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Bäste läsare
Vad skulle du göra om du ägde 391 miljarder svenska 
kronor? Skulle du välja att skänka dem till välgörande 
ändamål som Facebooks skapare Mark Zuckerberg 
nyligen meddelade? Endast en procent av värdet på 
de aktier han och hans fru kommer att testamenteras 
till parets nyfödda dotter, en testamentsgåva med ett 
värde på cirka fyra miljarder svenska kronor.

Den här typen av pengarsummor går inte riktigt 
att begripa för oss vanliga människor, tänker du kan-
ske? Men faktum är att Mark Zuckerberg är en ganska 
vanlig människa. Han kommer från staten New York 
och hans familj praktiserar judendomen men hävdar 
att han själv är ateist. Han har studerat vid Harvard 
Universitet men avslutade sina psykologistudier 2006 
utan examen. Jag antar att han hade andra saker 
att tänka på vid den tidpunkten då Facebook, som 
startades 2004, hade börjat ta fart. Facebook har 
idag omkring 1,35 miljarder användare som logga 
in och använder siten minst en gång i månaden. Det 
är ungefär hela Kinas befolkning eller en femtedel av 
jordens befolkning som idag ligger runt sju miljarder. 
Facebook är ett amerikanskt bolag (incorporation) som 
är börsnoterat på NASDAQ-börsen i New York sedan 
maj 2012. Det totala värdet av aktierna uppskattas 
till totalt cirka 150 miljarder US dollar varav Mark 
Zuckerberg och hans fru äger cirka aktier till ett värde 
av cirka 45 miljarder dollar, ett belopp som ungefär 
motsvarar landet Serbiens bruttonationalprodukt.

Personligen tycker jag att det är stort att en rela-
tivt ung kille på 33 år tar ett sådant beslut att under 
sin livstid donera merparten av sin förmögenhet till 
välgörande ändamål. Donationerna kommer dock 
naturligtvis göras kontrollerat och under hela hans 
livstid. Men samtidigt räcker även de fyra miljarder 
kronorna familjen har kvar ganska långt också. I 
det perspektivet är det lättare att förstå varför han 
tog beslutet att donera merparten av sin förmögen. 
Med lite enkel matematik innebär det att under de 
närmast 52 åren, tills Mark Zuckerberg är 85 skulle 
hans familj ha ungefär 6,3 miljoner svenska kronor 
att leva på per månad, förutsatt att inte aktievärdet 
rasar allt för mycket. 

Det finns hopp om framtiden. Inte bara för att 
Mark Zuckerberg gör den här donationen utan för 
att den unga generationen i ganska stor omfattning 
har väldigt sunda åsikter, tänker rätt och riktigt, lever 
miljövänligt och energisnålt och många gånger har 
betydligt mera vett än generationerna innan.

Jag får lite då och då tillsägelser av mina barn typ; 
“Låt inte vattnet rinna när du borstar tänderna” eller 
“Stäng av teven om du ändå inte tittar på den”. Borde 
inte jag begripa det själv? Ett annat bra exempel är 
också de unga operatörer som arbetar inom bygg- och 
anläggningsbranschen idag. De flesta ställer sig posi-
tiva till, och till och med efterfrågar, nya hjälpmedel och 
metoder som förbygger arbetsskador och värnar om en 
bättre arbetsmiljö både för de som arbetar direkt eller 

indirekt med byggindustrin. Det finns ett intresse för 
att öka effektivitet och kvalitet utan att ge avkall på 
höga säkerhetsnivåer eller strikta nivåer avseende bul-
ler, vibrationer eller utsläpp. Det finns en medvetenhet 
hos våra ungdomar som är beundransvärd. Ge dom 
möjlighet att ta för sig i arbetslivet och visa vad dom 
kan. Tro på dem. I dessa tider när vi bombarderas av 
tragiska nyheter om hänsynslösa terrordåd utförda 
av ofta av unga fanatiker som fullständigt tappat 
tron på mänskligheten är det skönt att höra om unga 
människor som faktiskt aktivt vill göra något för att 
världen ska bli bättre.

God Jul till er alla med en bön om en bättre värld.
 

Jan Hermansson, 
jan.hermansson@pdworld.com

Chefredaktör

VAD SKULLE DU GÖRA MED 391 
MILJARDER SVENSKA KRONOR?
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Case korade de bästa Case-maskinförarna

Sandvik Construction kommer inte att 
ställa ut på Bauma i april nästa år

Komatsu tar 
över Lenhoff

Slutsålt 

Arnessons utsett till 
Gazellföretag

Lämnar Sandvik

För andra året i rad blev Janne 
Ensio Leppånen från Finland to-
talvinnare i maskinoperatörstäv-
lingen Case Rodeo International 
Final, som är den årliga tävlingen 
som utser de bästa operatörerna 
av Case entreprenadmaskiner. 
Finalen ägde rum den 16 till 18 
oktober på Cases kundcenter i 
Monthyon utanför Paris.

Leppånen segrade över 43 hög-
kvalificerade operatörer som repre-
senterade 18 länder i Europa. Och 
han vann en resa för två till USA.

Sveriges bästa Case-maskinfö-
rare, Janne Hirsikangas, som dri-
ver entreprenadföretaget Gräv & 
Schakt AB i Motala, kom på andra 
plats i  tävlingsgrenen ”Big Thun-
der Backhoe Test”. 

Här fick deltagarna använda 
en 695ST traktorgrävare med 
grävskopa för att plocka upp fem 

bollar, en och en placerade på 
fem platser på olika avstånd, och 
gör så många mål som möjligt i 
en basketkorg. Janne Hirsikangas 
son, Niklas Rydholm som också 
är en skicklig maskinoperatör på 
Gräv & Schakt AB i Motala, vann 
den särskilda grenen ”Mechanical 
Bull”, det vill säga tjurridning.

Den tredje deltagaren i det svens-
ka laget som var med i Paris heter 
Stefan Moberg och jobbar på Häv 
& Gräv i Östergötland. Robin Aldén 
från Cases generalagent i Sverige, 
Maskinia AB, var lagets handledare.

Case Construction har sedan 
många år anordnat maskinope-
ratörstävlingen Case Rodeo där 
varje landsagentur får ta ut ett lag 
som representerar landet i täv-
lingen. Finalen hålls sedan varje år 
på Case Customer Centre i Mont-
hyon utanför Paris.

Det händer mycket på Arnessons 
Betongborrning i Kil. Under de 
senaste åren har man satsat hårt 
på expansion, bland annat inom 
området balkongrivning där man 
idag utför arbeten över hela Skan-
dinavien. Nyligen fick man också 
motta den prestigefyllda utmär-
kelsen att vara en Gazell-företag. 
Sveriges Gazell-företag utses av 
tidningen Dagens Industri och 
innebär att Arnessons är ett av de 
företag i Sverige som växer snab-
bast och är mest lönsamma. Som 
Dagens Industri själva uttrycker 
det är man som Gasellföretag en 
av Sveriges hjältar. Ett bolag som 
skapar jobb, driver tillväxten och 
inspirerar andra att följa i ens fot-
spår. Som bekant såldes verksam-
heten till tre nya ägare för några år 
sedan medan de gamla ägarna ar-
betade kvar i bolaget. Efter drygt 
ett par år hoppade två av de nya 
ägarna av. Sedan några månader 
tillbaka är heller inte den tredje 
nye ägaren kvar och bolagets 
gamla ägare har tagit över ägan-
det i bolaget igen. Sedan 2012 har 
bolaget näst intill fördubblat sin 
omsättning och 2014 rapporte-
rade man en omsättning på drygt 
56 Mkr.

www.arnessons.se

Den tyska ägarfamiljen Lenhoff har 
beslutat att sälja hela sin ägarandel 
av Lenhoff group till Komatsu Eu-
rope. Det framgår av ett pressmed-
delande från det tyska företaget.

”Det här avtalet innebär stora 
fördelar för båda företagen. Len-
hoff kan dra nytta av Komatsus 
globala närvaro, finansiella och 
tekniska styrka, medan Komatsu 
får en större produktportfölj med 
Lenhoffs innovativa produkter”, 
konstaterar bolagen.

”Med det här strategiska beslu-
tet är Lenhoff som bäst positione-
rat för framtiden”, kommenterar 
Peter A. Lehnhoff, bolagets vd.

 Enligt företagen innebär avta-
let inget vad gäller produktionen 
och dess 180 anställda.

Mats Backman, ekonomi- och fi-
nansdirektör, CFO, har beslutat 
lämna Sandvik för att tillträda 
en motsvarande tjänst som CFO 
på bilsäkerhetsföretaget Autoliv. 
Han tillträder sin nya befattning 
senast den 1 juni 2016. Processen 
att utse en efterträdare har inletts.

”Jag är tacksam för Mats Back-
mans bidrag där han har varit en 
viktig medlem i koncernledning-
en. Samtidigt är jag glad att Mats 
stannar kvar för att säkra en bra 
överlämning till efterträdaren. Jag 
önskar honom all lycka i hans nya 
befattning”, säger Björn Rosengren, 
VD och koncernchef i Sandvik.

Mats Backman har arbetat på 
Sandvik sedan 2007.

Företaget har istället beslutat att 
satsa på mer regionala och lokala 
evenemang närmare kunderna. 
Det skriver Sandvik Construction 
i ett pressmeddelande.

”Det här gör att vi kan utveckla 
kundrelationer under mer kon-
trollerade former”, säger vd Ding-
gui Gao.

Produktlanseringar kommer 
att ske under egna event i Europa 

under 2016. Som en del i denna 
kommunikationsstrategi kommer 
företaget bland annat att anordna 
en- och tredagarsevent.

”Vi har många kundfokuserade 
aktiviteter planerade, som vi tror 
kommer att ge större fördelar, och 
vi ser fram emot att möta våra 
partners och kunder”, avslutar 
vd:n.

www.sandvik.se

Den 1 juni 2015 släpptes nyheten 
om att branschföreningen Ma-
skinLeverantörernas medlemmar 
går samman och arrangerar bran-
schens nya mötesplats Svenska 
Maskinmässan på Solvalla i cen-
trala  Stockholm. Nu, fem månader 
efter nyheten släpptes, är succén 
ett faktum. Alla montrar är bokade 
så mässan är redan slutsåld.

”Vi har aldrig tidigare mött ett 
så stort intresse, både från utstäl-
lare och besökare”, säger Gab-
riel  Börjesson, mässansvarig för 
Svenska Maskinmässan.

Även om MaskinLeverantörer-
na är medvetna om att det fanns 
ett stort intresse från branschen 
att  göra en egen mötesplats, blev 
Björn Bäckström imponerad över 
det positiva engagemang som  de-
ras medlemmar visar. 

”Det är roligt att se att bran-
schen verkligen ställer sig bakom 
Svenska Maskinmässan och vill 
göra arrangemanget till något all-
deles extra. Att alla maskinleveran-
törer är samlade på ett och samma  
ställe är unikt”, säger Björn Bäck-
ström, VD MaskinLeverantörerna.

Björn är även väldigt noggrann 
med att poängtera besökarnas vikt 
för mötesplatsen. ”Mötesplatsen är 
till för dem. Vi gör en mässa som 
skall stå för trygga och lönsamma 
affärer där  maskinerna står i focus”. 

Utställande företag på Svenska 
Maskinmässan återfinns på www.
maskinmassan.se där registrering-
en för besökare också är öppen.

Bobcat Sverige AB har anställt 
Björn Sällström som säljare i Gö-
teborg.

Björn har 25 års erfarenhet från 
branschen, kommer närmast från 
Beck Maskin AB.

www.bobcat.se

Ny säljare hos Bobcat



* JÄMFÖRT MED HUSQVARNA PG 820

HUSQVARNA PG 820 RC
Effekt 13 kW
Märkström 28 A
Slipbredd 820 mm
Slipskiva 270 mm
Sliptryck totalt 290 kg
Vikt 536 kg

HUSQVARNA PG 820 RC

NYHET!

www.husqvarnacp.se

Copyright © 2015 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)

Är du världens mest  
produktiva golvslipare?
Då är den här till dig: Vår nya fjärrstyrda, självgående Husqvarna PG 820 RC.  
En verkligt unik maskin, som tar dig till en helt ny nivå av prestanda och arbets-
resultat. Vår Dual Drive Technology ™ ger dig som vanligt suverän produktions- 
takt och obegränsad kontroll över processen. Med den trådlösa fjärrstyrningen  
kan du nu göra två personers jobb samtidigt och därmed maximera ditt dagsverke.  
Vill du veta mera? Besök vår hemsida eller kontakta din Husqvarna-representant idag!
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Arbeta snabbare 
och mera ergonomiskt 

- Ökad flexibilitet och bättre prestanda   

- Jobba smart och undvik slitageskador 

Bobcat fortsätter att förstärka

Swecon har slutit ett avtal som 
innebär att man tar över Länsför-
säkringars inlösta entreprenad-
maskiner av märket Volvo.

”Både Länsförsäkringar och 
vi på Swecon har sett fördelar 
i ett samarbete vilket nu har 
mynnat ut i en helhet kring 
reparationer, reservdelar och 
inköp av begagnade maskiner”, 
förklarar Petra Engström-Ha-
raldsson, chef för marknads-
support vid Swecon.

De Volvomaskiner som landar 
hos Länsförsäkringar kommer 
att skickas till Swecons demon-
teringsanläggning i Eskilstuna. 
Där plockas användbara reservde-
lar bort och testas för försäljning 
medan resten återvinns.

”Det här blir ju också stabilt för 
Länsförsäkringar och deras kunder 
som nu vet vart de ska vända sig. 
Det blir ett helhetsgrepp som verk-
ligen gynnar kunderna”, förklarar 
Petra Engström- Haraldsson.

Swecon och Länsförsäkringar i avtal 
om inlösning av entreprenadmaskiner

Bobcat Svenska AB utvidgar och 
flyttar till nya lokaler på Bessemer-
gatan 1, Ringön i Göteborg och har 
anställt Björn Sällström som ny 
säljare i väst. Björn kommer från 
Beck Maskin och har jobbat i bran-
schen under manga år. Något som 

vi berättat om tidigare i tidningen.
Nytt är också att Bobcat även 

anställt Mats Svensson som säl-
jare. Mats är placerad i Hudiksvall.

Mats har tidigare jobbat på Stig 
Machine AB och har också arbetat 
i branschen under många år.



Pentruder står för durable performance, kvalitetsprodukter med hög prestanda och lång livslängd.  
Alla precisionsdelar tillverkas i vår egen verkstad, i moderna produktionsmaskiner och av de bästa  
europeiska, högvärdiga materialen. Vi har mer än 35 års erfarenhet av att utveckla och bygga trans- 
missioner och betonghåltagningsutrustning och fortsätter investera i produktutveckling för framtiden. 
Det senaste tillskottet till den modulära Pentruder-familjen är en radiofjärrkontroll för alla Pentruder  
HF-maskiner, väggsågar, vajersåg och borrmaskin.

