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Grindex • Box 7025 • 174 07 Sundbyberg • Tel: 08-606 66 00 • marketing@grindex.com

För mer information, besök www.grindex.se

Kom och se Grindex nya Milli

och Primo på Entreprenad Live 7-9 Maj

En bra investering avgörs inte av priset, utan av 
driftkostnad och livslängd. Därför designar och
tillverkar vi våra pumpar för att ge bästa resultat 
i form av minimalt behov av övervakning, lång 
drifttid och minskade kostnader i reservdelar och 
underhåll.

För att kvalitet lönar sig i det långa loppet.

En bra investering märks i det långa loppet. 
Det är det våra pumpar är gjorda för.
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I SRT brukar vi bevaka nya transportfordon 
och våra tillverkare lanserar hela tiden en strid 
ström med nyheter. Från sidan 20 bjuder vi på 
information om några nya och uppgraderade 
modeller på marknaden.

EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN
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  12 Pumpar

20  Transport-
       bilar

Vi presenterar de senaste produktnyheterna och uppdateringarna vad gäller länspumpar. 
Just nu kommer de flesta nyheterna från Japan medan Atlas Copco storsatsar.

Det börjar ljusna i branschen

30 Husqvarna

I N N E H Å L L

Bästa läsare
I takt med att vi börjar avverka mer och mer av 2015 
börjar byggmarknaden vakna till liv. Vi får allt fler 
signaler om att marknaden startar upp på allvar. 
På privatsidan pågår en febril 
verksamhet att utnyttja rotav-
draget i år innan det sänks. 
Men hur hårt slår sänkningen 
mot byggbranschen? Min giss-
ning som många andras är att 
svartjobben kommer att öka 
igen. Det kommer med all sä-
kerhet att börja trixas igen men 
en del kommer att bli lagligt 
rotavdrag och en mindre del 
svartjobb. Tänk om vi ändå fått 
ha kvar rotavdraget oinskränkt. 
Men med nya kockar vid spisen 
så vill man alltid utforma soppan på sitt eget sätt.

Nu har mässäsongen dragit igång på allvar också. 
I mars skulle Byggmaskiner, eller Byggmässan som 
den nya heter, ha genomförts. Synd att den ställdes 
in på sätt och vis, det blev lite tomt och en del till-
verkare får förlita sig på andra mässor för att ställa 
ut sina nyheter. Men för en del tillverkare blir det ett 

ganska mässtomt år på den svenska marknaden. Jag 
tänker då på lite lättare byggmaskiner som normalt 
inte ställs ut på våra anläggningsmässor med lite 
större maskiner. Anläggningsmässor är det dock 

ingen brist på i landet. Fyra 
stycken kommer att avverkas 
från maj till september vilka 
är Entreprenad Live, Maski-
nexpo, LoadUp North och 
Entreprenadexpo. Hittills är 
Maskinexpo i klar ledning med 
omkring 400 bokade utställare 
när de andra aktörerna knapp 
har hundra vardera. Men 
Maskinexpo är rikstäckande 
och de andra får nog ses mer 
som lokala.

I april arrangerades den 
europeiska mässan Intermat som i år även innehöll 
mässan World of Concrete Europe. Förväntningarna 
var stora men min bedömning är tyvärr att mäss-
san inte riktigt nådde fram den här gången heller. 
Fortfarande är Intermat en alldeles för fransk mässa. 
I och för sig inget fel i det men då skall den inte 
marknadsföras som internationell. World of Concrete 

Tillverkning av diamantverktyg i Jönköpings-
fabriken. 

Europes satsning får väl bedömas som godkänd 
även om det var ganska tomt de tre första dagarna 
i den hall där WOC Europe höll till. Men utfallet 
blev ändå så pass bra att den lagt grunden för en 
uppföljare om tre år. I övrigt bjöds på en hel del 
nyheter i montrarna under de tre dagarna och de 
svenska utställare jag pratat med var trots det något 
svaga mässdeltagande ganska nöjda. Kvaliteten på 
besökarna bedömdes som god. Även om de inter-
nationella besökarna inte nådde upp i de siffror som 
man hoppats på så fanns gott om skandinaver på 
mässan. En stor mängd svenskar besökte mässan. 
Något annat som man inte får klaga på var vädret 
vilket var utmärkt under i princip hela veckan.

Det här numret av SRT är lite av ett mellan-
nummer då vi kommer ut med ett nytt nummer till 
Maskinexpo som kommer at delas ut i vår monter 
på mässan. I samband med Maskinexpo håller i 
vanlig ordning Hyrex-kedjan sitt årsmöte som den 
här gången är förlagt till Uppsala. Mer om mötet 
hittar du i ordförande Sune Almqvist ledare på 
nästa uppslag.

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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BRUBAKKEN AB  010-722 30 00  www.brubakken.se

®

Två höjdliftar från tyska Ruthmann toppar liftutbudet hos 
uthyraren SWELIFT i Järfälla.  

Bland företagets 140 maskiner toppar de två nya höjdliftarna  
Ruthmann T540 och T380 med arbetshöjder på 54 respektive 
38 m. De hyrs ut med förare till företag som monterar  
skyltar, antenner, markiser, utför fönsterputs mm. 

Brubakken erbjuder dig ett fullsortiment av liftar för alla typer av höjdjobb. Vi har lång erfarenhet i liftbranschen 
och säljer både nytt och begagnat samt erbjuder dig service, support och reservdelar till alla märken. Se hela 
vårt stora utbud på www.brubakken.se. Välkommen! 

®

Vi är svenska auktoriserade återförsäljare  
av JLG och erbjuder dig hela deras stora  
produktutbud.

Kvalitét hos SWELIFT 

”Vi tänker alltid service och kvalitét till våra kunder”, säger Fredrik Bengtsson, som äger 
och driver företaget tillsammans med sin bror Andreas Bengtsson. ”Därför köper vi liftar 
från Brubakken då de har de ledande leverantörerna såsom Ruthmann, JLG, Omme 
och Versalift”, tillägger Andreas.  

På bilden t.v. tackar bröderna Brubakkens säljare Per Sten.

Liftar för höjdjobb
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MÄSSKALENDER

Ljusare tider  
Den ljusa årstiden har nu kommit in i ett 
mycket behagligt skede där det redan har 
varit en del fina dagar, men någon värme 
har det inte varit ännu.

Inom Hyrex-Kedjan förbereder vi 
årets föreningsstämma som denna gång 
arrangeras i Uppsala på Radisson Blue 
hotell som ligger centralt alldeles invid 
järnvägsstationen.

Datum för stämman blir den 27/5 och 
det är dagen innan mässan Maskinexpo 
öppnar. Denna mässa går 28-30 maj.

Det blir lite speciellt denna gång, 
många av våra leverantörsmedlemmar 
har ju fullt upp med förberedelser inför 
mässan.

Detta innebär med största sannolik-
het att vi blir färre deltagare än vanligt, 
det är dock ganska många som närvarar 
på kvällens middag.

Vi kommer återigen att ta upp frågor 
som: sanktionskostnader, liftutbildning, 
utbildning generellt och en hel del annat 
står på dagordningen under den öppna 
delen av årsstämman.

Vad gäller mässor så arrangeras En-
treprenad Live i Knutstorp den 7-9/5 där 
många av våra leverantörsmedlemmar 
ställer ut. Det blir med säkerhet även en 
hel del av våra uthyrarmedlemmar som 
besöker denna mässa.

Konjunkturen ser fortsatt bra ut rent 
generellt, det finns dock som vanligt 
skillnader på olika håll i landet.

Inom Hyrex-Kedjan har vi åter ökat 
medlemsantalet och fler är på väg.                              

När ni läser dessa rader är förhopp-
ningsvis båten i sjön och vi ser alla fram 
emot en bra sommar med fint väder och 
en del ledighet för att få nya krafter, låt 

oss hoppas att det även blir ett bra år 
för uthyrningsbranschen.

Se även vår hemsida: www.hyrex.org
Sune Almqvist

Ordförande Hyrex-Kedjan

Svensk Rental Tidning distribureas i drygt 9.000 ex till läsare i Sverige. För beställning av tidning kontakta redaktionen eller vår annonschef. Prenumeration: Om du vill försäkra dig om att 
alltid få ditt exemplar kostar en helårsprenumeration 420 kr. Prenumerationsavgiften sätter du in på bankgiro 5435-9443 eller postgiro 636 76 69-6, SCOP AB. Svensk Rental Tidning 
produceras av SCOP AB, Box 786, SE-191 27 Sollentuna. Copyright 2001-2011 innehas av SCOP AB. Uppgifterna i denna tidning lämnas med reservation för ändringar som skett under 
och efter detta nummers produktion. Utgivaren ikläder sig icke någon ersättningsskyldighet för i tidningen möjligen förekommande uteslutningar, ofullständighet eller oriktighet. Eftertryck 
helt eller delvis, utan utgivarens godkännande förbjudes. För insänt ej beställt material ansvaras ej. Vi uppmanar dock läsarna att sända in textförslag och bilder till tidningen. Att det som 
insänds ej är originalhandlingar är insändarens ansvar. Om insänt material skall återsändas skall sändaren noga ange detta.

Maskinexpo 2015
28-30 maj, 2015
STOXA

www.maskinexpo.se

Entreprenad Live 2015
7-9 maj, 2015
Ring Knutstorp

www.entreprenadlive.se

Load Up North
27-29 augusti, 2015
Boden Arena

www.loadupnorth.se

EntreprenadExpo 2015
10-12 september, 2015
Borgeby

www.entreprenadexpo.se

BAUMA CONEXPO AFRICA
15-18 september, 2015
Internationell mässa för entreprenad-
maskiner, byggmaskiner, mm
Johannesburg Expo Centre

www.bcafrica.com

World of Concrete 2016
2-5 februari, 2016
Las Vegas Convention Center, 
Las Vegas, USA

www.worldofconcrete.com

Bauma 2016
11-17 april, 2016
München Exhibition Centre, 
München. Tyskland

www.bauma.de

DEMCON 2016 
EXPORENT 2016
8-9 september 2016
Scandic Infra City, InfraMässan 

www.demcon.se

Diamantverktyg, hårdmetallverktyg 
och maskiner för byggindustrin

Jack Midhage AB      Tel:  0431-710 00
info@midhage.se      www.midhage.se

Jack Midhage AB är en av Sveriges ledande leverantörer av verktyg och 
maskiner för kapning, slipning och borrning till byggindustrin. Huvuddelen 
av försäljningen utgörs av diamantbelagda verktyg som till viss del tillverkas 
vid vår egen tillverkningsenhet i Göteborg. Vi finns idag representerade på 
tre orter med huvudkontor i Båstad, tillverkning och servicecenter i Göteborg 
samt servicecenter i Solna. Totalt är vi 20 personer verksamma i företaget 
varav 8 st säljare utplacerade över hela landet.

DISTRIKTSANSVARIG SÄLJARE 
till maskinuthyrningsbranschen 

i Stockholm/ Mälardalen

Vår nuvarande befattningshavare sedan många år kommer under 
hösten 2015 att gå ner på deltid. Därför söker vi nu en kvalificerad 
säljkraft för bearbetning av maskinuthyrningsbranschen i Stock-
holm/ Mälardalen. Du kommer att utgå från vårt servicecenter och 
säljkontor i Solna.
Kravprofil:
  • Vara kundorienterad, noggrann, resultat- och målinriktad. 
  • Teknisk bakgrund/ tekniskt kunnig, gärna från uthyrnings-  
 branschen och/ eller håltagningsbranschen.
  • Kunna uttrycka sig i tal och skrift på svenska samt ha grund- 
 läggande språkkunskaper i engelska.
  • Ha erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna från vår eller  
 närliggande bransch.

För närmare upplysningar kontakta VD/ Försäljningschef  Peter Logan 
på e-post  peter.logan@midhage.se  eller mobil  070-310 45 64.
Ansökningshandlingar samt referenslista skall vara oss tillhanda 
senast den 30 juni.



Vårens nyheter!
• Vi besiktar nu fallskydd!

• MEC 6092RT

   20 m arbetshöjd

   Dubbla utskjut

   Plattformskapacitet 540 kg 

   Last på plattformens    Last på plattformens 
   utskjut 227 kg 

   L: 5,3m x B:2,34m x H:2,38m 

   Vikt 9200kg

Väl mött!

Jessica, Janne, Josefine, 
Seppo & Billy

Vi säljer & hyr ut (till uthyrare) personliftar, 
hängställningar & klätterställningar från 1 till 300m

Vi har även service ute & inne.

Besök oss gärna på vår hemsida www.allaccess.se
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ÄNTLIGEN VÅR
För Sverige ser tiderna ljusare 

ut på många sätt. Privat kom-

mer årets bästa säsong, nu när 

sommaraktiviteterna startar. 

Att kunna ta en fika i solen, 

eller en cykeltur på stan längs 

med vattnen i Stockholm. Det 

är livskvalitet. Sen har vi våra 

långhelger som är så bra för 

att träffa vänner på eller bara 

att göra en massa eftersatt fix. 

Även om vi som arbetsgivare 

kan se dessa helger som en stor 

störning och kostnad, så tror 

jag att vi här i Norden behöver 

den här uppladdningen. Med all 

säkerhet höjs prestationen och 

frisknärvaron förbättras av dem.  

För verksamheterna så ser 

det också ljust ut på marknaden.

Vi har fortsatt många stora pro-

jekt som är under uppstart inte 

minst infrastruktur runt storstä-

derna. Järnvägsunderhållet skall 

också öka. Bostadsbristen skapar 

problem för många, och våra 

politiker vill göra mycket för att 

starta mer produktion. Fråge-

tecken för branschen är om det 

kommer in alternativa produkter 

och produktionsmetoder på 

marknaden för att sänka bygg-

kostnaden. Sammantaget en bra 

situation för Sverige jämfört med 

våra grannländer.   

Som tidigare är SRA fortsatt 

koncentrerad på att förbättra 

säkerheten i våra egna arbets-

metoder och säkerheten för 

våra kunders anställda. Vårt 

bidrag PSI, Personlig Säkerhets 

Introduktion, finns nu för nästan 

1800 maskinmodeller och är nu 

på väg in i en ny användningsfas, 

där det gäller att få våra kunder 

att efterfråga och använda PSI 

i sitt dagliga säkerhetsarbete. 

Vårens kansliarbete har också 

inneburit många möten med 

myndigheter och organisationer 

för att möta strikta arbetsmil-

jökrav och upphandlingskrav 

för moduler på bästa sätt. Vi 

har bl.a. fått en ny ställnings-

föreskrift som gav upphov till 

diskussioner och förändringar 

för både tillverkare och uthyrare.

 Speciella datum för våren är 

den 6 maj då vi har vårt årsmöte 

på kansliet. Den 3 juni har vår 

europeiska sammanslutning 

European rental, ERA, sitt årliga 

konvent i Rom. Intressant för 

den som vill lyssna på trender 

från andra länder.  

Jag hoppas att vi kommer 

att mötas.

Johan Svedlund
Ordförande Swedish 

Rental Association
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Johan Svedlund, ordförande i 
Swedish Rental Association

Behöver du en

byggkompressor

som funkar till

100% i alla lägen?

Ring Stefan Larsson
på 070-516 96 36

kaeser.se
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KONJUNKTURBAROMETERN
April 2015

PESSIMISTISKA
HUSHÅLL

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin föll hela 6,9 enheter i april. Det 
är tredje månaden i rad som industrins konfidensindikator faller och nivån indikerar 
nu ett svagare läge än normalt. Alla tre ingående frågor bidrog till nedgången. 
Företagen är mer negativa om storleken på såväl orderstockar som färdigvarulager 
och förväntningarna på produktionsvolymen har justerats ned. Svagast läge rap-
porterar investeringsvaruindustrin. Även inom insatsvaruindustrin är läget något 
svagare än normalt, medan läget inom konsumtionsvaruindustrin fortfarande är 
starkare än normalt.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ökade 4,9 
enheter i april, från 105,8 till 110,7. Nivån är betydligt högre än det historiska 
genomsnittet vilket indikerar att läget är mycket starkare än normalt. Uppgången 
förklaras av mer positiva orderstocksomdömen jämfört med förra månaden. An-
ställningsplanerna på tre månaders sikt är oförändrat optimistiska.

Detaljhandelns konfidensindikator steg från 107,5 i mars till 111,6 i april, 
en nivå som indikerarar att läget är betydligt starkare än normalt. Samtliga frågor 
som ingår i konfidensindikatorn bidrog till uppgången. Försäljningsvolymen upp-
ges ha ökat i större omfattning än förra månaden samtidigt som omdömena om 
varulagren är mindre negativa och förväntningarna på försäljningsutvecklingen 
på tre månaders sikt har blivit än mer optimistiska.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna har ökat 2,7 enheter 
sedan mars. Nivån på indikatorn ligger 4,4 enheter över det historiska genomsnit-
tet och indikerar att läget är starkare än normalt. Två av tre frågor som ingår i 
konfidensindikatorn bidrog positivt till förändringen. Företagen är mer positiva till 
hur verksamheten utvecklats de senaste månaderna och efterfrågan på företagens 
tjänster uppges ha ökat i större omfattning. Tjänsteföretagens förväntningar på 
efterfrågeutvecklingen de närmaste tre månaderna är ungefär oförändrade från 
förra månaden och lämnar ett neutralt bidrag till förändringen i konfidensindikatorn.

Efter förra månadens uppgång har hushållens konfidensindikator åter fallit 
tillbaka till en nivå under det historiska genomsnittet, i huvudsak beroende på 
att hushållen har blivit betydligt mer negativa om den svenska ekonomin, både i 
nuläget och på tolv månaders sikt. Hushållens syn på sin egen ekonomi i nuläget 
är något mindre positiv jämfört med förra månaden, liksom inställningen till om 
det är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror just nu. Hushållens förväntningar på hur 
den egna ekonomin kommer att utvecklas på tolv månaders sikt är oförändrade 
från förra månaden och något mer negativa än normalt.

Barometerindikatorn, som sammanfattar hushållens och 
företagens syn på det ekonomiska läget, föll 2,2 enheter i 
april, från 101,4 till 99,2. Konfidensindikatorerna för bygg- 
och anläggningsverksamhet, detaljhandel och privata tjänste-
näringar har stigit. Samtidigt har tillverkningsindustrins kon-
fidensindikator fallit med hela 6,9 enheter. Även hushållens 
konfidensindikator minskade mellan mars och april. För bygg- 
och anläggningsverksamhet och detaljhandel visar konfidens-
indikatorerna på ett betydligt starkare läge än normalt medan 
hushållens och tillverkningsindustrins konfidensindikatorer 
hamnar på nivåer under det historiska genomsnittet. Läget i 
de privata tjänstenäringarna är något starkare än normalt.

