka
Trots att det finns tecken på återhämtning runt om i 
världen så har de till större delen ännu inte slagit igenom 
i de olika delarna av bygg- och rivningsindustrierna. 

“Vi befinner oss fortfarande långt nere i svackan. 
Och vi vet ännu inte när och i vilken utsträckning åter-
hämtningen kommer”, konstaterar  Dick van der Starre 
på Furukawa Rock Drill Europe (FRD). 

Hammartillverkarna kanske måste vänta länge? En-
ligt Antonio Cannao på den italienska tillverkaren Pro-
move “Tror vi att den globala försäljningen kommer att 
vara i stort sett oförändrad under de kommande åren. 
Detta på grund av en allmän  överhettning i  byggsek-
torn de senaste med kortsiktiga åtgärder, till exempel 
prissänkningar, som ofta snabbt kan ge mer pengar i 
kassan, men som istället kan  leda till mer långsiktiga 
stabilitetsproblem. “Enligt min mening har kundernas 
förväntningar inte förändrats”, säger Cannao. “De vill 
fortfarande ha redskap med hög prestanda och tillför-
litlighet, samt en god teknisk support i form av snabba 
reparationer och  leveranser av reservdelar”.

Cannao tillägger dock att eftersom det numera är 
så otroligt många konkurrenter från hela världen som 
slåss ute på marknaden, så måste det till en del åtgärder 
och fokusering för att kunna vara med och tävla på 
den nya “djungelmarknaden”. “Det enda sättet att 
behålla de kunder som redan använder våra hammare 
är att satsa hårt på tillförlitlighet och eftermarknads-
support’, säger han. “Ett  företag måste också hela 
tiden utveckla tekniska funktioner och prestanda i sina 
produkter, så som vi har gjord med vårt XP-program 
av hydraulhammare, samt se till att hålla priserna på 
en rimlig nivå.”

FRD har agerat på samma sätt, enligt Dick 
van der Starre:

“Mellan 2007 och 2009 ökade vi vår mark-
nadsandel för medelstora hammare i Spanien, som 
är en mycket pressad marknad, från 5,9 till 9,9 procent. 
Inte med stora prissänkningar utan genom att ihop med 
ett stabilt återförsäljarnät upprätthålla vår filosofi, som 
bygger på hög kvalitet, låga underhållskostnader och 
hög prestanda. Därför tror vi starkt på att när marknaden 
väl tar fart så kommer FRD komma ur krisen starkare än 

Tidningen Professionell Demolerings årliga “Hydraulhammarspecialen”

Det går fortfarande 
trögt för bygg- , 
anläggnings- och 
rivningsbranscherna. 
Trots det är det mån-
ga tillverkare av hy-
draulhammare som 
just nu är i färd  med 
att utöka och förbät-
tra sina modellpro-
gram. Det skriver 
PDs USA-redaktör 
Jim Parsons i vår år-
liga hydraulhammar-
översikt. 

Atlas Copcos  nya HB 
3100 hydraulhammare 
och en av  de fyra nya 
handhållna hammarna.
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Kunskap och kapacitet
när det är som bäst

WATERJET ENTREPRENAD AB är Nordens största vattenbilningsentreprenör
med mer än 20 års erfarenhet från branschen

Specialister på

Kunskap och kapacitet

www.wjet.net
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någonsin”. 
Istället för att bara sitta och vänta på att något ska 

hända har många tillverkare jobbat aktivt med att förbättra 
kvalitet och effektivitet i sina produkter. Så när ekonomin 
väl börjar snurra igen och kunderna blir mera  köpbenägna 
kommer de att kunna hitta redskap som är väl anpassade 
för sina behov. 

Mer kraft från Atlas Copco 
Till exempel har Atlas Copco Construction Tools satsat på 
att minska den totala ägandekostnaden för sina hydraul-
hammare. 

“Bara en tredjedel av den totala livscykelkostnaden är 
själva redskapsinvesteringen. Resten är kostnader för maskin-
förare, energiförbrukning, slitna maskinkomponenter med 
mera”, förklarar Torsten Ahr, företagets Marketing Manager 
Hydraulic Attachments.

Bevis på Atlas Copcos insatser finns i de tre nya model-
lerna av tunga hydraulhammare: HB 2000 har en tjänstevikt 
på 2000 kg och ger 10 procent mer kraft än sin föregångare, 
HB 200. Även de nya HB 3100 (3100 kg ) och HB 4700  
(4700 kg) levererar 5 och 13 procent mer kraft än de tidigare 
modellerna.  

De tre hammarna erbjuder alla högre effekt/viktförhål-
lande, så att mindre bärare och grävmaskiner kan utföra mer 
arbete. De är också utrustade med Atlas Copcos PowerAdapt 
system, som automatiskt stänger av hydraulhammaren om  
bäraren blir överbelastad.  

“För att säkerställa att våra kunder kan dra full nytta av 
våra redskap i fråga om effektivitet och maximal effekt, var 
beslutet att utrusta dem med PowerAdapt ett logiskt steg“, 
säger Torsten Ahr. 

De tre nya modellerna är också utrustade med alla 
övriga egenskaper i Atlas Copcos tunga serie:  VibroSilenced-
systemet skyddar operatörerna mot buller och vibration. Au-
toControl med automatisk slagväxling optimerar slagenergi 
och slagfrekvens och maximerar alltid slagprestandan till 
materialets hårdhet. Centralsmörjningssystem ContiLube II 
är monterat direkt på hammaren.

Med StartSelect-systemet är det möjligt att ställa in 
egenskaperna för start och stopp beroende på aktuella arbets-
förhållanden. Dammskyddsystemet DustProtector II finns som 
tillval, som hindrar stendamm och andra oönskade partiklar 
från att komma in i den nedre delen av hammaren.

Tekniska data  HB 2000 HB 3100 HB 4700
Arbetsvikt (kg)  2000 3100 4700
Bärarens vikt (t) 22-38 32-52 45-80
Oljeflöde (l/min) 150-190 210-270 260-340
Arbetstryck (bar) 160-18 160-180 160-180
Frekvens (slag/minut) 300-600 280-560 280-520

Atlas Copco har också lanserat fyra nya modeller av hand-
hållna hydraulhammare med mindre vibrationer. Detta 
genom att överföra en teknisk lösning från  serien av 
trycklufthammare där vibrationerna har reducerats på de 
fjädrande handtagen genom att hänga upp det tunga 
handtaget i en dämpande ledaxel. Detta förbättrar an-
vändarkomforten

Tekniska data     LH190 E   LH230 E   LH 280E  LH 400 E
Vikt1 (kg)      23     26,5     29,5  37
Längd2 (mm)    650     700     728   728
Oljeflöde (l/m)    20     20-30    20-30  30-40
Arbetstryck(bar)    115     125     125   125
Return line press. max.  10 bar    15 bar    15 bar  15 bar
Frekvens (bpm)    1600    1500-1950  1400-1850 1100-1350
Vibrationsnivå 3 (m/s2)   4,8     4,6     4,9   6,1
EHTMA-klass     C      C/D     C/D   D/E

1 Vikt för LH 190 E medHex 25, övriga med Hex 32.
2 Längd för LH 190 E medHex 25, övriga med Hex 32.
3 LH 190 E, LH 230 E och LH 280 E mäts vid 20 l/min, LH 400 E mäts 30 l/min.

FRD FX arbetar tystare 
FRD har introducerat sin nya FX-serie hydraulhammare. De 
fem modellerna är utrustade med en nyutvecklad mono-
blockcylinder utan sidobultar, lätt utbytbara komponenter, 
mer kraft och lägre ljudnivå. Genom ett forskningssamarbete 

med Tokyos tekniska universitet har FRD lyckats  minska  
ljudnivån på de nya hydraulhammarna. En helt ny kon-
struktion av dämpningsmekanismen minimerar rekylen 
till grävmaskinen, vilket i sin tur minskar vibrationerna för 
maskinföraren. Tack vare den nya hammarkroppen, det 
slutna höljet med gummitäckta servicepunkter och den nya 
internationellt patenterade spettlåsningen har FRD lyckats 
reducera ljudnivån rejält. Alla FX-modeller finns med Stand-
ard-, Silent- eller extra-Silent-konstruktion av höljet.