 DURABLE PERFORMANCE

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

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

återförsäljare eller ring Björn på tel: 072 25 22 11 55.
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Nya LENOX Gold Power Arc –
Bågformade tigersågblad med 
oöverträffad prestanda. Lenox 
var världens 1:a tillverkare av bi-
metallsågblad och har sedan dess 
varit ledande i utvecklingen av 
sågblad. Nu har de tagit nästa 
steg i utvecklingen.

Med T2 teknologi, titanbe-
läggning och en ny aggressiv 
geometri har de utvecklat ett 
lite svängt bananformat sågblad 
som på ett ypperligt sätt avleder 
den uppkomna värmen. Resul-
tatet ger upp till fördubblad livs-
längd, jämfört med motsvarande 
raka blad. Samtidigt leder det 
till ökad produktivitet med ett 
betydligt snabbare sågförlopp. 
Bladen ingår i Gold-sortimentet 
som samtliga har titanbelagda 
tänder. Se bladet in action på län-
ken: https://www.youtube.com/
watch?v=b7UgmrPLP2g&nbsp;

Bladen finns i 28 olika längder 
och utförande anpassade för trä, 
metall, rivning och extrem metall-
sågning.

Schyssta bananer = 
LENOX nya tigersågblad!

Din kontakt
Västra Götaland: Thomas Johansson 031-712 421 28

Södra Sverige: Torsten Lindvall 031-712 41 22
Mälardalen/Norrland: Erik Andersson 031-712 41 29

Jernevikens GS-sågar 
finns i följande utföranden:
GS25 - sågdjup 25 cm
GS34 - sågdjup 34 cm
GS43 - sågdjup 43 cm

Skanna QR-koden 
och se mer av våra 
nya golvsågar

Jerneviken Maskin AB - Tel: 031-52 01 16

GOLVSÅGAR
klara för leverans 
GS34 och GS43 levereras i början av 2016 

Skanna QR-koden 
och se mer av våra 

Jernevikens GS-sågar 
finns i följande utföranden:
GS25 - sågdjup 25 cm
GS34 - sågdjup 34 cm
GS43 - sågdjup 43 cm

DIMACX GEN 2
Marknadens i särklass 

bästa klinga

NYHET!NYHET!NYHET!

Halvsida PDI.indd   1 12/14/2015   3:20:04 PM
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Hagmyr AB är det lilla företaget, nischa-
de mot specialapplikationer där företag 
som arbetar med håltagning ska kunna 

få sina specialbehov tillgodosedda. Verktyg för 
fräsning, sågning, slipning konstrueras och 
tillverkas för kundunika lösningar. Att ta fram 
verktyg och utrustning för att underlätta och 
kanske minimera antalet operationer för hål-
tagare vid specialjobb, är företagets vardag.

SMART UPPSAMLARE
I utbudet finns produkter som förser betong-
hål med invändiga spår för exempelvis tätning 
eller fixering. Extrautrustade eller modifierade 
sågklingor, som förser betongytor med spår i 
varierande utförande för till exempel kantstål i 
betonggolv o.s.v. En annan bra utrustningsde-
talj som bolaget säljer är de unika vattenupp-
samlarna, som används för att helt ta hand om 
borrslam eller borrdamm vid håltagning. Mil-
jön blir allt viktigare för de som arbetar med 
håltagning, men också för inomhusmiljö i 
allmänhet när håltagning genomförs där verk-
samhet pågår. Uppsamlarna sugs fast av våt-
dammsugaren och kan även ge ett visst stöd 
åt borrkronan vid uppstart. Här finns även 
specialvarianter av uppsamlare som möjliggör 

fixering av hela maskinen genom en kombina-
tion av sugfixtur och uppsamlare. Lösningen 
reducerar kraftigt tiden för uppstart då beho-
vet av fästhål för stativet elimineras.

Hagmyr AB är ett tydligt exempel på en 
leverantör som förser entreprenörer i håltag-
ningsbranschen med innovativa lösningar som 
ger ett mervärde i deras arbete. ”Vi är precis så 
stora att vi fortfarande har smidigheten att 
snabbt och kostnadseffektivt kunna ta fram 
allt från små serier till enstaka specialverktyg 
för kunder med bibehållen attraktiv prisbild”, 
säger Hagmyr själv. 

SÄLJER TOOLGAL
Hagmyr AB tillhandahåller de vanliga gång-
bara dimensionerna av diamantkärnborr med 
omgående leverans. Specialdimensioner till-
verkas med kort varsel. Diamantkärnborren är 
bestyckade med segment från Toolgal Indu-
strial Diamond Tools.

Att själv producera diamantsegment idag är 
inte lika självklart. Hagmyr AB har därför valt 
att åter introducera segment från det inter-
nationellt välrenommerade företaget, Toolgal 
från Israel. Toolgal har lång erfarenhet med 
gott fotfäste och startade sin verksamheten 

redan på 1960-talet. “Toolgal är en tillverkare 
med gott rykte och renommé som har sitt säte 
i Israel. Men de kanske var mera aktuella un-
der 90-talet på svenska marknaden än vad de 
är idag”, säger Hagmyr.

TIDEN MED OLSSON
Att Hagmyr AB, grundat 1994, etablerat sig i 
denna bransch, kan förklaras av Göran Hag-
myrs tidigare år hos Olssons DiamantVerktyg 
AB i Karlsborg. Tiden hos Olssons gav Göran 
en stor insikt. Där tillverkades inte bara borr 
och sågklingor utan även diamantsegmenten. 
Där utvecklades specialsammansättningar 
på diamantsegment för att klara av att bear-
beta materialtyper med avvikande egenskaper. 
Detta gav Göran Hagmyr stor erfarenhet av 
sammansättningen av diamantsegment, som 
Hagmyr AB har glädje av idag.

Verksamheten i Olssons Diamantindustri 
AB började egentligen vid Karlsborgs Stenhug-
geri som på sent 50-tal behövde bättre utrust-
ning för sin verksamhet. Man började helt en-
kelt att på egen hand tillverka diamantverktyg 
som kap- och slipskivor för att lösa de egna 
behoven.

När vetskapen spreds om dess diamant-
verktyg kom också förfrågningar från andra 
stenhuggerier om att få tillgång till dessa. Pro-
dukter med gott rykte spreds snabbt mellan 
kunder och efterfrågan ökade kraftigt. Under 
60-talet började man därför producera dia-
mantverktyg till andra företag och därmed var 
Olssons Diamantindustri AB ett faktum.

Vid den här tiden tillverkade Olssons alla 
delar inklusive diamantsegmenten. Det resul-
terade i att de byggde upp ett gediget kunnan-
de även för produktion av diamantsegment 
och tillsammans med kunnandet från sten-
huggeriverksamheten gav det fina möjligheter 
att anpassa produkter.

Olssons utökades och fler delägare kom till 
under 90-talet. Namnändrades till Olssons Di-
amantVerktyg AB och säljs så småningom till 
Husqvarna/Diamant Boart. Efter ytterligare 
några år försvinner varumärket ”Olssons” från 
marknaden. Därmed är Olssons DiamantVerk-
tyg ABs verksamhet till ända.

Göran Hagmyr har ett antal år i lednings-
gruppen hos Olssons Diamantverktyg AB 
bakom sig, och där medverkat vid utveckling-
en av betongverktyg. Han har där bl.a. arbetat 
med att ta fram speciella diamantsegment 
med nya egenskaper för att lösa specifika 
kundbehov.

Under 2016 utökas verksamheten hos Hag-
myr AB med Christer Linde som ansvarar för 
marknadsföring och kundkontakter. 

www.hagmyr.se

Hagmyr AB är ett företag i västra Sverige beläget i Hjo med 
specialitet inom diamantverktyg. Bolagets grundare och ägare 
var med redan på den tiden då det begav sig i håltagnings-
branschen. Karl G, som kallas Göran arbetade under ett antal 
år för Olssons Diamantverktyg.

Karl G Hagmyr AB med anor från Olssons

Christer Linde 
med Hagmyrs 
uppsamlare.

Karl Göran Hagmyr i egen 
hög person.

Christer 
(vänster) 
och Göran 
i samspråk 
i ämnet 
diamantseg-
ment.
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Maskiniadagarna 2015 anordnades 
13-14 november på Maskinias hu-
vudkontor i Linköping. Besökarna, 

som kom från hela Sverige, fick se och prova 
nya modeller från både CASE och DOOSAN. 
Dagarna blev mycket lyckade tyckte besö-
kare, utställare och personalen på Maskinia 
och det hela slutade med besöksrekord!

NYHETER
Maskinia har anordnat Maskiniadagar på sin 
anläggning under ett flertal år nu och höst-
visningen 2015 var inget undantag. Besökarna 
kunde fritt vandra omkring på gården för att 
se och provköra både nya och begagnade ma-
skiner.

Ett flertal maskiner ur Case nya D-serie av 
bandgrävare fanns på plats under visningen 
och var tillgängliga för provkörning, de nya 
bangrävarna väckte stort intresse då de har 
en ännu mer utvecklad hydraulik samt att 
motorn uppfyller Steg IV-kraven helt utan 
dieselpartikelfilter. Även Case nya kompakta 
hjullastarserie, F-serien, representerades av 
maskinmodellen 321F som stod redo för be-
sökarna.

På Doosan sidan fanns både bandgrävare 
och hjulgrävare på plats ur den nya 5-serien. 
Den nya serien uppfyller Steg IV-kraven, 
utan dieselpartikelfilter, har ny hydraulik 
som ger högre produktivitet och en ökad 
komfort. De maskinerna som väger över 30 
ton har Scania-motor vilket borgar för en 
riktig kvalitetsmaskin. Doosan minsta ma-
skin, nyheten DX19, fanns även på plats för 
intresserade besökare.

BESÖKSREKORD
Årets höstvisning visades också bli den mest 

besökta visningen i Maskinias historia! Cirka 
450 besökare kom till visningen under de två 
dagarna vilket är det högsta antalet någon-
sin.

”Att Maskinia på två dagar får över 400 
besökare visar att detta är ett populärt och 
uppskattat evenemang för våra nuvarande 
och blivande kunder”, säger Maskinias 
marknadsansvarige Daniel Gustavsson.

STUNTFÖRARE
En annan nyhet på höstens visning var att 
Case stuntförare, Steven Beardmore, hade 
flugits in för att visa besökarna vilka stabila 
och robusta maskiner Case har. Steven har 
medverkat i ett flertal stora filmer såsom 
Bondfilmen Casino Royale och Hitman: 
Agent 47, där han utfört stunts med entre-
prenadmaskiner.  Han utförde spektaku-
lära uppvisningar med både bandgrävaren 
CX250D och hjullastaren 721F och besö-
karna fick verkligen se maskinerna testas till 
sina yttersta gränser.

LEVERANTÖRER PÅ PLATS
Ett flertal av Maskinias leverantörer fanns 
även på plats och ställde ut i egna montrar 
i utställningshallen under visningsdagarna 
och intresserade kunder hade möjligheten 
att få svar på sina frågor om tillbehör och 
utrustning.

”Vi är mycket nöjda med Maskiniadagar-
na i år”, berättar Marknadsansvarige Daniel 
Gustavsson. ”Att bjuda in kunderna till en 
sådan här aktivitet skapar en närhet mellan 
Maskinia och kunden. Här kan kunden titta 
på våra nya maskiner, lokaler och verkstad i 
sin egen takt och vår personal finns på plats 
för frågor.”

Besöksrekord på Maskiniadagarna 2015

För femte året i rad hade Fredheim Maskin 
sin årliga maskinvisning i Spydeberg den 
22-24 okt dit de bjöd in kunder från Norge 

och Sverige för att visa krossverk och sorterare 
i produktion. Under de soliga dagarna kom det 
drygt 130 personer som var intresserade av att 
få se demonstrationen av maskinerna. Freda-
gen var mest besökt då det också gavs en kurs 
i underhåll och användande av maskinerna. 
Nytt för i år var att det visades krossverk från 
Sandvik då Fredheim Maskin har blivit återför-
säljare för dessa i Norge.

Under dagarna visades totalt 30 maskiner 
med en vikt av ca 900 ton och hela 12 maskiner 
i full produktion. Det var 4 serier med maski-
ner som visades vilka var följande: Keestrack 
Saturno krossverk med Keestrack Frontier sor-
terare bakom; Keestrack Apollo krossverk med 
Keestrack Novum sorterare bakom; Keestrack 
Argo krossverk och Sandvik krosslina med 
Keestrack Frontier sorterare bakom. Besökar-
na fick också se Keestrack Destroyer krossverk 
som används bl.a. till att krossa asfalt, betong 
och tegel dvs. till återvinning. Under de tre de-
modagarna matade man de olika linorna med 
sprängsten så att besökarna kunde se de olika 
linorna i produktion till besökarnas fulla nöje. 
På Fredheim Maskins anläggning i Spydeberg 
hade man ordnat det så att besökarna kunde 
få se och klättra på de olika maskinerna som 
stod uppställda där och när magen kurrade 
fanns det hamburgare, korv, vå²or och tårta 
att förlusta sig med. Det var en väldigt positiv 
feedback från besökarna och Fredheim Maskin 
tyckte att arrangemanget var väldigt lyckat.

På söndagen avgick flyget med destination 
Prag. Under fabriksbesöket på måndagen fick 
man se en ny fabrikshall för full produktion av 
maskinerna. Där fick man se hur maskinerna 
byggdes med start från den stora plåtskivan 
där delarna skars ut för att sedan svetsas ihop 
till olika maskindelar. Svetsningen impone-
rade på besökarna då dom såg att det gjordes 
manuellt med ett resultat som var enastående 
i jämförelse med robotsvetsar. Man fick se hur 
alla delar var för sig gick in i pulverlackeringen 
innan monteringen genomfördes. Efter fa-
briksbesöket gick resan med buss tillbaka till 
Prag för en kväll i gamla staden med restau-
rangbesök och nöjen. Det var ett mycket nöjt 
sällskap som anlände till Gardemoen på tisdag 
eftermiddag och alla var väldigt nöjda med re-
san.

www.fredheim.maskin.se

KEESTRACK-DAGAR



Gå in på dustcontrol.se och läs mer om hur vi tar hand om det du inte ser.

Vissa faror är lätta att upptäcka, en del faror ser man inte ens. De allra minsta 
partiklarna som är osynliga för dig, tar sig längst in i lungan, och stannar där. 
Den bästa lösningen är därför att suga upp osynligt och synligt damm direkt
vid källan. En ren arbetsmiljö leder dessutom till en friskare arbetsplats, färre 
driftstopp och högre produktkvalitet. Något som vi kallar för Healthy Business.