Två Ruthmann HEIGHT Performance hos SWELIFT
SWELIFT i Järfälla kan stoltsera 
med sin stora maskinpark på ca 
140 maskiner, mestadels liftar 
passade för alla typer av höjd-
jobb. ”Vi tänker alltid service och 
kvalitet, både i vårt arbete och 
när det gäller inköp till vår ma-
skinpark”, säger Fredrik Bengts-
son, som äger och driver före-
taget tillsammans med sin bror 
Andreas Bengtsson.

”Att vi väljer Ruthmann i vår 
senaste investering är inte kon-
stigt, de är bäst”, tillägger An-
dreas och menar de två höjdlif-
tarna Brubakken levererat. Det är 
modellerna T380 och T540 med 
arbetshöjder på 38 respektive 54 

meter han menar. Liftarna hyrs 
ut med förare och går på jobb 
såsom fönsterputsning och skylt-
montering. Här kan montören 
eller montörerna arbeta tryggt 
och ostört med en erfaren liftfö-
rare vid sin sida, eftersom upp till 
fem personer kan arbeta i korgen 
samtidigt.

I liftparken hos SWELIFT finns 
också liftar från JLG, Omme och 
Versalift, alla märken som Bru-
bakken levererar. ”Det är roligt 
med kunder som prioriterar och 
värdesätter ett långsiktigt och 
tryggt ägande av sina liftar”, säger 
Brubakkens säljare Per Sten.

www.brubakken.se

Cramo har lanserat en kreati-
vitetstävling i alla de länder där 
koncernen är verksam. Det vin-
nande bidraget får 1000 euro och 
för varje tävlingsbidrag skänker 
företaget dessutom 5 EURO till 
SOS Barnbyar. Uppgiften var att 
bygga ett torn av spagetti, snöre, 
tejp och en Cramo-kub.

Kreativitet och utvecklings-
vilja är viktiga egenskaper inom 
uthyrningsindustrin. Det är an-
ledningen till att Cramo ville 
utmana i första hand den egna 
kundgruppen, d.v.s. människor i 
byggindustrin men även i skolor 
och förskolor. 

Uppgiften var att samla en 
grupp på fyra personer och att på 
18 minuter bygga ett så högt torn 
som möjligt av spagetti, snöre 
och tejp.  Ta en bild och ladda 
upp tävlingsbidragen senast den 
3 maj på Instagram, Twitter el-
ler någon av Cramos FB-sidor 
genom att märka bilden med 
#cramocreativity. Man kunde 
även ladda upp bilden på bildflö-

det på www.cramogreatday.com. 
Ett flertal bidrag finns redan pu-
blicerade.

”Med hjälp av tävlingen ville 
vi uppmuntra kreativitet både 
bland vårt eget folk och bland 
dem som använder våra produk-
ter och tjänster. Och att ha lite 
kul.  Att alla som tävlar dessutom 
bidrar till att vi kan ge pengar till 
SOS Barnbyar ger naturligtvis 
tävlingen en extra dimension”, 
säger Anders Collman, Head of 
Corporate Communication, Cra-
mo Group.

”Det vinnande bidraget kom-
mer att belönas med 1000 Euro. 
Men det viktigaste är att ha ro-
ligt.  Och att ge hjärnan stimu-
lans och att utnyttja kreativitet 
för att utveckla ett lagarbete”.

Tävlingen var öppen för alla, 
och alla som ville kunde beställa 
ett paket med det material som 
fick användas från www.cramo-
greatday.com där man även 
kunde få mer information om 
tävlingens regler och villkor.

Cramo utmanar till kreativitetstävling 
för ett gott ändamål



INSTANT ZIP-UP

Kvalité & styrka du
kan lita på! 
I över 60 år har UpRight tillverkat rullställningar för
professionellt bruk.

Systemet har utvecklats för att tillgodose
proffsanvändarnas och rentalbranschens önskemål.

I varje detalj har vi lagt mycket energi på att förena
styrka med lång livslängd samt att göra detta med
lägsta möjliga vikt.

Det unika ribgrip systemet ger våra ställningar upp
till 3 gånger extra styrka jämfört med svetsade
ställningar.

I vårt sortiment finner du:

• Rullställningar

• Spandeck

• Hantverkarställningen Snappy VX

• Fasadställning System F

• Specialställningar designade efter 
kunden önskemål

INSTANT ZIP-UP
www.zipup.se

Stockholm 08-97 04 80 • Göteborg 031-23 07 20
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Zip-Up Svenska AB
är officiell distributör
av Instant Upright´s
ställningar i Sverige.
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Hilti – Sveriges 
bästa arbetsplats 

Ramirent levererar 
helhetslösning  

Det internationella organisations-
utvecklingsföretaget Great Place 
to Work Institute har korat Sve-
riges Bästa Arbetsplatser 2015. 
Hilti Svenska AB fick för andra 
året i rad motta priset som bästa 
arbetsplats och företagets VD Ak-
sel Ringvold fick frågan om varför 
man vunnit priset en andra gång.

”Det är ett fantastiskt kvitto på 
att vår medvetna satsning på våra 
medarbetare och vårt långsiktiga 
arbete med vår företagskultur gett 
utdelning”, säger Aksel. ”Vi har för 
andra året i rad blivit utsedda till 
Sveriges bästa arbetsplats och ser 
detta som resultatet av hur vi kon-
tinuerligt arbetar med att främja 
passion, laganda och möjligheten 
att ta egna initiativ. Vi ser att detta 
lett till såväl ökad arbetsglädje 
som goda affärsresultat, vilket i 
sin tur skapar trygghet för med-
arbetarna”, fortsätter Aksel. ”Att 
satsa på nöjda medarbetare lång-
siktigt är kärnan i vår strategi. Vi 
ser affärsresultaten i direkt kopp-
ling till arbetet med utveckling av 
medarbetarna och företagskul-
turen, det går arm i arm. Jag kan 
inte nog betona vikten av det här 
priset och förhoppningsvis hjäl-
per det oss att nå ut utanför våra 
vanliga kanaler om hur vi arbetar 
medvetet med de här engagerade 
frågorna. Till syvende och sist 
hoppas vi såklart nå ut till fram-
tida, nya, nöjda medarbetare som 
vill utveckla både sig själva och 
Hilti på vår gemensamma resa.”

www.hilti.se

Ramirent har tecknat avtal med 
AMF Fastigheter om en helhets-
lösning som maskin- och tjänste-
samordnare under genomföran-
det av Urban Escape Stockholm. 
Avtalet löper mellan 2014 och 2018 
och ordersumman är beräknad till 
cirka 400 miljoner kronor, för le-
veranser till AMF Fastigheter samt 
övriga samverkanspartners.

Med Urban Escape Stockholm 
bygger AMF Fastigheter ett fram-
tida stadsrum i kvarteret mellan 
Hamngatan, Regeringsgatan och 
Brunkebergstorg. Projektet omfat-
tar fem fastigheter, fyra gator och 
två torg. Här växter kontor, hotell, 
handel, restauranger, mötesplatser 
och servicetjänster fram från som-
maren 2014 till 2019 och utökar 
fastighetsarean från befintliga 95 
000 m² till cirka 130 000 m².

Ramirent har ett dedikerat 
team på plats i projektet som bland 
annat arbetar med planering och 
behovsanalys. Under projektets 
gång levererar Ramirent lösningar 
för säkerhet och arbetsmiljö samt 
optimerar logistik och hantering 
av el och värme i projektet. Därtill 
täcker Ramirents åtagande utbild-
ning i säker användning av ma-
skiner av byggpersonal på plats. 
Ramirent levererar dessutom his-
sar, liftar, ställning, fallskydd och 
ger, genom ett eget kundcenter på 
plats, omedelbar tillgång till bygg-
maskiner och service.

”Vi är mycket glada över avtalet 
med AMF Fastigheter. Med 60 års 
erfarenhet, en bred maskinpark 
och ett rikt tjänsteutbud har vi en 
unik kompetens när det gäller att 
hitta de bästa lösningarna för våra  
kunder. Idag är vi med och planerar 
för säkerhet och energieffektivitet 
på byggarbetsplatsen i ett tidigt 
skede. Att tänka rätt ökar projek-
tets kvalitet och minskar utrym-
met för det oförutsedda. Därför 
arbetar Ramirent gärna med upp-
drag som Urban Escape Stockholm 
där kunden kan koncentrera sig på 
sin kärnverksamhet och Ramirent 
ser till att den tillfälliga fabriken 
som ska genomföra projektet 
fungerar på ett effektivt och håll-
bart sätt”, säger Ramirents Sverige 
vd Erik Alteryd.

www.ramirent.se

LÄMNAR CRAMO
Erik Bengtsson, VD för Cramo AB, 
Regionchef för Skandinavien och 
medlem i koncernledningen sedan 
2008, har bestämt sig för att lämna 
Cramo för att fortsätta sin karriär på 
annat håll utanför uthyrningsbran-
schen.

Erik kommer att behålla sin roll 
under maximalt sex månader eller 
tills dess en efterträdare finns på 
plats. 

”Under sina tio år på Cramo 
och sju år i koncernledningen har 
Erik gjort betydande insatser för 
företagets framgång”, säger Vesa 
Koivula, Koncernchef.

Glada uthyrare på Skid-VM

FÖRSÄMRING AV ROT-AVDRAGET  

Stavdal AB förvärvar Hyr City i Karlstad AB

Wacker Neuson tog med sig någ-
ra maskinuthyrare på Skid-VM i 
Falun. Det var Wacker Neusons 
säljare Benny Fredlund som tog 
hand om uthyrargänget på plats. 

Totalt var fem uthyrarföretag re-
presenterade och det hejades och 
stod i under tävlingsdagarna. På 
bilden ses några supportrar un-
der damernas stafett.

Från vänster Peter Olsson, HyrLift, Johan Berg, JIAB AB, Lars Grehn, LE 
Maskin, Gunnar Ackebo, Herok AB och Abbas Sheknur, LB Maskiner  i Gävle.

Hyr City i Karlstad AB grundades 
2005 av Gunnar Asp och hade 
första året en omsättning på ca 9 
mkr. Idag nästan exakt 10 år se-
nare omsätter bolaget ca 26 mkr, 
har åtta anställda och leds av Ric-
hard Asp, son till grundaren Gun-
nar. Sedan starten har en genuin 
verksamhet drivits med en stark 
förankring till Karlstad och Värm-
land. Företaget vars främsta verk-
samhet har bestått av uthyrning 
av byggmaskiner, anläggnings-
maskiner, bodar, containers och 

”Det är med besvikelse vi konsta-
terar att regeringen, i strid med 
tidigare löften och i konflikt med 
strategin att skapa vita arbetstill-
fällen, planerar för att försämra 
ROT-avdraget”, säger Peter Löf-
gren för Byggbranschen i samver-
kan.

”Att avdraget i sin nuvarande 
konstruktion varit ett framgångs-
rikt verktyg för att göra svarta jobb 
vita och stärka den sunda konkur-
rensen råder det ingen tvekan om. 
Om den planerade försämringen 
blir verklighet kommer kvittot att 
komma snabbt, den svarta sek-
torn kommer återigen att tränga 
undan flera tusen vita jobb och 

byggställningar, har även erbjudit 
tjänster såsom service av byggkra-
nar och annan byggutrustning.

Genom förvärvet stärker Stav-
dal sin position som en av de le-
dande aktörerna på den Svenska 
uthyrningsmarknaden. Sedan tidi-
gare är Stavdal etablerat med liftar 
på orten, men efter förvärvet kan 
man alltså erbjuda ett heltäckande 
produktutbud även i Karlstad. Bo-
laget Hyr City drivs vidare utan 
större förändringar och blir ett hel-
ägt dotterbolag till Stavdal.

många seriösa företag kommer att 
försvinna från konsumentmark-
naden”, fortsätter Peter Löfgren.

”Ställ inte goda saker mot var-
andra, öka istället skatteintäkter-
na genom att skyndsamt utreda 
möjligheten till att komplettera 
dagens arbetsgivardeklaration 
med individuppgifter. För detta 
hade ytterligare försvårat oseriösa 
aktörers möjlighet att flyga under 
radarn genom att dölja svartar-
bete bakom dagens redovisade 
klumpsumma. Det skulle ytterli-
gare värna de vita jobben, stärka 
den sunda konkurrensen och inte 
minst öka skatteintäkterna”, av-
slutar Peter Löfgren.
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Atlas Copco satsar nu 
stort på pumpar.



Nu får branschen 
PÅ PUMPEN!

I årets pumptema kommer nyheterna framförallt från två 
tillverkare, en svensk och en japansk. I temat presenterar 
vi de senaste produktnyheterna och uppdateringarna vad 
gäller länspumpar. Just nu kommer de flesta nyheterna 

från Japan medan Atlas Copco storsatsar.

Den japanska pumptillverkaren Tsu-
rumi Pump lanserar under våren flera 
nya modeller av dränkbara pumpar till 

sitt redan breda sortiment:
Bland annat den nya KTZE-serien med ni-

våsensor. Den är baserad på Tsurumis befintli-
ga KTZ-sortiment, som redan har testats i flera 
tunga applikationer. Den nya modellen finns i 
sju varianter med 1,5-3,7 kW motoreffekt. 

Pumparna har ett flöde 430-1440 l/min, 
och en maximal tryckhöjd på 36,5 meter. Ut-
kasten på pumpen kan justeras antingen ho-
risontellt eller vertikalt.

Med automatisk nivåkontroll kan pumpen 
lämnas obevakad vilket sparar både drifts-
kostnader och ger ökad livslängd. Pumpen 
startas när sensorn identifierar korrekt vat-
tennivå och stannar så snart vattennivån 
sjunker under en viss punkt. Användaren kan 
justera den nivå som krävs. 

I motsats till andra modeller på markna-
den använder Tsurumi driftsäkra elektroder 
för nivåkontroll istället för traditionella vipp-
por eller flottör-system. Detta ökar tillförlit-
ligheten eftersom det inte finns några rörliga 
delar eller sladdar som krånglar.

Elektrod-sensorer är mer tillförlitliga och 
har längre livslängd, vilket minskar både 
driftstopp och underhållskostnader. Denna 
typ av nivåkontroll finns tillgänglig för alla 
Tsurumi entreprenadpumpar.

Tsurumi lanserar också den nya KTD-
serien entreprenadpumpar, som inkluderar  
KTD22.0- och KTD33.0-modellerna. De nya 
KTD-pumparna är, enligt tillverkaren, en 
”agiterad version” av Tsurumis populära KTZ-
serie.

Tsurumis nya modell LH4110W sägs ock-
så vara en riktig ”högtryckare”. Den har den 
högsta tryckhöjden av alla pump-modeller i 
sortimentet. Den kan pumpa vatten upp till 
maximalt 218 meter och har en maximal ka-
pacitet på 2 m3/min, en motoreffekt på 110 
kW och är utrustad med en NSSHÖU/3E-
gruvkabel.

ÖKAD SATSNING PÅ 
PUMPAR HOS ATLAS COPCO
Atlas Copco genomför just nu en stor sats-
ning på pumpverksamheten inom bolaget, 
både kompetensmässigt och organisatoriskt. 
Inom divisionen för portabel energi har det 
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anställts en Vice President (Pumps), en R&D 
Manager samt Product Marketing Managers 
för dränkbara pumpar respektive dieseldrivna 
pumpar. 

Samtliga har gedigen kunskap om markna-
den och lång erfarenhet av arbete med pum-
par, vilket kommer bidra till att Atlas Copco 
blir en starkare aktör på pumpmarknaden.

I dagsläget består Atlas Copcos sortiment 
av dränkbara länspumpar (el-, hydraul- och 
luftdrivna), diafragmapumpar och diesel-
drivna pumpar. 

Det senaste tillskottet är de dieseldrivna 
pumparna och inom kort kommer även 
elektronisk styrutrustning för de dränkbara 
pumparna. Styrutrustningen består av auto-
matik som larmar vid fel och håller reda på 
serviceintervall samt tar bort den mest sli-
tande ”sörplingen” (d.v.s. när pumpen pum-
pat torrt och arbetar i en blandning av grus, 
vatten och luft). 

En pump som servas regelbundet håller 
betydligt längre, och denna funktion inne-
bär en rejäl kostnadsbesparing genom att 

slitaget minskar och dyra motorreparationer 
undviks.

”Det är spännande tider för vår pump-
verksamhet”, säger Per Rehn, Business Deve-
lopment Manager, Portable Energy Division 
Atlas Copco. ”Våra nya dieseldrivna pumpar 
och det utökade sortimentet av elektriska 
dränkbara pumpar har öppnat nya möjlighe-
ter för Atlas Copco. Nu fokuserar vi på hur vi 
kan utöka vårt sortiment ytterligare för att er-
bjuda pumplösningar med hög tillförlitlighet 
till kunder inom olika industrier.”

Den japanska pumptillverkaren Tsurumi Pump lanserar 
den nya KTZE-serien pumpar med nivåsensorer.

I dagsläget består Atlas Copcos sortiment 
av dränkbara länspumpar (el-, hydraul- och 
luftdrivna), diafragmapumpar och diesel-
drivna pumpar.
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Tsurumis nya modell LH4110W är en 
riktig ”högtryckare”.Nya KTD Cutaway.Tsurumis nya KTD33.0.
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BOBCAT E55W 
5.5 TON, OPTIMAL FÖR UTHYRNING

FRÅN NORR TILL SÖDER
FÖRSÄLJNING & SERVICE
CE-MÄRKTA MASKINER
RESERVDELAR INOM 24 TIM

WWW.BOBCAT.SE
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ATLAS COPCO LADDAR MASKINEXPO 
MED GENERATORER FÖR ALLA BEHOV
Atlas Copco utökar utbudet av generato-
rer med en serie små luftkylda generato-
rer. QEP- serien är särskilt framtagen för 
krävande applikationer inom bygg- och 
anläggningsbranschen. Generatorerna ger 
maximal pålitlighet även under de tuffaste 
arbetsförhållanden. Även säkerhet och 
enkel hantering har varit i fokus då serien 
utvecklats. Atlas Copco visar serien på Ma-
skinExpo, den 28-30 maj.

I QEP-serien ingår tre modeller QEP, 
QEP-R och QEP-S. Modellerna finns till-

gängliga med diesel- och bensinmotorer. 
Dieselvarianterna finns från 4 kVA till 9 
kVA. Motsvarande för bensindrift är 3 kVA 
till 12 kVA.

”Det stora urvalet av effektnivåer, funk-
tionalitet och tillval gör generatorer ur 
QEP-serien till en perfekt lösning för appli-
kationer där tillgänglighet och tillförlitlighet 
värdesätts”, säger Fredrik Ålund, Business 
Line Manager Atlas Copco Construction 
Technique Scandinavia. De bensindrivna 
QEP-maskinerna har en stor bränsletank, 

skyddande täckplåtar, uttag, termiska skydd 
och manuell start som standard.

