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Allt om mässan

En hel tidning om alla nyheter som visas på DEMCON 2010
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Bäste läsare
Uppriktigt sagt så är jag helt blank i skallen just nu och kan inte komma 
på en enda vettig tanke att fästa på pränt i min spalt den här gången. 
Orsaken är att det sedan semestern varit snudd på dygnet-runt-arbete 
med planering och arbete inför mässan. Inte minst med att få detta 
mässnummer du håller i din hand färdigt.

På mässorna DEMCON och ExpoRent kommer det inte finnas 
någon separat utställarkatalog utan tidningarna Professionell Demolering 
och Svensk Rental Tidning kommer att fungera som både mässtidnin-
gar och utställarkataloger. Eftersom de är så nära knutna till varandra 
denna gång och syftar på samma sak nämligen mässorna.

Vi har till och med gått så långt att vi slagit ihop tidningarna som 
du kommer att märka. PD läser du från ena hållet och SRT från det 
andra.

Från arrangörshåll är vi fantastiskt nöjda över att intresset för 
båda mässorna är så stort. DEMCONs 
föregångare som vi arrangerade åren 
1998 och 2000 blev mycket lyckade. 
Men det var ändå ganska många år sedan 
och jag kände en viss oro över att kanske 
branschens olika aktörer glömt bort utfallet 
av den mässan.

Men så var helt klart inte fallet och det 
glädjer oss mycket. Jag skulle också vilja 
passa på att tacka er alla läsare bestående 
av entreprenörer, tillverkare, distributörer 
och alla andra som på det ena eller andra 
viset arbetar med den bransch som vi be-
vakar och skriver om, att ni tror på det vi gör. Att ni läser våra tidningar, 
förser oss med material och “input” att skriva om, ställer ut på DEMCON 

“Nu träffas världens bästa bransch!”
och ExpoRent m m. Tillsammans har vi skapat en bransch med mycket 
gott renommé. En bransch som har mycket hög status internationellt 
ifråga om utveckling, tillverkning och entreprenörsskap. Den svenska 
demoleringsbranschen med allt vad den innefattar är väldens bästa 
bransch och det är en ära att få jobba med Er.

I de sista skälvande minuterna innan dörrarna till mässan på 
InfraCity öppnar är det naturligtvis besökarantalet man oroar sig över. 
Utställarna finns där i en större skara än vad vi vågat hoppas på. Räknar 
vi båda mässorna handlar det om ca 105 uställare, 64 av dom ställer ut 
under DEMCON-flagg och 41 på ExpoRent. Men nu vill vi att proffsen 
från branschen också kommer, dom som använder produkterna. Svar 
på det lär vi först få i slutet av nästa vecka.

Till er entreprenörer kan jag bara säga att missa inte den här 
möjligheten att titta, känna och testa alla de nya produkter som våra 
tillverkare utvecklat för att göra ert arbete enklare. För många tillverkare 

är det just era kommentarer de lyssnat till 
för att hitta rätt i sitt utvecklingsarbete.

Efter vårens problem med askmoln 
var det många som inte kunde resa 
till mässan Bauma in Tyskland. På 
DEMCON och ExpoRent har du nu 
möjligheten att se samma produkter 
“live” på hemmaplan. Så stanna inte 
hemma!

Slutligen till er alla hjärtligt välkomna 
till DEMCON och ExpoRent. Vi ses på 
mässgolvet någonstans.

Jan Hermansson, redaktör
jan.hermansson@pdworld.com

År 2009 har medfört att entreprenadföretagen måste tänka 
kortsiktigare vid nyinvesteringar. Tidigare kunde man investera 
långsiktigt i maskinparken. Nu vet vi alla hur snabbt det kan 
gå att från en dag till en annan plötsligt ha en tom orderbok. 
Ekonomiska kriser är numera globala då vi lever i en global 
marknad. Det gäller att inte vara högt belånad i dessa osäkra 
tider. Just nu inför ett nytt valår och massor med satsningar på 
infrastruktur mm gäller det att ha is i magen. Visst lockas vi med 
att investera för att slippa avstå från lockande uppdrag men 
det gäller att tänka både en och två gånger, det kommer nya 
ekonomiska bakslag i världsekonomin. Så låter det om man ska 
lyssna på de mest framstående analytikerna. Och kanske är det 

så att den krisen vi upplevde förra året 
helt enkelt tömde de reserver som 
fanns i vår globala ekonomi. Vad 
händer när inte längre bankerna 
kan låna in mera pengar från våra 

länders olika riksbanker? 
Det konstiga är ju att 

pengarna försvin-
ner ju inte från 

jordens yta 
b a r a  f ö r 

Investera gärna men 
med kort pay-off-tid

att någon har spekulerat fel. Rimligen så måste någon säljare 
eller köpare tjänade lika mycket som någon har förlorat? Har vi 
överkonsumerat? Möjligen men även om så är fallet måste ju 
rimligen någon tjänat även på detta? Nåväl, det där får dom som 
har studieskulder fortsätta att analysera, nu gäller det att vara 
väl rustad för att på ett säkert sätt ta hand om den efterlängtade 
“proppen ur” som vi entreprenörer säger. Jag tror att man ska 
investera i maskiner och utrustning om man på kort tid kan 
räkna hem investeringen. En investering bör vara betald inom 
12 månader om man ska vara på den säkra sidan. Att hyra 
maskiner om det är möjligt kan vara en bra lösning just nu. Eller 
varför inte samarbeta mera inom branscherna. Många gånger 
tror jag att företagare är rädda för att släppa in någon annan i 
sina uppdrag. Detta är synd då vi alla som håller oss till lagar 
och förordningar borde hjälpa varandra genom att bli starkare 
och på så sätt hålla oseriösa företag utanför och tillsammans 
få bättre ekonomi i maskinparken. Jag kan även tänka mig 
att vissa företagare är rädda för att bli misstänkta att ingå i en 
kartellbildning. Den omtalade svenska asfaltkartellen har väl satt 
sina djupa spår. Välmående bolag ger trygghet på marknaden, 
ensam är allt utom stark, det borde vi värna lite mera om även 
i entreprenadbranschen.

Vid Pennan
Niclas Johansson 

Entreprenör och medlem 
i Riv- & Saneringsentreprenörerna
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DEMCON är en ny mässa för den nordiska rivnings-, 
betonghåltagnings- och återvinningsbranschen. 
Inom dessa sektorer ytterligare många entrepre-
nadverksamheter och produktkategorier samlade 
såsom betonggolvslipning, vattenbilning, sanering, 
omhändertagande av damm och betongslam och 
mycket mera. DEMCON samlar alla sektorer under 
ett och samma tak.

Mycket på ett och samma ställe
DEMCON går av stapeln 9-10 september, 2010 och 
arrangeras på Scandic Hotell InfraCity som ligger i 
samhället Bredden i Upplands Väsby kommun, strax 
norr om Stockholm. Mässanläggningen är smidigt 
belägen strax intill motorväg E4 bara drygt 20 km 
från Stockholm centrum och endast 15 minuter från 
Stockholms internationella flygplats Arlanda.

DEMCON arrangeras av företaget S.C.O.P. AB 
som också arrangerade mässan Demotech åren 
1998 och 2000 på samma plats. Föregångaren blev 
en absolut succé och samlade proffsen inom ovan 
nämnda branscher och man hoppas nu från arrang-
örshåll att DEMCON skall få samma genomslagkraft 
i branschen som föregångaren fick. Förutom att 
arrangera mässan DEMCON publicerar S.C.O.P. AB 
branschtidningarna Professionell Demolering, Svensk 
Rental Tidning och den internationella tidningen PDi 
Magazine.

Parallellt med DEMCON arrangerar man även 
mikromässan ExpoRent för den svenska maskinut-
hyrningsbranschen. Arrangemanget sker i samarbete 
med branschföreningen Hyrex-Kedjan.

Drygt 60 företag är anmälda som utställare på 
DEMCON, som både har en inomhus och utomhusy-
ta. Utomhus kommer en hel demonstrationer att äga 
rum där besökarna kommer at få möjlighet att testa 
de olika maskinerna. Företaget HTC Sweden kommer 
att demonstrera slipning- och poleringsutrustning för 
betong. En stor begivenhet utomhus under torsdagen 
den 9 september är finalen i den nordiska uttag-
ningen Cutting Pro Competition som arrangeras av 
tillverkaren Tyrolit. Finalisterna från finalen kommer 
sedan att få vara med i den internationella håltagar-
finalen i Österrike i januari nästa år.

Öppettider
DEMCON arrangeras i två dagar, d v s den 9-10 
september. Mässan öppnar båda dagarna kl. 09.00. 

På torsdag stänger mässan kl. 18.00 och fredag 
kl. 16.00.

Hur hittar jag till mässan?
InfraCity där DEMCON arrangeras ligger strax intill 
E4:an mellan Stockholm City och Arlanda flygplats. 
Samhället heter Bredden och ligger i Upplands 
Väsby kommun. Enklaste sättet att ta sig till mässan 
är med bil. Mässan kommer att vara skyltad från 
båda hållen längs motorvägen. Från Stockholm med 
bil kör du E4 norr ut. Ta avfart 175, Trafikplats Bred-
den, kör riktning InfraCity. Från Uppsala  med bil 
kör du E4 mot Stockholm. Ta avfart 175, Trafikplats 
Bredden, kör riktning InfraCity. 

Från Västerås kör du E18 mot Stockholm. Ta 
avfart 267 mot Arlanda/Rotebro. Därefter avfart 
174, Trafikplats Rotebro, kör E4 riktning Uppsala 
och därefter avfart 175, Trafikplats Bredden, kör 
riktning InfraCity.

GPS-koordinaterna är Latitud 59,5154, Longi-
tud 17,9212.

Taxi från Arlanda Flygplats kostar ca 200 kr 
och tar 10 min. Från Bromma Flygplats kostar taxi 
ca 300 kr och tar 20 min. Taxi från Stockholm City 
kostar ca 350 kr och tar drygt 20 min.

Åker du kommunalt tar du Upptåget 39 från 
Arlanda till Upplands Väsby. Därefter buss 566 till 
InfraCity. Från Stockholm City tar du pendeltåg 36 
från Stockholm Central till Rotebro Station. Därefter 
buss 560 till InfraCity.

Entrébiljetter
Entréavgiften till mässan är 100 kr om man inte 
har en biljett från ett inbjudande företag. Är du 
inbjuden av ett företag är entrén gratis. Besökare 
kan via hemsidan www.demcon.se förregistrera sig 
och skriva ut sin egen biljett och går därmed gratis 
in på mässan. Längre fram i denna mässtidning hit-
tar du också en entrébiljett som du kan riva ut och 
använda som gratis inträde. Som branschanknuten 
skall man därmed inte behöva betala något för att 
besöka DEMCON. Entrébiljetten gäller även för 
mässan ExpoRent.

Utställarmiddag
På torsdag kväll hålls även en sk Galamiddag i 
Scandic Hotel InfraCitys Ballroom. Utställarna 
har beretts möjlighet att bjuda in sina kunder till 

denna middag som kommer at bestå av en trerät-
tersmiddag med underhållning. I anslutning till 
mässan DEMCON hålls även ett antal konferenser. 
Deltagarna på dessa konferenser kommer även att 
närvara vid middagen.

Branschkonferenser på DEMCON
Det kommer att hända mycket utöver mässorna 
DEMCON och ExpoRent under de två dagarna 
på InfraCity. Den europeiska rivningsföreningen 
EDA (European Demolition Association) har valt 
att förlägga sitt höstkonvent på InfraCity. Man 
beräknar att upp till 100 delegater kommer att 
närvara. Konferensen är öppen för alla som är 
intresserade och om man vill närvara registrerar 
man sig via hemsidan www.eda-demolition.
com eller tar kontakt med Riv- & Saneringsen-
treprenörerna i Sverige. Du kan även kontakta 
arrangören av DEMCON om du är intresserad 
att närvara.

Vidare kommer branschföreningarna Riv- & 
Saneringsentreprenörerna och Håltagningsen-
treprenörerna att hålla sina styrelsemöten och 
höstmöten på InfraCity tillika leverantörerna till 
dessa branscher. Maskinuthyrarkedjan Hyrex-
Kedjan håller parallellt med mässan ExpoRent 
sitt höstmöte på InfraCity och närvarar även vid 
middagen. Kort sagt hela InfraCity kommer att 
domineras av rivning, håltagning, återvinnig och 
maskinuthyrning under de två dagarna.

Föreläsningar på mässgolvet
Det kommer även att arrangeras en rad föreläs-
ningar under de två dagarna. Den stora begiven-
heten är trendanalytiker Göran Adlén som håller 
föredrag på torsdag eftermiddag. Göran Adlén 
föredrag ingår som en del i Hyrex-Kedjans konvent 
men allmänheten är välkommen att delta i mån 
av plats. Föreläsningen är kostnadsfri för Hyrex-
kedjans medlemmar och för övriga tas en avgift på 
100 kr ut. Föreläsningen hålls i Ballroom.

På en särskilt avgränsad plats på mässgolvet 
kommer en rad föreläsningar att pågå med an-
knytning till branschen. Samtliga föreläsningar är 
kostnadsfria. Mera information om dessa föreläs-
ningar hittar du på sidan 6.

Slutligen hjärtligt välkomna till en gigantisk 
branschfest under två dagar på InfraCity. 
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Välkommen 
till en riktig 

branschfest!
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Seminarieprogram [Seminars]
Torsdag 9:e september 
13:00-16:00          “Tankar om Trender” (Inträde 100 kr i mån av plats, gäller ej Hyrex-medlemmar)
             Föreläsare: Göran Adlén     Plats: Ballroom 

16:10-16.30          “HTC Greyline - Enkel golvslipning för alla” 
             Föreläsare: HTC Sweden AB     Plats: Mässan

Fredag 10:e september
10:00-10:40          “Demolition Innovations in 2010 and beyond” 
             Föreläsare: John Woodward, Inst. of Demolition Eng. Plats: Mässan

10:50-11:10          “Snabba byten av hydrauliska redskap spar tid och pengar”    
             Föreläsare: Åke Sonerud, VD OilQuick AB  Plats: Mässan

Sammandrag av IACDS-seminarierna på svenska     Plats: Mässan
11:20-11:40          Risk och försäkring för Specialföretag  BRIM AB   

11:50-12:10          Hydraulik vs högfrekvens   Pentruder AB    
     
12:20-12:40          Rivning av oljeplattformar   Tyrolit AB

13:50-14:20          Golvslipning och rivningsmarknaden   Husqvarna

14.30-14.50          Torrbearbetning av armerad betong  Hilti Svenska AB

Mer om seminarierna och konferenserna på www.demcon.se. More information about the seminars and conferences you find at ww.demcon.se

Konferenser [Conferences]
Under DEMCON- och ExpoRent-dagarna kommer flera konferenser att hållas på InfraCity. Flera av föreläsningarna på konferenserna är även öppna 
för allmänheten. Nedan en sammanställning över de branschföreningar som arrangerar sina konferenser och andra möten.

Onsdag 8:e september 
EDA, European Demolition Association håller sitt styrelsemöte på InfraCity.

Torsdag 9:e september
EDA håller sitt höstmöte på InfraCity som samlar nära ett 100-tal delegater från hela Europa. Konferensprogrammet är öppet för skandinaviska 
aktörer inom verksamhetsområdet.

Maskinuthyrarföreningen Hyrex-Kedjan håller sitt höstmöte på InfraCity och kommer att samla drygt ett 100-tal medlemmar.

Branschföreningarna Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna håller både styrelsemöten och höstmöten på torsdagen 
den 9:e september och samlar drygt 100 medlemmar.

Ett antal leverantörer till rivnings- och betonghåltagningsbranschen kommer också att ha möte i samband med mässan.
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+Extra

Bosch Slaghammare GSH 16-28
Vi introducerar en unik nyhet!
16 kilo kraft med extrem prestanda.
som avlägsnar upp till 1700 kg 
per timma med en vibrationsnivå 
på under 10 m/s.

Nyhet!

Bosch bryter ner 
            allt  motstånd

Välkommen till våra 
montrar ER3 & ER4
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Putzmeister

Dynajet

U111

SMC AB

U112

SMC AB

U113

Levanto

U105

Biocare

U108

HTC 

Sweden

U106

Maskinia/Krossia

 U103a

Maskinia/Krossia

U103b

Maskin-

mekano

U123

Maskin-

mekano

U124

NOX

Svenska

U125

Sandvik

Mining &

Construc-

tion

Monter nr. 

D22, E39

Diamond

Pauber

Monter nr. 

G55

PD/SRT

Monter nr. 

 G59

Finmac

Monter nr. 

D24b

Flex Scand.

Monter nr. D
23

U119

U120

U121

Wiklund

Trading

Monter:

ER33

DISAB-TELLA

U132

DISAB-TELLA

U131

DISAB-TELLA

U130

DISAB-TELLA

U130

Kiesel

Scandinavia

U127

Kiesel

Scandinavia

U128

Kiesel

Scandinavia

U129

U117

U118
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C19

Husqvarna

Construction

Products

Monter nr: I84, I85, 

H64, H65, G62, G63

Brokk

Monter nr: I83, H 66

HTC 

Sweden

Monter nr. E35, D26

Tyrolit

Monter nr. D
29, D30, E31, E32

Scanmaskin

Monter nr. F51, F52, G53, G54

WC

WC

ENTRÉ

ENTRÉ MÄSS A

RU
LL

TR
A

PP
A

 T
IL

L 
PL

A
N

 2

HISS

Gru
ppr
um

120x60

I LSNAKSSÄ
M

Pentruder

Monter nr. C16, C15, B10, B11

Swedish

Diamond 

Tool

Consulting

Monter nr. C16, 

C15, B10, B11

DZT 

Europe

Monter nr. D
25

Dustcontrol
Dustcontrol

Monter nr. A1,A2,A3,A1b,A2b,A3b

Amas

Svenska

Monter nr. E36

Conjet

Monter nr. A4b

Kranlyft A4

Ballro
om

Nordfarm

Monter nr: I77

Hydro-

scand
Monter nr. 

G58, F47

Pullm
an

Ermator

Monter nr. 

I82, G60, H67, F45

Corefiles

Monter nr. 

 F46

Jerneviken

Maskin

Monter nr. 

G57, G56, F48, F49

ZipUp

Monter:

ER5

Topcon

Monter:

ER11

Grindex

Monter:

ER12

Jack 

Midhage AB

ER14

IDAB

Monter:

ER15

IDAB

ER16Monter:

Husqvarna

Monter:

ER6

Tyrolit

Monter:

ER7

Tyrolit

Monter:

ER8

CS Deberger

Monter:

ER2

Monter:

ER3

Bosch

Monter:

ER4

Inomec

Monter:

ER13

Saint Gobain

Monter:

ER17

Pullman

Ermator

Monter:

ER1

Carlsson

& Co

Monter:

ER20Carlsson

& Co

Monter:

ER19

HAKI

Monter:

ER9

Stitec

Monter:

ER10

ITT Flygt

Amiga

Monter:

ER29

Bengt Bergs

Maskinserv.

Monter:

ER34

Infobric

Monter:

ER35

STILO AB

Monter:

ER36

GARO AB

Monter:

ER32

Wirtgen

Monter:

ER30

Sperian

Monter:

ER31

Hilti
Monter nr. 

G55b, F50b

HISS

EL
S

K

m

SEMINARIER

BVM

Monter:

ER25
Swepac

Monter:

ER24

EPOX

Monter:

ER26

Mätcenter

Monter:

ER28

Starke Arvid

Monter:

ER23
JCH

Monter:

ER21

FredheimsMaskin/

Björks Maskin

Monter nr: H71

HeatWork

Monter nr. A6b

Bobcat

Monter nr: H70

SEMAB

Monter nr: H69

Atlas Copco

CMT

Monter nr. E33b, D28b

Briggs & Stratton ER42

PG Export

Monter nr. E34

Levanto

Monter nr: 

H72, H72b

Beck Maskin ER43

Samep 

Tools

Monter nr: I78

Blastrac/Diamatic

Monter nr. 

E37/E38

Wacker 

Neuson

Monter:

ER18

EPOX

Monter:

ER27

Nylunds

Maskiner

Monter nr. 

F50

Nordic Cleaning

Systems, A5b
Hitachi

Power

Tools

C18b

DF Ecology

(by Tower Light)

Monter nr. F42, F44

Waterjet

Entreprenad

ISS

CONTRACTORS

CORNER

B
R

IM

EDA/European Demolition Association

LOUNGE

LIFTAB

U109

Hydro-

scand

Hus-

qvarna

Liftway

Monter nr. F43

Oilquick

Monter nr: H68

Chrono Flex

Monter nr. A5c

Liebherr

Monter nr. 

D24a

EDT Eurodima

Monter nr. A5

CAFÉ

VIP & 

Pressrum

Aquajet

Systems

Monter nr. C19

GARDEROBENTRÉ MÄSSHO TELLET

WC

WC

ENTRÉ

ENTRÉ MÄSS A

HISS

Gru
ppr
um18

0x
80

120x60

Entrack

Monter nr. B7, B8

PD, PDi

SRT

Maskinia

Krossia
C18a

Andersen 

Contractor

Monter nr. H
73,H74,I75,I76

Saint Gobain 

Abrasive

Monter nr. C14, B12

Jack Midhage

Monter nr. BC13

HiB/Riv & Saneringsentreprenörerna

Sv
en

sk
a M

äs
sa

n

WC

U126
Andersen

Contractor

U98, U99,U100,U101

Matek

U110

Pentruder AB

U114

Pentruder AB

U115
Tyrolit

U102, U103

Märsta

Hydraulik

U122
Kinne

Maskin-

teknik AB

U107

Hilti

U116

Putzmeister

Dynajet

U111

SMC AB

U112

SMC AB

U113

Levanto

U105

Biocare

U108

HTC 

Sweden

U106

Maskinia/Krossia

 U103a

Maskinia/Krossia

U103b

Maskin-

mekano

U123

Maskin-

mekano

U124

NOX

Svenska

U125

Sandvik

Mining &

Construc-

tion

Monter nr. 

D22, E39

Diamond

Pauber

Monter nr. 

G55

PD/SRT

Monter nr. 

 G59

Finmac

Monter nr. 

D24b

Flex Scand.

Monter nr. D
23

U119

U120

U121

Wiklund

Trading

Monter:

ER33

DISAB-TELLA

U132

DISAB-TELLA

U131

DISAB-TELLA

U130

DISAB-TELLA

U130

Kiesel

Scandinavia

U127

Kiesel

Scandinavia

U128

Kiesel

Scandinavia

U129

U117
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Så här ser startfältet ut 
på DEMCON/ExpoRent

VÄLKOMMEN!



Onsdag 8 september
11.30   Nationella organisationer 
   sammanträde

16.00   Nationella föreningar ”högre 
   officerare tillgängliga för en-till-ett 
   möte med sponsorer

20.00   Välkomstmottagning

Torsdag 9 september
08.30   Registrering och kaffe / the finns 
   på sponsorloungen utanför 
   konferensrummet Alfa

09.30   Konferensen öppnas av EDAs 
   ordförande Giuseppe Panseri

09.40  ”Rivning av en skola efter en 
   större brand”, av vice ordförande 
   i Institute for Engineers, John 
   Woodward, C & D Consultancy, 
   England

10.00   Sponsor presentation: EDA IC medlem 
   KOMATSU, av Michael Atkinson

10.10   ”Avveckling av den historiska 
   Monteluce sjukhuset i hjärtat av 
   Perugia - förhållandet mellan 
   kommunen och institutioner: från 

EDAs Höstmöte 2010
Gemensam konferens för European Demolition Association och demoleringsmässan DEMCON

9-10 september, 2010, InfraCity, Upplands Väsby, Stockholm

13.30  ”Demonteringsprojekt i mitten av två  
   explosionsriskområden och nära 
   till en stötkänslig turbin i petrokemisk 
   industrin”, av Marcel Schröder, 
   EDA IC ledamot Richard Liesegang, 
   Tyskland

13.50  Q & A

14.00  Paneldebatt om framtiden för rivning 
   i Europa modereras av journalisten 
   Laura Donadoni, Italien 

	 	 	 •		 Mot	bakgrund	av	den	ekonomiska	
    krisen är det bättre att ha en 
    vertikal, super-specialiserade 
    affärsmodell eller en bred affärs-
    modell med kunskaper i 
    ett antal sektorer?

	 	 	 •		 Om	affärsmodell	breddas,	är		
    miljösektorn förmodligen den  
    viktigaste som måste utvecklas.  
    Om verksamheten expanderas  
    ska man då satsa på egna interna 
    divisioner specialiserade på asbest, 
    återvinning och avfallshantering, 
    eller skulle det vara bättre att 

   en kritisk situation till en möjlighet ”,
   av Stefano Chiavalon, EDA IC medlem  
   General Smontaggi, Italien

10.30  Presentation av EU-projekt/ Företags-
   presentation från Frankrike / Danmark /
   Sverige (TBC)

10.50   Q & A

11.00   Fika i sponsorloungen utanför 
   konferensrummet Alfa
11.30  ”Kontrollerad explosion av en dubbel 
   silo i Ciudad Real, med EDA vice 
   ordförande Maria Pilar de la Cruz,
   IC Medlem Voladuras y Demoliciones,
    Spanien
11.50   Sponsorpresentation tillgänglig

12.00  ”Teknisk rivning och fasadrenovering av 
   Londons berömda Cafe Royal, ett 
   projekt som inkluderade användning 
   av avancerad 3D-modellering och 
   vibrationer övervakning”, av NFDC 
   ordförande David Darsey och Stuart 
   Accleton, båda från Erith Group, 
   Storbritannien

12.20  Q & A

12.30  Arbetslunch i sponsorloungen

Program

10    Professionell Demolering • 3-2010 • DEMCON 2010



EDAs Höstmöte 2010
Gemensam konferens för European Demolition Association och demoleringsmässan DEMCON

9-10 september, 2010, InfraCity, Upplands Väsby, Stockholm

    överlåta dessa uppgifter till externa  
    underleverantörer som är 
    specialiserade inom de olika 
    sektorerna?

	 	 	 •		 På	vilket	sätt	kan	ett	rivnings-	
    och återvinningsföretag tillföra 
    ytterligare ekologiskt hållbara 
    rutiner i sin verksamhet? (t ex som 
    användandet av eldrivna 
    grävmaskiner, etc)

	 	 	 •		 Slutligen	en	fråga	om	miljö-
    certifieringar, såsom ISO och 
    EMAS. Gör dessa verkligen någon 

    nytta i er verksamhet ur 
    miljösynpunkt?

14.45  Dagen avslutas av EDAs ordförande  
   Giuseppe Panseri

15.30   Tre olika alternativ
	 	 	 •		 Besök	av	rivningsarbetsplats	
    i Stockholm City
    
	 	 	 •		 Besöka	mässan	DEMCON	
    på egen hand

	 	 	 •		 Möte	med	EDAs	
    tekniska kommittén

Känd italiensk journalist 
moderator för EDAs paneldebatt

EDA paneldebatt om framtiden för rivningen i Europa, 
på torsdag den 9 september, leds av den italienska 
journalisten Laura Donadoni.

Laura Donadoni karriär som journalist började 
med tidningar och tidskrifter och fortsatte med radio. 
Sedan 2003 har hon arbetat som reporter för den 
viktigaste nationella radion i Italien, RTL 102,5. Hon är 
också involverad med kommunikation och PR. Sedan 
2005 har hon arbetat som chef för presskontor för 
många italienska institutioner samt även inom rivning 
och byggnation.

New President Giuseppe Panseri. Vice President Pilar de la Cruz. Passed President Yves Canessa.

19.30   DEMCON Galamiddag på Scandic 
   Infra City Hotel

Fredag 10 september
10.00   EDAs representanter finns i 
   EDA-loungen på DEMCON redo 
   att svara på frågor

   Besök av mässan DEMCON 
   på egen hand

   Fri entré till DEMCON seminarier

16.00   Mässan DEMCON stänger

 DEMCON 2010 • 3-2010 • Professionell Demolering    11



GULDSPONSORER

Föreningspartners

IACDS - International Association 
of Concrete Drillers & Sawers

Ett stort tack till 
våra sponsorer

SILVERSPONSORER



GULDSPONSORER

Föreningspartners

Ett stort tack till 
våra sponsorer 2

 0
 1

 0

SILVERSPONSORER

HiB, Håltagningsentreprenörerna
Riv- & Saneringsentreprenörerna
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Nordisk Final
Tyrolit Cutting Pro Competition

på DEMCON
TYROLIT inför med sin Cutting Pro Competition 
lite idrottskänsla och tävlingsstämning på området 
skärning och borrning av betong. Det är profession-
ella utövare som står i centrum för intresset: kraften, 
kunnandet och viljan avgör vem som vinner. 

Tävlingarna
Tävlingar har i år hållits i Italien Storbritannien, 
Frankrike och Spanien och nu har turen kommit 
till Norden. 22 tävlanden från 4 länder kommer att 
delta, och tävlingen kommer kora nordiska vinnare, 
samt nationella vinnare. Den nordiska finalen hålls 
på mässan DEMCON den 9 september i Tyrolits 
monter. Vinnarna från tävlingen på DEMCON går 
vidare till den europeiska finalen som hålls i feb-
ruari 2011 i Innsbruck. Värt att notera är att den 
nuvarande Europeiska mästaren Kim Guldbaek från 
Danmark kommer att försvara sin titel på DEMCON, 
liksom den europeiska tredjepristagaren Svein Roger 
Bye från Norge. 

Torsdagen den 9 september kl 9.00 samlas de 
tävlande på mässan i Upplands Väsby för att få en 
regelgenomgång samt möjlighet att prova maski-
nerna och sedan startar tävlingarna ca kl 11.00 i 
Tyrolits monter U102/103.

Varje gren genomförs var för sig där två tävlan-
den alltid tävlar samtidigt. Det är naturligtvis viktigt 
att ha den yrkesmässiga kompetensen, vilket alla 
tävlanden har, men det är tydligt att tävlingsnerver-
na och förmågan att hålla sig lugn trots publiktryck 
och förväntningar spelar en avgörande roll.

De tävlande kommer alla att delta i DEMCONs 
galamiddag och där kommer även vinnarna att koras 
av Tyrolit Europeiska försäljningschef Alfred Landl.

Tävlingsgrenar
TYROLIT Cutting Pro Competition omfattar tre gre-
nar: Väggsågning, kärnborrning och handsågning. 
Reglerna och materialen är standardiserade för att 
tävlingsförhållandena ska vara rättvisa så att resul-
taten kan jämföras internationellt.

Väggsågning 
Vid väggsågningen gäller det att på kortast möjliga 
tid såga loss en betongskiva från ett armerat be-
tongblock, med minst två snitt. Det handlar om 
att göra det första snittet optimalt djupt, samtidigt 
som den tävlande måste ha känsla för maskiner 

och verktyg. Väggsågningssystemet består av det 
hydrauliska väggsåghuvudet WZ, den hydrauliska 
fjärrstyrda motorenheten PPH25RR** och sågbladet 
WSL***. Komponenterna är perfekt avstämda för 
varandra och erbjuder maximal snitthastighet och 
enkelt handhavande under hela användningspro-
ceduren.

Betongblocket består av sand och grus med oli-
ka kornstorlek, cement, flygaska och vatten. Blocket 
är armerat med flera 12 mm armeringsjärn

Kärnborrning 
Vid kärnborrningen gäller det att borra ett hål 
i ett armerat betongblock. I tävlingstiden ingår 
uppmonteringen av maskinen. Borrstativet ska 
monteras på ett lodrätt stående betongblock, och 
stor skicklighet krävs vid fixeringen av borrmotor 
och borrkrona. Snabbast borrning uppnås genom 
optimal belastning av borrkronan.

Här används ett standardsystem från TYROLIT, 

omfattande borrstativet DRA250*** och borrmo-
torn DME32MW*** (elektrisk). Diamantkronan 
CDL*** har en diameter på 102 mm.

Betongblocket består av sand och grus med 
olika kornstorlek, cement, flygaska och vatten.

Handsågning 
Vid handsågningen ska en skiva kapas från 
ett oarmerat betongrör. Här krävs styrka och 
skicklighet av den tävlande vid användning av 
kapmaskin.

För den här tävlingsgrenen används en 
bensindriven kapmaskin av märke STIHL (TS 700, 
5 kW), utrustad med ett diamantsågblad TYROLIT 
DCU*** (diameter 350 mm). Kapningen sker vått 
och vattnet styrs via maskinen till snittet.

För handsågningen används rör med längden 
1 m och diametern 200 mm, av betong med frilagd 
ballast, normal handelskvalitet, som kan köpas hos 
de flesta bygghandlare runt om i Europa.

Danmark      Namn           Företag
Vinnare  2009      Kim Guldbaek         Nordjysk Diamantboring og Skær APS
          Johan Axelsen        JA Diamant
          Brian Hansen        Boremanden
          Thomas Runge       Runge Service
          Claus Hougaard       MT Højgård
          Steen Jensen        MT Højgård
          Carsten Kristensen      MT Højgård
Sverige   
Vinnare  2009      Conny Svanborg        Gustav R Johansson AB
          Chris Lindström       C.Lindström Bygg & håltagning (directly qualified)

          L-P Lindström       Mälardalens Betonghåltagning
          Mikko Kulpakko       Krüger & Demolition
          Roger Lundqvist       TH Hålsystem
          Joakim Lenander      Nordisk specialhåltagning
          Carl-Johan Bjerkert     Bjerkert & Bjerkert
Norge   
Vinnare 2009     Svein Roger Bye       Moby Entreprenør AS
          Volker Sass         Rune Monsen AS
          Kristoffer Elfstrøm      Veolia Miljøentreprenør AS
          Rune Monsen        Rune Monsen AS
          Kai Warud         Drill Con AS
          Trond Berge         Drill Con AS
Finland   
          Kari  Kataja              Kuusakoski OY
          Pasi Mäkinen        Timanttileikkaus Mäkinen Oy

TÄVLANDE I NORDISKA FINALEN 9 SEPTEMBER, 2010



Nya kraftpaket
    i den tunga klassen

S A N D V I K  M I N I N G  A N D  C O N S T RU C T I O N  S V E R I G E  A B ,  t e l  0 2 6 - 2 6  2 0  0 0

w w w. m i n i n g a n d c o n s t r u c t i o n . s a n d v i k . c o m / s e

Sandviks nya hammarmodeller BR3288 och BR4099 har flera framstående
egenskaper:
�  En konstruktion baserad på en ny arbetsprincip som innebär att slaglängd,
slagenergi och skydd mot luftslag enkelt kan modifieras så att hammaren kan
matchas till olika bärare och applikationer.
�  Effektivare hydraulik – ger kraftig slagenergi och hög slagfrekvens med ett
exceptionellt styrka-vikt-förhållande.
�  Lägre driftkostnader – VIDAT (Vibration Dampened Tierods), ett system med
vibrationsdämpande sidobultar som ger förbättrad tillförlitlighet och minimerar
stilleståndstider. Ett nytt tätningssystem, förbättrad smörjning och längre service-
intervall bidrar till reducerade driftkostnader.

Tillpassning till olika applikationer och material görs genom ett enkelt val av
arbetsläge på hammaren. Det inbyggda skyddet mot luftslag är aktivt oberoende
av arbetsläge för att ge bättre skydd.

Ring för mer information:
Rolf Olsson 070-622 03 23

Rolf Pettersson 070-595 57 37

Modell  BR3288 BR4099

Arbetsvikt (kg) 2 350 3330-3540

Spettdiameter (mm) 142 166

Bärarens vikt (ton) 27-40 30-60
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          Carl-Johan Bjerkert     Bjerkert & Bjerkert
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En norsk viking i Hollywood
På en bakgata i det pulserande livet i San Fernando 
Valley i förorten Glendale ligger rivningsfirman 
Viking Demolition Contractors Corp. Det myllrar 
av aktivitet i området och den ena förorten till Los 
Angeles avlöser den andra med endast namnskyl-
tar som skiljer dom åt. Los Angeles känns som en 
enda stor stad starkt präglad av den mexikanska 
kulturen. Till höger om kullarna vid Griffith Park och 
Burbank skymtar Mullholland Drive med Hollywood 
och Beverly Hills.

Lågkonjunkturen har satt tydliga spår 
“Det kan se ut som om det är full rulle på aktiviteten 
med alla människor och den intensiva trafiken men 
jag försäkrar att man lurar sig på det. Då skulle 
du sett för några år sedan innan lågkonjunkturen 
lamslog allt i det här området”, säger Berger Jostad 
som är en av grundarna till Viking Demolition 
Contractors.

Den dåliga ekonomin i landet och i synnerhet 
i Kalifornien har tydligt satt sin prägel på det 
dagliga livet.

“Vi har nått botten men det är väldigt lång väg 
tillbaka för att nå halvvägs i förhållande till hur vi 
hade det tidigare. Återhämtningen har dock gått 
betydligt snabbare på östkusten än här i väst”, 
säger Berger.

Inne på kontoret gapar ett antal skrivbord 
tomma. Här var det full aktivitet för bara ett par år 
sedan och man hade massor av jobb att räkna på 
och planera. På kontoret jobbar idag i huvudsak 
bröderna Todd och Scott Tredick och Berger Jostad 
kommer in några dagar i veckan.

Det var Todd och Scotts pappa Mike och Berger 
Jostad som startade förtaget första juni 1965. Mike 
är idag pensionerad och arbetar inte längre i firman. 
Berger har också dragit ner ordentligt men försöker 
ändå ha ett ben i kvar i verksamheten så länge han 
orkar. Men han är trots allt 77 år gammal.

Ett av de äldsta
Företaget är ett av de absolut äldsta fortsatt 
verksamma rivningsfirmor i USA. Faktum är att vi 
har äldre rivningsföretag i Sverige men rivnings-
traditionen sträcker sig dock längre tillbaka i USA. 
Men de riktigt gamla bolagen har antingen gått i 
konkurs, ombildats eller lagts ner. Så de flesta äldsta 
och fortsatt aktiva bildades i mitten av 1960-talet 
och framåt.

Viking Demolition Contractors i Glendale är ett 
ganska typiskt amerikanskt rivningsföretag. Man 
arbetar i huvudsak med  traditionella sk “heavy 
duty” rivning av byggnader, det vill säga totalriv-
ningar. Partiella rivningar eller renoveringsrivningar 
är mindre vanliga här. Oftast ska allt bort och ersät-
tas med nytt. Ett ganska typiskt skeende överallt i 
USA. Viking Demolition köper in tjänster vad gäller 
återvinning av rivningsrester. Nästan inget körs på 
deponi utan det mesta återvinns.

“Egentligen har vi alltid jobbat med återvinning 
i den bemärkelsen att vi tagit vara på byggnadsma-
terial och annat från byggnaderna vi rivit och sålt 
det vidare. Däremot sysslar vi inte med krossning 
och recycling utan köper in dessa tjänster från un-

Att vikingarna upptäckte Amerika är ingen nyhet 
men att de tog sig ända till Kalifornien...? Berger Jostad 
på amerikanska rivningsfirman Viking Demolition 
Contractors Corp. i Los Angeles är född i USA men har 
norska föräldrar och kan berätta mycket om såväl den 
nordiska invandringen till USA som den amerikanska 
rivningsindustrin.
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En norsk viking i Hollywood
derleverantörer i området”, säger Berger.

Det som dock är lite unikt med Viking Demo-
lition Contractors, förutom att de är ett av USAs 
äldsta rivningsföretag, är Berger Jostad. Ja, det 
hörs på namnet var han stammar ifrån. Berger må 
vara hela 77 år men han är född och uppvuxen i 
Madison, Wisconcin, USA av norska föräldrar. Hans 
mamma var också född i USA men hennes båda 
föräldrarna kom från Stavanger medan Bergers 
pappa var född och uppvuxen i orten Hardanger, 
inte långt från Bergen, på Norges västkust.

Starkt präglad av Norge
Berger kommer ihåg sin barndom som starkt präg-
lad av den norska kulturen både hemma och i hela 
samhället där han bodde.

“Jag kommer ihåg att när jag gick i skolan så 
var mer än halva klassen barn från eller med an-
knytning till Norge. Det talades mycket norska både 
hemma, i skolan och på andra platser. Och så såg vi 
ut som norskar allihop”, skrattar Berger. 

Även i Bergers fall talades norska hemma men 
successivt tog engelskan över som språk och Berger 
har glömt mycket av det språk han talade som liten. 
Men ingen kan ta miste på att har en nordmans 
rötter med det utseendet.