DET FARLIGA ÄR DET DU INTE SER

SYNLIGT
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BETONGHÅLTAGNING

036-71 23 30WWW.WIREKAPNING.SE

Tyvärr är det lite svårt att få håltagarna 
att öppna sina hjärtan och berätta om 
sin verksamhet. Responsen på material 

är ganska svag. Vi vet inte riktigt vad det beror 
på. Är det på grund av att man inte vill slå sig 
för bröstet, eller att man inte vill berätta vad 
man göra för sina konkurrenter eller PD inte 
är rätta kanalen.

EN TRADITION I BRANSCHEN
Under 20 år har vi verkligen bemödat oss om 
att nå ut till håltagarbranschen och vi vet att vi 
gör det också. Men det menat inte bara dom 
som utför tjänsterna eller säljer utrustningen 
utan framförallt till de byggare, fastighetsbo-
lag och förvaltare, industrier, stat, landsting 
och kommun med flera som köper in tjäns-
terna. Det är ju framförallt för dem vi vill be-
rätta om håltagarbranschen. Så underskatta 
inte PD, använd tidningen som ett redskap 
i din marknadsföring. I år avverkade vi 20 år 
som branschtidning och vi tänker avverka yt-
terligare 20 år. Dock troligen inte med samma 
personer i redaktionen som nu.

Vi har under året pratat ganska mycket 
om konjunkturerna under 2015. Längre fram 
i texten kommer du att kunna läsa en del om 

Varje år i juletid sedan 20 år tillbaka har Professionell 
Demolering publicerat sin Håltagningsspecial. Håltagnings-
specialen är en sort sammanfattning av håltagaråret i sin hel-
het och dels en beskrivning över vad några av håltagare hållit 
på med under året och här kommer den igen.

HÅLTAGNINGSSPECIALEN 2015

vad hålatagarna själva tycker. Det här är andra 
året som Professionell Demolering fungerar 
som informationskanal för HiB (branschför-
eningen Håltagningsentreprenörerna). I varje 
utgåva finns en sida avsatt för information 
från föreningen tillsammans med alla de ar-
tiklar och notiser i varje utgåva med koppling 
till håltagarbranschen.  Nyheter från HiB hit-
tar du också i stor omfattning på föreningens 
nyhetshemsida www.hib.nu.

NYHETER FRÅN VÅRA TILLVERKARE
På tillverkarsidan har kanske inte hänt några 
riktiga innovationer men en hel del nyheter 
has skådat dagen ljus. På World of Concrete 
lanserades en del nyheter men det handlade 
främst om uppgraderingar på håltagarsidan. 
De största nyheterna och då pratar vi innova-
tioner var lanseringen av högfrekventa kedje-
sågar från Husqvarna och Pentruder. Sedan 
har en del nya generationer av diamantverktyg 
lanserats tillsammans med andra uppdatering 
av maskiner och utrustningar. Produkter som 
fått en del uppmärksamhet är Oxysans luftre-
nare som säljs av Midhage, nya borrstativ som 
säljs av Midhage och SDC. Båda sortimenten 
tillverkas av Mpirum. Andra nyheter är att 

Husqvarna anställt ett antal säljare samt öpp-
na nya servicecenter både i Göteborg och nu 
nyligen i Stockholm norra (Barkarby). Man har 
under året också ökat försäljningen av sitt nya 
torrkapsortiment Varicut för att inte tala om 
Diagrip. Tyrolit har blivit auktoriserad service-
partner till HTC. Husqvarna lanserade i bör-
jan av året flera nya uppgraderade kapar. HTC 
släppte en uppgraderad stoftavskiljare och 
lanserade samtidigt ett uppgraderat T-Rex-
verktyg. Stora nyheten på World of Concrete 
i februari var nya AirFlow från HTC. Också 
Pullman har släppt flera nyheter i början av 
året och i längre fram i den här artikeln kan 
du läsa om fler nyheter. Scanmaskin släppte i 
början av året en ny smart golvslip som hjälper 
operatören under slipningen eller poleringen. 
Jerneviken kör hårt med sin egen serie av dia-
mantverktyg med positionerade diamanter 
kallad Dimacx. Lagom till jul släpper man sin 
nya golvsågserie och uppgraderade HF-serie 
av handkapar och sågar. Wacker Neuson har 
lanserat en uppgraderad serie av bensindriv-
na golv- och asfaltslipar. Hilti har under året 
lanserat sitt Cut Assist-system även för deras 
borrsystem inklusive en ny Auto Feed. Enligt 
Hilti själva sparar systemet upp till 40% i tid 
för håltagaren då han kan göra något annat is-
tälle för att stå och veva borren manuellt. Hilti 
har också släppt en utbytesmodul för diamant-
borr som är en ring längst ut på borret som kan 
bytas ut där alla diamantsegment sitter. På det 
här sättet slipper håltagare bära runt på hela 
borrstål utan behöver bara en utbytesring för 
varje dimension. För något nummer sedan be-
rättade vi om göteborgsföretaget som utveck-
lat en digital hjälpreda för håltagare kallad Ch-
ronox. I numret som du håller i din hand finns 
ytterligare en del nyheter omnämnda. 

Den enda verkliga mässan för vår bransch 
blev Intermat i Paris i våras då det inte blev någon 
Byggmaskiner i år. På Maskinexpo ställer inte så 
många leverantörer till håltagningsbranschen ut. 
Men snart är det dags för håltagnings- och riv-
ningsbranschens egen mässa, DEMCON, som 
arrangeras på InfraCity 29-30 september nästa år.    

MÅNGA NYHETER FRÅN PULLMAN
Färska nyheter för detta nummer finns det 
också några stycken. Pullman kommer nu med 
en rad nyheter lagom till nyåret.

Man släpper lufterenare A4000 som är av-
sedd för de riktigt stora jobben, den har en ka-
pacitet på 4000m³/h och klarar av arbetsytor 
upp till 200-250 m². Maskinen har ett centralt 
utblås baktill där avledningsslang kan mon-
teras. Den är utrustad med engångsförfilter 
och fyra stycken H13-filter. Hepafiltren är av 



PROFESSIONELL DEMOLERING
VI HAR DE RÄTTA VERKTYGEN

    RIVNINGSVERKTYG        ÅTERVINNINGSVERKTYG    DEMOLERINGSVERKTYG

AMAS Svenska AB   0171-48 74 00
info@amas.se   www.amas.se

Ulf Dolfei
0171-48 74 01

ulf@amas.se

Magnus Uppsten
0171-48 74 02

magnus@amas.se
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  Huvudkontor Båstad:     Göteborg:    Solna:
      Box 1070  0431-710 00        Marieholmsg. 10B 031-19 88 80      S:t Ansgars väg 6    08-23 29 00 
269 21  Båstad     info@midhage.se  415 02  Göteborg      info.gbg@midhage.se  169 51  Solna       solna@midhage.se www.midhage.se

Det finns i Håltagarkatalogen!Det finns i Håltagarkatalogen!

Beställ nya katalogen nu



16    Branschtidningen Professionell Demolering • 4-2015

DEMOLERINGSUTRUSTNING
NPK står för hög kvalitet och prestanda. Vi levererar pålitliga 
och slitstarka verktyg till rivningsbranschen. 
I sortimentet hittar du: 
• Hydraulhammare • Betongkrossar 
• Betongsaxar • Kompaktorer 
• Stålsaxar • Demoleringsgripar WWW.SEMAB.ORG

DEMOLERINGSUTRUSTNING
NPK står för hög kvalitet och prestanda. Vi levererar pålitliga 
och slitstarka verktyg till rivningsbranschen. 
I sortimentet hittar du: 
• Hydraulhammare • Betongkrossar 
• Betongsaxar • Kompaktorer 
• Stålsaxar • Demoleringsgripar 

SAVE TIME 
SAVE FUEL
 WITH NPK POWERBOOSTER

CRUSHER S-13XCR

samma sort som dem i A1000 vilket ses som 
en stor fördel då användarna inte behöver ha 
ytterligare ett sorts filter på lager. Filterramen 
är monterad med gångjärn och spännen för att 
filterbytena ska kunna göras enkelt och snabbt. 
Lätt att förflytta då den är utrustad med lås-
bara non-marking-hjul. Lyftöglor finns för att 
enkelt kunna flytta den mellan olika arbets-
platser. Utrustad med varningslampa som vi-
sar när det är dags att byta filter.

MOTOREFFEKT (kW)  3
VIKT (kg)  69
LUFTFLÖDE (m3/h) 4000
GROVFILTER  Ja
HEPAFILTER  H13
INDIKATORLAMPA Ja
STORLEK (mm, LxBxH) 770x820x1000

FLERA NYHETER FRÅN TYROLIT
Under året har Tyrolit släppt en hel del nytt 
också. Sammantaget handlar det om Torr-
borrsystemet DME19DP, väggsågen WSE811, 
bordssågen TRE250, högfrekventa borrmotorn 
DME36, nya golvsågblad och Tyrolit Easy Con-
cept, som är en finansieringslösning för kun-
dens hela maskinpark. Ett alternativ till Hiltis 
Fleet Management-koncept.

Torrborrsystemet DME19DP DME19DP*** 
i kombination med TYROLIT TGD® är lös-
ningen för dig som ska borra i armerad betong. 
DME19DP*** är en högeffektiv kärnborrma-
skin  för torrborrning som kan köras både med 
och utan slag. Den är utrustad med elektronik 
för mjukstart och LED indikatorer som visar 
belastningsgrad. Den pålitlig och stabil borr-
maskinen har en enkel drift tack vare kontroll-
panel med inbyggd last- och tjänsteindikator. 
Maskinen kan förses med diverse tillbehör så-
som ModularDrill™ snabbkopplingssystem och 
universalplattor. En nyhet tidigare under året 
är den nya kompakta väggsågen WSE811*** 
som enligt Tyrolit är världens lättaste väggsåg 
i sin kategori. Imponerande kraft med  ultra-
compact P2® motor. Optimal skärhastighet tack 
vare integrerad matningsautomatik.

Enkel montering och demontering. Endast 
en elkabel och en vattenslang. Den solida kon-
struktionen, i kombination med den låga vik-
ten och starka motorn gör WSE811*** till den 
perfekta väggsågen för de flesta uppgifter. En 
annan nyhet är bordsågen TRE250 som har en 
skärlängd upp till 1 m. Tack vare fällbara ben 
med hjul är sågen lätt att transportera och för-
vara. TRE250 *** ger hög flexibilitet tack vare 
många justerings- och användarmöjligheter. 
Rena snitt tack vare ett precist  såghuvud och 
en robust konstruktion. Nästa nyhet ut i år är 
högfrekvenmotorn DME36***. Enligt Tyrolit 
är motorn den nya standarden när det gäller 
kompakthet och vikt. Motor ger maximal pro-
duktivitet med Tyrolits  innovativa och effekti-
va P2® -teknik. Borrhastigheten benämns som 
optimal tack vare  6 justerbara hastigheter.

Enkel hantering med hjälp av en intelligent 
kontrollpanel med inbyggd prestanda och Ser-
viceindikator. Högt skydd (IP66) mot damm 
och vatten garanterar en säker drift av maskinen 
under borrning. Motorn kan förses med diverse 
tillbehör såsom  Modular Drill™ snabbkopplings 
system och universalplattor. Under våren 2015 
lanserade Tyrolit sitt nya sortiment av golvsågs-
blad kallat Premiun ***FSX. En nyhet är också 
Tyrolit Easy Concept som är en finansierings-
lösning som påminner om Hiltis Fleet Manage-
ment. Genom Tyrolit kombinerade verktygs- & 
maskinförsäljningstjänst erbjuder de en enkel 
finansiering av kundernas maskininköp.

Det hela går ut på att man under kontrakts-
tiden avstår sina ordinarie rabatter när man 
köper TYROLIT verktyg och delbetalar på så 
sätt samtidigt dina maskininköp.  I korthet vad 
som Tyrolit Easy Concept bidrar till är en enkel 
finansiering, kostnadsbesparingar, en perfekt 
matchenade systemlösning av Tyrolits maski-
ner och verktyg.  I korthet fungerar det så att 
kunden väljer ut maskin/-er från Tyrolits sor-
timent. Kunden och sin Tyrolits representant 
lägger tillsammans upp en plan på verktygsin-
köp under kontraktstiden. Genom att avstå av 
sina ordinarie rabatter på dessa verktygsinköp 
så finansierar kunden sina maskininköp.

DAMMKÅPOR 125 MM OCH 180 MM
Pullmans dammkåpor passar de flesta vanligt 
förekommande handslipsmaskiner som finns 
på marknaden. De levereras med flera olika 
adapterringar för att enkelt kunna monteras 
med handslipen. Snabba och enkla att montera. 

DAMMKÅPA TILL 
BORR- OCH HAMMARVERKTYG 
Dammkåpa till borr- och hammarverktyg. Pas-
sar de flesta verktyg på marknaden. Levereras 
med två slanglängder, har svivelhylsa. 

DAMMKÅPA TILL 
VINKELSLIP 125 MM OCH 230 MM 
Passar de flesta märken av vinkelslipar på 
marknaden. Levereras med flera adapterringar. 
Utrustad med borst i änden av kåpan.

Kunden använder fritt maskinen under 
hela kontraktstiden enligt avtalet. Tyrolit står 
för underhåll av maskinen och ev. reparatio-
ner under kontraktstiden (dock ej skador som 
uppstår p.g.a. otillbörlig användning/hante-
ring). Efter kontraktstidens slut eller fullföljd 
plan övergår maskinen i kundens ägo. Skulle 
inte planen vara uppfylld vid kontraktstidens 
slut faktureras kunden eventuellt restbelopp 
och därefter är maskinen kundens.



Top-5 om RM80 enligt Kristian:

 Mångsidig

 Inmatningskapacitet

 Bra slutprodukt

 Låg ljudnivå

 Driftsäker

ett starkt val! 

Billeberga • Borås
Malmköping • Luleå

Tel 010–456 70 00
www.opsystem.se

Kristian Nordbergh, 
Företagsledare
Tommy Nordberghs 
Maskin & Transport AB

För Tommy Nordbergh AB är nyckeln till framgång att hitta 
de bästa lösningarna till sina uppdrag. För det krävs en 
modern och kompetent maskinpark. 

”RM80GO! ger oss hög fl exibilitet och produktivitet. Det 
färdiga materialet är suveränt, oavsett vad som krossas. Ena 
veckan kör vi asfalt nästa vecka är det betong – året runt. 
Man blir förvånad över att en så liten tyst maskin kan producera 
så mycket. Vi är väldigt nöjda!” säger Kristian Nordbergh.

Mästare på demolering och återvinning!

För att lindra nöd och rädda 
liv i drabbade områden, 
skänker vi 25.000 kr 
till Läkare utan gränser. önskar vänne

rna 

   på OP systemönskar vänne
rna 

 God jul &
  Gott nytt år!

Brokk AB | Skellefteå, Sweden | +46 (0)910 711 800 | www.brokk.com

TUNNELING

CEMENT
PROCESS
NUCLEAR

MINING
CONSTRUCTION

När jobbet bara MÅSTE bli gjort. Snabbt, säkert och på utsatt tid. När tuffa uppdrag och trånga 
utrymmen kräver en utrustning utöver det vanliga både när det gäller flexibilitet och styrka. När 
du måste kunna lita 100-procentigt både på maskinen och på företaget bakom. 