QEP-R inkluderar även automatisk 
spännings reglering (AVR), el-start och iso-
lationsmätare QEP-S (silenced) har ett ljud-
isolerat hölje som minimerar ljudnivån på 
arbetsplatser i tätbebyggda områden eller 
andra bullerkänsliga platser.

Alla modeller kan utrustas med hjul och 
fällbara handtag för enklare transport på 
arbetsplatsen. QEP-serien finns tillgänglig 
över hela Skandinavien.

Yanmar VIO80-1 och SV100-2
Både VIO80-1 och SV100-2 är stora men ändå kompakta maskiner. Li-
ten svängradie och inget överhäng bak på VIO80-1 och endast 170mm 
överhäng bak på SV100-2. Perfekt för att arbeta i stadsmiljö. De är 
lätta att transportera på ett lastväxlarflak då bredden endast är 2,39 
meter på SV100-2. 

Båda maskinerna är utrustade med Yanmars dieselmotor med di-
rektinsprutning som uppfyller miljökraven enligt steg lllB och Tier4. 
De är utrustade med en elektronisk styrenhet för motorn och ett 
Common Rail-system. Med hjälp av automatisk tomgångsreglering 
och EKO-läge kan man reducera bränsleförbrukningen med upp till 
17%.

Hytten är mycket rymlig och den är upphängd på vidareutvecklat 
dämparblock av gummi och flytande silikon som motverkar vibratio-
ner och buller och ger en låg ljudnivå. Standard i hytten för båda ma-
skinerna är bla klimatanläggning, luftfjädrande stol, LCD skärm, reg-
lerbara handledsstöd, radio med USB-ingång, automatisk taklampa, 
två 12V-uttag. 

Wiklund Trading International AB i Billeberga är generalagent i 
Sverige för Yanmar sedan 2006. Utöver ovanstående maskiner har 
Yanmar ett brett sortiment på micro-, mini- och midigrävare samt 
larvburna minidumpers.

Minilastaren Thaler 3248 – 
ett lyft i trånga utrymmen
Med stor styrvinkel och kompak-
ta mått kombinerar Thaler 3248 
styrka med smidighet. Det gör 
minilastaren perfekt för trånga 
utrymmen, samtidigt som den 
klarar tyngre och krävande arbe-
ten med hög kapacitet. Modellen 
lanseras av Närlant på årets Ma-
skinExpo, den 28-30 maj.

Thaler 3248 finns i två model-
ler: dels som traditionell lastare 
med beteckningen 3248/A och 
dels som teleskoplastare med be-
teckningen 3248/TA.

Minilastaren är utrustad 
med längsmonterad fyrcylindrig 
Yanmar-diesel på 48 hästkrafter. 
Transmissionen är hydrostatisk. 
Maskinens konstruktion erbju-
der mycket god åtkomlighet vid 
underhåll.

Den robusta och stabila kon-
struktionen med två styrcylindrar 
sörjer för en stabil styrning med 
lång livslängd, även på ojämna 

underlag. Styrvinkeln är hela 55 
grader.

Hytten ger en både säker och 
bekväm förarmiljö, med bland 
annat justerbart förarsäte, säker-
hetsbälte, justerbar rattstång och 
flerfunktions joystick.

EXEMPEL PÅ 
STANDARDUTRUSTNING
• Lyftkraft, kg: 2500
• Tipplast rak, kg: 2200
• Tipplast svängd, kg: 1700
• Pallgaffellyfthöjd, cm: 295
• Kraftfull transmission
• Slitagefri lamellbroms
• FOPS/ROPS skyddsbåge
• SMS-fäste 
• Fram/back lastarjoystick
• Två växlar, 0-20 km/h

Det finns ett stort utbud av 
redskap och tillbehör att kom-
plettera maskinen med.

www.narlant.se
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Shamrock Truck AB har i över 30 år framgångsrikt mark-
nadsfört hydrostatiskt drivna Linde gaffeltruckar i Sverige. 

AUSA nysatsar i hela Sverige
Sedan ett par år tillbaka har Shamrock 
Truck AB börjat marknadsföra en ny 
typ av hydrostatiskt drivna gaffeltruck-
ar; Terränggående spanska AUSA med 
4-hjulsdrift för maximal framkomlighet. 
Truckarna passar alla men framförallt 
passar det dem som har större krav på 
framkomlighet. Användare utav AUSA 
truckar är främst företag inom gruv-/
bygg sektorn. 

Man är sedan förra året även generala-
gent för AUSAs teleskoplastare och dum-
pers. ”AUSA är framstående på dumpers 
och erbjuder det mest varierade utbudet 
av dumprar på marknaden”, säger Mag-
nus Andersson, VD på Shamrock Truck 
AB. AUSAs dumprar är marknadens mest 
robusta och effektiva dumprar för under-
håll, entreprenad och transportarbeten, 

både inom jordbruks-, gruv-, bygg- och 
industrisektorerna. Det har visat sig att 
dumprar från AUSA också alltmer löser 
arbetsuppgifter inom kommunala sektorn 
och offentliga organisationer.

Shamrock Truck AB är även mycket 
starka med AUSAs teleskoptruckar med 
fyrhjulsdrift för avancerade lyft på alla sor-
ters underlag. Med kompakt design, rym-
liga hytter, mycket bra sikt är den mycket 
lämplig för lyft på trånga utrymmen. Man 
kan välja mellan alla tillbehör som finns 
på marknaden. Allt detta gör AUSAs te-
leskoplastare till ett mycket konkurrens-
kraftigt alternativ. Alla har 4-hjulsstyrning, 
krabbstyrning och vanlig framhjulsstyr-
ning. Lyftkapacitet: 1300-3000kg. Lyft-
höjd: 3900-7000 mm. 

Som ett led i denna satsning så har 
Shamrock Truck AB börjat samarbeta med 
Carlsson & Co. AB i Falkenberg. Carlsson & 
Co. AB är nu återförsäljare utav Shamrock 
Trucks dumprar i hela södra Sverige. 

Carlsson & Co medverkar på Entre-
prenad Live 7-9 maj och Maskinexpo den 
28-30 maj. Där kommer man att visa upp 
maskinnyheter med fokus på dumper och 
teleskoplastare. 

www.carlsson-co.se

Wacker Neuson 
uppdaterar
golv-/asfaltsågar 
Bensindrivna golv-/afaltssågar från Wacker 
Neuson uppdateras och erbjuder nu ytterliga-
re fördelar för användare och företag. Hand-
arm-vibrationer (HAV) kunde minskas ännu 
mer, vilket gör det möjligt att arbeta längre tid 
utan att bli trött. Dessutom utmärker sig de 
högvärdiga maskinerna genom sin prestanda 
och livslängd.

Den nya serien golv-/asfaltsåg från Wacker 
Neuson omfattar fyra modeller, BFS 735, BSF 
940, BSF 1345 och BFS 1350 med klingdia-
meter på 350 till 500 mm. De erbjuder ännu 
lägre hand-arm-vibrationer som nu ligger 
under expositionsgränsvärdet på 5 m/s² som 
EU anger. Vid detta värde kan maskinerna 
användas upp till 8 timmar per dag. Lägre 
HAV-värde underlättar dessutom arbetet för 
användaren. Hjulställningen optimerades 
också: En bred spårvidd med kort axelav-
stånd erbjuder optimal färdstabilitet och bra 
styrförmåga. Alla modeller är utrustade med 
högvärdiga Honda-bensinmotorer. Även de 
nya modellerna drar fördel av den långa livs-
tiden tack vare lagret som är livstidssmorda. 
Användaren behöver alltså inte smörja lagret 
igen, man behöver inte utföra underhåll så 
ofta och drifttiderna blir längre. 

Allmänt utmärker sig bensindrivna golv-/
asfaltsåg med starka kännetecken: de har en 
hög skärstabilitet och går ändå lätt att styra. 
Chassits ram är byggt av fast stål. Det ger för-
delen att ramen är väldigt styv utan att vikten 
ökar. Även vid högsta skärtempo går golv-/
asfaltsågen lugnt och stabilt. Tyngdpunkten 
ligger exakt över skäraxeln; i kombination 
med en optimal avstämning av vridmomen-
tet maximeras klingans skärkraft. Prestandan 
av golv-/asfaltsåg från Wacker Neuson ligger 
därmed 20 procent högre än vid jämförbara 
maskiner. Genom det steglöst inställbara 
skärdjupet på 120 till 195 mm uppnår bensin-
drivna golv-/asfaltsåg från Wacker Neuson en 
hög och ren skärkvalitet i olika material. Be-
vattningen på båda sidor sörjer för klingans 
långa livsläng och sparar kostnader.

I användningen är bensindrivna golv-/as-
faltsåg ergonomiska och komfortabla. Hand-
taget går att utan verktyg ställa in till använ-
darens storlek och tillåter därmed ett arbete 
utan att bli trött. Vattentanken som med 20 
liter vid den minsta modellen BFS 735 eller 
32 liter vid alla andra modeller är den största 
tanken i denna klass av bensindrivna golv-/as-
faltsåg möjliggör långa våtskärfaser. Samtidig 
räknas Wacker Neuson modeller till de lät-
taste maskinerna i sin klass, vilket optimerar 
hanteringen och transporten ytterligare.

CMC SPIDERLIFTAR KOMMER TILL SVERIGE
Autokran-Centret AB i Falkenberg  presente-
rar en serie bandburna självgående ”Spider-
liftar” från CMC i Italien. Liftarna är nya på 
den svenska marknaden men välkända på den 

internationella marknaden sedan länge tack 
vare modern teknik och rimligt pris. Sex mo-
deller från 15m, 19 m, 25 m, 32 m och 41 m.

www.autokrancentret.se



EN LITE NÄRMARE
SLANGSERVICE.

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

hydroscand.se

Wacker Neuson 
uppdaterar
golv-/asfaltsågar 
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I SRT brukar vi bevaka nya transportfordon och våra till-
verkare lanserar hela tiden en strid ström med nyheter. 
I den här artikeln bjuder vi på information om några nya 
och uppgraderade modeller på marknaden.

Nya transportbilar

Nu kommer en helt ny serie TRANSIT-
modeller som erbjuder god lastkapa-
citet och bränsleekonomi, avance-

rade smarta teknologier och modern design. 
Den helt nya serien består av fyra hängivna 
bilmodeller som skiljer sig från mängden. 
De är, i fallande storleksordning: Transit, 
Transit Custom, Transit Connect och Trans-
it Courier.

TRANSIT
Tuff och kompromisslös, inställd på att er-
bjuda klassens bästa bränsleeffektivitet, låga 
koldioxidutsläpp och låga driftskostnader, 
utrustad med avancerade teknologier så som 
Ford SYNC med Emergency Assistance: DET 
är helt nya Transit. Som den största bilmodel-
len i den nya serien erbjuder den lastutrym-
me från generösa 9.6 m³ upp till imponerande 
15.1 m³, samt totalviktsalternativ från 2 900 
kg till 4 700 kg. Med karosstyper som skåp-, 
chassi-, kombi-, dubbelhytt i skåp eller buss, 

hela fem karosslängder, och valmöjligheter 
som fram-, bak- eller fyrhjulsdrift (FWD, 
RWD eller AWD), är Ford Transit ett idealiskt 
fordon för nästan alla sorters företag.

TRANSIT CUSTOM
Extremt effektiva Transit Custom är den 
näst största bilmodellen i TRANSIT-serien 
och erbjuder skåpbilsmodeller med lastut-
rymmen på 6.0 m³ eller 6.8 m³, samt total-
viktsalternativ från 2 500 kg till 3 300 kg. 
Förutom att den är mångsidig och effektiv 
har den också många innovationer, som en 
öppningsbar skiljevägg, där upp till tre meter 
långa rör kan förvaras säkert även i den korta 
skåpbilsmodellen. 

Transit Custom finns även i karosstyperna 
kombi och dubbelhytt i skåp, den har enastå-
ende bränsleekonomi och är den första trans-
portbilen av den här typen som någonsin har 
uppnått maximala fem stjärnor i säkerhetsbe-
tyg i Euro NCAP. Transit Custom sätter en ny 

standard bland transportbilar och har redan 
vunnit den eftertraktade utmärkelsen Inter-
national Van of the Year 2013, med den största 
marginalen i prisets historia.

TRANSIT CONNECT
Helt nya Transit Connect har seriens alla an-
vändaranpassade kvaliteter för transportbilar 
och erbjuder flexibelt lastutrymme, klassle-
dande bränsleförbrukning och den senaste 
Ford-tekniken, inklusive Active City Stop. Ett 
flexibelt tvåsitsigt främre passagerarsäte gör 
att upp till tre personer kan resa i skåpbilen, 
medan dubbelhytt i skåp- och kombiversio-
nerna har plats för upp till sju personer. Med 
två valbara karosslängder får man antingen 
3.0 m³ eller 3.7 m³ lastutrymme i sin skåpbil 
och hela 1 000 kilos lastkapacitet.

TRANSIT COURIER
Den må vara den minsta bilen i nya TRANS-
IT-serien, men helt nya Transit Courier har 
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ett unikt lastutrymme på 2.3 m³. Och om det 
ändå inte räcker kan man välja modellen med 
öppningsbar mellanvägg och nedfällbart pas-
sagerarsäte, så får man en förlängd lastlängd 
på totalt 2.59 meter. Transit Courier har 
enligt tillverkaren dessutom klassens bästa 
bränsleekonomi, låga driftkostnader och har 
massor av användbara förvaringsutrymmen 
i den bekväma personbilsliknande hytten. 
Den har även ett omfattande utbud av föra-
rassistans- och säkerhetsfunktioner inklusive 
förar-, passagerar- och sidokrockkuddar (hu-
vud och bröstkorg) samt har ESC (Electronic 
Stability Control) som standard.

NYA CADDY - SVERIGES 
MEST SÅLDA TRANSPORTBIL?
Volkswagen har premiärvisat sina nya trans-
portbilar som är den 4:e generationen av po-
pulära Caddy. En prisbelönad bil som under 
11 år tillverkats i ca 1,5 miljoner exemplar och 
mött stor uppskattning i Europa. Under 2014 
blev Caddy med 7.287 registrerade bilar den 
7:e totalt mest sålda bilmodellen i Sverige 
och innehar sedan länge tronen på transport-
bilsmarknaden. Med nya Caddy får tusentals 
förare en säkrare och bekvämare arbetsplats. 
Nya Caddy delar grundkonstruktion med fö-
regångaren men har genomgått en omfattan-
de uppdatering och förfinats och utvecklats 
inom flera områden. En bättre väghållning 
och ett helt nytt elektromekaniskt bromssys-
tem öppnar dörren för avancerade assistans-

system för både ökad körglädje, komfort och 
säkerhet. Interiört har bilen erfarit en total 
förändring med en helt ny instrumentpanel 
med utökad funktionalitet där en ny genera-
tion radio- och navigations-system smakfullt 
integrerats.

Bland nyheterna finns MirrorLink som 
ger användaren möjlighet att koppla sam-
man smartphones och andra externa enhe-
ter som kan styras via bilens skräm. Samti-
digt lanseras en helt ny serie EU6-motorer 
som är standard till personbilsversionerna 
och inledningsvis erbjuds som tillval till 
skåpmodellen. Förutom att uppfylla den nya 
avgasnormen klarar den nyna serien av att 
kombinera en högre effekt med minskade 
förbrukningsvärden.

EFFEKTIVA MOTORER
Drivsystemen bygger på avancerad teknik 
– Caddys nya motorer erbjuder maximal ef-
fektivitet och uppfyller utsläppskraven i mil-
jöklass EU6. Basen för de 4 TDI-dieselversio-
nerna utgörs i samtliga fall av en 4-cylindrig 
2-litersmotor. De levererar en effekt från 75 
hk upp till toppversionens 150 hk. Snålast 
med bränslet är skåpbilen Caddy Blue Mo-
tion som är framtagen speciellt för leveranser 
i city:

”Med sin låga förbrukning på under 4 liter 
per 100 km, blir nya Caddy till en ny norm”, 
förklarar Eckhard Scholz, styrelseordförande 
för Volkswagen Transportbilar. Han tillägger: 

”Och även nya 1,4-liters TGI, efterföljaren till 
mycket populära Caddy EcoFuel, drar endast 
4,1 kg naturgas/100 km. Tack vare downsizing 
och turboladdning erbjuder den mer kraft än 
sin föregångare samtidigt som den drar upp 
till 28% mindre bränsle. Dessa prestandavär-
den är något som alla tjänar på – och gör den 
inte bara snällare mot plånboken utan också 
mot miljön”.

När det gäller bensinmotorer finns det 
3 versioner att välja mellan: från 4-cylin-
driga 1,2-liters TSI på 84 hk och 3-cylin-
driga 1,0-liters TSI på 102 hk upp till stora 
4-cylindriga TSI med en effekt på 125 hk. 
Nya Caddy bjuder på ett stort antal kom-
fort- och säkerhetsfunktioner som hjälper 
föraren och skyddar alla i bilen. ”Vi har lagt 
in en lång rad förarassistanssystem som 
saknar motstycke i segmentet lätta trans-
portbilar”, avslöjar Hans-Joachim Rothen-
pieler, styrelseledamot med ansvar för 
den tekniska utvecklingen på Volkswagen 
Transportbilar. Ett av dessa system är när-
områdesövervakningen Front Assist med 
City Emergency Braking. Om föraren skul-
le missa ett hinder och hastigheten ligger 
under 30 km/h, applicerar systemet brom-
sarna helt automatiskt vilket i idealfallet 
gör att en kollision kan undvikas helt och 
hållet. I persontransportsutförande är nya 
Caddy dessutom utrustad med t.ex. sido-
krockkuddar och sidokrockskyddsgardiner.

AVANCERADE SÄKERHETSSYSTEM
Ungefär 22% av alla olyckor med personska-
dor gäller kollisioner där bilen kolliderat med 
fler än ett hinder. För att minimera risken 
för följdkollisioner enligt detta scenario, hör 
den prisbelönta multikollisionsbromsen till 
standardutrustningen för nya Caddy. Efter en 
kollision börjar detta system automatiskt att 
bromsa ner bilen om föraren själv inte längre 
skulle vara förmögen att göra detta.

Till tillvalen bland förarassistanssystemen 
hör t.ex. helljusautomatiken Light Assist och 
trötthetsvarnaren Driver Alert. Det sistnämn-
da systemet registrerar eventuella avvikelser 
från förarens normala körbeteende och re-
kommenderar i så fall att man tar en behövlig 
paus i körningen. Som tillval finns också en 
vindruta med elvärme som hjälper till att ge 
god sikt i alla lägen.