Under den stora utvandringen från Skandina-
vien sökte sig svenskarna framförallt till Minnesota 
medan norrmännen i större tal stannade i delstaten 
strax söder ut, d v s Wisconsin.

Även om båda dessa delstater latitudmässigt 
ligger betydligt längre söder ut än Sverige och 
Norge har man tuffa vintrar med mycket snö och 
många minusgrader. Berger ville söderut i landet 
och efter avslutad utbildning i ekonomi vid Uni-
versity of Wisconsin flyttade han till Kalifornien 
på grund av sin militärtjänstgöring. Han låg vid US 
Airforce, d v s det amerikanska flygvapnet under 
några år. När militärtjänstgöringen var över blev 
han kvar i Kalifornien.

Sin kollega, Mike Tredick, träffade Berger för 
många år sedan. Berger fick jobb som säljare på 
samma företag som Mike jobbade och efter några 
år bestämde de sig för att starta ett anläggnings-
företag tillsammans. Orsakerna var flera men 
området runt Los Angeles expanderade kraftigt 
och det fanns mycket jobb. På den tiden såg San 
Fernando valley helt annorlunda ut och var inte alls 
så utbyggt. Då hade inte samhällen som Glendale, 
Burbank, Van Nuys, Reseda, Tarzana med flera 
hunnit växa samman utan skiljdes åt med stora 
grönområden.

“På den tiden odlade man apelsiner i San 
Fernando Valley. Det var fullt med apelsinodlingar 
och under de första åren jobbade vi väldigt mycket 
med att avverka apelsinträd. Odlingarna ersattes 
med byggnader och annat i takt med att området 
exploaterades”, säger Berger.

Under den här tiden byggdes en massa motor-
vägar eller ”Freeways” som man säger på ameri-
kanska. Berger och Mikes bolag var flitigt anlitade 
för att röja undan för vägbyggare och andra. Men 
med tiden växte bolaget och arbetsuppgifterna för-
ändrades till att bli mera renodlade rivningsuppdrag 
och beställningarna kom allt oftare från de stora 

filmbolagen som har sina inspelningsstudior i områ-
det. Viking Demolition Contractors har gjort många 
rivningsuppdrag för bolag som Universal Studios, 
Warner Brothers, Paramount Pictures, Walt Disney 
Productions för att nämna några och uppdragen 
fortsätter att komma in. Uppdragen kan röra sig 
om att riva ett sk gammalt ”set” från en tidigare 
film då en ny film ska göras. Eller helt enkelt riva 
gamla filmlokaler som skall ersättas av nyare och 
större då filmbolagen expanderar. 

“Att jobba med filmvärlden är fina uppdrag 
och den här typen av beställare är inte riktigt lika 
konjunkturkänsliga. Men dom ställer hög krav och 
är noga med sin integritet. Exempelvis är det omöj-
ligt att fotografera inne på filmbolagens områden”, 
säger Scott Tredick.

“Hang on to your bids”
Men inte ens filmvärldens något större okänslighet 
inför lågkonjunkturer kunde minska effekten när 
USA gick in i sin värsta ekonomiska kris sedan de-
pressionen på 1920-talet. För några år sedan var Los 
Angeles extremt överhettat med hur mycket jobb 
som helst. Visst fanns det konkurrens men jobben 
räckte i princip till alla.

“Det här är den värsta lågkonjunkturen jag 
har upplevt och jag har sett mycket under mina 77 
levnadsår hittills. Men vad jag brukar säga till grab-
barna är “Hang on to your bids”. Man ska aldrig 
släppa en offert förrän man fått ett tydligt svar att 
man inte fått jobbet. Helt plötsligt drar ett bygge 

Berger Jostad (mitten) med sina kolleger Scott Tredick (vänster) och Todd Tredick som är söner till MIke 
Tredick som Berger en gång i tiden startade Viking Demolition Contractors Corp. tillsammans med.

igång igen och då gäller det att vara startklar”, 
säger Berger.

Företaget har halverat sin verksamhet på bara 
ett par år. Förr var man 50 anställda, idag är man 
knappt 25.

“Men vi har nått botten nu och telefonerna 
har börjat ringa igen och det är ett positivt tecken”, 
säger Berger.

Aktiv i branschföreningen
Berger har en bra koll på situationen för andra 
rivningsentreprenörer runt om i USA då han under 
de senaste 25 åren arbetat aktivt i den ameri-
kanske branschförening National Demolition 
Association. Han arbetar i flera olika kommittéer 
och utskott med olika frågor för att förbättra 
entreprenörernas arbete i olika avseende. Hans 
partner Mike Tredick har tidigare varit ordförande 
i organisationen. 

Men Berger har även dragit ner på engage-
mangen i branschföreningen för att lämna plats 
åt yngre förmågor. Han vill ha mer tid att njuta 
livet som pensionär och umgås med sin familj.  På 
fritiden gillar han att jobba i trädgården i hans 
hem i Santa Clarita som ligger ett stycke upp i 
bergen. Han har en stor familj med fru och fyra 
döttrar och sex barnbarn som bor på olika platser 
längs amerikanska västkusten. Sina rötter i Norge 
vårdar han ömt och han försöker hålla en konti-
nuerlig kontakt med sina släktingar i Norge.

www.vikingdemo.com
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Amas Svenska AB, med säte i Enkö-
ping, känner marknaden framförallt 
som leverantörer av Furukawas 
rivningsverktyg och finska ALLUs 
sikt- och krosskopor. Men återför-
säljaren har ett brett produktutbud 
utöver dessa varumärken säljer och 
representerar Amas Svenska AB 
följande produkter:

Duztech dammbekämpnings-
maskiner, Simex Asfalt och Betong-
fräsar, M B Krosskopor, Dynaset Hy-
draulmagneter och Zato stålsaxar.

Merparten av de tillverkare 
man representerar har lanserat en 
rad nya produkter under året. Fu-
rukawa har utökat sin uppskattade 
F-serie och så har man lanserat ett 
helt nytt verktyg som kan komma 
att revolutionera anläggnings- och 
rivningsbranschen, den sk Xentric 
Ripper. I nuläget är det lite för tidigt 
att göra en bedömning av produk-
ten eftersom den ännu inte hunnits 
testas så mycket av kunderna men 
det bådar gott. 

De stora nyheterna från Amas 
på DEMCON kommer att vara att 
man dels är återförsäljare för Duz-
tech dammbekämpningskanoner 
i Sverige och dels de fem nya hy-
draulhammarna från Furukawa.

AMAS Svenska AB

Monter nr: E36

Företagsnamn: Amas Svenska AB
Kontaktperson: Ulf Dolfei
Gatuadress: Kvartsgatan 8

Postnr: 749 40
Ort: Enköping

Telefon: 0171 440140
Mobil: 070 6293855
Fax: 0171 440044

E-mail: info@amas.se
Hemsida: www.amas.se

Varumärken:
Furukawa

ALLU
DuzTech
Simex

Dynaset
MB

Amas Svenska AB

Andersen Contractor AB
Andersen Contractor AB är den svenska 
rivnings- och återvinningsbranschens 
mest specialiserad leverantör. Man re-
presenterar ett stort produktutbud och 
besitter framförallt ett stort kunnande 
inom området efter många år av aktivt 
arbete inom dessa verksamhetsområden. 
Vad som profilerar företaget allra starkast 
är också deras förmåga att i samarbete 
med både sina leverantörer och kunder 
lyckas hålla en hög innovationstakt 
genom att prova och introducera nya 

lösningar och produkter för 
rivnings-, återvinnings- 
och skrotindustrierna. 
Ofta handlar det om 
speciallösningar för 
avancerade upp-
drag.

Andersen Cont-
ractor AB var först 

med att lansera 
kompakta 

mobila 
åter-
vin-

Andersen
Contractor AB

Monter nr: 
Inomhus: H73,H74,I75,I76
Utomhus: U98, 99,100,101

Företagsnamn: 
Andersen Contractor AB

Kontaktperson: Svend Andersen
Adress: Box 41
Postnr: 749 06
Ort: Örsundsbro

Besöksadress: Lill Kveks Gård
Telefon: 0171-465151
Mobil: 0706 581006
Fax: 0171-465160

E-post: info@andersen-contractor.se
Hemsida: www.andersen-contractor.se

Varumärken:
Trevi Benne

Rubble Master
Arjes

Indeco
Ing Bonfiglioli

Lintec
CityEquip

HydroBoss/VLP

ningskrossar på den svenska marknaden 
och har sedan mitten av 1990-talet 
representerat den österrikiska tillverkaren 
Rubble Master. Man har också sedan 
länge distribuerat italienska tillverkare 
Trevi Bennes produkter i Sverige bestå-
ende av olika typer av hydrauliska verktyg 
för rivning, återvinning och skrothan-
tering. Trevi Benne har bl a utmärkt sig 
för att tillverka mycket stora verktyg på 
upp emot 25 ton. Vidare representerar 
Andersen Contractor hydraulhammar-
tillverkaren Indeco som erbjuder ett 
av marknadens bredaste program av 
hydraulhammare. Andersen Contractor 
är också distributörer av  Ing Bonfigliolis 
produkter som  är en av Europas ledande 
tillverkare av maskiner för bearbetning 
av metallskrot, såsom skrotkvarnar och 
skrotsaxar. Bland annat producerar före-
taget hammarkvarnar och semi-mobila 
skrotsaxar. 

Andersen Contractor marknadsför 
vidare tillverkaren Arjes avfalls-, virkes- 
och biomassakrossar, Lintecs system 
för återvinning av produktion av asfalt, 
CityEquips produkter för separering och 
sortering av  bl a lätt rivningsmaterial 
samt metall.

Man marknadsför även sitt eget 
system för dammbekämpning genom 
vattenkanonserien HydroBoss som till-
verkas av italienska VLP. 

Utöver detta skräddarsyr Andersen 

Fem nya hammare
De nya hammarna i Furukawa FX 
serien är fem till antalet med ar-
betsvikter på 66kg till 300 kg för 
minigrävare 0,5 till 7 ton. Furukawa 
FX har en monoblockscylinder utan 
sidobultar.  Med ökad kraft och sänkt 
ljudnivå har Furukawa som första 
Globala producent av hydraulham-
mare bemött EUs riktlinjer med en 
betydande minskning av ljud och 
vibrationer på arbetsplatser. Genom 
ett samarbete med Tokyo Tekniska 
universitet har 
Furukawa pre-
sterat en kolos-
sal reducering 
a v  l j u d n i v å n 
på  dessa  nya 
h y d r a u l h a m -
mare.  En helt 
ny konstruktion 
av dämpnings-
mekanismen mi-
nimerar rekylen 
till grävmaskinen 
men också en 
drastisk minsk-
ning av att vibra-
tioner överförs till maskinisten. 

Tack vare den nya hammarkrop-
pen, det slutna höljet med gummi-

täckta servicepunkter och den nya 
Globala Patenterade spettlåsningen, 
har Furukawa kunnat möjliggöra 
en reducering av ljudnivån med 
hela 7dB.

Furukawa har optimerat ham-
marens komponenter genom an-
vändning av en ny härdningsprocess 
vilket bl a ger högre effekt med sam-
ma arbetsvikt. Samtliga hammare är 
utrustade med ventiljusterare vilket 
medför optimal inställning av ham-
maren oavsett vilken basmaskin som 

används basmaskin. Dessa högkvali-
tets delar försäkrar lång livslängd för 
professionellt bruk.

Contractor speciallösningar för appli-
kationer inom rivning, återvinning och 
skrotning. Man samarbetar bl  engelska 
Kocurek vad gäller rivningsmaskiner. På 
DEMCON kommer man att visa och 
demonstrera en rad nya produkter på två 
stora montrar inom- och utomhus.

Produkter på mässan
Några exempel på produkter som man 
kommer att visa på DEMCON är rent 
generellt verktyg för rivare och håltagare 
till maskiner från minigrävare till tunga 
höjdrivare samt mobil återvinningsut-
rustning.

Mera specifikt handlar det om 
hydraulhammare från Indeco såsom 
de små hammarna HP350, HP600, de 
mediumstora hammarna HP2000 och 
preliminärt även HP4000. Man visar 
rivnings och återvinningsverktyg från 
Trevi Benne vilka är kombisaxen MK 
15 kombisax, sortergripen PMG 05 och 
primär betongsaxen HC 05ND samt 
stål- och skrotsax CS 05.

Man visar HydroBoss vattenkano-
ner WLP, WLP700 Pole stationärt chassi, 
WLP500 Trailer på hjulchassi.

På plats finns även Rubble Master 
kompaktkrossar/återvinningskrossar: 
RM60, RM70 GO!. Vidare kommer 
man visa dieseltankar från Emiliana 
Serbatoi typ Carrytank 220, i plast, 
stapelbara på 220 liter.
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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 (MCCS) är ett modulärt håltagningssystem i dess sanna  
bemärkelse. Nu kan du använda Pentruders omtyckta rälssystem för all sågning med klinga och wire, samt för 
borrning. Utvecklingen stannar adrig av hos oss, och nya moduler läggs till efter hand. 
Besök oss gärna på Demcon i September!

Fler och fler upptäcker att det är både mycket lönsamt och riskfritt att investera i en Pentruder. Pentruder- 
maskinerna kostar lite mer, men de erbjuder också marknadens i särklass bästa prestanda, dessutom är de 
byggda för att hålla i många år. Med en Pentruder kan du alltid förvänta dig högsta kvalitet och tillförlitlighet. 

Servicen för Pentruder-maskinerna har nu byggts ut! Det finns nu fyra serviceställen för 
Pentruder i Sverige, alla med välutbildade servicetekniker och ett omfattande lager av 
reservdelar. Välkommen med din förfrågan!

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

- Starkare än någonsin!
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Sverige är ledande inom utveckling 
och tillverkning av produkter för vat-
tenbilning. Det vill säga att man med 
hjälp av högtrycksvatten bilar bort 
skadad eller felgjuten betong. Några 
exempel på applikationer är vägbanor av 
betong, broar, parkeringshus, viadukter, 
kraftverk, kärnkraftverk och inom exem-
pelvis processindustrin. En av världens 
största tillverkare är Aquajet Systems 
AB i Holsbybrunn. Under den senaste 
tiden har företaget varit mycket aktiva 
ifråga och utveckling och lansering av 
nya produkter och ett flertal nya och 
avancerade produkter har lanserats.

“Vi leder den tekniska utvecklingen 
och tillhandahåller avancerade system-
lösningar, där Aqua Cutter PowerPack 
och Aqua Cutter Robot utgör vårt 
basprogram till professionella vattenbil-
ningsföretag över hela världen”, säger 
Stefan Hilmersson på Aquajet Systems 
AB. Stefan är ägare till företaget. 

I tillägg till sina basprodukter till-
handahåller företaget även tillbehör och 
utrustningar till ovanstående produkter. 
“Vi är branschens kompletta leverantör 
av vattenbilningsutrustning. 

Aqua Cutter 710V evolution
Senaste nyheten är Aqua Cutter 710V 
evolution med en design och egen-
skaper som är helt nytt för den här 

Aquajet Systems AB

Monter nr: C19

Företagsnamn: Aquajet Systems AB
Kontaktperson: Stefan Hilmersson

Gatuadress: Brunnsvägen 15
Postnr: 57015

Ort: Holsbybrunn
Telefon: 0383 50801
Mobil: 070 327 8888

Fax: 0383 50730
E-post: info@aquajet.se

Hemsida: www.aquajet.se

Varumärken:
AquaCutter Robot

AquaCutter Powerpack
AquaCutter Frames

Aquajet Systems AB

Atlas Copco CMT & Dynapac
Atlas Copco CMT och Dynapac pre-
senterar sina produkter i samma 
monter vid DEMCON- och ExpoRent-
mässorna. Rivning, återvinning, skrot-
hantering och maskinuthyrning är 
högprioriterade sektorer för de båda 
tillverkarna och man erbjuder entre-
prenörer över hela världen ett 
brett produktsortiment.

Under året har Atlas Co-
pco CMT lanserat en stor 
mängd nya produkter för 
rivning och återvinning men 
även för användning i anlägg-
ningsapplikationer.

På DEMCON 2010 är 
det Sverigepremiär för At-
las Copcos nya hydrauliska 
kombinationssaxmodell CC 
650 som med sin hydrauliska 
rotation är enkel att position-
era rätt.

Med en arbetsvikt på 
630 kg passar nya CC 650 perfekt för 
bärare i en viktklass på sex till tolv ton. 
”Det sker många förändringar i just 
den här grävmaskinsklassen”, förkla-
rar Andrew Cowan, produktchef för 
demoleringsverktyg på Atlas Copco 
CMT Sweden AB. ”Vi ser en tydlig 
trend mot allt mer flexibla bärare 
som redan vid leverans är utrustade 
för att kunna passa till en rad olika 
verktyg.” 

Atlas Copco CMT
Dynapac

Monter nr: E33b, D28b

Företagsnamn: Atlas Copco CMT/
Dynapac

Gatuadress: Sickla Industriväg 3
Postnr: 10523 
Ort: Stockholm

Telefon: 08-743 80 41
Mobil: 08-743 80 41
Fax: 08-743 92 46

E-post: info@atlascopco.se
www.atlascopco.se
info@dynapac.se
www.dynapac.se

Varumärken::
Atlas Copcos produkter för 

anläggnings-, rivnings- och återvinnings-
branschen bestående av hydraulham-

mare, betong- och ståltänger, pulverise-
rare m m

Dynapacs 
Tillverkare av packnings- och

utläggningsutrustning för
anläggningsbranschen

Tack vare seriens hydrauliska rota-
tion på 360 grader så går det snabbt 
och enkelt att positionera kombina-
tionssaxen. En krosskraft på 45 ton 
är en annan av fördelarna med CC 
650. ”Den låga vikten i förhållande till 
den höga krosskraften är viktig för en 

ekonomisk användning. När våra 
kunder kan använda en min-
dre sax och därmed en 
mindre grävmaskin 
för ett specifikt 
jobb, sparar de 
pengar på både 
investering och 
driftskostnader”, 
menar Andrew 
Cowan.

E n  a n n a n 
fördel är kon-
c e p t e t  m e d 
slitdelar: saxens 
käftar kan vändas 

och enkelt bytas ut 
på plats. CC 650 kan använ-
das för lättare demoleringsarbete (t.ex. 
i tegelsten och lätt armerad betong) 
och i synnerhet för inre ombyggnader 
och rivning. CC 650 ersätter den tidi-
gare modellen CC 550. 

Andra nyheter som tre nya tunga 
hydraulhammarmodeller med Pow-
erAdapt och optimerat effekt/vikt-
förhållande. Med en arbetsvikt på 

sektorn. Modellen har försett med flera 
intressanta nyegenskaper. Program-
meringen av arbetsmönster 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 inställning-
arna för varje unik bearbetning så att 
de kan eftergranskas. Programmet 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 var-
dera 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 servicearbeten 
genom att de inre delarna är 
tillgängliga från tre sidor genom 

2000 kg ger HB 2000 10 % mer effekt 
än sin föregångare, HB 2200. Nya HB 
3100 och HB 4700, med en arbetsvikt 
på 3100 respektive 4700 kg, ger 5 % 
respektive 13 % mer effekt än de 
tidigare modellerna.

I och med detta håller Atlas 
Copco fast vid principen att ständigt 
utveckla och tillverka nya verktyg som 
ger bättre effekt/vikt-förhållanden. 

Samma prestanda kan 
uppnås med mindre 
verktyg och bäraren-
heter. På så sätt blir 
investeringen, under-
hållskostnaderna och 
inverkan på miljön 
mindre.

 Hydraulham-
marna är utrustade 
med PowerAdapt-
systemet som stänger 
av hammaren om ol-
jetrycket blir för högt. 

Det gör att kunden 
utan bekymmer kan utnyttja utrust-
ningens fulla effektivitet.

Hydraulhammarnas förbättrade 
uppstyrningssystem ger större sta-
bilitet och högre beständighet vid 
krävande arbetsförhållanden. En ny 
mejselhållarkonstruktion ger bättre 
skydd, särskilt i hammarens nedre del, 
som exponeras för hårt slitage.

enkelt uppfällbara kåpor. Displayen är 
tydlig och lätt avläsbar. Även denna 
modell kan användas 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 
men kan förses med en elektrisk tillsats 
med elmotor för arbeten där förbrän-
ningsmotor ej är tillåtna. Kort sagt 
Aqua Cutter 710V evolution, en unik 
ny modell från Aquajet Systems som fört 
vattenbilningsteknik ett snäpp längre.



HTC Greyline™ 
HTC Greyline, världsledande 
teknik i en kraftfull och 
kostnadseffektiv maskinserie! 
Robust och enkelt!

byggs enkelt  

www.greygrinder.com
HTC Sweden  AB
Tel +46 (0)121-294 00
E-post info@htc-sweden.com

Tjäna pengar.

Köp en golvslipmaskin.

Funderar du på att utöka dina tjänster med 

golvslipning? Allt du begär är en pålitlig, 

enkel och robust maskin för ett bra pris. 

Det självklara valet heter HTC Greyline™.

Kantslipningskit

HTC GL 270 byggs 
enkelt om till en kantslip.

SE_Greyline_pris_A4.indd   1 2010-07-01   11:37:47
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Biocare Svenska AB är också en leve-
rantör som bl a profilerat sig gentemot 
den svenska återvinnings och rivnings-
branschen. Man erbjuder ett fullsorti-
ment av produkter för följande:

 Krossning av återvinningsma-
terial som betong, asfalt, armerad 
betong, tegel samt även av natursten 
och berg.

Sortering av berg och grus, mat-
jord, rivningsmaterial, kompost, träflis, 
sten ur städbark med mera.

Magneter och Virvelströmsepa-
ratorer

Dammreduceringslösningar för 
applikationer inom bergkrossning, 
återvinning, biobränsleproduktion, 
fragmenteringsanläggningar, demo-
lering.

Nytt sorteringsverk
Tidigare i år lanserade Biocare ett nytt 
sorteringsverk från den irländska till-
verkaren Portafill International Ltd. Det 
handlar om en ”scalper”. Sorterings-
verket heter 5000T och är lämpligt för 
sortering av återvinningsmaterial, mat-
jord, sand och berg. 5000T är utrustat 
med en 4m3 matarficka med vikbara 
sidor vilket möjliggör matning av ver-
ket direkt med kross utan bänkning. 
Ilastning kan även ske med hjullastare 

Biocare Svenska AB

Monter nr: U108

Företagsnamn: Biocare Svenska AB
Kontaktperson: Niklas Johansson
Gatuadress: Hässleholmsvägen 37

Postnr: 28533
Ort: Markaryd

Telefon: 0433-100 20
Epost: info@biocare.se

www.biocare.se

Varumärken:
Rimac
Portafill

dsb Innocrusher
Master Magnets

Anaconda conveyors
Dammreduceringsutrustning

Integra
Europe Chippers

Biocare Svenska AB

Blastrac & Diamatic
Amerikanska Blastrac är världs-
kända tillverkare av maskiner och 
utrustningar för behandling av be-
tongytor. Man kanske är mest kända 
för sina shotblastingprodukter som 
är en metod som inte är så vanlig 
i Sverige.

Sedan företaget förvärvade den 
europeiska tillverkare Diamatic har 
man på senare år börjat etablera 
sig allt starkare även inom området 
slipning och polering av betong-
golv. Idag marknadsför man både 
varumärkena Blastrac och Diama-
tic. Den stora nylanseringen av 
Diamatic-märket och ett antal nya 
produkter för slipning och polering 

Blastrac/Diamatic

Monter nr: E37, E38

Företagsnamn: Holland Industriele 
Diamantwerken B.V., en division av 

Blastrac NA
Gatuadress: Utrechthaven 12

Postnr: 3433 PN 
Ort: Nieuwegein

Land: Nederländerna
Telefon: +31 30 223 8630

Fax: +31 30 223 8981
www.diamatic.nl

Varumärken:
Maskiner och utrustningar för 

golvbehandling såsom borttagning 
av färg, lim, mattor och andra 

beläggningar, slipning och polering 
av betonggolv, sten- och 

marmorgolv, terrazzo. Varumärken 
är Blastrac och Diamatic.

av betonggolv skedde på 
World of Concrete 2009. 
Man har ett brett sortiment 
från små singelsnurror upp 
till riktigt stora maskiner på 
upp till 1,5 meter slipbredd 
med hytt för operatören. 
Flertalet av maskinerna är 
fjärrstyrda samt att några 
har integrerade stoftha-
terare.

Skandinavien är en 
viktig marknad för före-
taget med hög medve-
tenhet och kunskap om 
betonggolvslipning och 
polering av detsamma.

alternativt grävmaskin. De kompakta 
måtten på sorteringsverket gör att 
det faktiskt kan transporteras i en 40 
fots container. Den tvådäckade sikten 
har en siktyta på 2400X1200 mm och 
produktionskapaciteter upp till 400 
ton/timme kan uppnås (beroende på 
ingångsmaterial och önskad slutfrak-
tion). Övre siktdäcket kan utrustas 
med valfritt siktnät alternativt med 
fingerdäck eller grizzlygaller. Det undre 
siktdäcket utrustas med valfritt siktnät. 
5000T är utrustad med larvunderrede 
för enkel förflyttning på arbetsplatsen 
och har en ”hundkoppelstyrning” som 
standard. Verket drivs av en Deutz steg 
3 dieselmotor. ”Portafill har lyssnat på 
marknaden och på oss återförsäljare. 
Den här typen av sorteringsverk som 
”skalperar” bort och stacklägger över-

fraktionen är mycket efterfrågat hos 
kunder som arbetar med återvinning. 
Nu finns det ett verk i lämplig storlek 
och med rätt prisbild.” säger Niklas 
Johansson hos den svenska Generala-
genten Biocare Svenska AB.  

Förutom den nya 5000T finns 
sedan tidigare grovsikten 2000CT, 
kompaktsikten 3000CT och trumsik-
ten 4000W i produktprogrammet. 

”Det utmärkande för Portafill 
programmet är att det gör det 
möjligt även för entreprenören som 
inte har tillgång till, eller behov av, 
stora mängder material att kunna 
återanvända eller förädla även de 
små mängderna massor och ändå 
uppnå lönsamhet. Detta utan att 
behöva jobba heltid med sortering”, 
avslutar Niklas.



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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Brim AB
Brim är ett försäkringsmäkleri som 
är specialiserat inom bygg- och in-
dustrisektorn. Företaget arbetar med 
riskmanagement, riskfinansiering samt 
risktransferering på den svenska såväl 
som på den internationella försäkrings- 
och återförsäkringsmarknaden.

Brim är Sveriges enda försäkrings-
mäkleri som är specialiserat på för-
säkringslösningar för byggsektorn. 
Basen för denna verksamhet är för-
säkringslösningar samt administrativa 
åtaganden och service i samband med 
av oss utarbetad och upphandlad 
gruppskadeförsäkring samt finansiella 
lösningar såsom fullgörandeförsäkring 
och garantier.

Verksamheten innefattar även 
upphandling av direkt- och återför-

Brim AB
Monter nr: K100

Företagsnamn: Brim AB
Gatuadress: Tegnérgatan 2c

Postadress: Box 19572
Postnr: 104 32 
Ort: Stockholm

Telefon: 08-441 89 70
Fax: 08-441 80 70

E-post: info@brim.se
Hemsida: www.brim.se

Varumärken:
Skräddarsydda försäkringslösningar

Missa inte:
Brim föreläsare om sina tjänster direkt 
på DEMCONs mässgolv fredagen den 
10 september, kl. 11.20. Föreläsningen 

är kostnadsfri.

säkring samt affärs- och försäkrings-
juridisk rådgivning.

Företaget upphandlar försäkrings-

lösningar på den svenska såväl som 
på den internationella försäkrings-
marknaden.

Björks Maskin AB/Fredheims Maskin

Keestrack kross och sorteringsverk 
säljs numera i Sverige av företaget 
Björks Maskin AB. Generalagent 
är norska Fredheim Maskin AS. 
Sedan lanseringen i Norge 2006 
har företaget sålt nära 200 nya 
Keestrack i Norge. Produkten blev, 
enligt Fredheim, en succé i Norge 

Björks Maskin
Monter nr: H71

Företagsnamn: Björks Maskin AB
Gatuadress: Tegnérgatan 2c

Postadress: Stolpås 106A
Postnr: 865 91 

Ort: Alnö
Telefon: 060-58 90 37

Fax: 060-58 93 88
Mobil: 070-527 44 16

E-post: info@bjorksmaskin.se
Hemsida: www.bjorksmaskin.se

Varumärken:
Nya och begagnade maskiner främst av 
märket Keestrack men även McQuaid, 
Powerscreen, Extec, Finlay, Möckeln, 

Maskinmekano
 

så snart den lanserades och finns 
idag från sydspetsen i Norge till 79 
grader nord på Svalbard (värdens 
nordligaste sorteringsverk enligt 
Fredheim). Fredheim Maskin AS har 
varit “Dealer of the Year” 2007 och 
2008 i Norge.

Kraftig tillväxt
Sedan Fredheim Maskin och Björks 
Maskin började sälja Keestrack i 
Sverige har intresset för produkterna 
bara ökat. Företaget säljer, reparerar 
och servar maskiner och utrustningar 
för krossning och sortering och är 
sedan 2006 norska återförsäljare 
av Keestrack och McQuaid och som 
sagt numera även återförsäljare på 
den svenska marknaden. Keestrack 
är ett belgiskt fabrikat och tillverkas 
av företaget med samma namn som 
ligger ett stycke från Maastricht i 
Belgien.

För försäljningen i Sverige står 
Björks Maskin AB i Sundsvall. Ser-
vice och reparation sker vid egen 
verkstad i Malung. Produkterna 
lagerförs i Sverige både i Malung 
och Sundsvall.

Björks Maskin arbetar med både 
nya och begagnade maskiner och 
säljer även Powerscreen, Extec, Fin-

lay, Möckeln, Maskinmekano.
Björks Maskin är ett familjefö-

retag i Sundsvall. Man gör i första 
hand affärer inom norden och har 
över 30 år i branschen. Företagets 
serviceman på fältet har över 20 års 
erfarenhet. Man hjälper också till 
med finansiering i form av leasing 
och avbetalning.

Keestrack-sortimentet består av 
ett brett utbud av maskiner. Sorte-
ringsverken finns i sex olika modeller- 
man har två modeller av slagkrossar. 
I sortimentet finns också ett antal 
olika matarstationer, frontmatare för 
fartygslastning m m.

Keestrack sorterar betong, asfalt, 
rivningsmaterial, sprängsten, grov och 
finkrossat material, grus, jord m.m. 
Keestrack är ensam på marknaden 
med lastkännande hydraulikpumpar 
för reducerad dieselförbrukning, 
radiostyrning som standard, Cyclon-
luftfilter, högt lyftbar sikt för byte av 
siktdukar. Maskinerna kan köras i full 
produktion med reducerat varvtal på 
motorn (för reducerad dieselförbruk-
ning), inga stödben på maskinen m 
m. Eftersom man sålt Keestrack med 
framgång i Norge under några år vet 
man att maskinerna klarar de tuffa 
Skandinaviska förhållandena.
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Många nyheter från Andersen Contractor AB under 2010

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

Väl mött på DEMCON 2010

Andersen Contractor AB

Välkommen till Andersen på DEMCON 2010

Vi är medlemmar i 
MaskinLeverantörerna

och European Demolition 
Association.
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Brokk AB utvecklar, tillverkar och mark-
nadsför fjärrstyrda demoleringsrobotar 
för bygg-, tunnel-, gruv-, process-, 
cement- samt nukleärindustrin. Idag 
arbetar ca 60 personer vid huvudkonto-
ret i Skellefteå och ytterligare ett 80-tal 
medarbetare finns i dotterbolag i USA, 
Tyskland, Storbritannien, Australien 
och Kina. 

Det senaste året har varit ordentligt 
expansivt för Brokk AB. Man har lyckats 
att lansera inte minst tre nya modeller 
av rivningsmaskiner, Brokk 260, Brokk 
400 och nu senast Brokk 
160. Dessutom har man 
lanserat nya rivningssaxen 
Darda CC 700 som är av-
sedd för den största ma-
skinen Brokk 400. Saxen 
väger 595 kg är utvecklad 
att bäras av Brokks största 
modell Brokk 400. Saxen 
har en käftöppning på 

Brokk AB

Monter nr: I83, H66
Företagsnamn: Brokk AB

Postadress: Box 730
Postnr: 931 27
Ort: Skellefteå

Telefon: 0910-711 800
Mobil: 070-7970278
Fax: 0910711 811

E-post: info@brokk.com
Hemsida: www.brokk.com

Varumärken:
Brokk fjärrstyrda rivningsmaskiner, 

Brokk rivningsverktyg, 
Darda rivningsverktyg

Brokk AB

Comac SPA AG
Comac Spa AG från de nordligaste 
delarna av Italien, närmare bestämt 
Bolzano som ligger på gränsen till 
Österrike, vet vi inte så mycket om 
än i Sverige. Men det är något som 
bolaget har för avsikt att ändra på 
under DEMCON-dagarna.

“Vi har mycket att erbjuda den 
Skandinaviska marknaden och vi ser 
fram emot att delta på DEMCON 
berättar Comacs Stefan Piffer.

Företaget säljer Hitachis sorti-
ment av grävmaskiner, alla typer av 
begagnade maskiner för bygg- och 
anläggningsbranschen inklusive riv-

COMAC SPA-AG
Monter nr: U119, U120, U121

Företagsnamn: COMAC SPA-AG
Gatuadress: Via-Rheinfelden 11

Postnr: I - 39044 
Ort: Egna (BZ)
Land: Italien

Telefon: +39 0471 82 73 50
Fax: +39 0471 81 31 10

E-post: info@comacspa.com
Hemsida: www.comacspa.com

Varumärken:
Tillverkare och säljbolag 
för rivningsutrustning

660 mm och en krosskraft på hela 680 
kN. Den har försetts med en ny käft-
konstruktion som förbättra prestation 
och livslängd.

Låt inte storleken på maskinen lura 
dig. Brokk 160 är ännu ett stort steg 
framåt när det gäller effektiv demole-
ring. Med en ny, effektiv elektrisk motor 
erbjuder detta kompakta kraftpaket hela 
410 J i slagkraft!

Styrkan och storleken kombinerat 
med Brokks unika fjärrstyrning och flexi-
bla, tredelade armsystem gör Brokk 160 

till en perfekt lös-
ning för säker och 
effektiv demolering 
för bygg-, tunnel-, 
gruv-, process-, 
cement- och 
kärnkraft-
i n d u -
strin.

ning- och återvinningsmaskiner. Vad 
som är synnerligen intressant att visa 
de svenska kunderna är Comacs sor-
timent av dammbekämpnigskanoner 
kallade Raintronic.

Sortiment spänner från små, 
medium och stora ytor. För de som 
ytorna handlar det om dammbekämp-
ningsutrustning monterat direkt på 
verktyget eller grävmaskinbommen.

För dammkon-
troll av medium 
och stora ytor om-
fattas sortimentet 
av ett antal mobila 

eller stationära vatenkanoner som spri-
der en dimma av finfördelade vatten-
partiklar på arbetsplatsen. Raintronic 
från Comac är inte bara avsedda för 
användning på rivningsarbetsplatser 
utan även i återvinning, krossning, 
avfallshantering och för at bekämpa 
odör. Mer om produkterna på DEM-
CON.

Bobcat Sverige AB har sitt säte i 
Spånga, utanför Stockholm men 
man har ytterligare tre kontor i 
Sverige vilka finns på platserna 
Kristianstad, Malmö och Göteborg. 
Bobcat har funnits på den svenska 
marknaden i cirka 50 år och intro-
ducerades en gång i tiden av Ronnie 
Tägtström.

Detta amerikanska mär-

Bobcat Sverige AB

Monter nr: H70
Företagsnamn: Bobcat Sverige AB
Kontaktperson: Ronnie Hedebeck

Gatuadress: Sulkyvägen 31
Postnr: 16343
Ort: Spånga

Telefon: 08-564 899 60
Mobil: 070-693 24 80

Epost: ronnie@bobcat.se
www.bobcat.se

Varumärken:
Bobcat maskiner och tillbehör

Bobcat Sverige AB

ke av kompakta maskiner håller en 
mycket hög utvecklingstakt av både 
maskiner och tillbehör.

Produktsortimentet är ofantligt 
stort och omfattar bl a kompakt-
lastare (skidsteers), minigrävare, 
teleskopliftar m m samt över hund-
ratalet tillbehör och utrustningar 
till Bobcats maskiner. Företaget 
har bl a ett brett sortiment av 
olika typer av hydraulhammare och 

andra verktyg för användning inom 

rivning, renovering m m.
På mässan Bauma i våras var 

listan på nya produkter lång och 
på DEMCON kommer delar av detta 
s o r t i m e n t att visas.



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.
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Corefiles
Core Files är en mjukvara för företag i el-
ler med anknytning till håltagningsbran-
schen. Programmets främsta funktioner 
är att generera rapporter och fakturor 
men det erbjuder även möjligheter att 
göra kalkyler och räkna på arbeten.

“Förvandla din arbetsrapport från 
dagens jobb till ett utförligt beräk-
ningsunderlag samt generera fakturan 
med några få klick. Lätt som en plätt”, 
säger Gustav Fröding som utvecklat på 

Corefiles
Monter nr: F46

Företagsnamn: Corefiles
Gatuadress: Fullerö Stora Skärna 821 

Postnummer: 755 94
Ort: Uppsala

Mobil: 076 -282 60 5
E-post: corefiles@hotmail.com
Hemsida: www.corefiles.com

Varumärken:
Corefiles

programmet. 
Lagra ett obegränsat antal prislistor 

och byt mellan dessa med ett musklick. 
Allt räknas automatiskt och priset blir 
alltid rätt. I sin monter på DEMCON 
kommer Gustav att demonstrera pro-
grammet för besökarna.

“Andra fördelar är att det är enkelt 
att lära sig och billigt att förvärva. Inga 
dyra uppgraderingskostnader eller 
licenser”.

Conjet AB är en av två svenska till-
verkare av vattenbilningsrobotar som 
dominerar den internationella vat-
tenbilningsmarknaden. Sortimentet 
omfattar ett antal fjärrstyrda vatten-
bilningsrobotar, vattenbilningsramar, 
rotorer samt Powerpacks.

Nya Conjet Robot 365
Det var ganska länge sedan Conjet 
presenterade så pass många nyheter 
under ett och samma år. 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 har 
gjort ännu mera stabil 
för att klara höga re-
aktionskrafter utan att 
rubbas. 365 kan numera 
utrustas med ett torn 
framtill eller på sidan 
och får därmed en räck-
vidd på upp till hela sex 
meter. Robotens MPA-
arm (Multi Purpose Arm) 
kan förlängas hydrauliskt 
upp till 1,1 m. Armen 
har tre helt roterande 
skarvar. Mataren där den 

Conjet AB

Monter nr: A4b
Företagsnamn: Conjet AB

Postadress: Box 507
Postnr: 136 25
Ort: Haninge

Besöksadress: Anläggarvägen 14
Telefon: 08-55652240
Fax: 08-556 522 60

E-post: conjet@conjet.com
Hemsida: www.conjet.com

Varumärken:
Conjet Robots

Conjet Jetframes
Conjet Powerpacks

Conjet AB
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 vattenbilningsmunstycket sitter 
kan numera lutas upp till 45° i vilken 
riktning som helst. Om några kåpor av-
lägsnas på mataren kan 365an numera 
även komma åt och vattenbila längst 
inne i hörn och andra svåråtkomliga 
områden som tidigare behövde göras 
med handlansutrustning. Nytt är också 
att Robot 365 MPA kan förses med 
Blåtand-teknologi. 

Conjet Robot 324
En annan nyhet är uppgraderingen 
av Conjet Robot 322 till nya model-

len 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 handlansapplika-

tioner men har även 
kapacitet att klarar 
större jobb. 324 har 
försett med lite samma 

egen-
skaper som den 
större 365. 

Världens minsta
Den tredje nyheten är i nuläget 
världens minsta vattenbilningsenhet, 
det nya ramsystemet Conjet “Nalta” 
Jetframe 101. Nalta som det endast 
brukar benämnas är ett mycket 
flexibelt system. Det är enkelt att eta-
blera 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 posi-
tionera. 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 väger 90 
kg. Nalta ersätter riskabla handlansar-
beten och eliminerar klumpig skydds-
utrustning. Mer om Nalta på Conjets 
hemsida. Och ordet Nalta kommer 
mycket riktigt från norrländskan och 
betyder att något är väldigt litet.