Det är såna gånger framgångsrika rivningsentreprenörer väljer Brokk. Med ett komplett utbud av 
rivningsrobotar och redskap och med över 6 000 maskiner i arbete världen över, vet vi vad som 
krävs. Funderar du också på en oslagbar lösning för ditt rivningsprojekt – tänk Brokk.

PRESTANDA, 
FLEXIBILITET 

OCH PÅLITLIGHET



Ny plats - Nya datum

25-26 August, 2016
São Paulo Exhibition & Conference Centre 

I samarbete med:

I samarbete med följande branschorganisationer:

iacds.orgarbrecon.org.br ide.org.ukalec.org.brsobratema.org.br europeandemolition.org

Ett unikt tvådagarsforum och mässa för och om den 
latinamerikanska marknaden

Ämnesområden
Fjärrstyrd demolering • Tung rivning och på hög höjd • Betonghåltagning 

• Vattenbilning • Slipning och polering av betonggolv • Hantering av byggdamm och 
betongslam • Återvinning av rivningsrester • Sanering 

• Hantering av farligt avfall • ...och mycket mer

Exclusive Platinum Sponsor
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Rapport från håltagarna
Men hur har året sett ut för våra hål-

tagare? Responsen från PDs utskick 
har varit svag men de som svarat ger 

oss en hyfsad fingervisning hur branschen 
sett ut i år. Ett stort tack till er som tagit er 
tid att svara.

ARNESSONS BETONGBORRNING
Först ut är Arnessons i Kil. Det har hänt myck-
et inom företaget under de senaste åren. Vi 
berättade för et tid sedan om att bolaget sålts 
till tre nya ägare. Två av de nya ägarna hop-
pade av för drygt ett år sedan. Den siste, Göran 
Eriksson, var kvar tills under hösten då även 
han lämnade. Idag är de gamla ägarna tillbaka, 
det vill säga Mario Larsson, Henric Nyman, 
Arne Andersson, Johnny Källhagen samt att 
tre nya delägare dykt upp i Lennart Östervald, 
Per Carlsson och Marcus Jakobsson. Bolaget 
jobbar med håltagning, lätt och tung rivning, 
sanering och balkongsågning. Idag arbetar 61 
personer på företaget som omsatte 91,8 Mkr 
2014 och beräknas komma upp i cirka 100 Mkr 
i år. Orderingående har varit bra under hela 
året och man räknar med att nästa år kommer 
att vara minst lika bra. Arnessons upplever 
trots detta att konkurrenssituationen blivit 
något tuffare under 2015 jämfört med tidigare 
år. På maskinsidan har man gjort en del nya 
investeringar. Bland annat har ett antal fordon 
av skiftande slag införskaffats, man har inves-
terat i nya balkongjiggar samt väggsågar av fa-
brikatet Husqvarna HF 482.

Maskinparken på Arnessons består idag av 
ett 15-tal rivningsrobotar, ett 1o-tal väggså-
gar, 4 vajersågar, 6 st Bobcat, en stor och en 
liten rundahålsåg samt 8 balkongsågningsjig-
gar samt en stor mängd borrsystem och andra 
typer av verktyg. 

Exempel på uppdrag som utförst under 
året är bilning och borrning vid Höljes kraft-
station, rotrenovering vid Lillängen i Skoghall 
och Dragspelet i Arvika samt på Rud i Karlstad. 
Man har bytt löphjul vid Skedvi kraftstation. 
Man har utfört balkongdemontering ibland 
annat Salem som vi berättar om på annan plats 
i detta nummer. I övrigt har man sågat ner 
1976 balkonger på olika platser i Sverige och 
Danmark under året. Balkongsågningsverk-
samheten snurrar på riktigt bra för Arnessons.

www.arnessons.se

BETONGBORRARGRUPPEN
Betongborrargruppens vd Jan Törner medde-
lar att bolaget, med säte i Järfälla, har haft ett 
hektiskt år. Törner berättar att året innehållit 
mycket jobb och uppskattar att man vuxit med 
mellan 5 till 10%. Han räknar med att växa i 
samma omfattning under 2016. Förra året när 
verksamheten fusionerades omsatte man cirka 
135 Mkr och i år räknar man med att komma 
upp i cirka 150 Mkr vilket gör företagsgrup-
pen till landets största håltagare med inslag 
av rivning. Idag sysselsätter man 150 personer. 
Tjänsterna man erbjuder är lätt och tung riv-
ning, håltagning och återvinning. Det geogra-
fiska arbetsområdet är Mälardalen. De kunder 
som dominerar  är bygg- och fastighetsbolag.

Törner berättar att man kontinuerligt uppgra-
derar sin maskinpark. Under året har man fram-
förallt investerat i bolagets återvinningsverksam-
het med nya lastbilar, flak med mera. Bolaget är 
certifierat enligt Bf9K och personalen har en rad 
olika utbildningar in heta arbeten, tunga lyft, as-
best med mera. Bolaget ägs av Hasse Pettersson, 
Maria och Anders Jäderholm, Tony Westman, 
Fidde Ohlsson och Håkan Ahlm.

www.betongborrarn.se

BETONGHÅLTAGNING NBT
I Bromma ligger huvudkontoret för håltag-
ningsfirman Betonghåltagning NBT AB som 
grundades 1992. Förutom att man jobbar i 
Stockholmsområdet har man även en filial 
i Jokkmokk. Verksamheten ägs av Thomas 
Mickelsson. Man arbetar med alla typer av 
betonghåltagning och injekteringsborrning. 
Omsättningen i år kommer att hamna på 
cirka 12 Mkr och man hoppas hamna på un-
gefär samma nivå under 2016. Totalt arbetar 
10 personer på företaget. Thomas Mickesson 
berättar att 2015 har varit ett bra år men fram-
förhållningen är väldigt kort. Hans bedöm-
ning är att de flesta håltagningsfirmor han har 
kontakt med har haft ganska bra med jobb i 
år. I år har inga större investeringar gjort. Ma-
skinsprtimentet består av högfrekvenssågar 
från Pentruder, Onram 100 bergborr, ett stort 
antal borriggar. Diamantverktygen kommer i 
huvudsak från SDC och Levanto. Exempel på 
genomförda och pågående jobb är arbeten vid 
Messaure kraftstion i Jokkmokk. Beställare är 
Vattenfall. Man har också utfört arbeten på 
kvarterat Björnen i Stockholm på uppdrag av 
rivningsentreprenören DEMCOM.

www.betonghaltagningnbt.se

HÄRNÖSANDS BYGGRETURER 
Härnösands Byggreturer grundades 1997 och 
ingår numera i AF Decom-gruppen. Härnö-
sands Byggreturer har verksamhet i Norrland 
och i synnerhet runt Härnösand men tyngd-
punkten i verksamheten ligger dock på Stock-
holmsområdet. De tjänster man erbjuder är 
selektiv rivning, totalrivning, håltagning och 
sanering. Under 2014 omsatte man 138 Mkr 
och för innevarande år uppskattar man att 
hamna ungefär på samma nivå. Man sysselsät-
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I förra numret av PD, då vi publicerade vår rivningsspeciel, inkom 
bidraget från NKR Demolition Sweden AB lite sent. Därför publicerar 
vi informationen i detta nummer. NKR Demolition Sweden AB med 
Karsten Rasmussen som VD, grundades år 2002 och är ägd av 
Moderbolaget, ENVISO GROUP’s genom ett dotterbolag, NKR 
Nedrivningsgruppen ApS.NKR Demolition Sweden AB har också 
dotterbolag i Norge, NKR Riving AS. Omsättningen 2014/2015 
hamnade på 53,5 Mkr. 

Omsättningen för verksamhetsåret 2015/2016 uppskattas till 
60 Mkr. Företaget har brutet verksamhetsår.

Huvudsaklig inriktning på verksamheten är tung rivning, rivning 
på hög höjd, robotrivning, håltagning, skrot, återvinning med mera.

NKR meddelar att man är en verksamhet som erbjuder och 
levererar fullständiga lösningar till sina kunder. Man är en entreprenör 
med 35 år på “nacken” och har en komplett maskinpark och erfarna 
medarbetare till förfogande. Verksamhetens huvudsakliga område 
är främst rivning av hela eller delar av byggnadskonstruktioner. 
Man utför invändiga och selektiva rivningar inom arbetsområden 
som innefattar renoveringar och ombyggnation. Alla projekt utförs 
efter gällande regler och krav från myndigheter meddelar NKR.

Andra områden som går hand i hand i samband med rivning 
är enligt nedan:

Demontering- Demontering och nedskärning av maskin-& 
industrianläggningar. 
Asbestsanering- Alla former för sanering av asbest, rörföring, 
väggar, värmepannanläggningar, takanläggningar, etc.
PCB-sanering- Alla former för PCB-sanering. 
Krossning- Krossning av återanvändbart material inom betong, 
mursten och asfalt som i sin tur kan användas som Byggnadsma-
terial, Kapillärbrytande lager, Obundna bärlager under t.ex. mark/
skogsvägar/interna vägar/ P-platser och som tillsats i asfalt.
Sprängning- Sprängning utförs av NKR eller i samarbete med 
några av de ledande sprängningsexperterna i Europa.
Förorening- Uppröjning av olje-och kemikalieföroreningar där 
arbetet utförs efter miljö-och arbetsföreskrifter.
Brandröjning- Brandröjning i fabriker, skolor eller annan 
anläggning där delar eller hela konstruktioner har avlägsnats. 

NKR Demolition Sweden AB har i nuläget 22 st anställda 
och arbetar över hela Sverige. Kunderna finns i olika branscher 
dock vill man fokusera sig på området industri. NKR Demolition 
Sweden AB gör kontinuerliga nyinvesteringar inom företaget vad 
gäller utbildningar, certifieringar, underhåll av maskinpark, inköp 
av nya maskiner etc. Man strävar efter att höja sin nuvarande 
återvinningsfaktor (96 %) med olika uppfinningsformer/processer 
inom återvinning samt finner hela tiden nya metoder att arbeta på.  
Under det senaste året har man köpt tre stora grävmaskiner och 
två små samt diverse tillbehör.

NKR Demolition Sweden AB är BF9K certifierade inom Kvalitet-, 
miljö- och arbetsmiljö, och medlem inom Sveriges Byggindustrier 
(SE), Riv & Saneringsentreprenörerna (SE), European Demolition 
Association, Dansk Industri (DK), Dansk Sprängteknisk Förening 
(DK), Godkjent for ansvarsrett (NO). Man innehar Asbestsanering 
certifikat, BAS-U och BAS P, Miljöansvar, Heta arbeten m.m.  

Sverige storsatsar inom bostadsbyggnation vilket givetvis också 
bidrar ett avtryck i rivningsbranschen. NKR säger att det alltid råder 
hård konkurrens om jobben främst mellan de 7-10 största rivnings-
företagen i Sverige. NKR tycker att det är främst dessa aktörer som 
oftast kan hantera de allt högre kraven (miljö-och säkerhetskrav) 
som byggherrarna ställer. Oseriösa aktörer som vill tjäna pengar 
fort har också en tendens att försvinna fortare på marknaden. NKR 
tillägger att skrotpriset har fallit det senaste halvåret vilket gör det 
svårt i nuläget att förutse marknadssituationen.

www.nkr-rivning.se

Tillägg till Rivningsspecialen

ter idag 55 personer. Nicklas Klingberg på Här-
nösands Byggreturer säger att konjunkturerna 
är goda och man tror att nästa år kommer att 
ligga kvar ungefär på samma nivå. Konkur-
rensen är dock fortsatt hård med tuff prispress 
men beställarna är väl medvetna om kvalitets-
nivån vilket tyder på en ökad kunskap i bestäl-
larleden. Under året har företaget gjort di-
verse mindre maskininvesteringar. Klingberg 
nämner inga detaljer om maskinparken men 
framhåller att den är komplett och att de an-
ställda besitter god kompetens. Pågående jobb 
är Klara C där man utför invändig tungrivning 
och håltagning.

www.byggreturer.se

KING CONCRETE
Allas vår Janne Månsson på King Concrete 
har varit med i håltagningsbranschen under 
många år och på både sidor, det vill säga som 
håltagare och som leverantör. Sedan 2007 dri-
ver han egna håltagningsföretaget med hu-
vudkontor i Göteborg och filial i Jönköping. 
Omsättningen under 2014 hamnade på 5,3 
Mkr och i år räknar man med att nå upp till 
6 Mkr. Antal anställda är 8. De huvudsakliga 

arbetsuppgifterna är traditionell betonghål-
tagning, vajersågning i stål och betong och be-
tonggolvsförädling inklusive slipning och po-
lering. Om konjunkturerna säger Janne att det 
var segt under vårvintern 2015 för att bli mera 
stabilt över sommar och höst till att rusa iväg 
ordentligt de tre senaste månaderna. Han sä-
ger att utvecklingen i Väst-Sverige ser mycket 
ljus ut för det kommande året. Konkurrenssi-
tuation är oförändrat tuff. Investeringar under 
året har bland annat varit stativ från Mpirum. 
Janne nämner att man varit delaktiga i utveck-
lingen av stativen. Man har införskaffat en ny 
vägg- och vajersåg från Pentruder, importerat 
vajerhjul från Asien med mera. Maskinparken 
består av maskiner från Pentruder, Husqvarna, 
Hilti och Dr Bender. Vad gäller genomförda 
och pågående jobb inom bolaget hänvisar 
Janne läsare att besöka företagets sida på Face-
book där det mesta finns upplagt. Han nämner 
att man i dagarna påbörjat ett stort vajersåg-
ningsjobb i Göteborg. Det är en bro på cirka 
300 ton som skall tas bort. Tilläggas kan att 
Janne sitter med i Håltagningsentreprenörer-
nas styrelse sedan några år tillbaka.

www.kingconcrete.se
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Årets Branschfest!

DEMCON 2016, 29-30 September, InfraCity, Stockholm

Fri Entré!
Registrera och skriv ut 
din biljett på demcon.se D
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Tillägg till Rivningsspecialen
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DEMCON Stockholm 2016



En tillbakablick
Ett stort tack till alla utställare och besökare 
på DEMCON 2014. Det kom inte mindre 
än 2543 besökare och cirka 50 företag ställde 
ut. DEMCON arrangeras sedan 2010 på 
Infra City i Stockholm och hålls vartannant 
år. Mässan har sitt ursprung i föregångaren 
Demotech, en mässa som arrangerades under 
1990- och tidiga 2000-talet. 