Svensk Rental Tidning • Mars - April 2015  • www.SvenskRental.se

Med hjälp av en radarsensor mäter tillva-
let adaptiv farthållare (ACC), som är aktiv i 
hastigheter mellan 0 till 160 km/h (vid DSG) 
eller 30 till 160 km/h (vid manuell växellåda), 
avståndet till fordonet framför och övervakar 
också den relativa hastigheten. I kombination 
med DSG, kan ACC-systemet också bromsa 
ned bilen till stillastående, t.ex. i köer eller vid 
trafikstockningar.

Till radiosystemen Composition Colour 
och Composition Media liksom till radio/na-
vigationssystemet Discover Media kan man 
välja en backkamera. Parkeringshjälpen ”Park 
Assist” kan automatiskt parkera bilen i par-
keringsluckor längs med och i rät vinkel mot 
vägen – en praktisk och välkommen funktion 
inte minst vid budkörning.

ÅRETS 
TRANSPORTBIL 2015 I DANMARK
De danska motorjournalisterna har utsett 
Opel Vivaro och systerbilen Renault Trafic till 
årets transportbil i Danmark 2015.

Tretton bilmodeller konkurrerade om ut-
märkelsen ”Årets transportbil” där Opel Viva-
ro/Renault Trafic tog hem första priset med 
Mercedes Vito och Iveco Daily som närmaste 
konkurrenter.

Journalisterna lovordade motorerna samt 
de generösa innerutrymmena i Opel Vivaro/
Renault Trafic som utvecklats gemensamt av 
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de båda biltillverkarna. Bilarna tillverkas på 
Renaults och Opels fabriker i Spanien, Frank-
rike och England.

Sist Opel och Renault tillsammans vann 
titeln årets transportbil i Danmark var med 
Renault Master och Opel Movano. Trafic och 
Vivaro är också ett resultat av det fransk-tyska 
samarbetet.

NYHETER FRÅN MERCEDES
Även Mercedes har släppt nyheter nämligen 
uppgraderingar av sina befintliga modeller 
av nya Vito, Citan och Sprinter. Vito och Ci-
tan finns i vardera tre modeller som skåpbil, 
mixto och tourer. Sprinter finns som skåpbil, 
kombi, flakbil eller som endast chassi med 
standard eller låg ram.
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På MaskinExpo visar Sønderup Maskinhan-
del det breda programmet av traktorer från 
Ferrari, både tvåhjuliga och fyrhjuliga – från 
5 till 92 hästkrafter. Bland dessa finns den 
tvåhjuliga nyheten Ferrari 560 HY WS Po-
werSafe.

Sønderup Maskinhandel har i 22 år im-
porterat Ferrari-traktorer till Danmark och 
täcker numera även den svenska marknaden.

”Vi är mycket glada över att vi på Maski-
nExpo får visa den stora bredden av Ferrari-
modeller. Det gör vi tillsammans med ma-
skiner från Muratori, Mosa, R2, Sitrex och 
Fort”, berättar Finn Krebs, som är företagets 
kontaktperson på den svenska marknaden.

MaskinExpo blir första tillfället då Søn-
derup Maskinhandel presenterar nytillskot-
tet Ferrari 560 HY WS PowerSafe.

”Modellen är perfekt för dem som arbetar 
i otillgängliga förhållanden och på branta 

sluttningar. Ferrari 560 HY WS PowerSafe 
har hydrostatisk drivning och assisterande 
hydrauliskt styrning. Modellen är världens 
enda hydrostatiska enaxlade traktor utrus-
tad med den patenterade hydrauliska kopp-
lingen PowerSafe”, berättar Finn Krebs.

Kopplingen består av flera stållameller i 
oljebad och är ansluten direkt till motorn. 
De ergonomiska handtagen gör maskinen 
lätt att manövrera. Till detta bidrar även 
maskinens höga drivkraft och bromsför-
måga. Sammantaget ger det total och säker 
kontroll av maskinen, även under de svå-
raste förhållanden.

Ferrari 560 HY WS PowerSafe har två 
hastighetsområden (långsam/snabb). Ma-
skinens hastighetsområden kan väljas med 
en mekanisk spak placerad på styret. Par-
keringsbromsen är automatisk och försedd 
med manuell urkopplingsmekanism för att 

på bästa sätt hantera maskinen vid särskilt 
krävande manövrar.

Ferrari 560 HY WS PowerSafe är utrus-
tad med en Honda GX390 Alps 12 HK ben-
sinmotor med rekylstart. Maskinen kan ut-
rustas med en mängd olika redskap.

SVERIGEPREMIÄR FÖR NY GRÖN FERRARI PÅ MASKINEXPO

KOMBINERAD KRAN OCH LIFT 
Från den 1 juli är det inte längre tillåtet att an-
vända fast personkorg på mobilkranar. Förbu-
det gäller dock inte kombinationsmaskinerna 
från Böcker. På MaskinExpo, den 28- 30 maj, 
bjuder AB Kranlyft på Sverigepremiären för 
Böcker AK44/4000 PLC. Kranen har en lyft-
höjd på 44 meter och når hela 41,5 meter med 
fast personkorg.

Böcker AK 44/4000 är en lastbilsmonterad 
kran försedd med aluminiumbom. Maskinen 
är i grunden en kran, men är också konstru-
erad för att fungera som lift. Det gör den god-
känd att användas med fast korg – även efter 
halvårsskiftet. Maskinen manövreras då från 
korgen, precis som en traditionell personlift. 
Samma lösning återfinns på andra Böcker-
modeller. Det ger goda skäl för mobilkranföre-

tagen att ta en extra titt på Kranlyfts program.
AB Kranlyft är tidigare känt för minikranar 

från Maeda, men har nu också agenturen för 
kranar från Böcker.

”Böckerkranarna skiljer sig från mängden 
genom ytterst låga driftskostnader och stor 
räckvidd i förhållande till egenvikten. Bom-
sektionerna är byggda i aluminium och den 
största av modellerna har en räckvidd på hela 
44 meter. Dessa maskiner levereras på chassi 
från Mercedes eller MAN, oftast med total-
vikt på 15 ton, men allt oftare på 18 tons chassi 
för bättre lastkapacitet”, berättar Richard Bei-
ron på AB Kranlyft, som räknar med att leve-
rera den första Böckerkranen i samband med 
MaskinExpo.

Maskinen med 18 tons chassi har redan 
sålts i stort antal av Kranlyft i England. Där 
har bland andra Ainscough Crane Hire, med 
en flotta på över 460 mobila kranar, beställt 
åtta Böcker 44/4000.

”Tanken är att de ska ha minst en Böcker-
kran på varje depå i Storbritannien. Det bety-
der att vi kommer att leverera ytterligare ett 
20-tal maskiner inom en snar framtid.”

Böckers kranar finns även i mindre storlekar 
för montage på lastbilschassin eller släpvagnar.

Även med montage på släpkärra är det 
möjligt att nå en räckvidd på 34 meter. Det 
gör lösningen till utmärkt alternativ för den 
mindre entreprenören som inte har C-behö-
righet.

www.kranlyft.com

Liebherr-Sverige lanserar en ny modell av 
bandgrävare, R926 Compact. Denna er-
sätter R924 Compact och erbjuder bättre 
komfort, produktivitet och lönsamhet.

De kompakta måtten gör R926 Com-
pact idealisk för arbeten i trånga miljöer, 
exempelvis i stadsmiljöer. Smidigheten 
kommer väl till pass även i andra typer av
anläggningsarbeten. Maskinen känne-
tecknas också av hög lyftkapacitet.

Med beprövad Liebherr-kvalitet ga-
ranteras säkra arbetsförhållanden för 
maskinföraren. Den nya modellen har 
utvecklats vad gäller både säkerhet, ergo-
nomi och komfort. Hytten erbjuder gott 
om plats och mycket god sikt. En stor 
färgdisplay med touchscreen samlar flera 
viktiga funktioner. Den fungerar också 
som skärm till kameran som är monte-
rad baktill på maskinen. Även joysticks 
och andra reglage har förbättrats.

Vid utvecklingen av R926 Compact 
har stor vikt lagts vid servicevänlighet. 
Exempelvis byts maskinens olika filter 
direkt från marknivå. Även kylarna är 
enkla att göra rena.

www.liebherr.se 

NYA LIEBHERR R926 COMPACT
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Diagonal, triangulär diamantstruktur (3-dimensionell positionering) innebär att optimalt antal 
diamanter hela tiden är exponerade mot materialet samtidigt som det ger en större och 
längre exponering av varje diamant.

Ny diamant 
på väg

Diamant fullt
exponerad

Förbrukad diamant lämnar plats
              för nästa att exponeras

Alternerande lager ger plats för optimal “svans” som 
ger stöd samtidigt som det skapas kanaler för kaxet

Den unika 3-dimensionella positioneringstekniken nu också som torrkapklinga

3D positionering

PATENTERAD
Nyhet!

Unik kombination av livslängd och skärförmåga  
-  Ger en överlägsen totalekonomi !

     Diamantsegment från ovan                 Diamantsegment från sidan
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Alla färger av Bauta Dubbel finns i tio olika hårdheter:
SCSSSS: Specialverktyg.
SCSSS: Extremt mjukt verktyg för betonggolv med en glansig hård yta
SCSS: Extra mjukt verktyg för extra hård betong.
SCS: Mjukt verktyg för hård betong.
SCM: Mellanhårt verktyg aggressiv slipning av hård betong.
SCL: Hårt verktyg för normalhård betong (längre livslängd).
SCX: Extra hårt verktyg för mjuk betong och spackelrester.
SCXX: Väldigt hårt verktyg för regnskadad betong och ojämna 

betongytor.
SCXXX: Extremt hårt verktyg för nygjuten betong.
SCXXXX: Specialverktyg.

SCSSSS: Specialverktyg.
SCSSS: Extremt mjukt verktyg för betonggolv med en glansig hård yta
SCSS: Extra mjukt verktyg för extra hård betong.
SCS: Mjukt verktyg för hård betong.
SCM: Mellanhårt verktyg aggressiv slipning av hård betong.
SCL: Hårt verktyg för normalhård betong (längre livslängd).
SCX: Extra hårt verktyg för mjuk betong och spackelrester.
SCXX: Väldigt hårt verktyg för regnskadad betong och ojämna 

betongytor.
SCXXX: Extremt hårt verktyg för nygjuten betong.
SCXXXX: Specialverktyg.

Bauta Crush 
BAUTA CRUSH är ett diamantverktyg 
med stora PCD-Chips. Mycket effektiv 
och aggressiv vid borttagning av  
golvbeläggningar samt fräsning av  
betong.

Tiger Guld
Ett aggressivt verktyg som används för att 
riva bort och tunna beläggningar upp till 7 
mm. Man kan med fördel kombinera  
Tiger Guld med slipverktyg, så som 
SCXXX Svart.

Bauta Dubbel Silver 
Detta är ett verktyg med mycket grova 
diamanter för att grovslipa/riva ytan 
som skall slipas ren ifrån gjuthud eller  
beläggning.

Bauta Dubbel Brun 
Detta är en mellangrovlek som vi  
erbjuder i ett mindre utbud för en  
slipning som ligger mellan grov och  
finslipning.

Bauta Dubbel Grön 
Detta verktyg ger en mycket fin och 
slät yta efter sig. Lämplig att slipa med 
innan man lackar eller innan annan 
väldigt tunt ytskydd.

Bauta Dubbel Vit 
Verktyget ger en väldigt fin yta efter sig. 
Vi rekommenderar att slipa med  Bauta 
dubbel vit som andra steg i vårt system 
efter Bauta dubbel grön. 

Twin Tiger 
Ett mycket aggressivt verktyg för att riva bort 
tjocka beläggningar ifrån hårda ytor. Med Twin 
Tiger kan man riva bort upp till 7 mm om man 
använder en stor Scan Combiflex-slipmaskin 
(SC 650 till SC 1000RC).

Tiger Silver 
Ett aggressivt verktyg som kan användas 
för att riva bort beläggningar upp till 4 mm. 
Man kan med fördel kombinera Tiger Silver 
med slipverktyg, till exempel SCXXX Svart.

Piraya 
Mycket användbart vid borttagning av 
tunnare beläggningar från betongytor, upp till 
3 mm. Fungerar bra att ta bort färg, flinggolv, 
limrester, mattrester m.m. Piraya tar bort 
beläggningen med minsta möjliga påverkan på 
ytan under beläggningen. Observera att porö-
sa, ”mjuka” betonggolv kan slita på verktyget.

Bauta Dubbel Svart 
Detta är ett verktyg med grova  
diamanter för grovslipning av ytan.  
Mycket lämpligt verktyg att använda innan 
man skall belägga ytan med flytspackel, 
härdplastbeläggningar eller klinker m.m. 

Bauta Dubbel Blå 
Detta är ett verktyg för  
finslipning innan målning  
eller tunnare beläggningar.

Bauta Dubbel Röd 
Ett mycket fint slipsteg. Detta  
verktyg används ibland mellan 
Grön och Vit.

Bauta Dubbel Gul 
Detta verktyg används om man 
vill lägga till ett slipsteg i systemet 
för att öka livslängden på de  
plastbundna poleringsverktygen. 

SCANON GOLVSLIPVERTYG FRÅN SCANMASKIN

Razorback Silver 
Ett mycket användbart verktyg för att  
avlägsna tunnare beläggningar upp till 3 
mm. Fungerar bra att ta bort färg, flinggolv, 
limrester, mattrester m.m. Razorback Silver 
tar bort beläggning samtidigt som den slipar 
ytan.

www.SCANMASKIN.se
Scanmaskin Sweden AB  
(Head Office)
Box 187
SE-437 22 Lindome / Göteborg
Tel: +46 31 99 49 70
Fax: +46 31 99 48 70
E-mail: info@scanmaskin.com 
            

Scanmineral  
Scanmaskin Denmark APS
Torvegade 22
DK-7330 Brande 
Tel: +45 97 18 00 58 
Fax: +45 97 18 45 58 
E-mail: info@scanmineral.dk

Scanmineral  
Scanmaskin Norway AS 
Postboks 6, Furuset
NO-1001 Oslo
Tel: +47 23 17 81 00
E-mail: info@scanmaskin.no

Scanmaskin USA Inc.
1407 132nd Ave. NE, Suite 8
Bellevue, WA, 98005
Tel. +1 425 628 1212
E-mail: info@scanmaskin.com

Scanmineral  
Scanmaskin Finland OY
Raudoittajantie 3 A
FIN-06450 Porvoo / Borgå
Tel: +358 10 292 4700
E-mail: info@scanmaskin.fi

GRATIS! 

Kontakta oss, så får du denna  

verktygsannons i storformat som ni  

kan använda som verktygsguide! 
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Sokkia introducerar 
GNSS mottagaren 

”BULLET” 
Sokkia introducerar nu den senaste integre-
rade GNSS mottagaren som är designad för 
att vara lätt och bekväm i fältarbete, GCX2.

”Med sin unika utformning har GCX2 fått 
smeknamnet ”Bullet” och exemplifierar en 
helt ny design av mottagare då den är ultralätt 
och erbjuder en ergonomisk lösning som sak-
nar motstycke”, säger Eduardo Falcon, execu-
tive vice president and general manager of the 
GeoPositioning Solutions Group.

 ”Bullet” är en helt integrerad GNSS mot-
tagare med antenn, batterier och kommu-
nikationsmöjligheter. Mottagaren anslu-
ter via Bluetooth® till Sokkia S10 fältdator 
vilket möjliggör enkel användning av pro-
gramvaran MAGNET®. ”Bullet” utnyttjar 
226 kanaler; var och en optimerad för att 
regelbundet följa närvarande tillgängliga 
satellit signaler.

“Detta är den minsta och lättaste integre-
rade mottagaren som Sokkia någonsin er-
bjudit, dessutom väldigt lättanvänd och har 
en robust konstruktion”, säger Falcon. “Den 
innovativa POST™ (Precision Orbital Satelli-
te Technology) antennen möjliggör en design 
som både är ergonomisk och extremt lätt, 
vilket helt skiljer sig från övriga existerande 
mottagare på marknaden. Med den unika de-
signen av ”Bullet” blir det som en förlängning 
av stången— nästan som den inte ens finns 
där.”

“Bullet” är idealisk som en RTK nätverks 
rover och vill man använda den som en bas-
station så kan en ”Bullet” supporta upp till tre 
”Bullet Rover” med Sokkia Long Link på ett 
avstånd upp till 300m.  Varje ”Bullet” kan an-
vändas som bas eller rover.

“Bullet levererar en hög prestanda och ett 
effektivt arbetsflöde, dessutom till ett mycket 
förmånligt pris”, säger Falcon. 

Pumpnyheter från Tsurumi
Tsurumi lanserar ny serie av entreprenad 
pumpar, KTZE serien med nivåsensor. 
Den nya KTZE pumpen baseras på Tsu-
rumi befintliga KTZ sortiment, som redan 
har testats och bevisats av flera tunga app-
likationer. Den nya modellen finns i sju va-
rianter 1,5-3,7 kW motoreffekt. Pumparna 
har ett flöde 430-1440 l / min, och en maxi-
mal tryckhöjd på 36.5 meter. Utkasten på  
pumpen kan justeras antingen horisontellt 
eller vertikalt.

TSURUMI 
NIVÅKONTROLL MED EN SKILLNAD
Med automatisk nivåkontroll kan pumpen 
lämnas obevakad vilket sparar både drifts-
kostnader och ger ökar pumpens livslängd.  
Pumpen startas när sensorn identifierar kor-
rekt vattennivå och stannar så snart vatten-
nivån sjunker under en viss punkt. Använda-
ren kan justera den nivå som krävs. 

I motsats till andra modeller på mark-
naden, använder Tsurumi driftsäkra elek-
troder för nivåkontroll istället för dom 
traditionella vipporna eller flottör system. 

Detta ökar tillförlitligheten eftersom det 
inte finns några rörliga delar eller sladdar 
mm som krånglar. Elektrod sensorer är 
mer tillförlitliga och har längre livslängd 
vilket minskar både driftstopp och under-
hålls kostnader. Denna typ av Nivåkontroll 
finns tillgänglig för alla Tsurumi Entrepre-
nad pumpar.

TSURUMI LANSERAR NY 
SERIE AV ENTREPRENAD PUMPAR
Tsurumi lanserade sina nya KTD pumpar 
på IFAT  i München, Tyskland, som inklu-
derade KTD22.0 och KTD33.0 modeller. 
Den nya KTD Pumpen är en agitator ver-
sion av Tsurumi populära KTZ serien.

NYA LH4110W  EN 
RIKTIG HÖGTRYCKARE!
Den nya LH4110W har det högsta tryck-
höjden av Tsurumis sortiment och kan 
pumpa vatten upp till maximalt 218 meter. 
Den har en maximal kapacitet på 2m3 / 
min, en motoreffekt på 110 kW och är ut-
rustad med en NSSHÖU / 3E gruvkabel.