Atlas Copco står för en hållbar  
produktivitet med innovativa  

lösningar i fokus. För att kunna  
leverera detta erbjuder vi ett 

 komplett sortiment av  
 demoleringsverktyg från 

100 kg upp till 10 ton. Allt för att 
kunna hitta den bästa lösningen för 

dig och din verksamhet.  
 

Kraft och precision

Besöka oss på DEMCON  
i monter E33/D28.

www.atlascopco.se
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Vajersågning Under Vattenytan m m.  
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Diamond Pauber

Monter nr: G55
Företagsnamn: Diamond Pauber

Gatuadress: Via Aprilia, 5
Postnr: 54100

Ort: Massa
Telefon: +39 0585 830 425

Fax: 08-556 522 60
E-post: info@ diamondpauber.it

Hemsida: www.diamondpauber.it

Varumärken:
Diamond Pauber diamantvajer och 

diamantklingor
Diamond Pauber vajersågar

Diamond Pauber

Disab-Tella AB
DISAB-TELLA AB har sedan starten 1986 
varit ett av de marknadsledande företagen 
inom sin nisch på de närmarknader man 
bearbetat. Man har kontor med utveck-
ling och produktion i Vallentuna norr om 
Stockholm, och ett flertal återförsäljare 
finns etablerade runt om i världen. Målet 
är att ytterligare sprida sitt budskap och 
finna nya tillämpningsområden för den 
miljövänliga vakuumtekniken, och många 
gånger samarbetar man med partners 
inom och utom landet för att tillsammans 
sprida tekniken för olika applikationer och 
på nya marknader. 

Disab-Tella AB
Monter nr: U130, U131, U132, U133

Företagsnamn: Disab-Tella AB
Gatuadress: Cederdalsvägen 1 

Postnummer: 186 40
Ort: Vallentuna

Telefon: 08-514 50 570
Telefax: 08-511 75 466
E-post: office@tella.se
Hemsida: www.tella.se

Varumärken:
Disab-Tella  vakuumaggregat,

dammsugare, centraldammsugare,
industrisugare, vakuumsugare, sugbilar 

för vått pch torrt material m m

Den italienska tillverkaren Diamond 
Pauber grundades 1979 med stöd 
från General Electric. Diamond Pauber 
var, enligt egen utsago, först med att 
tillverka diamantvajer i Italien. Företaget 
har sedan starten haft en passion för 
produktutveckling, en starkt drivande 
kraft att uppnå sina högt satta mål 
med en organisation starkt knuten runt 
sina kunder och deras önskemål. Med 
tiden har man blivit en klar ledare inom 
denna sektor. 

Diamond Paubers kärnverksamhet 
är idag koncentrerad till utveckling 
av diamantvajer och diamantklingor 
för användning inom både bygg- och 

stenindustrin. Tillverkningen sker i hög-
teknologiska fabriker i staden Massa 
som ligger ett stycke norr om den vackra 
staden Lucca i norra Italien. 

Diamond Pauber kontrollerar alla 
delar av produktionen med stöd från 
en högkvalificerad stab av anställda. 
Diamantverktygen från Diamond Pauber 
används i ett brett spektra av applika-

tionen såsom sågning i marmor, sten, 
granit, betong och stål. Diamantvajrarna 
finns både som sintrade och elektrop-
läterade. Man tillverkar också som sagt 
diamantklingor men även diamantfräsar, 
slipverktyg och diamantbestyckade 
specialverktyg.

Produkterna säljs via ett bret nätverk 
av distributörer över hela världen.

DISAB-TELLA AB erbjuder service 
”world-wide” med snabba leveranser av 
reservdelar, tillbehör m.m. och företaget 
anlitas ofta vid projektering av damm- och 
stofthanteringsproblem i olika projekt. 

Sedan 1998 är man ett helägt dot-
terbolag till DISAB VacuumTechnology 
AB, Eslöv och fr.o.m. 1999 ingår även 
Vibramat Vacuum i företaget. Gruppen 
ingår i ACAP Invest.  Detta innebär att tre 
ledande företag inom vakuumtekniken nu 
bildar gemensam front och kan erbjuda 
marknadens bredaste sortiment av mo-
bila och fasta suganläggningar med högt 

ställda krav på funktion och kvalitet. 
Samgåendet medför också att många 

års erfarenhet och ”know-how” nu finns 
samlat under ett tak. För kunden betyder 
detta ökade möjligheter att erbjuda 
rationella och ekonomiska lösningar för 
de flesta problem där vakuumtekniken 
är ett alternativ. 

Totalt har vi Disab-Tella levererat över 
2400 vakuum-system över hela världen 
och bland kunderna finns cementfabriker, 
gjuterier, stålverk, kraftverk, massafabriker, 
bagerier, rederier, verkstäder, kemisk och 
mineral industri, byggindustri m.m.

DF Ecology (Tower Light)
DF Ecology ingår som en division i före-
tagsgruppen Tower Light. DF Ecology 
utvecklar och säljer dammkanoner för 
bekämpning av damm på bl a rivnings-
arbetsplatser utomhus, återvinningssta-
tioner, krossning av rivningsrester, ballast, 
bekämpning av odör m m. Användnings-
området är stort och den här typen av 
produkter har fått en explosionsartad 
utveckling de senaste åren inom främst 
rivnings- och återvinningsbranschen.

DF Ecology är hittills ett förhål-
landevis nytt varumärke i Norden och 
man hoppas nu genom sitt deltagande 
på DEMCON att placera varumärket på 
den nordiska kartan. DF Ecology har ett 
brett sortiment bestående av nio olika 
modeller. Produkterna finns i en rad olika 
utförande såsom stationär dammkano-
ner som kan monteras på olika bärare 

DF Ecology
by Tower Light

Monter nr: F42, F44
Företagsnamn: DF Ecology
Adress: Via Stazione 3/b

Postnummer: 27030
Ort: Villanova d’Ardenghi (PV),

Italien
Telefon:  +39 0382 567.011
Telefax: +39 0382 400.247
E-post: export@dfecology.it 
Hemsida: www.dfecology.it
Svensk åf: www.satema.se

Varumärken:
DF Ecology damm-

bekämpningsutrustning

eller i fasta positioner, mobila dammka-
noner på hjul elelr larvband. Kapaciteten 
spänner från 12,3 l/min från den minsta 
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modellen upp till 54 l/min. Maskinerna 
klarar att täcka en yta från 10 upp till 60 
till 70 längdmeter. Modellerna finns an-

tingen som fasta eller automatiskt rörliga 
i sid och höjdled för att kunna täcka ett 
så stort område som möjligt. I Sverige 
säljs produkterna av företaget Satema i 
Smålandsstenar.
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Duztech (DZT Europe AB)
DZT Europe AB är ett nytt ungt före-
tag som tillverkar och marknadsför 
dammbekämpningskanoner. Tekni-
ken att med en typ av vattendimma 
bekämpa dammutveckling vid exem-
pelvis rivningsarbeten utomhus har 
haft en explosionsartad utveckling 
både i USA och Europa. DZT Europe 
AB med sitt varumärke Duztech är 
det första företaget i Sverige att börja 
tillverka den här typen av produkter. 
Duztech produktsortiment kallas D-
serien och omfattas av tre modeller. 
Produktseriens karakteristika är att den 
håller en hög kvalitet och prestanda, 
produkterna är driftsäkra och innebär 
en minimal inverkan på miljön. Modell-
beteckningarna är D30, D50 och D90. 
Samtliga är ljuddämpade och utrustade 
med två vattensteg, förebyggande frys-

Duztech
(DZT Europe AB)

Monter nr: D25

Företagsnamn: Duztech
Gatuadress: Hagvägen 18, 2 trappor 

Postnummer: 831 48
Ort: Östersund

Mobil: 063 100606
E-post: info@duztech.eu

Hemsida: www.duztech.eu

Varumärken:
Duztech damm-

bekämpningskanoner

skydd, inställbar svängfunktion upp till 
350° och kastvinkel upp till 60° samt 
möjlighet till fjärrstyrning.

Dammbekämpning i rivnings- och 
återvinningssammanhang är bara 
två exempel på användningsområde 
som Duztech är avsedda för. Duztechs 
produkter är även avsedda för brand-
bekämpning, bevattning, odörkontroll, 
virkeshantering m m. Under 2009 
tecknade Duztech avtal med Amas 
Svenska AB gällande försäljning av 
produktserien i Sverige.

Duztech, som är beläget i Öster-
sund, satsar hårt framåt och har som 
mål att vara marknadsledande redan 
2012. Avsikten är också att öka ex-
porten av produkterna men först ska 
man erövra den svenska och Nordiska 
marknaden.

EDT Eurodima är en österrikisk tillverkare 
av diamantverktyg och utrustning för 
betonghåltagning. Företaget etablerade 
sig på den svenska marknaden för första 
gången 1998 och ställde ut på DEM-
CONs föregångare Demotech. Idag ägs 
företaget av den tyska företagsgrup-
pen Rothenberger Group. I Sverige 
representeras företaget av Tommy 
Bergenholt och 
har för-

sälj-
nings-

kontor i Gö-
teborg. På diamant-

verktygssidan tillverkar 

EDT Eurodima

Monter nr: A5c

Företagsnamn: EDT Eurodima GmbH
Postadress/Besöksadress: Lagersstrabe 6

 Postnr: A-5071
Ort: Wals bei Salzburg, Österrik
Telefon: +43(0)662/424248-0
Fax: +43(0)622/424248-20

Mobil: 0762-138002
E-post: tommy.bergenholt

@eurodima.com
Hemsida: www.eurodima.com

Varumärken:
EDT Eurodima diamantverktyg och 

maskiner och utrustningar 
för betonghåltagning

EDT Eurodima
man samtliga typer av diamantverktyg 
såsom klingor, borr, vajer och andra 
specialverktyg. Med systemet SPACE 
WELDING har man ökat livslängden 
betydligt på exempelvis sina borrkronor. 

Man har också utvecklat det nya 
diamantsegmentsystemet 
DURAMENT som förbätt-
rar skäregenskaperna och 
ökar livslängden på seg-

mentet.
Under de senaste 

åren har man också 
rönt god framgång 
med sina nya serier av 

högfrekvensdrivna 
maskiner för hål-
tagning som säljs 

u n d e r samlingsnamnet 
Braxx. HF-väggsågarna går under nam-

nen Hurricane SB 120 12 
kw , Typhoon SB 201 
20 kw och Tor-
nado SB 321 32 
kw. Sortimentet 
omfattas vidare 
av vajersågar, 
golvsågar, bor-
rmaskiner och 
borrstativ som 
finns i sju olika 
modeller.

Svensk teknologi har satt sin prägel 
inom många produktsektorer inom 
bygg- och anläggning världen över. 
Detta gäller även maskiner och 
utrustning för hantering av damm 
och betongslam. Några svenska 
tillverkare är världsledande inom 
detta område och kanske den 
största av dem är Dustcontrol AB. 
Både inom industrisektorn och på 
byggarbetsplatsen stöter man ofta 
på en stofthanterare eller luftrenare 
från Dustcontrol. Företaget har ska-
pat ett starkt och bra rykte både 
genom sina enskilda produkter men 
också för sina integrerade system 
där flera olika maskiner ingår och 
som med framgång används vid 
mera omfattande utrivnings- och 
renoveringsprojekt. Stofthanterarna 
är också flitigt använda vid betong-
golvslipning tack vare sin höga 

Dustcontrol AB

Monter nr: A1,A2,A3,
A1b,A2b,A3b

Företagsnamn: Dustcontrol AB
Postadress: Box 3088

Postnr: 145 03
Ort: Norsborg

Besöksadress: Kumla Gårdsväg 14
Telefon: 08-531 940 00

Fax: 08-531 703 05
E-post: support@dustcontrol.se
Hemsida: www.dustcontrol.se

Varumärken:
Dustcontrols maskiner 

och fasta system för stofthantering
Aircube luftrenare

www.dustcontrol.se

Dustcontrol AB
kapacitet och goda sugförmåga. För 
en tid sedan lanserade företaget en 
ny serie våtsugar för användning bl 
a i håltagningsapplikationer. Man har 

även en uppskattad luftrenarserie 
kallad Aircube som kontinuerligt 
uppgraderats. Nyligen lanserades 
nya Aircube 500.
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En annan finsk tillverkare som bran-
schen lärt känna sedan några år tillbaka 
är företaget Finmac Demolition Oy. 
Företaget etablerade sig som en alter-
nativ lösning för rivning med fjärrstyrda 
rivningsrobotar och har lyckats väl att 
sprida sina produkter världen över.

Sortimentet består i nuläget 
av två modeller av fjärrstyrda riv-
ningsrobotar, F16 och F18R. F16 är 
en utmärkt mellanklass robot med 
små kompakta mått som tar sig in i 
trånga utrymmen men kan samtidigt 
leverera rivningskraft för en betydligt 
större maskin.

För en tid sedan lanserade man 
även den större modellen F18R som är 
mera kraftfull och bl a avsedd att arbeta 
inom processindustrin och i varma ut-
rymmen som vid rivning av smältugnar 

Finmac Demolition Oy

Monter nr: D24b

Företagsnamn: Finmac Demolition Oy
Postadress: P.O. Box 810

 Postnr: A-5071
Ort: FI-65101 Vasa

Besöksadress: Företagargatan 17 
FI-65380 Vasa

Telefon: +358 (0) 207181500
Fax: +358 (0) 207181501

Mobil: 0762-138002
E-post: info@finmac.fi

Hemsida: www.finmac.fi

Varumärken:
Finmac fjärrstyrda rivningsrobotar

Finmac Demolition 
och liknande.

Driftdelen på de båda model-
lerna är datastyrd, vilket medger 
smidiga underhåll. Maskinerna har 
två stycken hydraulpaket, vilket möj-

liggör att över- respektive underdelen 
kan köras separat. Maskinerna styrs 
med så kallad can open-datastyrning 
med avsevärt mycket mindre elkablar 
mellan tornet och maskinkroppen. 
Styrsystemet talar om när det är dags 
för service och översyn av maskinen. 
Servicepartner i Sverige för Finmac är 
företaget Semab.

Entrack AB
Entrack AB är ett svenskt företag 
med lång erfarenhet från att arbeta 
med den svenska bygg- och an-
läggningsbranschen. Företaget 
startade för hela 35 år sedan 
och är framförallt kända som 
leverantör av  slit- och reserv-
delar. 

Företaget finns på 
sex platser i Sverige och 
är mycket välsorterade 
med allt från gräv-
tänder till kompletta 
larvband. Företagets 
affärsidé bygger på 
att med samlad kun-
skap och erfarenhet 
erbjuda svenska 
företag i entre-
prenadbranschen 
slit- och reservdelar 
till vettiga priser och 

Entrack
Monter nr: B7, B8

Företagsnamn: Entrack i Stockholm AB
Adress: Saldovägen 11A

Postnr: 175 62
Ort: Järfälla

Telefon: 08-366970
Mobil: 070-7620535

Fax: 08-366980

Varumärken:
Robi från Ramtecs verktyg för rivning 
och återvinning samt ett stort antal 
slitdelar och reservdelar från en rad 

leverantörer.

snabba leveranser.
Men sedan några månader 

tillbaka är man också aktuella som 
leverantör av finska företa-

get Ramtecs hydrau-
liska rivnings- och 
återvinningsverktyg. 
Ramtec har varit lite 
av ett doldisnamn 
under många år men 

var det företag som 
tillverkade många 
av före detta Ram-
mers verktyg. Sedan 
några år tillbaka säljer 

man sina produkter under 
egna varumärket Robi. Man 

håller en hög produktutveck-
lingstakt och det internatio-
nella återförsäljarnätet byggs 
successivt ut.

De senaste produkterna 

från Ramtec är bl a nya 
multi-processors, pul-
veriserare och  s k cut-
ter-crushers. Man har 
även nyligen lanserat 

nya sorteringsgripen 
CG35, multiprocessorn 
MP19, rivningsgripen 
DG15 och krossko-
pan MM104. 
M y c k e t 
nytt från 

Ramtec via åter-
försäljaren En-
track kommer 
att visas på 
DEMCON.

Kom ihåg att Du kan 
förregistrera Dig och skriva ut 

Din biljett till DEMCON på www.
demcon.se. Helt kostnadsfritt 

inträde!
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FLEX Scandinavia AB är Gene-
ra lagent för  FLEX® elverktyg 
och LENOX® sågblad/hålsågar 
och vänder sig mot professio-
nella användare inom industri 
och bygg. FLEX är världskända 
för sina vinkelslipar som blivit ett 
begrepp. Totalt över hundra olika 
maskintyper ingår i programmet 
som omfattar en rad nischmaski-
ner som t.ex FLEX Giraffen® för 
vägg- och takslipning. 

Produkterna säljs via den 
etablerade fackhandeln. 

Flex Scandinavia erbjuder 

Flex Scandinavia AB

Monter nr: D23
Företagsnamn: Flex Scandinavia AB

Postadress: Box 57
 Postnr: 663 21
Ort: Skoghall

Besöksadress: Bivägen 1 
663 41 Hammarö

Telefon: 054-52 20 00
Fax: 054-52 47 58

Mobil: 0762-138002
E-post: info@flexscandinavia.se

Hemsida: www.flexscandinavia.se

Varumärken:
Flex elverktyg

Flex Scandinavia AB
kända Flex elverktyg som 
säl js genom återför-
sä l jare  över  he la 
landet. Kunder-
na är yrkes-
folk med 
höga k r a v 

på kvali-
tet och drift-

säkerhet.
För  FLEX är  y r-

kesmannens krav av-
görande. Produktut-
vecklingen söker sig 
till användarmiljöer för 

att på plats förvissa sig om de 
krav och behov ett FLEX verktyg 
ska uppfylla. Först och främst att 
våra maskiner håller lång livslängd 
samt ut lovade prestanda och 
funktionalitet. 

FLEX erbjuder optimal hållbar-
het och användarvänlighet. Perfekt 
balansering, lätt att använda, 
robust men ändå lätt. 

Företagets motto är: kvalitets-
verktyg för fackfolk! 

Alla FLEX maskiner uppfyller CE-
krav och övervakas under produktion 
av kvalitetssystem enligt DIN EN ISO 
9001:2000. Målet 100% kvalitet.

Flex lämnar två års tillverkar-
garanti på alla FLEX elverktyg från 
köpdagen.

När vi äntligen fått lite värme i Norden 
kanske man inte vill bli påmind om 
vintern och dess problem, i synnerhet 
inte med tanke på den senaste vin-
tern som var kall och lång. Men snart 
är vi där igen. Med vinter kommer 
frusen mark som är ett stort problem 
i bygg- och anläggningsbranschen 
men inget som inte norska företaget 
HeatWork kan råda bot på. 

HeatWork säljer mobila värme-
kraftverk som värmer upp till 100 
grader. Användningsområdena är 
dock inte bara att tina frusen mark. 
Man kan också använda HeatWorks 
mobila värmekraftverk att värma 
upp vatten som värmeväxlare på 
byggarbetsplatser eller som värme 
för andra tillfälliga arrangemang. Eller 
varför inte för att torka upp en lokal 
som byggen, hallar eller liknande. 
Systemet kan även användas för 
kontrollerad härdning av betong. På 
vintern naturligtvis för tining av tjäle 
och smältning av snö. 

HeatWorks utrustning är enkel 

HeatWork AS

Monter nr: A6b

Företagsnamn: HeatWork AS
Besöksadress: Teknologiveien 5

Postnr: N-8517
Ort: Narvik, Norge

Postadress: Postboks 113
Postnr: N-8502

Ort: Narvik 
Telefon: +47 76 96 58 90
Telefax: +47 76 96 58 91

E-post: post@heatwork.com
Hemsida: www.heatwork.com

SVERIGE
Företagsnamn: HeatWork AB

Postadress: Box 79
Postnummer: 17821

Ort: Ekerö
Besöksadress: Bryggavägen 121-125 

Telefon: 08-22 92 06
Telefax: 08-22 92 07

Varumärken:
HeatWork mobila värmeaggregat

HeatWork AS
att transportera, bygga upp, etablera 
och övervaka. Dessutom är den miljö-
vänlig, enkel och driftsäker. 

HeatWork-systemet består bl a av 
ett antal slangar som placeras över det 
område som skall tinas, torkas eller 
värmas upp. Att täcka ett område på 
200 kvm tar ungefär en timme.

Maskinen är utrustad med världens 
ledande pann- och brännarteknik. 
Pannorna har en kapacitet upp till 
105 kW och brännarna upp till 119 
kW. Uppvärmning sker genom att en 
fuktspridande vätska (VTV) cirkulerar 
i ett slutet system och värmen direkt 
i marken. Vätskan justeras till önskad 
temperatur, 000-100 ° C.

Slangarna är täckta med reflek-
terande isoleringsmattor för maximal 
värmeöverföring och för att förhindra 
värmeförlust. Fukt i massan värms upp 
och tinar snabbt och effektivt ner mar-
ken.  Maskinen arbetar utan tillsyn tills 
jobbet är klart. Maskinen är försedd 
med en GSM-enhet som rapporterar 
eventuella oegentligheter.

Hilti, som har sitt huvudkontor i 
Liechtenstein, har funnits långe på 
den svenska marknaden. Produk-
terna är välkända och står för ett 
gott renommé och kvalitet. Inte minst 
bland professionella betonghåltagare 
och rivningsentreprenörer. De röda 
maskinerna finns och används idag i 
världen alla hörn.

Sortimentet för professionella 
håltagare är brett bestående både 
av maskiner och verktyg. Under 
den senaste tiden har flera nya 
produkter lanserats. Några av dessa 
är högfrekvenssågen DST 10-E med 
allting integrerat i sågen. En lätt och 
kompakt enhet som mottogs väl av 
användarna då den visades på mäs-
san Bauma i våras. Hilti har också 
gett sig i kapvärlden med de två nya 

Hilti Svenska AB

Monter nr: Inomhus: G55b, F50b
Utomhus: U116

Företagsnamn: Hilti Svenska AB
Postadress: Box 123

 Postnr: 232 22
Ort: Arlöv

Besöksadress: Testvägen 1 
Ort: Arlöv

Telefon: 020-555999
Telefax : 040-435196

E-post: ekmaken@hilti.se
Hemsida: www.hilti.se

Varumärken:
Hilti infästningsprodukter, diamant-
verktyg, elmaskiner, diamantverktyg, 

maskiner och utrustning för betonghål-
tagning m m

Hilti Svenska AB
bensindrivna kaparna DSH700 och 
DSH900. Man har också släppt två 
nya borrhammare TE 4-A22 och TE 
6-A36-AVR.
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HTC Sweden AB befäste en helt ny 
och revolutionerande standard när 
man utvecklade en helt ny teknik för 
borttagning av limrester och andra 
typer av golvbeklädnader samt slip-
ning. Det var tidigt 1990-tal. Efter 
det har det bara rullat på och den ena 
innovationen har avlöst den andra 
och maskinerna har blivit allt mera 
avancerade och konkurrenterna allt 
fler. Branschen för slipning och pole-
ring av betong är näst intill överhettad 
och det är viktigt att som tillverkare 
leverera spjutspetsteknologi för at 
behålla sig i täten. Det 

har HTC lyckats med. Några exempel 
är företagets egna system för betong-
polering kallat Superfloor som satte 
standard för flera liknande koncept 
tillika underhållskonceptet Twister. 

Nu gör man det igen i lansering 
av sin nya serie HTC Greyline.

”Den nya serien riktar sig mot 
en annan marknad än våra ”svarta” 
maskiner, som främst är inriktade på 
professionella användare som använ-
der maskinen dagligen och för stora 
ytor“, säger Joakim Leff-Hallstein, 
Export Area Manager på HTC.

”Greyline är avsedd för kunder 
som använder maskinerna mer sällan 
samt för till exempel uthyrningsföre-

HTC Sweden AB

Monter nr: Inomhus: E35, D26
Utomhus: U106

Företagsnamn: HTC Sweden AB
Postadress: Box 69

 Postnr: 614 22
Ort: Söderköping

Besöksadress: Klevvägen 7
Ort:Söderköping

Telefon: 0121-294 00
Telefax : 0121-152 12

E-post: info@htc-sweden.com
Hemsida: www.htc-floorsystems.se

Varumärken:
HTC Sweden AB diamantverktyg, 

maskiner, utrustning och produkter 
för slipning, bearbetning, reno-

vering, polering och underhåll av 
olika typer av golv såsom betong, 

sten, terazzo, trä m m.

HTC Sweden AB tag, rivningsentreprenörer, håltagare 
eller renoveringsfirmor som föredrar 
att kunna erbjuda enklare maskiner. 
Serien är ändå  utvecklad och kon-
struerad med den robusthet, kvalitet 
och prestanda som våra produkter 
är känd för”.

Greyline-sortimentet består idag 
av fyra olika golvslipar, två damm-
sugare och speciellt konstruerade 
diamantverktyg för borttagning av 
golvbeläggningar och utjämning av 
betonggolv.

Seriens minsta maskin, HTC 
Greyline 270, har en slipningsbredd 
på 270 mm. Det kan även förses med 
en tillbehörssats som gör den till en 
effektiv kantslipare på bara några 
minuter. Mer av nya Greyline kan 
beskådas både ute och inomhus på 
DEMCON 2010.

Husqvarna Construction Products
Husqvarna

Constrcution 
Products AB

Monter nr:I84, I85, H64, 
H65, G62, G63

Företagsnamn: Husqvarna 
Construction Products Sweden AB

Adress: Box 2098
Postnr: 550 02
Ort: Jönköping

Telefon: 036-570 60 00
Fax: 036-570 60 10

E-post: info@husqvarna.se
www.husqvarna.se

Varumärken:
Husqvarna diamantverktyg, maskiner 
och utrustningar för betonghåltag-
ning, slipning och polering av sten- 

och betonggolv, fjärrstyrda 
rivningsrobotar m m

Världens fortsatt tveklöst största tillver-
karen av betonghåltagningsutrustning 
och diamantverktyg för byggindustrin 
ställer också ut på DEMCON. Det hand-
lar förståss om Husqvarna Construction 
Products AB.

Under årets första sex 
månader har man formli-
gen öst ut nya produkter 
på marknaden och många 
av dem är verkliga innova-
tioner som marknaden inte 
sett tidigare. Merparten 
kommer att visas på DEM-
CON förståss.

En kort summering 
av de nya produkterna är 
enligt följande:
Man har nyligen lanserat 
sin tredje modell i rivnings-
robotserien, DXR 140 och 
så sent som i höstas släppte 
man den mindre modellen DXR 250. En 
annan efterlängtad nyhet för håltagarna 
är det nya helautomatiska matningssys-
temet AD10. En smidig och enkel pro-
dukt 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 annan intressant nyhet är hög-
frekvensborrmaskinen 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 högfrekvensag-
gregatet PP65.

Dessutom har man släppt nya 
borrmaskinen DM220 som 
kompletterar det befintliga 
sortimentet.

Dessutom har man in-
troducerat nya vajersågen 
CS10 med kapacitet för 10 
meter vajer. Sågen finns 
både i HF- och hydrauliskt 
utförande.

Till sina HF-väggsågar 
har man utvecklat en ked-
jesågstillsats för applikatio-
ner där översågning inte är 
tillåten som typ håltagning 
för fönsteröppningar. På 

ett par minuter byter hålta-
garen från väggsåg till kedjesåg genom 
några enkla handgrepp. Svärdet är ställ-
bart 30 procent i vardera riktning, upp 
och ner med fem graders intervall.

Husqvarna har också tagit fram nya 
kapmaskinen K760. K970 har också 
uppgraderats med helt ny startapparat, 
nytt filtersystem som är samma som det 
som sitter på K760, nytt gassystem med 
Perch-primer som också finns på K760. 
Även K1260 har försett med det nya 

filtersystemet. Med alla dessa nyheter lär 
ingen gå oberörd ur Husqvarnas monter 
på DEMCON.



Kontakta BJÖRKS MASKIN AB
070 527 4416 / 060 589 037 - info@bjorksmaskin.se

Marknadsledande i Skandinavien 

över 250 sålda sorteringsverk 

sedan lanseringen 2006

Den enda på marknaden med 
variabla hydraulikpumpar/
lastkännande hydraulik

Krossar och sorterar alla olika förekommande massor
Demo/hyrmaskiner säljes

Fredheim Maskin AS 

Inbytesmaskiner
-10 Keestrack nya modeller i lager -04  Finlay Supertrack 694, 790.000:- 1st Powerscreen Chieftain, 10x5 (1200) 
-10 Keestrack Käftkross -99  Svedala Sikt VLB312, 3 däck 1st  Powerscreen Mark ll  
 -09 Keestrack Novum (hyr)   1st  Powerscreen Mark ll, 550 tim  
 -09 Keestrack Combo (hyr)        
 -08 Keestrack Destroyer 11.12 (hyr)

MOBILE CRUSHING AND SCREENING EQUIPMENTMOBILE CRUSHING AND SCREENING EQUIPMENT

NYHET

Besök oss på 
DEMCON 2010

Monter nummer H71 2
 0

 1
 0
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Hydroscand står för små men mycket 
viktiga komponenter inom rivningsin-
dustrin och som får hjulen att snurra.
Hydroscands affärsidé är att montera 
och distribuera slang och lednings-
komponenter från en decentraliserad 
och kundnära organisation.

Företagets vision är att vara 
marknadsledande samt kundens 
första val inom slang och lednings-
komponenter.

Hydroscand i Sverige grundades 
1969 och man har verksamhet i tio 
länder i Europa med fler än 100 kon-
tor varav 45 i Sverige.

Hydroscand-gruppen som star-
tades i Stockholm och är idag mark-
nadsledande inom slang och led-
ningskomponenter i Skandinavien. 
Med en omsättning på över 100 mil-
joner EURO och drygt 550 anställda 

Hysroscand AB

Monter nr: G58, F47

Företagsnamn: Hydroscand AB
Postadress: Box 401

 Postnr: 128 06
Ort: Sköndal

Besöksadress: Bogårdsvägen 43 
Ort: Arlöv

Telefon: 08-555 990 00
Telefax : 08-555 990 90

E-post: info@hydroscand.se
Hemsida: www.hydroscand.se

Varumärken:
Hydroscand slang och 
ledningskomponenter

Hydroscand AB
totalt servar man över 20.000 kunder 
i Sverige, Norge, Finland, Estland, 
Danmark, England, Lettland, Ryss-
land, Litauen och Vitryssland.

Med över 100 kontor och mer än 
400 återförsäljare har man som mål-
sättning att alltid finnas nära kunden. 
Filialerna är alla utrustade med kom-
plett lager, moderna maskiner, bred 
erfarenhet och mycket kunskap inom 
slang och ledningskomponenter.

Sortimentet av slang och led-
ningskomponenter är komplett, 
med över 20.000 artiklar på 
lager. Utöver hydraulslang 
marknadsför man alla typer 
av slangkopplingar, adapters, 
skärringskopplingar, kragkopp-
lingar, ORFS-kopplingar, rörklam-
mer, kulventiler och en mängd olika 
tillbehör. Dessutom har företaget ett 

mycket brett sortiment av industri-
slang och kopplingar. Man tar även 
fram kundanpassade lösningar.

Kinne Maskinteknik AB Kinne Maskinteknik AB
Monter nr: U107

Företagsnamn: Kinne Maskinteknik AB
Adress: Box 82
Postnr: 533 04
Ort: Hällekis

Telefon: 0510-862
Fax: 0510-862 20

E-post: sales@kinnemaskinteknik.com
www.kinnemaskinteknik.com

Varumärken:
Petrogen-brännare samt sönderdel-

ningsanläggningar för fast bränsle och 
återvinning samt försäljning av begag-

nad utrustning.

Kinne Maskinteknik AB är ett företag 
som specialiserat sig på att leverera 
kundanpassade sönderdelningsan-
läggningar för fastbränsle och åter-
vinning. 

Men Kinne Maskinteknik mark-
nadsför och säljer även Petrogen-
brännare som snabbt skär ned stora 
volymer järn, trots hinder som luftspal-
ter, rost och fett. 

På mässan DEMCON kommer 
man att demonstrera dessa bensin-
skärbrännare. Det unika med bensin 
som skärvätska vid skärning av järn 
är att bensinens tyngre densitet gör 
det möjligt att överbrygga luftspalter 
vid skärningen och att rost, fett eller 
flerskiktade inte påverkar skäreffekten. 
Detta gör att Petrogen-systemet pas-
sar 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 mot-
svarar 6,33 liter bensin. Systemet är 
CE-klassat och kommer ursprungligen 
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 DEMCON  
rekommenderas alla som vill titta 
närmare på hur det går till att skära 
med bensin att besöka monter U107. 
Där kommer Kinne Maskinteknik att 
utföra diverse svåra skäruppdrag med 
nya bensindrivna Petrogen.

ISS Industriservice erbjuder tjänster inom 
saneringsområdet i hela Norden. Man 
har specialkompetens för 
att klara av de tuffa krav 
på saneringsservice som 
ställs, för att i första hand 
skapa en bra industrimiljö 
för företag. Kunderna finns 
inom i stort sett alla bran-
scher exempelvis pappers- 
och massaindustrin, den 
petrokemiska industrin 
och värmeverk. Man har 
även försäkringsbolag, 
fastighetsägare och privat-
personer som kunder och 
tjänsteutbudet gällande 
sanering är brett.

Den grundläggande policyn är att 
ge kunderna hög kvalitet på utförda 

ISS Industriservice AB

Monter nr: Contractors Corner

Företagsnamn: ISS Industriservice AB
Postadress: Box 219

 Postnr: 601 04
Ort: Norrköping

Besöksadress: Importgatan 42
Ort: Norrköping

Telefon: 011 - 400 40 00
Telefax : 011 - 13 39 75
Mobil: 0708-14 00 08

E-post: sven-arne.bengtsson@iss-is.se
Hemsida: www.iss-is.se

Varumärken:
Sanerings- och vattenbilningstjänster

ISS Industriservice AB
tjänster. Man hjälper sina kunder att 
få en bättre industrimiljö 

genom att till-
h a n d a h å l l a 
utbildad och 
motiverad per-
sonal, samt en 
modern och 
välanpassad 
maskinpark. 
ISS använder 
de senaste 
metoderna 
för effektiv 
sanering och 
är miljöcertifierade enligt 
bland annat ISO. 

En ganska nya sektion 
inom ISS är vattenbilningstjänster som 
ökar snabbt. Beställarna ökar snabb och 

projekten blir allt större. Vattenbilning 
är ett miljövänligt tillvä-
gagångssätt att bila bort 
skadad och gammal be-
tong för att sedan renovera 
betongytan och påföra ny 
färsk betong alternativt att 
helt avlägsna betong. Kort 
sagt att riva med vatten. 
Man använder vatten under 
högt tryck i ett speciellt rö-
relsemönster för att uppnå 
den effekt man önskar. Den 
utrustning man använder är 
toppmodern och innehar de 

egenskaper som är nödvändiga för en 
komplett leverantör inom vattenbilning. 
Information om ISS verksamhets hittar 
besökare på DEMCON i den del som 
kallas Contractors Corner.



Din leverantör av marknadsledande
Diamantverktyg & Maskiner

Återförsäljare för:

www.rswtools.se info@rswtools.se
Växel: 0651-154 60 Fax: 0774-10 40 12

Under DEMCON mässan kommer ISS In-
dustriservice att visa upp bl.a. vattenbilning, 
sugbilar och vår unika stoftavskiljare.

Branschen blir allt mer medveten 
om fördelarna med vattenbilning jämfört 
med t.ex. bilningsrobotar eller handhållna 
bilmaskiner. Faktorer som arbetsmiljö, vi-
brationer, sprickbildningar, m.m. påverkar 
om projekt har positiv eller negativ utgång. 
Genom att välja vattenbilning kan många 
av de följdproblem som annars uppstår 
undvikas. Vattenbilningen utvecklas också 
löpande och ISS Industriservice har valt att 
ligga i framkant när det gäller uppdaterad 
och effektiv utrustning. Vi arbetar även 
med helt kundanpassade lösningar där vi 
t.ex. har byggt olika robotar för att klara 
av kunders specifika behov.

Vacuumsugbilar är en resurs som 
ibland underskattas av rivningsbranschen. 
ISS Industriservice har över 40st sugbilar i 
landet och även här har vi valt att ligga i 
framkant när det gäller uppdaterad och 
effektiv utrustning. . Vi har extra utrustning 
till våra sugbilar som är särskilt framtaget 
för att underlätta och förbättra vid olika 
projekt. Som exempel på detta kan bl.a. 
nämnas:

•  Betongkross (kopplas direkt 
 till sugbil)
• Jordfräs (kopplas direkt till sugbil)
• Avskiljare i olika storlekar
 (effektiviserar sug tiden)
• Avhjälpningsfunktioner för 
 översvämning (flyttar stora 
 mängder vatten)

A27 Mobil Stoftavskiljare. Precis som 
det framgår av namnet är detta en mobil 
stoftavskiljare dock är den framtagen för 
att kunna hantera de mest extrema behov 
som kan uppstå. A27 kan filtrera upp till 
27.000m3 luft per timme. Med ett helt 
egen designat innanmäte så har vi skapat 
en stoftavskiljare som bl.a. kan användas 
till följande:

• Dammkontroll vid rivning
• Asbest rivning
• Utvädring vattenångor/dimma
• Utvädring av rökgaser
• Skapa undertryck/övertryck
• Dammkontroll vid blästring
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Jack Midhage AB har expanderat 
kraftigt under de senaste åren och 
etablerat sig som en av de största 
leverantörerna till de svenska hål-
tagnings- och rentalmarknaderna. 

För Midhage kommer Demcon-
mässan att blir ytterligare en för-
stärkning av företagets position 
på marknaden. Man breddar bl a 
programmet ytterligare och nysat-
sar.Mässan blir således en avstamp 
för en storsatsning på håltagar-
marknaden. 

”Vi är stolta över att kunna 
presentera ett helt nytt, komplett 
verktygsprogram av borr och kling-
or som har utvecklats i nära sam-
arbete med håltagare. Dessutom 
har vi breddat vårt maskinprogram 
med många intressanta nyheter 
från både befintliga och nya leve-
rantörer” säger Joakim Lindfors, 
produktansvar ig på Midhage. 
Strategin är att från ett antal noga 
utvalda tillverkare välja de mest 
intressanta maskinerna för att på så 
vis alltid kunna garantera prisvärda 
alternativ till kunderna. ”Vi har 
plockat guldkornen, antingen de 
bästa maskinerna som marknaden 
kan erbjuda eller de som ger mest 
valuta för pengarna”. Till Demcon 
presenterar man en rad nyheter 
inom ett flertal områden t.ex. nya 
borrmaskiner, nya stativ och nya 
sågar. ”Men det vi är mest stolta 
över är ändå det nya verktygspro-
grammet”, berättar Joakim. ”Vi 

har lagt ner ett oerhört hårt 
arbete på att få fram det allra yt-
tersta i verktygsväg.” Midhage 
presenterar nu både borr och 
klingor som ska täcka alla 
behov och önskemål. 
”Vår strävan har varit 
att utveckla verktyg 
som arbetar snab-
bare än något annat 
på marknaden och 
har nu ett program 
för alla situationer. 
Med Zenes i s  har 
vi dessutom lyck-
ats kombinera en 
hög skärförmåga 
med en fantastisk 
livslängd.” Zenesis 
är en serie verk-
tyg, både borr och 
kl ingor,  som har 
segment med posi-
tionerade diaman-
ter  producerade 
med en unik, pa-
tenterad til lverk-
ningsmetod som 
ger extra fördelar. 
”Testerna,  både 
våra egna och ute 
hos kunderna, har 
visat enastående 
resultat och därför 
skall det bli mycket 
spännande att få visa 
marknaden vårt nya produktpro-
gram, berättar Joakim.” 

Jack Midhage AB

Monter nr: BC13
Företagsnamn: Jack Midhage AB

Postadress: Box 1070
 Postnr: 269 21

Ort: Båstad
Besöksadress: Hallandsvägen 21

Ort:Båstad
Telefon: 0431-71000
Telefax : 0431-75470

E-post: info@midhage.se
Hemsida: www.midhage.se

Varumärken:
Jack Midhage ABs sortiment av 
våtkapklingor, diamantkärnborr, 
specialborr, hårdmetallklingor 
golvslipningsverktyg och andra 
specialverktyg, EHWA Diamond 

torrkapsortiment, slipskålar m m,
Klingspor kapskivor,slipskivor och 

slippapper, tigerblad och sticksågs-
blad, pinnfräsar för rensning av 
fogar från murbruk eller PCB,

fogsvansar standardtyp samt för 
sågning i lättbetong.