FX-serien har arbetsvikter från 66 till 300 kg och är 
avsedd för minigrävare på mellan 0,5 och 7 ton . Samtliga 
hammare är utrustade med ventiljusterare som optimerar 
inställning av hammaren oavsett vilken basmaskin som 
används. FX-serien är också försedd med lätt utbytbara och 
slitstarka komponenter. Både främre bussning och spett är 
lättillgängliga för att snabbt kunna bytas ut.

Tekniska data  FX15   FX25  FX35  FX45  FX55
Arbetsvikt, standard (kg) 61  88  131  170  225
Arbetsvikt, T-BOX (kg) 96  130  175  245, 
Arbetsvikt, standard (kg) 69  101  146  187  245
Arbetsvikt, XS-BOX (kg) 113  152  202  275
Höjd, m. spett, stan. (mm) 816 
Höjd m. spett, XS BOX (mm)  961  1062  1173  1276
Arbetstryck (bar) min 100  100  120  120  120
  max  140  140  160  160  160
Oljeflöde (1/min) min 10  18  24  30  40
   max 22  32  42  56  72
Frekvens (slag/minut) min 600  600  600  600  500
   max 1500  1300  1100  1000
Spett, diameter (mm) 36  45  52  60  68
Spett,  effektiv längd (mm) 234  293  322  355  378
Spett, vikt  (kg)  2,6  5  8  11  15
Slangdim. (mm)  9  12  12  12  12
Basmaskinvikt (ton) 0,85~1,5 1,35~2,5 1,9~3,5 3,0~4,5  4,0~5,5

 Mångsidig Doosan DXB
Doosans nya hydraulhammare i DXB-serien kan användas 
på både minigrävare och stora grävmaskiner från Doosan 
och även andra tillverkare. DXB36, DXB90, DXB170, 
DXB190 och DXB260 är utvecklade för rivnings-, bygg- 
och gruvarbeten och har en enkel, robust konstruktion 
som ger effektiv och tillförlitlig prestanda, låga underhålls-
kostnader, förarkomfort och ett gott maskinskydd. Det 
överlägsna effekt/viktförhållandet ger DXB-serien en 
mycket effektiv minskning av sten-, block-, betong- och 
andra rivningsavfall, men även utmärkta grävegenskaper 
på arbetsplatser.

DXB170 och DXB260 är de första modellerna som 
introduceras på den europeiska marknaden. De är utveck-
lade för att användas i rivningsarbeten, motorvägs- och 
vägprojekt, gruvdrift och allmänna byggprojekt. DXB170 
är lämplig för grävmaskiner från 18 till 28 ton, medan 
DXB260 är avsedd för maskiner mellan 27 och 37 ton. 

Doosans DXB-teknik ser till att skydda grävmaskinen 
genom att minska arbetstrycktopparna. Den övergripande 
prestandan har ökats med energiåtervinning och ett pat-
enterat ventilsystem. Andra egenskaper är till exempel 
en kolv och cylinder med hög kvalitet som tillverkas med 
exakta toleranser, samt ett avancerat dämpningssystem 
som skyddar hammaren mot tomslag. Alla maskindelar 
är också utvecklade med snäva toleranser vilket leder till 
lägre underhållskostnader. 

Kompakta hydraulhammare från Sandvik
Sandviks revolutionerande program av kompakta hydraul-
hammare kombinerar enkelhet och kostnadseffektivitet 
med effekt/viktförhållande i särklass. Modellerna med 
beteckningarna BR111, BR 222 och BR333 är avsedda för 
bärare i viktklasser mellan 0,8 och 4 ton.

De tre modellerna har en strömlinjeformad lättvikts-
konstruktion som gör dem idealiska för applikationer i 
trånga utrymmen, medan konstant slagenergi maximerar 
slagfrekvensen oberoende av oljeflödet. En förenklad 
och mer robust hydraulik med färre ventiler och större 
retur-tryckstolerans, gör dem lätta att matcha till olika 
hydrauliska oljeflöden och bärare, till exempel minigrävare, 
skidsteerlastare och andra kompakta maskiner.

Två nya 
hydraulham-
mare  i FRD:s 
FX-sortiment.
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Sandvik lanserar två nya kompakta 
hydraulhammare.

Utan kolvstång och med 
endast två rörliga delar behöver 
Sandviks kompakta hydraulham-

mare minimalt underhåll och har låga 
ägande- och driftskostnader. Modeller-

na kräver ingen periodisk gaspåfyllning och 
kan återförslutas på bara 45 minuter. Den 
integrerade lägre bussningen kan ersättas 
på bara 10 minuter för snabb service och 
ökad tillgänglighet. 

Tåliga Montabert Blue Line
För att tillgodose behoven för entrepre-
nörer som inte använder hydraulham-
mare varje dag i arbetet erbjuder Mon-
tabert sitt Blue Line-sortiment, som har 
en enkel, kostnadseffektiv konstruktion 
med hög prestanda, effektivitet, hållbar-
het och enkel service. 

Blue Line-modellerna har hög pre-
standa som är baserad på ett pa-
tenterat ventilsystem och ett system 
för energiåtervinning. Huvudventilen 
och kväveackumulatorn kontrollerar 
kolvens rörelser, vilket ökar den totala 
prestandan och effektiviteten genom att 
optimera slagkraften i hammaren. Sys-
temet för energiåtervinning 
ökar slagkraften genom 
att använda den energi 
som genereras när kol-
ven slår tillbaka. Detta 
system möjliggör en 
automatisk ökning 
a v  h a m m a re n s 
slagfrekvens när 
det används i 
hårda material 

Den första 
model len i  B lue 

Line-serien heter XL1700 
och är på 1,7 ton. Den kan ge en 
slagkraft  på 3400 J, en slagfrekvens 
på 600 slag/minut och har en spett-
diameter på 137 mm. XL1700 kan 
användas på grävmaskiner med  ett 

lägsta och högsta oljeflöde på 100 till 150 
l/min och ett arbetstryck på 180 bar. 

FRD Xcentric Ripper
Xcentric Ripper är en ny hydraulhammare 
från Furukawa som utvecklats i samar-
bete med det spanska verkstadsföretaget 
Grado Cero för att utföra arbeten på 
kortare tid, till lägre kostnad och med 
en lägre ljudnivå. Hammaren har en 
nyutvecklad och patenterad ackumula-
torteknik som gör den mer produktiv 
än alla konkurrenter på marknaden.    
 Xcentric Ripper är också utveck-
lad för att utföra arbeten under tuf-
far arbetsförhållanden i till exempel 
tunnlar, grundarbeten och under 
vatten utan  några särskilda modi-
fieringar. Ett brett utbud av Xcentric 
Ripper-modeller kommer att finnas 
tillgänglig, med 10 olika storlekar 
för grävmaskiner från 2 till 85 ton. 
De tre första modellerna som introdu-
ceras heter XR 6 G0 för 5 till 9 tons 
grävmaskiner och traktorgrävare, XR 
25 G0 för 19 till 25 tons grävmaski-

ner och XR 35 G0 för 30 till 39 tons 
grävmaskiner. 

Hilti uppdaterar sina 
tryckluftshammare

Många tillverkare har också 
uppgraderat sina modeller av 
tryckluftshammare. Hiltis nya 

lansering i detta segment 
heter TE 3000-AVR, som kan 

BR 333 är en 
av Sandviks två 
nya kompakta 
hydraulhammare.

En av modellerna i Monta-
berts nya Blue Line.