SERVICEN VIKTIG NÄR DEROME 
INVESTERAR I NYA SÅGVERKSTRUCKAR
Brubakken är stolt leverantör av sju nya såg-
verkstruckar till Deromegruppen. Truckarna 
med lyftkapacitet på 12-15 ton är kundanpas-
sade med innovativa lösningar för snabbare 
och effektivare hantering på sågverken.

Det rullar nu sju nya SMV Konecranes-
truckar på flera av sågverken hos Derome-
gruppen. ”Vi är stolta leverantörer av både 
truckarna, service och reparationer”, säger 
Brubakkens säljare Per-Olof Petersson. ”Det 
är roligt att prova något nytt”, säger inköps-
chef Sven Larsson på Derome.

Brubakken har på kort tid kommit in på 
sågverksmarknaden och blivit en betydande 
leverantör av sågverkstruckar. Truckarna har 
en rad innovativa lösningar för snabbare och 
effektivare hantering, men också bättre åt-

komst vid service. Marknaden har upptäckt 
styrkan och driftsäkerheten hos truckarna, vil-
ket bekräftas av sågverken i Deromegruppen.

”SMV Konecranestruckarna är riktigt bra, 
tystare, mycket starkare och drar mindre die-
sel”, säger Torbjörn Lundin, truckförare på 
sågen Veddige.

TILLGÄNGLIGHETEN
Enligt Stefan Gustavsson på Annebergssågen 
är det av största vikt att kunna ha direktkon-
takt med teknikerna och att ha snabba leve-
ranser av reservdelar, vilket var ett stort skäl att 
välja Brubakken och SMV. Brubakken har ökat 
både sin service- och marknadsorganisation 
kraftigt senaste åren och har ambitionen att 
bli en av de största aktörerna på marknaden.



Planlaser som är helt
självnivellerande och 

även utrustad med 
lutningsfunktion

Multifunktionell Plan-& Vertikal laser 
med finesser som smart skanning, 
lutningsfunktion & lodpunkt.

Två-falls laser som sätter en ny standard 
med sin enkelhet och som även kan 
användas vertikalt.

360° Maskinmottagare med lutningsindikator 
och med flexibelt fäste för enkel & säker 
montering.

Rörläggningslaser med GRÖNT laserljus, 
“4ggr bättre synbarhet” och med 
automatisk inriktning i sidled.

www.blinken.eu

Karlstad
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Göteborg
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Stockholm
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Helsingborg
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En ny generation 
glättare från 
Swepac

Swepac breddar sitt välkända produktprogram av vibratorplattor 
med glättningsmaskiner för planing och glättning av färsk betong. 
Vi lanserar nio grundmodeller i olika utföranden med bensin- eller 
eldrift. Gemensamt för modellerna är att de stryktåliga och drift-
säkra med låga drifts- och underhållskostnader som resultat.

Många alternativ och smarta lösningar
Kort eller långt handtag, skruv- eller snabbinställning (quick-pitch) 
av bladvinkeln, med eller utan hjul - möjligheterna är många. Och 
sist men inte minst viktigt - ett väldimensionerat handtag med 
ergonomiskt dödmansgrepp “Easy Grip” som är lätt att hålla i, 
även under långa arbetsdagar.
 
Lätt att byta blad och göra service
Endast en enda sprint per blad förenklar bladbyten och vid 
rengöring eller service tippas maskinen enkelt bakåt utan att 
motorolja kan rinna in till förgasare eller luftrenare.
Läs mer på www.swepac.se

Välkommen att prata betong- och packningsmaskiner 
med oss!
Glenn Eriksson: 070-635 38 14, Thomas Ekstrand: 070-598 06 02,
eller Daniel Bransell: 070-598 06 11.

SERVICEN VIKTIG NÄR DEROME 
INVESTERAR I NYA SÅGVERKSTRUCKAR
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Husqvarna Construction Products, en gigant inom hål-
tagning och rivning med tillverkning tre på kontinenter. 
Det var länge sedan allt utgick från fabriken i Jönköping 
som främst var känd under namnet Dimas. Men faktum är 
att Jönköpingsfabriken fortsatt spelar en väldigt viktigt 
roll i Husqvarnas tillverkning av diamantverktyg för den så 
kallade Heavy User-sektor och är dessutom huvudkontor för 
det svenska säljbolaget.

HJÄRTAT AV HUSQVARNA

Många typer av produkter bär varu-
märket Husqvarna, bolaget som 
funnit i över 325 år. För vår bransch 

går tankarna dock främst till Husqvarna Con-
struction Products utrustning för håltagning, 
rivning, anläggningsarbete, slipning och pole-
ring av betonggolv samt ett brett sortiment av 
diamantverktyg. Produktutvecklingstakten är 
hög, marknadsföringen kraftfull och organi-
sationen den största i branschen, inte bara i 
Sverige utan även internationellt. Unikt för 
tillverkaren är också att en stor del av vinsten 

Från vänster Peter Kling, produktion-
schef i Jönköping, Hans Lück, chef för 
svenska försäljningsbolaget och Per 
Hellström, Area Manager för Ryssland, 
Baltikum och delar av Östeuropa.

plöjs ner i nya utvecklingsprojekt och går till-
baka till branschen så att säga. 

SÄRPRÄGEL SOM 
MEJSLADES UT PÅ 1970-TALET
Men var ligger hjärtat av Husqvarna? Det finns 
många svar på den frågan men om tidningen 
Professionell Demolering själv får svara lutar 
det nog åt Jönköping trots att staden med 
samma namn, där Husqvarna grundades, 
bara ligger några kilometer bort. Husqvarna 
Construction Products globala huvudkontor 

och centra för produktutvecklingen av maski-
ner ligger dock i Jonsered utanför Göteborg. 
Huvudsäte för utveckling av diamantverktyg 
ligger i Ath i Belgien. Den här artikeln tar 
dock sikte främst på verksamheten i Jönkö-
ping och hur tillverkningen utvecklats där. 
Man måste komma ihåg att Husqvarna Con-
struction Products är ett gigantiskt bolag med 
många förgreningar och det krävs många 
spaltmetrar för att ge rättvisa åt alla enheter 
inom bolaget. Men tillverkningen i Jönköping 
har sedan Professionell Demolering startades 
1995, tillsammans med andra svenska tillver-
kare, spelat en väldigt viktig roll för tidning-
ens utveckling. Bolaget hette dock Dimas på 
den tiden vilket väcker minnen för många av 
de som varit med i branschen under många 
år. Det var därför Professionell Demolerings 
utsände begav till Jönköping inför framställ-
ningen av den här artikeln. Det passar dess-
utom särskilt bra med tanke på att tidningen 
Professionell Demolering firar 20 år i år.

Det som idag är Husqvarna Construction 
Products byggdes en gång upp runt bolagen 
Partner och Dimas. Partners kapmaskiner äg-
des av Electrolux och man behövde en tillver-
kare av dimantverktyg till sina kapar. Det var 
så Dimas förvärvades av Electrolux 1987. Men 
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Lödning av borr.

med köpet av Dimas följde så mycket mera. 
Under 1990-talet och en bit in på 2000-talet 
skedde stora förändringar inom företagsgrup-
pen. Kraftfulla förvärv genomfördes både i 
USA och Europa. Bolagsgruppen bytte namn, 
först till Electrolux Construction Products 
och när verksamheten bröts loss från Elec-
trolux till Husqvarna Construction Products. 
Verksamheten inom Dimas och Partner blev 
själva startskottet för ett mycket större sam-
manhang. Dimas fabrik i Jönköping är idag en 
tillverkningsenhet bland många andra Hus-
qvarna-fabriker i Europa, USA och Kina. Men 
vilken betydelse har egentligen Husqvarnas 
fabrik i Jönköping idag? Är det bara en bricka 
i spelet? Fabrikerna har behållit sin särprägel, 
en särprägel som mejslades ut redan i mit-
ten av 1970-talet. Verksamheten i Jönköping 
startades i liten skala 1977 på samma plats 
som den ligger idag. Men inte mycket är sig 
likt från tiden då bolaget hette Dimas. Den 
ursprungliga tomten är idag bebyggd till 
närmare 90 procent, i vissa delar i två plan. 
När Professionell Demolering besöker är det 
Husqvarnas försäljningschef i Sverige, Hans 
Lück, Area Manager för Norra Europa, Per 
Hellström och produktionschef Peter Klint 
som tar emot.

“SKRÄDDARSYTT I STORA SERIER”
“Vi kanske inte pratar så mycket om det men 
faktum är att tillverkningen i Jönköping är 
ett viktigt nav i hela Husqvarna-apparaten. 
Tillverkningen i Jönköping är huvudfabrik 
för hela det så kallade “Heavy Users-sorti-
mentet” i Europa. Vi förser först hela Europa 
med produkter men exportera även i stor 
utsträckning till Husqvarna-kontor runt om 

i hela världen”, säger Pe-
ter Klint.

Viktigt att påpeka är 
att i Jönköping tillverkas 
uteslutande diamant-
verktyg. Centra för ut-
veckling av diamantverk-
tyg ligger som nämnts i 
Ath men man har även 
en del lokal produktut-
veckling i Jönköping som 
exempelvis produktion av 
prototyper.

“Vår styrka i Jönköping 
har alltid varit korta be-
slutvägar, platt organisa-
tion och därmed snabbt 
fotarbete. Inte minst till 
den nordiska marknaden 

kan vi snabbt skräddarsy produkter i korta el-
ler långa serier för våra kunder och garantera 
minimala leveranstider men samtidigt pro-
ducera stora mängder standardverktyg när 
behovet finns”, säger Hans Lück.

“Att vi är bra på att skräddarsy och anpassa 
våra produkter till arbetsuppgiften har att 
göra med vårt upplägg på vår produktion ock-
så. Vi följer vårt eget utvecklade produktions-
system kallat HOS – Husqvarna Operation 
System som är kopplat till LEAN-modellen. 
Vårt arbetssätt drar både enskilda kunder och 
hela regioner nytta av”, tillägger Klint.

HOS genomsyrar all verksamhet inom 
Husqvarna Construction Products och om-
fattar företagets alla fabriker och säljbolag. 
Systemet implementerades 2010 och samtlig 
personal genomgår löpande internutbild-
ningar avseende systemet. Systemet berör 
samtliga anställda och koordineras av en 
person per fabrik. Det fina med systemet när 
man arbetar med det kontinuerligt är att man 
snabbt kan spåra ett problem och åtgärda det 
eller hitta lösningar och förbättringar.

De diamantverktyg som produceras i Jön-
köping lagerförs i centrallager i Jönköping, 
Metz i Frankrike och Ostrava i Tjeckien så 
att de snabbt kan vara ute hos kund. Produk-
tionsupplägget bygger på att man tillverkar i 
takt efter inkomna order och ledtiden ligger 
på mellan 0 till 5 dagar. Att produktionen 

är baserad efter orderingången innebär inte 
att man inte lagerför vissa produkter. Det 
finns alltid verktyg i lager men saldot hålls 
så lågt som möjligt. Tack vare den snabba 
produktionstakten kan man på väldigt kort 
tid producera en stor mängd verktyg. Till-
verkningen är uppdelad på våtkapklingor 
för vägg- och golvsågning i diametrar från 
500 till 2000 mm. Vidare tillverkas lasersvet-
sade torrkapklingor framförallt för hand-
hållna maskiner i diametrar från 300 till 
500 mm. Man tillverkar kärnborr från 6 till 
2000 mm i längder från 100 till 6000 mm. 
Utöver detta produceras mer än 2 miljoner 
diamantsegment i 300 olika varianter per år. 
I Jönköping produceras också det välkända 
Diagrip-sortimentet som är lite Husqvarnas 
svar på metoden om positionerade diaman-

Peter Klink (vänster) visar upp de magisk 
diamantpellets som används i framställningen 
av Diagrip-segmenten. Övriga på bilden är 
Hans Lück och Markus Andersson, Husqvarnas 
kallpressningsavdelning.

Husqvarnas nya högfrekvensstyrda 
kedjesåg, K 650 Chain.

Diamantverktyg tillverkade i Jönköping.
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ter i segmentet för att öka avverkning och 
livslängd. Men i Husqvarnas fall handlar det 
inte direkt om en positionering av diaman-
terna utan Diagrip är en helt egen utvecklad 
vetenskap som utvecklats i Ath. Naturligt-
vis är det hemligt hur man går till väga men 
man kan säga att segmentet är uppbyggt av 
Diagrip-pellets som består av diamanter och 
bindemedel. Enligt Klint erbjuder Diagrip-
principen ett oerhört kraftfullt segment 
med oöverträffad avverkningskapacitet. PDs 
utsände fick besöka det hemliga rummet där 
Diagrip-pellets tillverkas men fotografering 
var naturligtvis uteslutet.

I övrigt kanske inte själva produktionsan-
läggningen i Jönköping skiljer sig så mycket 
från andra tillverkare. Principerna för de olika 
produktionsmetoderna är de samma men 
Jönköping-fabriken lyckas hålla en mycket 
hög produktionstakt med bevarad och även 
förhöjd kvalitetsnivå tack vare en rad olika 
faktorer. HOS-systemet, som vi nämnt om, 

har en avgörande betydelse i förening med att 
man använder sig av en modern maskinpark 
och ett noga utformat och övervakat produk-
tionsflöde samt täta kvalitetskontroller i varje 
led av tillverkningen. I genomsnitt arbetar 
man tvåskift men går ibland upp till treskift 
då orderingången kräver det. 

STARK STÄLLNING
Tillverkningen i Jönköping utnyttjar fabriks-
lokalerna maximalt. Det finns idag inte så 
mycket utrymme att växa för de 60 perso-
ner som arbetar på fabriken. I lokalerna hu-
serar även det svenska säljbolaget som leds 
av Hans Lück. Per Hellström, som arbetat 
länge inom Husqvarna-organisationen, och 
är Area Manager för Norra Europa utgår 
även från Jönköpingskontoret. Ett sätt att 
frigöra mera produktionsyta kanske skulle 
vara att separera de som arbetar med för-
säljning- och marknadsföring från produk-
tionen. Men en viss trångboddhet beror på 
en gynnsam verksamhet. Något som Hans 
Lück understryker. “Faktum är att vi har 
upplevt en lång rad av gynnsamma år då vi 
ökat vår omsättning. Under 2014 ökade vi 
några procent både på diamantverktyg och 
maskiner och jag räknar med en fortsatt ök-

ning i år. För mig tyder det på att vi gör helt 
rätt saker och det ska vi fortsätta med”, säger 
Hans.

Även om hela landet är viktigt för Lück 
så är det storstäderna, Stockholm, Göteborg 
och Malmö, som dominerar med dryga 60 
procent av försäljningen. Här har också Hus-
qvarna egna kundcenter sedan länge. Att man 
fortsatt har en stark ställning i Sverige är det 
nog ingen som tvekar på. “Men konkurrensen 
är hård så man får aldrig slappna av”, inflikar 
Lück. En viktig fördel i arbetet för det svenska 
säljbolaget som Lück framhåller är närheten 
till både produktutveckling och tillverkning 
som ligger i Sverige. “För oss och framförallt 
kunderna är det en styrka att veta att produk-
terna faktiskt tillverkas till stor del i Sverige 
och inte i något avlägset land. Diamantverk-
tyg kan skräddarsys för uppgiften då de pro-
duceras i Jönköping. Jag tror inte att alla våra 
kunder faktiskt är medvetna om det”, säger 
Lück.

Diagrip-serien från Husqvarna.

Husqvarnas nya fjärrstyrda golvslip.

Nya Vericut från Husqvarna.  

Lödning av segment.

Peter Kling visar en torrkap-
klinga snart redo för leverans.
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H SERIEN

H SERIEN

• Utmärkt sikt

• Optimal ergonomi

• Framtidsorienterad motorteknologi

• Överlägsen klättringsförmåga

• Kompakt envalsvält

NY 7 - TONSVÄLT
H SERIEN – NYA MODELLER FRÅN HAMM.

ROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES www.wirtgen.se

Wirtgen Sweden
Alvesta 0472 - 100 91 . Göteborg 031 - 748 31 31
Frövi 0581- 80 400 . info@wirtgen.se

Diamantverktyg tillverkade i Jönköping. 
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Med sina diamantverktyg och maskiner 
för håltagning och rivning har man ett starkt 
grepp och framförallt rivnings- och håltag-
ningsbranschen. Med sina kapmaskiner bred-
dar man kundsegmentet till att även gälla den 
generella bygg- och anläggningsbranschen. 
Rentalmarknaden är också viktig och något 
som man satsar starkt på. Man är bland annat 
medlemmar i landets två branschföreningar 
för uthyrning, Hyrex och Swedish Rental As-
sociation. För uthyrning passar i princip hela 
sortimentet in med tyngdpunkt på kapma-
skiner, golvslipar, stofthanterare och borrsys-
tem. En viktig del i att lyckas är också service 
och reservdelar. Ett nytt kundcenter öppna-
des för en tid sedan i Göteborg. Nu förstär-
ker man även i Stockholm genom att man 
anställt Magnus Håkansson Servicetekniker 
och Andreas Gustafsson Regionschef.I Göte-
borg har också en Lars Castrol anställts som 
servicetekniker.

Rekrytering av säljare i Stockholm är 
igång, ny säljare planeras även för Göteborg. 
Husqvarna utökar numerären av medarbe-
tare för att kunna leva upp till sina kunders 
förväntningar. 

 Vårt mål är att maskinerna som varit på 
service ska vara tillbaka hos kund på 3-5 da-
gar. Idag består det svenska säljbolaget av 20 
personer varav 13 arbetar med försäljning.

ÖKAR I ÖVRIGA NORDEN
Men det är inte bara i Sverige som Husqvarna 
ökar. Man har också en stark ställning i övriga 
nordiska länder enligt både Lück och Hell-
ström. “Vi är marknadsledande både i Norge 
och Danmark. I båda länderna har vi dessut-
om förstärkt säljkårerna på grund av att vår 
verksamhet expanderat. I Danmark värvades 
nyligen Anders Östergaard till VD-posten”, 
men även i Norge och Finland har nya lands-
chefer antällts”, säger Per Hellström.

Det norska säljbolagets huvudkontor lig-
ger i Oslo samt att man har ytterligare två ex-
terna servicecentra i Bergen och Trondheim. 

I Danmark ligger huvudkontoret i Köpen-
hamn och man har egna servicecenter både 
på Själland och Jylland.

I Finland är Husqvarna definitivt bland 
dom “topp 3” största leverantörerna, enligt 
Hellström. Det egna dotterbolaget ligger i 
Vaanta utanför Helsingfors. Även här ökade 
man sin omsättning under 2014 jämfört med 
året innan.