Mässan för hela demoleringsbranschen
DEMCON, mässan för hela demolerings-
branschen, arrangeras den 29-30 september 
2016, och som vanligt på Infra City i Bred-
den norr om Stockholm. Alla aktörer samlas 
under det gemensamma namnet demolering, 
alltså tillverkare, distributörer och profes-
sionella entreprenörer. Som besökare kan 
du ta del av ett stort urval av produkter och 
tjänster. Under namnet demolering lägger vi 
som bekant verksamhetsgrenar som rivning, 
återvinnning, betonghåltagning, vattenbild-
ning, sanering, slipning och polering av 

DEMCON Stockholm 2016
betonggolv, utlastning, hantering av damm 
och slam, diamantverktyg i alla dess former 
m m. En mera utförlig sammanställning över 
vilka segment mässan behandar hittar du på 
folderns baksida. 

Boka din monter redan nu
Bokningen av monterytor på DEMCON 2016 
har redan börjat. Du kan göra din bokning 
enklast via vår webbplats, www.demcon.se. Där 
finns det också möjligheten att skriva ut entré-
biljetter och hitta all nödvändig information 
inför mässan. Nyheter som kommer att visas på 
DEMCON 2016 publiceras löpande på www.
demcon.se samt hemsidorna www.professio-
nelldemolering.se och www.svenskrental.se. Ett 
stort antal nyhetsbrev om mässan kommer att 

mailas direkt till potentiella besökare. 

Det Svenska Demoleringspriset 2016
Vid DEMCON 2016 kommer återigen ”Det 
Svenska Demoleringspriset” att delas ut. Pri-
set instiftades på mässan 2012 och blev direkt 
mycket uppskattat. Mer information om 
demoleringspriset 2016 och om hur du kan 
nomineras finns på länken www.pdworld.
com/demoleringspriset. 

Nordisk final i Cutting Pro Competition
På torsdag den 29 september 2016 hålls den 
nordiska finalen i Tyrolits internationella 
håltagartävling Tyrolit Cutting Pro Compe-
tition på DEMCON. Vinnarna i Sverige, 
Norge, Finland och Danmark tävlar då mot 
varandra. Första, andra och tredjepristagaren 
går vidare till finalen i Innsburck 2017. Den 
nordiska finalen har hållits två gånger tidigare 
på DEMCON. Nu är det alltså dags igen.

Välkommen!

Utdelas av tidningen Professionell Demolering i samverkan 
med Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Sanerings-
entreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier



demolering • diamantverktyg • betonghåltagning • 
sanering • återvinning • betonggolvslipning • betong-
polering • vattenbilning • stofthanterare • luftrenare 
• dammkanoner • kapmaskiner • väggsågar • pulve-
riserare • betongsaxar • vajersågar • högfrekvensut-
rustning • höjdrivare • kompaktlastare • minigrävare 
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• Rivning i alla dess former genom användning av fjärrstyrda rivningsrobotar, rivningsutrustade  
 grävmaskiner med långa rivningsbommar eller korta kraftfulla bommar för riktigt tunga 
 rivningsapplikationer, rivning med hjälp av sprängämnen, demonteringsrivningar med hjälp 
 av avancerad håltagningsutrustning, vattenbilning m m.

• Verktyg för rivning, återvinning och sortering såsom hydraulhammare,  betongsaxar, pulverise- 
 rare, sorteringsgripar, hydrauliska fräshuvuden, skrotsaxar och mycket mera.

•  Diamantverktyg och professionell betonghåltagningsutrustning för borrning, väggsågning,   
 vajersågning, rundhålssågning, djupsågning, sågning med handhållna kapmaskiner, kedje- 
 och sticksågning m m.

• Diamantverktyg i alla dess former för sågning, borrning, slipning, fräsning och polering av   
 betong och en rad andra typer av material.

• Teknologi omfattande maskiner och utrustningar för slipning och polering av betong som   
 exempelvis borttagning av olika typer av beläggningar på betonggolv, slipning och polering av  
 betonggolv upp  till en “superfi nish” som är ett starkt och miljövänligt alternativ till 
 traditionella golvbeklädnader.

• Professionell utrustning för hantering av byggdamm och rening av betongslam på byggarbets- 
 platsen är en viktig del av mässan och ett område där Sverige ligger långt fram i utvecklings-
 tänkande.

•  Utrustning för återvinning och hantering av rivningsrester och skrot såsom mobila 
 återvinningskrossar, siktar, krosskopor, shredders m m samt hydrauliska verktyg för sortering 
 och klippning.

•  Mässan omfattar också all den typ av kringutrustning som är relaterad till nämnda 
 applikationsområden.

•  Stort demonstrationsområde. På DEMCON 2016 kommer besökare i större utsträckning än  
 tidigare kunna testa maskiner och ta del av demonstrationer.

•  Kostnadsfria seminarier under mässdagarna

•  Branschfesten DEMCON-kalaset på kvällen den 29 september, 2016.

•  Utdelning av “Det Svenska Demoleringspriset 2016” under DEMCON-kalaset.

•  Branschföreningarna HiB (Håltagnings entreprenörerna) och Riv- & Saneringsentreprenörerna  
 inom Sveriges Byggindustrier håller sina höstmöten i samband med mässan.

Det här hittar du på 
DEMCON 2016

“Boka monter och förregistrera 
på www.demcon.se”

DEMCON är bra lokaliserat på InfraCity, med bra 
kommunikationer, nära Arlanda flygplats, med många 

restauranger och Scandic Hotel InfraCity i direkt
anslutning till mässan. Men kom ihåg, boka rum i tid. 

EDA
European Demolition Association

PLATINUM



Gå gärna in och läs fler nyheter 
och reportage på:

www.pdworld.com

EN LITE NÄRMARE
SLANGSERVICE.

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
hydroscand.se

Med ett 50-tal butiker runt om i Sverige kommer vi nära.  
Med vår tjänst SlangExpress kommer vi ännu närmare.  
Vi erbjuder effektiv slangservice dygnet runt, eftersom en 
stillastående maskin är lika kostsam oavsett vad klockan är.  
Ring SlangExpress på 020-46 46 00
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En av de första kontakterna med den 
svenska rivningsbranschen som tid-
ningen Professionell Demolering fick när 

tidningen startade 1995 var med leverantören 
Amas Svenska AB. Det första mötet med Ulf 
Dolfei och Magnus Uppsten på Amas Svenska 
AB var på den tämligen leriga EMSA-mässan 
som arrangerades på Arlanda av branschför-
eningen Maskinleverantörerna 1995. Det har 
hänt mycket med Amas sedan dess.

EN UPPSKATTAD HYDRAULHAMMARE
Amas Svenska AB grundades 1987 och ägdes 
av norska företaget Ankerløkken Maskin AS 
samt Ulf Dolfei. Det var genom Ankerløk-
ken och Amas som FRD eller Furukawa, som 
bolaget heter, introducerades på den svenska 
marknaden under 1980-talet. “Vi har haft en 
fantastisk utveckling av FRD-hammarna sedan 
de introducerades. Orsakerna är flera. Det är 
en utomordentligt bra produkt med hög kapa-
citet och väldigt få problem och sedan har vi 
marknadsfört dem kraftfullt och varit och är 
alltid tillgängliga för kunderna”, säger Ulf Dol-
fei när PD träffar honom och hans kollegor på 
kontoret på Kvartsgatan 8 i Enköping.

Ulf berättar att de största kundgrupperna 
på FRD-hammare i Sverige är rivningsbran-
schen och stenbrotten. ”Enligt den o¿ciella 
statistiken från Maskinleverantörerna säljs 
det mest medeltunga och tunga hammare av 
märket FRD i landet. Som tvåa ligger märket 

Från vänster Fredrik Eriksson, eftermarknad, Magnus Uppsten, försäljning 
och Per Svalby, service framför Amas Svenska ABs anläggning i Enköping.



Ledorden för Amas Svenska AB i Enköping är skapa det bästa 
förhållandet och lösningen för kunden och har alltid varit. 

Med en av världens största hydraulhammarmärke, FRD från 
Furukawa, i produktportföljen tänker man fortsätta att vara 

ledande på tunga hammare i Sverige.

Ulf Dolfei, ägare och vd för Amas 
Svenska AB.
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SMC”, säger Ulf. Han uppskattar att man har 
mellan 45 till 50 procents marknadsandel på 
stora tunga hammare. Det faktum att Amas 
gör så bra ifrån sig i försäljningen av FRD app-
låderas naturligtvis i Japan där hammarna till-
verkas. Att lyckas som ett japanskt varumärke i 
denna omfattning i Atlas Copco och Rammer-
land är naturligtvis uppseendeväckande. “Vi 
får ett mycket bra stöd från Furukawa i Japan 
och vi har täta kontakter och där borta hoppas 
man naturligtvis att vi ska öka våra marknads-
andelar ytterligare vilket också är något som vi 
jobbar på”, säger Magnus Uppsten.

Man ser framförallt möjlighet att öka på 
små hammare, de övriga hydrauliska demo-
leringsverktygen och också inom borrigsor-
timentet. Amas har tidigare inte sålt FRDs 
borrigsortiment utan det är helt nytt för i år 
och något man kommer att öka satsningen 
på under nästa år och framgent. Fler orsaker 
till FRDs framgång är det är välbeprövat och 
har mycket hög kvalitet. Tillverknings- och 
kvalitetssäkringsrutinerna är rigorösa i Japan 
och man har en tillverkningshistoria sedan 
närmare 70 år tillbaka. En annan fördel som 
man lyfter fram är Amas egen erfarenhet och 
kunnande. Man har sålt FRDs hammare se-
dan 1980-talet och byggt upp mycket kun-
skap och en nära relation till sina kunder. “Jag 
tror att vår tillgänglighet har stor betydelse. 
Våra kunder kan i princip ringa oss vilken tid 
på dygnet som helst och vi är snabbt på plats 

med hjälp och stöd med välutrustade servi-
cebilar. Eller så tar vi in hammarna i vår egen 
serviceverkstad. Jobbet är mera en livsstil för 
oss än ett jobb”, säger Ulf. Förutom den egna 
serviceverkstaden i Enköping, där de mesta av 
jobben på hammarna utförs, har man även ett 
höglager med reservdelar och andra tillbehör. 
Rivningsfirmor och entreprenörer som jobbar i 
stenbrott är de största kunderna på FRD. Men 
Amas säljer dessutom en hel del direkt till de 
stora leverantörerna av bärarmaskiner såsom 
Volvo, Caterpillar, Hitachi med flera.

STARK PRODUKTPORTFÖLJ
Fram till 2008 ångade marknaden för ham-
mare på lite av sig själv. Mot slutet av 2008 tog 
allt tvärstopp för att många drog i nödbromsen 
så att säga. Marknaden gjorde tvärnit och mer 
eller mindre halverades. “För oss och många 
andra blev det tufft men även om vi slog av 
lite på takten så fortsatte vi att satsa framåt 
och det tror jag haft betydelse för att vi nått 
den position där vi är idag. Vi satte i system 
att fortsätta vara synliga och förbättra oss och 
utvecklas inom alla delar inom bolaget. Något 
som vi brukar kalla att vi behöll vår “kaizen”, 
som är ett japanskt uttryck för att sträva efter 
kontinuerlig förbättring och aldrig slå sig till ro 
vad gäller det”, säger Ulf.

Produkterna från Furukawa står idag för 
mellan 40 till 50 procent av omsättningen 
och då är det FRDs hydraulhammare som 

 “Kaizen”, eller 
ständig förbättring 

FÖR AMAS
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dominerar. Man säljer en del andra demole-
ringsverktyg från FRD också som betongsaxar, 
pulveriserare, skrotsaxar med mera och nästa 
år hoppas man sälja upp till tre borriggar. Men 
sedan fyra år tillbaka säljer man även italien-
ska tillverkaren VTNs sortiment av hydrau-
liska demoleringsverktyg. Sedan mer än 10 år 
tillbaka säljer man också Simex olika typer av 
hydrauliska fräsar. VTN och Simex tillsam-
mans motsvarar omkring 25 till 30 procent 
av omsättningen i bolaget. Återstående cirka 
20 procent avser finska Dynasets olika typer 
av dammbekämpningssystem, magneter med 
mera. Dessutom säljer man OilQuicks snabb-
fästessystem och vattenkanoner från Duztech.

VTNs demoleringsverktyg har sålts i Sve-
rige sedan ganska lång tid tillbaka. Under en 
period var det ganska många olika företag som 
köpte direkt från tillverkaren och sålde på den 
svenska marknaden. En situation som ibland 
skapade en del problem. Idag är Amas gene-
ralagent för VTN i Sverige men det är fortsatt 
flera andra distributörer av VTNs produkter 
men med Amas som generalagent.

“VTN har under de senaste åren designat 
om och förbättrat sina verktyg helt och hål-
let. Man har dessutom satsat mer på att utöka 
sitt sortiment för just rivning och återvinning. 
Förr låg fokus mera på skopor och andra verk-
tyg”, säger Magnus.

Simex olika typer av fräsar är produkter som 
används av rivningsentreprenörer men kanske 
främst av maskinentreprenörer och anlägg-
ningsföretag men köps även in av uthyrnings-
firmor. Ett vanligt användningsområde är när 
man behöver fräsa bort oljeskadad asfalt eller 
betong innan man kan riva hela konstruktio-
nen. Man har också ett stort antal fräsverktyg 
som monteras på grävmaskinsbommen för 
fräsning av exempelvis rännor för fiberkabel. I 
Simex sortiment ingår även dubbla roterande 
fräshuvuden, hjulfräsar med mera som blir allt 
vanligare i rivningssammanhang. De så kallade 

hjulfräsarna lanserades på Intermat i år. Försälj-
ningen av Simex produkter i Sverige har gått 
bra. Förra året utsågs man till bästa återförsälja-
ren i norra Europa. Och i år, 2015, tog man hem 
titeln som bästa återförsäljare i hela Europa.

De produkter från Dynaset som Amas säljer 
mest av i Sverige är bommonterade sprinkler-
system för dammbekämpning vid exempelvis 
rivningsarbeten. Att bekämpa dammet direkt 
från bommen är det mest effektiva och an-
vänds framförallt vid höjdrivningsarbeten då 
en vattenkanon ofta inte når fram. Dynaset 
hydraulmagneter är också en populär produkt 
i rivnings- och skrotsammanhang bland annat. 
Det unika med Dynaset är att man lyckats om-
vandla hydraulik till ström vilket gör tillverka-
ren produkter mycket användningsbara i bygg- 
och anläggningssammanhang där hydraulik 
är dominerande. Men en produkt som alltmer 
används är vattenkanoner i olika storlekar och 
räckvidd. Idag finns en svensk tillverkare som 
lyckats riktigt bra med sitt sortiment vilken är 
Duztech från Östersund och som säljs av Amas.

EN UPPSJÖ AV MODELLER
Amas säljer idag hela FRDs sortiment vilket 
består av 13 modeller av hydraulhammare från 
69 kg till 7 ton. Efter mässan Bauma kommer 
det att vara 15 modeller då man kommer att 
lansera två nya hammare på mässan.

