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  26  Årets nykomlingar!
Senaste året har kantats av flera spännande nyheter på elverktygsfronten. Här är några 
av de främsta nyheterna, för användaren som söker mobilitet (och miljövänlighet) för 
arbetsuppgiften.

Baumas “Speed Dating” 
för utställare och journalister

42  Avant Tecno      

36  WOC 2019
         

I N N E H Å L L

Då var det nytt år med nya utmaningar. Som 

branschtidning pratar man dagligen med många 

företagare som uthyrare, leverantörer och entrepre-

nörer. Efter allt snack om nedgång i slutet av förra 

året var det många som fick farhågorna om låg-

konjunktur förstärkta då 

januari startade väldigt 

trögt för många uthyrare, 

leverantörer och även 

entreprenörer. Ingången 

av februari var också lugn 

men ju längre månaden 

gick desto mer tog mark-

naden fart. Läget har 

helt klart förändrats från 

början av januari till idag 

början av mars. Nu är den 

generella inställningen 

att det har lossnat för 

året. Egentligen är det väl alltid så, i början av året. 

Men med tydliga signaler på en vikande trend blir 

alla lite mer vaksamma än när man befinner sig mitt 

i en lågkonjunktur. Jag tror att 2019 kommer bli 

mer än godkänt för den svenska byggmarknaden 

och fortsatt är behovet av bostäder skriande. Det 

är bara priserna som fortsatt är för höga och det 

kan orsaka problem på kort sikt. Ett annat fak-

tum som faktiskt också 

har en positiv inverkan 

på konjunkturen i år är 

faktiskt mässan Bauma i 

München i april. Många 

tillverkare har laddat un-

der tre år med att ta 

fram nya och förbättrade 

produkter och verktyg. 

I februari besökte jag 

presskonferensen Bau-

ma Media Dialogue i 

München. Pressmötet är 

ett initiativ från Messe 

München inför Bauma och i år samlades mer än 

200 utställare och över 300 journalister från hela 

världen. Sammankomsten är som en jättelik speed 

Det går bra för Avant Tecno. Lysande försälj-
ningssiffror och smarta finska produkter för 
effektiv lastning och access och intressanta 
nyheter visas på Bauma.

World of Concrete 2019 erbjöd flera produkt-
nyheter och tog tempen på USA-marknadens 
långsiktiga hälsa.

dating där utställarna är placerade vid små bord 

fördelade på två stora hörsalar. Journalisterna går 

från bord till bord och tar del av de nyheter som 

kommer att visas på Bauma i april.

SRTs utsände har deltagit vid åtskilliga medi-

adialoger i München och den i januari i år var den 

största någonsin och sällan har utbudet av nya 

produkter som kommer at visas på Bauma varit så 

stort. Man ska också komma ihåg att det bara är 

en bråkdel av utställarna som deltar vid mediadia-

logen men den gav en tydlig fingervisning om att 

en riktigt stor mängd nyheter kommer att visas på 

Bauma som arrangeras 8-12 april i München. SRT 

1-2019 innehåller en hel del releaser om nyheter 

som kommer att lanseras på Bauma men vårt 

riktigt stora Bauma-nummer är SRT 2-2019 som 

publiceras i slutet av mars.

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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JAPP! VI HAR 
DEN DU BEHÖVER 
(OCH NÅGRA TILL).I vårt sortiment finns kraftfulla luftrenare, stoftavskiljare och våtsugar som 

effektivt tar hand om slammet och dammet – samtidigt som de är snälla mot 
din kropp. I alla våra stoftavskiljare och luftrenare sitter bland annat H13-filter, 
som tar hand om de allra finaste dammet. Vi kan också erbjuda Longopac® till 
alla våra stoftavskiljare, för helt dammfria påsbyten. Allt för att spara dina lungor. 

S13 och S25 är två av våra minsta stoftsugar. Och några av de allra smartaste. 
Maskinerna är nämligen utrustade med eluttag och automatik som gör att du 
enkelt kan koppla din slipmaskin, borrmaskin eller såg till sugarna. När du 
startar elhandverktyget startar även sugen och när du stänger av verktyget 
stängs även sugen av (men först efter en liten stund så att den hinner ta hand 
om det allra sista dammet!).

Din arbetsmiljö styr vår produktutveckling. Såklart. 

     

pullman-ermator.se

 SMÅ, SMIDIGA & 
SUPERSMARTA

S13 OCH S25 – MED 
ELUTTAG OCH AUTOMATIK!
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Förvärv inom industri stärker Assemblin i norr

Omslagsfoto: 

ANNONSER
Kontakta Johan Hedman på telefon 08-621 16 
90, 070-312 88 34, johan.hedman@pdworld.com 
eller Svensk Rental Tidnings redaktion på telefon 
08-585 700 46 alt. maila info@pdworld.com

Assemblin El har förvärvat Norr-
lands Industrimontage, NIAB, 
och stärker därmed sitt erbju-
dande inom elinstallationer på 
industriområdet.

NIAB har hög kompetens 
inom industri och kompletterar 
Assemblins befintliga verksam-
het i norra Sverige väl. De befint-
liga uppdragen är serviceuppdrag 
och förvärvet av NIAB stödjer 
därmed Assemblins strategi att 
växa inom service. 

NIAB har 38 anställda och 
en årsomsättning på cirka 73,5 
MSEK. Bolaget startades 2012 

och är verksamt i Sundsvall med 
omnejd. 

“NIAB:s verksamhet är ett bra 
komplement till oss i norra Sve-
rige och förstärker vår service-
verksamhet samt vårt erbjudande 
inom industri. “Vi är mycket glada 
över att kunna hälsa NIAB:s med-
arbetare, kunder och leverantörer 
välkomna till Assemblin”, säger 
Fredrik Allthin, affärsområdes-
chef och vd för Assemblin El.

“Det känns väldigt roligt att bli 
en del av Assemblin. Vi har redan 
ett starkt erbjudande och en solid 
verksamhet, som nu får möjlighet 

att utvecklas med hjälp av Assem-
blins stora resurser och bredd”, 
säger Håkan Nilsson, vd för NIAB 
och en av de två huvudägarna. 

Affären genomfördes den 19 de-
cember. Den förvärvade verksam-
heten bildar en ny filial i Sundsvall 
med inriktning på industri. 
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MÄSSKALENDER
BAUMA 2019
8-14 april, 2019
Münchenm.ssan, München, 
Tyskland

www.bauma.de

MASKINEXPO 2019
23-25 maj, 2019
Stockholm Outdoor 
Exhibition Area

www.maskinexpo.se 

ENTREPRENAD LIVE 2019
12-14 september
Ring Knutsby,
Skåne

www.entreprenadlive.se 

LOAD UP NORTH, 2019
29-31 augusti
Nolioaområdet, Umeå

www.loadupnorth.se 

ECOMONDO 2019
5-8 november
Riminimässan
Rimini, Italien

www.ecomondo.com

WORLD OF CONCRETE
4-7 februari
Las Vegas Convention Center
Las Vegas, USA

www.worldofconcrete.com

SAMOTER 2020
21-25 mars
Veronamässan
Verona, Italien

www.samoter.it

CONEXPO-CON/AGG 2020
10-14 mars, 2020
Las Vegas Convention Center
Las Vegas, USA

www.conexpoconagg.com

NORDBYGG 2020
21-24 april, 2020
Stockholmsmässan
Stockholm

www.nordbygg.se

SVENSKA 
MASKINMÄSSAN 2020
4-6 juni, 2020
Solvalla, Stockholm

www.svenskamaskinmassan.se

DEMCON 2020
24-25 september, 2020
Inframässan, Infracity
Bredden, Stockholm

www.demcon.se

Alf Göransson föreslås 
till NCC:s styrelse

Utleiesenteret i Norge har ingått 
avtal med företaget HeatWork i 
Narvik på 40-talls maskiner värda 
över 20 miljoner. Företaget, som 
har filialer i Drammen, Kongs-
berg, Oslo och Gardermoen, är 
en av de största aktörerna inom 
uthyrning för bygg och anlägg-
ning i östra Norge. Företaget har 
85 anställda och en omsättning 
på mer än 400 miljoner.

“Det här är en kund som vi 
har arbetat med i många år. De 
har använt utrustning från vår 
konkurrent, så det är trevligt att 
de nu väljer att investera i Heat-
Works modernare utrustning. 

Vi ser nu att de stora uthyr-
ningsbolagen i Norden förnyar 
sig från gammal teknik till mer 
effektiva och miljövänliga lös-
ningar. Nya HeatWork-maskiner 
väljs framför andra produkter, 
och flera aktörer lägger nu stora 
order för 2019”, säger försälj-
ningschef Tommy Larsen på 
HeatWork.

FÖRSTÄRKER 
SIG PÅ MARKNADEN
Utleiesenteret har för närva-
rande över 1000 liftar och 500 
byggmaskiner för uthyrning. 
Nu har koncernen också ingått 
ett omfattande samarbetsavtal 
med HeatWork för att ytterligare 
stärka sin hyresmarknad. Det 
är en överenskommelse vilket 
inkluderar inköp av så kallade 
”Frostheaters”. Detta är en mobil 
värmekraftverk som används för 
teletining, byggvärme, byggtork, 
betonghärdning och skadesane-
ring, med användning av vätske-
buren teknik.

“Vi investerar nu aktivt i bygg-
branschen och vi vill därför ex-
pandera och förbättra utbudet 

av utrustning så att våra kunder 
inom den snabbt växande indu-
strin alltid kommer att få vad de 
behöver. Och det här lilla men 
mycket effektiva värmekraftver-
ket gör det möjligt för bygg- och 
anläggningskunder att stärka 
säsongen betydligt. Flera ”Frost-
heaters” har redan införts. Så nu 
kan bara kyla komma”, säger en 
glad försäljnings- och marknads-
chef på Utleiesenteret, Morten 
Dahl. 

Dessutom är de glada över att 
de kan köpa utrustning från ett 
Helnorsk-företag som även till-
verkar utrustningen i Norge.

ANTARKTIS, SVALBARD 
OCH MAURITIUS
HeatWork i Narvik har för när-
varande 35 anställda och avtalet 
med Utleiesenteret är det störs-
ta enskilda kontraktet under 
bolagets 15-åriga historia. Det 
familjeägda Narvik-företaget, 
som förra året vann priset ”Byg-
genæringens Innovasjonspris”, 
har idag en kundportfölj från 
Antarktis i söder till Svalbard i 
norr. En av kunderna är övervä-
gande i Mauritius i Afrika, det 
finns naturligtvis ingen teleti-
ning men skadedjurskontroll, 
vilket är kundens behov.

“Vi är mycket nöjda med att 
Utleiesenteret har valt oss som 
permanent partner och leveran-
tör. Det är väldigt spännande och 
positivt att en så stor aktör på 
marknaden nu vill utnyttja våra 
produkter, lösningar och exper-
tis”, påpekar marknadschef och 
medehavare av HeatWork, Kris-
tin Markussen. “Efter ett rekord-
år förra året räknar vi med att öka 
försäljningen med ytterligare 40-
45 procent år 2018.”

HeatWork väljs framför andra lösningar

Valberedningen föreslår att Alf 
Göransson väljs in i NCC:s sty-
relse. Alf Göransson var tidigare 
koncernchef för Securitas och 
dessförinnan koncernchef under 
sex år för NCC. Till omval före-
slås Tomas Billing (ordförande), 
Geir Magne Aarstad, Viveca 
Ax:son Johnson, Mats Jönsson, 
Angela Langemar Olsson, Ulla 
Litzén, och Birgit Nørgaard. Ca-
rina Edblad har avböjt omval.

Valberedningen i NCC före-
slår att styrelsen, till den del den 
utses av årsstämman, ska bestå 
av åtta ordinarie ledamöter utan 
suppleanter. Valberedningen fö-
reslår nyval av Alf Göransson.

Alf Göransson var koncern-
chef för Securitas mellan åren 
2007 och 2018. Dessförinnan var 
han koncernchef för NCC mellan 
2001 och 2007. 2000 till 2001 var 
Alf Göransson koncernchef för 
Svedala Industri. Alf Göransson 
är styrelseordförande i Loomis, 
styrelseledamot i Sweco, At-
tendo, Hexpol, Melker Schörling 
AB, Axfast, Axel Johnson inc. och 
Sandberg Development Group. 

Valberedningen föreslår omval 
av följande ledamöter: ordförande 
Tomas Billing (ledamot sedan 
1999, ordförande sedan 2001), 
Geir Aarstad (ledamot sedan 
2017), Viveca Ax:son Johnson (le-
damot sedan 2014), Mats Jönsson 
(ledamot sedan 2017), Ulla Litzén 
(ledamot sedan 2008) och Birgit 
Nørgaard (ledamot sedan 2017).

Valberedningens övriga för-
slag presenteras i kallelsen till 
årsstämman i mars 2019.

Årsstämman kommer att hål-
las den 9 april 2019 i Stockholm.
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MEDLEMSNYTTA
Mikael Öberg, styrelseordförande 
Swedish Rental Association.  

Bodel Blom, Ordförande 
Hyreskedjan.

Föreningsverksamhet bygger i grunden på 
tanken om ideella insatser av frivilliga som 

ser nyttan i att tillsammans skapa något som 
var och en enskilt inte skulle klara av lika bra.   

Det är det som är själva kär-
nan med föreningsverk-
samhet. Tillsammans är 

starkare än att vara och en sköter 
sitt, dvs att förena engagerar och 
skapar nytta oavsett om man som 
företag är stort eller litet. Svensk 
idrottsrörelse bygger på den 
grundvärderingen och den har 
gett oss stora framgångar mot 
bakgrund av att vi är ett litet land 
i världen. Etablerade stjärnor de-
lar med sig av sina erfarenheter 
till yngre förmågor. Nästa gene-
ration ges förutsättningar att bli 
bättre än föregående. I skid VM i 
Seefeld är Frida Karlsson 19 år ett 
lysande exempel på detta. Sverige 
som nation har haft stor fram-
gång med den inställningen och 
kulturen. 

En av de svåraste knäckfrå-
gorna runt inställningen till en 
specifik förening är att definiera 
sin medlemsnytta. What´s in it 
for me? Varför ska jag vara med? 
Vad vinner jag på det?

Tyvärr är det lätt att just fo-
kusera för mycket på begreppet 
JAG. Det är givetvis naturligt att 
vi utgår från oss själva men för att 
värdera föreningsnytta behövs 
även perspektivet vad har VI för 
nytta och glädje av att göra något 
tillsammans med andra? Vad kan 
vi vinna på att gå samman och 
hjälpas åt? 

De flesta ser och förstår att 
påverkan och genomslagskraft i 
samhället bygger på att vi förenar 
oss och agerar samfällt. Det har 
gällt i urminnestider och har va-

rit viktigt oavsett om vi talar om 
rösträtt, jämställdhet, lika sjuk-
vård för alla, bättre arbetsmiljö 
eller vilka reformer vi än pekar 
på. Gemensamma aktioner har 
många gånger ett avgörande in-
flytande på beslutsfattare utan 
skillnad på om det handlar om 
politiker, tjänstemän i landsting, 
i kommuner på myndigheter el-
ler verk. 

Just nu pågår ett nyttigt arbete 
inom den svenska maskinuthyr-
ningsbranschen mot bakgrund 
av det samarbete som etablerats 
mellan Hyreskedjan och SRA. 
Tillsammans genomför vi ett an-
tal medlemsmöten för att ställa 
frågor kring hur företagen ser 
på medlemsnyttan av att vara 
med i en förening och om de är 
öppna för att vara med i en tänkt 
gemensam branschförening.  Vi-
dare diskuteras vilka frågeställ-
ningar och områden som bör 
rymmas inom föreningen samt 
hur behovet av utredningsarbete 
i för branschen viktiga sakfrågor 
ska organiseras. Även styrelsens 
roll, sammansättning och ar-
betsinsats tas upp. Sist men inte 
minst diskuteras former för med-
lemmar att kunna träffas och ut-

byta erfarenheter med varandra 
och de värdefulla partners som 
idag är knutna till branschens 
föreningar.

Syftet är att låta alla medlem-
mar som önskar komma till tals. 
Oavsett storlek, bedriver alla 
verksamhet inom maskinuthyr-
ning i Sverige och spelar således 
en viktig en roll i att hyresverk-
samheten utvecklas. Företagen 
har givetvis olika förutsättningar 
men alla har sannolikt stor nytta 
av att förutsättningarna för hy-
resbranschen blir så bra som 
möjligt. 

Dessa ”runda bord” samtal är 
mycket viktiga då de skapar möj-
lighet till att verkligen vädra ut 
alla åsikter och få en känsla för 
var branschen står i denna fråga. 
I slutänden strävar vi givetvis ef-
ter att komma fram till ett förslag 
som innebär att vi får tillräck-
ligt många medlemmar för att 
branschföreningen ska kunna 
spela en trovärdig påverkansroll 
och sist men inte minst att vi får 
medlemmar som vill vara med 
och utifrån sina förutsättningar 
engagerar sig och ser samt förstår 
den medlemsnytta som det inne-
bär att vara medlem. 

Mikael Öberg



AB Hüllert Maskin expanderar 
genom att öppna nytt säljkontor i 
Umeå för försäljningen av Merlo 
teleskoplastare. Därmed perma-
nentar Hüllerts sin representa-
tion i norr. 

Hüllert Maskin har gene-
ralagenturen för Merlo i Sverige 
och har tidigare samarbetat med 
Norrmaskiner AB om försäljning-
en av Merlo i nordligaste Sverige.

Men nu öppnar Hüllerts alltså 
eget säljkontor, som kommer att 
bemannas av säljaren Peter Sjö-
ström. Han har sålt Merlo i 4-5 års 
tid och är välkänd bland kunderna.

“Merlo är väletablerat i Umeå, 
men även i övrigt i norra Sverige. 
Det finns ett starkt förtroende 
för de gröna maskinerna och det 
är ett naturligt steg att Hüllert 
Maskin öppnar eget säljkontor”, 
säger han. 

På Ersboda i Umeå finns också 
Merlos auktoriserade serviceverk-
stad, Kent Nilsson Bil o Maskin 
AB, som har fyra servicetekniker 
och servicebussar för att täcka 

upp servicebehovet i Västerbotten 
och däromkring. Verkstaden har 
lång erfarenhet av Merlo.

Övriga servicelämnare i denna 
region är; Bröderna Jönsson Ma-
skinservice & Allrep i Luleå, Piteå 
Maskinmek, Kiruna Fältrep AB och 
PA Hydraulservice AB i Gällivare.

Under en övergångsperiod på 
ett år kommer även Norrmaski-
ner att fortsätta som serviceläm-
nare sida vid sida med övriga.

Nu väntar ett spännande 2019 
för Merlo i norr. Säljaren Peter 
Sjöström kommer att ha upp 
till tre demomaskiner på plats i 
Umeå hela året. Det betyder att 
det är enkelt att få provköra ma-
skiner ur olika modellklasser och 
att Peter kan erbjuda snabb leve-
rans av just demomodellerna.