Även i år lanserar Husqvarna en rad nya 
produkter. Det var på den amerikanska 
mässan World of Concrete som de visades. 
I Sverige är det dessvärre lite tunt i år med 
branschmässor för den här sektorn. När-

maste mässa där nyheterna presente-
rades var Intermat i Paris i mitten av 
april. Bland nyheterna är tveklöst den 
största nyheten en högfrekvensstyrd 
kedjesåg med beteckningen K 6500 
Chain. Sedan har man lanserat bensin-
kapen K 970 samt två nya golvsågar, FS 
5000D och FS 7000D. En annan nyhet 
är den uppgraderade golvslipmaski-
nen PG 820 RC numera med fjärrstyr-
ning. Man har också lanserat en ny 
stofthanterare kallad DC 3000. Nytt 
är också torrkapklingserien Vari-Cut. 
Lück flaggar också för att fler nyheter 
kommer att lanseras under året men 
han vill inte gå in på vad. 
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KOMPAKT BORRSKRUVDRAGARE 
SKAPAR MOMENT PÅ MASKINEXPO

Borrskruvdragaren M18 BLDD-502C är en-
dast 174 mm lång. Kraften levereras med 
kolborstfri motor på 18 volt. Den har 13-milli-
meters metallchuck som ger enkla bitsbyten, 
18-stegs momentinställning plus borrläge, 60 
Nm, med 450/1800 varv per minut.

Maskinen klarar 13 millimeters borrdiameter i 
stål och 38 millimeter i trä. Det elektroniska över-
belastningsskyddet Redlink i verktyg och batteri 
garanterar maximal uthållighet. Maskinen har 
handtag av typen softgrip, bälteshållare och in-
byggd LED-lampa som lyser upp arbetsytan.

Redlithium-ion-batterier ger lång drifts-
tid och optimal hållbarhet. Batteriindikator 
visar hur mycket ström som finns kvar. Vik-
ten inklusive batteri är 2,0 kg. Milwaukee 
M18BLDD-502C levereras med dubbel upp-
sättning av Redlithium-ion-batterier på 5,0 
Ah, 100-minuters laddare och väska.

www.milwaukeetool.se

Den kompakta, starka och fullutrustade 
borrskruvdragaren M18 BLDD-502C från 
Milwaukee möter proffsen på MaskinExpo, 
som hålls på STOXA den 28-30 maj. Där 
visas borrskruvdragaren av TTI-EMEA.

EN STOR NYHET 
FRÅN SILA 
SILA 5000A2 är med sin kapacitet 
på 4200 m3/h framtagen för att rena 
luften i stora rum och hantera stora 
mängder damm. Maskinen är utrus-
tad med två stycken HEPA-H13 filter 
på totalt 26,86 m2 satta på höjden. Den 
unika konstruktionen gör att det övre 
filtret blir mindre belastat med tungt 
damm vilket förlänger luftrenarens 
kapacitet. Tack vare att maskinen har 
två stycken utblås, kan man både skapa 
undertryck samtidigt som man kan 
cirkulera luften. Trots maskinens höga 
kapacitet förbrukar den endast 2 x 500 
Watt.

SILA 5000A2 är försedd med två 
grovfilterluckor som gör grovfilterbytet 
snabbt och enkelt. Samtidigt skyddas 
HEPA-filtret mot slag och stötar tack 
vare grovfilterluckans konstruktion. 
För snabb och enkel förflyttning är 
maskinen utrustad med stora  punkte-
ringsfria hjul. Maskinen kan transpor-
teras liggande. SILA 5000A2 är även 
försedd med lyftögla, en filtervakt per 
filter samt steglös hastighet.

SILA 5000A2 använder samma 
grov-, HEPA-filter och evakuerings-
slang som SILA 2000A2, vilket under-
lättar lagerhantering och beställnings-
rutiner.

TILLBEHÖR
Som tillbehör finns SILAS Sanerings-
ram, en magnetisk ram som gör att man 
slipper använda tejp mot luftrenaren 
när man har byggt tillfälliga väggar. Is-
tället för traditionella evakueringsslang-
ar använder vi oss av engångsslang som 
levereras på en 200 meter lång rulle. EXPANSION OCH NY SÄLJARE PÅ CARLSSON & CO AB

”Nu stärker vi på Carlsson & Co AB vår 
fältnärvaro ute hos befintliga och nya 
kunder genom ett förvärv av Mattias 
Olsson som tidigare arbetat som leve-
rantör till oss.”

Mattias bakgrund är från tillverkning 
och försäljning av GPS-larm där han bl.a. 
har varit ansvarig för entreprenad och 
maskuthyrningsföretag. Han har också 
erfarenhet av att skapa distributörer och 
återförsäljarnät.

 “Det är med stor tillförsikt jag ser 
fram emot att få vara med i Carlsson & 

Co AB:s expansion som nu sker både på 
hemmaplan och ute på fältet. Carlsson 
& Co AB är med sina 22 år i branschen, 
ytterst väletablerade. Dom arbetar mål-
medvetet och långsiktigt och därtill ser 
vi nu klar ökad efterfrågan på våra pro-
dukter. Det ska därmed bli ett stort nöje 
att föra ut dessa produkter till allt fler 
nöjda användare”, säger Mattias. 

 Mattias kommer utföra maskinvis-
ningar ute hos kunder, samt på mässor 
och evenemang. 

www.carlsson-co.se



SAMMA LJUS, 
NY KÄLLA
 
Nu har vi nöjet att lansera 
vårt nya lystorn med LED-
belysning.

QLB 60 är en ytterst energi-
effektiv ljuskälla som minskar 
både kostnader och  
miljöpåverkan.

Det är det vi kallar hållbar 
produktivitet.

TEMPORÄRA ANLÄGGNINGAR

GEDA LIFTAR OCH BYGGSPEL
Dagens GEDA Lift och GEDA Mini/Maxi
är av enastående kvalitet och är
resultatet av över åtta årtionden Know-
How och ständig vidareutveckling.

Flertalet innovativa lösningar möjliggör 
effektiva materialtransporter av upp till 
250 kg per lastning.

Robusta och enkla att hantera.

info@bvm.se
www.bvm.se

EXPANSION OCH NY SÄLJARE PÅ CARLSSON & CO AB
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Topcon var pionjärer med 
grönt laserljus, (4ggr bättre 
synbarhet än rött laserljus) 
för nästan två decennier se-
dan. Idag är den patenterade 
GreenBeam® tekniken det 
obestridda valet för entrepre-
nörer som vill ha den högsta 
produktiviteten vid alla sina 
rörläggningsarbeten”, säger 
Ulrich Hermanski, director 
Topcon Europé Construction 
Business. ”I Topcons rörlägg-
ningslasrar ingår redan många 
funktioner som ger snabb upp-
ställning och ökad produktivi-
tet som inte finns på någon 
annan rörläggningslaser. Med 
nya TP-L5 har vi ökat tydlighe-
ten och ljusstyrkan i laserlju-
set, ökad kontrast i displayen 
och förbättrad batteridrifttid 
med 20% på grönt laserljus”.

Varför Grönt? Det är det 
mest synbara laserljus någon-
sin! Faktum är att Grönt laser-
ljus är upp till 4ggr synligare än 
konventionellt laserljus. Man 
använder laserljuset istället för 
att leta efter det, vilket i sin tur 
gör rörläggningen enklare och 
snabbare. 

TP-L5 serien erbjuder två 

modeller, en med grönt laserljus 
och en med rött laserljus. 

Båda modellerna har den 
exklusiva automatiska inrikt-
ningen i sidled SmartLine® för 
snabb inriktning och har en 
lutningsinställning från -15% 
till 40%, helautomatisk själv-
nivellering, helgjutet alumi-
niumchassi, IP standard IPX8 
och möjlighet att köra med 
alkaliska batterier.

”TP-L5 har även ett mycket 
brett sortiment av tillbehör 
och den kommer också med 
Topcons 5 års garanti”, säger 
Hermanski. ”En Topcon rör-
läggningslaser ger dig mer val-
möjligheter, mer mångsidig-
het, mer förtroende och mer 
tillförlitlighet som i sin tur ger 
dig kvalité på ditt arbete.”

TOPCON LANSERAR NYA 
RÖRLÄGGNINGSLASRAR TP-L5 

Nya teleskoplastare 
Den nya teleskoplastaren Liebherr TL432-7 erbjuder stor bredd i 
användningsområden, allt från krävande jobb inom byggsektorn 
till rena industriapplikationer. Maskinen premiärvisas av Lieb-
herr-Sverige på årets MaskinExpo, den 28-30 maj.

Liebherr TL432-7 har steglös hydrostatisk drivning. Särskilt 
utmärkande för teleskoplastaren är den kraftiga bommen, den 
precisa hydrauliken och det intelligenta elektroniska kontrollsys-
temet Liebherr Litronic.

www.liebherr.se
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HÖGRE PRODUKTIVITET 
MED NYTT LJUSTORN 
FRÅN ATLAS COPCO

Atlas Copco QLB 60 har fyra LED-lampor 
på 350 watt vardera. Detta ger högre ljus-
styrka och bättre täckning än vad som nor-
malt fås från 4 x 1 000 watt metallhalidlam-
por. Ljustornet är också miljövänligt och 
orsakar upp till 75 procent mindre koldiox-
idutsläpp än ett traditionellt ljustorn med 4 
x 1 000 watt metallhalidlampor.

QLB 60 ger betydande besparingar i 
flera led. Driftkostnaderna kan sänkas med 
upp till 95 procent tack vare de olika fjärr-
startalternativen – bland annat fotoceller 
och veckotimer. Lägre bränsleförbrukning 
(0,5 liter per timme för 260 timmars obe-
roende drift), smidig manövrering med det 
intuitiva reglerdonet Lc 1003 samt en enkel 
installation tack vare kompakta mått – allt-
sammans hjälper till att sänka driftkostna-
derna.

Underhållskostnaderna kan sänkas med 
upp till 34 procent tack vare enkel service 
via fyra servicepaneler, kostnadseffektiva 
förbrukningsartiklar och ett långt service-
intervall på 500 timmar. Den totala ägande-
kostnaden för QLB 60 kan därmed sänkas 
ytterligare. QLB 60 är den mest kompakta 

enheten på marknaden vilket minimerar 
kostnaderna för transport och installation. 
Tack vare de kompakta måtten kan hela 22 
enheter lastas på en 13 meters lastbil. Enhe-
terna har galvaniserade spår för gaffeltruck 
och en lyftbalk underlättar placeringen på 
arbetsplatsen. Det går snabbt och lätt att 
placera ut belysningen där den behövs med 
en stabil och vertikal mast som kan sträckas 
ut upp till åtta meter och vridas 340 grader.

”QLB 60 har alla de senaste fördelarna 
inom LED-belysning. De enskilda lampor-
na drar bara 350 watt vardera, men detta 
ger bättre ljusstyrka än en genomsnittlig 
metallhalidlampa på 1 000 W. Långa ser-
viceintervall och robusta högkvalitets-
komponenter bidrar också till prestanda 
dag efter dag”, säger Sergio Salvador, som 
är produktmarknadschef hos Atlas Copco 
Portable Energy.

Ljustornet passar en stor mängd uppgif-
ter inklusive musik- och sportevenemang, 
bostads- och vägbyggen, tillfällig allmän 
belysning samt uppgifter inom olje- och 
gasindustrin.

www.atlascopco.se

Rätt ljus är en förutsättning för att kunna göra jobbet både säkert och effektivt. 
På MaskinExpo, den 28-30 maj, visar Atlas Copco vad LED-teknik och special-
optik betyder för event- och byggbranschen. Nya ljustornet QLB 60 är både 
kompakt och kostnadsbesparande.

EUROPELIFT SLÄPVAGNSLIFTAR 
KOMMER TILL SVERIGE
Släpvagnsliftar från EuropeLIFT kombinerar 
ett mycket konkurrenskraftigt pris med hög 
kvalitet och avancerade funktioner. Företaget 
kommer att premiärvisa EuropeLIFT på årets 
MaskinExpo 28-30 maj i monter 978. Euro-
peLIFT kommer att visa upp 13 & 15 meters 
modellerna på mässan. 

EuropeLIFT är ett ungerskt företag med 
erfarenhet av liftproduktion sedan 1995. Euro-
peLIFT säljer och levererar liftar i hela Europa.

EuropeLIFT gör nu fyra olika modeller 
med 10, 13, 15 och 18 m arbetshöjd. Standard 
drivning är med 230 V. Alla liftar, utom 10 m, 
kan valfritt extrautrustas med batteridrift, 
Honda-driven hydraulpump eller en motor-
driven 230 V generator. Annan tillvalsutrust-
ning är korgrotation och drivning på hjulen 
(”Robson”-rullar) för flyttning av liften. 

Liftarna är mycket mångsidiga och kan 
nå svårtillgängliga platser tack vare sin bom-
konstruktion och korgens jibarm. Liftarna 
kontrolleras enkelt och precist med propor-
tionella elektro-hydrauliska joysticks. Kon-
struktionen är mycket servicevänlig för att 
garantera ett långt och kostnadseffektivt liv.

EuropeLIFT kommer att ha ett mycket 
konkurrenskraftigt pris och är en kvalitetslift 
med endast de bästa elektriska och hydraulis-
ka komponenterna från ledande europeiska 
producenter.

EuropeLIFT har sålt ett stort antal släp-
vagnsliftar i Holland, Tyskland och Norge 
och satsar nu seriöst på en etablering i Sverige 
tillsammans med Carlsson & Co AB i Falken-
berg. Carlsson & Co AB har varit i lift-mark-
naden sedan 1993 och säljer även den välkän-
da Denka-liften och den larvgående Easy-Lift.

www.carlsson-co.se
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En nysatsning mitt i “BLINKEN”
Efter år av intensivt arbete 
och resande i Skandinavien 
och övriga Europa så var det 
dags att för Christer Åslund 
att vända hemåt igen och nu 
är han tillbaka men i egen 
regi, i samma bransch med 
samma produkter och lite till.

Om man rör sig lite grann runt om i 
världen och arbetar inom byggindu-
strin så stöter man regelbundet på 

bekanta varumärken som dyker upp på de 
mest besynnerliga ställen. Listan på sådana 
multinationella varumärken kan göras lång. 
Men i den här artikeln skall vi stanna till vid 
ett, nämligen Topcon. Ett varumärke som 
närmast blivit synonymt med Laser, GNSS 
och Maskinstyrning.

GEDIGEN BAKGRUND
I Sverige har Topcons produkter sålts i många 
år. Verksamheten bedrevs via Topcon Europé 
svenska dotterbolag Topcon Scandinavia AB. 
Men i mars 2013 ritades kartan om på den 
svenska marknaden och en av orsakerna till 
det är Christer Åslund, tidigare Affärsområ-
deschef för laser och maskinkontroll på Top-
con Europé med hela Europa som arbetsfält.

“Jag anställdes på Topcon Scandinavia AB 
1996 och arbetade fram till 2006 som För-
säljningschef för Topcon laser. Mellan 2006 
och 2011 arbetade jag på Topcon Europé som 
Försäljningschef för Skandinavien och Balti-
kum. Året 2011 utsågs jag till Affärsområdes-
chef på Topcon Europé för laser och maskin-
kontroll med hela Europa som arbetsfält. 
Men efter 7 år så fick det räcka, jag var stän-
digt på resande fot och hade hur många res-
dagar som helst under många år. Jag trivdes 
med jobbet och det gick väldigt bra, men så 
började man att fundera på om det var värt 
att hålla på att resa runt i Europa så här. Skall 
man lägga ner så många timmar så skulle det 
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En nysatsning mitt i “BLINKEN”
kännas bättre att göra det i ett eget företag”, 
berättar Christer.

Men Christers arbete med försäljning av 
olika mätinstrument började långt tidigare än 
tiden med Topcon. Christer anställdes redan 
1986 på företaget Byggmek som var en av de 
första att introducera mätinstrument som 
laser för bygg- och anläggningsbranschen i 
Sverige. Verksamheten snurrade på med en 
väldig fart och man hade depåer över hela 
landet. Christer kommer ihåg att på den ti-
den kunde en bygglaser kosta omkring 65 000 
kr och idag är priset bara en bråkdel för en 
dessutom mycket bättre laser. Byggmek köp-
tes sedermera upp av Spectra Physics. I den 
här vevan kom även Christers kollega Mats 
Berntsson in i mätinstrumentbranschen. 
Mats är sedan länge förknippad med Topcon 
i Göteborg. 

TOPCON FÖRST 
MED GRÖNT  LASERLJUS
Laserinstrument hade kommit till den 
svenska bygg- och anläggningsbranschen för 
att stanna. Året 1996 värvades Christer av 
Mats till Topcon och under ett par år star-
tades depåer i Karlstad, Malmö, Göteborg 
och Sollentuna. Försäljningen ökade kraf-
tigt från år till år och många nya produkter 
med ny teknik lanserades. Bland annat lan-
serade Topcon de första lasrarna med grönt 
laserljus 1996 som man var helt ensamma 
om. “Det var en fantastiskt inspirerande 
tid och verksamheten gick som på räls. De 
stora produktgrupperna blev Laser, GPS och 
utrustning för maskinstyrning av entrepre-
nadmaskiner. Topcon expanderade kraftigt 
över hela världen och man förvärvade också 
en rad olika bolag samt etablerade sig på 
marknad efter marknad. De tre globalt le-
dande tillverkarna inom nämnda områdena 
utkristalliserades på den här tiden, vilka är 
Topcon, Leica och Trimble, och det förhål-
landet gäller även idag”, berättar Christer.

Men trots detta “flow” valde Christer att 
vända tillbaka till den svenska marknaden 
2012 och samma år började Christer sin dis-
kussion med det norska företaget Blinken A.S. 
i Fredrikstad som sålt Topcons utrustning 
under många år på den norska marknaden. 
Samtalen med ägarna i Blinken A.S. ledde till 
ett samarbete och att tillsammans starta upp 
bolaget Blinken Tools AB i Sverige. I samband 
med detta så ville Topcon Europé att Christer 

tog över återförsäljarskapet av Topcon Laser 
på den svenska marknaden. Den personal i 
Sverige som tidigare arbetat i Topcons egna 
svenska dotterbolag följde med över till Blin-
ken Tools AB. “Det nya upplägget med Blin-
ken i Sverige och Norge som Topcons laser 
representanter var en perfekt lösning som 
gillades av Topcons ledning i Nederländerna”, 
berättar Christer.

BLINKEN TOOLS I 
SVERIGE SEDAN MARS 2013
Officiellt öppnades Blinken Tools AB den för-
sta mars 2013. Huvudkontoret flyttades till 
Lamberget i Karlstad istället för Göteborg där 
det legat tidigare och region-& servicekontor 
finns kvar i Mölndal och Sollentuna. Christer 
Åslund är idag vd för verksamheten och delä-
gare i Blinken Tools AB tillsammans med de 
tre ägarna i Blinken A.S.  

