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EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN
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  18 DEMCON 2016
DEMCON blev unik när tre tillverkare hade världspremiär av nya produkter på mässan. 
Utöver detta visades en rad andra rykande färska nyheter på mässan på Infracity i september.

Making America Great Again!

30 Handhållna
        maskiner

I N N E H Å L L

Hur gick det här till egentligen till, att Trump gick 
och vann presidentposten? Dagarna innan valet 
och så sent som kvällen innan så tydde alla under-
sökningar på att Clinton skulle vinna om än med 
en ganska knapp seger. Men 
som många hävdar så lyckades 
Trump med konststycket att 
mobilisera den grå massan 
av amerikaner som normalt 
sett inte går och röstar. De 
gick och röstade för att de 
ville ha en förändring och med 
Clinton vid makten skulle inte 
någon större förändring ske 
var nog deras bedömning. 
Därför röstade man på Trump. 
För oss svenskar är det närmast 
otänkbart att en kontroversiell affärsman och såpa-
personlighet kan bli ett lands högsta ledare. Många 
gjorde samma uttalande när Ronald Reagan blev 
president och till och med när Arnold Schwartze-
negger lyckades blir guvernör i Kalifornien. Men 
det är kanske något vi kommer att få vänja oss med 
även i Sverige, vem vet. Att nu Trump lyckats bli vald 
till president trots alla så grova uttalanden han gjort 

under valkampanjen är iögonfallande, i alla fall för 
oss svenskar. Men i USA är allt möjligt. Trots allt 
ligger det en form av friskhet i det faktumet. Inte 
att man kränker människor på det sätt han gjort 

men att faktiskt vem som 
helst kan ge sig in i politiken 
och lyckas nå till toppen som 
Trump gjort. Samtidigt ligger 
det även i en fara i det. Dock 
angår vårt samhälle och vår 
värld alla eftersom vi alla 
lever i den. Och om vi inte 
är nöjda med saker och ting 
är det allas rätt att verka för 
en förändring. Donald Trump 
har bevisat att det faktiskt är 
möjligt trots att man inte är 

en professionell politiker, och vad är en professio-
nell politiker egentligen? Det är ju inget man kan 
direkt utbilda sig till. Men nu gäller det att Trump 
levererar det han lovat och det blir nog betydligt 
svårare än att nå presidentposten.

Jag läste en bra beskrivning av Trump och hans 
kanditatur på Facebook. “Som den affärsman han 
är såg Trump ett otillfredställt behov på markna-

Flera nya handhållna maskiner för byggarbeten 
har under året äntrat branschen. Svensk Rental 
Tidning tar en närmare titt på nyheterna.

den. Sedan skräddarsydde han en kampanj och 
retorik för att tillfredställa detta behov på ett 
gränslöst och brutalt men tillräckligt vinnande 
sätt. Märk väl med betydligt färre resurser än 
Hillary Clinton. Nu är införsäljningen över, vilket 
särskilt märktes vid hans segertal som rent utav 
var ödmjukt och till och med innehöll en liten 
hyllning till Hillary. “Crocked Hillary” har spelat 
ut sin roll. Vad hela världen fått se och särskilt 
alla amerikaner är en osedvanligt kallhamrad 
och brutal lektion i marknadsföring och konsten 
att leda en målgrupp som av olika anledningar 
känt sig utanför och illa behandlad. Frågan är 
bara om Trump riktigt fattat vilka krafter han 
har släppt lös…”

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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Vi säljer och marknadsför Altrex i Sverige. 
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I en grön bergsnatur som ryckt från ett vackert 
vykort ligger byggteknikjätten Hiltis högkvar-
ter. Svensk Rental Tidning har blivit bjudna till 
företagets 75-årsfirande i hemorten Schaan, 
Liechtenstein.