“I höst ser vi också fram emot 
mässan Load Up North, som i år 
hålls i just Umeå. Målet är att vi 
i samband med mässan ska ha 
ännu fler demomaskiner på plats 
för kunder att provköra“, säger 
Peter Sjöström.
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KONJUNKTURBAROMETERN

Konjunkturbarometern 
föll brett i januari

Tillverkningsindustrins konfidensindikator föll med fyra enheter i januari, 
vilket innebär att den sjunkit hela tio enheter på fem månader. Den 
ligger dock fortsatt över 110, vilket pekar på ett betydligt starkare läge 
än normalt. Nedgången är bred och en majoritet av delbranschernas 
konfidensindikatorer har gått ner.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 
marginellt för andra månaden i rad till följd av en vändning i den 
nedåtgående trenden i synen på orderstockarnas storlek. Nivån på 
indikatorn pekar på ett något starkare läge än normalt inom bygg- och 
anläggningsverksamhet.

Detaljhandelns konfidensindikator föll från 103,1 i december till 
100,7 i januari. Nivån pekar på ett sammantaget ungefär normalt 
stämningsläge inom detaljhandeln, men hålls enbart uppe av daglig-
varuhandeln. Signalerna från sällanköps- och motorfordonshandeln är 
å andra sidan mer pessimistiska än normalt.

Tjänstesektorns konfidensindikator föll för fjärde månaden i rad 
och ligger på en nivå som indikerar ett svagare läge än normalt. Samt-
liga ingående frågor bidrar till nedgången som är bred även bland 
delbranscherna.

Hushållen blev än mer pessimistiska i januari. Konfidensindikatorn föll 
till 92,0 och alla ingående frågor, med undantag för synen på hur den 
egna ekonomin utvecklats det senaste året, bidrog till fallet. Särskilt pes-
simistiska är hushållen om den svenska ekonomin på tolv månaders sikt.

Barometerindikatorn föll för fjärde 
månaden i rad i januari, från 105,6 
i december till 101,9. Nedgången 
förklaras av svagare signaler från 
samtliga ingående sektorer med 
undantag för bygg- och anläggnings-
verksamhet.

Januari 2019

Alimak Group får order för bygghissar

Pirtek Sweden AB får ny VD

Hüllert Maskin och Merlo expanderar
– öppnar säljkontor i Umeå

Karlatornet, med sina 245 me-
ter, kommer att bli den högsta 
byggnaden i Norden och för-
väntas stå klart 2021. Skidmore, 
Owings & Merill, arkitekterna 
bakom bygget, står också bakom 
några av världens högsta och 
mest spektakulära byggnader 
som Burj Khalifa och One World 
Trade Center.

Ordern omfattar fem hissar, 
varav en är en Mammoth med en 
lastkapacitet på 5 500 kg. Detta är 
första gången en Mammoth an-
vänds i Sverige. Leverans förvän-
tas ske mellan mars och oktober 
2019.

Byggnaden kommer att an-
vända en byggkran istället för det 
vanliga två. På grund av förväntat 
höga vindstyrkor under byggna-

tionen valde Serneke istället fem 
Alimak-hissar som kan motstå 
vindar på upp till 25 meter per 
sekund.

”Karlatornet kommer att bli 
ett landmärke och vi är glada 
över att få leverera de vertikala 
transportlösningar som behövs 
för de speciella krav som ställs 
av höjd och vind. Alimak Group 
tillhandahåller säkra, tillförlitliga 
och högkvalitativa lösningar och 
tjänster för vertikal access. Tack 
vare vår breda produktportfölj, 
med både premium och mellan-
segmentshissar, kan vi erbjuda 
en passande lösning, med hän-
syn till prestanda och kostnad för 
våra kunders varierande behov”, 
säger Tormod Gunleiksrud, vd 
Alimak Group.

Stefan Fallenius, grundare och 
VD för Pirtek Sweden AB (tidiga-
re Slangakuten), väljer att lämna 
bolaget efter 10 år vid rodret. 

2009 startade Stefan Fallenius 
Slangakuten. Under åren har före-
taget vuxit med i snitt 25% varje år. 
Hösten 2017 sålde Stefan bolaget 
till Pirtek Europe som sedan dess 
hör till världens största slangbuss-
företag med över 740 slangbussar 
verksamma i Europa. Idag omsät-
ter Pirtek Sweden AB ca 30 miljo-
ner och har 27 medarbetare.

Styrelsen har valt att tillsätta 
Peter Bringby till ny VD för Pir-
tek Sweden AB. Peter kommer 
närmast från Your Special Deli-
very Service, ett serviceföretag 
som erbjuder tjänster för att sä-
kerställa en smidig leverans.

”Jag och styrelsen är väldigt 
nöjda och förväntansfulla på det 
skifte som kommer att ske. Peter 
har en omfattande och gedigen 
bakgrund från olika branscher 
vilket vi ser väldigt positivt på”, 
säger Stefan Fallenius.



KOMPRESSORER

KAESER Kompressorer AB
Box 7329 – 187 14 Täby  
Telefon: 08-544 443 30 
E-Mail: info.sweden@kaeser.com 

www.kaeser.com

Generalagent i Sverige av
Merlo teleskoplastare
0512 - 30 16 20
www.hullert.se

ALLFIXAREN

Fler nyheter 
och reportage hittar du på:

www.svenskrental.se
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Stål & Hyr och 
Renta öppnar 
ny depå i Borås

Klaravik etablerar byrå 
för inhouseutveckling

“Under 2018 gjorde vi på Swe-
con en liten omstart med värde-
grundsarbete, tre nya värdeord 
“Ansvar, Trygghet och Kreati-
vitet – samt hade en trevlig fest 
för samtliga medarbetare. Och 
under 2019 firar vi 20-årsjubi-
leum med stolthet och stora för-
hoppningar för framtiden”, säger 
Christer Söderberg, vd på Swe-
con Anläggningsmaskiner.

“Allt detta skulle jag vilja koka 
ner i en enda mening, som både 
är ett löfte till marknaden och 
vägledning för oss: Det är för våra 
kunder vi finns till. 

Samtidigt verkar vi i en ibland 
svåranalyserad verklighet. Det är 
fortsatt högt tryck inom bygg- 
och anläggningsbranschen. Visst, 
byggsektorn går är med dämpad 
aktivitet men övriga anläggnings-
arbeten fortsätter i hög takt. Med 
pågående och planerade infra-
strukturprojekt ser det ljust ut 
för branschen flera år framåt.

Den svenska ekonomin är 
dock starkt beroende av omvärl-
den och det finns så klart oros-
moln där ute. Fortsatt och kanske 
utvidgat handelskrig, ogynnsam 
Brexit och en italiensk ekonomi i 
svajning är några saker som kan 
få stor påverkan på svensk eko-
nomi och indirekt kan påverka 
vår bransch negativt.

Swecon har under flera år haft 
en rekordstor och ökande ma-

skinförsäljning. En ökad maskin-
population, i kombination med 
ett ökat maskinutnyttjande, ska-
par dessutom ökad efterfrågan på 
servicemarknadens tjänster.

Maskinförsäljningen håller 
sig för Swecons del på ungefär 
samma nivå som förra årets re-
kordsiffror. Vi har under året 
även sett en tydligt ökad efter-
frågan på reservdelar och servi-
cetjänster. Den feedback vi får 
från våra kunder kretsar mycket 
kring tillgänglighet. Det kan 
vara nåbarhet via telefon eller 
tillgänglighet i form av instäl-
lelsetid, det vill säga när vi kan 
vara på plats och påbörja repara-
tion eller service. Som en följd 
av det fortsätter Swecon att växa 
med ett antal anställda och har 
fokus på att förbättra tillgänglig-
heten och öka servicegraden. Vi 
på Swecon, liksom andra i bran-
schen, påverkas dock av det be-
gränsade antalet utbildade som 
är anställningsbara.

Vi ska fortsätta växa i takt med 
efterfrågan och fortsätta fokusera 
på att tillfredsställa våra kunders 
behov. Vi ska även fortsätta att 
utveckla vårt erbjudande, med 
fokus på kundnytta, och dra nyt-
ta av den tekniska utvecklingen. 
Vår nya kundportal mySwecon är 
en sådan teknisk lösning där vi 
ser möjligheter och fördelar för 
våra kunder.”

20 framgångsrika år och ett tydligt löfte

Hur skapar man framtidens auk-
tionssystem? Jo, man startar en 
helt ny avdelning och plockar 
hem all webbutveckling inom 
företagets väggar. Med ny avdel-
ning i Lund vill Klaravik förändra 
auktionsbranschen och rusta för 
framtiden.

För att få än bättre utväxling på 
IT-området hämtar nu Klaravik 
in flera resurser och etablerar en 
egen webbutvecklingsavdelning.

Från start handlar det om tre 
heltidstjänster som rekryteras till 
det nya kontoret i Lund på Lilla 
Fiskaregatan, staden där samtliga 
nytillskott är stationerade. Jonas 
Egidius och Johan Alsfjärd, som 
jobbat med Klaraviks auktions-
system sedan starten 2012 på 
konsultbasis, blir ansvariga för 
den nya avdelningen.

”Vi har på nära håll varit med 
på den resa som Klaravik inlett. 
Att nu få möjligheten att ta ett 
helhetsgrepp om Klaraviks digi-
tala lösningar framåt känns där-
för väldigt kul. Jag ser fram emot 
att växa kontoret från en treman-
naavdelning till något betydligt 
större under året”, säger Jonas 
Egidius.

Arbetet drar igång i full fart 
med planer på att direkt rekry-
tera sex medarbetare varav en 
redan finns på plats. Rickard Jen-
sen, som också varit delaktig på 
konsultbasis för Klaravik i flerta-
let år, kommer att ta rollen som 
teknisk specialist.

Tillsammans kliver trion in 
i ett intensivt skede. Under året 
ska såväl klaravik.se som tillhö-
rande auktionsplattform uppda-
teras. Målsättningen?

”Vi vill utveckla världens bästa 
auktionssystem”, avslutar Jonas 
Egidius.

Stål & Hyr som ingår i Renta öpp-
nar en helt ny depå i Borås som är 
ett naturligt steg öster ut geogra-
fiskt för att öka tillgängligheten 
och servicen till sina kunder.

Stål & Hyr och Renta fortsät-
ter att expandera för att fullfölja 
sitt koncept med stora depåer 
med komplett sortiment och stor 
tillgänglighet. Precis som övriga 
Renta-depåer ligger fokus på att 
fortsätta göra kunderna nöjda 
när det gäller tillgänglighet, ser-
vice och kvalitét. Depån öpp-
nar under april månad  2019 på 
Norrbylånggatan 45 i anslutning 
till Knalleporten. Personalen har 
gedigen erfarenhet och god lo-
kalkännedom vilket är lämpliga 
egenskaper för att kunna  erbjuda 
rätt lösning för kundens situa-
tion.

”Det ska bli fantastiskt ro-
ligt att öppna en depå i Borås. 
Depån kommer ligga helt rätt 
geografiskt för att vi även ska 
kunna erbjuda vårt sortiment i 
närliggande städer samtidigt som 
närheten till Göteborg gör att 
man snabbt kan lösa utmaningar 
tillsammans. Borås är en stad i 
framkant där vi kommer kunna 
agera som en pålitlig leverantör 
av maskiner och tjänster. Perso-
nalens lokalkännedom och ex-
pertis inom branschen ger också 
möjlighet att erbjuda skräddar-
sydda lösningar till kundernas 
behov”, säger Joacim Johansson, 
Vd för Renta.

Depåöppningen förväntas ske 
under april 2019 i tillfälliga loka-
ler men med komplett sortiment 
och den nya byggnaden beräknas 
bli klar i slutet på 2019.



Kvalitetsmaskiner
•  Lastkapacitet 750 kg, 1 ton,
 1,6 ton och 2,5 ton

• Lastare och svängbart flak

Minidumper S100 
med lastare

Minidumper SC75 
med lastare

Minidumper S25A 
med lastare

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

Minidumper S160 
med lastare

Slyklippare
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Först ut är den nya batteridrivna, bilmon-
terade liften K20 från franska Klubb, 
som nyligen lanserats i Norden. Denna 

bilmonterade lift har en arbetshöjd på tio m 
och en horisontell räckvidd på fem m. Den är 
miljövänlig och kompakt samt fungerar utan 
ljud och förorenande utsläpp. Därför lämpar 
den sig för arbete på hög höjd i stadsområden, 
underhåll av offentlig belysning, installation 
av videoövervakningssystem eller underhåll 
av grönområden. Liften går även att använda 
inomhus i till exempel köpcentrum, livsmed-

Flera nya arbetsplattformar 
har gjort sin entré på mark-
naden under de senaste 12 
månaderna. SRT listar här 
några av de främsta nyhe-
terna, alltifrån batteridrivna 
till kompakta och innovativa 
modeller.

HÄR ÄR DE SENASTE  

arbetsplattformarna
elsbutiker och mässhallar. Plattformens rörelse 
styrs med en lättanvänd joystick. I Sverige dist-
ribueras K20 av Scandlift.

MERLO
Merlo lanserar teleskoplastaren P30.10, ett min-
dre alternativ till Merlo P38.13 och P40.17. Med 
sina 212 cm i höjd och 210 cm i bredd kan den ta 
sig in och arbeta i trängre miljöer. P30.10 väger 
drygt sju ton, lyfter 3000 kg och har en maximal 
lyfthöjd på 9,6 m. Det är den enda modellen i 
den här storleksklassen som liksom P38.13 och 
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P40.17 har stödben. Dessa ger ökad stabilitet 
och trygghet i arbetet och gör det i praktiken 
möjligt med hög lyft- och höjdkapacitet kombi-
nerat med ett kompakt format. Motor är 75 hk 
(55 kW), har 2-, 4- och krabbhjulsstyrning och 
har en transporthastighet på 40 km/t. P30.10 
finns nu tillgänglig för provkörning i Sverige. I 
Sverige säljs Merlo av AB Hüllert Maskin.

JEKKO
Jekko har släppt JF545, deras nya minikran 
med arbetsplattform. De kallar den deras 
“mest innovativa maskin, en gamechanger” 
och har en teleskopbom med tre sektioner 
och nyutvecklad mjukvara som bjuder på 
automatisk och variabel geometrisk stabili-
tetskontroll samt ett nytt automatiskt “coun-
terweight dismantling system”, vilket betyder 
att man enkelt kan av- och påmontera mot-
vikten på maskinen. Maxvikten är 15 500 kg, 
dimensionerna 5450 x 1840 x 2750 mm och 
kranarmslängden 28 m.

“Lillasystern” till JF545 heter JF365, också 
en minikran med arbetsplattform. Här har 
man valt att fokusera på kompakt storlek, 

flera nya applikationer 
och mångsidighet. JF365 
saknar motvikt för att yt-
terligare öka sin konkur-
renskraft när det kommer 
till kompakthet och pre-
standa. Alberto Frances-
chini, försäljningschef på 
Jekko, säger: “Efter succén 
med JF545 valde vi att be-
hålla samma format och 
konfiguration, men bytte 
ut kranelementet med en 
av Fassis bästsäljare, F365, 
som funkar på samma sätt 
som 545 men utan den av-
tagbara motvikten, vilket 

leder till en mer kompakt och lättare kran 
samtidigt som den erbjuder samma prestan-
da.” Den mindre storleken möjliggör arbete 
i trånga utrymmen såsom i stadscentrum, 
inom industrisektorn, för installationer på 
arbetsutrymmen eller i särskilda lyftsituatio-
ner nära väggar, då rotationen är begränsad 
till maskinens arbetsområde utan omfånget 
hos en motvikt. JF365 har ett fast chassie med 
en lastkapacitet på tre ton. Den erbjuder pro-
portionerliga radiokontroller, hydraulisk ak-
tivering för tillbehör, stabilitetskontroll och 
en mindre och lättare jib som möjliggör in-
stallation av en plattform på huvudbommen. 
Kranen kan användas horisontellt och verti-
kalt och kan därmed arbeta runt hinder med 
hjälp av krok eller vinsch. Det går även att 
använda en glaslyft och en hydraulisk arbets-
plattform för antingen tre eller två personer. 
Arbetsplattformen har dubbelartikulation i 
tremansversionen eller en tvåpersonskorg 
med jib. Räckvidden är upp till 29 m. Kranen 
kan användas med enbart en operatör tack 
vare radiokontrollen, som möjliggör aktive-
ring, deaktivering, kranmanövrar, stabilise-
ring och jibintegrering. JF365 har både en 55 
kW Kubota dieselmotor och en 13 kW trefas 
elektrisk motor, som användaren kan växla 
mellan. Maximal lyftkapacitet ligger på 11,5 
ton, vikten på 12 300 kg (+ 700 kg för jib) och 
kranarmslängd (med jib) på 26,5 m. Kranens 
dimensioner är 1,8 m bredd, 5,5 m längd och 
2,7 m höjd.
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PRISBELÖNT 
BATTERILIFT 
HOS DIN KUND?

Scandlift AB är sedan 1985 auktoriserad återförsäljare  
av Genie och är en helhetsleverantör av andra liftmodeller, 
teleskoplastare och lastbilsmonterade liftar på den  
svenska marknaden. Välkommen att kontakta oss för en 
diskussion om hur Scandlift kan hjälpa er kund!

www.scandlift.se

Rental Product  
of the Year 2017 

EUROPEAN RENTAL AWARDS

Bronze - Innovation  
Award 2016 

RENTAL EQUIPMENT REGISTER

Best New Product  
2016-Access 

HIRE INDUSTRY EXCELLENCE AWARD

NY ARBETSPLATTFORM FRÅN ALIMAK
På årets bauma lanserar Alimak det nya kraft-
fulla klätterarbetsplattformen Alimak MC 
650. Den nya modellen har en plattforms-
längd på över 19 m i enmastkonfigurationen 
och över 40 m i tvåmastkonfigurationen. Den 
bibehåller sin nyttolastkapacitet även på de 
längre plattformarna. Den maximala lastka-

Kvalité och innovation på 
högsta nivå.
Vi har funnits i mer än 65 år och 
ligger i framkant när det kommer till 
säkra lösningar på höjden.

Exempel ur vårt breda sortiment:

Stegar och Trappstegar
Stegarna har alltid platta horisontellt 
vinklade steg för bästa komfort.

Rullställningar
2 mm gods i ramar och stag för bästa 
prestanda mellan vikt och slitstyrka. 
Glasfiberplattformar som är 30% 

lättare vilket gör arbetet enklare att 
utföra.

Hantverkarställningar
Som sagt vanligaste godstjockleken 
är 1,6 mm mot Altrex 2 mm, tål hårda 
tag. Finns även som bred.

Hängställningar
Kan formas för alla behov, breda, 
runda, specialvinklade för flera 
Våningar m.m.

Specialprodukter
Är något vi är vana vid så är det att 
forma produkter efter era behov.