Av VTNs sortiment säljer Amas i princip allt 
utom företagets skop-program. Det handlar 
om 9 olika modeller av riv- och sorteringssko-
por, 15 olika typer av pulveriserare, två serier av 
multiverktyg med utbytbara redskap för bärare 
mellan 21 och 35 ton. Den ena serien tar verk-
tygsbytet omkring 30 minuter medan den an-
dra, CK-serien, bara tar någon minut. Vidare 
säljer man mycket av VTNs serie av betongsaxar 
som består av 13 modeller för bärare mellan 1,5 
till 130 ton. Man säljer 5 modeller av roterande 
sorteringsskopor, 13 modeller av stålsaxar i 

vikter mellan 450 kg till 20 ton. Alla så kall-
lade 1000-modeller är helt nya inklusive en ny 
rälsklipp kallad RP. Dessutom har VTN en serie 
krosskopor som man har gemensamt patent 
om tillsammans med tillverkaren MB Crusher.

Simex sortiment består av ungefär 60 mo-
deller varav ett tiotal är de modeller man säljer 
mest av. Simex fräsar kan inte bara monteras 
på grävmaskinsbommen utan i princip alla ty-
per av bärare som kompaktlastare, rivningsro-
botar, hjullastare med mera. Fräsar för att ska-
pa spår för fibernedläggning ökar i popularitet 
och man klarar idag att fräsa ner till 450 mm.

Av Dynaset produkter är det främst hy-
draulmagneterna man säljer till rivnings- och 
skrotbranschen.  Det finns fyra modeller i vik-
ter från 350 kg till 3 ton. Vad gäller Duztech 
sortiment av vattenkanoner säljer Amas hela 
sortimentet från den minsta Moscito på 0,5l/
min till den största på 100l/min.

NU VÄNDER DET
Vad gäller marknaden berättar Magnus att den 
svenska rivningsbranschen har upplevts rent 
generellt att gått lite grann på tomgång under 
en längre tid. Många större bygg- och rivnings-
projekt har lagts på is och skjutits på framtiden. 
Under senaste året har det dock pratats en del 
om uppgång men den har inte riktigt infunnit 
sig. Det finns projekt att räkna på men långt 
ifrån tillfredställande. Resultatet har blivit en 
hel del konkurser bland firmorna som jobbar 
med rivning. Men det är dock ganska ojämnt 
jobbmässigt mellan de olika entreprenörerna. 
En del har gott om jobb och andra mindre gott. 
Men Amas har en ganska stabil kundkrets och 
tycker ändå att marknaden är förhållande-
vis bra. Nyförsäljningen för Amas har kanske 
inte kommit upp i den nivå man önskat men 
man har lyckats kompensera det med en bra 
begagnatförsäljning, berättar Magnus. “Men 
nu märker vi faktiskt att det börjar lossna så 
sakteliga och vi kommer att kunna öka under 
nästa år. På VTN-sortimentet, som är ganska 
nytt för oss, har vi som mål att dubbla omsätt-
ningen på en eller två år framåt”, säger Mag-
nus. Trots en viss tröghet i branschen sedan 
marknaden vände ner 2008 har Amas lyckats 
leverera en ganska bra försäljningsutveckling. 
Man har legat mellan 10 och 15 procent i ök-
ning av omsättning per år och hamnade 2014 
på en omsättning cirka 33,3 Mkr.

www.amas.se



Den 
utvalde
Så många produkter, så liten yta... Vi har maskiner 
som täcker alla dina behov inom slipning, rivning 
och håltagning. Våra luftrenare, stoftavskiljare och 
våtsugar är kraftfulla, men samtidigt snälla mot 
din kropp (du vet väl att din arbetsmiljö styr vår 
produktutveckling?). Helst vill vi visa upp dem 
alla, men annonsen är helt enkelt för smal. Den 
utvalde blev därför vår värsting T10000.  

Utan problem tar T10000 hand om stora mängder 
svårhanterligt och hälsofarligt damm. Den är 
utrustad med �lterrensning, �era H13-�lter och 
Longopac – allt för att skona dina lungor. (Och 
när det gäller alla andra maskiner, hör av dig så 
berättar vi mer.)   

pullman-ermator.se

Den 

motoreffekt 11 kW

Sugkapacitet 900 m3/hlongopac för enkla 

och säkra påsbyten.
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S lipning och polering av betonggolv är 
fortsatt en tjänst som växer bland både 
rivnings- och håltagningsentreprenö-

rer runt om i världen. Samtidigt som antalet 
renodlade firmor som arbetar med olika typer 
av bearbetning och behandling av ytor i all-
mänhet också ökar. På vissa marknader finns 
firmor som exempelvis bara arbetar med pole-
ring av betong-, sten och terrazzogolv. Dessa 
företag finns även i Sverige. Men marknaden 
för exempelvis polering av betonggolv har inte 
lossnat på det sätt man hade hoppats på i hela 
Europa och i synnerhet här i Sverige. Det ökar 
men väldigt sakta. Tittar man runt på olika 
marknader så står polering av betonggolv för 
bara några procent medan slipning av betong 
för att jämna till ytor som sedan beläggs med 
någon annan typ av golvbeklädnad än att po-
lera det. Det är synd att ökningen och intresset 
för polerade betonggolv trots allt inte är större 
när det är en unik metod med många fördelar. 
Att polera betongen till en slutprodukt inne-
bär att man kan hoppa över en rad steg som 
annars varit nödvändiga med ett epoxygolv. 
Polerade betonggolv är miljövänliga, lätta att 
underhålla och håller flera hundra procent 
längre än andra typer av golv.

FORTSATT ÖKNING I USA
Men det är inte på alla marknader som pole-
rade betonggolv har svårt med populariteten. 
I USA är det raka motsatsen. Där explode-
rade marknaden för bra många år sedan och 
infärgade och polerade betonggolv har blivit 
oerhört populärt. En helt ny kår av entrepre-
nörer har växt fram, många distributörer och 
även inhemska tillverkare. Metoden kom-
mer som bekant från Sverige och HTC till en 
början vilket även gäller själva principen med 
den planetariska uppbyggnaden av sliphuvu-
dena som även gäller för slipning av betong. 

Svenska tillverkare har också rönt stor fram-
gång med sina produkter på den amerikan-
ska marknaden såsom HTC och Scanmaskin. 
Scanmaskin har på ganska kort tid stärkt sitt 
varumärke dels genom sina produkter som bli-
vit mycket populära och dels genom ett starkt 
distributionsnät med bra återförsäljare. Där 
det slipas så dammar det också vilket också 
skapat marknad för tillverkare av stofthante-
ringsutrustning. Svenska Pullman Ermator 
har under minst ett halvt decennium kraftigt 
ökat sin popularitet i USA. Pullmans maskiner 
passar utmärkt inte bara till svenska golvslipar 
utan även amerikanska. Konkurrensen finns 
där naturligtvis i inhemska märken men ame-
rikanska stofthanterare är som allt annat i USA 
ganska stora och osmidiga. Den amerikanska 
golvslipningsmarknaden lär tuffa på ett bra tag 
framöver och marknaden ökar stadigt.

Men det händer även saker vad gäller slip-
ning och polering av betonggolv på andra mark-
nader runt om i världen. I Europa ökar mark-
naden för slipning med några procent per år 
medan polering upplever en viss stagnation från 
en mycket låg nivå. Håltagare och rivare i länder 
som Tyskland, Schweiz, Italien och Frankrike 
börjar alltmer erbjuda den här tjänsten. I Nor-
den och synnerhet Sverige har många entrepre-
nörer erbjudit dessa tjänster sedan länge eller 
har nära samarbete med andra entreprenörer 
som jobbar med golvytor. Där man ser en tyd-
lig ökning idag är i delar av Mellanöstern som 
nu börjat röra på sig rent generellt igen. Också 
flera marknader i Afrika har börjat slipa och po-
lera sina betonggolv. Det handlar främst om de 
fransktalande länderna i norr. Här finns en hel 
del entreprenörer som åtar sig uppdrag i länder-
na runt Sahara och längs Afrikas västkust.

I Asien märks en tydligt upp gång för slip-
ning och polering i länder som Thailand, Kina 
och till viss del Japan. Indien som man skulle 

kunna tro vara högaktuell har ännu inte rik-
tigt anammat tekniken men här finns minst 
lika stor potential som i exempelvis Kina. Aus-
tralien och Nya Zeeland ligger på en fortsatt 
hög användarnivå. I Australien är slipning av 
betonggolv mycket populärt även om de inte 
nått upp i nivå med USA.

VÄRLDENS STÖRSTA PÅ YTBEHANDLING
Under november hade Professionell Demole-
ring möjligheten att besöka företaget Blastrac 
i Nederländerna. Blastrac är världens största 
tillverkare av utrustning för “Surface Prepa-
ration”, det vill säga alla typer av ytor även 
om betong och sten är det som dominerar. I 
PD 1-2016 kommer vi att publicera artikeln i 
sin helhet. När PD träffade Blastrac Europes 
marknadschef Rocco van Vliet berättade han 
att han förvånas lite över att så många väljer 
dagens traditionella golvslipar för att sänka ett 
betonggolv med ett par eller tre millimeter. Att 
slipa är både mera tidsödande och dyrare en 
exempelvis så kallad scarifying eller fräsning. 
Även när ett betonggolv ska förprepareras är 
så kallad shotblasting ett billigare alternativ. 
Blastrac är ett amerikanskt bolag med anor 
sedan 1906 och det var just inom område shot-
blasting som man slog igenom så att säga. Me-
toden är patenterad och är en form av inkaps-
lad blästring. Året 2005 förvärvade Blastrac 
den för Sverige kända tillverkaren Diamatic 
som tillverkade golvslipar. Idag säljs varumär-
ket Diamatic framförallt i USA och i Europa 
heter samma maskiner Blastrac, förutom i Sve-
rige där vi är mest vana Diamatic. Blastrac om-
sätter omkring 950 Mkr och sysselsätter dryga 
300 personer runt om i världen. Men som sagt 
mer om Blastrac i PD 1-2016.

Men nu till vad som är rykande nytt för till-
fället vad gäller maskiner och verktyg för slip-
ning och polering av betonggolv. 

I årets specialtema om maskiner och utrustningar för slipning 
och polering av betonggolv haglar det kanske inte av rykande 
färska nyheter. Men en del intressanta nyheter har PD att bjuda 
på från när och fjärran.

Slipning och polering av betonggolv 



SUPERABRASIVE 
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Ett golvslipfabrikat som vi inte sett så mycket av i Sverige ännu men 
som börjar ta marknadsandelar på en del andra europeiska markna-
der är Superabrasives golvslip- och polermaskiner som har funnits på 
marknaden i över 10 år. Produkterna säljs under namnet Lavina och 
tillverkas i Bulgarien. Superabrasive har sitt huvudkontor i Georgia i 
USA och är starka på den amerikanske marknaden. Den senaste La-
vina X-serien som introducerades på World of Concrete 2015 och visat 
sig vara det mest effektiva, mångsidig och enkel att använda serien av 
Lavina. Några av de nya funktionerna i X-serien är den kedjedrivna 
planetväxel, uppdaterad design i sin helhet och avmätning av vatten-
flöde vid våtslipning, förbättrat låsningshandtag vid slipning för ökad 
stabilitet. Maskinerna har gjort enklare för service med en ny typ av 
servicelucka med mera. Lavinas X-serie modellprogram omfattar pro-
jekt av alla storlekar inklusive 762 mm och upp med slipmaskiner för 
stora kommersiella projekt (L30, L32, L32M och L38GR X-modellerna), 
635 mm slipmaskiner i mellanstorleksklassen (L25-X och L25L-X), och 
508mm och under för små projekt (L21-X, L20-X och L20N-X). Den 
mest populära Lavina-modell för 2015 på den amerikanska markna-
den har varit propan L30G-X, en 762 mm slip- och polermaskin med 
en låg profilbas, tre 343mm sliphuvuden och en Kawasaki-motor som 
drivkälla. Maskinen ger en hög produktivitet och tar lite tid att etable-
ra. En annan populär produkt är L21-X med bredden 534 mm som är 
avsedd för små projekt och DIY-användning. Superabrasive har också 
ökat sina marknadsandelar inom betonggolvpolering med modellen 
LB36G-S som drivs med propan och har en polerbredd på 914 mm.  I 
Europa har Superabrasive registrerat ett stort intresse för den själv-
gående L32M-X med en slipbredd på 813 mm. Under 2016 kommer 
Superabrasive lansera flera nya propan och självgående maskiner och 
ställer ut både på World of Concrete och Bauma nästa år.

www.superabrasive.com

SCANMASKIN 
BLASTRACFör en tid sedan lanserade Scanmaskin Scancombiflex 800DSP. 

”Den här maskinen representerar något nytt som industrin ald-
rig har sett förut”, säger Scanmaskin vd, Claes-Göran Bergstrand. 
Maskinen guidar operatören genom jobbet fram till en optimal 
slutresultat. Det nya systemet sparar tid, pengar och miljö. Tack 
vare den nya integrerade datorn i golvslipen möjliggörs en ex-
akt vägledning för operatören via kontrollpanelen. Genom olika 
sensorer får operatören regelbundna återkopplingar eller var-
ningssignaler om verktygsslitaget är för hög eller när verktyget 
helt enkelt är utsliten. Sensorerna mäter kontinuerligt slitage 
eller tjockleken av verktyget. Med det manuella läget kan ope-
ratören välja hastighet och verktygen. ”För oss är Scancombiflex 
800DSP en verklig revolution för industrin och vi är verkligen 
glada att kunna presentera den på World of Concrete i Las Vegas 
och på Bauma”, säger Bergstrand. 

www.scanmaskin.com

Blastrac lanserar nu Diamag underhållspads för polerad betong 
och asfaltgolv. Dynorna är avsedda för användning som det sista 
steget i poleringsprocessen för ett superfint resultat. Kuddarna 
eller podsen är tillverkade av syntetiska fibrer som blandats med 
tagel och hartsinnehållande diamantpartiklar. Diamags under-
hållskuddar finns i olika storlekar och flera kornstorlekar. Pads 
på upp till 100 mm är för handhållna maskiner såsom Blastrac 
Supraflex. Kuddar på 155-240mm är avsedda att användas i kom-
bination med Blastracs slipmaskiner med trippelhuvuden, BMG-
435SC, BMG-435P, BMG-535PRO, BMG-580PRO, BMG-735PRO, 
BMG-735RS, BMG-780PRO och BMG-780RS. Beroende på gol-
vet som ska poleras eller hur långt entreprenören är i poleringen 
kan kornstorleken behöva varieras. 

www.blastrac.com
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NYA BGS-250 OCH 
BMG-555 SLIPMASKINER
Blastrac har nyligen lanserat en singelsnurra och en trippelslip. Blast-
racs golvslipmaskiner har ett rykte om kvalitet i arbeten med industri 
och dekorativa golv, men också på sanerings- och rivningsmarknaden. 
Maskinerna finns i många olika storlekar för användning i en mängd 
olika tillämpningar. Rent generella egenskaper som Blastrac framhåller 
gällande sina golvslipar är att de är försedda med diamantskivor som 
genererar väldigt få vibrationer. Maskinerna är idealiska för utjämning 
av ojämna golv utan att ta bort för mycket material. Dom lämpar sig 
perfekt för borttagning av gammal färg, beläggning eller lim. En bieffekt 
med Blastracs maskiner är att de minskar andelen av färg eller hartsbe-
läggning som krävs för nya golv. Blastracs slipmaskiner är synnerligen 
dammfria när de är anslutna till en Blastrac stoftavskiljare.