“Det nya upplägget med Blinken Tools AB 
känns väldigt bra. Båda sidor vann på uppläg-
get, det vill säga Topcon Europé och vi som 
jobbar i det nya bolaget. Upplägget blev “mitt 
i prick” eller varför inte “mitt i Blinken” som 
man säger i Norge. Jag kan inte påstå att jag 
arbetar mindre men jag bestämmer takten 
själv och så håller jag mig främst på hemmap-
lan, det vill säga den svenska marknaden.”, 
säger Christer. 

Organisationen ser inte så annorlunda ut 
heller. Det är samma manskap som tidigare 
inom bolaget så kunnandet och expertisen 
finns kvar. Nytt är dock att Christers fru 
Carina numera arbetar i bolaget och även 
sonen Jesper. Förutom Topcon´s lasersorti-
ment så har man dessutom breddat produkt-
programmet avsevärt, något som inte var 
så lätt tidigare då bolaget ägdes av Topcon 
Europé. Idag är man 13 anställda och under 
2013 omsatte man drygt 25 Mkr. Förra året 
hamnade omsättningen på 32 Mkr och man 
uppskattar att hamna på cirka 37 Mkr under 
2015. 

“Det har snurrat på oerhört bra och vi har 
uppnått högsta kreditvärdighet på bara ett 
par år. Topcon har riktigt bra laserprodukter, 
ligger hela tiden långt framme och är väl inar-
betat i Sverige och kunderna kommer tillbaka 
vilket måste tyda på att vi gör ett bra jobb”, 
säger Christer.

BREDARE SORTIMENT
Andra produkter i sortimentet, förutom Top-
con, är Sokkia. Sokkia var ursprungligen en 
konkurrent till Topcon men som förvärva-
des av Topcon Corp. 2009. “Lanseringen av 
Sokkia GNSS produkterna startade vi upp i 
ganska blygsam skala i mars i år då vi deltog 
på mässan Position 2015. Vi har tagit det lite 
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KORT OM TOPCON
Topcon Corporation är ett japanskt bolag som 
grundades 1932 i Tokyo. Man har två ben att stå 
på, utrustningar för optiker och Laser- Geodesi & 
maskinkontroll för bygg- & anläggningsbranschen. 
Under 2014 omsatte man nära 9 miljarder kronor 
och sysselsatte omkring 4000 personer. 

lugnt med introduceringen men kommer nu 
att köra på succesivt från våren- sommaren 
och jag är säker på att det kommer att lyfta 
företaget ytterligare”.

Man har också agenturer på andra varu-
märken i sortimentet. Man säljer amerikan-
ska varumärket PLS, som tillverkar profes-
sionella linje-, kryss- & punktlasrar. PLS är 
ett väldigt bra komplement till Topcons la-
sersortiment. 

En annan intressant produkt som kanske 
är lite otippad är att man säljer så kallade drö-
nare som tillverkas av schweiziska SenseFly. 
Produkterna säljs under namnet eBee och 
används vid applikationer såsom noggrann 
kartläggning av gruvor, stenbrott, skogar, 
byggarbetsplatser etc.

Vidare har man agenturen på Structron. 
Structron är redskap för bygg- och anläggning 
som tillverkas i USA och är kända för sin höga 
kvalitet med glasfiberskaft. Structron har fun-
nits på marknaden sedan många år och är ett 
av de största och populäraste märkena i USA. 
”Blinken Tools har sålt produkterna sedan 
2013 och omsättningen har redan ökat med 
30 procent. Produkterna säljs bland annat via 
våra distributörer som exempelvis Dahl, Swe-
dol, Ahlsell med flera.”

STORSÄLJARE OCH 
NYHETER FRÅN TOPCON
Men det så kallade “Bread and Butter” är för-
stås Topcon-sortimentet. Storsäljarna från 
Topcon är planlasern RL-H4C som i stor ut-
sträckning säljs till alla uthyrare & maskinför-

råd. En annan volymprodukt är tvåfallslasern 
RL-SV2S som är en väldigt populär anlägg-
ningslaser på den svenska marknaden. PLS 
krysslasrar är också en produkt som man 
säljer mycket av. Flödet av nya produkter är 
konstant från Topcon och det kommer nya 
produkter regelbundet. Senast ut är det så 
kallade BIM-konceptet Topcon LN-100 som 
är ett 3D utsättningsinstrument och rörlägg-
ningslasern TP-L5G med grönt laserljus. 

Christer ser framtiden med tillförsikt. Med 
Blinken-upplägget har man fått ett bredare 

sortiment och samarbetet med delägarna 
i Norge ger mera muskler i verksamheten. 
Hela sortimentet genomsyras dessutom av 
högkvalitativa produkter för proffsanvändare 
och det är i detta segment man vill vara place-
rade. Förutom produkterna kan man även er-
bjuda fullödig service och support vilket är en 
trygghet för kunden. Man erbjuder dessutom 
utbildningar av sina produkter. Alla Topcon-
produkter har dessutom fem års garanti, till-
lägger Christer.

www.blinkentools.se
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www.stigmachine.se % 0171-544 00
GRÄVMASKINER  HJULLASTARE  LÄGGARE  VÄLTAR  VIBROPLATTOR  KLISTERUTRUSTNING  ASFALTVERK  REDSKAPSBÄRARE   

2-10
TON

MINI MIDI 1–10 TON

PACKNING I VÄRLDSKLASS
7 MODELLER 
170 REDSKAP
Besök oss i monter E 517

Optimal kraft.
Välj grönt. 
Produktsortiment Bendof, ett välkänt varumärke för kraftfulla 
handhållna och stationära maskiner för byggindustrin.

Besök vår monter på Stoxa 28-30 maj 

Innovativa lösningar. Gröna verktyg.

Produkter för byggindustrin hitachi-powertools.se      
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PICKUP
10ST LÄNSPUMPAR PERSONALBOD

Vi är specialister på att sälja begagnade hyrmaskiner! 
Med över 100 000 besökare varje månad och köpare i över 60 länder.

Kontakta oss på 054 - 15 13 04 eller info@klaravik.se

TJÄNA PENGAR PÅ 
DIN GAMLA MASKINPARK!

www.klaravik.se

SÅLD FÖR 44 000kr SÅLD FÖR 42 500kr SÅLD FÖR 62 000kr

SSAB LANSERAR GREENCOAT 
FÖR DEN GLOBALA BYGGBRANSCHEN   

GreenCoat är SSABs nya varumärke för inno-
vativa och hållbara färgbelagda produkter till 
byggbranschen. GreenCoat-produkterna har 
en färgbeläggning som delvis utvecklats från 
växtolja i stället för traditionellt fossil olja, 
vilket minskar dess miljöpåverkan avsevärt. 
GreenCoat-produkterna är mycket resistenta 
mot korrosion, UV-strålning och repor, sam-
tidigt som de är enkla att forma.

Tack vare denna unika beläggning erbju-
der Green Coat många fördelar jämfört med 
traditionella material:

”Vi har 40 års erfarenhet av tester och ut-
omhusexponering av över 10 000 paneler på 
olika platser, både på den svenska västkusten 
och i Florida, USA. Panelerna har stått emot 
extremt hårt klimat och hårda väderförhål-
landen året runt, med snö, is, regn, sol och 
stormar”, säger Pär Åkerbäck, SSABs chef för 
färgbelagda produkter.

”GreenCoat PLX kan exempelvis bearbetas 

i temperaturer ned till -10 °C. De gör det möj-
ligt för takläggare att arbeta året runt, vilket 
leder till kostnadsbesparingar samtidigt som 
det innebär en konkurrensfördel för industri-
företag, plåtslagare, installationsföretag och 
arkitekter”, tillägger Pär Åkerbäck.

GreenCoat är ett betydligt lättare material 
att arbeta med i jämförelse med takpannor. 
Materialet har en lägre bearbetningstempe-
ratur än andra jämförbara material, vilket ger 
minskad brottrisk. Produkterna är 100 pro-
cent återvinningsbara och enkla att pressa, 
bocka, skära, stansa och profilera.

Alla GreenCoat-produkter finns i ett stort 
utbud av färger och ytbehandlingar som är 
optimala för användning i tak, regnvattensys-
tem, fasader samt inom profileringsindustrin.

Lanseringen av varumärket GreenCoat 
inkluderar många färgbelagda produkter - in-
klusive företagets ledande produkter Pural, 
Purex och Hiarc.

Sedan sammanslagningen mellan SSAB 
och Ruukki förra året har den bästa tekniken 
och lösningarna från båda företagen tilläm-
pats för att ge SSAB den ledande produktport-
följen av färgbelagda produkter.

Färgbelagda stålprodukter av varumär-
ket GreenCoat finns tillgängliga direkt från 
SSABs produktionsanläggningar och från 
SSABs lager. Detta garanterar en kort leve-
ranstid och en omfattande kundservice.

Lanseringen av GreenCoat-produkterna är 
den första av många produkt- och tjänstelan-
seringar för det nya SSAB.

SSAB lanserar färgbelagda Green-
Coat-produkter för den globala 
byggindustrin. GreenCoat erbjuder 
överlägsen korrosionsbeständighet, 
ett långvarigt vackert utseende och 
lägre miljöpåverkan, även under 
svåra väderförhållanden.

Pär Åkerbäck, Director Color 
Coated Products, SSAB.

Skyjack AB söker en säljare som kan sälja och marknadsföra företagets produkter från Stockholm till Luleå. Du bor redan idag 
lämpligtvis i Stockholm eller i dess närhet. Arbetet utföres genom kundbesök men också genom telefonkontakt. Du skall vara 
självgående och van att arbeta ensam och självständigt. Du får vara beredd  på att vara på resande fot fyra till fem dagar i veckan.

Den som söker skall ha:
• Erfarenhet av försäljning gärna inom maskinuthyrningsbranschen då Skyjacks kunder till 98% är maskinuthyrningsföretag. 
• Kunskaper om liftar är att föredra men inget krav men teknisk kunskap behövs.
• Språkkunskaper i engelska och normala datakunskaper.
• Vi söker dig som kan skapa kontakter genom service och på så sätt skapa förtroende. • Vi söker dig som kan skapa kontakter genom service och på så sätt skapa förtroende. 

För mer information  om tjänsten kontakta Robert Páldeák på telefon 070-6717330 alternativt 031-212245.
Skicka CV med referenser till: Skyjack AB, Agnesbergsvägen 28, 424 38 Agnesberg alt. robert.paldeak@skyjack.com.

Kort om Skyjack
Skyjack är en av världens största tillverkare av sax- och bomliftar och produktionen ligger i Kanada. Vårt kontor 
i Göteborg servar den nordiska marknaden. Skyjack ägs av Linamar och vi är 19000 anställda i koncernen.

Säljare sökes www.skyjack.com



PICKUP
10ST LÄNSPUMPAR PERSONALBOD

Vi är specialister på att sälja begagnade hyrmaskiner! 
Med över 100 000 besökare varje månad och köpare i över 60 länder.

Kontakta oss på 054 - 15 13 04 eller info@klaravik.se

TJÄNA PENGAR PÅ 
DIN GAMLA MASKINPARK!

www.klaravik.se

SÅLD FÖR 44 000kr SÅLD FÖR 42 500kr SÅLD FÖR 62 000kr

Du vet väl att du kan läsa fler nyheter och reportage på:
www.svenskrental.se

SSAB LANSERAR GREENCOAT 
FÖR DEN GLOBALA BYGGBRANSCHEN   
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EFFEKTIV 
DAMMBEKÄMPNING
Den svenska vattenkanontillverkaren 
Duztech AB lanserar på årets MaskinExpo 
en ny typ av vattenkanoner för damm-
bindning.

Vattenkanonerna från Duztech AB är 
kompakta och smidiga att flytta. Fjärrkon-
troll av alla funktioner ingår som stan-
dard, även automatisk svepning av vat-
tendimman över ett större område.

Strömförbrukningen är låg. Den min-
dre modellen, T300 RMT, klarar sig med 
endast 16 ampere och sprutar 30 meter. 
Den större, T400 RMT, kopplas till 32 am-
pere och når 40 meter.

Maskinerna ger en extremt fin vatten-
dimma, som binder mycket av det luft-
burna dammet. Vattenflödet är justerbart 
efter behov.

www.duztech.eu

PÅLITLIGA GUMMILARVER  
En ny gummiblandning och en rad inno-
vativa lösningar gör gummilarven Core-
Tech från Bridgestone till en hållbar och 
pålitlig gummilarv, dessutom till ett rik-
tigt konkurrenskraftigt pris. Core-Tech 
presenteras av Entrack på årets Maskin-
Expo, den 28- 30 maj.

Unikt för Bridgestone Core-Tech är 
dess rostfria vajrar, som motverkar brott 
orsakade av att vajrarna rostar sönder ef-
ter att fukt trängt in efter skärskador. Den 
invulkade stålkärnan är extra förstärkt, vil-
ket motverkar brott vid körning mot trot-
toarkanter och andra skarpa föremål.

För att göra kör komforten bättre har 
även mönstret utvecklats, så att det mot-
verka sidoförskjutningar. Dessutom har 
de invändiga klackarna utformats för att 
ge mindre vibrationer. De invulkade stål-
kärnorna har länkats samman för att mi-
nimera risken för urspårningar.

”Gummilarven finns framtagen till 
de flesta smågrävarna på marknaden. Vi 
startar med att lagerhålla larver till ma-
skiner mellan cirka 2,5 och 5,5 ton”, berät-
tar Manus Nord på Entrack.

Jack Midhage AB har haft stor framgång med 
sina Zenesis våtkapklingor – klingor i större 
dimensioner som är tillverkade enligt Zenesis-
teknologin. Nu lanserar man nästa generation 
av Zenesis-verktyg – torrkapklingor i dimen-
sionerna 300 – 450 mm avsedda för motorka-
par, bänksågar och liknande och först ut är en 
torrkapklinga för betong och andra stenmate-
rial som granit och marmor.

”Att det dröjt så länge innan vi presenterar 
en Zenesis-torrkapklinga beror på att vi vill vara 
säkra på att vi hittat den klingan med de bästa, 
tänkbara egenskaperna”, berättar Peter Logan, 
VD hos Jack Midhage AB. ”Vi har under ett par 

års tid utvecklat och testat ett stort antal olika 
varianter i olika material och förhållanden och 
kan nu med säkerhet säga att vi slutligen har 
en klinga som överträffar allt vi tidigare testat – 
både när det gäller skärhastighet och livslängd.”

Zenesis-teknologin bygger på en samver-
kan mellan diamantplacering, diamantkon-
centration, diamantkvalitet och verktygsde-
sign och eftersom det är en ny och unik teknik 
så har man fått ompröva många av de recepten 
som man tidigare använt vid tillverkning. Det 
speciella, att diamanterna är tredimensionellt 
placerade, innebär att optimalt antal diaman-
ter hela tiden är exponerade mot materialet 
samtidigt som det ger en större och längre ex-
ponering av varje diamant.

”Vår storsäljare idag, PrimeTech, har ju en 
erkänt lång livslängd”, säger Peter Logan, ”men 
enligt de tester som vi utfört så kan Zenesis-
klingan erbjuda ytterligare minst 30 % längre 
användningstid och förbättrad skärhastighet 
– något som de tester som utförts hos kunder 
också har bekräftat.”

www.midhage.se

Jack Midhage AB lanserar nu en ny 
generation diamantklingor base-
rad på den patenterade Zenesis-
teknologin. Det är diamantklingor 
med positionerade diamanter där 
diamantkornen har positionerats ut 
i ett tredimensionellt mönster för 
att på så vis få ut mesta möjliga av 
varje korn – en vidareutveckling av 
den vanliga positioneringstekniken.

Midhage lanserar 
Zenesis 3-D 
torrkapklingor



MaskinFest!

28-30 maj
STOXA, 10 min från Arlanda

Läs allt om
fribiljetter, utställare, hotell & nöjespaket

på www.maskinexpo.se

Välkommen till en mässa fylld med nya 
maskiner och lönsamma tillbehör.
Se årets mingrävare, hjullastare, liftar,
skopor, verktyg och transportbilar.
Möt alla goa kollegor på vårens maskinfest!

Boka våra hotell & nöjespaket!

Kom på

Fribiljett!

Skriv ut på www.maskinexpo.se

q
q  
q  
q   
q
q

3   
3   
3   
3 
3 
3 

Stora mullrande maskiner
Smarta tips och idéer
Mässerbjudanden
Demo-område och ATV-bana
Testbana Lastbilar
Motorcirkus och rockabilly
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MILJÖVÄNLIGA KRAFTPAKET 
FRÅN KAESER KOMPRESSORER 
Lika, men ändå olika. Mobila M 81 och M 82 
från Kaeser Kompressorer uppfyller utsläpps-
kraven i Steg 3B. Det gör dem till miljövänliga 
kraftpaket, som effektivt levererar högkvalita-
tiv tryckluft även under de tuffaste förhållan-
den. Båda har motorer på 55,4 kilowatt, men 
motorfabrikat och teknik för avgasbehand-
ling skiljer dem åt. Kompressorerna premiär-
visas på årets MaskinExpo, den 28-30 maj.

Kompressorerna M 81 och M 82 har iden-
tisk kapacitet (8,4 m³ / min vid 7 bar). M 81 
drivs av en Deutz-motor utrustad med en 
oxidationskatalysator, medan M 82 har en 

Kubota-motor och ett dieselpartikelfilter. 
Båda finns i versioner för 7, 10, 12 och 14 bar 
och kan utrustas med olika tillval för tryck-
luftsbehandling.

Nyutvecklade Sigma Control Smart med 
färgskärm gör kompressorerna enkla att an-
vända. Kontrollen ger även värdefull driftdata 
och meddelar när det är dags för service.

Som tillval finns en generator (8.5 eller 13 
kVA), som förvandlar M 82 till ett mobilt el-
verk. Förutom chassimonterade utföranden 
finns kompressorerna för stationärt bruk.

www.kaeser.se 

Tre småttingar från 
HILTI-VÄRLDEN
Hilti lanserar nu sina minsta och lättaste 
batteriverktyg någonsin. I en första våg 
av verktyg på den nya 12-voltsplattfor-
men introduceras två skruvdragare och 
en slagskruvdragare. Verktygen är desig-
nade med fokus på balans och ergonomi 
för maximal arbetskomfort kombinerat 
med hög kraft och lång batteritid.

Borrskruvdragare SF2-A är ett all-
roundverktyg. Den väger precis ett kilo, 
har en hastighet på upp till 1500 varv/min 
och mäter 175 millimeter på höjden.