RELAX. IT´S AN ALTREX

Tel: 08-24 24 24
Ullevivägen 4  ·  197 40 Bro  ·  www.altrexsverige.se

paciteten är 4000 kg i enmastversionen och 
7100 kg i Twin-varianten. MC 650 använder 
samma patenterade mastdelningssystem som 
hos Alimak Scando 650, vilket innebär att den 
maximala längden på plattformen beror på 
längden på byggnaden där den används. MC 
650-plattformen fungerar i hörn, kurvor och 
vinklar och kan formas efter byggnaden. Där-
till kan den också användas med Scando 650s 
masthissystem. MC 650-arbetsplattformen 
kan användas på såväl ett mobilt chassi som 
på en fast bas.

MANITOU
Manitou släpper nu Manitou 180ATJ. Den 
kan ta sig fram i svår terräng tack vare sina s 
k heavy-duty axles som möjliggör full trans-
mission på framhjulen och oljade bromsar i 
axlarna. Kranen kan göra fyra rörelser samti-
digt, men hastigheten av de främsta hydrau-
liska rörelserna är automatiskt sänkta för att 
undvika att korgen skakas om och för att öka 
säkerheten. När den befinner sig i transpor-
teringsläge kan jibben göra upp-/nedrörelser 
och tornet röra sig höger/vänster. Maskinen 
drivs av en 18,5 kW Kubota V1105-E4B-motor 
på 24,1 hk med tre cylindrar. Komfort och sä-
kerhet på plattformen har tagits i beaktande 

med dess “dödmanspedal”, ergonomisk kon-
troll (joysticks för lyft och transport är se-
parerade), samt att kontrollerna i korgen är 
skyddade. Utsträckt är kranen totalt 18,19 m i 
höjd och 5,56 m i längd. I Sverige är Scantruck 
återförsäljare till Manitou.
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Det nuvarande CHE-borrhammarsorti-
mentet från Flex har uppgraderats med 
ytterligare funktioner.

Borrhammaren CHE 2-28 SDS-plus 
ersätts med CHE 2-28 R SDS-plus. Det 
är en lättvikts 800W slagborr- och mej-
selhammar i pistolmodell som levereras 
med höger- och vänsterroterande gång 
med omkoppling via kolborstarna. Den 
har näst intill identiskt vridmoment i 
båda rotationsriktningarna. Använda-
ren kan byta mellan SDS-plus borrfäste 
och snabbchuck (1,5-13mm). Funktions-
väljare: borrning, hammarborrning och 
mejsling med rotationsstopp. Växellådan 
är glasfiberförstärkt och skyddar använ-
daren från upphettad växelhushölje vid 
längre arbete.

Kombihammaren CHE 4-32 SDS-plus 
ersätts av CHE 4-32 R SDS-plus. Det är 
en 900 Watt slagborr och mejselham-
mare i D-design. Kombihammaren har 
en kompakt design för ett balanserat 
effekt-/viktförhållande och användaren 
kan byta mellan SDS-plus-borrfäste och 
1,5-13mm snabbchuck. Funktionsväljare 
med fyra funktioner: borrning, ham-
marborrning, bilning, mejsling med ro-
tationsstopp. Den maximerar luftflödet 
vilket förhindrar överhettning av lind-
ningen. Den dammskyddade motorn 
ökar livslängden av maskinen.

Både borrhammaren och kombiham-
maren är utrustade med varvtalsregle-
ring med låsfunktion. Borrchucken kan 
tas bort utan verktyg för användande av 
cylindrisk borr. Båda hammarna har Soft 
Grip, ett ergonomiskt handtag med mjuk 
greppyta. Mothållshandtaget är nytt och 
nu med lättjusterad metallklämförband 
för enkel och snabb justering av grep-
positionen. Både CHE 2-28 R SDS-plus 
och CHE 4-32 R SDS-plus är lämpliga för 
mindre och lättare mejslingsarbeten, till 
exempel för att ta bort puts och kakel.

FLEX borrhammare 
uppgraderas

Husqvarna Concept ZERO är en framtida 
miljölösning där robotgräsklippare kombi-
neras med solkraft, artificiell intelligens, in-
duktionsladdning, virtuella klippgränser och 
flertalet sensorer.

När städerna växer, växer även antalet 
grönytor som kräver underhåll. För att möta 
denna utmaning uppmanades ett designteam 
hos Husqvarna att utveckla en lösning som 
minskar trycket på stadens resurser och ger 
perfekta gräsmattor utan några direkta ut-
släpp, samtidigt som parkarbetarna ska kunna 
arbeta under så säkra förhållanden som möj-
ligt. Resultatet är Husqvarna Concept ZERO, 
ett framtidskoncept som innebär en autonom 
lösning byggd kring en sensorutrustad soldri-
ven laddningshub för robotgräsklippare.

”För att minska städernas koldioxidutsläpp 
måste vi utforska nya idéer som inte tidigare 
har testats. Designkoncept likt Husqvarna 
Concept ZERO fungerar som en katalysator 
för oss att utveckla nya miljölösningar som 

gagnar både människor och planet”, säger Ra-
jinder Mehra, designchef Husqvarna.

Under dagtid genererar laddningshuben 
elektricitet via sina solceller. När robotgräs-
klipparna är på väg att bli urladdade åker de 
automatiskt till huben där de laddas genom 
induktionsladdning bakom inbrottssäkra 
skjutdörrar. LED-lampor på ovansidan av sta-
tionen visar laddningsnivåerna och ger samti-
digt ett vackert sken nattetid. För att övervaka 
och se till att robotgräsklipparna klipper där 
man vill, skapar laddningshuben en virtuell 
karta över området med lika virtuella gränser. 
När blommor, buskar och träd behöver sköt-
sel upptäcks detta av klipparens sensorer och 
sänder då en signal till parkarbetarna att det 
är dags för underhåll.

Husqvarna Concept ZERO har sin grund i 
Husqvarnas önskan att bidra till Parisavtalets 
mål att den globala temperaturökningen ska 
hållas under 2° C. Det finns idag inget beslut 
om att kommersialisera konceptet.

Ny miljövänlig gräsklipparlösning 
från Husqvarna
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Som första aktör i branschen har Volvo Con-
struction Equipment (Volvo CE) meddelat 
att företaget från och med år 2020 kommer 
att börja lansera helt eldrivna hjullastare och 
grävmaskiner i sitt kompaktsegment.

I ett avgörande steg mot framtidens tek-
nologi har Volvo CE åtagit sig att senast i mit-
ten av år 2020 börja lansera en serie eldrivna 
kompaktgrävare (EC15 till EC27) och kom-
paktlastare (L20 till L28) under varumärket 
Volvo, samtidigt som utvecklingen av tradi-
tionell dieselteknologi för dessa produkter 
avslutas.

I och med detta initiativ blir Volvo CE den 
första tillverkaren av anläggningsmaskiner 
som fullt ut satsar på en omställning till elek-
triska kompaktmaskiner.

Initiativet är resultatet av ett antal demon-
strationer och tester av ett flertal elektriska 
konceptmaskiner i ett nära samarbete med 
kunder. Initiativet är helt i linje med Volvo-
koncernens strategiska fokus på elektromobi-
litet inom alla affärsområden.

De första maskinerna kommer att pre-
senteras på Bauma-mässan i april 2019 och 
följs av en stegvis introduktion, marknad för 
marknad, som sedan skalas upp år 2020.

Företaget betonar att diesel fortfarande 
är den mest fördelaktiga energikällan för de 
större maskinerna, men att dagens elektro-
nik- och batteriteknik lämpar sig mycket väl 
för kompaktsegmentet. När investeringar i 
forskning och utveckling nu riktas mot den 
snabba utvecklingen av elektriska kompakt-
lastare och kompaktgrävare, tar Volvo CE ett 
avgörande steg mot en dieselfri framtid för 
kompaktmaskiner.

”Genom att leda vägen mot elektromobili-
tet inom anläggningsindustrin står Volvo CE 
upp för sin vision ”Building Tomorrow” och 
bidrar till utvecklingen av ett mer hållbart 
samhälle, vilket också gynnar våra kunder”, 
kommenterar företagets VD, Melker Jernberg.

”Vi bedömer att den teknik vi utvecklat 
nu är tillräckligt pålitlig, vilket i kombination 
med förändrade kundbeteenden och skärpt 
miljölagstiftning innebär att tiden är inne att 
satsa på elektriska kompaktmaskiner.”

Eldrivna 
kompaktmaskiner

Milwaukee utökar nu sortimentet av arbets-
belysning med lanseringen av en ny M12 ar-
betslampa på stativ. Lampan är idealisk för yr-
kesproffs som redan använder M12-systemet, 
entreprenörer och andra professionella an-
vändare som behöver en bärbar lösning som 
fungerar väl i mindre utrymmen.

M12 arbetslampans vridbara huvud kan dras 
ut till en höjd på 1,72 m och vridas 210° vertikalt 
eller 270° horisontellt för uppåtriktat ljus eller 
för att minimera skuggbildning när ljuset riktas 

Den lättaste och mest 
portabla arbetslampa på stativ

GMG Scantruck utvidgar sitt redan omfat-
tande sortiment av saxliftar med ytterligare 
13 modeller från den amerikanska produ-
centen GMG. De tre bokstäverna står för 
Global Machinery Group, och förutom i Ka-
lifornien så har verksamheten också adress 
och ett stort europeiskt lager i Holland. 

“GMG producerar saxliftar i några storle-
kar som Manitou inte har. Därmed komplet-
terar amerikanerna på fint sätt vårt huvud-
märke med liftar som generellt är lite bredare 
och med lite andra lyfthöjder. Det ger oss på 
Scantruck möjlighet för att utvidga vårt pro-
gram med åtta elektriska saxliftar, tre terräng-
gående modeller och dessutom en liten lift 
utan motor som flyttas manuellt”, berättar 
produktchef Per Lindenborg hos Scantruck. 

”Med både Manitou, GMG och PB Plat-
forms täcker Scantruck segmentet av saxliftar 
helt från 5 till 27,25 meters arbetshöjd. Den 
lilla GMG:n utan motor har en arbetsplatt-
form på knappt en kvadratmeter. Den största 
PB Platform-liften har en plattform på nästan 
20 kvadrameter”, säger Per Lindenborg.

Den terränggående treklövern från GMG 
finns i arbetshöjderna 10, 12 och 14 meter. De 
eldrivna saxliftarna från den amerikanske pro-
ducenten har arbetshöjder från 6 till 16 meter. 

DUBBELT GULD
Lanseringen av GMG-agenturen kommer 
precis efter en stor, internationell triumf för 

GMG. Fabriken fick som enda producent 
dubbelt guld när organisationen LLEAP kåra-
de det bästa material inom fem kategorier för 
personliftar och lyftmaterial. GMG fick för-
staplatsen för den elektriska saxliften GMG 
1530-ED. Liften är en lättviktslift på enbart 
860 kg och har ett mycket lågt yttryck. Platt-
formen har en arbetshöjd på 6,5 meter.

GMG fick också guldmedalj för bästa 
utvecklare av komponenter till liftarna. 
Dommarpanelen noterade bland annat att 
GMG förmår att få de olika komponenter-
na att kommunicera optimalt inbördes och 
maximerar därmed både effektiviteten och 
säkerheten hos liftarna. 

nedåt. Ihopfälld är arbetslampan endast 0,91 m 
lång – nästan halva längden och vikten av Mil-
waukees M18 arbetslampor på stativ.

Arbetslampan erbjuder upp till 10 timmars 
kontinuerlig drift med ett M12 6,0 Ah batteri 
(batterier säljs separat). För oslagbar belys-
ning är lamporna utrustade med TRUEVIEW 
teknik. Denna avancerade LED- teknik och 
optiska konstruktion levererar jämn ljus-
spridning och optimerad färgtemperatur för 
god belysning av detaljer med naturlig färg-
sättning för ökad produktivitet.

Arbetslampan är konstruerad för tuffa 
förhållanden och har en hållbar och stöttålig 
polykarbonatlins som erbjuder överlägsen 
slaghållfasthet. De slagtåliga förstärka sta-
tivbenen och den låga tyngdpunkten ger hög 
stabilitet som minskar tipprisken.

Den nya M12 arbetslampan på stativ är 
kompatibel med branschens största batteri-
drivna kompaktsystem som numera omfattar 
fler än 75 professionella lösningar med fokus 
på kraft, produktivitet och bärbarhet.

SCANTRUCK FÅR NYTT AGENTUR FÖR AMERIKANSKA SAXLIFTAR
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I Sverige finns rent generellt en unik tradi-
tion inom utveckling av maskiner och verk-
tyg för bygg- och anläggningsbranschen. 

En egenskap som håller landet i framkant in-
ternationellt. Många goda exempel kan ges på 
detta och ett är, som den här artikeln hand-
lar om, företaget Swepac i Ljungby. En gång 
sprunget ur en annan stor aktör, Dynapac, 
som numera är franskägt.

“INTE SVÅRT ATT VÄLJA SWEPAC”
SRTs utsände hade i februari förmånen att 
besöka Swepac i Ljungby för tredje gången. 

Sedan några f.d. Dynapac-kollegor förvärvade Swepac i Ljungby har man 
allt tydligare satt varumärket på den internationella kartan och tredubblat 
omsättningen på fem år. Nu är man aktuell med flera nya produkter som 
visas på Bauma i april.

Mycket har hänt sedan bolaget grundades 
1992 av Lennart Svensson och Per Sätterman. 
Företagets djuplodande kunnande inom vi-
broplattor och smarta lösningar för driftsäkra 
produkter anpassade för hyresmarknaden, 
har haft stor betydelse för företagets utveck-
ling, ett kunnande som förvaltats väl inom 
bolaget.

2012 såldes Swepac till några f.d. nyckel-
personer inom Dynapacs ledning vilka var Jo-
han Cervin, tidigare styrelseledamot i Dyna-
pac, Ronald Kok, tidigare CEO för Dynapac, 
Anders Johansson, tidigare CFO för Dynapac 

samt William Teeling tidigare försäljnings-
chef för Dynapac i Norden.

Anders Johansson, VD för Swepac idag, 
berättar att valet att förvärva Swepac inte var 
svårt. “Vi visste sedan länge att Swepac var 
ett av få lokala bolag i branschen som kunde 
utmana Dynapac”. “Ett stort värde för oss var 
också Swepacs nära relation till sina kunder”, 
tillägger Anders.

När kollegorna från Dynapac tog över verk-
samheten gjorde man en del förändringar för 
att vidareutveckla Swepac. Man gjorde stora 
investeringar med att förstärka produktsor-
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Från höger Anders Johansson, VD, Per Sätterman, 
platschef och Glenn Eriksson, försäljnings- och 
marknadschef på Swepac.

www.SvenskRental.se  • Januari - Februari 2019 • Svensk Rental Tidning

timentet inom jordpackningsprodukter och 
utveckla en helt ny produktportfölj med be-
tongbearbetningsprodukter. Betongproduk-
terna omfattar betongglättare, stavvibratorer, 
ytvibratorer, slodor, bansystem med mera, 
men jordpackningsprodukterna dominerar 
fortfarande företagets försäljning. Trots den 
stora försäljningsökningen för markvibrato-
rer är asfalts- och rundpaddorna fortfarande 
storsäljarna inom Swepacs packningsut-
rustning.  “Vår specialitet är jordpacknings-
produkter och så kommer det alltid att vara 
men våra betongprodukter är ett mycket bra 
komplement”, berättar Per Sätterman som är 
platschef på Swepac i Ljungby.

DUBBLAD PRODUKTIONSKAPACITET 
OCH FLER TILLVERKADE PRODUKTER
Anläggningen i Ljungby som byggdes 2009 
är rymlig och ljus och sysselsätter ett sam-
mansvetsat gäng både inom produktionen 
och på kontoret. Idag är man 30 anställda i 
Sverige varav cirka 20 arbetar i produktionen. 
Varje arbetsdag har ett gemensamt morgon-
möte där man diskuterar dagens arbete. Det 
är en Teamleader som leder mötet och inte 
en arbetsledare. Teamleadern, tillsammans 
med orderavdelningen, bestämmer också vad 
som ska produceras under dagen. Alla typer 
av eventuella problem eller möjligheter ven-
tileras på morgonmötet. Sammansättningen 
av produkterna är linjebaserad från ax till 
limpa. Sedan roterar man så att alla inom 
produktionen skall kunna montera samtliga 
produkter. Alla produkter testas och provkörs 
noga innan de är redo för leverans. Swepac är 
certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 
och följer LEAN-modellen i sitt arbete. Sedan 
2013, när produktionsupplägget inom fabri-
ken lades om och effektiviserades, har man 
lyckats halvera monteringstiden vilket inne-
bär att man har god kapacitet i produktionen. 
“Egentligen kan man säga att vi med produk-
tionsomläggningen lyckats dubbla vår kapa-
citet och samtidigt minska produktionsytan 
så att vi fick plats med produktion av betong-
produkterna. Vi har fortsatt goda resurser att 
kunna öka produktionen en hel del under de 
närmaste åren. Något som vi dock behöver se 
över i framtiden är våra lagerutrymmen”, be-
rättar Anders Johansson. Man har också gjort 
en hel del investeringar i flera olika typer av 
produktionsutrustningar och mer är på gång 
de närmaste åren. Ett resultat av förändring-
arna inom produktionen är också att kvalite-
ten på maskinerna har förbättrats vilket resul-
terat i sänkta garantikostnader och nöjdare 
kunder. Men det bästa av allt är att man med 

en begränsad ökning av anställda i produktio-
nen jämfört med 2013, har ökat omsättningen 
från ca 40mkr till 120mkr. Under den kom-
mande femårsperioden är målsättningen att 
dubbla omsättningen från nuvarande nivå.

SIKTAR PÅ ÖKAD EXPORT
En tredubbling av omsättningen på fem år 
bottnar i många saker. Först och främst en 
bra och högkvalitativ produkt som kunderna 
uppskattar, rätt typ av produkter och en stark 
försäljning. “Sverige är fortfarande vår hu-
vudmarknad tätt följt av Norden men vi kan 

fortsatt ta marknadsandelar här hemma”, sä-
ger Glenn Eriksson som är försäljnings- och 
marknadschef på bolaget. Glenn är gammal 
i gemet och har jobbat med försäljning av 
bygg- och anläggningsprodukter inom Tre-
mix, Dynapac och Atlas Copco under många 
år innan han kom till Swepac. I Sverige säljer 
man antingen direkt till slutkund eller åter-
försäljare samt till maskinuthyrare. Rental-
marknaden har alltid varit den största kund-
gruppen för Swepac vilken står för cirka 85 % 
av omsättningen i Sverige. I Upplands Väsby 
har man egen serviceverkstad  och man har 

Det dagliga morgonmötet på Swepac är en viktig 
samlingspunkt och start på arbetsdagen.

Rundpaddorna är en verklig 
volymprodukter i Sverige.

Alla produkter testas 
noggrant innan leverans.



Svensk Rental Tidning • Januari - Februari 2019  • www.SvenskRental.se

22

ett antal auktoriserade serviceverkstäder runt 
om i landet. 