Sågkedjor ett program med de 
vanligaste dimensionerna,

röjsågklingor de mest förekom-
mande typerna,

hyvelstål för elhandhyvlar,
betonghåltagningsmaskiner från 
Cedima, borrmaskiner från Core 

Powertools, borrmaskiner och stativ 
från Eibenstock, golvsågar från 
SAVI, golvslipnings- och pole-

ringsmaskiner från Schwamborn, 
borrmaskiner, elverktyg från Baier, 
kraftaggregat och mejselhamamre 

från Hycon, m m

Jack Midhage AB Nytt sortiment från Eibenstock
Jack Midhage AB introducerar på 
Demcon-mässan ett nytt sortiment 
med borrmaskiner och borrstativ 
från Eibenstock, Tyskland. Man 
erbjuder ett mycket brett pro-
gram – allt från handhållna bor-
rmaskiner till större drivenheter 
för stativ. Eibenstock, som ligger 
i det forna Östtyskland, har under 
senare år haft stor framgång 
världen över med sina prisvärda 
kvalitetsprodukter och är i dag 

en av världens största 
när  det  gä l ler  den 
här typen av utrust-
n i n g .  P å  m ä s s a n 

visas dels en handhål-
len våt/torr-borrmaskin på 

2.300 W med pistolgrepp, 
dels en kraftfull drivenhet 

på 3.450 W som trots 
den starka motorn är 
kons t rue r ad  fö r  a t t 

klara sig med 230 V. Till 
de  båda mask inerna 
finns stabila och tåliga 
stativ. Dessutom visas 
en ”spec ia la re” – 
en  k ra f t fu l l  bo r-
rmaskin på 2.500 

W  i n k l u s i v e 
s t a t i v  f ö r 
ett  pr is  un-
der 8.000 kr. 

Lämplig att an-
vändas som ”extra-

maskin”. Priset är möjligt 
tack vare att maskinen bara har 

ett varvtal (ingen växellåda) och 
ingen elektronik. Inget som kan 
krångla!

Kiesel Scandinavia AB Kiesel Scandinavia AB
Monter nr: U117, U118

Företagsnamn: Kiesel Scandinavia AB
Adress: Lilla Holmen 4 

Postnr: 424 57
Ort: Gunnilse 

Telefon: 031-94 33 60
Fax: 031-94 33 64

Reservdelar: 031-94 33 62 
Fax reservdelar: 031-94 33 30 

E-post: info@kiesel.se
www.kiesel.se

Varumärken:
Nya och begagnade produkter, 

reservdelear för Fuchs,  Genesis,  Sierra,  
HGT,  Hammel,  Baljer & Zembrod,  

Euromec,  Peiner,  Tors Hammer,  MB,  
STH, OilQuick

Kiesel Scandinavia AB är importör av 
industrimaskiner med fokus på märkena 
Terex-Fuchs, Genesis, Hammel, HGT och 
Sierra. Sortiment av kvalitetsmaskiner 
används i första hand i återvinningsbran-
s c h e n som på skrotanläggningar, 

rivningar och på avfalls-
anläggningar. 

Kiesel Scandinavia 
har kontor i Danmark, 

Norge, Finland och Sve-
rige. Företagets mekani-

ker/tekniker ansvarar för 
uppföljning av hela Sverige 

tillsammans med ett antal 
samarbetspartners runt om 

i landet. 
I sin monter på DEMCON 

kommer Kiesel att leverera flera 
intressanta nyheter för rivnings-, 

skrot - och återvinningsbranschen. 
Sedan första augusti i år är Kiesel 

stolt  exklusiv återförsäljare av ita-
lienska MBs (Meccanica Breganzese) 

krosskopor för  krossning av betong och 
berg. MB, som anses som originalet bland 
krosskopor, har tillverkat  över 6000 kros-
skopor sen starten 2001. Krosskoporna 

finns i 4 olika storlekar för bärarmaskin 
på 8 ton och uppåt. 

Krosskoporna är perfekta på t ex riv-
ningar gärna i kombination med hydrau-
liska snabbkopplingssystemet OilQuick 
för snabba och effektiva redskapsbyten 
mellan  t ex krosskopan och mobilsax eller 
sorteringsgrip. 

Nytt i MBs sortiment är en skikt-
skopa som finns i tre storlekar och är 
ett bra komplement till krosskopan. 
Både krosskoporna och en modell av 
skiktskopan visas i monter U117/U118 
på DEMCON.

 Nytt i Kiesels sortiment är även en 
högkvalitativ koreatillverkad hydraul-
hammare som man säljer under egna 
namnet ”Tors Hammer”. Hammaren 
som är både stark och tyst finns i hela 23 
olika modeller mellan 135-4900 kg och 
kommer prismässigt vara mycket konkur-
renskraftig. Med stort reservdelslager i 
Göteborg och stort servicenät kommer 
även eftermarknaden effektivt efterses. 
Även Tors Hammer kommer visas i Kiesels 
monter på Demcon-mässan.
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Jerneviken har 40 års samlad erfa-
renhet som håltagningsentreprenör 
och 42 års erfarenhet som leverantör 
till håltagningsbranschen. Företa-
gets grundare och förgrundsgestalt 
är Owe Persson. Owe etablerade 
sig som håltagningsentreprenör 
redan 1969 under namnet AB Såg 
& Betongborrning.

Såg & Betongborrning är idag 
uppdelat och har säten i Göteborg, 
Uddevalla, Borås och Huskvarna.

1971, etablerade Owe ti l l-
sammans med en partner Dimas 
Försäljning AB. Dimas såldes 1987 
till Electrolux, idag Husqvarna Con-
struction Products.

Jerneviken Maskin AB har egen 
tillverkning och försäljning av dia-
mantverktyg och maskiner för 
betongbearbetning. Produktsorti-
mentet omfattar ett brett urval av 
diamantklingor, diamantkärnborr, 
diamantwires, borrstativ, borr-
maskiner, väggsågar, golvsågar, 
hårdmetallborr samt andra maskiner 
och verktyg för bygg- och håltag-
ningsbranschen.

Allt sedan starten har Owe 
Persson varit mycket intresserad i 
att utveckla och förenkla betong-
håltagarens vardag. Han och hans 
verksamhet är ett av få företag 
som har ett ben i entreprenadverk-
samhet och ett annat i utveckling 
och til lverkning. Egentligen en 
ganska ideal situation eftersom det 
som Owe, hans medarbetar och 
företaget säljer är produkter som 
garanterat är optimala för slutan-
vändaren. 

Utvecklingen av nya diamant-

verktyg, maskiner och hjälpmedel 
för håltagaren håller ett högt temp 
hos Jerneviken och lanseringen av 
nya produkter är konstant. Det är 
därför nästan svårt att ge ett spe-
cifikt exempel. Men nämnas bör 
företags nära samarbete med den 
tyska tillverkaren Dr Bender. Ett 
samarbete som pågått under många 
år. Man har visat styrka i lanseringen 
av en rad nya högfrekvensdrivna 
borrsystem nyligen och flera av de 
nya produkterna kommer att visas 
på DEMCON-mässan. En aktuell 
nyhet är att Jerneviken Maskin fak-
tiskt även förvärvat 25 procent av 

Jerneviken 
Maskin AB

Monter nr: G57, G56, F48, F49

Företagsnamn: Jerneviken 
Maskin AB

Besöks- & Postadress:
Tagenevägen 1
 Postnr: 422 59

Ort: Hisings Backa
Telefon:  031-52 01 16
Telefax : 031-52 90 50

E-post: info@jerneviken.se
Hemsida: www.jerneviken.se

Varumärken:
Jerneviken Maskin AB tillverkar 
olika typer av diamantverktyg 

för sågning, kapning, borrning, 
slipning, fräsning, polering (you 
name it), maskiner och utrust-
ningar för borrning, sågning, 
kapning, slipning, polering av 
betong, uppsamling av damm 

och betongslam samt återvining 
och rening av betongslam.

Jerneviken Maskin AB

Från vänster Bernhard Brehm från Dr. 
Bender och Owe Persson från Jerne-
viken i nära samarbete.

Jernevikens stora Slurrybox kommer 
att stå till förfogande för utställarna på 
DEMCONs utomhusområde.
aktierna i Dr Bender GmbH.

Slurryboxen på DEMCON
På DEMCON kommer Jerneviken 
att visa stora delar av sitt sortiment 
vilket kommer att består av Jerne-
vikens HF-program, borrmaskiner 
från WEKA, diamantverktyg från 
Jernevikens egen tillverkning, borr-
stativ med tillbehör, golvslipningsut-
rustning, stofthanteringsutrustning, 
slipverktyg, golvsågar och slamm-
hanteringsutrustning.

Jerneviken kommer dessutom 
att upplåta sin stora Slurrybox för 
användning på DEMCONs utomhus-
område. Alla företag som genomför 
demonstrationer utomhus och 
genererar betongslamm kommer 
att använda Slurryboxen för att 
separera och rena vattnet i betong-
slammet. Betongen blir därefter lätt-
hanterlig och kan kastas/deponeras. 
Missa inte denna demonstration på 
utomhusområdet.



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
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Det är allt fler som får upp ögonen för 
Kranlyft små smidiga kranar kallade 
Maeda. De växer sig nu allt starkare på 
marknaden även då det gäller rivnings-, 
renoverings- och håltagningsbranschen. 
Inom uthyrning har de länge varit uppskat-
tade. Maeda finns i storlekar mellan 1-5 
tons lyftkapacitet och med en räckvidd 
på mellan 5,5-16,5 meter. De används 
idag i många olika typer av arbeten, och 
då ofta inom bl a större industrier, svets 
och stålmontage, montering av fönster 
och tyngre glaspartier, nybyggnation, 
renoveringsarbeten mm. 

Maskinerna är dessutom gröna och 
inte bara till färgen utan även i miljöhänse-
ende, då de även går att köra på el.

Ekstrands Truckuthyrning i Malmö 
är en uthyrare som satsat på Maeda 
exempelvis.

“Vi arbetar i huvudsak med truck-
uthyrning i Malmöregionen, och har 
upptäckt att det finns ett stort behov utav 
lyft i miljöer där man inte kommer åt med 
något annat än minikranar”, säger ägaren 
Kent Ekstrand.

Kranlyftkoncernen
Kranlyft har funnits sedan tidigt 60-tal och 
företaget har byggt upp ett förstklassigt 
rykte vad gäller service och support till 
våra kunder över hela Europa. Kranlyfts 

Kranlyft AB / Maeda

Monter nr: A4

Företagsnamn: Kranlyft AB
Postadress: Box 441

 Postnr: 401 26
Ort: Göteborg

Besöksadress: Fibervägen 1
Ort: Mölnlycke

Telefon: 031-807000
Telefax : 031-159772

E-post: info@kranlyft.com
Hemsida: www.kranlyft.com

Varumärken:
Maeda minikranar, reservdelar och 

service för Kato mobilkranar.

Kranlyft AB

målsättning har alltid varit att arbeta nära 
sina kunder och att ge det bästa säljstödet 
både före och efter leverans.

Kranlyft är huvudimportör för Ma-
eda minikranar i Europa och man sköter 
dessutom reservdelar och service för Katos 
mobilkranar genom ett väl utbyggt nät av 
återförsäljare.

Rötterna har alltid varit inom kranin-

dustrin. I snart 40 år har man varit återför-
säljare för Katos mobilkranar och sedan 
slutet av 90-talet har Kranlyft representerat 
Maeda. Genom sin egen säljorganisation 
och genom återförsäljare har bolaget 
levererat flera tusen lyftkranar som man 
också levererar delar till och servar.

Mer om Kranlyft och produkterna 
hittar du på DEMCON 2010.
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Levanto Diamond Tools AB Levanto Oy

Monter nr: Inomhus: H72, H72b
Utomhus: U108

Företagsnamn: Levanto Diamond 
Tools AB

Kontor: Göteborg
Adress: Backa Bergögata 9 

Postnr: 42246 Ort: Hisings Backa
Telefon: 031-522 700 
Telefax: 031-522 780

  E-post: gbg.info@levanto.se 

Kontor: Stockholm  
Adress: Jenny Linds gata 16 

Postnr: 12952 Ort: Hägersten

Telefon: 08-556 343 80 
Telefax: 08-556 343 81

 E-post: sthm.info@levanto.se

Huvudkontor och fabrik:
Adress: Båtlänningsvägen 5, PB 11 

Postnr: 02700 Ort: Grankulla, 
FINLAND

E-post: sales@levanto.fi
Hemsida: www.levanto.se

Varumärken:
Tillverkning av Levanto 

diamantverktyg, Arix-sortimentet, 
håltagningsmaskiner från 

Demco Technic

Levanto är den ledande tillverkaren av 
diamantverktyg i Finland. Bolaget är också 
ett av nordens äldsta inom branschen, 
grundat år 1937 och har två filialkontor i 
Sverige, Göteborg och Stockholm.

Levanto är specialist på lösningar 
som baserar sig på förstklassiga dia-
mantverktyg; mer specifikt erbjuder 
man diamantlösningar för kärnborrning 
samt bearbetning av sten, betong, asfalt, 
tegelsten, glas, plast och metall.

Verksamheten inleddes 1937 med 
tillverkning av diamantverktyg till gruv-
industrin. Levanto är ett välbekant namn 
inom diamantverktygsbranschen i Finland 
och är känt för sin expertis inom detta 
kärnområde.

Mål och prioritet är att ha nöjda 
kunder och man strävar till att vara den 
samarbetspartner som kunden först 
vänder sig till.

Man strävar efter att ha en kunnig 
personal som alltid är motiverad och 
tjänstevillig. Servicen baserar sig på att 
hitta den rätta lösningen för kunden, 
vilket ibland också medför skräddarsydda 
produkterna på basis av kundens behov. 
Man erbjuder också konsultering både 
innan och efter köpet.

Företagets mål är att kontinuerligt 
förbättra kvaliteten på både produkter 
samt service - för att garantera konkur-
renskraftiga produkter tas denna strävan 

i beaktande under alla enskilda skeden i 
produktionsprocessen.

Levanto har följt ISO 9001 kvalitets-
systemetstandarder i sin produktion och 
verksamhet sedan år 2002 då man blev 
certifierade av Lloyd. Man strävar också 
efter miljövänlighet i sin produktion och 
tack vare det har man tilldelats ISO 14001 
miljöledningssystemcertifikatet.

Företaget använder endast förstklas-
sigt råmaterial i sin produktion; diaman-
terna, metallpulvren och stammarna köps 
från pålitliga och kunniga tillverkare.

Modern produktionsteknik och nog-
grann kvalitetskontroll innan produkten 
levereras till kunden garanterar också 
kvaliteten av produkterna.

Man fäster stor vikt på egen forskning 
och produktutveckling som pågår i Levan-
tos testlaboratorium.

Förutom marknadsföring och försälj-
ning av sina egna diamantverktyg är Le-
vanto återförsäljare i Norden samt Ryssland 
och Estland för följande varumärken:

Arix diamantverktyg, Adamas och 
Core Powertools maskiner och utrust-
ningar för betonghåltagning, Demco 
Technic håltagningsutrustning, Flex ma-
skiner och utrustningar, Schwamborn 
golvslipnings- och poleringsutrustning, 
Shibuya Dymodrill m fl.

Arix diamantverktyg och schweiziska 
Demco Technics högfrekvensmaskiner har 

rönt stora framgångar bland håltagare i 
Norden och kommer att visas i Levantos 
montrar på DEMCON. Demco Technic 
har nyligen lanserat flera nya produkter 
däribland en ny HF-väggsåg som kommer 
att demonstreras tillsammans med övriga 
maskiner från Demco. 

Liebherr Sverige AB Liebherr Sverige AB

Monter nr: D24a

Företagsnamn: Liebherr Sverige AB
Adress: Tunbytorpsgatan 1 

Postnr: 721 37 Ort: Västerås
Telefon: 021-80 62 40 
Telefax: 021-80 05 05

  E-post: info.lsv@liebherr.com
Hemsida: www.liebherr.se 

Varumärken:
Liebherrs kompletta sortiment 
av maskiner och utrustningar 
för bygg-, anläggnings-, åter-

vinnings, skrot- och gruvindustrin.

Sedan 2006 har tyska tillverkaren 
Liebherr nystartat kraftfullt i Sve-
rige genom att bilda det helägda 
dotterbolaget Liebherr-Sverige AB. 
Bolaget  startades den första okto-
ber 2006 och är sälj- och service-
bolag inom divisionen Earthmoving 
och Mining och förser den svenska 
marknaden med produktområdena; 
Hjul- och bandgrävmaskiner, hjul-
lastare, bandtraktorer för planering 
och lastning, bandkranar, pålmaski-
ner samt industri- och materialhan-
teringsmaskiner. 

Inom samtliga produktområden 
erbjuds kompletta modellserier 
med många tillvalsalternativ. Fö-
retaget har idag 38 anställda och 
huvudkontoret ligger i Västerås. 
Man expanderar kontinuerligt och 
finns runt om i landet med försälj-
ning, verkstäder, reservdelar och 
fältservice.

För att tillgodose sina kunders 
höga krav på en fungerande ef-
termarknad lägger man stor vikt 
på denna. Man har väl utrustade 
servicebussar och verkstäder vilket 
möjliggör att företagets service-
tekniker kan utföra allt service 
och reparationsarbete med bästa 
kvalitet. I sitt serviceavtal erbjuder 
man skräddarsydda lösningar som 

är optimalt anpassade till varje 
företag och maskinpark. Liebherr 
har ett välutvecklat logistikkoncept 
vilket resulterar i snabba leveranser 
av reservdelar. Alla originalreserv-
delar är testade och godkända av 
Liebherr.

För att kunna tillgodose de 
höga kvalitetskraven på sina pro-
dukter, sätter Liebherr stort värde 
på egen kärnkompetens. Av den 
anledningen både utvecklas och 
egentillverkas alla huvudkompo-
nenter, såsom exempelvis växellå-
dor och hela elektroniksystem. Tack 
vare företagets långa erfarenhet 
och erkända kvalitet erbjuder Lieb-
herrs produkter stora fördelar i det 
dagliga arbetet.

Egentligen behöver inte Lieb-
herr någon närmare presentation 
utan är sedan länge välkänt i Sve-
rige. Sortimentet är gigantiskt men 
det bör understrykas att Liebherr 
också har ett komplett sortiment 
av skräddarsydda maskiner för 
rivnings, skrot- och återvinnings-
sektorn. Särski l t  för L iebherrs 
höjdrivningsmaskiner nämnas som 
har stor spridning på europamark-
naden. Mer information om dessa 
och mycket annat från Liebherr 
hittar du på DEMCON-mässan.



Gratis inträde på ExpoRent och DEMCON på köpet
Du som är aktiv inom bygg- och anläggningsindustrin på något sätt, hyr eller hyr ut byggmaskiner eller läser 

Svensk Rental Tidning är välkommen att kostnadsfritt besöka rentalmässan ExpoRent som samarrangeras med 

Hyrex-Kedjan. Med biljetten går Du dessutom in gratis på den större mässan DEMCON och får kostnadsfritt 

delta i seminarierna som arrangeras på mässgolvet. Mer information på www.demcon.se. Klipp ut biljetten, 

fyll i uppgifterna på baksidan och lämna den vid insläppet på mässan. Välkommen!
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Gratis biljett till DEMCON 2010, årets 
stora händelse inom den svenska 
rivnings- och återvinningsbranschen.
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Maskin Mekano är ett familjeföretag 
i den expansiva Jönköpingsregionen. 
Sedan 1956 har man levererat gedigen 
utrustning till entreprenadbranschen. 
Företaget har valt att fokusera på mobil 
kvalificerad siktning. Ett vägval som le-
der rakt in i framtiden. Maskin Mekano 
har en hög tillväxttakt, en betydande 
marknadsandel inom segmentet på den 
svenska marknaden och exportandelen 
bara ökar. 

Maskin Mekano AB

Monter nr: U123, U124, U125
Företagsnamn: Kranlyft AB

Postadress: Box 9083
 Postnr: 550 09
Ort: Jönköping

Telefon: 036-31 74 00
Telefax : 036-31 74 27

E-post: info@maskinmekano.se
Hemsida: www.maskinmekano.se

Varumärken:
Maskin Mekano mobila 

krossar och siktar.

Maskin Mekano AB

Mekanos beprövade sikt STE 2-26. 
Sikten har ett 12 mm kraftigt slag 
och lutar endast 11°, vilket innebär 
att besvärliga massor aldrig riskerar 
att bara kana över sikten utan bear-
betas effektivt av det kraftiga slaget. 
Kapaciteten per kvadratmeter siktyta 
är oöverträffad i branschen. Överdäck 
har sidsträckta såll och underdäck ett 
längsspännt. Det är enkelt att byta 
såll och det är därför lönsamt att 
köra fram även ganska små partier 
av olika fraktioner. STE-sikten har ett 
imponerande brett register. Nykrossat 
berg kan separeras ända ner till 2 mm, 
men det är heller inget problem att 
mata på ett 0-250. Och på grund av 
det kraftiga slaget är den svårstoppad 
på fuktiga och besvärliga massor.

Helt integrerade 
utlastningstransportörer

Utmatning av sorterade fraktioner sker 
på tre stycken transportörer. Bandet 
för överskottet är hela 1200 mm brett 
för att säkerställa en effektiv utmat-
ning av även skrymmande gods. De 
främre transportörerna, för över- och 
mellanfraktion är hydrauliskt fällbara, 
helt utan lösa sprintar och stag. Samt-
liga tre drivtrummor är gummerade 
för en säker drift också under mindre 
gynnsamma väderförhållanden.

Diesel-elektrisk drift
Drivkällan i Lv 302 T3 är en Deutz-diesel 
optimerad för 1.500 rpm. Det ger en 
tyst och ekonomisk drift. Dieselförbruk-
ningen ligger på låga 3 l/h. Har man 
tillgång till ström behöver man inte 
ens köra dieselmotorn vilket ger ännu 
billigare och tystare produktion.

Total flexibilitet
Det är inte bara sikten som är flexibel i 
Lv 302 T3. Hela maskinen är designad 
för flexibilitet. Allt för att ge så många 
möjligheter och tillämpningsområden 
som möjligt. Den kan matas med 
grävmaskin eller hjullastare. Den kan 
användas i ett traditionellt grustag men 
kommer även in på ett rivningsjobb 
i city. Den kan ställas direkt under 
bandet från en kross eller ett annat 
sorteringsverk.

Kompetent service
Maskin Mekanos maskiner är kända för 
sina höga och stabila värden på begag-
natmarknaden. Till stor del beror detta 
på den höga kvaliteten men också på 
tillgängligheten till reservdelar, service 
och support. Samtliga reservdelar finns 
på lager vid Maskin Mekanos  fabrik 
i Jönköping och kunderna har alltid 
tillgång till support från företagets 
servicetekniker.

Mer styrka i mindre förpackning.
CEMENT CONSTRUCTION PROCESS NUCLEAR TUNNELING 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

Nyhet på DEMCON
“Framtiden har landat. Det är bara att 
haka på”, säger Maskin Mekanos VD 
Daniel Smedenman.

“Allt mer material återvinns och 
helst redan på plats. Att transportera 
material fram och tillbaka är dyrt, tids-
krävande och miljömässigt oförsvarbart 
därför har vo rått bot på det problemet”, 
tillägger han.

För att möta marknadens krav 
har Maskin Mekano tagit fram en 
helt ny återvinningssikt med fokus på 
sorteringskapacitet, billiga flyttar samt 
låga driftskostnader. Maskinen består 
av en oöm vibrationsmatare, Maskin 
Mekanos beprövade sikt STE 2-26, tre 
stycken utlastningstransportörer och 
en dieselgenerator, alltsammans upp-
byggt på en lastväxlarram. Konceptet 
innebär flera uppenbara fördelar. 
Billigare flyttar än för larv- eller hjul-
burna maskiner, lägre driftskostnader 
än för hydrauldrivna maskiner samt 
snabba och billiga byten mellan olika 
fraktioner eftersom det är enkelt att 
byta såll. Lv 302 T3 är 3,2 m hög, 2,5 
m bred och väger endast 9 ton. Maski-
nen byggs i Maskin Mekanos fabrik i 
Jönköping. Bäst av allt är att kunderna 
kan titta och känna på maskinen på 
DEMCON.

Kraftfull matare
Lv 302 T3s matningsdel består av en 
matarkupa över en kraftfull vibrations-
matare som är totalt oöm för påmatat 
material. Vassa kantstenar eller arme-
ringsjärn skapar inga problem. Själva 
mataren jobbar med stor rörelse och 
låg frekvens för att effektivt kunna 
mata alla typer av massor, från åter-
vinningsmassor och matjord till grus 
och bergkross.

Aggressiv sikt
Lv 302 T3 är utrustad med Maskin 



52    Professionell Demolering • 3-2010 • DEMCON 2010

Märsta Hydraulik ABMärsta Hydraulik AB

Monter nr: Utomhus U122

Företagsnamn: 
Märsta Hydraulik AB

Besöks- och postadress: 
Söderbyvägen 14
Postnr: 19560 

Ort: Arlandastad
Telefon: 08-591 245 21 
Telefax: 08-591 245 47 

  E-post: hydraulik@telia.com
Hemsida:www.marstahydraulik.com

Varumärken:
Stanley, DOA, Hydroscand

Märsta Hydraulik AB ägs av Jan-Ellert 
Lindblom som startade verksamheten 
i April 1975. Till en början sysslade Jan 
endast med reparationer av Stanley 
hydrauliska verktyg samtidigt som 

han hade en heltidsanställning på 
flygbolaget SAS som chef för hy-
draulverkstan. 1993 slutade Jan på 
SAS och startade upp ett aktiebolag 
som kom att heta Märsta Hydraulik 
& Pålkapning AB. 
Företaget blev återförsäljare för 
Stanley Svenska AB och Hydroscand. 
Stanley säljer hydrauliska verktyg 
och Hydroscand säljer hydraulslang 
m.m..

Första juli 2001 blev företaget 
distributör för Stanley Hydraulic 
Tools i Sverige och företagsnamnet 
kortades ned till Märsta Hydraulik 
AB. Sedan oktober 2008 är man 
också distributör i Sverige för den 
Italienska tillverkaren DOA hydrau-
liska verktyg.

Företaget kommer i den närmaste 
framtiden främst att koncentrera sig 
på Stanley/ DOA hydrauliska verktyg 
och Hydroscand slangservice. 

Märsta Hydraulik AB är dessutom 
återförsäljare för Hydroscand vilket 

innebär att man tillverkar hydraul-
slang i sin egen verkstad, oftast 
medan kunden väntar. 

Nyheter på DEMCON
På DEMCON visar man bl a ”Cyclone 
drop hammer” som är utvecklad för 
demolering av ytor av betong för 
enklare transport i mindre och mer 
hanterbara bitar. Detta gör att en 
mindre grävmaskin kan användas vid 
avlägsning av den krossade betongen 
samt att betongen tar mycket mindre 
plats vid transport och förvaring.

En cyclone drop hammer är 
upp till 5 gånger mer kraftfull än en 
hydraulhammare med samma vikt, 
den innehåller få slitdelar vilket ger 
mindre behov av service och mindre 
stillestånd. Den har inga övre eller ne-
dre bussningar som skall smörjas eller 
bytas ut, den har ingen ackumulator 
som skall laddas med gas.

En cyclone drop hammer är enkel 

Maskinia/Krossia

Monter nr: Inomhus: C18a
Utomhus: U103a, U103b

Företagsnamn: Maskinia AB 
/ Krossia AB

Post- & besöksadress: Nyckelgatan 6
 Postnr: 589 41
Ort: Linköping

Telefon: 013-16 30 00
Telefax : 013-16 30 05

E-post: info@maskinia.se
Hemsida: www.maskinia.se

Varumärken:
Doosan, Doosan Moxy, Everdigm, 

Sandvik, Rockster, Trackstack

Maskinia/Krossia
Maskinia AB är generalagent i Sve-
rige för Doosan, Doosan Moxy och 
Everdigms breda produktsortiment 
av rivnings- och återvinningsverktyg. 
Man har även ett stort utbud av 
begagnade entreprenadmaskiner. 
Maskinia AB har sitt huvudkontor i 
Linköping med filialer i Stockholm/
Sollentuna och Staffanstorp. 

På företagets huvudanläggning 
visas både nya och begagnade 
entreprenadmaskiner på en 13 000 
kvm stor tomt. Året om erbjuds ett 
stort utbud av maskiner för industri, 
materialhantering, skogs- och entre-
prenadarbeten. För att täcka hela 
Sverige har man dels egna filialer 
samt ett väl utbyggt nät med återför-

säljare och serviceverkstäder.
Maskinia AB startades 1984 

i Linköping av Bo Holmquist. I 
början var begagnathandel och 
konsultation de stora områdena. 
1988 började Maskinia även med 
nyförsäljning av O&Ks maskinpro-
gram samt Merlo teleskop-lastare. 
Under 1992 startades dotterbolaget 
Daewia (nuvarande Doosia). Sedan 
en längre tid har Maskinia även haft 
uthyrning av maskiner under lite 
olika tidsperspektiv. 

Krossia
Krossia etablerades 2006 och är ett 
dotterbolag till Maskinia. Krossia 
verkar inom krossning, återvinning 
och sortering. Företaget är ett helägt 
dotterbolag till Maskinia AB och har 
därmed betydande synergieffekter. 
Det är ofta vanligt med samma 

kunder som har maskinbehov från 
både Krossias och Maskinias pro-
duktprogram.

Ytterligare fördelar kan uppnås 
i och med att etablerade resurser 
inom service, eftermarknad och 
administration kan utnyttjas av båda 
bolagen.

Krossia representerar idag Sand-
vik, lätta kross- och sorteringsverk; 
Rockster, återvinningskrossar och 
Trackstack, Mobila Transportband.

att installera, enkel att hantera och 
enkel att underhålla. Den är mång-
sidig och kan exempelvis anslutas till 
kompaktlastare och grävmaskiner.

Produkten finns i tre olika stor-
lekar som väger mellan 400 & 1400 
kg. Mellanmodellen som Märsta Hy-
draulik AB visar på Demcon väger 780 
kg och krossar upp till 230kvm 25cm 
tjock betong på en timme.

En annan nyhet som visas på 
DEMCON är Stanleys nya universal 
kedjesåg introducerar en revolu-
tionerande kapmetod designad för 
att göra jobbet lättare. Oavsett om 
man kapar segjärn eller plaströr så 
kommer denna kedjesåg hjälpa dig 
att göra jobbet fortare, lättare och 
säkrare än andra kapmetoder. Genom 
användandet av en slittålig kedja med 
fastlödda segment av diamant skapar 
denna teknologi ökad tillgänglighet 
med mycket mindre schaktning i 
trånga utrymmen, som t.ex. vid kapn-
ing av vattenrör i diken.

•  Ökad säkerhet för användaren
•  Mindre schaktning
•  Arbetet går fortare
•  Arbetet går lättare
•  Lätt att kontrollera under kapning
•  Räcker med åtkomst från 1 håll
•  Tyst och avgasfri hydraulisk kraft
•  Reducerar den roterande tröghet 
 som finns hos kapsågar
*  Fungerar i våt miljö, t.ex. 
 översvämmade diken
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Matek AB
Matek AB importerar och levererar 
maskiner och verktyg för sten- och 
betongbearbetning. Man har ett av 
den svenska marknadens starkaste 
utbud med kvalitetsprodukter från 
världsledande tillverkare. Kunderna 
är främst stenhuggare, håltagare, 

t rädgårdsanläg-
gare, kakel- och 
p l a t t s ä t t a r e , 
maskinuthyrare 
samt entrepre-
nadföretag.

Tack vare en 
e g e n  e f f e k t i v 

försäl jnings- och 
serviceorganisation kan man er-
bjuda hög kval itet t i l l  mycket 
konkurrenskraftiga priser. Matek 
levererar alltid direkt till kund, utan 
mellanhänder. 

Företaget bildades 1984 och är 
baserat i Ystad i södra Skåne. 2000 
förvärvades bolaget av nuvarande 
ägarna Dan Jeppsson och Magnus 
Lasson. För närvarande sysselsätter 
verksamheten fem personer.

Några exempel på varumärken 
är: Breton, Montresor, WEHA, 
Italdem hydraulhammare och kros-
stänger, ICS betongkedjesågar och 
Solga Diamond Tools.

Matek AB är en del av Ysta-
Gruppen. En företagsgrupp där 
även Scandistrap AB och YstaMa-
skiner AB ingår.

Nyheter från framförallt ICS 
som man kommer att informera om 

i företagets monter vid DEMCON 
kommer bl a att bli  den nya vägg-
kedjesågen från ICS, CWS-200, nya 

kedjesågen 680GC samt 
hela sortimentet av 
effektiva diamantbe-
styckade kedjor som 
exempelvis TwinMax 
och nya EuroMax.

Matek

Monter nr: Utomhus: U110

Företagsnamn: Matek AB
Adress: Norra Zinkgatan 3 

Postnr: 271 39 Ort: YSTAD
Telefon: (0) 411 - 555725
Telefax: (0) 411 - 555830

  E-post: matek@matek.se
Hemsida: www.matek.se

Varumärken:
Breton, Montresor, WEHA, 

Italdem hydraulhammare och kros-
stänger, ICS betongkedjesågar och 

Solga Diamond Tools.

Nordfarm har sedan 1982 sålt ma-
skiner till lantbrukare, entreprenörer, 
skogsmaskinförare, markvårdare och 
många mer. Idag är företaget ett av 
Sveriges största oberoende maskin- 
och redskapshandlare. Man säljer 
sina maskiner via återförsäljare över 
hela Sverige.

Nordfarm tar in maskiner från 

Nordfarm Maskin AB

Monter nr: I77

Företagsnamn: Nordfarm Maskin AB
Postadress: Surgatan

 Postnr: 602 28
Ort: Norrköping

Telefon: 011-19 70 47
Telefax: 011-26 58 80 
Mobil: 0730-404147

E-post: info@nordfarm.se
Hemsida: www.nordfarm.se

Varumärken:
Maeda minikranar, Reservdelar och 

service för Kato mobilkranar.

Nordfarm Maskin
passar de svenska förhållandena.

Avants kompaktlastare används 
ofta i olika typer av rivnings- 

och renoveringsjobb vid 
utlastning, rivning, lyft 

m m. Avants kom-
paktlastare kan för-
ses med olika typer 
av rivningsverk-
tyg såsom hy-
draulhammare, 

gripskopor, 
b e t o n g -
s a x a r  m 
m.

hela Europa. Många av dem har blivit 
marknadsledande genom åren. Man 
är exempelvis generalagenter 
för finska Avant kom-
paktlastare och 
OFA s l i r skydd, 
tyska Fellas vallma-
skiner, holländska 
Peecons mixervag-
nar och Perfects be-
tesputsare, franska 
Jeantils gödselspri-
dare, halmsnittare 
och  kreatursvag-
nar, slovenska 
SIPs vallmaski-
ner, estniska 
Palms skogs- 
och trans-
portvagnar 
och mycket 
mer. Ge-
mensamt 
för dem 
a l l a  ä r 
att de är 
vä l kända 
kvalitetsma-
sk iner  som 
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NOX Svenska AB NOX Svenska AB

Monter nr: Utomhus U125
Företagsnamn: NOX Svenska AB 

Adress: Box 104
Postnr: 121 22

Ort: Johanneshov
Telefon: (0)8 55 11 2 180
Telefax: (0)8 55 67 20 20

E-post: info@noxsvenska.se
www.noxsvenska.se

Varumärken:
Kinshofer Tiltrotatorer,

Kinshofer grävmaskintillbehör
Kinshofer krantillbehör

Kinshofer rivnings- och återvinnings-
verktyg

Conlox hydrauliska snabbfästen för 
fordonskranar

NOX Svenska AB är generalagent 
för tyska Kinshofer i Sverige. Kins-
hofer tillverkare olika typer av verk-

tyg och tillbehör 
till kranar och 
grävmaskiner 
o c h  ä r  e n 
av vär ldens 
största tillver-

kare inom om-
rådet. Kinshofer 
ingår i svenska 

Lifco Group som 
även äger Brokk och Demarec 

i Holland. Demarec tillverkare 
verktyg för rivning, återvinning och 
materialhantering.

Även inom Kinshofer finns ett 
utbyggt sortiment av hantering, 
rivnings- och återvinningsverktyg 
och det är bl a detta sortiment som 
NOX Svenska AB kommer att ställa 
ut på DEMCON. Produkterna är 

välkända ute i Europa men blir lite 
av premiär för den svenska rivnings- 
och återvinningsbranschen. 

Företaget kommer även att visa 
den uppskattade tiltrotatorn NOX.

Fabrikatet Dagaman är en serie 
kompakta lastmaskiner som säljs 
för användning inom sektorer som 
jordbruk, skogsnäring, park tillika 
entreprenadsektorn. Sortimentet 
presenteras på en egen hemsida med 
adressen www.dagaman.se. 

Sedan en tid tillbaka satsar man 

Nylunds Maskiner AB

Monter nr: F50

Företagsnamn: Nylunds Maskiner AB
Adress: Hagvägen 28

 Postnr: 831 48
Ort: Östersund

Telefon: 063-55 66 55
Telefax: 063-55 66 50 

E-post: info@nylundsmaskiner.se
Hemsida: www.nylundsmaskiner.se

Varumärken:
Dagaman kompaktlastarserie 

med tillbehör

Nylunds Maskiner AB
kraftfullt på entreprenadsektorn och i 
synnerhet på rivning, återvinning och 
rentalmarknaden.

I sortimentet finns sju olika mo-
deller som spänner i vikter från 500 
kg till 5 ton. Den modell  som kanske 
är mest intressant för renoverings 
och utrivningssektorn är den minsta 
kallad Dagaman Guld. Produkten 
är en liten skidsteer som tar sig in 
smidigt i trånga lokaler och lastar ut 
rivningsrester snabbt och effektivt. 
Men även de övriga modellerna i 
Dagaman-serien lämpar sig väl för 
utlastning. Även för rentalbranschen 
torde produktserien lämpa sig väl. 
Till maskinerna hör även ett brett 
verktygssortiment.

Nylunds Maskiner kommer att 
ställa ut på mässan DEMCON med 
tillhörande ExpoRent i höst där an-
vändarna får möjlighet att bekanta 

sig med maskinerna. Nylunds är ett 
av de äldsta företagen i Östersund 
med sina 140 år. Verksamheten har 
givetvis ändrat inriktning genom åren 
från att tillverka hästtrillor till att sälja 
traktorer och andra maskiner. Här är 
exemplet på ett företag som föränd-
ras och följer med i tiden.

C.J. Nylunds Smidesverkstad star-
tade sin verksamhet redan 1867. Här 
låg företaget ända till 1942. Nylunds 
tillverkade hästkördon, smiden för 
byggen och hade ett hovslageri. 
1972 köptes företaget av Kjell Jons-
son som slog ihop företaget med sin 
andra verksamhet och flyttade till ny-
byggda lokaler i Lugnvik. Inriktningen 
förändrats till att vara mer fokuserat 
på maskiner. 1984 såldes företaget 
till Camfore, som 1987 flyttade till 
nuvarande lokaler i Odenskog. 1992 
förvärvades företaget av Side System 

AB med Knut Ohlsson i spetsen. Side 
var sedan länge en samarbetspartner 
så övertagandet kändes helt naturligt. 
2006 Övertogs Nylunds av syskonen 
Anders och Annelie Olsson som driver 
företaget idag.

OilQuick AB är ett modernt teknik- och 
försäljningsföretag med specialinrikt-
ning på helautomatiska redskapsfäs-
tessystem för grävmaskiner, hjullastare, 
truckar, materialhanteringsmaskiner 
och kranar. Produkterna marknadsförs 
och säljs under varumärket OilQuick.

 Företaget säljer sedan 25 
år även Grab John 
stolpresningsskopor, 
som är ett välbekant 
begrepp inom linje-
byggnad. Sedan början 
av 1990-talet ligger fö-
retagets fokus på ut-
veckling, tillverkning och försäljning 
av automatiska snabbfästessystem 
för olika typer av redskapsbärare. Oil-
Quick erbjuder rationella och effektiva 
metodlösningar inom entreprenad 
och industri. På 10 sekunder kan 
hydrauliska redskap bytas direkt från 
förarhytten. OilQuick är patensskyd-

OilQuick AB

Monter nr: H68
Företagsnamn: OilQuick AB

Postadress: Box 1055
 Postnr: 824 12
Ort: Hudiksvall

Telefon: 0650-153 40
Försäljning: 0650-768 50

Telefax: 0650-148 84
E-post: information@oilquick.com

Hemsida: www.oilquick.se

Varumärken:
helautomatiska redskapsfästessys-

tem OilQuick. Grab John stolp-
resningsskopor.