34  Hilti fyller
        75 år!



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

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

DET FARLIGA ÄR DET DU INTE SER

Webbshop Dustcontrol Sverige Dustcontrol_se
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MÄSSKALENDER

Vintertid 
Samtidigt som sommartiden gick över till 
vintertid kom också kylan och vintern. Stora 
delar av landet blev som vanligt överras-
kade av första snökaoset. Nu får vi hoppas 
att det vänder igen annars blir det en dryg 
vinter. När jag sitter och skriver denna 
ledare har USA precis fått en ny president 
Donald J Trump. Oavsett vad vi tycker om 
detta blir det en spännande tid framöver 
med den till en början svajiga börsen.

I slutet av oktober hade vi i Hyrexkedjan 
vårt höstmöte. Vi var ett 90 tal personer som 
samlades. Örebro med medlemsföretaget 
Hyr-lift stod som värdar. I samband med 
lunchen som serverades på depån fick vi 
tillfälle att se deras olika verksamheter. En 
minimässa hade också anordnats vilket 
uppskattades av många. Jag vill passa på 
att tacka Ingela (syrran), Rikard (brossan) 
och Magnus för ett trevligt och bra ge-
nomfört besök. På förmiddagen passade 
styrelsen på att informera deltagarna om 
styrelsens olika arbeten och projekt som 
är på gång. På eftermiddagen tog Mikael 
Andersson över scenen och höll ett inspi-
rerande och gripande föredrag. Rubriken 
var ”Tankens kraft att göra det omöjliga 
möjligt.” Jag ska inte försöka återberätta 
eller ens sammanfatta denna föreläsning 
den måste upplevas. Jag kan lova att ingen 
gick där ifrån oberörd och jag tror de flesta 
satt där med en tår i ögonvrån och en 
klump i halsen.   

I vanlig ordning avslutades mötet med 
god mat och dryck. Mats Båthen gjorde 
comeback på scenen för att uppmärk-
samma en av våra trogna medarbetare 
Sune Almqvist, som fyller år i början på 
november. Innan jag kom hem från Örebro 
började planeringen för nästa möte. Detta 
vill jag trycka extra på. Hyrexkedjans vår/
årsmöte kommer att bli i Stockholm. Exakt 
var och när är i nuläget inte bestämt. I 
samband med detta möte firar Hyrex 40 
ÅR! Jag hoppas att många tar sig tid och 

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.

är med och uppmärksammar detta tillfälle. 
Vi återkommer med plats, tid och program 
så fort som möjligt.

www.hyrex.org
Thomas Truedsson

Ordförande Hyrex-Kedjan

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
hydroscand.se

Med närmare 60 slangservicebutiker runt om i Sverige kommer 
vi nära. Med vår tjänst SlangExpress kommer vi ännu närmare. 
Vi erbjuder effektiv slangservice dygnet runt, eftersom en 
stillastående maskin är lika kostsam oavsett vad klockan är. 
Ring SlangExpress på 020-46 46 00

BAUMA CHINA
22-25 November, 2016
Shanghai, Kina

www.baumachina.com

WORLD OF CONCRETE 2017
17-20 januari, 2017
Las Vegas, USA

www.worldofconcrete.com

SAMOTER 2017
22-25 februari, 2017
Verona Exhibition Centre
Verona, Italien

www.samoter.it

WORLD OF CONCRETE  
EUROPE 2017
22-23 februari, 2017
Palais de Congres de Paris, Frankrike

www.intermat.fr

CONEXPO CON-AGG 2017
7-11 mars, 2017
Las Vegas, USA

www.conexpoconagg.com

MASKINEXPO 2017
18-20 maj, 2017
STOXA, Arlanda

www.maskinexpo.se

ENTREPRENADLIVE 2017
24-26 augusti, 2017
Arlandastad, Airport City Stockholm

www.entreprenadlive.se

ENTREPRENADEXPO 2017
7-9 september, 2017
Borgeby

www.entreprenadexpo.se

LOAD UP NORTH 2017
31 augusti till 2 september, 2017
Boden Arena, Boden

www.loadupnorth.se

WORLD OF CONCRETE 2018
22-26 januari 2018
Las Vegas, USA

www.worldofconcrete.com
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Ramirent verkar 
för könsneutrala 
byggbodar

Stavdal bygger nytt hyrcenter 
i attraktiva Kungsängen

Nederländska Altrex B.V. får ny vd

Lotta Lundquist 
ny vd på Delvator

Tillsammans med NCC har Ra-
mirent inlett ett arbete med att se 
över hur dagens bodar fungerar 
och hur de kan bidra till en mer 
jämställd arbetsplats. Den första 
prototypen har individuella bås 
som går att låsa där man kan byta 
om, i stället för de traditionella 
som har en lång bänk med krokar 
ovanför för ombyte. Det möjlig-
gör för alla medarbetare att känna 
sig bekväma och trygga.