Marknader som växt kraftigt under de se-
naste åren, förutom Sverige och Norden, är 
bland annat Polen och tillhörande grannlän-
der i Centraleuropa som exempelvis Tjeckien, 
Ungern, Slovakien, Bulgarien och Rumänien. 
Särskilt i Polen har utvecklingen varit mycket 
god. Andra viktiga marknader är de baltiska 
staterna och Ukraina. I Polen har man eget 
dotterbolag med serviceverkstad samt två 
säljare anställda. I Sverige och Finland är ut-
hyrarna de dominerande kunderna samtidigt 
som rentalbranschen i Östeuropa också är 
en viktig och växande kundgrupp. En annan 
marknad som börjar röra på sig ordentligt är 
Mellanöstern. Sedan förra året har man en 
säljare anställd i Dubai. “I nuläget är inrikt-
ningen att främst växa på de marknader som 
nämnts. Men naturligtvis vill vi även växa i 
Västeuropa och på sikt även i USA”, säger An-
ders. Idag har Swepac omkring 30 återförsäl-
jare runt om i världen. 

Framtiden ser ljus ut för Swepac. Anders 
berättar att den produktinriktning man har 
idag kommer inte att ändras men man kom-
mer att bredda produktutbudet. Målet inför 
de närmaste åren är att växa organiskt och 
därmed öka omsättningen. Idag är Sverige 
huvudmarknaden men målet är att öka ex-
porten. “Vi hoppas på sikt att exportverksam-
heten ska gå om den inhemska försäljningen 
och det kommer att ge fler arbetstillfällen i 
Ljungby”, säger Anders. “Den genuina små-
ländska företagarandan som vi har i Ljungby 

genomsyrar också Swepac och det är ett mer-
värde som också våra kunder har nytta av. 
Vi har en fantastisk personal som är mycket 
duktiga i sin yrkesroll och lojala mot företaget 
och det utmynnar i högkvalitativa produk-
ter”, säger Per Sätterman.

NYA PRODUKTER PÅ BAUMA
Att växa innebär att man måste utvecklas och 

producera nya produkter. Produktutveckling 
har alltid varit central och kunddriven.  Med 
tyska mässan Bauma 2019 i antågande kom-
mer också Swepac att lansera en rad nya pro-
dukter. I den här artikeln kommer vi inte att 
gå in i detalj på nyheterna utan det kommer 
SRT publicera i en separat artikeln i nästa 
nummer av tidningen som är mässnummer 
för Bauma. Men kortfattat kan nämnas att 
man på Bauma kommer att släppa fler bat-
teridrivna vibroplattor. “Det har hänt mycket 
inom batteritekniken och här vill vi utvecklas 
mer genom att öka samarbetet med batteri-
tillverkare. Batteridrift är kanske lite dyrare i 
sig men med betydligt lägre underhålls- och 
servicekostnader, perfekt för uthyrnings-
branschen med andra ord”, säger Glenn. Un-
der förra året lanserade Swepac den första 
batteridrivna paddan, F50B, men på Bauma 
kommer fler, så håll utkik. Sedan kommer 
nyheter inom FB-serien, som står för fram- 
och bakåtgående vibroplattor. Här gör man 
ett helhetsgrepp om serien som innebär 
bland annat förändring av designen samt 
att man gjort en rad förbättringar gällande 
handhavandet och förbättring av arbetsmil-
jön för operatören. En annan nyhet är att de 
nya maskinerna är uppkopplade och kan lä-
sas av i realtid och även spåras. Systemet har 
utvecklats på Swepac och är helintegrerat 
vilket innebär att det är omöjligt att plocka 
bort vid eventuell stöld. En trygghet för ex-
empelvis uthyrare. Sammantaget kommer en 
hel del nyheter att visas på Bauma men mer 
om det i nästa nummer.

www.swepac.se

Varje produkt monteras från början till slut av en 
och samma montör.

Swepacs höglager.
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FLEX lanserar en borstlös 18V-blåsmaskin, 
BW 18.0-EC. Blåsmaskinen är den senaste i 
raden av batteridrivna maskiner och blir yt-
terligare ett mycket användbart verktyg i 
FLEX befintliga 18V-verktygsplattform.

BW 18.0-EC är ett utmärkt verktyg för att 
städa och blåsa rent på arbetsplatsen t. ex. ef-
ter kapning och är perfekt för renblåsning av 
arbetsstycken och maskiner och andra platser 
där det är svårt att nå in för att städa. Även 
bra för att blåsa torrt efter tvätt av motorer, 
redskap och motorcyklar m m.

Blåsmaskinen BW 18.0-EC är utrustad 
med en kraftfull EC motor och ett intelli-
gent elektroniskt styrsystem vilket förlänger 

livslängden samt ökar effektiviteten. Den kan 
justeras i tre olika hastighetsinställningar där 
den maximala lufthastigheten är 80 m/s och 
max. luftvolym är 3,1 m³/min. Hastighetsbry-
taren är utrustad med låsfunktion, avtagbara 
blåsrör samt munstycke vilket gör det enkelt 
att förvara maskinen när den inte används.

Blåsmaskinen BW 18.0-EC har dessutom 
stor potential för hemmabruk då en medföl-
jande adapter med matchande munstycke för 
att med enkelhet blåsa upp t.ex. en gummibåt 
eller luftmadrass m m. Det ergonomiska hand-
taget med softgrip är utformat så det gör arbe-
tet enkelt och bekvämt. BW 18.0-EC är en lätt 
maskin som bara väger 1,2kg, utan batteri. 

Frisk fläkt bland 18-Volts maskinerna

Den svenska tillverkaren av maskiner för jord-
packning och betongbearbetning, Swepac, kan 
se tillbaka på en riktigt fin utveckling sedan 
2012. En ny ägarkonstellation tog vid och bo-
laget annonserade en tydlig inriktning mot ett 
breddat produktprogram och en internationell 
tillväxt. En serie maskiner för betongbearbet-
ning lanserades på Bauma 2013. Produktport-
följen har fortsatt att utvecklas och breddas, 
nu senaste med en batteridriven markvibrator 
baserad på en egen och patenterad teknologi. 

Omsättningen har stadigt ökat, sedan 2013 
med 23% årlig omsättningsökning. “Det är kvit-
to från våra kunder att de tror på oss och våra 
produkter”, säger VD Anders Johansson. “Swe-
pac har alltid haft ett starkt fokus på kunderna 
och därmed en produktutveckling som inspi-
rerats av kundernas tankar och idéer. 2018 blev 
ännu ett rekordår för vår del vilket är väldigt 
glädjande. Förtroendet från våra kunder och 
den positiva utvecklingen för Swepac har ska-
pat stolthet hos alla medarbetare inom bolaget.”

Under 2019 kommer ännu fler nyheter, 
initialt inom segmentet för fram/backgående 

markvibratorer vilka kommer att visas på Bauma 
i april. Swepac kommer även att lansera fler bat-
teridrivna maskiner under året. För Swepac del 
blir det den tredje Bauma man är med på och ett 
viktigt fönster för bolaget mot exportmarknader-
na. Satsningen på export är en annan viktig del 
i bolagets utveckling och under 2018 har försälj-
ningen i Polen och Östeuropa tagit ordentlig fart 
efter att Swepac under 2017 förstärkt sin verk-
samhet i Polen genom anställningen av Tomasz 
Walawender som Marknads- och Försäljnings-
chef för export utanför Norden. Tomasz har ett 
förflutet från Ramirent och Dynapac vilket gör 
att han kan Swepacs viktigaste kundsegment, 
hyresbolagen, och företagets produkter.

För Swepac har även bearbetningen mot 
Mellanöstern framgångsrikt påbörjats med 
anställningen av Vipin Tak som har ett förflu-
tet från Mikasa och många års erfarenhet av 
att etablera återförsäljare inom jordpackning 
och betongbearbetning i Mellanöstern och 
Afrika. Vipin är stationerad i Dubai och ar-
betar med att etablera Swepac i Mellanöstern 
och Östra Afrika. 

Positiv utveckling för Swepac

I dagarna undertecknades ett avtal mel-
lan Pirtek och Smartlift som i sin tur 
levererade ännu en lift till Ryds Glas. 
Avtalet gör Pirtek till Smartlifts service-
partner ute på fält.

Att skapa samarbeten mellan olika 
aktörer kan medföra besparingar för 
många företag. Att anlita en extern 
partner för service på fält medför min-
dre kostnader för skapandet eller utök-
ningen av den egna serviceorganisatio-
nen. Här anser sig Pirtek ha en viktig 
plats att fylla.

”Smartlift levererar en rad smarta 
liftar med fokus på att effektivisera ar-
betsprocesserna och förbättra arbets-
miljön. Det krävs inga tunga lyft eller 
slitsamma arbetsuppgifter när du ar-
betar med en Smartlift”, säger Anders 
Werneskog, Area Sales Manager på 
Smartlift. Anders fortsätter: ”Vi känner 
ett stort ansvar för helheten i vår för-
säljning, även efter leverans. Att ha en 
pålitlig och kompetent samarbetspart-
ner som åker ut till våra kunder där våra 
liftar befinner sig är en stor tillgång för 
oss och våra kunder.”

Precis som Pirtek, erbjuder Ryds 
Glas jourhjälp. Oscar Köhler, Platschef 
på Ryds Glas i Göteborg Sävedal säger: 
”Om våra montörer är ute på jobb och 
får problem med liften är det oersättligt 
att kunna få akut hjälp oavsett tid på 
dygnet.”

Oscar Köhler, Platschef på Ryds Glas 
i Göteborg Sävedal fick sin leverans av 
en splitter ny Smartlift 408 Outdoor 
highlifter i Ryds Glas-grön kulör. 

Ett smartare 
samarbete mellan 
tre experter
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En av dem som satsar på mobilitet på ar-
betsplatsen är Hikoki, som släpper nya 
36V Multi Volt-verktyg och 36V-batte-

rier. Med Hikokis egna ord är styrkan i verk-
tygen densamma som i ett 230V nätdrivet 
verktyg. Multi Volt-batterierna går att använ-
das i alla Hikokis verktyg, såväl 18V som 36V. 
Anslutningstekniken upptäcker automatiskt 
om maskinen är 18V eller 36V och justerar 
därefter spänningen, 5,0Ah för 18V och 2,5Ah 
för 36V. Batterierna har 1500 laddcykler och 
tre års garanti.

De nya 36V-maskinerna har samma stor-
lek, vikt och ergonomi som 18V. 36V-maski-
nerna är dessutom 110 % snabbare med Multi 
Volt-batterier än 18V-maskinerna, beroende 

Senaste året har kantats av flera spännande nyheter på 
elverktygsfronten. Här är några av de främsta nyheterna, 
för användaren som söker mobilitet (och miljövänlighet) för 
arbetsuppgiften.

Årets nykomlingar!
ELVERKTYG    

på maskintyp. Det integrerade kylsystemet 
gör så att batteriet värms upp långsammare, 
vilket har en positiv effekt på dess kapacitet 
och livslängd. Med medföljande laddaren 
UC18YSL3 laddas Multi Volt-batteriet fullt på 
32 minuter. Laddaren kan även användas till 
18V slide-batterier. Motorerna är kolborstfria.

Hikokis 36V-sortiment kommer att breddas 
för att bli en heltäckande plattform. Först ut på 
den svenska marknaden släpper Hikoki åtta 
verktyg med kompletterande produkter i sor-
timentet Multi Volt under vintern 2018/2019.

DEWALT
Dewalt lanserar nya borrhammaren DCH733, 
som ingår i 54V XR Flexvolts 8 kg-sortiment 

med SDS Max-fäste. Det är den hittills star-
kaste batteridrivna SDS Max-borrhammaren 
från Dewalt, specialutvecklad för tunga be-
tongkonstruktioner, rivningsarbeten och 
avancerade infästningar i murverk. DCH733 
har en slagstyrka på 13,3 Joule och klarar 
borrningar på upp till 48 mm i betong, vil-
ket innebär att den har kapacitet att (med ett 
DCB547-batteri) borra åtta 32 x 180 mm hål 
på en enda laddning.

Borrhammaren ingår i Dewalts säkerhets-
program Perform & Protect, vilket innebär 
att vibrationer, användarkontroll och damm-
hantering tas i beaktande. Vibrationsnivåerna 
ligger på 9,0m/s² tack vare sitt antivibrations-
handtag. Ett mekaniskt och elektroniskt anti-
rotationssystem ger kontroll och stänger av 
maskinen om något skulle gå fel. Tillbehör 
som skyddar mot skadliga dammpartiklar 
finns tillgängliga.

Ytterligare en nyhet i Dewalts 54V Flex-
volt-serie är betongkapen DCS690 (230 mm), 
som är designad för att snabbt skära igenom 
material som till exempel sten, betong och 
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asfalt. Med hjälp av en inbyggd överbelast-
ningsindikator kan användaren anpassa kap-
hastigheten och skärkraften under kapningar 
för ökad säkerhet och färre avbrott. Den har 
även ett dammkontrollsystem som matar 
vatten på båda sidor om klingan och därmed 
skyddar mot damm. Betongkapen är utrustad 
med kolborstfri motor, har ett varvtal på upp 
till 6600 RPM och ett skärdjup på 83 mm.

vecklad, kolborstfri EC-motor med 10 % läng-
re livslängd, 20 % mer effekt och 65 % effek-
tivare användning av batterikapaciteten. Det 
steglösa och justerbara pendelslaget från 0-3 
mm gör att avverkningen är snabbare och att 
temperaturutvecklingen på sågklingan mins-
kas. Tigersågen har en slaglängd på 32 mm, 
tomgångsslagtal 0-3000/min och är utrustad 
med hastighetsreglage för hastighetsjuste-
ring. Med en vridbar sko med öppen topp får 
användaren optimal syn under skärningen. 
Bladen finns i olika längder och utföranden, 
anpassade för bland annat trä, metall och riv-
ning. Låsknappen på maskinen förhindrar 
felaktig användning och oavsiktlig start.

MILWAUKEE
Milwaukee lanserar sin snabbaste och mest 
kraftfulla 18V SDS-Max kombihammare, M18 
FMH. Kombihammaren generar samma ef-
fekt som ett nätdrivet verktyg i samma stor-
lek, har en elektromagnetisk koppling och 
klarar av att mejsla ett halvt ton material 
per laddning. Kopplingen aktiveras vid kärv-
ning för att undvika överrotation och mini-
merar den potentiella rotationen till endast 
45 grader. Den är utrustad med Milwaukees 
mobilfunktion One-Key som möjliggör spår-
ning, hantering och skydd direkt via deras 
app. Kombihammaren är utrustad med M18 
Redlithium-Ion High Output 12,0 Ah-batteri 
(M18 HB12) som levererar 50 % mer kraft, 

FLEX SCANDINAVIA
Flex Scandinavia lanserar tigersågen RSP DW 
18.E-EC med dubbellagrad lyftstångsstyrning 
med vibrationsbalansering. Den har en nyut-

genererar 50 % mindre värme och ger 33 % 
längre drifttid än ett 9,0 Ah-motsvarigheten 
(M18 B9).

Dessutom lanserar Milwaukee sin nya 18V 
M18 Fuel-sticksåg FBJS-502X. Den använder 
sig av Milwaukees kolborstfria Powerstate-
motor som levererar bibehållen hastighet vid 
3500 SPM. Med ett Redlithium-Ion 5,0 Ah-
batteri har den en total sågningskapacitet på 
32 m i 19 mm laminerad träfiberskiva. Sågen 
har ett verktygslöst sågbladsbyte, tvåhänta 
på- och avströmbrytare och sex såghastighe-
ter med automatiskt startläge. Sticksågen har 
en obelastad slaghastighet på 800-3500 spm, 
maximalt sågdjup på 100 mm i trä och en 
slaglängd på 25 mm.
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AEG
AEG presenterar i år sin nya kompakta 18V 
B/L sticksåg BST18BLX-0. Den har en slag-
längd på 26 mm, låsbar brytare och verktygs-
lös vinkeljustering från 0-45 grader höger/
vänster. Den borstlösa motorn ger 0-3500 
slag/min. Den har verktygsfritt sågblads-
fäste för snabba bladbyten utan verktyg och 
låsbar strömbrytare för maximal säkerhet, 
dammutsug med on-/off-funktion som håller 
såglinjen fri från damm under användning.

En annan tidigare nyhet från AEG är deras 
18V-vinkelslip BEWS18-230BL, en vinkelslip som 
kräver ett 18V-batteri för att drivas. Det finns 
däremot möjlighet att lägga till ett batteri för 
att dubbla kap- och sliptiden. Med två batterier 
kan verktyget göra 128 snitt i tjocka tegelpannor. 
Med ett 9 Ah-batteri klarar den 51 snitt. Vinkelsli-
pen klarar slip- och kaphastigheter på upp till 
5500 varv/min och en skärkapacitet på upp till 61 
mm. AEGs Pro Lithium Ion-batteri funkar i ex-
trema förhållanden ned till -18 °C. Vinkelslipen är 
bakåtkompatibel med andra AEG-batterier samt 
med alla Pro Lithium Ion-batterier på markna-
den. Vinkelslipens säkerhetsfunktioner omfattas 
av ett skivbromssystem som kan stoppa en 8 mm 
slipskiva på 6 sek i en rekylbegränsande funktion 
som skyddar användaren om skivan fastnat. 
Dödmansgreppet stoppar verktyget så fort bryta-
ren släpps. Ett linjelås (med LED-varningslampa) 
aktiveras om användaren av misstag blockerar 
brytaren. Vinkelslipen väger 4,8 kg och har AVS-
sidohantag med tre positioner och roterbart ba-
kre handtag för enkel hantering med optimerad 
vibrationsbegränsning.

RYOBI
Ryobi lanserar i år sin nya sticksåg R18JS7, 
med ny förstärkt sågpendel som förbättrar 
exaktheten av varje slag. Den borstlösa mo-
torn levererar upp till 3500 slag/min och 25 
mm slaglängd. Med dess aluminiumbas får 
den ökad stabilitet, kontroll och uthållighet. 
Övriga produktegenskaper är en hastighets-
kontroll där man kan justera hastigheten 
med en hand under tiden du sågar, skydd 
till basplatta som minimerar repor på omtå-
liga ytor, fyrstegs justerbar pendelrörelse som 
ökar verktygets prestanda, verktygslös vin-
keljustering från 0-45 graders vinkel vänster/
höger, dammutsug och gummibeläggning för 
komfort och kontroll i flera fattningar.

En annan nyhet från Ryobi är deras mest 
kraftfulla rivningsverktyg, den borstlösa 18V-
tigersågen R18RS7 med 40 % mer kraft och 

och hyvling, samt ett patenterat rälsstyrsystem 
för säker styrning av såg- och fräsverktyg.

HUSQVARNA
På Bauma 2016 presenterade tyska tillverkaren 
Stihl en serie bateridrivna kapmaskiner. Serien 
har tidigare presenterats i SRT och heter TSA 
230. En verklig innovation och en intressant mar-
kör för åt vilket håll utvecklingen är på väg. På 
mässan World of Concrete var det Husqvarnas 
tur att släppa sin första batteridrivna kapmaskin, 
Husqvarna K 535i XP. I nuläget har SRT ganska 
lite teknisk information om nyhet men hoppas 
publicera mera fakta i SRT 2 som är mässnum-
mer för mässan Bauma som hålls i april. Nyheten 
kommer med all säkerhet att lanseras på Bauma 
för europamarknaden. Är det här början på att 
branschen i framtiden kommer att se fler bat-
teridrivna maskiner som borrsystem, vägg- och 
vajersågar, golvslipar och liknande? I nuläget har 
batteritekniken inte kommit så långt så att den 
kan leverera den kraft och livslängd som en van-
lig eldriven maskin kan. Men kommer detta vara 

möjligt i framtiden? Kommer batteritekniken att 
kunna leverera den kraft som behövs och hur 
tunga blir batterierna? Om man behöver bära 
batterierna i en väska på ryggen är det tveksamt 
om det kommer att funka.