Hilti TE 1500-AVR är en ny handhållen och stark tryckluftsham-
mare som är lämplig för lätta rivningsarbeten inomhus. På Bauma 
lanserades även den tyngre Hilti TE 3000-AVR.
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Kontakta BJÖRKS MASKIN AB
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Marknadsledande i Skandinavien 

230 sålda sorteringsverk 

sedan lanseringen 2006

Den enda på marknaden med 
variabla hydraulikpumpar/
lastkännande hydraulik

Sorterar sprängsten, jord, grus, krossad sten, finsortering och återvinning.

Demo/hyrmaskiner säljes

Fredheim Maskin AS 

Monternr R18, R20

Inbyte/säljes för kund

-10 Keestrack nya modeller i lager -06  Powerscreen Chieftain 2100, 3 däck 1st  MaskinMekano LS902, 05/-07  
-10 Keestrack Käftkross -04  Finlay Reclaimer 883 1st Powerscreen Chieftain, 1400 på hjul 
 -09 Keestrack Novum (hyr) -04  Finlay Supertrack 694, 790.000:- 1st  Powerscreen Chieftain, 1200  
-09 Keestrack Combo (hyr) -99  Svedala Sikt VLB312, 3 däck 3st  Powerscreen Mark l, Mark ll  
-08 Keestrack Destroyer 11.12 (hyr)   1st  Powerscreen Transportör, Mobil 60 
      1st  TESAB Slagkross 643

MOBILE CRUSHING AND SCREENING EQUIPMENTMOBILE CRUSHING AND SCREENING EQUIPMENT

NYHET
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ge samma kraft som ett luftverktyg i samma viktklass, 
men utan att behöva luftkompressor för att ge samma 
slagkraft. Detta gör verktyget mycket smidigt. 

Den här nya modellen väger 29,5 kg och kan ge 
en slagenergi på upp till 67,79Nm, vilket motsvarar 
upp till 6 ton material per timme. Eftersom hammaren 
inte behöver någon luftkompressor går det snabbt att 
börja arbeta med den. Det är också ett flexibelt och 
lätt verktyg  att använda 

Dessutom är TE 3000-AVR  utrustad med aktiv 
vibrationsreducering (AVR= Active Vibration Reduc-
tion) som  avsevärt minskar vibrationerna under drift 
och därmed minskar tröttheten så att maskinoper-
atören kan arbeta längre. Ett aktivt kylsystem minskar 
maskinslitaget  i alla miljöer på arbetsplatserna. För 
bästa mångsidighet använder TE 3000-AVR samma 
standardmejsel  som andra tryckluftsdrivna verktyg på 
motorn, elektronik och mekaniska komponenter. 

För mindre applikationer finns också Hilt is 
nya TE1500-AVR. Den är ideal isk för al lt  från 
att ta bort betonggrunder t i l l  att gräva i lera 
och för rörledningar och elektriska installationer. 
TE1500-AVR erbjuder även utökade hållbarhet. 
Slagkraften i hammaren levereras av en 1 800-watts 
motor som ger en kapacitet på upp till 1 950 slag 
per minut för att effektivt bryta upp till exempel golv, 
stenplattor eller grunder. 

Chicago Pneumatic för 
handhållen prestanda

Atlas Copco-ägda Chicago 
Pneumatic har lanserat sina nya 

handhållna tryckluftshammare med 
beteckningarna CP 0112, CP 0112 S och 
CP 0112 EX.  Alla har ett uppgraderat 
ventilsystem som ger 15 procents ökn-
ing av prestanda jämfört med företagets 
tidigare CP 0111-serie. 

CP 0112-serien bygger  på många 
andra sätt på samma beprövade egen-
skaper från föregångaren. De smidda 
delarna är tillverkade av legerat stål 
för att öka hållbarheten. En integre-
rad centralsmörjning ger kontinuerlig 
smörjning.  CP 0112-serien är de lät-
taste handhållna tryckluftshammarna 

i Chicago Pneumatic-programmet och 
väger mellan 13,5 och 16 kg. De är särskilt 

väl lämpade i arbetsförhållande där det är viktigt 
med enkel hantering och viktbegränsningar. CP 
0112 kan användas i lätta rivningsarbeten som till 
exempel golv, trottoarer, frusen mark och murade 
väggar. Den mer specialiserade CP 0112 EX har 
ett längre handtag, vilket gör den idealisk för 

lättare grävningsapplikationer. CP 0112 S är 
en tystare version av den nya serien och är 

därför lämplig i applikationer som 
kräver låga ljudnivåer.    En helt ny typ av rinvigsverkty, 

Xentric Ripper från Furukawa. Det 
komemr att bli intressant att följa 
utveckling av detta verktyg och hur 
det mottas av entreprenörerna.

En av de nya handhållna 
tryckluftshammarna i Chicago 
Pneumatics-serien. 



Rivnings-/sorteringsgrip

Möt oss på MaskinExpo!
Monter X51, X53

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

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

Multiverktyg

PulveriserareHanteringsgrip Rivningsgrip/kross

Rivningssax

Sikt-/krosskopa
grävmaskiner
Lastmaskiner

Entrack breddar med Robi.

Hydraulhammare

www.ramtec.fi

www.entrack.se

Kleemann flyttar in i sin nya produktionsanläggning, 
med över 125 000 m2 tillverkningsyta. Detta ger 
Kleemann ökad flexibilitet i tillverkningen och ökad 
tillverkningskapacitet. 

Kleemanns nya fabrik har en fabriksyta på 
över 35 000 m2 och är anpassad efter de stora 
måtten på de kross- och sorteringsanläggningar 
man tillverkar. ”Totalt förfogar vi över 125 000 m2 
. Eftersom våra kross- och sorteringsverk är så 
stora har vi också stora ytor utomhus för lager och 
färdiga maskiner. Kontorsbyggnaden på 4 000 
m2 har rymliga kontor, flera konferenslokaler, ett 
utbildningscenter och en matsal”, berättar Berthold 
Grießhaber, produktionschef på Kleemann GmbH. 
Grießhaber och hans team av externa arkitekter, 
ingenjörer och professionella designers, samt 
representanter från interna avdelningar, har under 
ett år slagit samman tre produktionsanläggningar 
till en enda under ett tak - och detta utan att 
störa den dagliga produktionen. ”Naturligtvis var 
det nödvändigt att uppfylla leveranstiderna under 
tiden”, säger Grießhaber. 

Processoptimering: högre 
produktkvalitet, större flexibi-

litet och högre kapacitet 
De mobila kross- och sorteringsanläggningarna 

Kleemann flyttar in i ny fabrik för tillverk-
ning av kross- och sorteringsmaskiner

monteras nu i fyra linjer enligt löpande band 
principen.  Monteringslinjerna kan, beroende på 
orderläget, flexibelt anpassas till de efterfrågade 
produkterna. Där man i förra veckan monterade 
sorteringsverk, kan man i nästa vecka producera 
en stenkross. Genom förbättring av alla pro-
cesser, i kombination med större ytor kommer 
produktionskapaciteten att öka betydligt. Des-
sutom byggdes på många områden helt nya 
produktionsanläggningar. Till exempel finns det 
en helt ny CNC styrd fleroperationsmaskin som är 
stor nog att kunna bearbeta krosskroppar, rotorer 
och käkar i en uppspänning. Här finns även en 
ny lackeringsanläggning för stora detaljer, vilken 
har en kapacitet på hela 30 tons bärkraft och 2 
000 m2 ytkapacitet. Med denna vill Kleemann 
komma bort från våt färg till pulverlack, vilket 
inte bara är ett viktigt steg för att öka kvaliteten 
på ytbehandlingen, utan även skonsammare 
mot miljön. Tillsammans med den lika nya 
sandblästringsmaskinen kan kvaliteten förbät-
tras ytterligare. 