Bodarna kan anpassas för oli-
ka behov samtidigt som de bidrar 
till en gemenskap och en mer 
jämlik arbetsplats. Branschen, 
som länge dominerats av män, 
har aldrig behövt anpassa arbets-
platserna för personer med andra 
behov. På många byggarbetsplat-
ser har kvinnor nu egna special-
lösningar som exkluderar dem 
från gemenskapen på arbetsplat-
sen. Egna bodar eller andra lös-
ningar långt bort från kollegorna.

”På en byggarbetsplats är det 
viktigt med gemenskap, man vill 
vara en del av gruppen. Då funge-
rar det inte att bli placerad någon 
annanstans. Vi insåg i ett tidigt 
skede att frågan är större än kön, 
att det handlar om individens be-
hov. Ingen ska behöva känna sig 
som en belastning eller åsidosatt 
på grund av kön, religion, sexuell 
läggning eller annan anledning”, 
säger My Kiiman-Håll, Head of 
Employer Branding, NCC.

Att anpassa bodarna är ett 
litet steg i ett större arbete med 
att utveckla branschen och att-
rahera kompetens som bidrar till 
en bättre förståelse för samhället. 
Det rör allt från att förändra at-
tityder till att säkerställa pappers-
korgar för sanitet på toaletterna.

Den första november tog Jan 
Keizer ta över uppdraget som vd 
på byggnadsställningsföretaget 
Altrex B.V. Han efterträder Eu-
gène Derksen, som kommer att 
fortsätta arbeta nära Altrex orga-
nisation. Keizer kommer att vara 
ansvarig för ledarskapet för hela 
Altrex-gruppen, som förutom 
Altrex B.V. inkluderar Altrex Bel-
gium och Altrex Spain.

Jan Keizer har varit anställd 
på Altrex B.V. sedan 2007. Under 
den tiden har han haft flera rol-
ler i företaget. Under senare år 
har han lett ett flertal olika avdel-
ningar och tagit sig an olika typer 
av beslutsfattande roller. ”Jan har 
varit tätt involverad vid viktiga 
beslut på ledningsnivå och har 
expertkunnande om företaget. 
Jag lämnar över uppdraget till 

honom med största tillit”, säger 
Eugène Derksen.

I över 65 år har Altrex B.V. arbe-
tat globalt som ett ledande märke 
inom tillverkning och distribu-
tion av byggnadsställningar. Den 
omfattande produktionen inne-
fattar alltifrån stegar, trappstegar 
och byggnadsställningsmaterial, 
till kompletta installationer för 
hängplattformar, för både proff-
sen och den kunnige privatperso-
nen. Förutom det grundläggande 
försörjningsprogrammet erbjuder 
Altrex även skräddarsydda lös-
ningar, tester, certifieringar och 
träningstillfällen.

Altrex har sitt högkvarter, sin 
fabrik och sitt logistikcenter i 
Zwolle, Nederländerna, och har 
även filialer i Belgien och Spa-
nien.

Mats Pettersson har en mycket 
gedigen erfarenhet från olika 
chefspositioner inom fordons-
branschen, där han bland annat 
arbetat som servicemarknadschef 
på Scania i Uppsala, och har under 
totalt 27 år haft en rad chefsposi-
tioner inom Volvos olika fordons-
segment i såväl Göteborg som 
Säffle. Pettersson har också erfa-
renhet att leda utveckling av or-
ganisationer på alla nivåer i före-
tag. Pettersson har tidigare jobbat 
med Volvos sätt att leda organisa-
tionsutveckling. Mats Pettersson 
tillträdde 15 augusti.