AGP POWER TOOLS
Sist men inte minst släpper AGP Power Tools 
sin elektriska 230V handkap C16. Den är kom-
pakt, välbalanserad, lätt och säker och har ett 
sågdjup på 150 mm och en maximal klingdia-
meter på 415 mm. Dessutom har AGP Power 
Tools även en mindre 230V C14-såg (sågdjup 125 
mm och maximal klingdiameter 350 mm), som 
är lika kraftfull som C16 och dessutom har ett 
dammskydd. Dessutom levererar AGP även be-
tongslipen G125 med variabel hastighet, juster-
bart handtag och verktygslöst nosskydd. I Sve-
rige är Jack Midhage AB återförsäljare för AGP.

längre driftstid än 
andra 18V-tigersågar 

från Ryobi. Den har en has-
tighet på 3200 slag/min och en 
slaglängd på 30 mm. Elektroniken 

kommunicerar med alla Ryobi 18V Lithium-
batterier. Vid användning identifierar mo-
torn och batteriet vilken effekt som krävs. 
Anti-Vibe-handtaget hjälper till att absorbera 
vibrationerna. Tigersågen har ett verktygs-
löst bladfäste, en säkerhetsbrytare för att för-
hindra oavsiktlig start, inbyggd LED-lampa 
och justerbart anhåll som gör det möjligt att 
styra vilken del av sågbladet som ska använ-
das. Tillsammans med Ryobis ONE+ 5,0 Ah 
Lithium-batteri når denna tigersåg upp till 
260 kapningar av reglar på 45 x 90 mm.

FESTOOL
Festool släpper isolersågen 18V ISC 240 Li EB-
Basic med sågblad med vågformade tänder (SG-
240/W-ISC) och adapterbord med mera. Den 
kan användas för sågning i isoleringsmaterial 
av till exempel glasull, stenull, mineralfiber och 
naturfiber, samt ljudisoleringsplattor i PUR eller 
polystyren. Du kan använda den på fri hand el-
ler med styrskena och anslagssystem (som finns 
i set eller som tillbehör) för upprepade, raka snitt 
med exakta vinklar. Sågbladen är avstämda med 
stabiliseringsblad för snabba snitt och har ett såg-
djup på upp till 350 mm. Bladen byts utan verk-
tyg. 18V Li-jonbatteriet tillsammans med den 
borstfria EC-TEC-motorn ger hög hastighet. EC-
TEC-drivningskonceptet ger hög kraftutveckling 
med liten energiförbrukning. Det finns även ett 
integrerat bajonettlås, Cleantec, som koppling 
mellan dammsugare och verktyg. Varvtalet är 
reglerbart för materialanpassa arbetet. Övriga 
produktegenskaper är FastFix, som underlättar 
byte av verktyg vid till exempel fräsning, sågning 
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Populära kompressorn XATS138 (5,5-7m/3,  7-10,3bar) 
finns nu med steg 5-motor. Kompressorn är naturligtvis 
utrustad med Hardhat och ”PACE” teknik för steglös 
justering av tryck och kapacitet efter dina behov.

Vi kompromissar aldrig när det gäller effektivitet  
– det ska inte du heller göra!
 
atlascopco.se

Framtidssäkra 
maskinparken med 
steg 5-motorer

info@hyreskedjan.se • www.hyreskedjan.se
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Ikano Bostad bygger funktionella, hållbara 
bostäder i Sverige. De har i flera år letat efter 
lösningar för en effektivare och miljövänli-
gare byggkonstruktion vintertid.

I ett stort byggprojekt av nya lägenheter 
i Stockholm, av byggaren Ikano Bostad, an-
vänder underentreprenören Gävle Grävtek-
nik HeatWorks vätskeburen värmeteknologi. 
Detta för att säkerställa kvalitet och framsteg 
i allt betongarbetet. Användning av vätskebu-
ren värme var ett krav från Ikano Bostad till 
underleverantören och de har haft stor fram-
gång med denna effektiva metod.

SÄKER HÄRDNING AV BETONG
Först förbereddes ett område på 500 kvm. 
Innan betongarbetet började, var hela plattan 
tinat för snö och is. HeatWorks vätskerör fäs-
tes som en slinga i armeringen för att förvärma 
armeringsjärnet och formsättning för gjuting.

I praktiken fylls rören med vätska, genom 
det vätskeburne systemet från HeatWork. 
Önskad värme tillförs i plattan under härd-
ningsprocessen. En separat värmekrets mon-
terades också längs plattans ytterkant, de för 
att säkra arbetet med gjutning av veggarna.

“Användning av vätskeburen värme i bygg-
processen ger stora fördelar jämfört med tra-
ditionella metoder. Båda i tid, kvalitet och be-
sparingar på miljö och ekonomi”, säger Jesper 
Ekstrand ansvarig säljare på HeatWork.

HELA BYGGPROCESSEN
“Vi har tagit systemet i bruk i flera delar av 
processen och vi är mycket nöjda. Vi kommer 

Vätskeburen värme säkrar betongarbete
på ett stort byggprojekt i Stockholm

även att använda HeatWorks värmekraftverk 
för byggvarme innomhus och för uppvärming 
av provisoriska telt under hela byggnads-
processen”, säger Erik Larsson, VD för Gävle 
Gravteknik.

STORA HMS FÖRDELAR
Erik Larsson ser också stora hälso-, miljö- och 
säkerhetsfördelar med detta sätt att arbeta på. 
“Efter gjutning är klar kan man också tina hela 
plattan, vilket gör jobbet mycket enklare för 
våra arbetare. När det snöar och fryser, kan 
arbetet fortsätta utan driftsstopp eftersom vär-
mesystemet håller projektet snö och isfritt.”

Stora besparingar är också i form av min-
dre rigg samt att man kan gjuta under öppen 
himmel och faktiskt använda mer ekonomisk 
fördelaktig  ”sommarbetong” under vinteren.
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FleXXtra lanserar nya prisvärda laser-
svetsade diamantkapklingor i serien 
All Cut och Granit, klingor framtagna 
för de mer krävande jobben. Klingornas 
prestanda imponerar med sin höga kap-
hastighet genom hela dess livslängd. De 
nya högpresterande klingorna i serien 
lanseras i dimensionerna 300mm - 
400mm.

ALL CUT (300MM-400MM)
All Cuts diamantklinga är framtagen 
som en allroundklinga för de mest krä-
vande kapningarna på byggarbetsplat-
sen. För att eliminera olycksrisker och 
höja säkerheten är de utrustade med 3 
st underskärande skyddssegment vilket 
motverkar utarmning av stambladet 
samt reducerar risken för segments-
släpp. Detta är speciellt viktigt när de 
används till kapning i starkt förslitande 
material, likt asfalt.

All Cuts mångsidiga egenskaper 
kommer till sin rätt i kapning av hög-
hållfast och grovt armerad betong, 
natursten, asfalt och andra abrasiva 
material. Under begränsad tid tillåts 
även kapning av mindre rörledningar, 
gjutjärn och o-legerade balkar, beakta 
värmeutvecklingen och varmkör ej seg-
menten.

 www.flexscandinavia.se

Nya smarta motor- 
kapklingor för de 
tuffaste jobben



INNOVATIVA SYSTEM 
FÖR UTHYRARE
Flexibla lösningar som möter alla era behov

RING OSS PÅ 08 57877093
eller besök www.mcs-software.se och se varför ni bör välja MCS som er framtidspartner.
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Hitta återförsäljare på
www.scantruck.se

DU KAN OCKSÅ KONTAKTA 
Lasse Lans  0722 403 106
Anker B. Lemvig  0722 403 101
Bo Bergqvist 0722 403 107
Jan Bratowski 0706 493 401

Scantruck är officiell importör av Manitou, Mustang och PB Platforms i Sverige

Rådfråga Scantruck om du vill lyfta din verksamhet till nästa nivå. Vi är officiell importör av de 
kända Manitou teleskoplastarna, Mustang minilastare och PB Platforms saxliftar i Sverige. 
Vi erbjuder marknadens största urval av nya och begagnade maskiner – och vi håller igång din 
verksamhet med en komplett serviceorganisation och kort reaktionstid. 
Kom förbi vårt spritt nya huvudkontor i Rosersberg vid Stockholm, där vi har 3.000 kvm under tak.
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På återseende hos Scantruck

Gå gärna in och läs fler nyheter och reportage på

www.svenskrental.se



Festool utökar sitt batterisortiment med det 
nya multiverktyget VECTURO OSC 18. Tack 
vare det innovativa verktygsfästet Starlock-
Max byter man sågblad snabbt och enkelt 
med ett klick. Dessutom ger den borstfria 
EC-TEC-motorn och den stora oscillerings-
vinkeln på 2°/2° maximalt arbetstempo. En 
genomtänkt konstruktion och antivibra-
tionssystem gör att man arbetar ergonomiskt. 

Som sig bör har Festool även utvecklat sina 
smarta systemtillbehör för nya VECTURO så 
att man kan arbeta dammfritt, göra urtag ex-
akt efter markeringen och styra sänksnitten 
med precision.

MYCKET FLEXIBELT 
ARBETE MED STARLOCKMAX
Festool har utrustat sitt nya multiverktyg 

med det innovativa fästet StarlockMax.  Med  
detta  smarta  snabbspännsystem  byter  man  
sågblad snabbt och verktygslöst. Det tar bara 
några sekunder att sätta i ett nytt sågblad. 
Det patenterade fästsystemet Starlock finns 
i tre klasser: Starlock, StarlockPlus och Star-
lockMax. Nya batteridrivna VECTURO har 
verktygsfästet StarlockMax. Detta fäste är 
utformat för de mest krävande arbetena och 
maximal  kraftöverföring.  Extra  praktiskt  är  
att  detta  fäste  även  kan användas med alla 
tillbehör i samtliga Starlock-klasser. Dit hör 
även Starlock och StarlockPlus. Därför är nya 
VECTURO mycket flexibel i alla lägen.

MAXIMAL EFFEKT
Nya VECTURO OSC 18 är perfekt för krä-
vande arbeten. Tack vare anti- vibrationssyste-
met är huset och motorn helt urkopplade. Det 
minimerar vibrationerna och ljudnivån för en 
oslagbar arbetskomfort. Och den effektstarka, 
borstfria EC-TEC-motorn med steglös varv-
talsinställning ger en stor oscilleringsvinkel på 
2° åt vänster och 2° åt höger för ett maximalt 
arbetstempo. I kombination med det kraftfulla 
och uthålliga Li-jon- kompaktbatteriet på 18 V 
har multiverktyget full rörelsefrihet utan kabel 
– även när jobben är tuffa.

www.festool.se

Festools multiverktyg VECTURO – nu på batteri
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En komplett serie bestående av tre golvslip-
maskiner, tre stoftavskiljare och en förav-
skiljare med fokus på ergonomisk design 
och användarvänlighet.

HTC – experten inom golvslipning – lan-
serar en ny serie mindre golvslipmaskiner och 
stoftavskiljare under konceptnamnet START 
& GRIND. Enkla, lätthanterliga maskiner i en 
robust design. Dessa instegsmodeller lämpar 
sig framförallt för golvsanering och klarar allt 
från kantslipning upp till slipning av medel-
stora ytor. Dessa modeller kommer ersätta 
den tidigare HTC Greyline-serien.

Maskinerna har utvecklats för sliparen 
som snabbt vill komma igång och inte har 
så mycket förkunskap, vilket gör dem väl-

digt lämpliga för uthyrningsmarknaden. 
Speciellt fokus har lagts på enkelhet vid 
transport och hantering samt användarens 
säkerhet. Slipmaskinerna har vikbart chassi 
vilket även går att separera från sliphuvu-
det och underlättar transport avsevärt. De 
är även utrustade med flytande kåpor som 
säkerställer bättre dammupptagning samt 
en timmätare som håller koll på hur länge 
maskinen använts totalt sett.

En stor nyhet är att alla stoftavskiljarna 
inte bara har HEPA H13-filter som fångar upp 
det finaste dammet utan även H-klassning, 
vilket är den högsta internationella standar-
den för provning av damm- och vattensugare.

Cathérine Königk, Head of Marketing 

HTC, sammanfattar sin bild av den nya serien:
“Vi är väldigt glada att kunna erbjuda 

våra kunder denna nya serie av praktiska 
och robusta instegsmaskiner. Vi vill för-
bättra upplevelsen av att slipa golv och 
det börjar redan vid transporten av utrust-
ningen, till exempel med slipmaskinernas 
delbara chassin som lätt ryms i en vanlig 
personbil. Väl på plats ska det vara lätt att 
koppla ihop, köra igång och klara av job-
bet. Tack vare deras höga prestanda och 
känslan av att man arbetar med kvalitets-
maskiner som dessutom har mycket hög 
säkerhetsstandard, är jag övertygad om att 
maskinerna kommer bli väldigt uppskat-
tade av våra kunder.”

HTC lanserar en ny maskinserie för enklare slipuppdrag

Slipskivor för slipning av betonggolv utgör en 
stor del av marknaden för diamantverktyg i Sve-
rige. Jack Midhage AB har sedan många år haft 
ett brett program för de flesta fabrikat av golv-
slipmaskiner. En del av verktygen tillverkas i fö-
retagets produktionsenhet i Göteborg och en del 
köps från några av världens mest välrenomme-
rade tillverkare. I samband med att man nu byter 
till en ny leverantör så utökar Midhage program-
met ytterligare. 

“Vi har tecknat avtal med en tillverkare som 
producerar verktyg i allra högsta kvalitet och 
detta till ett mycket fördelaktigt pris vilket gör att 
vi kan erbjuda våra kunder de bästa golvslippro-
dukterna för alla maskiner på marknaden”, säger 
Morgan Midhage, ansvarig för golvverktyg på 
Midhage. “Vi håller som bäst på att uppdatera vår 
information om verktygen och våra säljare gör 
sitt bästa för att nå ut och informera kunderna. 
De som haft möjlighet att prova verktygen har 
varit mycket nöjda över pris, kvalité och bredd 
samtidigt som de uppskattat att kunna köpa alla 
verktyg på samma ställe”, säger Logan.

www.midhage.se

Utökat sortiment av golvslipverktyg
Scanmaskin presenterar nu betong-
golvsystemet World Series som gör 
betongpolering enkelt. När det gäl-
ler att polera ett golv finns det två 
viktiga saker att komma ihåg. Dessa 
är att möta kundernas förväntningar 
och skapa ett optimalt slutresultat. 
Anna-Lena Lööf, marknadschef på 
Scanmaskin, beskriver dagens svårigheter: 
“Idag finns det många kunder som inte vet 
vad polerad betong är och hur man skapar det 
förväntade slutresultatet. Därför har vi valt att 
skapa en enkel stegvis guide för att underlätta 
för våra kunder att polera ett betonggolv. Hur 
man får ett World Series-golv, helt enkelt”, sä-
ger Anna-Lena.

World Series-systemet är ett premiumval 
av produkter som har skapats för Scanmaskins 
kunders krav runt om i världen. Utvecklingen 
av detta produktsortiment är inriktat på kva-
litet, service och tillförlitlighet. Förra året 
släppte man Scanmaskin 32 och Scanmaskin 
28-maskinerna i olika versioner som har varit 
en stor framgång och belönades med 2020 års 
bästa innovation. Efter mycket testning till-
sammans med sina kunder har man nu också 
släppt ett komplett World Series-verktygssys-

tem, inklusive World Series Metals, World Se-
ries Ceramics och World Series Resins.

World Series golvguide för polerad betong 
kombinerar resultaten av Scanmaskins om-
fattande testning, tillsammans med ett kom-
plett sortiment och förklaring av verktyget 
kunden behöver för jobbet. Den enkla steg-
för-steg-guiden hjälper användaren att uppnå 
den ultimata finishen varje gång.

World Series Floor innehåller tre olika sys-
tem som alla kan användas för att uppnå en 
matt, blank eller superblank yta. Scanmaskin 
kallar dem World Series Matte, World Series 
HF (high refinement) och World Series VHF 
(Mycket hög refinement).

Golvsystemet lanserades på den årliga 
World of Concrete-mässan i Las Vegas, USA 
och kommer att visas på Bauma.

www.scanmaskin.com

Ny golvlösning 
från Scanmaskin
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Jack Midhage AB har sedan två år varit återför-
säljare för AGP Power Tools och har lanserat 
ett flertal av maskiner passande den svenska 
marknaden. Under åren har man i första hand 
satsat på produkter som är anpassade för be-
tongdemolering såsom betongsågar, borrmoto-
rer och slipmaskiner. Den första maskinen man 
lanserade var C16-sågen som fick mycket stort 
genomslag på den svenska marknaden, framfö-
rallt hos de professionella betonghåltagarna.

 “C16-sågen är en kompakt, välbalanserad, 
lätt och säker såg som verkligen saknats på 
marknaden då liknande sågar som sålts inte 
uppfyllt alla de säkerhetskrav som vi ställer på 
maskiner. C16 har tack vare sin storlek, an-
vändarvänlighet och säkerhet tilltalat många 
företagare som vill satsa på säker utrustning 
för sina anställda.”

 Sågen har en “lillebror” som heter C14. 
Denna är något mindre i storlek men lika 
kraftfull och har dessutom ett enastående 
effektivt dammskydd som ger näst intill 
dammfri sågning i torrt material. Tillbehöret 
som kallas dammskidan finns även hos andra 
liknande sågar men ingen av dessa kan mäta 
sig med C14s extremt verksamma dammupp-
tagning, enligt Midhage. Det är framförallt på 
rentalsidan C14 fått sitt genomslag.

 De nya borrmotorerna för betonghåltag-
ning har, enligt Midhage, imponerat både på 
leverantören och dess kunder. Maskinerna 
är kraftfulla, driftssäkra och ger mycket för 
pengarna. Borrmotorn man sålt mest av heter 
DM6 och är en handhållen maskin som även 
kan användas monterad i ett borrstativ. DM6 
är på 2000 W, har tre växlar och luftkyld mo-
tor. DM6 klarar med lätthet borrdimensioner 
från Ø 20-160 mm.

Därefter är det den större motorn, DM12, 
för stativmontage, den borrmotor som tilltalat 
marknaden mest. DM12 är även den mycket 
prisvärd och tillförlitlig och är på 3500 W. Borr-
motorn klarar borr upp till Ø 350 mm vilket är 
fullt tillräckligt för många håltagningsjobb.

 AGP Power Tools har även ett mycket tillta-
lande sortiment av borrstativ för professionellt 
bruk. Där finns sex olika stativ att välja mellan 
och samtliga håller mycket hög kvalitét och 
precision vilket är nödvändigt på grund av de 
kraftiga påfrestningar som uppstår vid kärn-
borrning.