Wirtgen Groups distributionsnät 
sörjer för ökad efterfrågan 

Allt eftersom integrationen av Kleemann i 
Wirtgen groups distributionsnät fortgår kommer 

utvecklingen av internationella marknader och 
andra kundsegment att öka orderingången. 
Från 1 januari 2010 har Wirtgen koncernens 
dotterbolag börjat distribuera Kleemanns 
produkter. ”Med vår nya produktion-
sanläggning, har vi nu den nödvändiga 
produktionskapaciteten för att tillgodose 
ökad efterfrågan från de nyöppnade 
marknaderna”, säger Markus Wörner, 
General Sales Manager för Kleemann 
GmbH. 

“Lokaliseringen i Tyskland, tillsammans 
med kunskapen hos Kleemanns anställda, är en 
garanti för att upprätthålla hög kvalitet och garan-

terat snabb tillgång 
till Kleemann maskiner – det kan våra 
kunder lita på”, säger en talesman.

www.wirtgen.se
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Mässan Maskinexpo har passerat drömgränsen 500 utstäl-
lare och vid pressläggning låg antalet utställare på hela 525 
företag. En imponerande prestation, inte bara av Maskinexpo 
som en välarrangerad maskinmässa utan även av utställarna 
själva. Det höga utställarantalet är ett mycket gott tecken på 
att marknaden är på väg uppåt igen.

Askmolnseffekten
Utställarna är “hemma” och nu hänger det bara på att 
locka besökarna. Förra året med allt vad det innebar av 
lågkonjunktur och tråkigheter för tillverkare, leverantörer 
och entreprenörer resulterade i färre besökare på mässan än 
vad man hoppats på. Men i år är förutsättningarna betydligt 
bättre och man borde komma över 30 000 besökare. Faktum 
är att möjligheterna är mycket goda för att man kan slå den 
gränsen med besked. Mässan Nordbygg är ett exempel på att 
entreprenörerna är intresserade av att titta på nya produkter. 
Mässan lockade över 900 utställare och 55 000 besökare. 
En annan faktor som kan öka på besökarantalet är det som 
istället drabbade tyska mässan Bauma negativt, nämligen 
askmolnet från vulkanen på Island. Många besökare från hela 
världen inklusive Sverige tvingades att stanna hemma p g a 
naturens utspel. Men för att komma till Maskinexpo behöver 
man inte vara bevingad. Därför kan askmolnseffekten vara 
positiv för lokala och nationella mässor. För faktum är att alla 
de internationella tillverkarnas nya produkter som visades 
på Bauma kommer att visas på Maskinexpo också, om de 
ställer ut på mässan. 

Kraftfullt bred mässa
Om det nu skulle vara någon som inte känner till vid det 
här laget så arrangeras Maskinexpo på Barkarby Flygplats. 
Datum för evenemanget är den 27-29 maj. Utställarna består 
av tillverkare och leverantörer inom entreprenad, redskap, 

525 utställare!
tillbehör, vägunderhåll, transportbilar, park- och grönytor, 
lantbruk och bergsbruk. Men det finns risk för att årets 
Maskinexpo blir den sista på denna plats. Järfälla Kommun 
har flaggat för att man vill ta området i anspråk för at bygga 
5000 nya bostäder. Men utgången i ärendet är ännu oklart. 
Om ingen byggnation kommer igång på flygplatsområdet 
torde kommunens hyresintäkter väga så pass tungt att man 
låter mässan vara kvar på området tills man beslutar att sätta 
spaden i marken.

Bergsektorn och Stockholm 
Truck Meet på MaskinExpo

Maskiner för bygg- och anläggning dominerar mässan men 
en annan viktig del är bergssektorn. Bergsprängningsentre-
prenörernas förening, BEF kraftsamlar och skapar i samarbete 
med MaskinExpo ett nytt forum för utställare relaterade till 
bergarbeten. Ett eget område på MaskinExpo underlättar för 
branschens besökare att hitta sektorn samtidigt som utställare 
enklare knyter nya kontakter med konsulter, utbildare, organi-
sationer och myndigheter verksamma inom vår bransch.

En annan nyhet för året mässa är att Stockholm Truck 
Meet visar 150 kromade, motivlackade och extrautrustade 
lastbilar. En av bilarna är vinnaren av Nordic Trophy 2009 med 
motiv från filmen ”Nu blåser vi snuten”. Stockholm Truck 
Meet kommer att finnas på plats 28-29 maj.

Professionell Demolering på MaskinExpo
Professionell Demolering och systertidningen Svensk Rental 
Tidning ställer i vanlig ordning ut på MaskinExpo. Du hittar 
tidningarna i monter Pr12 intill huvudentrén. De flesta av 
nyhetsnotiserna i den här utgåvan av tidningen innehåller 
produkter som kommer att visas på MaskinExpo.

www.maskinexpo

MaskinExpo har 
nått drömgrän-
sen 500 utställare, 
noga räknat 525 vid 
pressläggning.
Nu kan ingen annan 
Nordisk maskinmäs-
sa hota MaskinExpo.
Nästa mål är nu att 
slå rekord ifråga 
om antal besökare 
och där är utsik-
terna goda. Det finns 
många nya produk-
ter att visa och ett 
stort uppdämt behov 
bland landets entre-
prenörer att testa 
nya maskiner.
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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!



Triss i lastare från Wiklund Kramer Allrad
Nya generalagenten Wiklund Trading presenterar 
smidiga hjullastarna Kramer 480, Kramer 460 och 
stabila teleskoplastaren Kramer Allrad 1245. Tyska 
Kramer Allrad presenterar totalt åtta nya modeller i 
år, varav tre modeller kommer att Sverigelanseras 
exklusivt på årets MaskinExpo. Kramer 480 och 680 
är uppdaterade på en mängd olika punkter jämfört 
med sina framgångsrika föregångare. Bland annat 
kan nämnas den nya komforthytten, miljömotorn steg 
3 och en klart förbättrad ljudnivå. Precis som tidigare 
byggs Kramer Allrad på en stabil ram. Maskinerna 
är utrustade med 4-hjulsdrift samt 4-hjulsstyrn-
ing vilket gör maskinen otroligt stabil och smidig. 
Användningsområdena är många – dessa smidiga 
maskiner syns på från uthyrningsföretag, byggföretag, 
trädgårdsanläggare med mera. Kramer Allrad 1245 
är en liten teleskoplastare som är mycket intressant 
för byggföretag och uthyrningsföretag. Maskinen 
väger 2530 kg och har en bredden 1560 mm och 

Den tredje generationen EC Oil – redskapsfästet 
med automatisk oljekoppling från engcon – har 
fått en konstruktion som tål ännu tuffare tag. 
Dessutom har den senaste versionen försetts 
med elkontakt. Den första prototypen av EC Oil 
från engcon kom 2004. Andra generationens 
fördelar – bland annat en robust konstruktion och 
glappfria anslutningar – finns kvar. Men förbät-
tringar har hela tiden lagts till och nu kommer 
alltså den tredje generationen. Den stora nyheten 
är att anslutningsblocken flyttats in i fästet. På så 
sätt skyddas anslutningarna effektivt mot slag, 
stötar och smuts.

“Livslängden är helt avgörande för en 
produkts långsiktiga lönsamhet. Med den nya 
konstruktionen blir det ännu mer lönsamt att 
använda EC Oil”, säger engcons ägare Stig 
Engström.

Den andra stora nyheten är att nya EC Oil 
har försetts med elkontakt som gör den maximalt 
flexibel i kombination redskapsfäste på maskinen 
& tiltrotator. Vid MaskinExpo på Barkarby flygfält 
i slutet av maj visas nya EC Oil.

www.engcon.se

Fabrikatet Dagaman är en serie kompakta 
lastmaskiner som säljs för användning inom 
sektorer som jordbruk, skogsnäring, park 
tillika entreprenadsektorn. Sortimentet pre-

senteras på en egen hemsida med adressen 
www.dagaman.se. 

Sedan en tid tillbaka satsar man kraft-
fullt på entreprenadsektorn och i 

synnerhet på rivning, återvinning 
och rentalmarknaden.