Borrskruvdragare SFD2-A har en 
kompakt snabbchuck optimerad för 25 
mm bit-längd och är därför den lättaste 
och mest kompakta skruvdragaren. Den 
väger endast 0,9 kg och mäter 144 milli-
meter på höjden.

Slagskruvdragare SID2-A är det star-
kaste verktyget i plattformen med en 
hastighet på upp till 2500 varv/min. Den 
väger 1,1 kg och är 157 millimeter hög.

Alla maskinerna är utformade med fo-
kus på balans och ergonomi att optimera 
arbetskomforten och den kompakta desig-
nen ger full kontroll och åtkomst i små ut-
rymmen. Maskinerna har också två starka 
LED-lampor i bottenplattan som lyser upp 
arbetsytan för att underlätta arbetet.

Michael Refstrup, produktchef för 
batterimaskiner hos Hilti Svenska AB sä-
ger: ”Våra kunder har efterfrågat 12-volts-
maskiner från oss länge och vi kan med 
denna lansering erbjuda våra kunder den 
minsta och lättaste skruvdragaren och 
slagskruvdragaren någonsin - utan att 
kompromissa på hög kraft och lång bat-
teritid. Den nya 12-voltsplattformen är 
det perfekta komplementet till våra 22- 
och 36-voltsplattformar”.

Alla Hiltis batteriplattformar – 12V, 
22V och 36V använder Hiltis batteritek-
nologi CPC - Cordless Power Care som 
är en elektronisk batteriövervakning för 
extra lång livslängd och gummerat, slag-
tåligt ytterhölje som gör maskinerna tå-
liga på byggplatsen.

www.hilti.se

Högtryck på Flexator i Anneberg
2015 börjar mycket bra för den småländska 
husproducenten Flexator. Under första 
kvartalet har man fått be ställningar som 
gör att produktionen är säkrad året ut. 
Trenden att bygga större förskolor med fler 
av delningar är en bidragande orsak till den 
kraftiga ökningen.

”Det är mycket roligt att försäljningen 
går så bra just nu. Vi gör lika många affä-
rer i antal som förr men ordersummorna 
och storlekarna på projekten har ökat 
kraftigt. Detta innebär nyanställningar 
av både tjänstemän och yrkesarbetare till 
vår anläggning i Anneberg”, säger Kristian 
Grimsbo som är marknads- och försälj-
ningschef på Flexator.

Den ökande efterfrågan på industri-
ellt byggda lokaler i kombination med att 

förskolor blir allt större är det som just nu 
ligger bakom säljframgångarna för bolaget. 
Utvecklingen har snabbt gått från att bygga 
två till fyra avdelningar till att nu byggas i 
fyra till åtta avdelningar.

De flesta beställare har också insett att 
det är stort tryck på byggmarknaden och 
ligger därmed långt fram i planeringen av 
sina kommande byggprojekt, detta bidrar 
till att Flexator nu kan bygga på order-
stocken. I förfrågningar i dag är det inte 
ovanligt att beställare ber leverantören att 
lämna förslag på tidplan vid anbudsläm-
nandet istället för att ange färdigställan-
detiden som ett skallkrav, detta gör de för 
att undvika risken att inte få några anbud 
alls.

www.flexator.se
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Tre småttingar från 
HILTI-VÄRLDEN

Kramer i Pfullendorf Tyskland kommer 
med många nyheter 2015 i sitt modellpro-
gram. Man passar även på att förenkla sina 
modellbeteckningar. Maskinerna börjar 
idag med siffran 5 (basic) eller 8 (premium). 
De tre siffrorna som följer är skopvolym. 
Ex: 8085 är en maskin i premiumklassen 
med en skopvolym på 850 liter. Kramers 
minsta hjullastare heter numera Kramer 
5035(tidigare Kramer 350).   

5-serien har samma prestanda som 8-se-
rien, men är främst framtagen som gårds-
maskin, till uthyrare eller till de som inte 
sitter hela dagen i maskin och inte har be-
hov av lika mycket utrustning. 

8-serien har mycket utrustning.  Denna 
serie är också rätt maskin för de som kör 
med släp, då vissa modeller är godkända för 
släpvikter upp till 14 ton. 8-serien har mycket 
bra komfort med bl a ställbar ratt och dubbla 

dörrar som standard. Tillvalen är många 
med bl a 40 km/h (Ecospeed), dieselvärmare, 
4:e hydraulfunktion, motorhydraulik etc.

Många av förändringarna kommer från de 
allt hårdare miljökraven runt om i världen. 
Kramer går beroende på modell att få med 
Steg IIIB motorer med eller utan partikelfilter.

Wiklund Trading International AB i Bil-
leberga är sedan 2010 generalagent i Sve-
rige för Kramer. 

Många nyheter från Kramers modellprogram 2015
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På en mogen marknad som Sverige är bultpi-
stoler vanligt förekommande på byggen efter-
som det är det överlägset snabbaste sättet att 
göra olika infästningar i betong och stål. Med 
en bultpistol får man lite av allt i ett koncept, 
när man trycker på avtryckaren avfyras en 
patron som pressar fram en kolv i verktyget 
som i sin tur driver in spiken i grundmateria-
let. Eftersom man inte behöver borra, plugga 
och skruva görs infästningen på en bråkdel av 
tiden vilket ökar produktivitet.

Utvecklingen av bultpistoler har hela ti-
den gått mot att maximera produktiviteten 

vilket lett fram till helautomatiska verktyg 
med magasinerad spik - perfekta till olika 
typer av seriemontage som t.ex. reglar för 
innerväggar. Däremot är det är inte alla 
kunder som håller på med den typen av se-
riemontage och om man bara behöver en 
bultpistol lite då och då kan det ibland vara 
svårt att räkna hem investeringen av ett 
helautomatiskt verktyg.

Det är till den här gruppen av kunder Hil-
tis nya bultpistol DX 2 vänder sig. Man vill 
erbjuda ett produktivt och kostnadseffektivt 
alternativ till den traditionella borrningen, 

även om det bara rör sig om ett fåtal infäst-
ningar. Genom att förenkla, göra bultpisto-
len halvautomatisk och ta bort magasinet får 
kunden ett verktyg som faktiskt inte kostar 
mer än en skruvdragare. Det är givet att man 
inte kan göra lika många infästningar med 
DX 2 som med ett helautomatiskt verktyg på 
samma tid, men det går fortfarande minst 
4-5 gånger snabbare än att borra.

Hilti har räknat lite på hur mycket man be-
höver använda sin DX 2 för att få tillbaka inves-
teringskostnaden. Hilti valde att jämföra med 
att använda traditionell spikplugg och kom fram 
till att materialkostnaden för spik och patron 
ligger cirka 40 procent högre än spikpluggen. 
Man antog att alla verktyg som krävs för mon-
tage av spikpluggen redan finns och att kostna-
den för montören är 450 kr i timmen samt att 
infästningen med DX 2 går 4 gånger snabbare. 
Med dessa ganska konservativa antaganden får 
man fram att efter cirka 300 infästningar har 
man sparat in kostnaden för bultpistolen tack 
vare den snabbare montagetiden.

“Det finns naturligtvis många olika typer 
av montage som kan jämföras och de kom-
mer ge lite olika kalkyler men slutresultatet 
blir alltid det samma, det krävs inte speciellt 
många infästningar för att räkna hem inves-
teringen av vår nya bultpistol DX 2”, säger 
Johan Leufstedt, produktchef på Hilti.

Efter ca 300 
infästningar har man
SPARAT IN KOSTNADEN 
FÖR BULTPISTOL DX 2! 



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 6 000 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

Anläggsmaskiner: Uthyrningssystem: Containrar:

UTHYRNINGSSYSTEM från MCS

Nöjda kunder  =  
Lönsam uthyrning

Kontakta oss på:  
08 – 50 52 10 42 

info@mcs-software.se

www.mcs-software.se
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www.savehyr.se
malmo@savehyr.se

0708 - 53 50 05
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SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
www.hydroscand.se

Byggkompressorer utan 
kompromisser

kaeser.se

Vi beräknar, monterar, drift-
sätter och demonterar såväl 
pumpar som tillbehör – och 
vi är snabbt på plats när du 
behöver flytta vatten snabbt.

Kontakta oss på 
0200-77 88 00 eller via
flygtrental@xyleminc.com

Hydraulik:

Liftar/Kranar/Ställningar:

Pumpar:

Elverktyg:

Branschföreningar:

Bosch mätverktyg!
 100% professional!

www.brubakken.se

Wirtgen Sweden AB
Tel.: 0470-100 91 
www.wirtgen.se

Anz_Wirtgen Sweden_60x40mm.indd   1 30.01.14   14:55



www.husqvarnacp.se

Mycket kraft.
Välj grönt.
Handhållna och stationära  
maskiner för byggindustrin.

Innovativa lösningar. Gröna verktyg.

hitachi-powertools.se

www.faxes.se  
 0371-500 08 

I din tjänst 
sedan 1910

Svensktillverkat

Snabbare och enklare 
uthyrningSproceSS 

MeD McS uthyrningSprograM
Offerter & 
kontrakt snabbt 
och enkelt

Automatiska 
påminnelser om 
underhåll samt full 
servicehistorik

Kontroll över 
tillgänglighet, 
utnyttjandegrad 
samt intäkter

kontakta oss för att höra hur vår lösning kan hjälpa er bli effektivare och mer lönsam.  
ring 08-50 52 10 42 eller besök www.mcs-software.se

Service
Laser & geodesi

Karlstad 054-216060
Mölndal 031-204010

Sollentuna 08-7543130

www.blinken.eu

Personalbodar • Kontorsbodar • Evakueringsbodar • Bostadsmoduler
WC/Duschbodar • Specialbodar • Lågenergibodar • Modulhus

Timmervägen 68, 921 33 Lycksele
Tel växel 0950-138 88 Fax 0950-101 14

www.maxmoduler.se

På maxmoduler.se kan du bygga din egen etablering, läsa mer om  
standardsortimentet samt vår nya lågenergibod

Gå gärna in och läs fler nyheter och reportage på:

www.svenskrental.se
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Bygg-  och anläggning inspekteras i nytt  projekt
Bygg är en olycksdrabbad bransch. Arbetsmiljöverket startar nu ett treårigt 
inspektionsprojekt med syfte att minska olyckor och ohälsa. Fokus ligger på 
mindre företag, som ofta har rollen som entreprenörer.
Anmälda arbetsolyckor (med sjukfrånvaro) är 
nästan dubbelt så vanliga inom bygg som inom 
andra branscher; 11 olyckor per tusen anställda 
och år jämfört med genomsnittet, som ligger 
på 7. Bygg och anläggningsbranschen ligger 
också högt när det gäller dödsolyckor.

”Bygg har alltid varit en viktig sektor i in-
spektionsverksamheten, men de senaste årens 
utveckling med bland annat ett ökat bostads-
byggande  och flera stora infrastrukturprojekt  
gör att vi vill satsa extra för att åstadkomma en 
bättre arbetsmiljö på byggarbetsplatserna”,  sä-
ger Håkan Olsson, inspektionschef.

Ett treårigt inspektionsprojekt,  med syfte 
att minska olyckorna och ohälsan i bygg- och 
anläggningsbranschen, startades i april. Un-
der 2015 kommer cirka 1 200 arbetsgivare att 
besökas över hela landet. Samtidigt drar en 
stor informationskampanj  igång.

Ny internationell undersökning visar: 
ÖKAD ANDEL KVINNOR I SVENSKA  FÖRETAGSLEDNINGAR
Andelen kvinnor i de svenska företagsled-
ningarna ökade med två procentenheter 
jämfört  med förra årets undersökning visar 
nya resultat  i en undersökning från revi-
sions- och konsultföretaget Grant Thornton. 
Andelen kvinnor i svenska medelstora företag 
med 50-500 anställda  är nu 28 procent,  vilket 
är den högsta andelen i undersökningen som 
gjorts  sedan 2004.

År 2004 var andelen kvinnor bara 18 pro-
cent. Högst kvinnoandel har man idag i Ryss-
land, där kvinnor utgör 40 procent av före-
tagsledningarna.

”Det är glädjande att det går framåt i de 
svenska ledningarna säger Peter Bodin, vd på 
Grant Thornton. Genom åren har det varit 
två steg framåt och ett tillbaka. Nu hoppas jag 
att trenden håller i sig. Grant Thorntons egen 
företagsledning är numera helt jämställd med 
hälften kvinnor, vilket jag är glad för. Där har 
vi också lyckats bryta normen med att män 
och kvinnor har vissa specifika positioner i 
ledningen. T.ex. har vi en kvinna som it-chef, 
vilket är ovanligt i Sverige”, berättar Peter Bo-
din.

TRADITIONELLA KVINNO- 
ROLLER I LEDNINGSGRUPPERNA
Undersökningen som omfattar 475 svenska 
medelstora företag visar att det är mest van-

Arbetsmiljöverkets  branschanalyser visar 
att det ofta finns många entreprenörer i flera 
led i större bygg- och anläggningsarbeten.  
Andelen utländsk arbetskraft ökar också, en-
ligt statistik från utstationeringsregistret.

”Den här utvecklingen ställer ökade och 
delvis nya krav för att arbetsmiljön ska vara 
säker för alla. Fokus i vår satsning kommer att 
vara de små byggföretagen med under femtio 
anställda. Det är ofta de som är underentre-
prenörer  i byggprocessen.”

Det systematiska arbetsmiljöarbetet,  fall-
olyckor från till exempel byggnadsställningar  
och ergonomi kommer att vara viktiga delar 
i inspektionerna av små företag. Statistiken 
visar att över hälften av alla arbetssjukdomar 
i byggbranschen under åren 2009-2013 orsa-
kades av tunga lyft eller andra ansträngande 
arbetsrörelser.

En annan del i projektet är att inspek-
tera i tidiga skeden av bygg- eller processen. 
Även större infrastrukturprojekt  kommer att 
inspekteras, exempelvis tunnelbyggen och 
större vägbyggen.

”Det har skett både dödsfall och olycks-
fall i större infrastrukturprojekt  de senaste 
åren. Därför vill vi sätta fokus på arbetsmil-
jöfrågorna  i de här projekten”, säger Håkan 
Olsson. Att inspektera stora företag, det vill 
säga företag med fler än 250 anställda, kom-
mer också att vara en del av tillsynen. Hela 
inspektionsprojektet  kommer att pågå 2015-
2017.

Arbetsmiljöverket  går samtidigt ut med 
en bred informationskampanj  riktad till 
byggbranschen. Kampanjen handlar fram-
för allt om att informera om de regler inom 
byggnadsområdet  som är kopplade till sank-
tionsavgifter,  däribland de om fallskydd som 
trädde ikraft vid årsskiftet. Läs mer om  sank-
tionsavgifter på Arbetsmiljöverkets webb-
plats.

ligt med kvinnor som CFO/ekonomichef. 42 
procent av bolagen har en kvinna på denna 
position. På andra plats kommer befattningen 
som HR-chef, med 27 procent. En kvinna som 
marknadschef har bara 14 procent av företagen 
och på vd-posten har elva procent en kvinna. 
Förra året var andelen företag med kvinna som 
vd 12 procent. På it-chefsposten är det svårast 
att hitta en kvinna. Bara tre procent av bolagen 
har en kvinnlig CIO/it-chef och här sker myck-
et små förändringar på jämställdhetsfronten 
visar Grant Thorntons undersökning. En an-
nan position där kvinnoandelen ökar mycket 
sakta är på säljchefspositionen. I årets under-
sökning har bara sju procent av företagen en 
kvinna på denna position.

ÖSTEUROPA  LEDER 
JÄMSTÄLLDHETSLIGAN
Grant Thorntons undersökning som gjorts 
i 35 länder, visar att det är de östeuropeiska 
staterna som dominerar i toppen av jäm-
ställdhetsligan. Hela sju av tio länder i toppen 
kommer från det f.d. östblocket med Ryssland 
i toppen. I Ryssland utgör kvinnor fyrtio pro-
cent av ledningsgrupperna. I övriga världen är 
det dystra siffror generellt för jämställdheten 
och stödet för kvotering ökar. Allra lägst an-
del kvinnor i ledningarna har Japan, Tyskland 
och Indien. Mer information om det inter-

nationella läget finns i rapporten  Women in 
business: the path to leadership.

SVENSKA REGIONALA  SKILLNADER
Årets undersökning visar att jämställheten 
i företagen är störst i Stockholm. Där är det 
bara elva procent av företagen som helt sak-
nar kvinnorepresentation i ledningen. Det 
kan jämföras med Göteborg och Malmö där 
andelen är 23 procent. Utanför storstadsregi-
onerna är andelen bolag som saknar kvinnor 
i toppen 21 procent. Kvinnor utgör i Stock-
holm en tredjedel av företagsledningarna (33 
procent), i Göteborg 27 procent, Malmö 25 
procent och övriga landet 26 procent. I Stock-
holm är andelen bolag med kvinnlig vd också 
högst i landet, 14 procent jämfört med snittet 
för landet som ligger på elva procent.

FÅ MÄN SER HINDER FÖR KVINNOR
Grant Thornton har i år fördjupat undersök-
ningen om kvinnor i högsta ledningen och 
även ställt kompletterande frågor där mäns 
och kvinnors åsikter särredovisas. En sådan 
fråga är om man ser några hinder för kvinnor 
att avancera till ledande befattningar i den egna 
organisationen. När de manliga ledarna svarar 
säger sjuttio procent att man inte ser några så-
dana hinder, medan 56 procent av de kvinnliga 
ledningspersonerna svarar detsamma.



* JÄMFÖRT MED HUSQVARNA PG 820

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

NYHET!

www.husqvarnacp.se

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

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



ITT har blivit Xylem.  Xylem är det nya namnet på vår världsledande verksamhet när det gäller utveckling och tillverkning av hållbar teknik för pumpning, rening  
och cirkulation av vatten. Våra produkter är välkända och ledande inom sina områden – Flygt, Lowara, Sanitaire och Godwin. Läs mer på xyleminc.com/se

Vi hyr ut allt du behöver för att  
flytta vatten snabbt 

Nu är det inte nödvändigt att ha utrustning för förbipumpning, 
länsning eller dränering liggande, för de få tillfällen när ni faktiskt 
behöver den. Vi beräknar, installerar, övervakar och demonterar 
såväl pumpar som tillbehör – och vi är snabbt på plats.

När du behöver flytta vatten med kort varsel är Flygt Rental  
alternativet för sunda siffror och lugna magar. 

Kontakta oss på 0200-77 88 00 eller via  
flygtrental@xyleminc.com

Flygt Rental, för tillfälliga 
pumplösningar

AVS. Svensk Rental Tidning c/o SCOP AB • Box 786 • SE-191 27 Sollentuna, Sverige