AGP Powertools lyfter 
Midhages maskinsortiment

Milwaukee fortsätter att utöka det snabbt 
växande produktsortimentet av arbetsbelys-
ning med lanseringen av fyra nya branschan-
passade lösningar.

Det nya sortimentet omfattar två ladd-
ningsbara lampor, en USB-laddningsbar och 
hopfällbara strålkastare samt en USB-ladd-
ningsbar och vridbar arbetslampa. Milwaukee 
har även två nya icke laddningsbara produk-
ter som drivs med alkaliska batterier, en strål-
kastare och en fick lampa.

Bakom dessa nya uppladdningsbara lös-
ningar ligger det banbrytande Milwaukee 
REDLITHIUM USB-batteriet – ett extremt 
kompakt batteri med avancerad batteriteknik:

L4 FFL-201
Den USB-laddningsbara hopfällbara strålkas-
taren drivs av REDLITHIUM USB och leve-
rerar en klassledande ljuseffekt på 550 lumen 
TRUEVIEW högdefinitionsljus. Lampan är 
konstruerad med fokus på funktionalitet och 
mångsidighet: lamphuvudet kan vridas 210° 
och har en bred magnetisk bas så att den kan 
ställas upp, fästas eller hängas praktiskt taget 
överallt och kasta ett brett ljus på alla slags ytor.

Den hopfällbara konstruktionen får plats i 
fickan och den inbyggda karbinhaken gör den 
lätt att fästa i bältet eller en rem för smidig 
transport. Lampan har tre effektlägen som 
ger antingen maximal ljusstyrka eller maxi-
mal drifttid: High, Medium och Low för upp 
till 11,5 timmars drift på en enda laddning.

Dessutom kan batteriet i lampan laddas 
direkt via Micro USB eller bytas ut mot ett an-
nat REDLITHIUM USB-batteri för minimala 
avbrott i arbetet. Lampans hus och lins är 
stöt- och kemikaliebeständiga och har kaps-
lingsklass IP54 för skydd mot fukt och damm.

L4 PWL-201
Den USB-laddningsbara vridbara arbets-
lampan kombinerar funktionaliteten hos en 
ficklampa och strålkastare i en bärbar och 

extremt hållbar lösning. Lampan levererar 
500 lumen TRUEVIEW högdefinitionsljus 
och det 110° vridbara huvudet erbjuder 155 m 
punktbelysning för belysning på avstånd och 
bred ljusstråle för exceptionellt bra områdes-
belysning.

Lampan är utrustad med en magnetisk fot 
för handsfree-användning. Med upp till 10 
timmars drift på en laddning matchar lam-
pan enkelt aktuell arbetsuppgift med reglage-
styrning från strålkastare till punktbelysning 
samt 3 effektlägen: Flood High, Flood Low 
och Spot Beam. Liksom den hopfällbara strål-
kastaren kan batteriet i lampan laddas direkt 
via Micro USB eller bytas ut mot ett annat 
REDLITHIUM USB-batteri för minimala av-
brott i arbetet. Lampans hus och lins är stöt- 
och kemikaliebeständiga och konstruerade 
för att klara tuffa arbetsmiljöer.

FL-LED
Dubbla magneter på ovansidan och baksidan 
gör strålkastaren lätt att montera i olika rikt-
ningar för handsfree-belysning. Lampan leve-
rerar 300 lumen TRUEVIEW högdefinitions-
ljus, och med effektlägena High och Low kan 
användaren välja mellan maximal ljusstyrka 
eller drifttid beroende på arbetsuppgift. Lam-
pan är konstruerad för tuffa miljöer och klarar 
fall från höga höjder och har kapslingsklass 
IP54 för skydd mot fukt och damm.

ALKALINE FICKLAMPA (ML-LED)
Ficklampan klarar upprepade fall från upp 
till 4 meter – perfekt för vardagsbruk i tuffa 
förhållanden. Den är konstruerad för att tåla 
stötar och kemikalier och är också IP67-klas-
sad för ett vattendjup på upp till 1 meter och 
dammskydd. 325 lumen TRUEVIEW högdefi-
nitionsljus och reglerbar ljusstråle (punkt- till 
områdesbelysning) erbjuder en räckvidd på 
115 meter för maximal sikt. Lampan är ut-
rustad med metallclips för säker förvaring i 
fickan.

Milwaukee lanserar fler 
personliga belysningslösningar
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En ”Innovativ GNSS mottagare” 
som har en unik design.
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V ilda ökenvindar dominerade premiär-
dagarna av World of Concrete 2019, 
något som återspeglades i den virvel-

vind av aktiviteter som hölls på den mässa 
som av organisatörerna kallats den största 
på mer än ett decennium. Kanske sa denna 
virvelvind även något om osäkerheten som 
väntar den nordamerikanska byggbranschen 
under de kommande månaderna. Mässan 
präglades av optimism bland de mer än 1500 
utställarna och 60 551 besökarna, även om 
vintern i Las Vegas enbart var en gnutta mil-
dare än ett desto snöigare övriga USA.

POSITIV UTVECKLING 
AV BYGGBRANSCHEN I USA
“Vi är optimistiska över byggbranschen i 
både Nordamerika och globalt för detta år, 
och 2020 också”, sa Henric Andersson, vd 
för Husqvarnas Construction Products. Även 
om Henric Andersson medger att det funnits 
vissa “mörka moln” i form av tariffer och pro-
blem inom handeln, tycker han att Husqvar-
nas position är fortsatt stark i USA. Liknande 
känslor delades med Avi Kahn, CEO på Hilti 

World of Concrete 2019 erbjöd flera produktnyheter och 
tog tempen på USA-marknadens långsiktiga hälsa.
Skriven av Jim Parsons
Översatt av Vitor Hermansson

i Nordamerika som haft en ökning på 10,4 % 
i försäljningssiffror under 2018. “Vi fortsätter 
att investera i produktivitet, med hänsyn till 
bristen på skicklig arbetskraft”, sade Avi Kahn.

Det fanns en del tecken på att ett nästan 
decennium långt uppsving på den norda-
merikanska byggmarknaden kan ha nått sin 
kulmen. Stanley Black & Decker, Inc. blev 
den senaste av de större tillverkarna att dra 
tillbaka sina uppskattningar om vinst för det 
kommande året, något som kan påverka det 
i augusti presenterade förvärvet av verktygs-
tillverkarna Genesis och Paladin. Affären med 
Genesis gick för övrigt inte igenom då kon-
kurrensmyndigheterna hävdade att Stanley 
La Bounty skulle få en för stark position på 
marknaden. Å andra sidan har inte osäkerhe-
ten i branschen satt stopp för andra förvärv. 
Kinshofer firade på World of Concrete med 
att avsluta sitt förvärv av italienska Hammer 
srl. Dany Martin, sales manager i Nordame-
rika, förklarade att förvärvandet passar de två 
företagen perfekt. “De har samma inställning 
till kvalitet och erbjuder de funktioner som 
våra kunder vill ha.” Martin tillade att: “Även 
om hammarna kanske inte blir de billigaste 
på marknaden, så kan vi bevisa att de är värda 
det”.

Bland nästan 260 debutanter bland ut-
ställarna fanns Avant Techno USA, Inc., den 
nordamerikanska grenen av den finska till-
verkaren av kompaktlastare. Företagets chef 
Jukka Kytomäki förklarade att man nu är redo 
att höja sin profil i bland annat demolerings-
branschen efter sju år i USA. Företaget erbju-
der innovationer såsom en hyttdesign som 

Svensk Rental Tidning • Januari - Februari 2019  • www.SvenskRental.se



37

placerar föraren i fronten av hyttramen, vilket 
ökar lyftkapaciteten, stabiliteten och synlig-
heten. “Vi ser en stor potential på den ame-
rikanska marknaden”, berättade Kytomäki. 
“Vi erbjuder lättare maskiner som kan göra 
samma jobb som tyngre modeller, plus ett 
sortiment av mer än 200 verktygstillbehör.”

STORT UTBUD AV AUTOMATISERING
På World of Concrete presenterades ett antal 
större lanseringen. Brokk gjorde sin största 
produktlansering i Nordamerika någonsin 
med fyra nya maskiner i sin produktserie av 

fjärrstyrda demoleringsmaskiner. Tre maski-
ner är eldrivna: Brokk 170 på 1,6 ton,  Brokk 
200 på 2 ton, Brokk 300 på 3 ton samt Brokk 
520D på 5 ton som är dieseldriven och ersät-
ter Brokk 400. All nyheter inkluderar förbätt-
rad design, förstärkta komponenter och färre 
elektriska kopplingar på insidan, vilket före-
taget säger bidrar till ökad genomslagskraft 
och tillförlitlighet, samt större mångsidighet 
i arbetet.

Brokk presenterade dessutom sin nya serie 
av åtta BHB-hammarmodeller. Serien spän-
ner från BHB 55 på 50 kg för den kompakta 
Brokk 60, hela vägen upp till 700 kg, BHB 705 
för den senast introducerade Brokk 500 och 
Brokk 520D. 

Några som delade Brokks plats i ramp-
ljuset var vattenbilningsspecialisten Aquajet 
Systems som lanserade sitt kompakta Ergo 
System för små jobb i trånga utrymmen. Den 
består av en 4,2 kW kontrollenhet och ett vat-
tenbilningshuvud som arbetar effektivt från 
en verktikal eller horisontell ram. Den har en 
styrka på 1000 N vilket är ungefär hälften av 
Aquajets största vattenbilningsrobot. “Ergo 

eliminerar även säkerhetsriskerna med hand-
lansar, vilket ger ett mer konsistent bearbett-
ningsdjup”, berättade Peter Bigwood och 
noterade att det amerikanska intresset för 
vattenbilning har hjälpt Aquajet att fördubbla 
sina försäljningssiffror de senaste två åren. 
“Aquajets produkter har lyft vattendemole-
ring till en högre nivå av förfining.”

Som ett tillägg i denna trend släppte en 
annan svensk tillverkare av vattenbilningsut-
rustning, Conjet AB, ett nytt grafiskt gräns-
snitt som förenklar användandet av deras 
Conjet 7-serie-robotar. Gränssnittet är inte-
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grerat i både maskinen och dess manöverlåda 
och har mer intuitiva kontroller med direkt 
feedback för specifika parametrar, vilket gör 
det möjligt för användarna att förbättra en-
ergi- och vattenanvändning när användarkra-
ven förändras under ett och samma jobb.

Automatiseringstemat fortsatte även på 
Hiltis välbesökta utomhusområde där de 
presenterade sin väggsåg DST 20-CA; den 
första av sitt slag som integrerat allt av sin 
operatörselektronik i såghuvudet, något som 
Hilti säger väger mindre än enheter med ex-
terna kraftenheter. Konfigurationen erbjuder 
en 30 procentig ökning i styrka och upp till 
tre gånger startvridmomentet hos 800mm-
klingan. Med en sladdlös fjärrkontroll och 
ett integrerat CutAssist-system, visar sågen 
skärdjupet i realtid och styrs med handsfree, 
vilket ger användaren möjlighet att förbereda 
nästa sågsnitt eller utföra andra uppgifter 
medan väggsågen jobbar på egen hand.

JOBBA SLADDLÖST
Batteridrivna verktyg var ett annat vanligt 
tema hos de verktyg som presenterades på 
World of Concrete. Hilti visade deras TE-
300A chipper och TE 60 A-36 SDS max kom-
bihammare. I borrningstester har den senare 

av de två klått deras motsvarighet med sladd, 
TE 60, med sina 3300 slag/min. DeWalt in-
troducerade sin nya Flexvolt 60V DCH773 
2 51 mm borstlösa SDS MAX borrhammare 
som når 19,4 J, samt 20V 28,6 mm DCH263 
SDS Plus D-handtag borrhamamre, med 3.0 
J kraft för högprestationsborrning och chip-
ping. Bosch visade sin nya Bulldog 18V S26D 
borrhamamre med så kallad kickback con-
trol som minimerar plötsliga slag i verktyget. 
Beroende på borrets storlek kan S26D borra 
upp till 60 hål på en laddning, tack vare en 
borstlös motor som maximerar körtiden. 
Bosch planerar att lansera sladdlösa versioner 
av RH540M och RH745 för den amerikan-
ska marknaden senare i år. “Vi kommer inte 
släppa en ny sladdlös version av ett redan ex-
isterande verktyg förrän den är bättre än den 
med sladd”, sade Rachael Klein, talesperson 
Bosch.

Även kapmaskiner stod i rampljuset på 
mässan, däribland Husqvarnas nya, batteri-
drivna K355i 228.6mm kap som med sina 3,5 
kg till och med kan fästas i operatörens bälte. 
Ett brett urval av batterityper är tillgängliga 
för att maximera produktivitet, beroende på 
antalet snitt och materialtypen. Henric An-
dersson på Husqvarna säger att företaget har 

lagt stor vikt på batteristyrka i deras produkt-
utveckling på grund av att det blir allt vikti-
gare för användare. “Om någon kan göra en 
bra batteridriven kapmaskin så är det vi och 
vi vill visa det.” Stihl var dock först med bat-
teridrivna kapar och lanserade en modell på 
Bauma 2016.

Tom Techow, product manager på Stihl, 
poängterade att även om spridning av batte-
ridrivna sågar kan skapa konkurrens för eta-
blerade produkter såsom deras egna TS250, 
så bör användare ta hänsyn till applikationer 
och batteristyrka när de jämför produkter. 
“Ett batteris livslängd är mer en akademisk 
fråga som beror på vad det är du vill göra”, 
sade Techow och tillade att kunder även 
borde ta hänsyn till kundtjänst och tillgång 
till assistans med att lösa problem när de dy-
ker upp. Bland vanligare sågar fanns Stihls 
TS440, introducerad förra maj, med en för-
längd klingskyddsjustering utformad för att 
enklare kunna skära igenom rör och väggsek-
tioner och arbeta i hörn. När klingskyddet är i 
öppen position stoppas klingan på mindre än 
en sekund (med hjälp av en gyroskopisk sen-
sor) ifall en så kallad kickback skulle inträffa.

Amerikanska bolaget US Saws visade upp 
en annan såginnovation, SX 13500 “Dust Bug-
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gy”. Den drivs av en 178 mm Metabo-handslip 
och kan såga upp betongskarvar på upp till 
50,8 mm djupt och upp till 3 mm brett. Även 
borstlösa motorer dyker upp hos fler verktyg 
för betongkonstruktion. Några exempel är 
Makitas XDT 16 18V LXT, som erbjuder vrid-
moment på 180,78 J i fyra olika hastighetsin-
ställningar, och XRH12 17,5 mm borrhamma-
re, utformad för installationsarbeten. 

Vid de fall där batteristyrka helt enkelt inte 
räcker till, erbjöd World of Concrete några 
innovativa nya lösningar för energi. Ame-
rikanska Makinex Construction Products 
premiärvisade sin portabla “Power Box”, en 
hybridbatteridriven AC-generator som snart 
kommer att vara tillgänglig i modeller från 
4,4 kW till 17,6 kW. Makinex powerbox pro-
ducerar energi till maskiner från 120V- and 
240V-verktyg för hela dagen. Laddning tar 
runt två timmar med vanliga strömkällor eller 
tre timmar med ett valfritt solenergitillägg. 
“Power Box är också utrustad för att hantera 
stora spänningsvidder vilket täcker många 
byggverktyg”, sade Makinex globala product 
manager Jeff Durgin. “Den är designad för 10 
000 laddningscykler, vilket kommer att hålla 
i 20 år. Vi har en tioårsgaranti på batterierna.”

En svensk tillverkare som under åren 
byggt upp ett mycket starkt fäste i USA är 
Pentruder. Pentruder räknas numera även 
i USA som Roll Roycen bland håltagnings-
utrustning. Pentruder visade dock inga helt 
nya produkter på WOC men däremot för 

den amerikanska marknaden uppdaterade 
produkter. Sedan några år tillbaka säljs Pen-
truders produkter med framgång av ameri-
kanska ICS Blount, som under förra året även 
förvärvade golvsågstillverkare Merit.

Andra nyheter på mässan värda att nämna 
var Doosan som introducerade sina G25, G50 
och G70 Tier 4-anpassade mobila generatorer 
- deras första utrustade med Doosanmotorer. 
Alla tre har ökad bränslekapacitet för körtid 
som varar längre än 24 timmar oavsett ar-
betsbördan. Epiroc var också representerade 
på mässan och visade sina senaste nyheter av 
verktyg för rivning och återvinning.

UTRUSTNING FÖR BETONGGOLVET
Även om den stegvisa mognaden av betong-
golvslipningsbranschen kan ha orsakat att 
antalet tillverkare minskat en aning, så har 
etablerade företag knappast tagit en paus. 
HTC gjorde ett starkt intryck på utomhus-
området med ett nytt pampigt eget helt 
hus intill Husqvarnas anläggning. Nytt från 
HTC var bland annat att man lanserade en 
helt ny maskinserie för enklare slipuppdrag 
omfattande både golvslipar och dammsu-
gare. Serien kommer att ersätta den tidigare 
Greyline. I Husqvarnas monter både inne i 
centralhallen och södra hallen samt ute fanns 
även företagets numera mycket breda sorti-
ment av luftrenare och industridammsugare, 
d v s det tidigare Pullman 
Ermator-sortimentet. 

En annan svensk till-
verkare som förstärkt sina 
ställningar kraftfull i USA 
är numera Indutrade-ägda 
Scanmaskin. I USA säljs 
produkterna genom det 
egna företaget på östkusten 
med bland annat stort stöd 
av amerikanska kedjan Jon 
Don. Scanmaskin visade ett 
brett sortiment i flera mont-
rar både utom- och inom-

hus.  Man visade bland annat nya Scanmaskin 
32 World Series som hade världspremiär på 
mässan. Även den ganska nya 28:an samt en 
rad andra modeller visade inklusive sortimen-
tet av dammsugare för golvslipning. En annan 
stor nyhet var golvkonceptet World Series Floor 
som är et nytt system för at skapa polerade be-
tonggolv med Scanmaskins World Series ma-
skiner och verktyg samt underhållssystem.

Under de senaste åren har mängden till-
verkare på betonggolvsidan var som vanligt 
hög. Det fanns en rad amerikanska företag 
som ställde ut som SASE och många asiatiska 
företag. Ett annat exempel är Superabrasive 
som lanserade sin nya generation av elek-
triska och propandrivna golvslipar kallade 
Lavina Elite. De finns modeller på 500 mm 
upp till 965mm och har omformade chassin 
för förbättrad manövrerbarhet och snabbare 
verktygsbyte. Urvalet inkluderar även dam-
meliminerande sliphuvuden som skyddar 
interna komponenter från damm och fukt. 
Integrerade vikter hjälper till att reglera slip-
trycket. Ett nytt system för vattenånga tryck-
er ner dammpartiklar från 0,1 till 100 mikro-
ner, medan dammsugarslangskopplingen har 
flyttats närmare dammkällan och använder 
sig av en kamlocksystem i metall. 