I sortimentet finns sju olika 
modeller som spänner i vikter 
från 500 kg till 5 ton. Den modell  
som kanske är mest intressant 
för renoverings och utrivnings-
sektorn är den minsta kal lad 
Dagaman Guld. Produkten är 
en liten skidsteer som tar sig in 
smidigt i trånga lokaler och las-
tar ut rivningsrester snabbt och 
effektivt. Men även de övriga 
modellerna i Dagaman-serien 
lämpar sig väl för utlastning. 
Även  fö r  ren ta lb ranschen 
torde produktserien lämpa sig 
väl. Till maskinerna hör även 
ett brett verktygssortiment.

Nylunds Maskiner kom-
mer att ställa ut på mässan 
DEMCON med t i l lhörande 

ExpoRent i  höst där användarna får 
möjlighet att bekanta sig med maskinerna. 
Nylunds Maskiner AB ställde ut även på 
Nordbygg i Stockholm tidigare i år.

www.nylundsmaskiner.se

Smart kompaktlastare 
från Nylunds Maskiner

Anders Olsson (till höger), ägare och 
vd för verksamheten tillsammans med 
företagets reservelschef Stefan Sand-
berg och nya Dagaman Guld.

Nya EC Oil – mer 
flexibel, ännu tuffare

Ren luft snabbt på 
bygget med Heylo

På mässan Nordbygg i mars visade 
Göteborgsföretaget BVM, Bygg Vär-
me Maskiner ett smart och standar-
diserat system för att enkelt skapa ett 
undertryck vid renoveringsarbeten i 
trånga utrymmen. 

Det flesta som jobbar inom riv-
nings- och renoveringsbranschen vet 
hur olidligt arbete kan vara vid utriv-
ning av exempelvis trånga badrum. 
Utan ett effektivt ventilations och 
utsugningssystem är luften mycket 
skadliga att andas in. Heylos FT 500 
HEPA med HEPA-filter och tillsatsen 
Heylo DCD system för att skapa ett 
undertryck gör att den dammiga 
luften snabbt sugs ut genom under-
trycket och de skadliga partiklarna 
fastnar i HEPA-filtret. Hela kittet är 
smidigt att ta med sig. Fläkten i sig 
väger bara 19,9 kg och tillsatsen kom-

mer samlad i en väska. Etableringsti-
den är närmast minimal vilket innebär 
bra arbetsklimat på nolltid.

Heylo FT 500 HEPAs hölje är 
specialbehandlat med MICROBAN®, 
ett antimicrobiellt skydd mot tillväxt 
av bakterier och mögel som kan 
orsaka missfärgning, lukt och pro-
duktförsämring. Heylo FT 500 HEPA 
kan utrustas med en avancerad 
kombination av filter beroende på 
användningsområde. 

Heylo FT 500 HEPA kan förses 
med grovfilter G4, finfilter F9, abso-
lutfilter (Hepa H13), aktivt kolfilter 
(ca. 450g/m2) eller en kombination 
av dessa.

På Nordbygg-mässan demonstre-
rade BVMs Roger Olsson systemet för 
intresserade kunder.

www.bvm.se

Roger Olsson på BVM med Heylo FT 500 HEPA och undertryckstillsatsen Heylo 
DCD och en intresserad Bosse Lamm i bakgrunden med kollega.
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höjden 1940 mm. 1245 har en lyftkapacitet på max 
1200kg, och en lyfthöjd på hela 4300 mm. Vilket ger 
en otrolig prestandaratio med tanke på maskinens 
vikt och storlek. Naturligtvis är maskinen 4-hjulsdriven 
och 4-hjulsstyrd precis som övriga Kramer Allrad 
maskiner, vilket innebär en mycket stabil och smidig 
maskin. Kramer Allrad 480, 680 och 1245 finns i 
monter S7 hos Wiklund Trading Int. AB.

www.wiklundtrading.com



På mässan Bauma i 
München i slutet av 
april introducerade 
tillverkaren Brokk 
AB en ny fjärrstyrd 
rivningsrobot. Det är 
den tredje nya mod-
ellen i ordningen på 
kort tid som rullar 
ut från fabriken i 
Skellefteå.
Brokk 160, är en ny generation av 
rivningsmaskiner med stor kraft i ett 
ovanligt kompakt format. Nya gene-
rationen Brokk 160 är en kraftfull för-
stärkning av Brokks mellansegment. 
Den är, enligt Brokk,  svaret på 
många kunders önskemål: en 
kombination av en mycket 
flexibel och samtidigt lätt 
maskin (1600 kg). Brokk 
160 är hela 12% mer ef-
fektiv än den befintliga tyngre Brokk 
180 och har ändå kapacitet att bära 
samma verktyg.

“Med den här maskinen har 
vi tagit Brokk-konceptet ett steg 
vidare genom att leverera mer kraft 
i ett mindre format”, säger Martin 
Krupicka, VD för Brokk. 

“Brokk 160 är inte en nedskalad 
version av vår tidigare modell, vilket 
hade inneburit att vi fått minska på 
kraven på kapacitet och material. 
I stället har vi använt våra 30 års 
erfarenhet av rivningsmaskiner 
och konstruerat en helt ny modell 
från grunden, designad för önskad 
storlek och kapacitet. Brokk 160 är 
ett nytt bevis på att vi kan leverera 
fjärrstyrda rivningsmaskiner som man 
verkligen kan vara säker på att man 
kan utföra jobbet med”, tillägger 
Martin Krupicka.

Perfekt storlek – 
inga kompromisser

Mikael Hedlund, VD och ägare till 
ABRAB Industri och Byggservice, har 
testat den nya maskinen i en tuff och 
krävande miljö.

“Brokk 160 är en ytterst använd-
bar maskin tack vare storleken och 
effektiviteten. Enkel service och un-
derhåll är mycket viktigt för oss och 
nya Brokk 160 innebär verkligen en 
förbättring på det området”, säger 
han och fortsätter:

“Att maskinen verkligen levere-

Och en till från Brokk!
rar och klarar kontinuerlig drift är det 
viktigaste och Brokk har nu utvecklat 
en maskin som uppfyller detta, utan 
att göra det klassiska misstaget att 
lägga till en massa onödiga finesser 
på bekostnad av tillförlitlighet. 
Jag tror att Brokk 160 kommer 
att bli en stor succé i hela värl-
den”, avslutar han.

Kännetecken för 
nya Brokk 160

Den har en kompakt stor-
lek förenat med låg 
vikt och små yttermått 

“Den ökade slagkraften kom-
binerad med den mindre maski-

nens ökade flexibilitet kommer 
att ge Brokk-användarna 

möjlighet att genomföra 
jobben ännu snabbare än 

tidigare”, avslutar Martin 
Krupicka.

www.brokk.com
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som ger betydligt bättre åtkomst på 
arbetsplatsen. Detta i förening med 
ökad flexibilitet och enklare transport 
med mera. Brokk 160 är en kraftfull 
maskin med 18,5 kW elektrisk mo-
tor med låg energiförbrukning, ger 
bättre effekt än större maskiner.

Brokk 160 är perfekt för säker 
och effektiv rivning inom bygg-, 
tunnel-, gruv-, cement-, process- 
och kärnkraftsindustrin. Det är en 
stabil maskin som kan bära tunga, 
högpresterande verktyg. Ett 
annat kännetecken enligt 
tillverkaren är enkel ser-
vice och underhåll tack 
vare förbättrad kon-
struktion med färre 
servicepunkter.

Dimensionerna 
på den nya maski-
nen är överraskande 
små med bredden 780 
mm, höjden 1254 mm. 
Den har imponerande 
slagkraft på över 406 
Joule vid hammarens 
spets. Maskinen har en 
dessutom en räckvidd på 
4,8 meter, inklusive Atlas 
Copcos hammare SB 
202, vilket är mycket 
användbart i t ex mindre 
cementugnar. 