OilQuick AB
dad i Japan, Nordamerika och de flesta 
länder i Europa. OEM avtal har träffats 
med några ledande maskintillverkare. 
Tusentals OilQuick-system har hittills 
levererats till kunder i Norden, övriga 
Västeuropa och USA. Exportandelen 
är ca 80%.

 OilQuick produktpro-
gram har en stor marknads-
potential och företaget 
räknar med en kraftig 
expansion under de när-
maste åren.

Företaget bytte un-
der 2002 namn från Sone-

ruds Maskin AB till OilQuick AB.
OilQuick snabbfästessystem har 

visat sig synnerligen effektivt för entre-
prenörer med behov av att byta verktyg 
ofta. De entreprenörer som i synnerhet 
byter ofta är rivnings- och återvinnings-
entreprenörer. På DEMCON kommer 
besökarna att kunna lära sig mer om 

OilQuick-systemets fördelar.
OilQuick kommer också att visa 

sin nyhet OQCS som man lanserade 
på Maskinexpo. OQCS är ett Can-bus 
baserat multifunktionssystem. Primärt 
konstruerat för att kunna genomföra 
redskapsbyten på ett säkert och kon-
trollerat sätt. Men den avancerade elek-
troniken medger också övervakning 
och hantering av ett flertal funktioner 
från samma skärm. Det är den unika 
”Singel action lock” funktionen som 
eliminerar risken för okontrollerade 
skeende vid manövrering av flera hy-
draulfunktioner samtidigt som t ex 
tiltrororstyrning och redskapsbyte.
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SAINT-GOBAIN ABRASIVES AB

 

Kristinehöjdsg. 17 
412 82 Göteborg 

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

Förmånlig 
finansiering erbjuds!

Nyhet!
för skrot - rivningsentreprenörer

unik 
patenterad 

konstruktion!

www.ipegbg.com



Spjutspetsteknologi, nytänkande, kund-
nytta, miljötänkande och effektivitet är 
några värdeord man kopplar samman 
med den här tillverkan. Det handlar om 
tillverkaren Tractive AB med dotterbola-
get Pentruder AB. Kanske branschens 
mest avancerade men samtidigt enklaste 
och smidigaste utrustningen för profes-
sionella betonghåltagare. Företagets 
grundare och hans kolleger har verkligen 
tänkt till vid utformningen av företagets 
produkter. Företaget är i många stycken 
föregångare inte bara i Sverige utan 
internationellt vad gäller avancerad hål-
tagningsutrustning. Pentruder var först 
med att utveckla verkligt fungerande 
högfrekvensdrivande håltagningsmaski-
ner och nu fortsätter vidareutvecklingen 
av Pentruder-systemet med allt fler inte-
grerade komponenter och utrustningar. 
Modultänkande bygger på att man med 
ganska få komponenter skall kunna 
utföra samtliga typer av håltagningsupp-
drag, effektivt och på ett miljömässigt 
hälsosamt sätt.

Pentruder betonghåltagningsmaski-
ner utvecklas och tillverkas av Tractive AB 
i Borlänge. Familjeföretaget med cirka 30 

Pentruder AB

Monter nr: 
Inomhus: C16, C15, B10, B11

Utomhus: U114, U115

Företagsnamn: Pentruder AB
Postadress: Gjutargatan 54

 Postnr: 78170
Ort: Borlänge

Telefon: 0243-221180
Telefax: 0243 221155 

E-post: info@pentruder.se
Hemsida: www.pentruder.se

Varumärken:
Pentruder HF- och hydrauliska håltag-

ningsmaskiner och system för väggsåg-
ning, borrning, kapning, vajersågning, 

runda-håls-sågning m m.
Pentruder AB

anställda har specialiserat sig på två olika 
produktlinjer: betonghåltagningsmaski-
ner samt transmissioner för rally- och 
racingbilar. 

Pentruder har en expansiv tid 
bakom sig och troligtvis lika mycket 
framför sig. Man har utvecklat en rad 
nya produkter och startat upp ett antal 
dotterbolag i flera olika länder.

Under året har man lanserat flera 
nya produkter som man bl a visade på 
mässan Bauma.

“Den största nyheten vi först visade 
på Bauma är det nya lilla högfrekvens-
aggregatet, som är bättre och lättare 
än tidigare. Det väger bara 17 kilo och 
lämpar sig för motorer upp till 18 kW”, 
berättar Anders  Johnsen .

En annan ny produkt från Tractive 
är den nya borrmotorn för borrkronor 
med upp till 600 mm diameter. Det 
går även att använda större borrar om 
man vill det. Den här motorn kan drivs 
med både enfas-  och trefasström så 
man behöver aldrig använda två olika 
motorer. Den har hög verkningsgrad 
och uteffekten från maskinen blir 3,2 
kW med enfasström och 6,5 kW med 

trefas. 
“En annan fördel är att vi har 

rationaliserat bort det mellanliggande 
matarhuset  så att motorn istället löper 
direkt på sågrälsen. Det gör hela pake-
tet mycket lättare”, säger Anders.

Sedan är den nya borrmotorn 
egentligen mer en universell drivenhet, 
en så kallad ‘Modular Drive Unit“,  
där det går att använda sågrälsen till 
mycket mer än att bara såga med, till 
exempel borra, vajersåga, rundsåga 
med mera.

PG Export AB PG Export AB

Monter nr: E34
Företagsnamn: PG Export AB 

Adress: Exportgatan 38d
Postnr: 422 46

Ort: Hisings Backa
Telefon: 031-58 31 30
Telefax: 031-58 31 39

E-post: info@pg-export.se
www.pg-export.se

Varumärken:
Bland annat DARDA Betongsaxar
Rotatorer & Tillbehör, Djupskopa

Polygrip (skrotgrip), 
Riv- och Sortergrip,

Rototilt, Planeringsskopor
Djupgrävskopa, Smal-/RT Skopor,

Gallerskopor, V-Profilskopor, Powertilt,
Asfaltskärare, Tjälrivare, Gaffelställ, 

Snabbfäste, Tilt-Mellandel, Adaptrar, 
Ombyggnadsfäste, Slitdelar SMTI

PG Export är en leverantör av tillbehör 
till bygg- och anläggningsmaskin, last-
bilskranar m m.

Tack vare sitt breda kontaktnät och 
stora expertis hjälper PG Export snabbt 
sina kunder att ta fram den bästa lös-
ningen för en rad olika applikationer 
inom arbetsuppgifter såsom rivning- 
och återvinning. Företaget har ett brett 
sortiment av bl a hydrauliska verktyg för 
grävmaskiner, rivningsrobotar, kom-
paktmaskiner, minigrävare m m.

Skulle inte en lösning från fö-
retagets breda standard program 
passa så specialtillverkar man efter 
kundens önskemål. PG Export kan 
även ta fram reservdelar till de flesta 
tillverkare. Sortimentet omfattas 
av betongsaxar, pulveriserare, 
hydraulhammare, grip- och sor-
terskopor, vanliga skopor, gripare, 

rotatorer, stödbensplattor, skrotsaxar, 
skrotgripar m m. Företaget säljer även ett 
sortiment av markskyddsplattor i olika 
storlekar som används för att skydda 
bl.a. gräsmattor vid markarbeten.

PG Export AB är nu även agent för 
Dardas otroligt kraftfulla betongsaxar för 
grävmaskinsstorlekar upp till 7 Ton.

“So small but yet so powerfull” 
stämmer verkligen in på Dardas sortiment. 
Tack vare sitt patenterade boostsystem  får 
man ett otroligt kraftfullt verktyg till sina 
mindre maskiner.

56    Professionell Demolering • 3-2010 • DEMCON 2010



Pullman Ermator AB Pullman Ermator AB

Monter nr: I82, G60, H67, F45
Företagsnamn: Pullman Ermator AB 

Adress: Industrivägen 10
Postnr: 777 34

Ort: Smedjebacken
Telefon: 0240 66 09 60
Telefax: 0240 66 30 60

E-post: info@pullman-ermator.se
www.pullman-ermator.se

Varumärken:
Pullman Ermator maskiner och 
utrustningar för hantering av 

damm och slamm, luftrening m m.

Sedan början av året har tillverka-
ren Pullman Ermator lanserat ett 
gäng nya produkter som gör både 
stofthantering, luftrening och be-
tongslamhanteringen enklare för 
entreprenörerna. Ett 
stort antal av fö-
retagets produkter 
har uppgraderats 
och förbättrats. De 
nya modellerna är 
bl a stofthanterarna 
S13, S26, S36 och 
S36PCB. Några nya 
karakteristika är att 
filterytan dubblerats 
på S26 och har ökat 
från 3 till 4 m2 på 
S36. 

Samtliga mo-
deller har gjorts lät-
tare och fått ett nytt 
chassi för att göra 
dem enklare att ar-
beta med. Samtliga 
maskiner har nya 
veckade filter i poly-
ester och är utrusta-
de med manometer 
och tidräknare. Alla 
3-fasmaskiner har utrustats med det 
sk Can Lock-systemet samt att luft-
slangarna numera görs i ett material 
som har betydligt längre livslängd.

Luftrenarserien A-Line har fått 
ett totalt ansiktslyft både in och 

utvändingt. Dom är stapelbara, har 
separata extra eluttag och tidräknare. 
Dom är försedda med indikeringslam-
por som varnar när filtret är igensatt 
och en annan lampa som varnar 

när det är något fel 
på filtret. Kapacite-
ten har ökats be-
tydligt på samtliga 
modeller samt att 
de försett med lätt 
applikation av kolfil-
ter. Pullman Ermator 
har också uppgra-
derat sin populära 
våtsugserie. De har 
blivit kraftigare och 
tåligare samt att 
tanken ökat. Vidare 
har de gjorts lät-
tare att tömma samt 
att de försetts med 
en ny typ av påse 
där slammet samlas 
som är enkel att 
tömma.

Enligt företagets 
försäljningschef Ste-
fan Bergsten vankas 

en rad andra nyheter 
på DEMCON-mässan.

Om Pullman Ermator
Redan 1985 startade Torbjörn Bengts-
son företaget Bevaclean i Stockholm. 
Sortimentet omfattade proffsdamm-

sugare och städmaskiner från Italien. 
Företaget växte både ekonomiskt 
och geografiskt, och under 90-talet 
började man att bygga och sälja 
egna, kvalificerade stoftavskiljare för 
industri och hantverk. 

Med det nya sortimentet växte 
företaget ytterligare och 1999 för-
värvades företaget Pullman, med ett 
starkt sortiment av stoftavskiljare och 
våtsugare.  Med detta förvärv ökade 
omsättningen till över 25 mkr och 
antalet anställda till 22 personer. 

Dessutom ökar nu exporten ut 
över Europa kraftigt.

År 2005 förvärvas företaget Mil-
jöburken, vilket breddar sortimentet 
till att omfatta även luftrenare och 
därmed också nya marknader för 
företaget. 

Under de senaste tre åren har 
företaget genomgått en stark tillväxt 
med omsättningsökning på över 
150%. 

I början av detta år (2006) har 
dessutom företaget Ermator förvär-
vats till verksamheten. Ermators kva-
lificerade sortiment av stoftavskiljare 
och dess utpräglade kvalitetsprofil, 
kompletterar det befintliga sorti-
mentet mycket väl. Det nya företaget 
har fått namnet PullmanErmator, 
bedriver verksamhet i Smedjebacken 
och Gällö, har ca 50 anställda och 
kommer nu att omsätta runt 100 
miljoner per år. 

Den svenska marknaden står för 
ca 60% av omsättningen medan res-
ten kommer från försäljning i Europa 
och Baltikum.

Saint Gobain Abrasive är ett bolag med 
många förgreningar som förstärkt sin 
ställning som en samlad aktör under 
de senaste åren trots att många olika 
bolag och varumärken ingår i företags-
gruppen.

Man har profilerat sig starkt inom 
just sektorn betonghåltagning men 
också övrig bygg- och anläggningsin-
dustri samt rentalbranschen.

Saint Gobain 
Abrasives AB

Monter nr: C14, B12

Företagsnamn: 
Saint-Gobain Abrasives AB

Adress: Box 495
 Postnr: 191 24
Ort: Sollentuna

Telefon: 08-580 881 00
Telefax: 08-580 881 00

E-post: info@saint-gobain.se
Hemsida: www.saint-gobain.se

Varumärken:
Saint-Gobain, Norton, Clipper, 

Nimbus Diamond Tools

Saint Gobain Abrasive AB
Sortimentet är brett och består 

av bl a olika typer av diamantverktyg, 
kapverktyg, hårdmetallklingor och 
en rad andra specialverktyg för olika 
typer av industri. Vidare finns ett stort 
sortiment av byggmaskiner och andra 
utrustningar så som borrmaskiner, borr-
stativ, bänksågar, väggsågar, vajersågar, 
golvsågar m m. Sortimentet omfattas 
av varumärken såsom Clipper, Norton, 
Nimus Diamond Tools för att nämna 
några. Under den senaste tiden har 
många nya produkter sett dagens ljus. 
Nu senaste släppte man ett system 
för enkel och snabb omsättning av 
diamantborr kallat O´Tool.

Clipper lanserar en ny ramsåg med 
650 mm kaplängd för kapning av större 
plattor, kakel och klinker.

Den nya ramsågen, som har 
beteckningen TR201 E, har extra stor 
kaplängd - 650 mm - vilket gör det 
möjligt att kapa 40 x 40 cm plattor 
diagonalt. Sågen har ett skärhuvud som 
är vinklingsbart 0˚ - 45˚. Skärhuvudet 
löper på en extra kraftig ram vilket ger 
stabil och exakt kapning. Vattentanken 
är löstagbar och försedd med avtap-
pningsplugg vilket förenklar rengöring 
och tömning. Vattenpumpen är skyd-

dad från kax vilket gör den effektiv 
och långlivad.

Clipper lanserar nya klingor som 
kan användas för både kapning och 
slipning av byggnadsmaterial, betong, 
natursten mm. och som således kom-
binerar funktionerna hos kapklingor 
och slipskålar.  Det nya sortimentet 
omfattar två nya produkter:  - Cut’n 
Grind som är en klinga med sintrade 
turbosegment som ger bra avverkning 
med bra ytfinhet vid både kapning och 
slipning. Den är avsedd för användning 
i vinkelslipmaskin för kapning och slipn-
ing av betong, diverse byggnadsmate-
rial, gjutjärn och natursten. Klingorna 
finns i 100 mm och 125 mm diameter 
och har M14-gänga.  - Pro Surf har en 
elektropläterad hel bana som ger mjuk 
kapning och slipning. Den är speciellt 
avsedd för kapning och slipning av 
natursten, granit, marmor, kakel & 
klinker, takpannor, plast, bakelit och 
gjutjärn. Klingorna finns i 115 mm, 
125 mm och 230 mm diameter för 
användning i vinkelslipmaskin samt i 
300 mm diameter för användning i 
bensindrivna handhållna kapmaskiner.  
Båda klingorna är försedda med en 
aluminiumfläns som ger klingan en 

något förskjuten position i förhållande 
till maskinen vilket ger bättre åtkomst 
vid väggar o.dyl
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Sandvik är en stark aktör och ett 
namn som förpliktiga inom många 
verksamhetsområden. Ifråga om ut-
rustning och maskiner för rivning, 
återvinning och krossning har företaget 
ett gediget rykte med hög kvalitet på 
sina produkter och ett brett sortiment. 
Sedan många år tillbaka har företaget 
utvecklat, tillverkat och sålt hydraul-
hammare till bl a rivningsindustrin. 
Sedan mer än ett decennium tillbaka är 
man också starka inom sektorn övriga 
rivningsverktyg såsom pulveriserare, 
betongsaxar, rivningsskopor m m. Man 
har numera också ett brett sortiment 

Sandvik Mining
& Construction AB

Monter nr: D22, E39
Företagsnamn: 

Saint-Gobain Abrasives AB
Adress: Hamngatan 12

 Postnr: 811 81
Ort: Sandviken

Telefon: 026-26 20 00
Telefax: 026-26 20 12

E-post: info@sandvik.se
Hemsida: www.sandvik.se

Varumärken:
Sandvik hydrauliska verktyg för anlägg-
ningsarbeten, rivning och återvinning, 
mobila enheter för krossning, återvin-

ning, siktning av rivnings- och 
byggnadsmaterial. Utrustning för 

gruvindustri m m.

Sandvik Mining & Construction
av mobila återvinningskrossar, siktar 
och traditionella bergkrossar. Under de 
senaste åren har bolaget expanderat 
kraftigt genom ett antal större förvärv, 
främst med koppling till sektorn mobila 
krossar för återvinnig och bergkross-
ning. På DEMCON kommer Sandvik 
att visa en rad “tunga” nyheter i sin 
monter.

Nya kraftfulla och produktiva 
hydraulhammare

Sandvik har lanserat två nya hammar-
modeller som höjer ribban för styrka, 
produktivitet och användning. Konstruk-
tionen baseras på en ny 
arbetsprincip där hammaren 
kan matchas till olika app-
likationer. BR3288 på 2 350 
kilo och BR4099 på 3 380 
kilo är lämpade för bärare 
i viktklassen 27 till 60 ton, 
och har flera framstående 
egenskaper:

* En ny arbetsprincip 
som innebär att slaglängd, 
slagenergi och skydd mot 
luftslag enkelt kan modifi-
eras så att hammaren kan 
matchas till olika bärare och 
applikationer.

* Effektivare hydraulik – ger kraftig 
slagenergi och hög slagfrekvens med ett 
exceptionellt styrka-vikt-förhållande.

* Lägre driftskostnader – VIDAT 

(Vibration Dampened Tierods), ett system 
med vibrationsdämpande sidobultar 
som ger förbättrad tillförlitlighet och 
minimerar stilleståndstider. Ett nytt tät-
ningssystem, förbättrad smörjning och 
längre serviceintervall bidrar till reducerade 
driftskostnader.

Stor kraft i litet format 
med nya Compact-serien

Sandviks nya hydraulhammare i Compact-
serien lanserades på Bauma 2010 i 
München. I konstruktionen hos dessa nya 
hammare utnyttjas Sandviks expertis för 
att kombinera enkelhet med kostnadsef-

fektivitet, och få fram ett av 
marknadens bästa styrka-
vikt-förhållande. Hammare 
i denna serie är optimala för 
demolerings- och återvin-
ningstillämpningar.

Sandviks Compact-
hammare finns i tre mod-
eller - BR111, BR222 och 
BR333 – konstruerade för 
att matcha bärare på mel-
lan 0,8 till 4,0 ton. De är 
lätta, smidiga och utpräglat 
kostnadseffektiva. Med en 

strömlinjeformad lättviktskon-
struktion får man kostnadseffektiva hy-
draulhammare som sätter en ny standard 
inom segmentet för lätta högeffektiva 
hammare. Compact-modellerna har en 
robust och smidig form som gör dem 

perfekta att hantera uppgifter i trånga 
utrymmen. Den kontinuerliga effekttill-
förseln maximerar slagenergin, även vid 
varierande oljeflöde. Enheterna fungerar 
inom ett brett oljeflödesområde, hanterar 
mottryck på ett utmärkt sätt och kan flän-
smonteras. De kan enkelt monteras på 
olika typer av minigrävare, kompaktlastare 
och andra bärare av litet format.

Compact-serien har inga sidobultar 
och innehåller bara två rörliga delar. 
Konstruktionen ska minimera kostnad-
erna för underhåll och drift. Compact-
modellerna behöver ingen regelbunden 
gaspåfyllning. De kan tätas om på 45 
minuter, och den integrerade nedre 
spettbussningen tar bara tio minuter att 
byta. Detta betyder snabbare service och 
högre tillgänglighet.

Scanmaskin AB Scanmaskin AB

Monter nr: F51, F52, G53, G54
Företagsnamn: Scanmaskin AB 

Adress: Box 187
Postnr: 437 22
Ort: LINDOME 

Besöksadress: Heljesvägen 10
Telefon: 031-994970

Mobil: 0705-28 07 02
E-post: 

paulo.bergstrand@scanmaskin.se
www.scanmaskin.se

Varumärken:
Scan Combiflex slipmaskiner, Scan 

Dust, Snap On, Von Arx

Scanmaskin är en svensk tillverkare 
av bland annat högkvalitativa och 
robusta golvslipningsmaskiner för 
slipning av betong-, sten-, granit- och 
terrazzogolv. Dom är utmärka för 
borttagning av lim- och mattrester 
för läggning av nytt golv eller för 
polering. Scanmaskin har även ett 
eget system för slipning av exem-
pelvis betonggolv till 
superfinish samt ett 
system för underhåll 
av golvet. Man tillverkar 
även egna diamantverktyg till 
sina maskiner samt systemet 
Snap-On för enkla byten av 
diamantverktyg.

Under de senaste åren har 
tillverkaren kraftigt expanderat 
sin marknadsnärvaro och idag 
exporteras produktsortimentet 
till hela världen. De starkaste mark-
naderna återfinns i Skandinavien och 
delar av övriga Europa. 

Man har också varit flitig med att 
lansera nya modeller och sortimentet 
består idag av tio olika modeller 
från den minsta handhållna slipen 
Scan Combiflex Handyman till den 
största Sca Combiflex 700 RC. Den 

sistnämnda har en slipbredd på 700 
mm och är fjärrstyrd.

För knappt ett år sedan började 
Scanmaskin även att utveckla och 
tillverka sina egna stofthanterare 
anpassade till företagets sortiment. 
Idag finns fyra stoftavskiljare ut-
vecklade för at effektivt ta hand om 
dammet som slipmaskinerna skapar. 
I sortimentet finns även en våtsug för 
uppsamling av bl a betongslam.

Ny slip från Scanmaskin
Nyligen lanserade Scan-

maskin ytterligare en 
slipmaskin kallad Scan 
Combiflex 450. Maski-

nen är utvecklad för 
uthyrare, golvläg-
gare, sanerare m 
m. ScanCombiflex 
450 är lite smidig-

are, lite enklare och 
mycket billigare men lika effektiv som 
motsvarande något större maskiner. 
Slipbredden är 450 mm. Motorn är 
enfas och på 1,5 kW. Rpm ligger på 
950 och totalvikten är 90 kg. Den är 
lätt att transportera och tar väldigt lite 
utrymme vid transport.

Med ScanCombiflex 450 kan man 
enkelt riva bort tunnare beläggningar 
med SC-Tiger Silver, grovslipa och fin-
slipa med olika Snap-On verktyg, polera 
betong och terrazzo torrt, slipa trägolv.  
Priset på maskinen är 26.750 kr.

Tilläggas bör att Scanmaskin även 
är återförsäljare för Von Arx produkter 
i Sverige.

I sin monter på DEMCON visa alla 
sina senaste produkter inklusive den 
senaste maskinen.
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Putzmeister Dynajet Putzmeister 
Dynajet AS

Monter nr: U111
Företagsnamn: 

Putzmeister Dynajet AS 
Adress: Fabriksvej 3

Postnr: DK- Nr.
Ort:  Aaby, Danmark

Telefon: +45 6341 8080
Mobil: +45 4045 8089
Mobil: 0707-591 590 
(Hans Jöhnk, Sverige)

E-post: info@dynajet.se
www.dynajet.se

Varumärken:
Dynajet/Putzmeister högtryckstvättar

Dynajet är ett registrerat varumärke 
under Putzmeister Mörtelmaschinen 
GmbH. Företaget utvecklar, producerar 
och levererar ett av de mest mångsidiga 
programmen av kraftfulla och professio-
nella högtryckstvättar från 300 – 3000 
bar /4,350 – 43,500PSI i världen.

Företaget ingår till 100% i Putzmeis-
ter-gruppen och erbjuder sina kunder 
och samarbetspartner, ideala villkor be-
träffande erfarenhet och kunskap, säkra 
investeringar och optimal service inom 
alla företagets produktområden.

I Putzmeistergruppen ingår för 
närvarande 16 dotterbolag över hela 
världen och finns därmed representerad 
inom många olika områden:

PCT – Putzmeister Concrete Technology
PIT – Putzmeister Industrial Technology
PMT – Putzmeister Mortar Technology

PWT – Putzmeister Water Technology

Customer-Service med 
kvalitet

Nära 24-timmars worldwide service 
samt skräddarsydda utbildningar är 
en naturlig del i verksamheten. Därför 
arrangerar man åtskilliga internatio-
nella och nationella utbildningar och 
seminarier för sina partners, kunder och 
återförsäljare i sin Putzmeister Academy 
varje år. Teman som ”Den som inget 
gör idag – lever sin morgondag som sin 
gårdag” – Företaget försöker utbildar 
och stödja sina kunder på alla sätt och 
vis. Putzmeister samarbetar med sven-
ska vattenbilningstillverkare Aquajet 
Systems AB.

Skandinaviska Entreprenadmaskiner SEM-
AB AB sysslar i huvudsak med försäljning 
av nya och begagnade maskiner och 
redskap för entreprenadmaskiner. 

Företaget var tidigare importör av 
Bobcat entreprenadmaskiner som man 
sedan februari 2010 flyttat över i ett nytt 

SEMAB - 
Skandinaviska

Entreprenadmaskiner 
AB

Monter nr: H69

Företagsnamn: 
SEMAB - Skandinaviska 
Entreprenadmaskiner AB
Adress: Sulkyvägen 31

 Postnr: 163 43
Ort: Spånga

Telefon: 08-564 899 60
Telefax: 08-564 899 79
E-post: info@semab.org

Hemsida: www.semab.org

Varumärken:
NPK, Messersi och en rad olika typer av 

tillbehör för entreprenadmaskiner

SEMAB - Skand. Entr.mask.
bolag med namn Bobcat Sverige AB. 
(www.bobcat.se)

SEMAB är generalagent för den 
Japanska tillverkaren NPK av rivnings-
verktyg för både små och stora maskiner. 
NPK är kända för sin prestanda och höga 
kvalitet och har ett mycket bra rykte inom 
rivningsbranschen.

Semab är även återförsäljare av 
Messersi Minidumper åt importören 
Carlsson & Company. Messersi är en av 
de största tillverkarna av bandgående 
minidumprar med längst erfarenhet och 
ett mycket gott rykte gällande kvalitet 
och tillförlitlighet.

På redskapsidan är man återförsäl-
jare för i stort sett samtliga tillverkare 
av skopor, rotortiltar, snöplogar, sopag-
gregat m.m. Man är även servicepartner 
för Finmac Demolitions fjärrstyrda rivn-
ingsrobotar. Man hjälper gärna till med 
att finna den bästa typ av finansiering 
för sina kunder.

En av världens absolut största be-
tongkrossar tillverkas av NPK och 
heter NPK S90X. Här är det företaget 
DEMCOM som använder krossen i 
Dubai.

SMC AB har som målsättningen att 
marknadsföra specialiserad utrustning 
och kompetens för demolering och åter-
vinning. Verksamheten ligger främst i att 
erbjuda den Svenska marknaden SMCs 
produkter och tjänster. SMCs huvudkontor 
ligger i Stockholm, men förgreningar med 
återförsäljare och serviceställen återfinns i 
olika delar av landet.

SMC AB, Ståhles Mining and Con-
struction AB, har sina rötter i ett företag 
som tidigare hette Sandhurst AB. Före-
taget startades av Anders Ståhle 1997-
05-21, som sedan dess har varit dess 
verkställande direktör. Företagets säte 
ligger i Stockholm.

SMC AB strävar efter att kunna 
förse sina kunder med ett fulltständigt 
produktsortiment vad gäller demolerings-

SMC - Ståhle Mining 
& Contruction AB

Monter nr: U112, U113
Företagsnamn: 

SMC - Ståhles Mining 
& Construction AB 

Entreprenadmaskiner AB
Adress: Sadelmakarv. 11 B 

 Postnr: 146 33
Ort: Tullinge 

Telefon: 08-647 04 03
Telefax: 08-647 04 25

E-post: anders@demolering.se
Hemsida: www.demolering.se

Varumärken:
Egna varumärket SMC bestående av 
olika typer av hydrauliska verktyg för 

bygg-, anläggnings och gruvindustrin.

SMC - Ståhle Mining & Constr.
utrustning. I produkt sortimentet ingår bl a 
hydrauliska hammare, saxar, pulveriserare, 
sorteringsgripar, fräsar, mejslar, tänder, 
fem-fingers harvar och slitdelar alla av 
eget märke. Alla produkter är framtagna 
av SMC AB speciellt med den Svenska 
marknaden och Svenska förhållanden i 
åtanken. Alla designer är ett resultat av 
SMC ABs långa erfarenhet inom demo-
lerings- och återvinningsbranschen vilket 
har gett företaget möjligheten att erbjuda 
sina kunder företagets utrustning och 
lösningar som är speciellt framtagna med 
dessa förhållanden och applikationer inom 
demolering och återvinning i åtanke. 

Förutom ovannämnda produkter så 
har SMC också arbetat och kan erbjuda 
sina kunder bergskrotningshammare, 
bommar till kross anläggningar, ugnsham-

mare, stolpslagningsdon, krossanlägg-
ningar, spåntvibratorer samt utveckling av 
diverse specialdesignade mejslar för rivning 
och återvinning i svåra förhållanden. “Vår 
personal har längs erfarenhet i branschen 
och vi kan med vår flexibilitet jobba fram 
produkter som kommer att passa er 
applikation och er som kund bäst”, säger 
Anders Ståhle på SMC.

SMC har förutom sitt produkt-
sortiment även en del tjänster på 
programmet. “Eftersom vår personal 
besitter rätt tekniskkompetens, har 
teknisk akademisk bakgrund och lång 
erfarenhet av den Svenska demo-
lerings- och återvinningsbranschen. 
Företaget erbjuder bland annat vär-
deringar, rådgivning och service”, 
avslutar Ståhle.
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Swedish Diamondtool Consulting AB 
är både ny och gammal i branschen. 
Företaget har rötter i anrika Hagby 
och sätet ligger fortsatt i Nora som 
på Hagby-tiden. Sedan januari 2009 
har man dock försäljningskontor, 
lager och service även i Stockholm, 
närmare bestämt Karusellplan 19 i 
Hägersten

Swedish Diamond Tool Con-

Swedish Diamondtool 
Consulting AB

Monter nr: B9, C17

Företagsnamn: 
Swedish Diamondtools 
Consulting i Nora AB

Adress: Karusellplan 19
 Postnr: 126 31
Ort: Hägersten

Telefon: 08-645 25 05
Telefax: 08-580 881 00
E-post: ante@sdcab.se

Hemsida: www.sdcab.se

Varumärken:
Tillverkare av diamantverktyg, 

försäljning av ARIX, WEKA, SAVI, 
Pullman Ermator, Numatic, Makita, 

Marcrist, Lissmac

Swedish Diamondtool
Consulting AB
sulting (SDTC) tillverkar sina egna 
diamantverktyg. Omsättning av borr 
görs både i Nora och Stockholm. 
Utöver sina egna verktyg är man 
återförsäljare för Shinhans sortiment 
av diamantverktyg, i samarbete med 
Levanto, och säljer då i synnerhet 
ARIX-sortimentet. SDTC säljer även 
verktyg för slipning och polering av 
betonggolv.

På maskinsidan representerar 
och säljer man borrstativ från Dibo, 
borrmaskiner från WEKA, golvså-
gar från SAVI, industrisugar från 
Pullman Ermator och Numatic, 
elverktyg från Makita, diamant-
verktyg för kakel och klinker från 
Marcrist, bänksågar från Lissmac 
m m.

Företaget har fått en rekordstart 
och i nuläget arbetar man framfö-
rallt i Mellansverige och i huvudsak 
i Mälardalen med tyngdpunkt på 
Storstockholm. Men målet är na-
turligtvis att bredda det geografiska 
arbetsområdet. Man kommer först 

att växa i regionerna Uppsala- och 
Gävle-området, Dalarna, Östergöt-
land m m.

“Vi vill växa långsamt och inte ta 
oss vatten över huvudet. Först och 
främst ska vi se till att alltid ge våra 
befintliga kunder den bästa service. 
På sikt när vi blir fler kommer vi 

Waterjet Entreprenad AB Waterjet 
Entreprenad AB

Monter nr: Contractors Corner
Företagsnamn: Waterjet 

Entreprenad AB
Adress: Stockbyvägen 1

Postnr: 181 41
Ort: Lidingö

Telefon: 08-655 47 40
Telefax: 08-655 11 51
Mobil: 070-571 64 82

E-post: 
aberg@wjet.net
www.wjet.net

Varumärken:
Vattenbilning, bygg- och 

industrisanering, vattenblästring, 
betongreparationer, 
betongimpregnering

Waterjet Entreprenad Öst är Nordens 
största vattenbilningsentreprenör 
med mer än 25 års erfarenhet från 
branschen. Företagets fem arbetsom-
råden är: 

•   Vattenbilning
•   Betongreparationer
•   Bygg- och industrisanering
•   Vattenblästring
•   Betongimpregnering

Waterjet har kontor i Stockholm, Skel-
lefteå samt Karlstad och med cirka 

60 anställda täcker man väl in den 
svenska marknaden samt Norge och 
Finland. Man åtar sig även stora som 
små totalentreprenader inom beton-
greparationer när kapacitet och speciell 
kompetens efterfrågas.

I arbetet ställs Waterjet ofta inför 
problem, som måste lösas på ett unikt 
sätt. Därför arbetar man bland an-
nat med egen teknisk utveckling och 
konstruktion. Exempel på lösningar 
som man utvecklat för att trygga och 
effektivisera kunduppdrag är: robotar 
för turbinbilning, takblästring, utrust-

att öka arbetsområdet”, säger Erik 
Håkansson som äger bolaget tillsam-
mans med Ante Larsson.

Man har också arbetat upp 
en stark service både i Nora och 
Stockholm.  I Stockholm är det 
Micke Gunnarsson som ansvarar för 
servicearbetet. 

ning för pelarbilning, bilning under 
vatten samt specialbyggda anpassade 
geijdersystem.

NYHETER;
Waterjets senaste specialanpas-

sade tillskott är en revolutionerande 
kantbalksvagn för vattenbilning som 
har extra stor kapacitet. Man vattenbi-
lar i vagnen vilket medför att man får 
stora arbetsmiljöfördelar för både vat-
tenbilningspersonalen samt för utsläpp 
av förorenat vatten och betongmassor 
i både vattendrag och mark. 

Waterjet har investerat i vatten-
reningsanläggningar för att kunna 
använda sig av sjövatten (istället för 
att köra vatten till vattenbilningsutrust-
ningen där inte stadsvatten finns), vilket 
också ger stora miljöfördelar för att 
minimera vattentransporter. Det finns 
också reningsanläggningar för rening 
utav bilningsvatten.

Man har även investerat i en ny 
sugbil med senaste tekniken. Det nya 
sugaggregatet har förutom sedvanliga 
tekniken även den senaste krantekni-
ken som används för schaktningsarbe-
ten. Detta ger stora fördelar i städerna 
där det finns mycket känsliga el- och 
rörsystem.
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Tyrolit AB Tyrolit AB

Monter nr: Inomhus: D29, D30, 
E31, E32

Utomhus: U102, U 103

Företagsnamn: Tyrolit AB
Adress: Box 533
Postnr: 183 25

Ort: Täby
Besöksadress: Enhagsslingan 4

Ort: Täby
Telefon: 08-544 715 00
Telefax: 08-544 715 01
Mobil: 070-571 64 82

E-post: 
jessica.persson@tyrolit.com

www.tyrolit.se

Varumärken:
Tyrolit diamantverktyg, maskiner 

och utrustningar för bearbetning av 
betong, sten m m.

Tyrolit med huvudsäte i Österrike är 
en av världens största tillverkare av 
bl a olika typer av diamantverktyg 
och maskiner för betonghåltagning. 
Bolaget ägs av Swarowski Group 
och har fabriker på i stort sett alla 
kontinenter. Tyrolit har funnits med 
eget dotterbolag på den nordiska 
marknaden sedan ett antal decen-
nier tillbaka och är välkända bland 
entreprenörerna.

Nystart i Norden
Under de senaste två åren har det 
hänt en hel del inom Tyrolit i Norden. 
Företaget har fått en nystart och som 
ett led i detta har lanseringen av ett 
antal nya produkter följt.

Men inte nog med att man 
formligen öst ut en rad nyheter på 
marknaden man arrangerar dessutom 
de nordiska håltagarmästerskapen i 
Tyrolit Cutting Pro Competition som 
är en delfinal i den stora internatio-
nella tävlingen som 
Tyrolit arrangerar. Den 
nordiska finalen ar-
rangeras på DEMCON 
torsdagen den 9 sep-
tember. Vinnarna går 
sedan vidare till final i 
Innsbruck nästa år. 

Om det varit lite 
trögt på produkt-
sidan för något år 
sedan så har Tyrolit 
nu visat den verkliga 
motsatsen under det 
senaste halvåret. Först ut var 
den nya snabbskärande klingan 
Tyrolit DCU*** Fastcut 4in1. 
En smidig kapskiva för torrkap-
ning i betong, natursten, stål 
och abrasiva material. Sedan 
släppte man kärnborrserien 
CD***. En kärnborrserie, 
för proffsanvändare, som 
använder en ny teknik och 
som ger bättre resultat samt 
ökad tillförlitlighet. Efter 
det kom lättviktsborren 
Tyrolit Dry Drill Premium 
DDL***. En kärnborrserie 
som kräver minimalt med 
tryck, som minskar dammbildningen 
och som förkortar borrtiderna. Strax 
innan jul lanserade man dessutom en 
ny, enkel, snabb och stark växellåda 

kallad WX. WX-lådan är avsedd att 
användas tillsammans med Tyrolits 
elektriska högfrekvensmotorer och 
de hydrauliska motorerna. Växellå-
dan passar exempelvis utmärkt med 
Tyrolits existerande väggsågssystem 
WX-15S. 

Den kanske största ny-
heten är en helt ny metod 
för tillverkning av dia-
mantsegment som, enligt 
Tyrolit själva, helt skiljer sig 
från de andra “nya” meto-
derna att distribuera diamanternas 
placering i själva segmentet. Metoden 
kallas Tyrolit TGD® Technology (Tyrolit 
Grain Distribution) och generellt så 
har erbjuder TGD-segmenten snab-
bare avverkning, minskade verktyg-
skostnader och mindre underhåll på 
maskinerna då själva trycket 
på maskinerna är lägre och 
de kan med andra ord 
arbeta mindre slitage 

på ma-
skinen. 
H u r 
m a n 
utvecklat 
tekniken är 
förståss klassifi-
cerat.  TGD-
teknologin 
är paten-
terad.

A n d r a  n y h e -
ter är borrmotorn 
DME75UW*** för 
tuffa borruppdrag, 
sex nya borrsystem 
för proffsanvän-
dare, två nya serier 
golvsågsklingor 
kallad FS***-C 
(för betong) och 
FS***-A (för as-
falt), en ny golvsåg kallad 
FSG513*** för sågdjup upp 
till 170 mm, en helt ny vajersåg 
med beteckningen WCE14*** 

och ett vajermagasin som klarar upp 
till drygt 14 m vajer samt en helt ny 
elektrisk högfrekvensdriven väggsåg 
kallad WSE1620*** försedd med 
ett helt nytt kontrollsystem som gör 

sågen både säkrare och mera kost-
nadseffektiv att arbeta med. 

Till egenskaperna hos Tyrolit 
FS***-C och FS***-A hör extrem 
skärhastighet och ökad livslängd. 
Möjligheten att utföra arbeten snabbt 
har gynnsam effekt på kostnaderna 
för både maskiner och arbetskraft. Ty-

rolit har alltid strävat efter att ligga 
i världstoppen när det gäller 

kvalitet, och utvecklar fortlö-
pande sina produkter.

Tyrolit visar också nya 
diamantvajer DWM***-C 
uppfyller de allra tuffaste 

kraven på kvalitet, prestanda 
och säkerhet, för alla typer av betong-
sågning. Det nya med diamantvajern 
Premium*** är den optimerade 

strukturen och användningen av 
en nyutvecklad diamantkorn-

steknik. Fler diamantkorn 
har applicerats per meter 
vajer. Den innovativa 
konstruktionen och det 
ökade antalet diamant-
korn ökar skärförmå-
gan, livslängden och 

säkerheten hos denna 
nya diamantvajer för betong-

sågning.
Inte nog med det så släpper 

man också kakelklingan Pre-
mium DCT**. En specialklinga 
som minimerar flisbildning vid 
skärning av kakel, klinker och 
andra mycket hårda material.