Ny servicechef på 
Wacker Neuson AB

I mitten av november tillträder 
Lotta Lundquist som ny vd för 
Delvator AB. Vd-skiftet innebär 
att familjeägda Delvator stärker 
greppet som generalagent för Hi-
tachi och att arbetet med att öka 
Hitachi marknadsandel i Sverige 
fortsätter.

Lotta Lundquist är 40 år och 
har examen som diplomerad 
controller från EFL, Ekonomi-
högskolan vid Lunds universitet. 
Hon har en lång bakgrund knu-
ten till Delvator. Förutom att hon 
är dotter till Delvators grundare 
Christer Arvidson och i prakti-
ken har växt upp i Delvatormiljö, 
har hon arbetat i både företaget 
och dess moderbolag Delcea AB. 
Mellan 2008 och 2013 var Lotta 
controller på Delvator och hon är 
ledamot i bolagets styrelse sedan 
tolv år tillbaka.

I slutet av januari öppnar Stavdal 
ett nytt hyrcenter i Kungsängen, 
Stockholm. Det blir ett av Stavdals 
största och kommer att inhysa bo-
dar och hissar. Det nya hyrcentret 
blir Stavdals 19:e i Sverige.

”Efterfrågan på våra tjänster 
har ökat stort och vi har vuxit ur 
vår befintliga lokal i Lunda”, be-
rättar Peter Melin, projektansva-
rig för Stavdals nya center.

Stavdal kommer att flytta hela 
sin nuvarande bodverksamhet i 
Stockholm till det nya hyrcen-
tret. Även hissverksamheten för 
bygghissar flyttar med och loka-
len kommer dessutom att inhysa 
vanlig maskinuthyrning. Huset 
blir 66 meter långt, 24 meter brett 
och står på en tomt om totalt 
9900 kvadratmeter. Hyrcentret 
får nio portar för bodavdelningen 

och hissavdelningen. Hallen blir 
1600 kvadratmeter, med ett en-
tresol på 240 kvadratmeter.

Utöver uppställningsyta för 
bodar och hissar kommer det nya 
hyrcentret ha plats för kontor 
och omklädningsrum, lagerplats, 
tvätthall samt en mindre butik på 
100 kvadratmeter.

Kungsängen är en växande 
stadsdel både boendemässigt och 
industrimässigt med ett centralt 
läge för Stavdals verksamhet. Lo-
kalen beräknas stå färdig i slutet 
av januari 2017.
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VARFÖR HYRA?
En av de största utmaningar 
som vi människor har är att 
skapa förutsättningar för att få 
jordens resurser att räcka till och 
att nya resurser hinner reprodu-
ceras. Sedan industrialismen slog 
igenom för snart två hundra år 
sedan har vi tagit ut mer resurser 
från jorden än jordens förmåga 
att återskapa. Utvecklingen har 
tyvärr skenat iväg sedan efter-
krigstiden på 1940-talet och 
idag talas det om skräckscenarios 
där klimatförändringar kan få 
katastrofala följder för mänsklig-
heten. De enda som kan påverka 
denna händelseutveckling är vi 
människor och hur vi väljer att 
konsumera. 

Vi som är verksamma inom 
maskinuthyrningsbranschen kan 
på ett tydligt sätt påverka resurs-
användningen. Hela vår affärsidé 
går ut på att erbjuda maskiner 
och utrustning som återanvänds. 
Varje dag som vi hyr ut en maskin 
så innebär det att vår kund väljer 
att dela nyttjandet med en annan 
kund som behöver maskinen en 
annan dag. I all enkelhet är detta 
sunt. Enskilt löser det givetvis inte 
hela miljöfrågan men det är en 
del i ett kretsloppstänkande och 
den som hyr en maskin gör ett 
aktivt val; att dela med någon an-
nan. Den som väljer att hyra får 
också väl servade maskiner som 
med omsorg är iordning ställda 
för att kunna användas om och 
om igen. Det handlar även här 
om att hushålla med resurser 

och säkerställa att maskinen 
kan bibehålla sin funktion under 
lång tid. Hos maskinuthyrarna 
erbjuds du kvalitetsmaskiner 
som är byggda för att klara tuff 
användning. Det är tvärt emot att 
köpa billigt och sedan kasta eller 
att köpa för att sedan användas 
alltför sällan. 