Nu utökas ALLUs succéskopor i D-serien med 
fyra nya modeller. 

Den lättare modellen av ALLUs finfrak-
tionsskopa är för mindre maskiner som klarar 
-15mm fraktion. De andra tre nya modellerna 
av sikt- och krosskopor är för maskiner mellan 
fyra och femtio ton. 

Nordenpremiär för ALLUs 
nya finfraktionsskopor

Alla fyra modeller visas stolt upp av AMAS 
Svenska AB på MaskinExpo. De nya skoporna 
kompletterar den redan välkända finfraktionssko-
pan och har samma innovativa design. Kunderna 
har spelat en stor roll i utvecklingsprocessen 
av skoporna. Med de nya skoporna inkluderar 
nu hela ALLU D-serien 37 olika modeller som 
kan monteras antingen på grävmaskiner eller 
hjullastare. 

Kraftig ramkonstruktion, högt vridmoment 
gör ALLU D-serie till skopor utöver det vanliga. 
Säkerhetsventilen är standard i alla modeller och 
säkerställer lång livslängd. Kunderna kan välja 
mellan fem olika trummor som ger från -15mm 
till -75mm fraktion. 

Amas Svenska AB visar även nytillkomna 
modeller i Furukawas hydraulhammarserie FX 
samt en helt ny verktygsinnovation från Furukawa 
kallad FRD Ripper. 

www.amas.se

Intresset för att rena slamvatten ökar starkt 
på den svenska marknaden. Den senare 
tiden har Jerneviken fått ett antal förfrågn-
ingar från entreprenörer, fastighetsägare, 
kommuner och landsting på sin Slurrybox. 

“Vi ser t i l l vår stora glädje att Slur-
ryboxen vinner mark dag för dag. Både 
fas t ighetsägarna och ent reprenörerna 
blir mer upplysta om mil jöpåverkan vid 
hantering av slamvatten. Vi ser en klart 
ökad orderingång på denna maskin. Det 
känns riktigt kul”, säger Owe Persson, VD 
på Jerneviken.

 Det förekommer allt oftare att beställare 
av entreprenad ställer högre miljökrav på sina 
leverantörer. Slurryboxen är mycket enkel att 
handha och eliminerar miljöpåverkan. För att 

Slurryboxen vinner mark
använda boxen krävs ingen el utan processen 
drivs enbart med tryckluft. Slurryboxen är en 
god investering som betalar sig snabbt vid 
större jobb. Den bara går och går. Kräver 
ingen direkt passning.  Små entreprenörer 
som inte vill investera i boxen ännu kan hyra 
den av Jerneviken för en rimlig peng. Det 
gör att ingen behöver avstå ett jobb pga. 
svårighet att uppnå beställarens miljökrav 
vad gäller hanteringen av slamvattnet. Slur-
ryboxen har en reningskapacitet på 400 liter 
slamvatten per minut.

Slurryboxen har nu fått en storebror 
som har högre kapacitet för riktigt stora 
jobb. Kapaciteten på den stora maskinen 
ligger på 2500 liter slamvatten per minut.

www.jerneviken.se 

Norska HeatWork är hetare än vanligt på årets 
upplaga av MaskinExpo. Företaget visar stolt upp 
sin nya serie tjälupptiningsmaskiner med ca 25 
procent större kapacitet och som dessutom klarar 
temperaturer på över 100 grader C. 

”Det är en väsentlig förbättring i förhållande till 
andra maskiner på marknaden. HeatWork tar steget 
ut i en helt ny dimension och befäster sin ställning 
som marknadsledare”. 

Temperaturen avgör
“Vi har nu lyckats öka systemets temperatur, vilket 
ger 25 % större kapacitet. Den magiska 100 grader 
C-gränsen har passerats. Företaget har med hjälp 
av patenterad teknologi och stark fokusering på 
FoU över en längre tid lyckats få fram ett koncept 
som ger en ny standard för värme och tjälupptining. 
Forskning har visat att effekten och temperaturen är 
avgörande i början av tjälupptiningsprocessen och 
ger snabbast resultat. Det är också mest ekono-
miskt. Kort och gott: Hög effekt och temperatur = 
snabbare upptining”. Børre Simonsen, administrativ 
direktör i Heatwork AS är mycket nöjd med de 
ändringar som nu lanseras. 

“Heatwork är en innovativ och tidsinriktad 
kvalitetsprodukt och framstår redan nu som ett 
begrepp i anläggningsbranschen. I och med att vi 
har löst dessa utmaningar rent tekniskt ser vi även 
möjligheten för att HeatWork kan tas i användning 
inom helt nya områden och branscher”.

Flera nyheter 
i 2010-modellerna

Företaget meddelar också att de kommer med 
fler nyheter och förbättringar vid lanseringen av 
2010-modellerna, som alla demonstreras 27-29 
maj i monter I29 på MaskinExpo. Bland annat ett 
nytt vattenkylt aggregat, förbättrad HUV/hölje med 4 
serviceluckor, ökad pannkapacitet till 90 kW och en 
ny styrpanel i tillägg till flera andra nyheter. 

HW-isolation
HeatWork AS har utvecklat en egen isolering 

HeatWork nya tjälupptin-
ingsmaskinerna spränger 
drömgränsen 100 grader

för att användas med konceptet. “Rätt isolering 
och övertäckning under upptiningsprocessen är 
förutsättningarna för ett hundra procentigt resultat 
skall kunna uppnås. Ingen värmer upp med dörrar 
och fönster öppna, eller satsar på ett hus utan 
riktig isolering”, påpekar Simonsen. “Vi har kunnat 
påvisa att detta inte alltid stämmer. Resultatet och 
kostnaderna blir då därefter”.

Miljökrav
HeatWork AS inriktar sig på att följa de stränga 
krav som den europeiska marknaden ställer på 
värmepannornas teknologi. ”Därför har vi valt en 
välkänd, europeisk pannleverantör och följer om-
sorgsfullt de standarder och miljökrav som EU ställer 
fortlöpande”. Fabriken befinner sig i Norges Narvik 
och den kom igång med sin produktion 2005 efter 
en omfattande utvecklingsperiod. 

HeatWorks kunder består huvudsakligen 
av maskinentreprenörer, trädgårdsanläggare, 
uthyrningsföretag, kommuner samt företag inom 
byggnads- och anläggningsbranschen. HeatWorks 
förhandlare i Finland/Baltikum/Ryssland är Koneke-
sko Oy och i Syd-Norge Nanset Standard AS. 

www.heatwork.no
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På mässan Bauma lanserade 
Caterpillar en ny ultrahög 
(UHD)  rivningsgrävare kal-
lad DEM50 tillverkad av 
Demlone. 
DEM50 erbjuder en flexibel arbetshöjd på 18, 21 
eller 23 meter och kan bära ett arbetsredskap som 
väger upp till 3 000 kilo genom största delen av ar-
betsområdet. Det här innebär förbättrad prestanda 
och mångsidighet för demoleringsentreprenörer 
jämfört med tidigare modeller tillgängliga från 
Caterpillars återförsäljare. DEM 50 är den första 
maskinen som är ett resultat av ett nära samarbete 
mellan Caterpillar och Demlone, ett dotterbolag till 
det franska företaget Vensys Group, specialiserat på 
demoleringsutrustning.  Byggd på Caterpillar 336D 
L hydraulgrävmaskin, tillverkar Demlone frampartiet 
och monterar ihop den färdiga maskinen.

Förbättrad prestanda
Genom att använda undervagnen från den robusta 
Cat® 336D med specialbyggda, förstärkta övre 
ramar, kan DEM50 arbeta på höjder av 18, 21 
och 23 meter, från ett modulsystem med bom och 
sticka. Dess rivningsutrustning består av en huvud-
bomssektion, bomförlängning på 3 och 5 meter 
och en enskild sticka, som tillåter entreprenörer att 
snabbt växla mellan de tre olika arbetshöjderna.