Husqvarna blev dessutom det senaste fö-
retaget att äntra marknaden och presente-
rade deras “Fleet Services” som en del av ett 
större initiativ inom kundtjänst och använ-
dareffektivisering. “Drifttid är viktigt, så det 
är viktigt för entreprenörer och uthyrnings-
företag att bli mer proaktiva när det gäller 
förebyggande underhåll”, berättade en av 
Husqvarnas amerikanska säljare och tillade 
att Fleet Services kan användas för verktyg 
från alla märken, ej enbart Husqvarnas verk-
tyg. “Vi förstår informationsbehovet för di-
verse verktygskategorier, eftersom vi bygger 
produkter inom dem alla.” Som med många 
andra typer av teknologier finns det ofta ett 
åldersgap när det gäller hantering av maskin-
sortiment. “Yngre personer har lättare att 
sätta sig in i användningen av nya maskiner”, 
sa en entreprenör som varit i branschen i flera 
decennier”.

www.worldofconcrete.com
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Ny diamantkapklinga
-  Ny teknik

echSafeT TM

•   SÄKRARE  -  Försedd med fyra skyddssegment  
 mot farligt slitage på stambladet

•   BREDARE ANVÄNDNINGSOMRÅDE  -  Förutom betong,
     armerad betong , granit m.m. möjlig ur säkerhets- 
     synpunkt att köra även i asfalt

•   LJUDDÄMPAD  -  Finns med ljuddämpat stamblad för
     sågning i känsliga miljöer, ZENE       SafeTechTM SILENT

NYHET!

ZIZ

Z

Midhage Annons SRT SafeTech dec 2018.indd   1 2019-01-28   14:52:25

Nya slampumpen WEDA S30N från Atlas Copco 
hanterar lera och andra krävande vätskeblandningar 
med fasta ämnen upp till 50 mm. Användningsområdet 
är i huvudsak gruvor, stenbrott, reningsverk och 
processindustrier. Pumpen innehåller egenskaper 
såsom, rotation- och fasföljdskontroll, termoskydd och 
stickpropp med fasväxlare. Vikten är avgörande och 
har begränsats till 25 kg!
 
atlascopco.se

Nyhet!   
WEDA S30N
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intressanta nyheter
STARK UTVECKLING HOS AVANT TECNO MED      

Det går bra för Avant Tecno. Lysande försäljningssiffror och smarta finska produkter 
för effektiv lastning och access och intressanta nyheter visas på Bauma.
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F inska tillverkaren Avant Tecno i Ylöjärvi 
strax utanför Tampere har uppvisat en 
fantastiskt utveckling under många år. 

I Sverige säljs företagets produkter av Nord-
farm. Idag har man egna försäljningsbolag 
i Tyskland, Storbritannien och sedan sju år 
tillbaka även i USA. Vidare säljs produkterna 
i drygt 50 länder runt om i världen via impor-
törer som exempelvis Nordfarm. Avant Tecno 
omsätter idag cirka 123,5 M€ och exportande-
len står för cirka 80% av produktionen. Under 
2018 ökade omsättningen med dryga 17% och 
man uppskattar en fortsatt ökning med minst 
10% för kommande år.

LADDAR INFÖR BAUMA
I januari ställde man ut på mässan World of 
Concrete i Las Vegas och chefen för det ame-
rikanska bolaget, Jukka Kytomäki, berättade 
att det går mycket bra för bolaget på den ame-
rikanska marknaden. Under de sju år man va-
rit representerade i USA har man stärkt sina 
ställningar inom trädgård, bygg- och anlägg-
ning och rental och nu är man redo för att ge 

sig in i demoleringsbranschen på allvar och 
konkurrerar med kompaktlastartillverkare 
som exempelvis Bobcat.

Den 14 februari anordnade Avant Tecno en 
pressvisning av nyheter som kommer att visas 

på Bauma. SRTs utsände Andrei Bushmarin 
fanns på plats. Det var en hel del nytt som vi-
sades. De riktigt stora nyheterna var att man 
nu introducerar en helt ny Avant 800 series 
samt att man nu går vidare i utvecklingen av 
sin eldrivna kompaktlastarserie E Series. Man 
släppte dessutom nya liften Leguan 135 Neo.

Men den riktigt stora nyheten är nog ändå 
nya Avant 800 Series. Serien är den största och 
mest kraftfulla lastarserien från Avant Tecno. 
Serien flyttar gränserna för kompaktlastare 
och klarar att lyfta hela 1900 kg upp till 3,5 me-
ter. Men fortfarande är lastarens mått kom-
pakta med en bredd på 1,5 meter, längd 3,4 me-
ter och en höjd på 2,2 meter. Maskinens vikt 
startar från 2,5 ton vilket innebär att den nära 
på lyfter sin egen vikt. Den artikulerade kon-

struktionen gör maskinen mycket 
mångsidig och kraftfull.

800-serien kommer till en 
början att omfattas av två 
modeller: Avant 860i med 
en Kohler-motor med be-
teckningen KDI 1903 TCR 
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42 kW/57hp som är en turbomatad diesel som 
följer EU-direktivet Stage V and US Tier 4. Den 
andra modellen är Avant 850 som är försedd 
med en Kubota V2403 36 kW/49 hp diesel som 
designats för marknader utanför EU och USA.

800-serien är försedd med en hydrostatisk 
transmission och hydraulisk drivmotor på 
varje hjul och har två drivhastigheter vilket 
är kännetecknande för Avant. Maxhastighe-
ten är 30 km/h och oljeflödet för tillbehör 
ligger så högt som 80 l/min. En teleskopbom 
är standard på serien så klart. Teleskopdelen 
på bommen kan ökas och minskas 820 mm 
och hela bommen har en total räckvidd på 3,5 
meter. Den god räckvidden gör 800-serien 
till ett utmärkt hjälpmedel i en rad olika verk-
samheter. 800-serien är utrustad med Avant 
snabbkopplingsystem för tillbehör vilket gör 
verktygsbytet mycket smidigt. Seriens hytt är 
certifierad enligt ROPS/FOPS och en stängd 
hytt med värme. Hytten är rymlig och är för-
sedd med stora fönster för god sikt.

På Bauma 2016 lanserade Avant Tecno 
sin första eldrivna kompaktlastare, Avant 5e. 
Sedan dess har serien vidareutvecklats och 
försetts med det första lithium-ion batteriet 
på en eldriven kompaktlastare på marknaden, 
vilket är Avant e6. Serien är idag 100-pro-
centigt eldriven. E5 drivs av ett AGM-batteri 
och e6 som sagt med ett lithium-ion-batteri. 
Fördelar med eldriften är bland annat inga ut-
släpp och väldigt låg bullernivå. Maskinen är 
försedda med två elmotorer, en för drivtran-
smissionen och en för hydraulsystemet. El-
motorerna ger ett omedelbart och maximalt 
vridmoment och maskiner har en utmärkt 
lyft- och dragkapacitet. Maskinerna har in-
byggda 230V/16A batteriladdare. Lyftkapaci-
teten upp till 900 kg och lyfthöjden ligger på 
upp till 2,8 meter. Dimensionerna är 2,55 me-
ter i längd, 1,98 meter i höjd och bredder från 
1,03 meter. Maskinvikten startar vid 1,4 ton.

Nya liften Leguan 135 Neo är första liften 
byggd på en helt ny plattform som gör arbetet 

med liften betydligt mera användaranpassad. 
Alla moment sköts med hjälp av manöverspa-
kar som förenklar och breddar användningen 
av liftens bom. Plattformen är försedd med 
både automatisk och manuell utjämning. 
Den automatiska användningen har gjort 
enkel och sker med en knapptryckning. Vid 
ojämnt underlag anpassar sig liften smidigt 
till underlaget. 

Leguans inbyggda automatiska utsträck-
ningsfunktion mäter korgbelastningen och 
den maximala utsträckningen är beroende av 
denna automatisering.

Att ta bommen tillbaka till transitläge har 
gjorts väldigt enkelt, håll bara ner en enda 
knapp och bommen hittar sig automatiskt 
tillbaka till transitpositionen. Avant In-house 
mjukvaruutveckling har sett till att förhindra 
att korgen och bommen kollidera med någon 
annan del av maskinkroppen.

135 Neo har gjorts lägre och smalare än 
sina föregångare, men det har inte gjorts någ-
ra kompromisser som påverkar maskinens 

off-road kapacitet. Leguan-lift är kända för 
enkelhet och servicevänlighet vilket också har 
varit två viktiga aspekter vid utvecklingen av 
denna maskin.

Maskinen drivs av en Honda GX390 ben-
sinmotor, som är utrustad med automatisk 
revolutionskontroll. 135 Neo kan utrustas 
med antingen 4WD eller gummiband. Som 
alla leguanmodeller är det möjligt att beställa 
en med en skräddarsydd släpvagn, vilken den 
kan köras på utan att behöva ta bort enheten 
från släpvagnen.

Elektrisk motor (230 V eller 110 V) samt 
fjärrstyrning för kör- och utriggerfunktioner 
finns som tillval.

Med växande intresse mot grönare maski-
ner kommer Leguan 135 Neo att bli tillgänglig 
med batteridrift under 2019.

Den som vill tas sig en närmare titt på 
nyheterna rekommenderas att besöka Avant 
Tecno på Bauma i april. Avant Tecnos monter 
ligger utomhus med adressen FN.1020/5.

www.avanttecno.com
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BATTERIDRIVEN  
PRESTANDA FRÅN  
HUSQVARNA
Husqvarnas batteridrivna kapmaskin K 535i erbjuder dig  
i princip allt det du lärt dig uppskatta hos din bränsledrivna 
maskin – men med ytterligare fördelar som enkla starter, 
låga vibrationsnivåer och låg vikt. K 535i är en praktisk 
och mångsidig maskin, det perfekta komplementet när  
du behöver kapa snabbt och effektivt.

Så, är du redo? Eller är du kanske redan klar?

UPPLEV FÖRDELARNA MED 
HUSQVARNAS BATTERIPRODUKTER

Husqvarnas handhållna batteridrivna produkter 
erbjuder en uppsjö av fördelar – för såväl 
användare som de runt omkring. Maskinerna är 
alla enkla att använda, lätta och kraftfulla. Varje 
maskin tillhör vårt smarta batterisystem vilket 
gör att alla batterier passar för alla maskiner.
Mer information om vårt batterisortiment  
hittar du på www.husqvarnacp.se



Maskinvisningsdagar hos BBM

FLEX Giraffvagn GM 340 är en ergonomisk 
och mobil arbetsstation som passar FLEX 
Giraffer och dammsugare. Giraffvagnen möj-
liggör kontinuerlig användning utan någon 
effekt av maskinens vikt. Framförallt under-
lättar GM 340 vid slipning av stora ytor då 
den avlastar armar och axlar och ger en be-
kväm arbetsställning, vilket bidrar till mins-
kad trötthet och ansträngning samt en be-
haglig arbetsmiljö.

Giraffvagnen har en tippbar verktygsaxel 
(90° i båda riktningarna) inkl. den vridbara le-
den för optimal rörelsefrihet, anpassar sig till 
tak och väggar för en perfekt finish på lutande 
ytor. Optimalt kontakttryck av slipytan tack 
vare en gasfjäder.

För säker plats för FLEX dammsugare sitter 
en viktoptimerad bottenplatta. Giraffvagnen 
har en stabil och robust ram och det brom-
sade styrhjulet av hög kvalitet ger enkel och 
exakt styrning, rullar lätt över smuts och an-
dra föremål. Stora gummihjul ger bästa möj-
liga stabilitet och rörlighet på arbetsplatsen. 

Extra skydd på hjulnaven för att skydda mot 
skador på väggar. Vagnen är enkel att trans-
portera mellan olika jobb då den är hopfällbar 
och arbetshöjden kan justeras utan verktyg.

Anslutning för elverktyg via 2 st uttag 230 
V/CEE, kabelvindan och slanghållare för sä-
ker transport och god ordning under arbete. 
Snabb montering och demontering utan 
verktyg tack vare snabblås.

www.starkearvid.se

Ergonomisk arbetsställning 
med FLEX nya 
Giraffvagn
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Mellan den 13-15 mars arrangerar företaget 
Bengt Bergs Maskinservice sina Maskinvis-
ningsdagar vid anläggningen på Ögärdesvägen 
14 i Partille. Man kommer att visa sina senaste 
nyheter från Canycom, Willie, Heatweed, Wal-
ker, Pellenc, Iseki och Swepac. Besökarna får 
naturligtvis också testköra maskinerna. Bengt 
Berg vill gärna slå ett extra slag för den smarta 
minidumpern Canycom som man marknads-
fört under många år. Canycom, som tillverkas 
i Japan, omfattar fyra olika storlekar och finns  
med svängbart flak och lastare till alla modeller. 
Lastkapaciteten spänner från 750 kg till 2500 kg. 
Poängteras bör att även om maskinen är japansk 
så är faktiskt lastare utvecklad och tillverkad i 
Sverige. Sedan en tid tillbaka marknadsför BBM 
även Canycoms slyklippare. Bengt Berg berättar 
att det här är en slyklippare för de riktigt tuffa 
jobben. “Maskinen är utrustad med fyrhjulsdrift 
och riktig diffspärr samt att klippdäcket drivs 
med kardanstång”, säger Bengt. Dessutom är 
maskinen känd för sitt unika bromssystem med 
tre bromsar. “Kunden kan lita på att maskinen 
stannar när man vill”, tillägger Bengt.

www.bbm.se
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Brubakken AB har fr.o.m. den 1 januari 2019 
delat upp verksamheten i en liftdivision och en 
truckdivision. 

“Vi är fortfarande ett bolag, men nu kan vi 
fokusera ytterligare på respektive affärsområde, 
trimma organisationen och fatta snabba och 
bra beslut som gynnar alla våra kunder”, säger 
Peter Claesson som är ny Sverigechef för Lift 
från och med årsskiftet. 

Peter tar nu över efter Göran Janko som ar-
betat som försäljningschef för liftsidan i många 
år. Göran kommer att arbeta med försäljning 
samt agera mentor fram till sommaren. Vidare 
kommer Göran att finnas med som en resurs 
framöver och bidra med sin gedigna erfarenhet 
från liftbranschen.    

Liftdepån i Gävle har precis flyttat till nya 
fina ändamålsenliga lokaler på Ersbogatan 18, 
strategiskt placerad vid södra infarten till Gävle. 
Även depåerna i Stockholm/Jordbro, Falken-
berg och Malmö kommer att specialisera sig på 
liftservice. Även resande tekniker, support och 
reservdelar ingår i den nya liftdivisionen, allt för 
att skapa en enhetlig organisation som har ett 
tätt samarbete och korta beslutsvägar. 

Liftdivisionen kommer även att samarbeta 
över gränserna mellan Sverige, Norge och Est-
land med gemensamma funktioner som bl.a. 
inköp och verksamhetsutveckling. 

www.brubakken.se
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Det har hänt mycket inom Stål & Hyr och 
Renta det senaste året och expansionen fort-
sätter. Nytt är at Renta öppnar en helt ny depå 
i Hässleholm vilket blir den åttonde depån 
i Skåne. Precis som övriga depåer kommer 
depån i Hässleholm att erbjuda ett komplett 
sortiment, vilket innebär förbättrad tillgäng-
lighet för kunderna i området.

Men expansionen fortsätter och Renta har 
tecknat avtal om att öppna en helt ny depå på 
Tippvägen 2. Inklusive Borås och Jönköping 
öppnar Renta sin tredje depå under 2019. 
Tillsammans med depåerna Höganäs, Åstorp, 
Helsingborg Norr, Helsingborg Syd, Lands-
krona, Kävlinge och Malmö, blir Hässleholm 
den 8 depån i Skåne. 

“Skånes västkust har vi mycket bra till-
gänglighet på, så nu tar vi klivet in i Skåne 
och det är något som vi har planerat under 
en tid. Närheten till befintliga depåer gör 
att vi snabbt kommer att kunna erbjuda för-

bättrad tillgänglighet och samma kompletta 
sortiment som på övriga depåer, nu också i 
Hässleholm med omnejd”, säger Joacim Jo-
hansson, Vd Renta. 

Depåöppningen förväntas ske i mitten på 
april 2019. 

Men inte nog med det. Renta tillsammans 
med Stål & Hyr utökas också genom en sam-
manslagning med JRent i Jönköping som grun-
dades 2005 och ligger på bästa läge utmed E4-
an i Jönköping. “Detta är helt i linje med vårt 
långsiktiga mål”, säger Joacim Johansson VD 
och koncernchef Renta Sweden AB. 

Stål & Hyr och Renta har tecknat avtal om 
att gå samman med JRent i Jönköping. Ren-
tas koncept med stora depåer och tillgäng-
liga maskiner gör samgåendet optimalt för 
att kunna erbjuda befintliga och nya kunder 
ännu bättre service och tjänster. JRent i Jön-
köping sysselsätter 5 personer och omsätter 
idag c:a 35 MSEK. 

“Samgåendet med JRent ger oss möjlighet 
att skapa nya kontakter och knyter ihop det på 
ett optimalt sätt, med tanke på att Jönköping 
är en mycket central plats i södra Sverige. Vi 
kommer att erbjuda såväl nya som befintliga 
kunder den tillgängligheten och service som 
de förtjänar, och för befintliga JRent-kunder 
så kommer samgåendet att innebära en stor 
utökning av byggmaskiner som komplement 
till JRents redan starka utbud av anläggnings-
maskiner”, säger Joacim Johansson.

“För oss på JRent innebär samgåendet att 
vi får en stark och långsiktig ägare med 100% 
fokus på uthyrningsbranschen. Vi får tillgång 
till ett väsentligt större utbud av maskiner 
som stärker vårt kunderbjudande här på vår 
lokala marknad, samtidigt som vi nu kan er-
bjuda våra kunder maskinuthyrning över hela 
landet tillsammans med våra 25 systerdepå-
er”, säger Henning Svensson som är depåchef 
JRent i Jönköping. 

Fortsatt expansionen för Stål & Hyr och Renta

Ny division för lift

Peter Claesson, ny 
Sverigechef för 
Liftdivisionen.

MCS har lanserat en ny E-Sign funktion som är 
integrerad i deras hyrsystem, MCS-rm.

E-sign har förenklat och förbättrat arbets-
processerna för hyrföretag genom att göra det 
enkelt, snabbt och säkert för företagets kunder 
att skriva på offerter och avtal, oavsett var de 
befinner sig.

E-sign är helintegrerat i MCS-rm och lagrar 
signerade kontrakt i systemet så att hyrföretag 
får enkel tillgång till information om och när 
avtal och offerter skrivits under. När kontrakt 
skrivs på digitalt innan leverans, säkerställer fö-
retaget bästa möjliga kundservice då kommuni-
kationen förbättras och misstag undviks.

Chris Clarke, Utvecklingschef på MCS för-
klarar, “Era kunder kommer inte längre behöva 
skriva ut, skanna och maila påskrivna kontrakt 
tillbaka till er. Underskrift kan nu ske digitalt 

genom att öppna ett kontrakt och klicka “ac-
ceptera”, oavsett om de arbetar på kontoret el-
ler mobilt. Undertecknat avtal når hyrföretaget 
omedelbart. Hela processen blir pappersfri och 
sker utan risk att dokument manipuleras. E-sign 
processen förbättrar hela kundupplevelsen med 
enkel, smidig och säker tillgång till dokument 
för era kunder, även om de är på resande fot.