Den som väljer att hyra er-
bjuds även råd och utbildning i 
handhavande. Det skapar för-
utsättningar för ett säkert och 
effektivt användande. Den som 
väljer att hyra bidrar också till att 
leveranser kan samordnas med 
andra arbetsplatser och med 
andra kunder. Det leder till färre 
transporter och därmed lägre 
miljöbelastning på vår jord. 

Är du en av de som vill göra 
skillnad och som vill bidra till 
att minska resursbelastningen 
på vår jord. Vänd dej då till din 
maskinuthyrare nästa gång du 
behöver en maskin.

Mikael Öberg

Ordförande, Swedish Rental 
Association
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Behöver du en

byggkompressor

som funkar till

100% i alla lägen?

Ring Stefan Larsson
på 070-516 96 36

kaeser.se

Mikael Öbeg
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Delvator vässar säljorganisationen

Ny försäljningschef i Sverige för CASE

KONJUNKTURBAROMETERN

Hushållens 
förtroende lyfter mer

Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi, steg
kraftigt för andra månaden i rad och uppgår till 109,5 i oktober, vilket är
den högsta nivån sedan 2007. Bland annat har andelen hushåll som anser
att det är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror ökat vilket bidrar starkt till
ökningen i mikroindex.

Industriföretagens samlade omdöme om orderstockarnas storlek har
förbättrats och ligger något över det historiska genomsnittet. Företagen
räknar med att öka produktionskapaciteten de närmaste månaderna 
samtidigt som produktionsplanerna har justerats upp rejält.

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet rapporterar om 
ökade orderstockar och ökat byggande. Även antalet anställda uppges ha 
ökat de senaste månaderna, men fortfarande rapporterar en majoritet av 
företagen att brist på arbetskraft är det främsta hindret för ökat byggande.

Handelns förväntningar på försäljningsvolymen fortsätter att vara 
förhållandevis optimistiska. Anställningsplanerna har justerats upp och 
signalerar om en förhållandevis stark sysselsättningsutveckling inom 
handeln de närmaste månaderna.

Andelen tjänsteföretag som anser att brist på arbetskraft är det främsta 
hindret för företagets verksamhet har ökat rejält och är den högsta sedan 
frågan började ställas i början av 2003.

Barometerindikatorn, som mäter stämningsläget bland 
företag och hushåll, steg från 102,9 i september till 106,1 i 
oktober. Den pekar på en starkare ekonomisk tillväxt än nor-
malt. Hushållens förtroende lyfte rejält för andra månaden i 
rad. Inom näringslivet bidrog framför allt tillverkningsindu-
stri och detaljhandel till uppgången.

Oktober 2016

Ramirents nya nav i Brunna

Delvator AB, generalagent för 
Hitachis entreprenadmaskiner, 
vässar sin säljorganisation med 
målet att öka Hitachi marknads-
andel i Sverige. Det sker genom 
att Thomas Henriksson, Delva-
tors säljare i Halland, Västra Gö-
taland och Bohuslän får utökat 
ansvar som säljledare. Han blir 
kvar som säljare i sitt distrikt, 
men fungerar nu också som kun-
skapsresurs och säljledare för 

alla Delvators säljare. Thomas 
Henriksson har lång och gedi-
gen erfarenhet som säljare samt 
ett högt förtroendekapital bland 
kunder och inom Delvators sälj-
team.

Förändringen sker i anslut-
ning till att Delvator AB byter 
vd. I november tillträder Lotta 
Lundquist som vd, när hennes 
företrädare Jonas Jaenecke läm-
nar Delvator AB.

MaskinExpo 2017 - på nytt område!
Nu flyttas vårens MaskinExpo 
500 meter söderut. Resultatet blir 
ett kompakt mässområde, nära 
till allt och med vacker natur. För 
att citera några av de 175 utstäl-
lare som redan bokat till vårens 
enda maskinmässa . Besökarna 
behöver inte gå långt och kom-
mer nära utställare, parkering och 
restauranger. MaskinExpo drar 
igång 18-20 maj på STOXA.