Maskinen är utrustad med en hydraulisk 
snabbkoppling på bomfoten, där de lägre tapparna 
kontrolleras hydrauliskt från hytten. Alla hydrauliska 
slangar mellan bomfoten och huvudbommen är 
utrustade med snabbutlösare, så att bomkonfigu-
rationen kan ändras på 20 minuter, betydligt mindre 
än de 3-4 timmar det tog på tidigare maskiner.

En grävlastningsbom för standarräckvidd kan 
också användas som tillval. Den använder samma 
snabba infästningssystem. Det här ger ökad produk-
tivitet för kunden, då maskinen kan utföra flera 
olika typer av uppgifter på rivningsplatsen.

Genom att använda Weldox 700 högelastiska 
stål i frampartiets konstruktion, kombinerat med en 
tung motvikt, har DEM50 utformats för att arbeta 
med redskap som väger upp till 3 000 kilo. En stor 
uppsättning av Cat-redskap, inklusive multiproces-
sorer, rivnings- och sorteringsgripar, rivningssaxar 
och -skopor, finns tillgänglig.

Caterpillars verktygskontrollsystem tillåter op-
eratören att programmera upp till 10 hydrauliska 
inställningar för hjälpkretsarnas uteffekt. Det här 
minskar tiden som krävs för att byta arbetsred-
skap, då maskinen kan förinställas att arbeta med 
de avsedda brytarna, pulvriserarna och andra 
redskap.

Stabilitet och säkerhet 
DEM50 är utrustad med Demlones system för 
räckviddskontroll (RMS) som innefattar sensorer på 
varje bomsektion, på maskinens övre ram och på 
bandramen. Dessa sensorer sänder information till 
en central kontrollenhet som registrerar maskinens 
arbetsposition, lutningar där den opererar, bom-

CAT och Demlone tar demolering 
till nya höjder med DEM50

mens utsträckning och bandets position, om den 
är utrustad med variabla bandspårvidder.

Genom en tryckkänslig skärm i hytten, in-
formerar RMS-systemet operatören om maskinens 
position och kapacitet. Om maskinen används 
utanför dess säkerhetsgränser, aktiveras systemets 
larm.

Entreprenörer kan välja mellan Cat 336D L:s 
långa och breda undervagn eller en undervagn 
med hydrauliskt variabel spårvidd (HVG), som ger 
ökad sidledes stabilitet. Bandsystemet HVG tillåter 
en förändring av transportbredden på 2 390 mm 
till full arbetsbredd på 2 820 mm (med 600 mm 
bandbredd) på mindre än en minut.

DEM50 kan förses ett helautomatiskt självsmör-
jningssystem med en programmerbar smörjpump. 
Smörjledningens rördragning har fått ett förbättrat 
stötskydd genom att förses med räfflade, svetsade 
plåtar.

Redskaps- och skopcylindrarna i det främre 
partiet har ett robust skjutbart skydd som skyddar 
cylinderstången. Ett antidammsystem längst ut på 
bommen finns som tillval. Det förbättrar operatö-
rens sikt och minskar påverkan på arbetsmiljön för 
kunden. 

Total kontroll
Cat D-seriens hytt erbjuder hög komfortnivå och 
sikt. Hytten är hydrauliskt tiltbar upp till 30 grader, 
för att ge operatören bättre sikt vid arbete på högsta 
höjd, utan att vara högre än en standardmaskin 
för transport.

En Demlonekompressor monterad i den övre 
strukturens bakre del ger högt lufttryck till en rad 
av munstycken som är placerade på skyddsstruk-
turens utsida, ovanför hytten. Dessa munstycken 
kan användas för att blåsa bort damm och smuts 
från hyttens glastak för att ge god sikt under hela 
arbetet.

Maskinens högupplösta skärm är kopplad till 
ett kamerasystem monterat baktill och en valbar 
kamera på rivningsstickan kan användas för att ge 
närbilder av arbetsområdet.

Enkel transport
Med en vikt på 45-48 ton, beroende på konfigura-
tionen, har DEM50 en maximal transportlängd på 
17,47 m. Valbara UHD och vaggor finns tillgängliga 
för att säkerställa en säker förvaring och enkel 
transport för flera bomelement. Alla bomsektioner 
är utrustade med lyftöglor och den valbara trans-
portvaggan har inbyggda räcken för att underlätta 
för operatören att placera sektionerna.

Nära samarbete
Caterpillar och Demlone har ett nära samarbete för 
en heltäckande uppsättning av ultrahög demoler-
ingsutrustning, som börjar med DEM50, och den 
större DEM70 som gör det möjligt att arbeta på 
26, 29 och 31 meters höjd, och som båda går att 
beställa på Bauma. En tredje maskin, DEM100, kom-
mer att introduceras senare under 2010. 

Caterpillar har bestämts sig för att arbeta med 
Demlone i demoleringssektorn beroende på Dem-
lones djupa marknadskunskaper, ingenjörskonst, 
tillverkning och förmåga till kundanpassning. 

Genom att arbeta tillsammans, kan Caterpillar och 
Demlone ge återförsäljare och kunder förbättrad 
produktflexibilitet, tillgänglighet och prestanda. 
Försäljning och service tillhandahålls av Caterpillars 
återförsäljares nätverk.

www.cat.se

DEM50 specifikationer
Arbetsvikt (kg)  45 360 47 260 47 860
Maximal tapphöjd (m) 18 21 23
Maximal horis. räckvidd (mm) 15 060 14 110 14 260
Maximal redskapsvikt (fram, kg) 3 000 3 000 3 000
Maximal redskapsvikt (sida, kg) 3 000 3 000 2 800
Motor  Cat C9 ACERT
Nettoeffekt (ISO kW/hk) 200/270
Emissionsnivå  Tier 3
Transportlängd (mm) 12 470 15 470 17 470

Om Caterpillar
Under mer än 80 år har Caterpillar Inc. varit med och byggt upp världens 
infrastruktur. Tillsammans med ett världsomfattande nätverk av återförsäljare 
arbetar företaget för en positiv och varaktig förändring på samtliga konti-
nenter. Med 2009 års försäljning och intäkter på 32 396 miljarder USD 
är Caterpillar världens ledande tillverkare av utrustning för byggnads- och 
gruvindustrin, rena diesel- och naturgasmotorer samt industriella gasturbiner. 
Ytterligare information finns tillgänglig på www.cat.com.
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Det är klart att den europeiska sammanslutningen av rivnings-
entreprenörer EDA, European Demolition Association hålla sitt 
styrelsemöte och höstmöte i samband med mässan DEMCON i 
september. Men först kommer man att hålla sitt vårmöte i Warsava 
på Hotel Westin Warsaw den 27 - 29 maj. Sverige förening för 
rivnings- och saneringsentreprenörer kommer att vara med. Här 
nedan ett kort sammanställning över vårmötets program:

Torsdag, 27 maj 2010
16:00  Styrelsemöte
17:30–19:30 Registrering av deltagare 
20:00  Välkomstdrink