Sågklingorna i serien Tyrolit 
Premium** har konstruerats 

för montering i vinkelslipar, 
bensinmotordrivna sågar och 
bordssågar. Klingorna lämpar 
sig för våt eller torr kapning 
av kakel och andra hårda 
material, som porslin och 

k l inker.  Den ext remt 
tunna klingan är bara 

1,2 till 2,4 mm, vilket 
inte bara ökar skärförmågan och 

produktiviteten. Konstruktionen 
minskar också dammbildningen 
vid torrkapning och risken för 
urflisning.

Mycket nytt från den öster-
rikiska tillverkaren alltså och allt 
går att beskåda i Tyrolits montrar 
på DEMCON och rentalmässan 
ExpoRent.

Du kommer väl!

DEMCON  & ExpoRent 
9-10 september, 2010
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Stanley LaBounty lansear nu nya multiverktyget 
MDP20R. Verktyget har 360° rotation och är utrustat 
med en ny patentsökt funktion för snabba käftbyten. 
Andra karakterisktika är skyddad kolv tack vare 
omvänd montering, som börjar bli vanligt på den 
här typen av verktyg. Dessutom finns möjlighet till 
flermaskinsmontage.

Verktyget har Stanley LaBountys Swift Lock-
monterade tandrader. Verktyget vägen 1950 kg och 
är avsett för bärare mellan 18 till 25 ton. Öppnings 
och stängningstiden är 7 sek. vid 190 l/min flöde. 
Maximala käftöppningen är 660 mm och öppningen 
i djupled mäter också 660 mm. Räckvidden är 2,6 
m och klippkraften ligger på hela 230 ton. Kross-
ningskraften å sin sida mäter 120 ton. Produkten 
marknadsförs och säljs i Sverige av företaget IPE 
Göteborg.

www.ipegbg.com

Nyhet från 
Stanley 
LaBounty

Första mobilsikten 
från Kleeman
Wirtgen Sweden AB har levererat ett grov-
sorteringsverk av märket Kleemann till Berg-
bolaget i Götaland AB. Verket är redan i full 
produktion. 

Wirtgen Sweden har levererat sitt första 
sorteringsverk i Sverige. Köparen är Bergbo-
laget i Götaland AB. Verket levererades den 
1:a juni till deras arbetsplats i Västervik och 

togs omedelbart i full 
p rodukt ion.  Förs ta 
jobbet  består  i  a t t 
sortera fram matjord 
från schaktmassor.

Sorteringsverket 
modell MS-15-Z-AD 
är ett så kallat grov-
sorteringsverk. 

- Vi har haft tradi-

tionella sorteringsverk tidigare men jag tycker 
att användningsområdet är för begränsat för 
att de ska bli riktigt lönsamma, säger Sebastian 
Claesson, produktionschef på Bergbolaget.

Bergbolaget har låtit utrusta sitt verk för 
att klara alla arbetsuppgifter: jord, naturgrus, 
schaktmassor, avfall och bergmassor direkt 
efter någon av Bergbolagets förkrossar. Syftet 
är att kunna använda sorteringsverket till så 
många skilda arbetsuppgifter som möjligt.

- Det gäller att få produktionstimmar på 
maskinerna. När de går dygnet runt så är jag 
nöjd, säger Sebastian Claesson.

Den som söker ett bra sorteringsverk är väl-

Nya Raptor från 
Andersen
Andersen Contractor lanerar Raptor XL Biomaster  
för bearbetning av biomassa. En helt ny shredder 
som klarar både sönderdelning och  separering i 
ett steg. Tack vare den integrerade skivseparatorn 
siktas materialet direkt.   Denna  nya maskin från 
ARJES kallas för Raptor XL BioMaster. Det är  en 
shredder som sönderdelar och sedan direkt siktar 
materialet för att sortera bort sand, jord, sten 
och finfraktion från den önskade  slutfraktionen.   
Raptor  XL BioMaster  är, som namnet antyder, 
framtagen för att så effektivt som möjligt  bearbeta 
biomassa och fragmenterar snabbt sly, stubbar, 
trädstammar och  skogsavfall. Dessutom har 
maskinen alla de egenskaper som kännetecknar  
Raptor-serien: energieffektiv drift som drar ner till 
20 liter diesel per  timme, Super Silent - bullerdäm-
pande teknik, hög mobilitet, mångsidig  användn-
ing samt ger en exakt och jämn slutfraktion.   

En  kraftfull och bränslesnål dieselmotor 
driver rotorknivarna som effektivt  fragmenterar 
materialet till en slutfraktion på upp till 150 mm.  
Materialet faller sedan ner på siktdäcket som kan 
separera i två  fraktioner. Maskinen är utrustad 
med larvband för mobil och enkel  användning på 
platsen. Som tillval finns bland annat överbands-
magnet och  ett extra siktdäck. 

Maskinvikt 17 ton och kapacitet på upp till 
180  m3 biomassa eller 55 ton per timme beroende 
på  material.   ARJES  har även utvecklat en 
fristående biomassasikt som drivs och styrs  direkt 
av krossen. Sikten ställs upp efter krossen och 
separerar  materialet i tre fraktioner med hjälp av 
två siktdäck.  Överstorleksmaterialet kan sedan 
matas in i krossen igen och du får ett  precist 
slutmaterial mellan 100 och 150 mm efter ditt 
önskemål. Denna  produkt ger en enastående 
siktkvalitet med hög kapacitet och lågt slitage.  
Biomassasikten transporteras på en lastväxlarram 
och vikten är 5,5  ton.

www.andersen-contractor.se

kommen att kontakta Wirtgens säljare av kross- 
och sorteringsmaskiner Jonas Andersson. 

www.wirtgen.se  

Brokk startar 
dotterbolag i Italien
Brokk AB stärker sin närvaro i Italien genom att 
bilda Brokk Italia s.r.l.. Brokk har hittills arbetat 
med en lokal

distributör i Italien, men väljer nu att starta 
ett eget säljbolag för att göra en kraftfull och 
långsiktig investering för starkare närvaro i 
landet. Brokk Italia s.r.l. är aktivt sedan juli i 
år blir det sjunde dotterbolaget på kort tid. 
Det senaste var Brokk Australia som bildades 
tidigare i år genom ett uppköp av en lokal 
distributör. 

Brokk Italia s.r.l. kommer att driva försäljn-
ing- och servicefunktion från ett strategiskt 
beläget kontor i Milano. Personal är redan 
tillsatt och har kommit igång med försäljn-
ingsarbetet. 

”Strategiskt är detta en viktig satsning 
på Italien som marknad, då vi nu kommer 
att vara närvarande på ett helt nytt sätt samt 
bättre kunna stötta våra italienska kunder i 
det dagliga arbetet. Vi ser stor potential i den 
italienska marknaden och är beredda att satsa 
för att växa.” säger Martin Krupicka VD för 
Brokk AB.

Brokk har sedan ett antal år tillbaka ett 
60-tal maskiner som arbetar runt om i Italien. 
Brokk har numera hela sex maskinmodeller i 
produktutbudet vilket innebär att företaget kan 
möta de olika demoleringsbehoven som finns i 
Italien. ”Vi har redan kommit igång med säljar-
betet och ser fram emot hösten då många stora 
nya projekt drar igång. Investeringsbehovet 
finns har vi på kort tid upptäckt.” säger Niklas 
Brännström, nyligen tillträdd General Manager 
på Brokk Italia s.r.l.

www.brokk.com



Sverige bygger 
för lite
Svensk Byggnäring konstaterar, i samband 
med ett seminarium under årets Byggmingel i 
Almedalen, att dagens nivå på bygginvesteringar 
utgör en begränsning för framtida tillväxt. 

– Städerna växer, människors och varors 
rörlighet ökar och näringslivet lever på sin 
konkurrenskraft. En väl genomtänkt plan för of-
fentliga investeringar i byggnader och infrastruktur 
lägger grunden för Sveriges fortsatta tillväxt, säger 
Lena Wästfelt, ordförande i nätverket Svensk 
Byggnäring.

I Sverige utgör bygginvesteringarna 8 procent 
av BNP medan den genomsnittliga nivån inom 
EU är drygt 10 procent. Både Kristina Alvendal, 
gatu- och fastighetsborgarråd i Stockholm (M), 
och Nils Karlsson, vd för Ratio, pratade om nya, 
smartare och mer attraktiva lösningar för att få 
upp nivån på bygginvesteringarna.

– Investeringar i byggnader och infrastruktur 
är avgörande för tillväxten i Stockholm. Det 
är därför viktigt att vara öppen för alternativa 
finansieringslösningar, där OPS är en del för att 
bland annat klara finansieringen av det eftersatta 
underhållet. En annan del är vägavgifterna, som 
bör vara en del av finansieringen av Förbifart 
Stockholm, säger Kristina Alvendal.

 www.svenskbyggnaring.se

Byggbranschen i 
norra Europa med 
stora kliv mot BIM,  
Building Information 
Modelling
“Byggindustrins alla parter står inför enorma 
utmaningar när de måste förbättra produktiviteten, 
och samtidigt klara av att färdigställa allt mer kom-
plexa projekt i tid och på budget”, sa Jay Bhatt, 
Autodesks senior vice president för AEC Industry 
Solutions vid ett besök nyligen i Storbritannien. 
Nyligen har en rad stora europeiska byggkonsulter 
och arkitektföretag – som Aedas, WSP, Architype 
och Halcrow – investerat i Autodesk Revit och 
andra produkter ur Autodesks BIM-portfölj (Build-
ing Information Modelling).   

Att öka produktiviteten är en gemensam 
strävan hos dessa företag. I ett benchmark-
ingprojekt visade det stora arkitektföretaget 
Aedas att produktiviteten kunde ökas med upp 
till 50 procent med hjälp av Autodesks Revit 
Architecture Suite. 

”BIM-metodiken skapar stora effektivitetsvin-
ster genom att den eliminerar osäkerhetsfaktorer, 
slöseri med material, dubbelarbete och krockar av 
olika slag, samtidigt som tydlighet och transparens 
ökar. Det är ingen överraskning att nya industriella 
utmaningar påverkar implementeringen av BIM i 
positiv riktning, säger Pete Baxter, senior director 
för Norra Europa inom Autodesk.   

 BIM är en integrerad process för att utforska 
ett projekts fysiska och funktionella förutsättnin-
gar digitalt – innan det är byggt. Med hjälp av 
koordinerad, datarik information som skapas 
som en del av en byggmodell, kan arkitekter 
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och ingenjörer mer exakt analysera och simulera 
prestanda för nya och existerande byggnader, 
och ta beslut som är bättre underbyggda tidigt 
i byggprocessen. Denna nya metodik driver på 
ett större systemskifte, i en tid då förändringar 
behövs för att svara upp mot de nya utmaningarna 
i byggindustrin. 

”Vi anser att tiden är mogen för oss att 
implementera BIM i våra projekt och förväntar 
oss en snabb avkastning på investeringen, trots 
en fortsatt osäkerhet i ekonomin,” säger Aedas 
produktionsdirektör Alan Robertson. Aedas har 
nyligen investerat i över 300 licenser för Au-
todesk Revit Architecture Suite och Autodesk 
Ecotect Analysis.

Samma slutsats drar Chris Cole, CEO för 
teknikkonsultföretaget WSP Group, som nyligen 
tecknat ett flexibelt avtal om en rad olika pro-
gramvaror från Autodesk. ”Högt prioriterad är vår 
investering i BIM, som är ännu ett steg på vägen 
i vår plan att använda WSPs globala resurser 
och kompetenser på det mest effektiva sättet. 
Vi strävar efter effektiva processer som knyter 
samman arbetsgrupper från olika regioner och 
olika discipliner.”  

Autodesks nya BIM-portfölj 2011 förenklar 
ytterligare implementeringen av BIM-processerna. 
Särskilt fokus har lagts på behovet av högre 
produktivitet och enklare samarbeten över 
disciplingränserna, i allt från nybyggnationer 
och renoveringar av bostäder till storskaliga 
infrastrukturprojekt.

Nytt är också ett ”BIM resource centre” med 
online videos kring olika industrifrågor, white 
papers, kundreferenser och produktinformation. 
Se www.autodesk.co.uk/lessismore. 

www.autodesk.se

Tre kraftfulla nyheter 
från FLEX på Ex-
poRent
FLEX presenterar tre nyheter på ExpoRent 
som underlättar det dagliga arbetet: FLEX 
Borrhammare, borr- och mejselhammare samt 
mejselhammare. 

Robusta universal- och kombimaskiner som 
tål tuffa tag. De har en mycket god prestanda 
med högsta slagenergi, modern design och 
ergonomi i kombination med låg vikt. SDS-fäste 
för snabbt och enkelt byte av tillbehör. Alla ma-
skinerna levereras med stödhandtag i slagtålig 
transportväska av plast.

CHE 2-26 SDS Plus är en mycket lätt och 
kompakt pistolmodell. CHE 5-45 SDS Max är 
lämplig för lättare mejslingsarbete för puts, betong 
och lättbetong. DH 5 SDS Max är idealisk för 
medeltungt mejslingsarbete i betong, speciellt 
på väggar.

Alla maskinerna levereras med stödhandtag 
i slagtålig transportväska av plast.

Kort om FLEX 
Tysk ingenjörskunskap lade grunden till företaget 
FLEX redan 1922. De utvecklade FLEX hand-
kontrollerade verktyg kombinerade med elmotor 
och flexibel axel. 1954 introducerades den första 
högvarviga vinkelslipen DL 9 och begreppet FLEX 

blev synonymt med vinkelslip.
1997 var det dags för den 

långhalsade eldrivna slipma-
skinen FLEX Giraffen® som 
har följts av nya generationers 
Giraffer med teleskopfunktion 
och utbytbara sliphuvuden 
som standard. FLEX lägger 
stor kraft och erfarenhet bakom 
att utveckla “nya”problemlösare” 
och nischprodukter av hög kvalitet. 
Produkterna utvecklas och förbättras 
kontinuerligt. High-tech syntetmaterial ersätter 
gjutgods för att reducera verktygets vikt.

Briggs & Stratton 
Commercial Power 
inför tre års världs-
garanti  på Van-
guard™ motorer
Briggs & Stratton Commercial Power 

tillkännager att ett urval av dess luftkylda 
Vanguard™ bensinmotorer med omedelbar 
verkan kommer att omfattas av en treårsga-
ranti. Garantin gäller för motorer som tas i 
bruk från 1 juli, 2010, och inkluderar såväl 
konsumenter som yrkesmässiga användare.

”Vi har noggrant studerat hur Van-
guard™ motorerna har fungerat under 
driftsförhållanden, och resultaten är 
enastående. Vi har nu sådant förtroende 
för såväl konstruktioner som tillverkning-
skvalitet att vi tar ledningen och blir den 
enda tillverkaren av små luftkylda bensin-
motorer som lämnar tre års världsgaranti  
på Vanguard™ motorer över hela ef-
fektområdet” säger Paul Bramhall, Senior 
Category Manager Engines Europé.

Ny global standard
”I många delar av världen, som Afrika, 
Indien och Ryssland, utsätts motorer för 
svåra driftsförhållanden. Många motorti-
llverkare har därför valt att förkorta sina 
garantitider  till så lite som 12 månader. 
Vi har istället gott förtroende för våra 
motorers kvalitet och är därför villiga att 
förlänga garantin till tre år även på dessa 
krävande marknader” säger Bramhall. 
”Detta demonstrerar tydligt att vi litar på 
Vanguard™ motorerna. Det visar också 
vår avsikt att vara en ledande leverantör av 
”motorstyrka” till uthyrningsmarknaden.”

Den nya treåriga världsgarantin gäller 
för luftkylda Vanguard™ bensinmotorer 
monterade på maskiner, med undantag 
för reservgeneratorer och nyttofordon som 
omfattas av sina egna garantier. Garantin 
gäller motorer som monterats på maskiner 
och som finns hos återförsäljare eller i lager 
hos maskintillverkare och som tas i bruk 
från och med 1 juli, 2010. 

Den treåriga garantin gäller alla 
marknadssegment, vare sig motorerna 
sålts till entreprenörer eller används i 
uthyrningsverksamhet.”Vi utgår från att 
andra tillverkare så småningom kommer 
att följa efter, eftersom detta tydligt visar 
vilka marknadsfördelar som kan vinnas med 
Vanguard™ motorer” avslutar Bramhall.
www.vanguardengines.com
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Finland och blev världsmästare i ishockey. Han själv, hans 
pappa Lars-Erik och hans bror Jonas, har alla tre spelat 
med Västra Frölunda.

Nu är Joacim aktuell som delägare i det relativt 
nybildade bolaget Lift JR Sweden AB kallat Liftab i Säve-
dalen utanför Göteborg. Företaget är återförsäljare för 
engelska Nifty Lift sedan slutet av 2009. Bolaget delar 
han med Roger Karlsson som har mångårig erfarenhet 
från liftverksamhet.

“Tajmingen kanske kunde ha varit lite bättre med 
tanke på att vi i princip startade upp i lågkonjunkturen 
men möjligheten att ta över agenturen dök upp och vi 
kunde helt enkelt inte säga nej. Det var en utmanande 
möjlighet att bli distributör av Nifty Lifts program i Sverige 
som vi såklart nappade på”, säger Joacim.

Joacim och hans kollega resonerar att om de klarar 
av att starta upp när det är som tuffast borde det bara 
kunna bli bättre när marknaden nu vänder. Kanske ändå 
tajmingen var ganska god nu när marknaden faktiskt 
börjat vända på allvar.

Joacim och hans kollega är också helt transparenta 
med att Roger Karlsson faktiskt är delägare och arbetar 
på Stavdal i Trollhättan. I nuläget är det endast Joacim 
som är anställd i Liftab och som uppbär lön.

“I början är det viktigt att vara försiktig och inte 
belasta bolaget allt för hårt. Men på sikt hoppas vi att bli 
fler i bolaget”, säger Joacim.

Visar ny hybridlift på Exporent
Nifty Lift är ett välkänt märke sedan länge och man 
tillverkar i huvudsak bomliftar på trailer (släpvagnsliftar), 
självdrivande på larv och hjul samt stationära bomliftar. 

Nyligen lanserade Nifty liften HR17 som är en fyrhjulsdri-
ven hybridlift som drivs både med el och diesel. Storebror 
HR21 Hybrid 4x4 kommer man att demonstreras utan-
för entrén till mässan ExpoRent på Infracity, Upplands 
Väsby där Hyrex-Kedjan håller sitt höstmöte den 9-10 
september.

Men att sadla om från en idrottskarriär på elitnivå är 
inte alltid lätt medger Joacim. I hans fall var det en skada 
som satte stop för den fortsatta karriären. Hade inte det 
hänt skulle han fortsatt ett tag till. 

“Det var knät som inte höll längre. Jag har broskska-
dor som orsakar en oerhörd värk att det helt enkelt inte 
går att spela. Jag har opererat mig fyra gånger och nästa 
operation kommer att bli en plastikoperation. Kroppen 
tar ordentligt mycket stryk med den hockey som spelas 
idag. Men trots att jag drabbats så ångrar jag ingenting. 
Jag har fått vara med om något fantastiskt under mina 
år med hockeyn”, säger Joacim.

Det som Joacim upplevde som svårt i början var 
byta från hockey livet till ett vanligt förvärvsarbete. Om-
ställningen var stor. Han hade hållit på med hockey hela 
livet och hade inget att falla tillbaka på.

“Jag var helt enkelt tvungen att skaffa mig ett nytt 
yrke så jag utbildade mig i två år på IHM Business School 
där jag läste företagsekonomi, marknadsföring m m. 
Efter utbildningen träffade jag Stein Adolfsson som 
erbjöd mig anställning på Genie där jag började 2005”, 
säger Joacim.

Han trivdes direkt mycket bra på Genie trots att han 
aldrig jobbat med liftar tidigare. Stämningen var god på 
företag och produkterna uppskattade av branschen.

“Att jobba på Genie och med uthyrningsbranschen 
kändes hemma på något sätt. Det var lite samma snack 
och schargong som i omklädningsrummet efter en 
hockeymatch”, skrattar Joacim.

Nu gör Esbjörs 
mål för  Nifty Lift För Joacim Esbjörs var hock-
eyn allt. Efter 13 säsonger på 
elitnivå satte dock en knäska-
da stopp för hockeykarriären.
Men Joacim sadlade om dep-
pade inte för det. Idag spelar 
han för det egna laget Liftab 
och säljer Nifty Lifts produkter 
på marknaden.

Joacim Esbjörs är en intressant profil inom den svenska 
liftbranschen av flera anledningar. Han kom in i liftbran-
schen 2005 och arbetade då för Genie. Till en början hade 
han inga kunskaper om liftar överhuvudtaget men han 
var intresserad och ville lära sig. Vad han däremot kunde 
utan och innan var att spela ishockey. 

Hockey på elitnivå
För dom som inte känner till kan nämnas att Joacim, som 
är  född 1970, är en svensk före detta ishockeyspelare 
som spelat många säsonger i Västra Frölunda HC och 
HV 71. Han har dessutom varit proffs i Finland under 
en period. Till detta skall 26 landskamper läggas med 
Sveriges herrlandslag i ishockey. Han deltog i VM 1992, 
som gick i dåvarande Tjeckoslovakien, då Sverige slog 

Ovan nya Nifty Lift HR17 Hybrid 4x4. På mässan 
ExpoRent visar Liftab den större modellen Nifty Lift 
HR21 Hybrid 4x4.

56



BRIGGS & STRATTON ITALY SRL

TEL: 0039 335 1879805 / 0039 335 1879806 
E: INFO.IT@BASCO.COM

WWW.VANGUARDENGINES.COM

De nya encylindriga motorerna i VANGUARD™-
serien är byggda för optimal prestanda och produk-
tivitet. Med sina högeffektiva luftfilter - med 22 
% större area – och sina effektiva Lo-Tone™-
ljuddämpare är de kraftfulla och tillförlitliga. 
Driftsstoppen minimeras.  VANGUARD™-motorerna 
är byggda för att hålla!

De nya VANGUARD™-motorerna har det unika 
TransportGuard™-systemet. Ett enda reglage bryter 
både tändning och bränsletillförsel. Bränsle kan 
inte längre rinna in i vevhuset under transporter, 
och kundernas driftsstopp och kostnader minime-
ras. Maskinen kan genast tas i bruk!

Kräv VANGUARD™-motorer i Dina hyrmaskiner!
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Renare arbetsmiljö – bättre hälsa!
 
Filterbox 430 är den kompletta luftrenaren/luftransportören som är flödesreglerbar från 0-1300 

liter/sekund. Flödet i förhållande till sin storlek är exceptionellt. Låg vikt samt möjligheten till 

delbarhet leder till att FilterBox 430 blir mycket enkel att transportera och hantera. 

Byggd av ett mycket tåligt material som klarar tuffa miljöer samt användningsområden. 

FilterBox 430 reducerar även spridning av kvartsdamm som kan orsaka 

den livshotande sjukdomen KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom).

  Ställbart flöde 0-1300 liter/sek.
  Vikt 39 kg
  Enkelt att byta filter
  Får plats i en personbil
  Tål tuffa tag

uktiv Lungsggjukdom).

Som lufttransportör
– När undertryck/övertryck önskas
– Som vädringsaggregat
– Vid säkerställning av luftflödesriktning

Som luftrenare/dammfälla
– Vid byggarbetsplatser
– Vid tillfälliga driftstopp
– Vid rensning av ventilationssystem

Slftttö

Nordic Cleaning Systems AB Sågvägen 38F, SE-184 40 Åkersberga. Sweden 

Telefon +46 8 540 222 80. Fax +46 8 540 222 81   info@ncls.se   www.ncls.se

Nordic Cleaning Systems: – Ventilation – Luftrenare – Tillbehör

Panasonic Europe lanserar en ny innovation 
för eldrivna handverktyg, tekniken “Tough 
Tool IP”. Detta är ett viktigt steg framåt som 
sätter en helt ny standard för tålighet i form 
av mycket hög motståndskraft mot damm 
och vatten.

TOUGH TOOL IP - Intelligent 
utveckling av motorverktyg 

Panasonic är välkänt för utveckling av intel-
ligenta handverktyg som uppfyller kraven från 
dagens professionella användare. Alla verktyg 
konstrueras i kompakt storlek med fantastisk 
prestanda. Panasonics serie Tough Tool IP 
har utvecklats till en helt ny dimension vad 
gäller tålighet. De är damm- och vattensäkra 
enligt de internationella standarder som ut-
formas av ICE (International Electrotechnical 
Commission). 

Verktyget placeras i en miljö där det 
utsätts för mycket damm eller hårt vat-
tentryck och kontrolleras sedan för att se 
till att det fortfarande fungerar ordentligt. 
13 Panasonics sladdlösa motorverktyg har 
klarat detta IP-standardtest som adminis-
treras av IEC (International Electrotechnical 
Commission). Verktygen uppfyllde nivån 
IP56 enligt IEC60529, vilket klassar dem 
som “dammskyddade” och “skyddade mot 
kraftiga vattenstrålar”.

För att uppnå denna nivå har verktygens 
komponenter specialanpassats.  Strömbrytar-
na har behandlats med ett särskilt ämne och 
på borrhammaren finns en extra gummihätta 
som ser till att vatten och damm inte tränger 
in till kontakten. De elektroniska kretsarna på 
borrens kontrollpanel och batterierna är täckta 
med ett lager uretan för maximalt skydd. Inne 
i batteriet är varje enskild battericell förseglad 
för att hindra fukt från att tränga in.

Ny serie 14,4 V 
borr/skruvdragare

Tillsammans med konceptet Tough Tool IP kom-
mer en ny serie 14,4 V borr/skruvdragare att 
lanseras i september 2010. Den nya EY7441 
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Panasonic introducerar den nya tekniken 
TOUGH TOOL IP för Panasonic Power Tools

finns i två versioner:  en marknadsledande LZ-
version med ett Li-Ion-batteri som har extra hög 
kapacitet på 3,1 Ah (3,3 Ah typiskt) för extra 
uthållighet och en LE-modell med ett 1,5 Ah 
(1,65 Ah typiskt) Li-Ion-batteri som är ett 
kompakt kraftpaket.

EY7441LZ2S sätter en helt ny standard 
för batterilivslängd. Den kan skruva upp till 
330 stycken 6x60 mm skruvar i mjuka träslag 
och uppnår ett vridmoment på 31,9 Nm (mjuk 
dragning) vilket ger ett brett användningsom-
råde. Du kan fästa träskruvar med upp till 6,8 
mm diameter eller borra i trä med upp till 35 

mm borrdiameter.
EY7441LE2S har konstruerats för att ge en 

kombination av låg vikt (1,5 kg) och kompakt 
längd (193 mm). Detta gör den lätt att använda, 
särskilt i trånga utrymmen eller i arbete över hu-
vudhöjd.   Ett fulladdat batteri ger tillräcklig kraft 
att skruva upp till 150 stycken 6x60 mm skruvar. 
Det är bland det högsta som presteras i den 
professionella 14,4 V Li-Ion kompaktklassen. 
Dessutom är uppladdningstiden bara 35 min.

En tredje nykomling är EY7940LZ2S som 
lanseras i oktober och har en extra slagbor-
rfunktion.

EY7940LZ2S är ett verkligt mångsidigt 
verktyg. Det ger slagborrning med hög preci-
sion (upp till 25 200 slag per minut) i murbruk, 
tegel eller kakel.  Den vanliga borrfunktionen 
ger ett vridmoment på 31,9 Nm, dvs. samma 
användningsområde som EY7441LZ2S. Den 
är utrustad med ett 3,1 Ah (3,3 Ah typiskt) 
Li-Ion-batteri.

Alla tre nya produkter har överhet-
tningsskydd. Denna funktion minskar risken 
för att motorn bränns ut genom att se till att 
motorn stoppas automatiskt om verktyget 
överbelastas.
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Lastar 2,5 ton

Samtliga modeller har Hydrostatisk drivning samt ett flak som hydrauliskt 
kan svängas 180 grader. Lastaren är monterad på flaket och följer flaket.

031-25 10 55
Se mer på vår hemsida www.bbm.se

tttttflflkkhhdlikkt

Canycom S 160 
med lastare

Den 9–10 september 

syns vi på

ExpoRent i Stockholm

Välkommen till 

monter

ER34

Lastar 1,0 ton. 
Lastare som tillbehör

Micromässa för Rental-aktörer i Sverige
9–10 september, Infracity, Stockholm 



Marknadens bredaste liftutbud
Teleskoplastare & flishuggar

Försäljning  

Mobila flishuggar
Flisa på stället, spar tid, kraft och pengar

Omme Mini 15 Multitel MX 225JLG 3369 LE JLG 300-serien

Tidermans nya bodsatsning materialval. Man har bl a lagt till mer isolering, gjort 
uppvärmningen behovsstyrd, försett bodarna med 
sk FTX-ventilation, satt in en annan typ av fönster 
och dörrar som sparar energi för att nämna några 
exempel. 

Positivt gensvar från marknaden
Det nya bodarna har funnits i sortimentet sedan i 
våras och har mottagits över all förväntan av mark-
naden.

“Gensvaret från marknaden har varit mycket bra 
vilket är ett tecken på att vi träffat helt rätt. Det finns 
en klar och uttalad miljö- och energimed-
vetenhet bland våra kunder. Nackdelen 
med det stora gensvaret och den ökade 
efterfrågan är att vi i nuläget inte kan er-
bjuda alla våra kunder de nya energisnåla 
bodarna. Men vi jobbar på det”, bekräftar 
Johan Ehk.

“Vi har dock en hel del kvar i vårt arbete. 
Tidermans nya lågenergibod är ett steg på 
vägen. Arbetet med att effektivisera kom-
mande bodar fortsätter och kommer att pågå 
kontinuerligt”, säger Ehk.

De nya bodarna med alla nya energispa-
rande egenskaper närmast halverar energikost-
naden. Bodarna är i sitt grundutförande en ny 
gedigen konstruktion med mycket god isole-

ringsförmåga. Dessutom har man tagit fram 
en tillvalslista för aktiv energianpassning som 
ytterligare pressar värdena. Några exempel 
på vad som pressar ner energivärden är 
energieffektiv placering av bodarna, effektiv 
belysning, snålspolande kranar, högisole-
rande fönster och till- och frånluftsaggregat 
som synkas med värmeelementen är några 
av delarna som skapar en energieffektiv 
helhet. De nya bodarna från Tidermans och 
Flexator innehåller alternativ som är hållbara 
ur såväl ekonomisk som energisynpunkt och 
som ger kunden ett mervärde utöver den 
rena energibesparingen.

www.tidermans.se
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Tidermans nya bodsatsning Nu lanserar Tidermans Hy-
rmaskiner AB en ny serie 
lågenergibodar i samarbete 
med tillverkaren Flexator. 
De nya bodarna är ett led i 
en större och kontinuerlig 
satsning på bättre, mera kun-
danpassade samt framförallt 
miljöanpassade och mera 
energisnåla bodar.
Tidermans Hyrmaskiner AB har tagit ett helhetsgrepp 
i fråga om energiförbrukning kopplats till byggbodar 
som man nu börjat lansera bland sina kunder.

“I en tid då energiförbrukningen i nybyggda bo-
städer ständigt effektiviseras har nu även själva bygg-
processen börjat få krav på sig. Kraven kommer både 
ifrån våra kunder men även ifrån ett antal av deras 
beställare. Studier visar att byggbodarna är en av de 
största energislukarna vid nyproduktion av bostäder”, 
berättar Johan Ehk på Tidermans i Göteborg.

“Ett bättre alternativ”
“Tidermans vill vara med i processen att utveckla och 
introducera ett bättre alternativ vad gäller bodar och 
det är därför vi nu efter en tids arbete är redo att 
lansera vår nya serie av lågenergibodar som vi hop-
pas ska få ett bra genomslag på hyresmarknaden”, 
tillägger Johan.

Tidigare kretsade tillverkningen av bodar till 
väldigt stor del runt priset. Det skulle vara så billigt 
som möjligt, d v s att bodarna skulle tillverkas till en 
så låg kostnad som möjligt och konkurrensen runt 
hyrespriserna var knivskarp. Väldigt få åtgärder har 
genom årens lopp egentligen vidtagits av bodtillver-
karna för att aktivt reducera energiförbrukningen. 
Detta bottnar naturligtvis till stor del i att kunderna 
historiskt sett inte efterfrågat denna typ av åtgärder 
eller egenskaper.

Men nu har Tidermans tagit tag i detta och ut-
hyraren har i samarbete med bodtillverkaren Flexator 
tagit fram en bod med kraftigt reducerad energiför-
brukning. En hel del ny teknik har byggts in men 
också förändringar i konstruktion samt alternativa 

Förbättrad isolering, nyare fönster och dörrar är några 
viktiga delar i de nya mera energisnåla bodarna från 
Tidermans Hyrmaskiner.

Snålspolande kranar och toaletter, 
behovsanpassad uppvärmning m m är 
med och minskar energiförbrukningen. 
Nedan torkaggregat i torkrummet.
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En ny era har startat i Sverige för världens främsta 

tillverkare av teleskoplastare och liftar. Liftway’s unika 

kompetens och engagemang för Manitou gör att du 

får ett tryggt ägande av din maskin, oavsett om det 

gäller en ny eller begagnad maskin. Vi har service och 

försäljning över hela landet och med dig i fokus visar vi 

vägen till ett framgångsrikt maskinägande.

Välkommen till oss på Liftway!

Din väg till det 
stora lyftet

MT625

En kompakt mästare! 2,5 

ton upp till 6 m lyfthöjd. 

Endast 192 cm hög!

120 AETJ

Arbeta på ställen som du 

inte trodde var möjligt. 

En 12 meters el-lift i ett 

superkompakt format och 

med 3D funktion
Liftway AB

Stockholm: Järngatan 12-14  |  195 72 Rosersberg  |  Tel 08-12 20 47 00

Göteborg: Knipplekullen 3A  |  417 49 Göteborg  |  Tel 031-30 370 80

E-mail info@liftway.se  |  www.liftway.se
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Dynapac presenterar nya 
LG400 med 
packningsindikator 
Dynapac LG400 är en ny fram- och backgående vibratorplatta 
som är idealisk för de flesta förekommande jord- och stenpackn-
ingsuppdragen. LG400 kan dessutom utrustas med DCI (Dynapac 
Compaction Indicator), en tidsbesparande packningsindikator som 
ger operatören full kontroll över packningsarbetet. 

Nya LG400 erbjuder som alla Dynapacs vibratorplattor 
steglös kontroll av rörelser framåt och bakåt samt stillastående 
packning där en ökad packningsgrad krävs. Bottenplattan är 650 
mm bred och tillverkad av slitstarkt Hardox 400-stål. Över motorn 
har Dynapac LG400 stora fällbara huvor vilket ger ett bra skydd 
för maskinen och en enkel åtkomst vid servicearbeten. 

Glenn Eriksson är produktchef för Dynapacs lätta packn-
ingsprogram: ”Som alltid lägger vi stor vikt vid att sänka vibra-
tionsexponeringen för operatören. LG400 är inget undantag då 
hand- och armvibrationsnivån* (HAV) ligger på 2,1 m/s

2
. LG400 

är för operatörens komfort även utrustad med ett justerbart 
handtag. Dynapac LG400 uppfyller givetvis gällande motorkrav 
för emissionsvärden och ljudnivåer. Du väljer mellan en 6,4 kW 
(8,7 hk) Lombardini dieselmotor eller en 7,7 kW (10,5 hk) 
Honda bensinmotor”. 

Spara tid, utrustning och pengar med DCI
DCI är en ny packningsindikator från Dynapac som monteras 
direkt på vibratorplattan. Genom ett enkelt ljussystem får du 
indikationer av nivån på packningen och ser när arbetet är klart. 
På så sätt undviks onödigt arbete och operatören får ett kvitto 
på att packningen har hållit högsta kvalitet. DCI snabbar upp 
arbetsprocessen och minskar samtidigt slitaget på maskinen, 
vilket bidrar till en överlägsen packningsekonomi. DCI är ett 
valbart tillbehör till LG400. 

* Hand-armvibrationsnivå enligt EN500-4, 2006, bilaga 
D (m/s

2
)

Teknisk data LG400
Vikt    436 kg
Frekvens    60 Hz
Centrifugalkraft   52 kN
Bottenplatta, diameter   650 mm
Hand- och armvibrationer:   2,1 m/s

2

Nyheter från Grindex
Grindex strävar ständigt efter att 
förenkla och förbättra användandet 
av sina produkter, och har nu nöjet att 
lansera en ergonomisk slang-/kabelup-
prullningsvagn samt ett speciellt vinkel-
skarvrör anpassat för skarpa kanter.

Slangvagnen är en produkt som ergonomiskt förbät-
trar den emellanåt tunga hanteringen av slangar/kablar.  
Vagnen är konstruerad så att den vid förflyttning automatiskt 
vindar upp slangen/kabeln på en roterande gaffel och som 

Nyheter från Hitachi 
Powertools
Hitachi Powertools kommer att visa en rad olika nyheter i 
sin monter på ExpoRent. Bland annat visar man Nätklipp 
- Bendof® NB 12- 18V som klarar att klippa av stål i 
kapaciteterna från 6 till 12 mm. Listpriset på maskinen 
ligger 19.525:- exkl. moms och övriga avgifter. 

Dessutom visar man en cirkelsåg med ny teknologi som 
ger förbättrat sågdjup. Den nya cirkelsågen har modellnamn 
C6BUY och är en vidareutveckling av marknadsledaren 
C6BU2. C6BUY har en nedflyttad motoraxel som tillsam-
mans med en 165 mm sågklinga med 20 mm centrumhål 
ger ett sågdjup på hela 66 mm vilket motsvarar en cirkelsåg 
med klingdiameter på 190 mm. 

Vid sågning i 45° är kapaciteten 46 mm. Motorstyrkan 
på 1300 W gör den anpassad för mycket krävande arbeten. 
Sågbordet i aluminium är kraftigt och PTFE-behandlat för 
minsta friktion mot arbetsunderlaget. Verktyget har elek-
tronisk motorbroms samt en klyvkniv.  En större modell 
finns med klingdiameter 190 mm som ger sågdjup 78 mm. 
Sågen levereras med HM-klinga, nyckel, parallellanslag, 
spånsugsadapter och adapter för sågskena.

Inte nog med det man lanserar ytterligare en borr-/
mejselhammare i sin serie lågvibrerande verktyg, UVP – 
User Vibration Protection.  DH 50MRY är utvecklad för att 
svara upp mot det nya EU direktivet beträffande arm- och 
handvibrationer och ger mycket låga vibrationer i förhål-
lande till slagenergin. 

Maskinen har de lägsta ljud- och vibrationsvärdena 
i sin klass, men samtidigt den högsta borr- och slagef-
fekten. Genom stötabsorberande mekanismer reducerar 
det stora vibrationsdämpande handtaget vibrationer med 
upp till 50%, vilket ger låga accelerationskrafter till hand 
och arm 

DH 50MRY har en slagenergi på 20 Joule och är 
utrustad med tre funktionslägen: borrning med eller utan 
slag samt mejselfunktion. Maskinen har justerbar mej-
selvinkel, variabelt varvtal med konstant kraft, SDS-max 
verktygsfäste och levereras med stödhandtag, djupanhåll, 
smörjfett och förvaringslåda. 

Sedan visar man kolborstfria borrskruvdragare. En 
kolborstfri elmotor har dubbelt så lång driftstid mellan varje 
servicetillfälle, jämfört med en med kolborstar. Batteridrivna 
elmotorer som är kolborstfria är effektivare och har en 
driftstid som är 30% längre mellan laddningarna. 

Hitachi Power Tools Sweden AB lanserar nu två nya 
kolborstfria borrskruvdragare: DS14DBL och DS18DBL. 

kan fällas ihop för t ex transport i fordon.
En annan efterfrågad produkt som Grindex har tagit 

fram är ett 90 graders vinkel-skarvrör. Detta skarvrör 
är avsett att användas i de fall man t ex behöver 
lägga en slang över en skarp kant, och fördelen 
är att slangen då inte kläms ihop, att slitaget på 
slangen minskar och att fixering av slangen 
vid kanten förenklas. Vinkel-skarvröret finns 
i dimensionerna 2”-6”.

De båda verktygen är mycket starka med vridmoment på 
54/67 Nm i mjukt förband vilket gör dom väl anpassade för 
bl.a. karmskruvdragning och dosfräsning. Två växlar med 
4 olika elektroniskt styrda varvtalslägen gör det enkelt att 
anpassa maskinens kraft för olika arbetsmoment. 