Digital signering används redan utbrett i an-
dra branscher. E-sign har mottagits mycket väl 
av våra kunder, då de inser att den här nya funk-
tionen kommer ge dem möjlighet att teckna 
fler avtal på ett snabbare, men ändå helt säkert, 
sätt”. 

Med nya banbrytande E-Sign stärker MCS 
sin marknadsledande position som leverantör 
av innovativa, flexibla och skalbara lösningar för 
uthyrningsbranschen. 

MCS lanserar ‘E-Sign’, som 
möjliggör digitala underskrifter 
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Husqvarna 550iBTX är en högpresterande 
ryggburen batteriblåsare som är utvecklad 
med tanke på professionella trädgårds- och 
parkarbetare. Blåskapaciteten på 21 Newton 
är imponerande och en borstlös motor med 
högt vridmoment ger ökad effektivitet, ökad 
tillförlitlighet, minskat buller och längre livs-
längd. När ytterligare kraft behövs finns även 
ett boostläge. 

“Det finns få högpresterande ryggburna 
blåsare på marknaden och prestandan hos 
Husqvarna 550iBTX kan jämföras med en 50 
cc bensinblåsare, men med fördelar som lägre 
utsläpp, vibrationer och ljudnivåer. Jämfört 
med en bensinblåsare minskar också drifts-
kostnaderna”, säger Pierre Lanquist, produkt-
chef, Husqvarna.

För att öka ergonomin och minska an-
strängningen för användaren har den nya 
lövblåsaren ett inbyggt fläktsystem som re-
ducerar alla vibrationer till ett minimum och 
selen sitter nära kroppen och fördelar vikten. 
Tillsammans med den låga ljudnivån blir det 
därför möjligt att arbeta både under lång tid 
och i ljudkänsliga områden. Den nya intuitiva 

knappsatsen på handtaget kan hanteras även 
när man har handskar och på handtaget är 
det också möjligt att se batteristatusen.

 Husqvarna 550iBTX har ett helt nytt kom-
mersiellt HMI (Human Machine Interface) 
som gör blåsaren enklare att använda, in-
teragera med och hantera. Den batteridrivna 
blåsaren är även IPX4-klassificerad, vilket 
innebär att inget vatten kan tränga in och 
den har också dolda kablar. Detta gör den till 
en tillförlitlig maskin som kan användas i alla 
typer av väder och användaren behöver aldrig 
oroa sig för att blåsaren riskerar att hacka eller 
plötsligt stanna.

Ny högpresterande ryggburen batteriblåsare från Husqvarna

Milwaukee lanserar stolt sin hittills snab-
baste och mest kraftfulla batteridrivna 
SDS-Max kombihammare: M18 FMH. 
Den nya 18V SDS-Max kombihammaren 
med ONE-KEY- funktionalitet genererar 
samma effekt som en nätdriven kombi-
hammare i samma storlek.

Tack vare fördelarna med M18 FUEL 
batteriteknik har man kunnat ändra på 
detta med den mest högpresterande 
kombihammaren i företagets historia. 
Detta verktyg kräver varken sladdar eller 
elverk, och borrar samtidigt snabbare än 
ett nätdrivet verktyg.

Utrustad med Milwaukeess nya M18 
REDLITHIUM-ION HIGH OUTPUT 
12,0 Ah-batteri (M18 HB12), har kombi-
hammaren kapaciteten att mejsla upp till 
ett halvt ton material per laddning, samti-
digt som användaren slipper sladdar och 
får prestanda som överträffar nätdrivna 
kombihammare. Nya HIGH OUTPUT 
12 Ah- batteriet levererar 50% mer kraft, 
genererar 50% mindre värme och ger 33% 
längre drifttid än ett M18 REDLITHIUM-
ION 9,0 Ah-batteri (M18 B9).

Det nya verktyget är dessutom utrus-
tat med företagets egenutvecklade mag-
netiska koppling AUTOSTOP för säker 
borrning och mejsling. Kopplingen akti-
veras vid kärvning för att undvika över-
rotation och minimerar den potentiella 
rotationen till endast 45 grader jämfört 
med 360 grader hos de flesta kombiham-
mare i samma klass.

ONE-KEY gör det möjligt att spåra, 
hantera och skydda kombihammaren. 
Med integrerad verktygsspårning via 
ONE-KEY kan användaren se när och 
var kombihammaren senast användes. 
Uppgifter och platser uppdateras när en 
enhet med ONE-KEY-appen installerad 
befinner inom 30 meters avstånd från 
verktyget så att användaren snabbt kan 
hitta saknade verktyg. 

Milwaukee M18 FMH
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Saneringsslip LE 14-11 VRD ”Light Duty” är en 
lätt och smidig maskin speciellt lämpad för 
applikationer där vikten är avgörande. LE 14-
11 VRD är perfekt för mindre avverkning på 
tak och väggar. Maskinen är utvecklad för att 
klara borttagning av beläggningar men även 
lättare avjämning av hårda material. Tack 
vare variabel hastighet kan den användas till-
sammans med diamantslipskivor och slips-
skålar för lättare polering eller uppfräschning 
av sten- och betongmaterial. LE 14-11 VRD 
är försedd med avtagbart kantsegment på 
dammkåpan för kantnära slipning.

Saneringsslipen är utrustad med mjuk-
start, för säkrare start och mindre risk för 
överbelastning av nätet, Anti-Kickback samt 
omstartsskydd för att undvika att sanerings-
slipen oavsiktligt startar om efter strömav-
brott. SoftVib handtag vilket innebär att an-
vändarens hand- och armleder skonas och 
hela rörelseförmågan förbättras. Handtaget 
har integrerad, patenterad låsnyckel.

Saneringsslipen Light Duty levereras i L-
Boxx med diamantslipskål Turbo, svängbar 
skyddskåpa, Softvib-handtag, 2 dammsug-
sadaptrar.

Maskinen där låg vikt väger tungt
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En “blänkare” betyder så mycket!
Sedan ett år tillbaka erbjuder Svensk Rental Tidning 
ett nytt sätt att synas med sina produkter eller tjänster. 
Vi kallar det kort och gott registerannonsering. På en 
yta av 60x40 mm kan du som annonsör marknadsföra 
dina produkter eller tjänster. Det kan röra sig om en 

speciell kampanj eller en specifik produktgrupp inom 
ditt sortiment eller helt enkelt en annons som innehåller 
ditt företags kontaktuppgifter.

Annonsregistret kommer att finnas med i alla 
utgåvor under året till det förmånliga priset av 8 000 kr 

för hela sex införande. Annonsens utformning kan du 
ändra inför varje nummer om så önskas förutsatt att du 
skickar in nytt annonsoriginal till redaktionen.

 Om du är intresserad av en registerannons kontakta 
tidningen på info@svenskrental.se

Scandlift är sedan 1985 
auktoriserad återförsäljare av  

hela Genies sortiment.

www.scandlift.se

Sales · Parts · Service

Aerial Work Platforms

Aerial Work Platforms · Telehandlers

Used Equipment

Identifier for distributor 
who is at the same time 
Service Provider
and Parts Provider.

Booms · Scissors · Telehandlers

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
www.hydroscand.se

www.brubakken.se

DMK Servicecenter AB
Vagnmakaregatan 1D
415 07 Göteborg
Växel: 031-156830
Björn: 0708-156877/Öyvind:0708-156830
Mail: bringeland@dmk.se
www.dmk.sewww.dmk.se

Hyr eller Hyrköp!
Nya Volvo grävmaskiner,

lastmaskiner och dumprar!
Service och reservdelar!

Falkenberg • O346-12345
www.autokrancentret.se 

www.faxes.se  
 0371-500 08 

I din tjänst 
sedan 1910

Svensktillverkat

UTHYRNINGSSYSTEM från MCS

Nöjda kunder  =  
Lönsam uthyrning

Kontakta oss på:  
08-578 770 93 

info@mcs-software.se

www.mcs-software.se
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Atlas Copco Power and Flow har utökat sin 
WEDA-portfölj med elektriska dränkbara 
pumpar. Genom kompletteringarna blir se-
rien nu heltäckande med pumpar för dräne-
ring och slampumpning samt en helt ny serie 
för slurryapplikationer. Det blir lättare att väl-
ja rätt pump från det utökade utbudet efter 
som alla modeller klassificeras efter använd-
ning och typ av vätska de hanterar.

WEDA-portföljen innehåller nu tre serier: 
den utökade WEDA D-serien för avvattning, 
WEDA S, också utökad - för slam och helt nya 
WEDA L för slurry. WEDA D-pumparna han-
terar både rent och smutsigt vatten, även med 
små partiklar av fasta ämnen. WEDA S-pum-
parna hanterar avvattning av flytande slam 
med större partiklar av fasta ämnen. Slurry-
pumparna i WEDA L-serien är de tuffaste och 
har de största öppningarna för att klara slurry 
med de mest svårhanterliga fasta ämnena.

Tillskottet till WEDA D-serien, D80, är en 
ny modell för avvattning. S30 och S60, de nya 
modellerna i S-serien, kan hantera tjockfly-
tande, mjuk, våt lera och andra viskösa bland-
ningar av vätska och fasta ämnen, i synnerhet 
från industriella processer och raffinering. 
Den helt nya WEDA L-serien hanterar halv-
flytande slurryblandningar, typiskt med fina 
partiklar av gödsel, cement eller kol i vatten.

Man har optimerat pumparnas prestanda 
men även satsat stort på att göra dem lättare, 
öka deras elektriska säkerhet, förbättra tät-
ningskonstruktionen och förenkla installa-

ATLAS COPCO     
utökar sin WEDA-portfölj med dränkbara pumpar

tionen. Alla pumpar i D- och S-serierna finns 
med WEDA+- funktioner, bland annat skydd 
mot fasfel, rotationskontroll, termobrytare 
och 20 m kabel med fasbytare för alla trefas-
pumpar. WEDA+- funktionerna finns även 
som tillval för L- serien.

Generellt kan WEDA D-pum-
parna, hantera vatten med en 
specifik vikt upp till 1100 kg/m3 
och partiklar av fasta ämnen med 
diametern 4–12 mm, beroende på 
modell. WEDA S-pumparna med 
bottensidotömning klarar vatten 
med en specifik vikt upp till 1400 
kg/m3 och partiklar av fasta äm-
nen på 25–50 mm, beroende på 
modell. WEDA L-pumparna, han-
terar vatten med en specifik vikt 
upp till 1700 kg/m3 och partiklar 
av fasta ämnen med diametern 
20–60 mm, beroende på modell.

Pumparnas tekniska speci-
fikationer innebär att de är väl 
lämpade för ett brett spektrum 
av pumpapplikationer. De erbju-
der den prestanda, driftsäkerhet 
och enkelhet vid användning och 
underhåll som krävs inom många 
olika branscher. Alla modeller 
har ett inbyggt system för start 
och motorskydd i kombination 
med automatisk nivåreglering 
som tillval. Justerbara slitagetå-

liga gummidiffusorer och pumphjul av härdat 
krom ger hållbarhet i tuffa miljöer.

”WEDA-pumparna kan hantera flödeshas-
tigheter på upp till 16 500 l/min, med märkef-
fekter upp till 54 k W”, förklarar Hrishi Kulkarni, 
Product Manager på Atlas Copcos Power and 
Flow-division. ”Det betyder att de är idealiska 
avvattningslösningar för många och skiftande 
användningar inom bygg och anläggning, indu-
stri, räddningstjänst och underhåll. Våra senaste 
tillägg till WEDA-portföljen gör den komplett 
och visar tydligt att vi täcker in alla behov”.

Hantering och transport underlättas be-
tydligt av pumparnas låga vikt, som ligger 20 
procent under konkurrerande produkters. 
Den fördelen gör dem särskilt attraktiva för 
uthyrning. Den enkla hanteringen är noga av-
vägd mot hög prestanda, och vissa modeller 
hanterar fasta ämnen med en diameter upp 
till 2 tum. En förbättrad aluminiumlegering 
ger högre korrosionsbeständighet vid alla 
användningar, och förstärkta kabelingångar 
skyddar effektivt mot vattenläckage.

Drifttiden maximeras genom flera fak-
torer. Alla pumpar har tätningstyper som 
lämpar sig för deras storlek samt en extern 
propp för påfyllning av smörjfett eller en ol-
jeplugg för enkelt underhåll. Det finns många 
alternativ och storlekar på de justerbara töm-
ningskopplingarna, vars flödesriktning kan 
varieras med 90–180 grader. Användare av 
WEDA-pumpar har tillgång både till support 
från ett stort nätverk av återförsäljare och ser-
vicetekniker och till lättillgängliga delar.

www.atlascopco.com
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Summa Equity förvärvar IT- och elektro-
nikföretaget Infobric av Jönköping Business 
Development och blir ny majoritetsägare i 
bolaget. Med Summa Equity som ny ägare 
tar Infobric nästa kliv mot att bli den ledande 
digitaliseringspartnern för byggindustrin i 
Norden.

Inom byggbranschen pågår ett omfattande 
utvecklingsarbete för att öka branschens att-
raktivitet på arbetsmarknaden, genom bland 
annat mer effektiva arbetsmetoder och initia-
tiv för att skapa en säkrare arbetsmiljö. Tek-
nologi för att mäta, övervaka och förbättra 
säkerheten kommer att spela en avgörande 
roll i förändringsarbetet mot en mer effektiv 
byggbransch. Infobric har under de senaste 
åren märkt av en ökande efterfrågan på deras 
webbaserade mjukvarutjänster och IoT-pro-
dukter för bland annat närvaroregistrering 
och behörighetsstyrning. Digitalisering av 
byggbranschen är en stark trend som ytterli-
gare stärker utsikterna för tillväxt. Samman-
taget kommer dessa trender att driva tillväxt 
för Infobric genom bolagets bidrag till ökad 
säkerhet med hjälp av smart teknologi, an-
passning till nya lagkrav och ökad effektivitet 
i en bransch som är en grundbult i den eko-
nomiska tillväxten. Bolagets inriktning och 
framtida möjligheter går hand i hand med 
Summa Equitys ”Technology-enabled Busi-
nesses” och FN:s globala mål för hållbar ut-
veckling #8.8 “Skydda arbetstagares rättighe-
ter och främja en trygg och säker arbetsmiljö 
för alla” samt #16.6 “Bygga upp effektiva och 
transparenta institutioner med ansvarsutkrä-
vande på alla nivåer”.

“Genom förvärvet av Infobric kan vi bidra 
till effektivitetsförbättringar och en säkrare 
arbetsmiljö i byggbranschen. Vi är impone-
rade av den lönsamma tillväxt som Infobric-
teamet har uppnått hittills, och ser fram 
mot att stötta bolagets fortsatta tillväxt och 
utveckling under de kommande åren”, säger 
Christian Melby, partner på Summa Equity.

Summa Equity grundades 2016 och stäng-
de sin första fond i februari 2017 med totalt 4,7 
mdkr fokuserade på investeringar i den nord-
iska SMB-marknaden (små- och medelstora 
bolag). Bolaget investerar i sektorer kopplade 
till tre megatrenddrivna teman: resurseffekti-
vitet, förändrad befolkningssammansättning 
och teknologiintensiv verksamhet, och har 
byggt en portfölj av bolag som bidrar till den 
positiva utvecklingen av FN:s globala hållbar-
hetsmål på områden som hälsa, utbildning, 
jordbruk och teknologi. Genom förvärvet 
blir Summa Equity majoritetsägare i Infobric. 
Grundare och ledningsgrupp kvarstår som 
delägare i bolaget.

“Med Summa Equity som ny majoritets-
ägare tar Infobric nästa kliv in i en ny och 
spännande fas. Summa Equitys engagemang 
i att bidra till ett hållbart samhälle och till att 
lösa sociala och miljörelaterade utmaningar 
genom innovativ teknologi ligger i linje med 
Infobrics värderingar och verksamhetsfo-
kus. Vår nya ägare kommer dessutom spela 
en viktig roll I Infobrics resa mot att bli den 
ledande digitaliseringspartnern för byggin-
dustrin i Norden”, säger Infobrics VD Dan 
Friberg.

www.infobric.se

Infobric tar nästa kliv med nya 

ÄGAREN SUMMA EQUITY
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Stora delar av det svenska miljonprogrammet 
är i behov av renovering och effektivare energi-
användning. En undersökning från RISE kart-
lägger hur relationen mellan energiprestanda 
och sociala förhållanden har utvecklats över 
det senaste decenniet. Detta ger Boverket 
och Energimyndigheten viktig information 
i utformningen av Sveriges nya renoverings-
strategi, som ska ta hänsyn både till miljö och 
sociala aspekter.

Under 2019 ska en uppdaterad nationell 
renoveringsstrategi tas fram av Boverket och 
Energimyndigheten. Till denna bidrar nu ett 
examensarbete från RISE och Lunds univer-
sitet med viktig kunskap. Med hjälp av en helt 
ny metod kartläggs vilka delar av flerbostads-
beståndet som har sämst energiprestanda, och 
hur utvecklingen sett ut över tid.

Man har även samkört informationen från 
energideklarationerna med information om 
bland annat renoveringsomfattning och de bo-
endes årsinkomster. Bland annat kan man då se 
att ekonomiskt svaga grupper ofta bor i bygg-
nader med stora behov av energieffektivisering, 
information som kan vara viktig i utformningen 
av stöd och styrmedel vid renoveringar.

“Genom att inkludera dessa faktorer ges 
även en bild av i vilken grad behov av energief-
fektivisering sammanfaller med låg betalnings-
förmåga, och därmed känslighet för hyresök-
ningar i samband med renovering”, säger Jenny 
von Platten som gjort examensarbetet Energi-
deklarationen i två vågor tillsammans med Ca-
rolina Holmberg.

Resultaten visar också att energiprestandan 
har förbättrats i hela det svenska flerbostads-
husbeståndet. Däremot är den observerade tak-
ten av energieffektivisering inte tillräcklig för att 
nå de nationella mål som finns.

I examensarbetet Energideklarationen i två 
vågor har man för första gången använt data 
från svenska energideklarationer för att studera 
hur energiprestandan hos svenska flerbostads-
hus har utvecklats de senaste tio åren, mellan 
2008, då energideklarationerna först utfärda-
des, och 2018.

“Då en energideklaration är giltig i 10 år har 
många fastighetsägare förnyat sina energide-
klarationer under 2018, vilket innebär att det är 
först nu som det är möjligt att använda dekla-
rationerna till att studera förändringar i energi-
prestanda över tid”, säger Carolina Holmberg.

Examensarbetet har gjorts inom forsknings-
projektet Nationell Byggnadsspecifik Informa-
tion (NBI), ett projekt som syftar till att utveckla 
och applicera en nationell databas för flerbo-
stadshus där information från flera olika regis-
ter finns samlad.

Renovering med hänsyn 
till sociala faktorer
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