Nya Blastrac BGS-250 är utrustad med ett uppfällbart system och 
är därmed lättare att transportera än standardmodellen BGS-250-mo-
dellen. Den har en verktygshållare för att enkelt byta diamantverktyg 
när de måste bytas ut. En annan funktion med BGS-250 är den enkla 
justeringen av sliphuvudshöjden genom att ändra hjulpositionen. 

Den nya Blastrac BMG-555 med tre sliphuvuden är utrustad med 
ett patenterat planetslipsystem. Den har en ergonomisk design med 
ett låssystem av maskinen som enkelt ändras med ett handgrepp. 
Blastrac har också tillfört några nya funktioner som ytterligare un-
derlättar för operatören som en flaskhållare, ett extra skydd över ma-
növerknapparna och lagring för mobiltelefoner. BMG-555 har ett fly-
tande hölje med ett extra golvmunstycke på baksidan för ännu bättre 
dammuppsugningen från golvytan.

www.blastrac.com

Blastrac har nyligen lanserat en singelsnurra och en trippelslip. Blast-
racs golvslipmaskiner har ett rykte om kvalitet i arbeten med industri 
och dekorativa golv, men också på sanerings- och rivningsmarknaden. 
Maskinerna finns i många olika storlekar för användning i en mängd 
olika tillämpningar. Rent generella egenskaper som Blastrac framhåller 
gällande sina golvslipar är att de är försedda med diamantskivor som 
genererar väldigt få vibrationer. Maskinerna är idealiska för utjämning 
av ojämna golv utan att ta bort för mycket material. Dom lämpar sig 
perfekt för borttagning av gammal färg, beläggning eller lim. En bieffekt 
med Blastracs maskiner är att de minskar andelen av färg eller hartsbe-
läggning som krävs för nya golv. Blastracs slipmaskiner är synnerligen 

Nya Blastrac BGS-250 är utrustad med ett uppfällbart system och 

KLINDEX 

HTC SWEDEN AB 

Inte heller italienska Klindex har vi sett så mycket av i Sverige. 
Men nyligen lanserade man en ny självgående planetväxlad slip-
maskin med variabel hastighet och justerbart arbetstryck. Mo-
dellen heter Expander 859 RX och är avsedd för medelstora till 
stora ytor. Den finns i två versioner, 15 och 18 kW. 

www.klindex.it

En annan innovation som vi pratat om förut är HTCs nyhet Air-
Flow. Vid slipning och polering med höga specifikationer av hårda 
material, såsom betong, terrazzo och stenmaterial, är en stor risk-
faktor överhettning som bidrar till så kallad glasning bland annat. 
Vid glasning och överhettning blir resultatet dåliga skärhastighe-
ter och därmed kortare livslängd på verktyg. Men det har nu HTC 
rått bot på genom lanseringen av HTC AirFlow som lanserades 
under våren 2015. Tekniken som AirFlow innebär var ett viktigt 
steg i HTCs pågående utvecklingsprocess och har tagits väl emot 
av professionella golvslipningsfirmor. AirFlows verktygshållare 
skapa ett ökat och kontrollerat flöde av luft in under slipkåpan 
vilket resulterar i betydligt lägre driftstemperaturer runt diamant-
verktygen och en förbättrad dammupptagningsförmåga.

De direkta fördelarna med AirFlow är påfallande ökad livslängd, 
minskade arbetstemperaturer, maximerad skärhastighet och i slutän-
den effektivare stoftavskiljning. Nya HTC slipmaskiner som är utrus-
tade med AirFlow verktygshållare som standard är HTC 650/800 
HDX / RX och HTC 950 RX. Det är också möjligt att i efterhand in-
stallera AirFlow på befintliga HTC maskiner av samma modell.
 

www.htc-floorsystems.com



Everything starts at World of Concrete. It’s the industry’s only annual 
international event dedicated to the commercial concrete and 
masonry industries. And, it jumpstarts each new year by supplying you 
with the latest innovations, expert know-how and best new products 
to �nish your work faster, better and more pro�tably. From the start of 
each job to its successful completion—we’ve got you covered.

START NOW.  
www.worldofconcrete.com
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Skrot är en lönsam affär om man har rätt utrustning att bear-
beta det med. Där kommer effektiva stålsaxar väl till pass. 
I Sverige finns en handfull leverantörer av bra skrotsaxar. 
Några av nyheterna hittar du i PDs årliga skrotsaxtema.
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Den svenska skrotsaxmarknaden är 
inte stor vad gäller varumärken som 
används bland skrothandlare och riv-

ningsentreprenörer. I stort sett alla tillverkare 
av demoleringsverktyg som är representerade 
i Sverige har även en egen serie av skrotsaxar 
men det är endast ett fåtal som märken som 
man ser ute hos kund. Det vanligast förekom-
mande är La Bounty, Trevi Benne, Atlas Cop-
co, SMC, VTN och uppstickaren Rotar.

LA BOUNTY OCH ROTAR FRÅN IPE
La Bounty fortsätter att vara Rolls Roysen 
bland skrotsaxar. La Bounty ägs sedan långt 
tillbaka av amerikanska Stanley Hydraulics 
och i Sverige har produkterna sålts av IPE 
Göteborg sedan mera än 30 år tillbaka. Det 
var Bengt Lisén som en gång startade att sälja 
La Bounty och idag leds verksamheten inom 
bolaget av sonen Jonas Lisén. La Boutys sor-
timent är gigantiskt. MSD-serien består av 12 
olika grundmodeller med unika lösningar som 
är välpatenterade. La Bounty har för en tid se-
dan också lanserat en minisax som lämpar sig 
utmärkt till framförallt rivningsrobotar. Saxen 
har modellbeteckningen MSD16R. Man bör-

När inte ens stål står pall

jade utveckla saxen i samband med att man 
började sälja finska rivningsroboten Finmac i 
USA. Det unika med La Bountys skrotsaxar är 
att de är konstruerade för att maximera pre-
standa, livslängd och säkerhet förenat med 
mindre underhåll än många av konkurrenter-
na. IPE Göteborg säljer också det holländska 
skrotsaxfabrikatet Rotar som blivit en riktig 
uppstickare i Europa. Rotar är tillförlitliga pro-
dukter och finns i två skrotsaxserier, RSS och 
RRC. Den senare är så kallade rail cutters alltså 
för klippning av järnvägsräls och liknande hår-
da material med stor rekyl.

www.ipegbg.se

ATLAS COPCOS PULVERISERARE UPP-
DATERAS MED NY DESIGN OCH TEKNIK
Inför PDs skrotsaxtema meddelar Atlas Copco 
att man inte uppdaterat sina skrotsaxar men 
däremot sin serie av pulveriserare, BP-serien, 
med en ny design och teknisk lösning på slit-
elementen som gör maskinerna mer hållbara. 
De nya slitelementen innebär att pulveriserare 
i BP-serien nu är ännu bättre rustade för det 
slitage de dagligen utsätts för och därmed ut-
gör en ännu bättre investering för kunderna.

 ”Våra kunder eftersöker kontinuerligt slita-
getåliga demoleringsprodukter och vi är glada 
att kunna erbjuda den här förbättringen på 
våra pulveriserare”, säger Tomas Ulander, Bu-
siness Line Manager för Construction Tools.

 Pulveriserare används för tuffa jobb i tuffa 
förhållanden och utsetts dagligen för slitage. 
De uppdaterade pulveriserare från BP-serien 
är försedda med nya slitelement som gör dem 
bättre rustade för att stå emot det slitaget. Med 

andra ord blir de mer hållbara och långsiktigt 
sett en ännu bättre investering för kunderna.

Slitelementen är gjorda av ett hårt kera-
miskt sammansatt material som heter Vautid®, 
vilket skapar en slitagetålig yta som är ex-
tremt resistent mot den nötning som annars 
är vanlig på pulveriserare. Materialet innehål-
ler kromkarbid och har dessutom god tålighet 
mot stötar, och kan användas i applikationer 
med temperaturer upp till 350 grader Celsius. 
I material som innehåller jämnt utspriden kr-
omkarbid och har en hård yta, är håligheter 
ett tecken på kvalitet. Utan dessa håligheter är 
materialet mer känsligt för stötar, och materi-
alsammansättningen medför således en kraf-
tig ökning av slitagetåligheten.

”Med det nya materialet får våra kunder 
ytterst slitstarka pulveriserare som håller för 
användning under längre tid, vilket innebär 
en lägre totalkostnad för ägandeskap och gör 
pulveriserarna till en riktigt bra investering”, 
förklarar Tomas Ulander.

www.atlascopco.se
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OilQuick - För effektiv demolering!

• Reducerar antalet maskiner på rivningsplatsen 
• Reducerar transportkostnader
• Alltid rätt redskap vid rätt tillfälle 
• Eliminerar oljespill
• Blixtsnabba byten av hydrauliska redskap 

• Ingen personal runt maskinen vid redskapsbyten
• Ökad säkerhet 
• Skyddad slangdragning på maskin och redskap
• Ökad produktivitet 
• Ökad lönsamhet

www.oilquick.com
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TREVI BENNE LANSERAR NY 
SKROTSAX I MELLANVIKTSKLASSEN
I Sverige har sedan länge italienska tillverka-
ren Trevi Bennes program sålts av företaget 
Andersen Contractor AB. Trevi Bennes skrot-
saxserie CS består av 12 modeller från den 
minsta CS03R som väger endast 300 kg, med 
en klippkraft längst inne i käften på 95 ton och 
25 ton vid käftens yttersta punkt, till den störs-
ta CS200RS. CS200RS väger nästan 20 ton och 
har en klippkraft längst in i käften på hela 1540 
ton och längst ut 350 ton. Hela serien går un-
der namnet Marilyn och Trevi Benne har haft 
stor framgång med sin skrotsaxserie. 

I dagarna lanserar man ytterligare en modell 
i serien kallad Marilyn CS50RS. Hela serien har 
utformats särskilt för rivningssammanhang 
där mycket klippkraft behövs på höga höjder 
i kombination med en smidig och förhållan-
devis lätt sax. CS 50RS-modellen, med en vikt 
på 16.500 kg, har tagits fram för att fylla gapet 
mellan 4.030 kg för CS 40RS modellen och CS 
55RS som väger 5.900 kg. Den nya saxen kan 
monteras stickan eller bommen på 35-60 ton 
grävmaskiner. Saxen roterar hydrauliskt i 360 
grader, är försedd med booster och snabbventil 
snabbventil, shimsade vändskär som gör dem 
justerbara. Den nya modellen har naturligtvis 
att ha samma tekniska funktioner som övriga 
nya saxar i serien vilket bland annat innebär en 
aggressiv profil för större genomslag, förstärkt 
axiallager-system, specialbehandlat stål som 
gör att skären håller längre, skydd för slitdelar 
och att saxens fläns är helt skyddad. 

Det ryktas också att Trevi Benne kommer 
att släppa en modell för klippning av järnvägs-
räls och andra hårda metaller med hög rekyl. 
Tyvärr har inga bilder att visa på den nya mo-
dellen men beteckningen är RC 20.

Andersen Contractor säljer även Trevi Ben-
nes kombinationssax MK-Serien som innehål-
ler en kräft för klippning av stål och nibbler för 
klippning av ståltankar och liknande.

www.andersen-contractor.se
www.trevibenne.it

VTN OCH FURUKAWA FRÅN AMAS
I Sverige säljs italienska tillverkaren VTN Euro-
pes serie stålsaxar av Amas Svenska AB. Serien 
kallas CI och erbjuder mycket god prestanda i 
förhållande till vikt. Hela serien har för övrigt 
genomgått en total uppgradering och fått en 
ny design. Skrotsaxen är mångsidig och kan 

användas för komplett rivning och nedmonte-
ring av järnkonstruktioner men även för klipp-
ning av tjocka stålbalkar, järn och metallskrot 
på marknivå. Stålsaxen som finns i 12 modeller 
monteras på bommen eller stickan på gräv-
maskiner från 2 ton till 130 ton. Kroppen är 
tillverkad av Hardox 400 som garanterar lång 
hållbarhet och pålitlighet även i de mest utsat-
ta miljöerna. Med rotation har man alltid stål-
saxen i rätt läge för att klippa. Som standard är 
stålsaxen utrustad med snabbventil som mins-
kar stängnings- och öppningstiderna på saxen. 
Knivarna har en trapetsformad profil som 
förbättrar skärlinjen. Skrotsaxen är extremt 
mångsidiga och lämpar sig för många olika 
arbetsuppgifter. VTN har också en rälsklipp. 
För att möta behovet av specifika krav från 
entreprenörer har VTN nu lanserat sin rälsk-
lipp. Som namnet antyder, är det ett verktyg 
framtaget speciellt för att klippa järnvägsräls 
med. Detta arbete kräver verkligen sitt verktyg 
och denna klipp ”RP2000” har utrustats med 
extra allt vad gäller konstruktion och kraft, till 
exempel heavy duty rotation med centrumpla-
cerad rotor som är kompakt och fullt skyddad, 
stor cylinder (diameter på 225 mm) som ger 
mycket kraft till klippningen.

Även VTN har sin kombinationssax som 
kallas MT-serien som innehåller käftar för 
klippning av stål och nibbler för klippning av 
ståltankar och liknande.

Tilläggas bör att Amas även säljer FRDs 
hydrauliska demoleringsverktyg där även stål-
saxar ingår i sortimentet.

www.amas.se
www.vtneurope.it

SMC, STÅHLES MINING & CONSTRUCTION
En tillverkare som är bland de flitigast på 
marknaden att leverera sina olika typer av 
hydrauliska verktyg för krossning, klippning 
i betong och stål är SMC. Även SMC har en 
kombinationssax kallad SMC XCC-E och kan 
förses med olika käftar beroende på uppgiften. 
Verktyget är försett med dubbla cylindrar och 
360 graders rotation. De utbytbara käftarna 
gör att kombinationssaxen kan användas som 
antingen pulveriserare, nibbler, stålsax, be-
tongsax eller recyclingsax. Samtliga käftar har 
utbytbara slitdelar och knivar. Kombinations-
saxsen är byggd helt i Hardox 400 och knivar-
na är av Hardox 600. De båda cylindrarna har 
accelerationsventiler för återföring av hydraul-
oljan. Kombinationsverktyg finns i två storle-
kar, XCC-22E och XCC-32E. Stålsaxen klipper 
ledigt igenom I- och H-balkar och runda järn.

www.demolering.se
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MASTODONTJOBB I SALEM
Under de senaste åren har 
vi berättat en hel del om 
en säker och effektiv riv-
ning av balkonger. Metoden 
är utvecklad av Arnessons 
Betongsågning i Kil och för 
en tid sedan fick tidningen 
möjlighet att besöka ett stort 
rivningsprojekt i Salem utan-
för Stockholm.