Fredag, 28 maj 2010
09:00  Allmän samling 
10:15  Konferensen öppnas
10:20  Presentation av projektet EU Alert TÄNK EUROPA
10:40  Sponsorpresentation: LIEBHERR - medlem i  
  EDA Internationella Kommitté, av Miche Roth
10:50  “Sanering av farligt avfall vid rivningsarbeten”,  
  av Adolfo García, ordförande i förbundet för  
  Sanering av farligt avfall och medlem i EDA  
  Internationella Kommitté, Sprängningar 
  och Rivningar, Spanien                                                                                                                             
11:10  Kaffepaus
11:30  Sponsorpresentation: TREVI BENNE, 
  av Christian Tadiotto 
11:40  ”Rivning av Stadio delle Alpi” av Fabrizio Amadei,  
  medlem i EDA Internationella Kommitté, 
  F.lli Baraldi, Italien
12:00  “Reducing administrative burdens for 
  demolition and site preparations companies to  
  further sustainable construction”, av Martha 
  Bird, Rambøll Management Consulting, Denmark 
12:10  Presentation av ett nytt EU-projekt eller en  
  fallstudie av europeiskt företag (bekräftas senare)
12:30  Lunch
14:00  Sponsorpresentation: RUSCH - medlem i EDA  
  Internationella Kommitté, av Ruud Schreijer                                                                                               
14:10  ”Presentation av EDA High Reach Guide”, av  
  Stefano Panseri, EDA tekniska kommitté 
14:20  Frågestund FOKUS PÅ HIGH REACH
14:30   Tillgänglig sponsorpresentation 
14:40  Kaffepaus
15:00  Workshop - Utbildning High Reach, förbereda  
  för en europeisk standard
16:10  Sponsorpresentation: CATERPILLAR - medlem i  
  EDA Internationella Kommitté, av Richard Bliss                                                                                               
16:20  Presentation av EDA:s kommunikationsplan 
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  och höstevenemang av Clotilde Chacón, EDA:s  
  sekretariat EDA Höstevenemang
16:30  Summering av workshop
17:00  Slut dag 1
19:00  Buss till galamiddag i Hall of Physics - ceremoni  
  för överlämnande av ordförandeposten
Simultana översättningar på engelska, franska, tyska, italienska, polska 
och spanska.

Lördag, 29 maj 2010
09:30  Öppnande av konferensens andra dag av 
  US Demolition-förbundets representant och  
  presentation av ett akut rivning projekt i 
  USA (bekräftas senare)        

  DET AMERIKANSKA SYNSÄTTET
09:50  Sponsorpresentation: NYA HOLLAND, av 
  Adele Maria Genoni 
10:00  ”Räddnings- och rivningsarbeten efter 
  raset av arkivbyggnaden i Köln”, av    
  Marcel Schroeder, Richard Liesegang, 
  GmbH & Co. KG Tyskland Akutarbeten
10:20  Sponsorpresentation: LST - medlem i EDA 
  Internationella Kommitté: LST Demolator – the  
  new generation of demolition attachments av 
10:30  ”Demontering och rekonstruktion av viadukten  
  Via Emilia vid floden Po, Piacenza/Lodi”, av  

EDAs vårkonferens Warsava 
och höstmöte på DEMCON

  Stefano Panseri, medlem i EDA Internationella  
  Kommitté DESPE, Italien
10:50  Frågestund
11:00  Kaffepaus
11:20  Sponsorpresentation: MANTOVANIBENNE, av  
  Christophe Jarrin och Adam Mikolajczak 
                
  EDA GÅR ÖSTERUT 
11:30  ”Rivning av två 250 m höga skorstenar i Polen”,
  av Bohuslav Mrozek, medlem i EDA Internatio 
  nella Kommitté Mrozek, Tjeckien Fokus på Polen
11:50  Tillgänglig sponsorpresentation                                                                                                                                                  
12:00  Fallstudie företag, Polen (bekräftas senare)
12:20  Officiell avslutning av konferensen
13:00  Buss till gemensam lunch på Restaurant 
  Ale Gloria
15:00  Gemensam rundtur ”Jewish Trails”
18:00  Åter till hotell
20:00  Buss till avskedsmiddag till ordförande 
  emeritus på Belvedere 
00:00  Åter till hotell

Sponsorer:
ARDEN, LIEBHERR, TREVI BENNE, MANTOVANIBENNE, CATERPILLAR, 
LST, RUSCH,  NEW HOLLAND

www.eda-demolition.com

Nordiska kvalificeringar till Tyrolit 
Cutting Pro Competition i full gång
Kvalificeringarna inför Tyrolits stora Nordenfinal i internationella hål-
tagartävlingen Tyrolit Cutting Pro Competition är i full gång över hela 
Norden. Nordenfinalen kommer att hållas på demoleringsmässan 
DEMCON den 9-10 september, 2010 på InfraCity norr om Stockholm. 
Vinnarna av den Nordiska finalen får tävla i den slutliga GRAND FINALE 
i Innsbruck i januari, 2011.

Tyrolit ABs marknadschef Jessica Persson berättar att intresset 
är stort och att många vill vara med för att slå rekordtiderna från förra 
gången tävlingen anordnades. Den 6:e maj genomfördes kvalifika-
tionstävlingar i Göteborg och den 11:e maj i Stockholm.

I Stockholm höll man till hos Maskinfirma Bo Lamm på Karl-
bergsvägen. Man hade tur med vädret och de olika tävlande dök 
upp kontinuerligt för att avge sina kvalifikationstider. Vilka som hittills 
kvalificerat sig till Nordenfinalen är ännu inte offentliggjort men kommer 
at publiceras i PD 3-2010 som kommer ut strax innan DEMCON.

Stämningen var på topp och vädret var strålande. Dessutom bjöds 
på en hejdundrande tysk korv från välkända Günther korvmoj strax 
intill Maskinfirma Bo Lamms lokaler. Alla ville ju ha Bosses favorit som 
var så stark att man löpte risk att börja läspa.

När PD besökte den “stockholmska” tävlingsstationen för Tyrolit var 
det Olavi “Olli” Sohlman från Saltsjöbadens Håltagning som genomförde 
sitt kvalificeringsheat. Dagen bjöd på många fina tider i fråga om 
väggsågning med tider från 3 min och uppåt.

En uppmaning till alla dom som inte ställer upp och tävlar är att 
besöka den nordiska finalen på DEMCON-mässan i höst.

Gänget från Tyrolit i Norden som arrangerar de 
nordiska uttagningstävlingarna och Bo Lamm från 
Maskinfirma Bo Lamm (“gubben” med skägg). 
Nedan i Olli Sohlman från Saltsjöbadens Håltagning 
i sitt tävlingsmoment.
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ExpoRent fullbokad!
Den utställningsyta som till en början avsattes för minimässan ExpoRent 2010 är nu fullbokad. 

Men arrangörerna har lyckats trolla fram ytterligare några kvadratmeter utställningsyta för 

de företag som är intresserade att ställa ut och nu finns två montrar kvar. Men det är “först 

till kvarn” som gäller. När det blir fullt inomhus finns det fortsatt yta utomhus att tillgå för den 

som litar på vädrets makter i september. ExpoRent arrangeras dock vägg i vägg med demo-

leringsmässan DEMCON 2010 där det fortfarande finns några montrar att tillgå.

Rentalmässan ExpoRent äger rum den 9 September, 2010 i samband med HYREX-Kedjans 

höstmöte på Scandic Hotell InfraCity i Upplands Väsby. Hyrex-Kedjan är en bransch-

förening för landets maskinuthyrare. 

Välkommen!

ExpoRent 2010
9-10 September, 2010
InfraCity, Upplands Väsby
Tel: 08-585 700 46 • info@pdworld.com



Byggda för hårda tag
och hög flexibilitet

SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION SVERIGE AB,  te l  026-26 20 00

www.min ingandconstruct ion.sandv ik .com/se

Sandviks hydraulhammare BR2155 och BR2577 har
en flexibel modulkonstruktion som gör det möjligt
att modifiera hammaren beroende på vilka krav
tillämpningen ställer. Det finns en rad olika tillval att
välja på.
     BR2155 och BR2577 har en lättviktskonstruk-
tion där förhållandet mellan styrka och vikt gör
dem ledande i sin klass och ger hög produktivitet i
ett stort antal applikationer inom demolering, åter-
vinning och skutslagning.

Ring för mer information eller
boka tid för demo eller provkörning!

Rolf Olsson tel 070-622 03 23.
Rolf Pettersson tel 070-595 57 37.

Modell  BR 2155 BR2577

Arbetsvikt (kg): 1 220 1 700

Spettdiameter (mm): 118 135

Bärarens vikt (ton): 16-26 21-30

BR2155 BR2577

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

Porto 
betalt