De båda verktygen har Li-ionbatterier som är både 
miljövänliga, lätta och med lång livslängd. HPS – Hitachi 
Protection Systems förhindrar att batteri och motor över-
laddar/överhettas. 

Man visar också SNIGAMIT, en produkt för spräckning 
av sten, berg & betong. SNIGAMIT kan köpas och användas 
av alla. Inga tillstånd behövs. SNIGAMIT kan användas över-
allt. Inga skadliga vibrationer uppstår, omkringliggande byg-
gnader behöver inte besiktigas. Spräckningen sker ljudlöst 
utan damm, splitter eller gasutveckling. SNIGAMIT används 
för både små och stora spräckningsarbeten. Sten, berg och 
betong kan lätt spräckas loss och avlägsnas. Arbetet är 
mycket enkelt. Borra, blanda SNIGAMIT med vatten, häll 
massan i hålet och vänta. Spräckningen börjar efter 5-24 
timmar med fortsatt expansion även efter sprickbildning, 
vilket ökar sprickvidden. Spräckningen kan påskyndas med 
vattenbegjutning av sprickorna.



WIRTGEN SWEDEN AB
Alvesta 0472-10091 . Göteborg 031-7483131 . Frövi 0581-80400
           

ENASTÅENDE 
SIKT

Hamm har ett komplett vältprogram 
från 1,5-25 ton. 

Kompaktvältarna har utvecklats både för 
uthyraren som användaren. 

Vältföraren har hela tiden perfekt sikt över hela 
maskinen. Det enkla handhavandet uppskattas 
av uthyraren medan den höga packnings- 
kraften kommer användaren till godo. 

ROAD AND MINERAL TECHNOLOGIESwww.wirtgen.se
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Nu ger sig Flygt på allvar in i uthyrningsbranschen 
och bildar Flygt Rental. Enligt företaget får kunden 
inte bara en pump över disk. Man  hjälper till att 
beräkna kundens pumpbehov, och att välja rätt i 
företagets omfattande sortiment. Man transporterar 
utrustningen till rätt plats, och installerar den tillsam-
mans med kunden. Om kunden önskar kan Flygt 
Rental även stå för driftsövervakningen. När kunden 
är färdig med utrustningen demonterar Flygt Rental 
ner pumpen på plats.

Flygt Rental finns på en mängd platser runt 
om i landet, både hos sina serviceverkstäder och 
hos sina representanter. Om kunden  ringer in sin 
beställning till Flygt Rental på morgonen kan man 
oftast ha utrustningen på plats innan arbetsdagens 
slut. Eftersom pumpinsatserna i många fall är 
brådskande är man mycket angelägen om att hålla 
bra leveranstider.

I över 60 år har varumärket Flygt stått för 
högsta kvalitet och prestanda, säger man. Det är en 
position som inte har förändrats, även om tekniken 

Jack Midhage AB har tagit Demcon-mässan 
som avstamp för en storsatsning på hålta-
garmarknaden. “Vi är stolta över att kunna 
presentera ett helt nytt, komplett verktygspro-
gram av borr och klingor som har utvecklats i 
nära samarbete med håltagare. Dessutom har 
vi breddat vårt maskinprogram med många 
intressanta nyheter från både befintliga och nya 
leverantörer” säger Joakim Lindfors, produktans-
varig på Midhage. Strategin är att från ett antal 
noga utvalda tillverkare välja de mest intressanta 
maskinerna för att på så vis alltid kunna garantera 
prisvärda alternativ till kunderna. “Vi har plockat 
guldkornen, antingen de bästa maskinerna som 
marknaden kan erbjuda eller de som ger mest 
valuta för pengarna”. Till Demcon presenterar 
man en rad nyheter inom ett flertal områden 
t.ex. nya borrmaskiner, nya stativ och nya sågar. 
“Men det vi är mest stolta över är ändå det nya 

Den enkla lösningen för 
dig som ska pumpa

gjort det. Självklart är utrustningen som levereras 
alltid nyservad och genomgången, så att den lever 
upp till sitt rykte.

När är det bra att hyra?
Vid exempelvis en ombyggnation som kräver att ett 
avlopp dras om, behövs utrustning för förbipumpning 
som ofta är både dyr och svår att hantera. Genom 
att hyra via Flygt Rental slipper kunden investera i 
utrustning för tillfälligt bruk, och får experthjälp med 
installation, driftövervakning och demontering.

Länspumpning av alla slag
När man behöver pumpa bort vatten med kort 
varsel, men inte behöver kapaciteten på längre 
sikt, har Flygt hyrpumparna kunden  behöver. Flygt 
erbjuder lösningar som hjälper kunden att pumpa 
bort regn- eller grundvatten från en byggarbetsplats, 
grundvatten ur gruvgångar eller att torrlägga en 
översvämmad källare.

flygtrental@itt.com

Midhage breddar 
programmet och 
nysatsar på 
Demconverktygsprogrammet”, berättar Joakim. “Vi har 

lagt ner ett oerhört hårt arbete på att få fram det 
allra yttersta i verktygsväg.” Midhage presenterar 
nu både borr och klingor som ska täcka alla 
behov och önskemål. “Vår strävan har varit att 
utveckla verktyg som arbetar snabbare än något 
annat på marknaden och har nu ett program för 
alla situationer. Med Zenesis har vi dessutom 
lyckats kombinera en hög skärförmåga med en 
fantastisk livslängd.” Zenesis är en serie verktyg, 
både borr och klingor, som har segment med 
positionerade diamanter producerade med en 
unik, patenterad tillverkningsmetod som ger 
extra fördelar. “Testerna, både våra egna och 
ute hos kunderna, har visat enastående resultat 
och därför skall det bli mycket spännande att 
få visa marknaden vårt nya produktprogram, 
berättar Joakim.” 

www.midhage.se



A Company within the SWAROVSKI Group

KOM OCH TRÄFFA OSS PÅ DEMCON och ExpoRent 2010!
TYROLIT SÄTTER MODULÄRA LÖSNINGAR I FOKUS
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Företagsnamn:      Zip-Up Svenska AB
Kontaktperson:      Rickard Holmlund
Gatuadress:      Ellen Keys gata 22
Postnummer:      129 52 
Ort:       Hägersten
Telefon:      08-97 04 80 
Mobil:       0708-380915
Telefax:       08-978062
E-post:      rickard@zipup.se
Hemsida:     www.zipup.se

Zip Up Svenska AB        Monter ER44

Wirtgen Sweden AB        Monter ER30
Företagsnamn: Wirtgen Sweden AB
Kontaktperson: Johan Tretter
Gatuadress: Gamelstadsvägen PL 281
Postnummer: 415 25 
Ort:  Göteborg
Telefon:  031-7483131
Telefax:  031-7483135
E-post:  info@wirtgen.se
Hemsida: www.wirtgen.se

Wirtgen visar i sin interaktiva monter upp ett antal 
Sverigenyheter från välttillverkaren Hamm: Nya 
Hamm Compactline är en serie småvältar levereras 
i 6 viktsklasser från 1,5 till 4,4 ton. Hela serien har ett 
enkelt handhavande, anpassat 
för både uthyraren och slu-
tanvändaren. Bland nyheterna 
skall den nya Kubota-motorn 
samt det avvibrerade chassit 
nämnas. 

En annan nyhet är Hamm 
HD+ som är en nyutvecklad serie tandemvältar som 
sträcker sig från 10 ton upp till 14 ton. ”Plusset” (+) 
står för extra komfort, prestanda, ergonomi och 
säkerhet. Beviset är det prestigefyllda priset ”iF 
Gold Award 2010” som kan liknas vid en ”design 
oscar”. 

Vidare visas nya Hamm HCQ - dokumentations-
system för packningskontroll. Hamm har länge 
levererat system för packningsdokumentation till 
sina vältar. Nu har man samlat alla packningssystem i 

en ny produktgruppen, näm-
ligen  HCQ (Hamm Compac-

tion Quality). 3 
steg finns tillgän-
gliga: HCQ-Indi-
cator, HCQ-Print-
er och HCQ-GPS 
Navigator.



Dynapac LG400 är en ny fram- och 

backgående vibratorplatta som er-

bjuder högeffektiv packning, lång 

livslängd och utmärkt ergonomi i 

en ny viktklass. Utrustad med  

Dynapacs packningsindikator ger 

LG 400 dig full kontroll på  

packningsgraden under jobbet, allt 

för att förbättra  

din packningsekonomi. 

Spana in nya LG400 på DEMCON, 

vi ses i monter E33/D28.

www.dynapac.se

Effektiv packning och full kontroll
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Wacker Neuson AB Monter ER18

Wiklund Trading AB  Monter ER33

Företagsnamn:   Wacker Neuson AB
Kontaktperson:   Susanne Rydberg Nilsson
Gatuadress:   Skattebergavägen 13
Postnr:    247 22 
Ort:    Södra Sandby
Telefon:   046-578 70
Telefax:    046-511 04
Hemsida:  www.wackerneuson.com

Fakta:
Företaget visar delar av sitt sortiment för bygg- och anläggningsmarkna-
den särskilt lämpade för uthyrning. Nyligen lanserade företag bl a den 
fjärrstyrd vibroplattan DPU130.

Företagsnamn:   Wiklund Trading International AB
Kontaktperson:   Henrik Wiklund
Besöksadress:   Fabriksvägen 3
Postnummer:   260 21 
Ort:    Billeberga
Telefon:   0418-433030
Mobiltelefon:   0703-453030
Telefax:    0418-433596
E-post:   henrik@wiklundtrading.com
Hemsida:  www.wiklundtrading.com

Fakta:
Importör av Yanmar minigrävmaskiner samt Kramer Allrad lastmaski-
ner. Försäljning ab begagnade grävmaskiner, hjullastare, vägvättar 

och asfaltutläggare. 



Ennystandardfördig
somvillanvändadetbästa!

Viharökatkapaciteten
medmerän

100
0
C

25%

•Nystyrpanel:enklarebetjäning
•90kWvärmepanna:marknadenshögstavärkningsgrad
•4serviceluckor:mycketservicevänlig
•Nyttaggregat:vätskekyltochdriftssäkert

Kanocksåköraspånätström
•Störrefrontlucka:bättretillgångtillaggregat

HeatWorkleverarnu100
o
Coch

25%ökadkapacitet.Blandannat.

Högreeffektochtemperatur=snabbaretining!

HeatWorktjältinareinydivision

Kontaktafabrikendirektpå08-229206förettprisförslag.
Besökvårhemsidawww.heatwork.com

TräffaosspåExporent/Demconimonter:A6b
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Tyrolit AB         Monter ER7, ER8

Topcon Scandinavia AB       Monter ER11

Företagsnamn:  Topcon Scandinavia AB
Kontaktperson:  Mats Berntsson
Gatuadress:  Sjöängsvägen 1C
Postnummer:  192 72 
Ort:   Sollentuna
Telefon:  08-754 31 30
Fax:   08-754 31 70
E-post: joakim.henriksson@topcon.se
Hemsida: www.topcon.se

Nyhet: 
Topcon introducera en ny generation av digi-
tala avvägningsinstrument, DL-500 heter serien 
och dessa instrument kommer helt att ersätta 
den tidigare DL-100C-serien. Den nya serien in-
nehåller två modeller, DL 502 som är den mest 
noggranna samt DL-503 som ligger strax 
under i specifikationerna. Mättiden 
har snabbats upp med cirka 25% vilket 
märks tydligt, 1.5 sekund per mätning 
utan att tappa noggrannhet är en klar 
förbättring. Ny streckkod och nya stänger 
bidrar också till en förbättrad noggrannhet.
DL-500 serien är konstruerad för att fungera väl 

i dåliga ljusförhållanden och intensivt solljus. 
Tack vare förbättringar i designen ger DL-500 
även en stabil mätning på arbetsplatser där 
tung trafik påverkar mätarbetet. Tack vare 
det nya streckkodsmönstret kan instrumentet 
automatiskt känna av om stången hålles up-

prätt eller upp och ned och därmed 
eliminera eventuella felaktiga 

mätningar. Med hjälp av 
en speciell algoritm 
i processorn kan in-

strumentet avgöra och 
lagra den lägst mätta 

höjden. 

Företagsnamn:      Tyrolit AB
Kontaktperson:      Jessica Persson
Postadress:      Box 533
Postnummer:      183 25 
Ort:       Täby
Telefon:      08-54471500
Telefax :      08-54471501
Hemsida:     www.tyrolit.se

Fakta:
Tyrolit visar sina senaste nyheter ifråga om 
diamantverktyg, maskiner och utrustningar för 
betonghåltagning, rivning, kapning m m. Tyrolit 
genomför även sin internationella håltagartäv-
ling Tyrolit Cutting Pro Competition på mässan.



Flygt Rental
En heltäckande uthyrningstjänst för dig som vill flytta vatten snabbt.
Hos oss kan du hyra extra pumpkapacitet när du behöver  
den, där du behöver den. Vi beräknar, installerar, över- 
vakar och demonterar utrustningen – och vi har den snabbt  
på plats. När du behöver högkvalitativ pumpkapacitet 

på kort sikt är Flygt Rental alternativet för sunda siffror 
och lugna magar. Kontakta oss på 0200-77 88 00 eller via  
flygtrental@itt.com
www.itt.se
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Stilo Industrier AB       Monter ER36

Starke Arvid AB         Monter ER23

Swepac International AB       Monter ER24

Stitec AB           Monter ER10

Fakta:
Starke Arvid tillverkar intelligent materialhan-
teringsutrustning, skapad för att underlätta 
arbetet inom byggindustrin. Starke Arvid ser en 
arbetsplats som ett ställe där arbetet ska löpa 
smidigt, säkert och tidseffektivt. Företaget har 
sedan starten strävat efter att göra hjälpmedel 
som är intelligent utformade, lätthanterliga och 
ergonomiska. Företaget tar dessutom alltid av-
stamp i verkliga problem. Starke Arvids produkter 
ska vara lönsamma problemlösare. Företagets 
storsäljare sedan många år, fodervagnen, lyft-8 och 
skivvagnen, samsas på byggen med Stark Arvids 
nya innovativa produkter som regelvagnen, el-8 
och chippern.

Företagsnamn:      Starke Arvid AB
Kontaktperson:      Mattias Hellner
Postadress:      Box 93
Postnummer:      459 22 
Ort:       Ljungskile
Telefon:      0522-220 00
      0522-67 01 01 
Mobil:       0703-08 89 69
Telefax :      0522-22344
E-post:      mattias@starkearvid.se
Hemsida:     www.starkearvid.se

Företagsnamn:      Stilo Industrier AB
Kontaktperson:      Stig-Åke Håård
Gatuadress:      Snäppvägen 3 
Postnummer:      803 09 
Ort:       Gävle
Telefon:      026-103600
Mobil:       0707-348391
Telefax:       026-103640
E-post:      haard@stilo.nu
Hemsida:     www.stiloindustri.com

Företagsnamn:      Stitec AB
Kontaktperson:      Harald Stigefelt
Postadress:      Allégatan 22
Postnummer:      334 33 
Ort:       Anderstorp
Telefon:      0371-565000
Mobil:      0705-855046
Telefax:       0371-585511
E-post:      harald@stitec.se
Hemsida:     www.stitec.se

Företagsnamn:      Swepac International AB
Kontaktperson:      Mats Gedahl
Postadress:      Box 132
Postnummer:      431 23 
Ort:       Ljungby 
Telefon:      0372-15600
Fax:       0372-83741
E-post:      mats.gedalh@swepac.se
Hemsida:     www.swepac.com

Fakta:
Swepac har lanserat en rad nya produkter 
under det senaste året och en stor nyhet är att 
man börjat galvanisera sina maskiner. För en tid 
sedan lanserade dessutom en eldriven vibrator-
platta.



Saint Gobain
Abrasives AB  Monter ER17

Sperian Protection
Nordic AB  Monter A4
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Företagsnamn:   Saint-Gobain Abrasives AB
Kontaktperson:   Anders Sverke
Postadress:   Box 495
Postadress:   191 24 
Ort:    Sollentuna
Besöksadress:   Norra Malmvägen, 76
Postnummer:  191 62 
Ort:   Sollentuna
Telefon:   08-580 881 00
Telefax:    08-580 881 01
E-post:   sga.se@saint-gobain.com
Hemsida:  www.norton.se

Fakta:
Norton-Clipper diamantverktyg samt golv- vägg-, kakel-, 
bords- och blockstenssågar samt slipmaskiner.
Komplett program diamantverktyg för sågning, borrning, 
håltagning och kapning av betong, tegel, klinker, asfalt, 
byggnadsmaterial mm.

Företagsnamn:   Sperian Protection Nordic AB
Kontaktperson:   Puk Bering
Gatuadress:   Strandbadsvägen 15
Postnummer:   252 29 
Ort:    Helsingborg
Telefon:   042-88 228
Mobil:    070-548 81 03
E-post:   infonordic@sperianprotection.com 
Hemsida:  www.sperianprotection.se

Fakta:
Sperian Protection är en ledande aktör inom utveckling, tillverkning och 
försäljning av personlig skyddsutrustning. Företaget erbjuder produk-
ter av hög kvalitet som ger skydd från topp till tå. I sortimentet ingår 
huvudskydd (ögon-, hörsel-, svets- och andningsskydd), kroppsskydd, 
(handskar, kläder och skor), gasdetektorer och fallskydd. Hörselskydd 
marknadsförs under varumärket Howard Leight by Sperian och fallskydd 
under varumärket Miller by Sperian. Övriga produkter finns samlade un-
der varumärket Sperian. Koncernen har drygt 5 500 medarbetare på fem 
kontinenter. Sperian Protections nordiska huvudkontor ligger i Helsing-
borg och företaget finns även representerat i Danmark, Norge, Finland, 
Island och Baltikum.

Nyheter:
Sperian kommer bl a att visa och informera om sina produkter Miller SafEscape ELITE, vilket är en helt 
ny räddningsutrustning som fungerar även under de mest extrema förhållanden. Den utrustad med 
ett handhjul, vars placering gör att det gungar mindre vid lyft, och därmed underlättar evakueringen. 
Nedfirningen går snabbt och smidigt tack vare en centrifugalbroms som minskar vibrationerna. Miller 
SafEscape ELITE är därför den optimala räddningsutrustningen vid räddning och evakuering från 
vindkraftverk, telefonmaster, högspänningsmaster, kranar och områden som normalt är otillgängliga 
med konventionella medel. Sperian visar även sina nya feminina skyddsglasögon för kvinnor samt 
sina skräddarsydda optoelektroniska  svetshjälmar som kombinerar snygg design med hög prestanda. 
Utbytbara sidoskydd gör att svetsare kan skräddarsy sin utrustning och göra den mer personlig.
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Nordic Cleaning System AB      Monter A5b

Mätcenter Control System AB      Monter ER28

Robert Bosch AB        Monter ER3, ER4

Pullman Ermator AB        Monter ER1

Företagsnamn:      Mätcenter Control System AB
Kontaktperson:      Dan Ek
Gatuadress:      Hjälmarberget
Postnummer:      702 31 
Ort:       Örebro
Telefon:      019-10 06 63
Telefax:       019-24 36 50
E-post:      dan.ek@maetcenter.com
Hemsida:     www.maetcenter.com

Företagsnamn:      Nordic Cleaning Systems AB
Kontaktperson:      Jeanette Linder
Gatuadress:      Sågvägen 38F
Postnummer:      184 40 
Ort:       Åkersberga
Telefon:      08-540 222 80
Mobil:       070-755 71 24
Telefax:       08-540 222 81
E-post:      info@ncls.se
Hemsida:     www.ncls.se

Företagsnamn:      Pullman Ermator AB
Kontaktperson:      Stefan Bergsten
Gatuadress:      Industrivägen 10
Postnummer:      777 91 
Ort:       Smedjebacken
Telefon:      0240-66 09 60 ?
Telefax:       0240-66 30 60
E-post:      info@pullman-ermator.se
Hemsida:     www.pullman-ermator.se

Företagsnamn:      Robert Bosch AB
Kontaktperson:      Jan Samuelsson
Gatuadress:      Isafjordsgatan 15
Postnummer:      164 26 
Ort:       Kista
Telefon:      08-7501500
Mobil:      0704-201672
Telefax:       08-7501676
E-post:      jan.samuelsson@se.bosch.com
Hemsida:     www.bosch.se

Fakta:
Mätcenter är störst inom mätteknik i Sverige 
– och Sverige leder utvecklingen i världen 
på området. Det säger en hel del om oss 
och vår kapacitet. Mätcenter Control System 
är ett komplett mätteknikföretag, jobbar 
över hela Norden och har kontor strategiskt 
placerade i Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Västerås, Linköping, Norrköping, Örebro, 
Karlstad, Eskilstuna, Hudiksvall, Umeå och 
Prag.
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Fakta:
Jack Midhage AB är en av de ledande 
leverantörerna av diamantverktyg och 
hårdmetallsågklingor till byggnadsindustrin 
i Sverige. Företaget har ett brett program 
även av andra verktyg samt ett omfattande 
maskinprogram. Jack Midhages ABs strä-
van är att underlätta att begränsa antalet 
leverantörer, erbjuda bra, personlig service, 
snabba leveranser och konkurrenskraftiga 
priser. På företagets hemsida kan man läsa 
mer om deras olika produkter mm.

Företagsnamn:     Liftway AB
Kontaktperson:      Lucas Berghult
Gatuadress:      Järngatan 12-14
Postnummer:      195 72 
Ort:       Rosersberg
Mobiltelefon:      072-2403101
E-post:      lucas.berghult@liftway.se
Hemsida:     www.liftway.se

JCH Machines & Tools AB       Monter ER21

Jack Midhage AB        Monter ER14

Liftway AB          Monter F43

Lift JR Sweden AB (Liftab)      Monter Entré

Företagsnamn:      Jack Midhage AB
Kontaktperson:      Morgan Midhage
Postadress:      Box 1070
Postnummer:      269 21 
Ort:       Båstad
Telefon:      0431-71000
Telefax:       0431-754 70
E-post:      info@midhage.se
Hemsida:     www.midhage.se

Företagetsnamn:     JCH Machines & Tools AB
Kontaktperson:      Laila Kaplan
Gatuadress:      Tagenevägen 1
Postnr:       422 59 
Ort:       Hisings Backa
Telefon:      031-7124126
Mobiltelefon:      073-9200394
Telefax :      031-529050
E-post:      info@jchtools.se
Hemsida:     www.jchtools.se

Företagsnamn:      Lift JR Sweden AB
Kontaktperson:      Joakim Esbjörs
Gatuadress:      Tillfällavägen 15
Postnummer:      433 63 
Ort:       Sävedalen
Telefon:      031-260052
E-post:      joacim@liftab.se
Hemsida:     www.liftab.se

Fakta:
Mer om företaget Liftab och dess förgrunds-
gestalt Joacim Esbjörs hittar du i en artikel 
på sidan 56. Vid entrén på Exporent visar 
Liftab nya liften Nifty Lift HR21 Hybrid 4x4.

Fakta:
Företaget är återförsäljare av Manitous 
maskiner i Sverige.
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Infobric AB          Monter ER35

IDAB Industridiamant AB      Monter ER15, ER16

ITT Waste & Wastewater Sverige AB    Monter ER40

INOMEC AB          Monter ER13

Företagsnamn:      IDAB Industridiamant AB
Kontaktperson:      Stefan Bothén
Postadress:      Box 95
Postnummer:      517 22 
Ort:       Bollebygd
Telefon:      033-28 90 10
E-post:      stefan@industridiamant.se

Företagsnamn:      Infobric AB
Kontaktperson:      Anders Jacobsson
      Kenneth Johansson
Gatuadress:      Gjuterigatan 9
Postnummer:      553 18 
Ort:       Jönköping 
Telefon:      036-340302
Mobiltelefon:      0707 494024
E-post:      aj@infobric.se
Hemsida:     www.infobric.se

Fakta:
Infobric hälsar välkommen till den smarta 
byggarbetsplatsen. Infobric förenklar och 
gör byggprocessen smidigare. Företagets 
produkter ger bättre kontroll på maskiner 
och verktyg. Obehöriga hålls utanför, säker-
heten ökar och väntetiderna minskar. Det 
bästa är att det är enkelt, eftersom Infobric 
utgår från ID06.

Företagsnamn:      INOMEC AB
Kontaktperson:      Johan Jonasson
Gatuadress:      Fågelviksvägen 18
Postnummer:      145 53 
Ort:       Norsborg
Telefon:      08-531 860 45
Mobiltelefon:      070-389 70 90
Telefax:       08-531 860 48
E-post:       info@inomec.se
Hemsida:     www.inomec.se

Fakta:
INOMEC hyr ut och säljer lyftutrustningar. 
Sveriges största maskinpark för uthyrning av 
lyftutrustningar. INOMEC säljer även egna 
märket CIBES kabelvagnar samt kabelvindor 
och kabelsläpkedjor. Företaget är även specia-
lister på platt- och hängmanöverkablar.

Företagsnamn:      ITT Water & Wastewater 
      Sverige AB
Kontaktperson:      Thomas Robertsson
Gatuadress:      Gesällvägen 33
Postnummer:      174 87 
Ort:       Sundbyberg
Telefon:      08-475 67 00
Mobiltelefon:      070 609 00 26
Telefax:       08-475 69 70
E-post:      thomas.robertsson@itt.com
Hemsida:     www.itt.se

Fakta:
Uthyrning av läns-, avlopps- och dieselpumpar. 
Komplett uthyrningstjänst med alla förekom-
mande tillbehör, t.ex. slang, rör, ventiler, 
automatikskåp, etc. Geografisk heltäckande 
från Malmö till Gällivare. Länspumpning och 
förbipumpning med beräkning, installation, 
övervakning och demontage.



GUARANTEE
TOPCON

Topcon har förstått kraven som Ni ställer på professionell 

utrustning. Varje investering som Ni gör i ett instrument 

ska omsättas till maximal produktivitet. Detta är en av 

anledningarna till att vi erbjuder 5 års garanti på alla 

Topcon laserinstrument.

www.topcon.se

BYGGLASER · LUTNINGSLASER · INTERIÖRLASER · RÖRLÄGGNINGSLASER · BYGGLASER · LUTNINGSLASER · INTERIÖRLASER · RÖRLÄGGNINGSLASER

Yanmar – 
pionjären för 

ViO konceptet.
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Besök vår hemsida www.wiklundtrading.com Här hittar du även Din återförsäljare.

0418-43 30 30
Fabriksvägen 3, 260 21 Billeberga

Det är hos Wiklund Trading du hittar oss!
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4-hjulsstyrd
finns i 4 storlekar!

4-hjulsstyrd
finns i 14 storlekar!
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HAKI AB          Monter ER9

Grindex AB          Monter ER12

Husqvarna Construction Products AB   Monter ER6

Hitachi Powertools Sweden AB    Monter C18b

Företagsnamn:  Grindex AB
Kontaktperson:  Håkan Lundin
Postadress:  Box 7025
Postnummer:  174 07 
Ort:   Sundbyberg
Telefon:  08-606 66 00
Telefax :  08-745 30 81
E-post:  info@grindex.com
Hemsida: www.grindex.com 

Fakta:
Marknadsför dränkbara elektriska pumpar 
för läns-, slam- och slurrypumpning. Företaget 
grundades 1940. 1960 koncentrerade man 
inriktningen till dränkbara elektriska pumpar 
för bygg- och gruvindustri. Sedan dess har 
företaget levererat över 300 000 pumpar som 
finns ,installerade i mer än 100 länder världen 
över. Grindex ingår i ITT-koncernen och är idag 
representerat i drygt 50 länder. Verksamhe-
ten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och 
miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Nyhet:
Grindex lanserar nu en ergonomisk slang-/
kabelupprullningsvagn samt ett speciellt vinkel-
skarvrör anpassat för skarpa kanter. Slangvagnen 
är en produkt som ergonomiskt förbättrar den 
emellanåt tunga hanteringen av slangar/kablar. 
Det nya 90 graders vinkel-skarvröret är avsett att 
användas i de fall man t ex behöver lägga en slang 
över en skarp kant, och fördelen är att slangen då 
inte kläms ihop, att slitaget på slangen minskar 
och att fixering av slangen vid kanten förenklas. 
Vinkel-skarvröret finns i dimensionerna 2”-6”.

Företagsnamn:      Haki AB
Kontaktperson:      Gunnar Ahlbin
Gatuadress:      Dåntorpsvägen 
Postnummer:      136 45 
Ort:       Haninge
Telefon:      08-500 201 70
Fax:       08-500 265 05
E-post:      info@haki.se
Hemsida:     www.haki.se

Företagsnamn:      Hitachi Powertools Sweden AB
Kontaktperson:      Gunnar Larsson
Gatuadress:      Rotebergsvägen 2B
Postnummer:      192 78 
Ort:       Sollentuna
Telefon:      08-598 99900
Telefax:       08-598 999 40
E-post:      info@hitachi.powertools.se
Hemsida:     www-hitachi-powertools.se

Fakta:
Tillverkare av elektriska/batteridrivna elverk-
tyg. Skruvdragare, cirkel/tigersågar, borr/mej-
selhammare, vinkelslipar mm. Bock och klipp-
maskiner för armeringsjärn och armeringsnät. 
Spräckmodel för betong och sten.

Företagsnamn:      Husqvarna Construction Products AB
Kontaktperson:      Hans Lück
Postadress:      Box 2098
Postnummer:      550 02 
Ort:       Jönköping
Telefon:      036-570 60 00
Telefax :      036-570 60 10
Hemsida:     www.husqvarna.se



SAINT-GOBAIN ABRASIVES AB
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EPOX Maskin AB        Monter ER26, ER27

Dynapac Nordic AB        Monter ER33

GARO AB          Monter ER32

Flex Scandinavia AB       Monter D23

Företagsnamn:  Dynapac Nordic AB
Kontaktperson:  Glenn Eriksson
Postadress:  Box 55
Postnr:   175 26 
Ort:   Järfälla
Telefon:  08-474 21 00
Telefax :  08-474 21 10
Hemsida: www.dynapac.com

Nyhet:
Dynapac visar nya LG400 på ExpoRent. Dy-
napac LG400 är en ny fram- och backgående 
vibratorplatta som är idealisk för de flesta 
förekommande jord- och stenpackningsup-
pdragen. LG400 kan dessutom utrustas med 
DCI (Dynapac Compaction Indicator), en 
tidsbesparande packningsindikator som ger 
operatören full kontroll över packningsar-
betet. 

Nya LG400 erbjuder som alla Dynapacs 
vibratorplattor steglös kontroll av rörelser 

framåt och bakåt samt stillastående packn-
ing där en ökad packningsgrad krävs. Bot-
tenplattan är 650 mm bred och tillverkad av 
slitstarkt Hardox 
400-stål. Över 
motorn har Dy-
napac LG400 stora 
fällbara huvor vilket 
ger ett bra skydd för 
maskinen och en enkel 
åtkomst vid servicear-
beten. 

Företagsnamn:  EPOX Maskin AB
Kontaktperson:  Göran Lindh
Postadress:  Box 6060
Postnr:   192 06 
Ort:   Sollentuna
Telefon:  08-7547160
Telefax :  08-7548100
E-post:  info@epox.se
hemsida: www.epox.se

Fakta:
EPOX Maskin AB levererar lätta bygg- och  
anläggningsmaskiner till användare över 
hela landet:
•  Ytfräsar för betong, asfalt, 
 trafiklinjer mm
• Vibratorplattor och -stampar
• Asfalt- och betongsågar
• Sten- och kakelsågar
• Frifalls- och tvångsblandare
• Slam- och renvattenpumpar

• Diamantklingor
• Nålpistoler och mejselhammare

Generalagent för Von Arx, Mikasa, Imer 
och QP. Företaget har serviceverkstad, 
reservdelar och slitdelar till sina maskiner 
och dessutom delar till Robin och Honda 
bensin- och dieselmotorer.

Företagsnamn:      Flex Scandinavia AB
Postadress:      Bivägen 1
Postnrummer:      663 41 
Ort:       Hammarö
Telefon:      054-52 20 00
Telefax:       054-52 47 58 
E-post:       info@flexscandinavia.se
Hemsida:      www.flexscandinavia.se

Företagsnamn:      Garo AB
Kontaktperson:      Eva Hermansson
Postadress:      Box 203
Postnummer:      335 25 
Ort:       Gnosjö
Telefon:      0370-332800
Telefax :      0370-332850
E-post:      info@garo.se
Hemsida:     www.garo.se

Fakta:
Garo AB utvecklar, tillverkar och marknads-
för elektrisk installationsmateriel för proffs-
marknad. Gå gärna in på företagshemsida 
för mer information.

Fakta:
FLEX Scandinavia AB är Generalagent för 
FLEX® elverktyg och LENOX® sågblad/
hålsågar och vänder sig mot professionella 
användare inom industri och bygg. FLEX 
är världskända för sina vinkelslipar som 
blivit ett begrepp. Totalt över hundra olika 
maskintyper ingår i programmet som om-
fattar en rad nischmaskiner som t.ex. FLEX 
Giraffen® för vägg- och takslipning. 
Produkterna säljs via den etablerade fack-
handeln.  
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Bygg Värme Maskiner AB       Monter ER25

Briggs & Stratton AB        Monter ER42

Chrono Flex Sweden AB       Monter A5c

Carlsson & Co AB        Monter ER19, ER20

Fakta:
Briggs & Stratton AB är världens största 

tillverkare av luftkylda bensinmotorer. Före-

taget tillverkar även elverk, vattenpumpar 

och högtryckstvättar. Reservdelar och service 

får man hjälp med av Briggs & Strattons 

auktoriserade återförsäljare som man hittar 

på företags hemsida. 

Företagsnamn:      Briggs & Stratton AB
Kontaktperson:      Magnus Persson
Gatuadress:      Ellipsvägen 13
Postnr:       141 75 
Ort:       Kungens Kurva
Telefon :      08-4495630
Telefax :      08-4495631
E-post:      info@briggs.se
Hemsida:     www.briggsandstratton.com

Företagsnamn:      BVM Bygg Värme Maskiner AB
Kontaktperson:      Peter Schmidt
Postadress:      Box 12014
Postnr:       402 41 
Ort:       Göteborg
Telefon:      031-413070/50
Telefax :      031-415960
E-post:      info@bvm.se
Hemsida:     www.bvm.se

Företagsnamn:      Carlsson & Co. AB
Kontaktperson:      Björn Carlsson
Gatuadress:      Göteborgsvägen 107
Postnr:       311 33 
Ort:       Falkenberg
Telefon:      0346-846 30
Telefax:       0346-102 01
E-post:      magnus@carlsson-co.se
Hemsida:     www.carlsson-co.se

Företagsnamn:  CHRONO Flex Sweden AB
Kontaktperson:  Jim Almgren
Gatuadress:  Karlsbodavägen 17A, 
  Våning 1
Postnr:   168 67 
Ort:   BROMMA 
Telefon:  08-288330
Mobiltelefon:  070-713 42 50
Fax:   08-288331
E-post:  info@chronoflex.se
Hemsida: www.chronoflex.se

Fakta:
CHRONO Flex Sweden AB är ett servicefö-

retag som erbjuder mobil tillverkning av 

hydraulikslangar, på plats, dygnet runt och 

alla dagar i veckan. Företaget demonterar 

den trasiga slangen, tillverkar en ny likadan 

– i en av deras fullutrustade servicebussar – 

för att sedan montera den nya.

I CHRONO Flex fullutrustade servicebus-

sar, som är rullande slangverkstäder, har 

man maskiner, slang och komponenter för 

arbeten upp till en och en kvarts tum. Detta 

innebär att man kan åtgärda 98 % av alla 

arbeten på plats.

Kunden ringer alltså till CHRONO Flex när 

sin hydraulikslang har gått sönder, när oljan 

sprutar och när man behöver professionell 

hjälp för att lösa problemet. En av företa-

gets servicebussar kommer då till platsen 

inom en halvtimme och åtgärdar jobbet 

kunden vill ha utfört. Snabbt, enkelt och 

som kund spar man både tid samt pengar.

Fakta:
Carlsson & Co AB bildades år 1993 och är 
generalagenter för Messersi minidumper 
och minigrävare sedan år 1995. Företaget är 
även återförsäljare för Giant kompaktlastare 
och släpvagnar upp till 3,5 ton. Personlig 
service och tillgänglighet för kunderna är 
Carlsson & Co. motto!



+Extra

Bosch Slaghammare GSH 16-28
Vi introducerar en unik nyhet!
16 kilo kraft med extrem prestanda.
som avlägsnar upp till 1700 kg 
per timma med en vibrationsnivå 
på under 10 m/s.

Nyhet!

Bosch bryter ner 
            allt  motstånd

Välkommen till våra 
montrar ER3 & ER4

2
 0

 1
 0
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Amiga AB          Monter ER29

AB Kranlyft          Monter A4

Bengt Bergs Maskinservice AB     Monter ER34

Beck Maskin Sverige AB       Monter ER42

Företagsnamn:      AB Kranlyft
Kontaktperson:      Richard Beiron
Gatuadress:      Fibervägen 1
Postnr:       435 33 
Ort:       Mölnlycke
Telefon:      031-807000
Telefax:       031-159772
E-post:      info@kranlyft.com
Hemsida:     www.kranlyft.com
      www.maedakran.com

Företagsnamn:     Amiga AB
Kontaktperson:     Per Gunnar Eklöf
Postadress:      Box 24 
Postnr:       534 21 
Ort:       Vara 
Telefon:      0512-29670
Mobiltelefon:      070-688 81 95
Telefax:      0512-29671
E-post:      info@amigaab.se
Hemsida:     www.amigaab.se

Fakta:
Amiga AB en grossist inom El och VVS mate-

riel. Utöver grossistverksamhet har företaget 

egen tillverkning och montering, vilket gör 

företaget till en de vassaste inom GDS-mark-

naden. En blandning av kända varumärken 

som Wavin, Philips, ABB och egna märken 

gör att Amiga AB har tillgång till over 50 

000 artiklar. En komplett leverantör.

Företagsnamn:  Beck Maskin Sverige AB
Kontaktperson:  Svante Tonring
Gatuadress:  Rudanvägen 2
Postnr:   136 50 
Ort:   Haninge
Tel:   08 500 741 84
  08 500 741 74
E-post:  info@beckmaskin.se 
Hemsida: www.beckmaskin.se

Fakta:
Beck Maskin Sverige AB är ett av Sveriges 

ledande företag på småmaskiner till bygg, 

anläggning, industri, lantbruk och kommuner. 

Hos oss finner ni bl a HANIX minigrävare, AT-

LAS hjullastare, GEHL kompakt och hjullastare, 

AMMANN komprimering, GEHL minidumprar, 

Aichi liftar m m. Vi har även ett stort utbud av 

hyresmaskiner, service, reservdelar, skopor samt 

marknadens största urval av GUMMILARVER. 

Beck Maskin Sverige AB är ett dotterbolag till 

Beck Maskin AS i Norge. Tillsammans omsatte 

vi under 2009 för ca 165 milj SEK och grup-

pen är ett AAA företag. Vi håller till i Jordbro 

(Sthlm Syd) och från sommaren 2011 etablerar 

vi oss i nybyggda lokaler i Rollsbo, Göteborg 

(Gtb Nord). Utöver det har vi ett rikstäckande 

återförsäljarnät runt om i landet.

Företagsnamn:      Bengt Bergs Maskinservice AB
Kontaktperson:      Bengt Berg
Gatuadress:      Storås Industrigata 13 
Postnr:       424 69 
Ort:       Angered
Telefon:      031-251055
Fax:       031-19 60 72
E-post:      bengt@bbm.se
Hemsida:     www.bbm.se

Fakta:
Kranlyfts målsättning har alltid varit att arbeta 
nära sina kunder och att ge det bästa säljstö-
det både före och efter leverans. Kranlyft är 
huvudimportör för Maeda minikranar i Europa 
och företaget sköter reservdelar och service för 
Katos mobilkranar genom ett väl utbyggt nät 
av återförsäljare. Kranlyfts rötter har alltid varit 
inom kranindustrin. I snart 40 år har företaget 
varit återförsäljare för Katos mobilkranar och 
sedan slutet av 90-talet har man representerat 
Maeda. Genom sin egen säljorganisation och 
genom återförsäljare har man levererat flera 
tusen lyftkranar som företaget idag levererar 
delar till och servar.
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Till höger startfältet av utstäl-

lare på mikromässan ExpoRent 

som arrangeras i samarbete med 

Hyrex-Kedjan. ExpoRent genom-

förs i foajén till Inframässan på 

InfraCity, Upplands Väsby. Vägg i 

vägg med ExpoRent arrangeras 

samtidigt demoleringsmässan 

DEMCON som omfattar ytterlig-

are ett 60-tal utställare. För att 

se de båda utställningsytorna 

ber vi dig vända på tidningen, 

läsa den bakifrån så att säga och 

bläddra fram till sidorna 8-9.