Under det senaste året har Arnesson 
genomfört en rad balkongrivningar 
runt om i landet och även i Danmark 

och Norge. Den här gången rörde det sig om 
rivning av 720 balkonger i Salem sydväst om 
Stockholm. Det handlar om totalt 60 fastighe-
ter som en gång i tiden byggdes av Diös men 
ägs numera av Akzelius Fastigheter. 

FARLIG KONSTRUKTION
Själva betongkonstruktionen för balkongerna 
och som också håller dem på plats är ganska 
märklig. Förändring av betongens hållbarhet 
och sättningar i marken skulle kunna innebära 
att konstruktionen skulle kunna rasa samman. 
Balkongerna dömdes ut och kommer nu att er-
sättas med nya balkonglösningar. Totalt hand-
lar det om rivning av cirka 3500 ton betong. 
Förutom själva balkongerna river Arnessons 
även 480 pelare som håller balkongerna på 
plats. “När vi tittade närmare på konstruktio-
nen förstod jag att man ville ersätta dom. Fast-
igheterna har börjat röra på sig en del. Vilket i 
sig innebär en risk då principen som håller bal-
kongerna på plats bygger på dess vikt samt att 
de hålls samman och på plats av små rostfria 
stift. En rörelse på bara några centimeter kan 
innebära att stiften hoppar ur sitt läge vilket 
riskerar att hela balkongkonstruktionen rasar”, 
berättar Lennart Östervald som är ansvarig för 
balkongrivningsverksamheten på Arnessons.

Kostnaden för rivningen bedömdes till cir-
ka 10 Mkr och arbetet startade i slutet av juni 
i år och beräknas pågå till maj nästa år. Man 
ligger dock före tidplanen och om allt funkar 
bör man vara klar innan tidplan. I Arnessons 
arbete ingår att dels ta bort de gamla balkong-
erna och förbereda för nya. Förutom att mon-
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tera nya balkonger kommer även en ny takfot 
att monteras på husen.

Det här projektet är lite okonventionellt 
och Arnessons använder inte sin vanliga jigg. 
“Det här jobbet handlar framförallt om tunga 
lyft av betongplattor och inte så mycket såg-
ning. Dock sågas en hel del så kallade konsoler 
som bär upp varje sektion av tre balkonger på 
varandra. Vi har utvecklat en ny typ av jigg för 
detta med en Husqvarna väggsåg som är fäst 
på jiggen”, säger Lennart.

Fastigheterna ligger i ett ganska svåråtkom-
ligt område samtidigt som det behövs ganska 
mycket lyftkraft för att lyfta loss de många be-
tongpelarna. För att klara detta har olika typer 
av maskiner hyrts in. Här kan nämnas telepor-

ter, lastbilskran samt terränggående kran. I 
genomsnitt är åtta man från Arnessons heltid 
på jobbet. Förutom den egna utrustningen an-
vänds högfrekvensstyrda väggsågar från Hus-
qvarna. För att komma åt runt fastigheterna 
och stabilisera underlaget i den väldigt kupe-
rade terrängen har man använt sig av balkong-
plattor för att bygga väg så att säga.

UPPSVING FÖR BALKONGRIVNING
Arnessons balkongrivningsverksamhet har 
tagit ordentlig fart som sagt och Lennart 

Från vänster Stefan Munther, Ulf Norman, Lennart 
Östervald och Per Ekström från Arnessons.

Från vänster Ulf Gustafsson, projektledare och förvaltare på Akelius, Lennart Österwald, Arnesson 
och Anders Rotevall, property manager på Akelius.
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Östervald känner sig mycket nöjd med ut-
vecklingen. “Under hösten och vintern har vi 
många olika uppdrag. Vi river i Märsta, Salem, 
Bergshamra, Solna, Värnamo, Fagersta, Avesta, 
Malmö och Simrishamn för tillfället. Jag tror 
att vi kommer att få fler uppdrag i Danmark 
också. Känslan är att vi kommer upp i en hög 
omsättningsnivå mycket bättre än jag kunnat 
hoppas på”, berättar Lennart. Numera är de 
gamla ägarna tillbaka i Mario Larsson, Henrik 
Nyman, Arne Andersson, Johnny Källhagen 
samt att Lennart Österwald, Per Carlsson och 
Marcus Jakobsson också är delägare. Två av de 
tidigare ägarna lämnade för drygt ett år sedan 
och under hösten hoppade även Göran Eriks-
son av som ägare. Idag sysselsätter man ca 60 
anställda men har ofta extrapersonalen så an-
talet kan hamna på upp till 100 man.

Lennart berättar också att man precis bli-
vit klarar med en ny balkongrivningsjigg. Jig-
gen är tillverkad för att kunna såga balkonger 
med betongräcken. Man har testat den nya 
lösningen ett antal gånger bland annat på jobb 
i Danmark. Jiggen bygger på att hela balkong-
sågningen skall kunna ske i ett moment vilket 
innebär att det sitter tre Husqvarnasågar på 
jiggen som drivs av samma powerpack. All såg-
ning sker i ett och samma moment. “Det här 
kommer att revolutionera balkongrivningen 
ännu mera”, berättar Lennart. Det finns som 
bekant inga standardbalkonger, alla ser i prin-
cip olika ut vilket innebär att man måste bygga 
om jiggarna ganska ofta. Men med den nya jig-
gen kommer det blir lättare att anpassa utrust-
ningen efter hur balkongen ser ut. Etablerings-
tiden och ställningstiden minskar samtidigt 
som själva rivningsmomentet och kommer att 
bli betydligt effektivare. Den nya jiggen är re-
dan patenterad.

www.arnessons.se



www.brokk.com

www.husqvarnacp.se

Tractive AB I Gjutargatan 54 I 78170 Borlänge 
Tel: 0243 221155 I Fax: 0243 221180

E-mail: info@tractive.se I www.pentruder.com

Betonghåltagningssystem för proffs.

www.oilquick.com

www.opsystem.se              
Tel 010–456 70 00

Professionell Demolerings 

REGISTERANNONSER
En liten blänkare kan vara väl så effektiv. På 

den här sidan har du möjlighet att snabbt 

hitta det du letar efter som entreprenör el-

ler som leverantör annonsera dina nyheter, 

varumärke eller kontaktuppgifter. Ett infö-

rande kostar endast 1000 kr. 

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
www.hydroscand.se
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Torsdagen den 10 december slog Hus-
qvarna Construction Products upp 
portarna till sitt Âärde servicecenter i 

Sverige och andra i Stockholm. “Jag skulle vilja 
kalla det Husqvarna Stockholm Norr”, säger 
Hans Lück, försäljningschef för Husqvarna 
Construction Products i Sverige, om nya servi-
cecentret i Barkarby nordväst om Stockholm.

NU ÖKAR MAN TILLGÄNGLIGHETEN
Husqvarna Construction Products nya servi-
cecenter i Barkarby är inte bara service, repara-
tionsverkstad och reservdelslager utan också en 
gigantisk butik och utställning på dryga 1000 
kvadratmeter varav cirka 210 kvadrat är verkstad 
och kontor. Servicecentret och butiken ligger bra 
placerat mitt i Barkarby köpcentrum och outlet 
bara några stenkast från motorvägen E18.

“Läget kunde inte vara bättre. Det är lätt att 
ta sig hit från alla delar norr om Stockholm och 
om man kommer väster ifrån som Enköping, 
Uppsala eller Västerås. Vi har kraftigt ökat vår 
tillgänglighet med det här”, säger Lück.

Butik och servicecenter delas med Hus-
qvarna Skog och Trädgård och man har även 
en stor del av butiken som innehåller olika ty-

per av arbets- och skyddskläder. Här får bygg- 
och anläggningsprodukterna från Husqvarna 
gott om utrymme att exponeras. I entrén står 
exempelvis en rivningsrobot uppställd och 
Husqvarnas kompletta sortiment exponeras i 
en rad montrar. Här finns också gott om pro-
dukter och verktyg i alla dess former på hyllan. 
Ingen håltagare eller rivare ska behöva hamna 
i situationen att sakna utrustning.

DELAR MED SKOG OCH TRÄDGÅRD
Husqvarna Skog och Trädgård har funnits i 
lokalerna sedan mitten av januari i år medan 
“construction-delen” kom in i lokalerna den 10 
december. Totalt arbetar 9 man på depån varav 
2 i verkstaden.  Ytterligare en säljare är kopplad 
till depån periodvis. Lagom till att man dragit 
igång det Âärde servicecentret har Husqvarna 
dessutom anställt två säljare. Marcus Ahlgren 
började den första oktober och är ny säljare på 
norra Stockholm. Geografiskt kommer han att 
förutom norra Stockholm jobbar upp till Gävle 
och till Västerås väster ut. Marcus kommer 
närmast från maskinuthyrningsbranschen 
och har senast arbetat för MG Rental. Hjalmar 
Hagman är ny säljare på södra Stockholm och 

kommer dessutom att täcka in området runt 
Södertälje och ner till Nyköping.  Han utgår 
från depån i Barkarby. Hjalmar kommer senast 
från Benders. Hjalmar började sin tjänst i no-
vember. Chef för verksamheten i Barkarby är 
Samuel Ludvigsson. Samuel är nöjd med det 
snart första året av verksamheten. “Det känns 
bra. Läget är utmärkt och vi har ett viktig och 
växande upptagningsområde runt omkring 
oss där vi ligger. Det händer väldigt mycket 
på byggfronten i Barkarby och hela den här 
regionen. En fördel för kunderna förutom alla 
de stora resurserna vi har med stor lager och 
butik samt vår serviceverkstad så har vi även 
helgöppet mellan 10-17”, berättar Samuel.

ÖKAD SERVICEGRAD
“En styrka för oss är kapaciteten på service och 
reservdelssidan. Här kommer vi att klara av att 
serva alla våra produkter vilket kommer att vara 
betydelsefullt för våra kunder att alltid kunna få 
hjälp med det de behöver”, säger Lück.

På invigningsdagen då Husqvarna Con-
struction Products visar de nya lokalerna är 
tillströmningen på håltagare och rivare god, 
likaså är stämningen. Det är en hel del kända 
ansikten bland kunderna som dyker upp, det 
bekräftar inte minst Boris Hauta-Aho som är 
en av Husqvarna säljare som jobbat längst på 
företaget. Boris börjar dock sakteliga närma 
sig pension men är fortsatt Husqvarnas starke 
man i Mellansverige med delar av Värmland, 
Närke, Västmanland och Dalarna som distrikt.

www.husqvarnacp.se

Nu öppnar Husqvarna Stockholm Norr i Barkarby

Case generalagent Maskinia jobbar konti-
nuerligt med att bygga ut nätverket med 
försäljningsställen och serviceverkstäder 

i Sverige. Nu utökas detta med att Eriksson & Co 
i Sundsvall AB blir återförsäljare för Case Con-
struction Equipment i Västernorrlands län.

Maskinia har varit generalagent för CASE 
Construction Equipment sedan februari 
2012. Maskinia har alltid strävat efter största 
möjliga närhet mellan kunder och företa-
gets representanter. Maskinia skapar denna 
närhet dels genom egna säljkontor och ser-
viceverkstäder samt dels genom att samar-
beta med återförsäljare och servicepartners. 
Arbetet kommer att fortgå tills Maskinia har 
fått en hög och tillfredställande närvaro i 
hela Sverige.

”Det känns kul att Eriksson & Co nu anslu-
ter sig till oss och erbjuder sina kunder Case 
entreprenadmaskiner. Tillsammans kommer 
vi att stärka upp försäljningen och samtidigt er-
bjuda kunderna en ännu bättre eftermarknad i 
den här regionen. Företaget har visat på lång-
siktighet och goda resultat inom lantbrukssek-
torn och vi ser fram emot samma goda utveck-
ling inom entreprenadsektorn”, säger Fredrik 
Holmquist VD på Maskinia.

NTC har varit Maskinias servicepartner 
för Case i regionen sedan 2012 och nu utökas 
servicegraden genom att Eriksson & Co även 
kommer att serva märkets maskiner.

Företaget Eriksson & Co i Sundsvall AB starta-
des 1973 av L-Å Eriksson och drivs idag av sonen 
Stefan och hans fru Anneli. Eriksson & Co är en 

stark aktör inom lantbrukssektorn i Västernorr-
land, med säte i Sundsvall, idag med märken som 
New Holland och Case IHI bland andra.

”Vi ser det som ett mycket spännande steg 
att nu även kunna leverera Case entrepre-
nadmaskiner i Västernorrland. Att dessutom 
samarbeta med Maskinia känns riktigt bra 
då de är en stabil aktör med gedigen erfa-
renhet av entreprenadbranschen. Case en-
treprenadmaskiner och organisation känner 
vi väl till då vi idag är återförsäljare för Case 
lantbruksmaskiner”, avslutar Stefan Eriksson 
verksamhetsledare på Eriksson & Co.

Ny auktoriserad återförsäljare av CASE



EnEn

TYROLIT - Ny auktoriserad 
HTC Servicepartner

En medlem av SWAROVSKI Group
www.tyrolitdiamant.se

TYROLIT erbjuder service av HTC-maskiner
HTC Sweden AB är ett snabbväxande teknikföretag som tillverkar och 
utvecklar produkter för bearbetning av olika ytor t.ex. golv. I samarbete 
med Tyrolit AB i Göteborg öppnar nu HTC ytterligare en auktoriserad 
servicedepå. Detta innebär att Tyrolits serviceverkstad i Göteborg, 
utöver “vanliga” service- och reparationsuppdrag, har möjlighet att ut-
föra garantireparationer på HTCs maskiner. Vi erbjuder även  
de vanligaste HTC-diamantverktygen och utvalda HTC-maskiner. 

För mer info se vår hemsida eller kontakta oss på 031-58 33 90.



Stockholm/Järfälla. Veddestavägen 14. Tel. 08-35 76 86
Kungsör. Fredsgatan 8. Tel. 0227-145 15

Uppsala. Ullforsgatan 13. Tel. 018-12 06 08
info@btgborr.se www.betongborrarn.se

Det är det inte heller, utmaningen ligger i att riva smart och exakt,
hålla tiderna och veta hur man hanterar rivmaterialet korrekt.

Tack vare vår breda kompetens kan vi garantera att arbetet 
utförs med högsta kvalitet. Miljöaspekten har även en central roll 
i vårt rivningsarbete, därför använder vi samtidigt den mest 
lämpade metoden för att återanvända material och minimera avfall.

Många säger att det
inte är särskilt
komplicerat att riva.

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