Välkommen till 
ExpoRent 2010

16

InfraCity
9-10 september
Öppettider:
9 sept: 9-18
10 sept: 9-16
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VIP-Biljett till “Tankar om Trender”
VIP-biljett till Göran Adléns föreläsning 
på ExpoRent 2010, 9 september. kl. 13.00
Plats: Ballroom, Infracity, Upplands Väsby
Besökare till mässorna DEMCON och ExpoRent 2010 erbjuds möjlighet att lyssna på den mycket populära 
föreläsaren Göran Adlén i ämnet “Tankar om Trender” på InfraCity, Upplands Väsby den 9:e September 
(exakt klockslag meddelas senare). Hyrex-Kedjans medlemmar garanteras plats och går in kostnadsfritt 
och behöver inte sända in denna biljett. I mån av plats erbjuds även besökare till mässorna att närvara vid 
föreläsningen. Inträdet är subventionerat av arrangören och kostar 100 kr. För att reservera plats fyller 
Du i ditt namn och telefonummer nedan och faxar sidan till 08-585 700 47. Vid insläppet till föreläsningen 
uppger Du bara Ditt namn och betalar först då inträdet.
Välkommen till en oförglömlig föreläsning.

  Namn:_______________________________________________ Telefon:__________________________ 
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Det är långt ifrån alla spikpistoler som skjuter 
i spiken helt. Därför är det oftast nödvändigt 
att gå efter med hammare för att få ett bra 
slutresultat. Men detta extraarbete slipper 
hantverkaren helt med de nya tryckluftdrivna 
spikpistolerna från Bosch vilka samtliga har 
“Full Force Technology”; ett helt nytt ventil-
system som utnyttjar luften till 100 procent 
och därmed inte tappar trycket som andra 
spikpistoler. Därför blir det extra kraft i varje 
spikskott – även när slagfrekvensen är hög. 

De fem nya pistolerna täcker var och en 
sina specifika användningsområden: 

För utvändiga arbeten där takbjälkar och 
stolpar ingår är de två stora spikpistolerna 
GSN 90-21 RK Professional och GSN 90-
34 DK Professional lämpliga. Dyckertpistolen 
GSK 64 Professional och listpistolen GSK 50 
Professional är framtagna för invändigt arbete 
med paneler, tak och golvlister. Häftpistolen 
GTK 40 Professional lämpar sig för precision-
sarbete inom möbel- och fönsterindustri.

Kompakt design för 
snabb och exakt spikning 

De nya spikpistolerna har fått en mer kompakt 

Nedslående slut för ut-
stickande spikskallar

design vilket gör att de är smidigare att arbeta 
med på svåråtkomliga ställen. 

Om en spik fastnar i magasinet  kan 
man snabbt avlägsna den utan att använda 
verktyg. Samtidigt gör spikpistolernas kom-
pakta utformning det lätt att se var spikar 
eller klamrar ska sitta. Man kan också sätta 
en gummispets på samtliga pistoler för att 
undvika fula märken på arbetsstycket. 

Tryckluften som driver spikpistolerna 
blir ofta smutsig genom rör och slangar 
som används i arbetet. Därför har samtliga 
spikpistoler från Bosch ett självrensande 
filter för att undvika att pistolen skadas av 
lösa partiklar. Det nya “Wood Protection 
System” som GSK 64 Professional, GSK 
50 Professional och GTK 40 Professional 
är utrustade med skyddar träet mot skador 
genom att spärra avtryckaren när magasinet 
är tomt. 

De fyra nya spikpistolerna och häft-
pistolen erhålls hos ledande försäljare av 
professionella verktyg över hela landet. De 
erbjuder även ett brett sortiment av spik och 
häftklammer till samtliga modeller i olika 
material och i längderna 13 till 90 mm. 

I våras presenterade Kärcher sina nya 
högtryckstvättar med bl a vattenkylda motorer. 
En av dessa som snabbt har blivit en favorit 
för alla hus-, bil- och båtägare är Kärcher K 
5.700. En tystare högtryckstvätt som gör 
rengöringen till ett rent nöje för både använ-
daren och omgivningen. Vid första anblicken 
är det lätt att se att K 5.700 tillhör den nya 
generationen högtryckstvättar. Med sitt X på 
fronten ser och är maskinen både kraftfull 
och kompakt. Dess inre värden är inte desto 
mindre viktiga: en kraftfull vattenkyld motor 
som förlänger livslängden, höjer energief-
fektiviteten, sänker vikten och framförallt 
ger maskinen en tystare gång. Att rengöra 
fasaden, mossbelagda stenplattor, bilen eller 
båten utan att grannar eller omgivningen störs 
nämnvärt är en frihet i sig.

Kärchers högtryckstvätt K 5.700 har 
utrustats med 9 meter högtrycksslang på 
vinda och spolhandtag med snabbkoppling. 
Plug’n’Clean, för enkel och snabb användning 
av rengöringsmedel och ett rotojetmunstycke 
som kombinerar kraften från en punktstråle 
med träffytan från en flatstråle, vilket även får 
den mest envisa smutsen att släppa. Dessu-
tom finns tillbehörsförvaring på maskinen för 
spolhandtag, variopowermunstycke, spolrör 
och rotojet. På så sätt finns alltid tillbehören 
nära till hands när du behöver dem.

Arbetstrycket är max 140 bar och vat-
tenkapaciteten 460 liter per timma, vilket kan 
jämföras med en trädgårdsslang som har ett 

Tyst rengöringskraft med 
Kärchers högtryckstvätt K 5.700

tryck på cirka 4 bar och hela 3 500 liter per 
timma. Förutom att högtryckstvätten ger ett 
mycket bättre resultat görs arbetet på kortare 
tid, med mindre vattenförbrukning.

14
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ROLLBETA

BLANDARE MED 
PLASTTRUMMA
Mycket enkel rengöring
Tyst och vibrationsfri gång
Steglös lutningsinställning
(gällerSYNTESI 140P)

SYNTESI 140P

BLANDARE MED 
PLASTTRUMMA
Mycket enkel rengöring
Tyst och vibrationsfri gång
Steglös lutningsinställning
(gällerSYNTESI 140P)

BLANDAREM

08-754 71 60 • www.epox.se

FR 200

VA 30 SH

VON ARX 
YTFRÄSAR För effektiv betong- och 
asfaltfräsning samt bort-
tagning av färg, härdplaster, 
lim, mattrester m.m. från 
hårda ytor.

effektibetongoch
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NORDBYGG 2010

Monter 
B15:31

Positiv rapport för 
andra kvartalet 2010 
för HTC koncernen
“Positivt kassaflöde och lönsamhet under stark 
tillväxt”,  “Kraftig omsättningstillväxt och resultatut-
veckling” är några av kommentarerna kring HTCs 
rapport för andra kvartalet 2010.

Första halvåret 2010 är koncernens bästa 
någonsin, med en omsättningsökning med +11% 
jämfört med föregående år och +14% valutajusterat. 
Andra kvartalet 2010 är koncernens bästa någonsin, 
+19% jämfört med föregående år och +18% 
valutajusterat

Halvårsresultat före skatt var MSEK 5,4 (4,2), 
en marginal på 3,4% (2,9). Andra kvartalets resultat 
före skatt var MSEK 7,3 (-0,6), en marginal på 
8,4% (-0,8)

Efterfrågan ökade i samtliga regioner jämfört 
med första halvåret 2009 och för samtliga hu-
vudproduktgrupper, det vill säga maskiner, sugar, 
metall- och plastverktyg samt Twister™. Föregående 
år omräknat till nu gällande valutakurser innebar en 
omsättningsökning på mellan 12 och 35 procent 
beroende på huvudproduktgrupp. Ett glädjande 
tecken på en underliggande bärkraft i återhämtningen 
är att efterfrågan på maskiner, vilka är mer kapitalkrä-
vande för kunderna, har följt med i uppgången, jämte 
det faktum att Twister™ genom hela lågkonjunkturen 
med bred marginal uppvisat tvåsiffriga tillväxttal över 
rullande tolv månader.

Produktutveckling
Under första halvåret 2010 har flera produktlanser-
ingar skett. En helt ny serie maskiner och sugar, HTC 
Greyline™, utvecklade för demolerings-, sanerings- 
renoverings- och uthyrningsmarknaden, har lanserats 
under andra kvartalet med en efterfrågan som 
väsentligt överstiger initiala prognoser. Metallverk-
tyget CX och en vidareutvecklad Twister™ särskilt 
anpassad för vissa varuhusmiljöer har framgångsrikt 
introducerats globalt.

Intäkter och resultat
Första halvåret och andra kvartalet 2010 är kon-
cernens bästa intäktsmässigt någonsin. Jämfört 
med föregående år är skillnaden än mer markant, 
framför allt på grund av att US dollarkursen första 
halvåret 2010 är ca 9 procent lägre jämfört med 
motsvarande period föregående år. En betydande del 
av koncernens försäljning sker i US dollar genom det 
helägda dotterbolaget i Knoxville, Tennessee, USA.

Bolagets bruttomarginaler var i allt väsentligt 
oförändrade jämfört med föregående år till jämförbara 
valutakurser. Koncernens omkostnader har inte ökat 
i samma utsträckning varför resultatet före skatt och 
vinstmarginalen före skatt förbättrades.

Koncernen är väl rustad för att hantera en fortsatt 
förväntad ökad efterfrågan. 

Över 3 000 besökare 
på Swecondagarna 
Trots hot om regn i början på veckan så bjöd årets 
Swecondagarna på bra väder, även om det var en 
störtskur som satte punkt för årets höjdpunkt för 
maskinentusiaster. Ett 40-tal maskiner fanns på 
plats och hann under de två dagarna utsättas för 
krävande tester av nyfikna testförare.  Sweconda-
garna den 18-19 juni inleddes traditionsenligt med 
en sprakande maskinshow som i år bjöd på både 
bröllop och biljakter. Årets event i Eskilstuna lockade 
till sig drygt 3 000 personer som på nära håll fick 
möjligheten att bekanta sig med Volvos och Swecons 
produkter och tjänster. Liksom förra året bjöds det på 
hamburgare till lunch. I år serverades det hela 3 500 
hamburgare under årets största och populäraste 
grillfest.  De maskinnyheter som presenterades 
var främst av det kompaktare formatet; Volvo 
L50F hjullastare och minigrävare i C-serien. Andra 
tekniska nyheter var också i fokus när Swecon 
erbjöd provkörning av nya OptiShift, ett system som 
kan ge upp till 15% i bränslebesparing på tyngre 
hjullastare.  Under dagarna auktionerades ett 20-tal 
redskap ut till nöjda köpare. Auktionen genomfördes 
enligt amerikansk modell där priset sänktes med 
20 % varannan timme. Den som hade is i magen 
kunde fynda rejält på Swecons begagnattorg.  En 
Eco Operator Challenge i bränsleeffektiv körning med 
dumper avgjordes på en krävande terrängbana där 
professionella dumperförare fick chansen att mäta 
sin körskicklighet mot kollegor från hela landet. Andra 
tävlingar som genomfördes var simulatorkörning för 
både hjullastare och grävmaskiner och som en extra 
krydda för motorsportintresserade kunde man även 
utmana Volvo Green Racings STCC-förare Robert 
Dahlgren i Swecons racingsimulator.  - Stämningen 
i branschen, både bland kunder och anställda är 
mycket positiv. Det blev extra tydligt när vi mötte 
besökarna på Swecondagarna. Vi har ett mycket 
starkt utbud av produkter och tjänster som vi kan 
visa upp i en fantastisk och unik miljö på Volvo 
Customer Center. Men allra viktigast under dessa 

dagar är att vi får möta våra kunder och få direkt 
feedback på det vi gör. Det ger oss förutsättningar 
att skapa ännu bättre erbjudanden för våra kunder i 
framtiden, säger Fredrik Rigö, ansvarig för Swecons 
marknadskommunikation.  

Ny slip från 
Scanmaskin
Nyligen lanserade Scanmaskin ytterligare en slip-
maskin kallad Scan Combiflex 450. Maskinen är 
utvecklad för uthyrare, golvläggare, sanerare m m. 
ScanCombiflex 450 är lite smidigare, lite enklare och 
mycket billigare men lika effektiv som motsvarande 
något större maskiner. Slipbredden är 450 mm. 
Motorn är enfas och på 1,5 kW. Rpm ligger på 950 
och totalvikten är 90 kg. Den är lätt att transportera 

i världen har Furukawa mött EUs riktlinje 
gällande minimering av vibrationer på ar-
betsplatser. Nu presenterar Furukawa sin 
“XPerience-series”. Användandet av mer 
optimala material och nya härdningsme-
toder hos Furukawa garanterar effektivare 
prestanda med samma vikt. Ett helt nytt 
vibrationsdämpningssystem minimerar 
överföringen av vibrationer till basmaski-
nen. Avsevärd reducering av belastningen 
för föraren. Tack vare en nyutvecklad 
infästningsprincip och nya gummidämpare 
i höljet har en reducering av ljudnivån up-
pnåtts av 6dbA .   

Sju modeller av den nya Furukawa 
XP-serien hydraulhammare är från och 
med nu tillgängliga på marknaden. Vikt från 
1300kg (F19XP) upp till 6500kg (F100XP) 
och är designade för grävmaskiner mellan 
12-100 ton. Samtliga hydraulhammare är 
utrustade med ventiljusterare som gör den 
anpassningsbar till alla basmaskiner. Likt 
tidigare modeller har Furukawa utrustat 
denna XPerience serie med tomslagskydd. 
Om hammaren inte placeras i rätt arbetspo-
sition startar den med lägre kraft samtidigt 
som den förhindrar tomslag. Detta ger en 
längre livslängd på spett och kilar. Nått som 
också är värt att betona är det underhållsfria 
trycklufts dammskydd som är utvecklat och 
patenterat av Furukawa som finns inbyggt 
i hammaren. Det förhindrar att smuts och 
sten tränger in i hammaren genom ne-
dre delen, vilket ger en längre 
livslängd på hammaren och 
dess delar.  Hela Furukawa 
XP-serien också är förberedd 
för undervattensarbeten. 

För Furukawa var det också 
viktigt att detta teknologiska 
verktyg skulle vara användarvän-
ligt och servicevänligt. Som ex-
empel kan den främre bussningen 
bytas utifrån utan att hammaren 
tas ut ur höljet. Byten av spett sker 
också mycket enkelt med lättåtkomliga 
spett kilar. Med alla dessa kännetecken kan 
användaren arbeta till sin fördel med denna 
optimalt konstruerade och mycket kraftiga 
hydraulhammare.

www.amas.se

och tar väldigt lite utrymme vid transport.
Med ScanCombiflex 450 kan man enkelt riva 

bort tunnare beläggningar med SC-Tiger Silver, 
grovslipa och finslipa med olika Snap-On verktyg, 
polera betong och terrazzo torrt, slipa trägolv.  Priset 
på maskinen är 26.750 kr.

www.scanmaskin.se

Furukawas nya 
XP-serie
Som den första hydraulhammartillverkaren 
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KONJUNKTURBAROMETERN

På väg upp
Tillverkningsindustri

Bygg- och anläggnings-
verksamhet

Läget är bra
Handel med motor-

fordon
Privata tjänstenäringar

Augusti 2010

Fortsatt starkare 
än normalt
Barometerindikatorn var 

oförändrad i augusti jämfört 

med månaden innan. Den 

ligger fortfarande på en nivå 

som signalerar att

stämningsläget bland 

företag och hushåll är 

betydligt starkare än

normalt.

Konfidensindikatorn för näringslivet backade tre enheter i augusti, men den ligger 

fortfarande betydligt över det historiska medelvärdet. Minskningen i augusti beror 

främst på att indikatorerna för såväl detaljhandel som privata tjänstenäringar föll 

tillbaka.

Produktionen inom tillverkningsindustrin har stigit betydligt de senaste månad-

erna. Även orderingång och sysselsättning har ökat och konfidensindikatorn steg tre 

enheter i augusti. Industriföretagen räknar med att såväl produktion som sysselsätt-

ning fortsätter att öka de närmaste månaderna. Däremot är sysselsättningsplanerna 

inte lika optimistiska som tidigare.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet har inte ändrats 

nämnvärt de senaste månaderna och den ligger fortfarande klart över det historiska 

genomsnittet. Orderingång och byggande har stigit, medan sysselsättningen har 

varit i det närmaste oförändrad. Branschen räknar med att byggaktiviteten ökar 

ytterligare de kommande månaderna.

Försäljningstillväxten inom detaljhandeln har dämpats de senaste månaderna. 

Konfidensindikatorn föll ytterligare i augusti och den ligger nu något under det histo-

riska genomsnittet, för första gången på ett år. Detaljhandeln är inte lika optimistisk 

som tidigare, men försäljningen väntas dock stiga de närmaste månaderna.

Konfidensindikatorn för den privata tjänstesektorn minskade sju enheter i 

augusti, men den ligger fortfarande klart över normalnivån. Efterfrågan har fortsatt 

att öka och sysselsättningen har stigit något. Tjänsteföretagen räknar med god 

efterfrågetillväxt de närmaste månaderna och planerna indikerar fortsatta nyrekry-

teringar under perioden.
www.konj.se

Läget är svagt
Livsmedelshandel

Svensk Rental Tidning • Juni/Juli 2010  • www.SvenskRental.se

Continentals nya fjärrtransportdäck HSL 2 ECO-
PLUS XL klarar framtida lastbilsgenerationers 
ökade belastning på framaxlarna. Däckens 
bärförmåga är anpassade till framtidens krav 
och kommande tekniska framsteg. Körsträckan 
och livslängden är imponerande hög, och det 
låga rullmotståndet ger en avsevärt mycket lägre 
bränsleförbrukning. Det högre belastningsin-
dexet för det nya styrdäcket utgör grunden för 
användning i framtidens lastbilar där belastnin-
gen i allt högre utsträckning kommer att ligga 
på framaxlarna. Den ökade belastningen är ett 
resultat av att tekniken för avgasbehandling blivit 
mer avancerad och att säkerhetsutrustning och 
bekvämare hytter används.

Enligt de strikta Euro 6-utsläppskraven som 
träder i kraft i början av 2013 måste fordon-
stillverkarna bygga nya motorer med en mer 
avancerad teknik för avgasrening. Katalysatorer, 
avgasåterledning, partikelfilter och betydligt 
större kylsystem innebär en markant ökning 
av belastningen på framaxeln. Mot bakgrund 
av de nya kraven på moderna lastbilsdäck 
presenterar Continental redan nu 
framaxelversioner av den nya, 
högteknologiska däckgen-
erationen HSL 2 ECO-PLUS 
med högre bärförmåga. HSL 
2 ECO-PLUS lanserades med 
stor framgång förra året.

Med sin 500 kg högre 
bärförmåga är nya HSL 2 
ECO-PLUS XL inte bara en 
viktig del av framtidens last-
bilsteknik utan också ett viktigt 
tillskott för specialtillämpningar 
där belastningen på framaxeln 
är extra hög. Det kan exempel-
vis handla om biltransporter, 
tankbilar, silolastbilar och fordon med containrar 
och växelflak. Denna typ av användningsom-
råden står i nuläget för en femtedel av alla 
fjärrtransporter. Viktfördelningen hos dragbil 
och släpvagn ger hög belastning på i synnerhet 
styraxeldäcken.

Continentals nya fjärrtransportdäck har en 
idealisk konfiguration där hög belastningskapac-
itet, god ekonomi och hög komfort kombineras 
med de lättrullande egenskaperna från den nya, 
andra däckgenerationen som sedan 2009 
introducerats gradvis på marknaden. HSL 2 
ECO PLUS XL är det första däcket från den 
andra generationen med uppgraderat belast-
ningsindex. Det finns i de vanliga dimensionerna 
315/70 R 22.5 för standardapplikationer med 
en maximal axelbelastning på 8,0 ton samt 
315/60 R.22.5 för volymoptimerade fordon 
med en axelbelastning på 7,5 ton.

Den förbättrade bärförmågan i det här fjär-
rtransportdäcket med sitt låga rullmotstånd är ett 
resultat av en rad ändringar av konstruktionen 
och materialet. Continentals ingenjörer har an-
vänt en specialutvecklad materialblandning för 

att öka belastningsvärdet för det XL-märkta 
däcket med två belastningsindex eller cirka 
500 kg vikt per axel med singelmontage. Den 
så kallade cap-base-blandningen i slitbanan 
appliceras sedan på stommen med hjälp av en 
särskild process. 

Med hjälp av den nya stålförstärkta däckfo-
ten av höghållfast specialstål och den nya förbät-
trade stomstrukturen absorberas de krafter som 
den extra vikten och de högre temperaturerna 
orsakar på bästa sätt. Gummiblandningen, som 
tack vare den särskilda sammansättningen ger 
en lägre värmeuppbyggnad, garanterar också 
ett mycket lågt rullmotstånd, även vid hög be-
lastning. Med sitt låga rullmotstånd och vinklade 
sajpningar tillhör Continentals fjärrtransportdäck 
de mest bränsleeffektiva däcken i sin klass.

De uppgraderade HSL 2 ECO-PLUS XL-
lastbilsdäcken finns i dimensionerna 315/60 
R22.5 med belastningsindex (LI) 154 och 
en bärförmåga på 7,5 ton per axel respektive 
315/70 R22.5 med belastningsindex (LI) 156 
och en bärförmåga på 8,0 ton per axel. 

Med en omsättning på cirka 
20 miljarder euro år 2009 
är Continental en av världens 
ledande leverantörer till for-
donsindustrin. Continental le-
vererar bromssystem, system 
och komponenter till drivlinor 
och chassier, instrumenter-
ing, infotainment-lösningar, 
fordonselektronik, däck och 
elaster, och man arbetar aktivt 
med att förbättra säkerheten 
för förarna och motverka 
global miljöpåverkan. Con-
tinental är också en skicklig 
aktör inom fordonskommu-

nikation. Continental har för närvarande cirka 
143 000 anställda i 46 länder.

Continentals division för däck till kommer-
siella fordon är en av världens största tillverkare 
av premiumdäck till lastbilar och bussar samt 
däck för industriellt bruk. Man har cirka 8 000 
anställda och en omsättning på 1 miljard euro. 
Divisionen bidrar kraftigt till att minska kostnad-
erna för gods- och passagerartransporter med 
sitt stora sortiment av skräddarsydda produkter 
– från vagnparksservice till bränslebesparande 
och miljövänliga däck för kommersiella 
fordon. Alla nya däck utgör tydliga bevis på 
avdelningens framgångsrika forskning och 
utveckling. De nya produkterna kännetecknas 
av lågt rullmotstånd, lång körsträcka och hög 
säkerhet. Regummeringsmöjligheten ökar 
livslängden och minskar trycket på din budget. 
De europeiska varumärkena är Continental, 
Uniroyal, Semperit, Barum och Matador. 
Conti360° är en europeisk vagnparksservice 
med ett omfattande och snabbt nätverk av 
servicepartner, som garanterar minsta möjliga 
stilleståndstid.

Högre belastningsindex för 
Continentals lastbilsdäck



“Nu går vi 
mot ljusare 

tider”

Johan Svedlund, ny ordförande i 
Swedish Rental Association

Nu har vi då haft den, vår efterläng-

tade sommar med semester. Tiden 

vi som är så värdefull här uppe i 

norr med ljuset och värmen och 

möjligheten att ladda batterierna. 

Jag hoppas att ni också haft det bra 

med tid för familj och vänner och 

mycket umgänge . 

För vi känner alla nu att mörkret 

kommer smygande. Men det är lik-

som helt OK efter den sköna period 

som varit.  Det känns riktigt bra att 

få de många långa arbetsveckorna 

under hösten, så att man hinner med 

allt som ska göras och förändras.

Vi är ju förvisso i valtider, med 

löften åt alla grupper i samhället, och 

även till satsningar på infrastruktur 

och boende, vilket lovar gott för 

framtiden. Men redan nu känns det 

en stor skillnad jämfört med vårens 

dysterhet.  Det är många stora 

projekt som just har startats. Det är 

mycket framtidstro nu som präglar 

satsningarna. Och projektstarterna 

märks genom en markant ökad 

efterfrågan på uthyrningen. Än 

så länge märks ökningen framför 

allt för bod och kran. Men övriga 

produkter kommer att följa efter. 

Så alla arbetsdagarna kommer nog 

väl till pass.

Inom SRA fortsätter vi att ar-

beta med våra gemensamma bran-

schfrågor. 

Bygghissar har fått utökade krav 

på stannplansgrindar, och SRA har 

haft möte med Arbetsmiljöverket 

för att hitta en branschlösning för 

befintlig hyrespark. Bodsidan arbetar 

vidare med kodstrukturen och tolkn-

ingar av det nya byggavtalet.

Med det nordiska samarbetet 

kring arbetsmiljöinstruktioner är 

grundkraven satta, men formerna 

för ett samarbete skall utarbetas 

under hösten.

Så vi ser fram mot en spännande 

höst!

Johan Svedlund
Ordförande Swedish 

Rental Association
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Kaeser Mobilair byggkompressorer är 
kraftfulla, kompakta och täcker alla behov 
av tryckluft inom byggbranschen. 

Oavsett läge, väderlek eller kapacitetsbehov 
kan vi erbjuda tystgående och energisnåla 
kompressorer med lång hållbarhet. De 
är helt enkelt byggda för nordiskt tuffa 
förhållanden. 

Utan kompromisser

/Vi gör världen mindre grå

Kaeser Kompressorer AB
Box 7329, 187 14 Täby
Tel: 08-544 44 330 
www.kaeser.se
info.sweden@kaeser.com
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Skellefteå 
kommuns 
fastighetschef blir 
ny VD på Consultec 
ByggProgram AB
Helena Markgren tillträder i mitten av no-

all civilingenjörsutbildning med bygginrik-
tning i Sverige. Före chefstjänsterna inom 
Skellefteå kommun arbetade Helena med 
arbets- och projektledning inom Skanska 
liksom försäljning, produktutveckling och 
projektledning inom Skellefteå Snick-
ericentral där hon även ansvarade för 
affärsstöd.

– Att komma till ett välrenommerat 
IT-företag med rötter och huvudkontor i 
Skellefteå vars affärsidé är att underlätta 
för och bidra till att effektivisera byggbran-
schen känns otroligt spännande. Consultec 
tillhandahåller produkter och tjänster till 
både stora och små kunder och har visat 
stor potential att växa, både nationellt och 
internationellt, menar Helena Markgren. 
Det känns inspirerande att få fortsätta min 
yrkesbana med att kombinera mina erfar-
enheter från byggbranschens olika delar 
med en för mig helt ny inriktning, effektiva 
ITverktyg, avslutar hon.

www.consultec.se

Atlas Copco 
förvärvar öster-
rikisk tillver-
kare av mobila 
krossnings-, 
återvinnings- 
och sorterings-
verk
Stockholm, 31 augusti 2010: Idag har 
Atlas Copco Austria GmbH förvärvat Hartl 
Anlagenbau GmbH, Österrike, ett företag 
som tillverkar och säljer mobila krossar 
och siktar. Genom förvärvet kommer 
Atlas Copco in på den växande mark-
naden för mobil krossning och sortering 
och kan därigenom stärka koncernens 
erbjudande inom områdena brytning 
och återvinning.

“Förvärvet ökar Atlas Copcos delta-
gande i kundens värdekedja och gör oss 
en mer komplett partner till våra kunder 
inom dessa segment, säger Björn Rosen-
gren, affärsområdeschef för Atlas Copco 
Anläggnings- och Gruvteknik.

Hartl Anlagenbau GmbH är ett priva-
tägt företag baserat i St Valentin, Öster-
rike och sysselsätter cirka 110 personer. 
Under 2009 var bolagets totala intäkter 
MEUR 21 (MSEK 197). Produkterna är 
huvudsakligen distribuerade genom ett 
nätverk av återförsäljare och partners. 
Hartl kommer att bli ett produktbolag 
inom Atlas Copco Surface Drilling 
Equipment. Parterna har enats om att 
inte offentliggöra köpeskillingen.

www.atlascopco.se

Chefsrekrytering 
med kommersiell 
profil
Anders Nyström är ny förvaltningschef på Einar 
Mattsson Byggnads AB. Närmast kommer han 
från Newsec Asset Management där han länge 
var kundansvarig för SEB Trygg Liv.

Den nya chefen för Einar Mattsson Bygg-
nads ABs affärsområde förvaltning har lång 
erfarenhet av de kommersiella aspekterna i 
förvaltningsbranschen. Rekryteringen är en del 
av en offensiv satsning för att bygga vidare på 
den stabila position som Einar Mattsson har 
på Stockholms fastighetsmarknad efter 75 år 
i branschen.

– Einar Mattsson har ett starkt varumärke 
och det finns goda möjligheter att locka fler 
externa kunder med vårt förvaltningserbjudande. 
Genom den stora byggverksamheten inom 
bolaget ger vi kunderna ett unikt koncept. Vi är 
duktiga på hela fastighetsaffären, från intäkts-
sidan till kostnadssidan, och kan hjälpa till att 
skapa viktiga värden, säger Anders Nyström.

Ålderstigna fastigheter 
ger potential

I dag är stora delar av regionens fastighetsbe-
stånd ålderstiget och det finns ett uppdämt be-
hov av renoveringar, om- och tillbyggnad runtom 
i Storstockholm. Inte minst detta anser Anders 
Nyström talar för Einar Mattsson Byggnads AB 
som partner till Stockholms fastighetsägare. Nu 
strävar han efter att ge förvaltningsavdelningen 
en mer kommersiell inriktning.

– Samtidigt krävs det långsiktighet, att byta 
förvaltare är inget man gör i en handvändning 
som fastighetsägare. Men vi ska alltid vara 
duktiga på att visa fördelarna med att anlita oss 
och präglas av affärsmässighet, kompetens, hög 
servicegrad och engagemang, fortsätter han.

Anders Nyström efterträder Bengt Olsson 
som efter 43 år i bolaget, varav drygt 23 år 
som förvaltningschef, nu trappar ner med andra 
arbetsuppgifter inom Einar Mattsson Byggnads 
ABs förvaltningsorganisation.

vember som VD för IT-företaget Consultec 
ByggProgram AB där hon ersätter Anders 
Karlsson som övergår till en tjänst som VD 
på Zone System. Helena kommer närmast 
från en roll som fastighetschef vid Skel-
lefteå kommun och har lång erfarenhet 
från bygg-, anläggnings- och fastighets-
branschen.

Helena Markgren har varit chef på 
fastighetskontoret i Skellefteå i tre år och 
dessförinnan hade hon en befattning som 
gatu- och parkchef på tekniska kontoret 
i Skellefteå.

– Jag har under alla åren trivts jättebra 
med både arbetskamrater, politiker och 
gemensamma uppdrag. Jag har lärt mig 
massor och kan med stolthet säga att det 
både finns hög kompetens och stort en-
gagemang, liksom vilja att utvecklas bland 
de verksamheter som jag haft nöjet att vara 
delaktig i. Men VD-jobbet på Consultec var 
en så lockande utmaning att jag inte kunde 
motstå den när den möjligheten gavs, säger 
Helena Markgren och fortsätter.

– Bolaget är under stark tillväxt både 
nationellt och internationellt och jag hop-
pas att mina erfarenheter från olika delar 
av byggbranschen kan bidra till fortsatt 
utveckling och marknadsledning.

Helena Markgren är civilingenjör i 
väg- och vattenbyggnadsteknik vilket är 
den traditionella beteckningen på i princip 
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DEMCON 2010
9-10 september, 2010
Inframässan, InfraCity,
Upplands Väsby 
www.demcon.se

ExpoRent 2010
9-10 september, 2010
Inframässan, InfraCity,
Upplands Väsby 
www.svenskrental.se

SAIE 2010
27-30 oktober, 2010
Bolognamässan, Bologna
Italien 
www.fierebologna.it

World of Concrete 2011
18-21 januari, 2011
Las Vegas Convention Center
Las Negas, Nevada, USA 
www.worldofconcrete.se

Byggmaskiner 2011
8-11 mars, 2011
Svenska Mässan, Göteborg
www.bygg-maskiner.se

bCIndia 2011
8-11 februari, 2011
Bandra Kurla Complex,
Mumbai, Indien
www.bcindia.com

CONEXPO-CON/AGG 2011
22-26 mars, 2011
Las Vegas Convention 
Center,
Las Vegas, USA
www.conexpoconagg.com

Vei & Anlegg 2011
15 maj, 2011
Hellerudssletta, Norge
www.mfg.no

Samoter 2011
2-6 mars, 2011
Veronamässan
Verona, Italien
www.samoter.com
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...lika snabbt som den kom. Både vad gäller 

almanackan, semestrar och sommarvädret så 

verkar den vara över för denna gången. 

Efter en sen vår har vi väl många upplevt att 

sommaren inte har varit så dålig i alla fall, med 

en förhoppning om att de flesta har fått lite ledigt 

från arbete och ”alla måsten”.

Det tidiga höstmötet (9 september) i sam-

band med micromässan ”Exporent” närmar sig 

med stormsteg och går av stapeln ungefär när 

dessa rader läses.

Vi kan väl redan nu summera och konstatera 

att ett höstmöte för Hyrex-Kedjan ej skall läggas 

så tidigt på hösten, även om de flesta semestrar 

med mera är över så är det mycket annat som 

står på programmet under september månad 
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vilket har inneburit något färre anmälda än 

vanligt till höstmötet.

Vad gäller byggmarknaden så tyder väl de 

flesta signaler på att byggandet kommer att 

fortsätta på en bra nivå på de flesta håll i vårt 

avlånga land. 

Vad som händer i vår tidvis skakiga omvärld 

är ju lite svårare att bedöma.

Det ser väl trots allt ut som att vi bör ha 

goda möjligheter till bra affärer även inom 

maskinuthyrning.

Vi ser alla fram emot en mild och lång höst 

innan Kung Bore stärker sitt grepp.

 Besök gärna vår hemsida www.hyrex.org.

 Sune Almqvist

Ordförande Hyrex-Kedjan

Motorer från världens ledande tillverkare



HTC Greyline
™
 

HTC Greyline, världsledande 
teknik i en kraftfull och 
kostnadseffektiv maskinserie! 
Robust och enkelt!

byggs enkelt  

www.greygrinder.com
HTC Sweden  AB
Tel +46 (0)121-294 00
E-post info@htc-sweden.com

Tjäna pengar.

Köp en golvslipmaskin.

Funderar du på att utöka dina tjänster med 

golvslipning? Allt du begär är en pålitlig, 

enkel och robust maskin för ett bra pris. 

Det självklara valet heter HTC Greyline
™.

Kantslipningskit

HTC GL 270 byggs 
enkelt om till en kantslip.

SE_Greyline_pris_A4.indd   12010-07-01   11:37:47





Tidermans gör 
      ditt arbete enklare!
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   38   Tidermans nya bodsatsning

56  Esbjörs gör 
mål för Nifty Lift

Nu lanserar Tidermans Hyrmaskiner AB en ny serie lågenergibodar i samarbete med till-
verkaren Flexator. De nya bodarna är ett led i en större och kontinuerlig satsning på bättre, 
mera kundanpassade samt framförallt miljöanpassade och mera energisnåla bodar.

Välkommen till ExpoRent

I N N E H Å L L

Bäste läsare av Svensk Rental Tidning

Nu är de flesta av oss tillbaka i allvaret igen efter en fin men 

allt för kort sommar. Den försvann lika fort som den kom 

framförallt för att den var efterlängtad. Och inte kan vi klaga 

på vädret heller. Juli blev en kanonmånad på de flesta håll i 

landet. Så här långt i augusti har det dock varit marknad för 

våra länspumpleverantörer. Det västra delarna av landet har fått 

och får rikliga mängder med vatten.

Mina hemtrakter, d v s västra Värmland, är som vanligt 

översvämmade. Jag såg faktiskt ett helt osannolikt klipp på 

youtube där några åker Wake Board efter en bil på gatorna och 

i dikena mitt inne i Arvika. På bara några timmar var stora delar 

av stan helt översvämmad på sina ställen. 

Man kan i sådana här lägen undra vad som hänt med våra 

väderförhållanden. Något är på tok i alla fall och det handlar 

nog inte om att det är normala väderförändringar. Istäcket 

på nordpolen har i det närmaste halverat vilket hotar djurlivet 

däruppe och då framförallt våra isbjörnar. Fortsätter vi i den här 

takten kommer glaciärerna runt Mount Everest att vara som 

bortblåsta om sisådär 20 år och då kan vi prata om vårfloder. 

Det som händer i Pakistan just nu är också en oerhörd tragedi 

jämförbar med en tsunamikatastrof fast en mera långsam sådan. 

Trots detta överrumplades människor och fick lämna både hus, 

hem och familjemedlemmar.

Här hemma i trygga Sverige har vi lite svårt att greppa den 

här typen av händelser att p g a vädret mista i princip allt som 

man har av värde i livet ifråga om närstående och materiella 

ting och bara på någon timme. Allt vänds på ände som i ett 

trollslag.

Nu kanske vi inte ska börja hösten arbete med enbart tråkig-

heter men ibland tål det att stanna till och fundera lite hur olika 

livets lotter falla. Att vi kan vara med och dra vårt strå till stacken 

vad gäller att minska effekterna av den globala uppvärmningen 

är helt klart. Här finns en rad olika saker vi kan göra och det har 

vi berättat om i ett tidigare nummer av tidningen. Många små 

förändringar i vårt levnadsmönster kan bidra till mycket om vi 

dessutom är många som hjälps åt. Ett annat exempel på detta 

hittar du på sidorna 36-37 där vi skriver om Tiderman Hyrma-

skiners satsning på lågenergibodar som dels minskar effekterna 

på energin och dels har en lägre produktionskostnad. Det finns 

som sagt mycket vi kan göra bara vi tänker till lite.

Det här numret av SRT ser lite annorlunda ut beroende på 

att det samtidigt fungerar som utställarkatalog för mikromässan 

ExpoRent som arrangeras i samarbete med Hyrex-Kedjan och 

parallellt med föreningens höstmöte på InfraCity i Upplands 

Väsby norr om Stockholm. Ena halvan av tidningen är SRT 

och den andra upp-och-nervända delen är SRTs systertidning 

Professionell Demolering, som i sin tur utgör utställarkatalog och 

mässtidning för den större mässan DEMCON. DEMCON är som 

bekant en mässa för den Nordiska demoleringsbranschen.

Under två dagar, 9-10 september, har besökarna på 

de båda mässorna möjlighet att stifta bekantskap med 105 

företag som levererar utrustning till dessa branscher. Det kom-

mer dessutom att genomföras en internationell håltagartävling, 

demonstreras liftar, borras i betong, krossa betong, saneras, rena 

betongslam, återvinna olika typer av rivningsrester, bekämpa 

damm med vatten och mycket annat. Demonstrationerna 

kommer att ske på DEMCONs utomhusområde. Till detta skall 

läggas ett antal intressanta seminarier direkt på mässgolvet som 

är kostnadsfria för besökarna. Den kände trendanalytikern Göran 
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Adlén kommer att föreläsa på torsdag kl. 13.00 i ballroom 

och på kvällen samma dag arrangeras en galamiddag klocka 

19.30 också i ballroom. På middagen beräknas omkring 350 

gäster och självaste Bonkegänget med Mats Båthen i spetsen 

står för underhållningen.  

Dessutom håller ett antal branschföreningar förutom 

Hyrex-Kedjan sina möten på InfraCity inklusive Riv & Sa-

neringsentreprenörerna, Håltagningsentreprenörerna, Leve-

rantörsföreningar och den paneuropeiska rivningsföreningen 

European Demolition Association, EDA. EDA anländer med 

omkring 100 delegater den 8 september och håller sina 

möten under två dagar.

När du får detta nummer av SRT är det bara någon dag 

kvar till att ExpoRent- och DEMCON-mässorna startar med 

alla sina aktiviteter. Jag hoppas att få träffa många av er där. 

Se 9-10 september som en uppstart inför höstarbetet. En höst 

som redan nu vittnar om att marknaden återvänt på ett mera 

påtagligt och positivt sätt än vi upplevt på länge.

 
Jan Hermansson, Redaktör

För Joacim Esbjörs var hockeyn allt. Efter 13 
säsonger på elitnivå satte dock en knäskada 
stopp för hockeykarriären. Men Joacim sadlade 
om deppade inte för det. Idag spelar han för det 
egna laget Liftab och säljer Nifty Lifts produkter 
på marknaden.
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