Ramirent skapar centralt nav för 
svenska verksamheten i Brunna, 
utanför Stockholm, där även fö-
retagets säte förläggs.

Ramirents nybyggda anlägg-
ning på närmare 90 000 kvadrat-
meter ligger i Brunna, Upplands-
Bros största företagsområde 
strategiskt beläget bredvid E18. 
Här sammanförs flera av företa-
gets produktområden med må-
let att ge ännu bättre service till 
kunder genom en mer effektiv 
leveranskedja. I samband med 
att den nya anläggningen stod 

klar flyttade även Ramirent ABs 
huvudkontor från Järfälla till 
Brunna. ”Nu har vi en modern 
gemensam utgångspunkt och 
våra verksamheter kan samar-
beta över avdelningarna på ett 
ännu mer effektivt sätt och vi kan 
erbjuda bättre service till våra 
kunder”, säger Jonas Söderkvist, 
vd för Ramirent Sverige.

Kundcentret vid Äggelundavä-
gen 4 i Veddesta fortsätter fungera 
som vanligt. Det finns i dagsläget 
ingen uthyrningsverksamhet på 
anläggningen i Brunna.

Maskinia växlar upp med Peter 
Zetterström, ny försäljningschef 
för CASE i Sverige. Sedan 2012 
har Maskinia varit generalagent 
för CASE och sedan dess har det 
skapats en stabil plattform. Peter 
kommer nu att arbeta med att 
förstärka detta ytterligare.

VD Fredrik Holmquist lämnar 
nu över ansvaret till Peter Zetter-
ström som ny försäljningschef.

Peter Zetterström kommer 
senast från Wahlstedt Bil AB där 
han de senaste 6 åren har varit 
sektorchef för Scaniaverksamhe-
ten i Västra Östergötland.

Fredrik Holmquist, VD Maskinia, och Peter 
Zetterström, ny försäljningschef för CASE.



Ramirents nya nav i Brunna

Ny digital kontrollpanel 
& fjärrkontroll
DURATIQs nyutvecklade HMI gör också 
maskinen mycket enkel att styra, ställa in och 
hantera, även för operatörer som är i början 
av sin yrkesbana.

UPPLEV EN NY ERA 
INOM GOLVSLIPNING.

Flexibilitet

Enkelhet för operatören

Driftsäkerhet

SKAPAD FÖR ATT GÖRA SKILLNAD 
FÖR DIG SOM UTHYRARE

Nytt sliphuvud
Den helt dammtäta, hermetiskt tillslutna 
designen ökar livslängden på alla 
komponenter, samtidigt som den ökar 
precisionen i arbetet.



Svensk Rental Tidning • Oktober - November 2016  • www.SvenskRental.se

Canycom slyklippare

Canycom S75 lastar från 750 kg till 2,5 ton. Kan förses med separat 
lastare. Samtliga modeller med hydrostatisk drivning samt flak som 
kan svängas hydrauliskt 180 grader. Lastaren monteras på flaket och 
följer flaket.
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Varje år drabbas cyklister av 
olyckor på grund av för dålig sä-
kerhetsutrustning på byggarbets-
platser på vägar. Ramirentägda 
Safety Solutions Jonsered, SSJ, 
har utvecklat ett nytt GC-räcke 
och en fartsänkande GC-matta 
som minskar olyckor vid arbeten 
på cykel- och gångbanor.

”För oss är det viktigt att alla 
byggarbetsplatser är säkra, inte 
bara för de som arbetar där utan 
också för de som rör sig i områ-
det. Med våra produkter minime-
rar vi olyckor och räddar liv sam-
tidigt som vi höjer kunskapen om 
hur dessa platser bör säkras upp, 
bland annat med cyklister i åtan-
ke”, säger Jonas Söderkvist, vd på 
Ramirent.

De 1,4 meter höga gång- och 
cykelräckena, så kallade GC-räck-
en, förhindrar att cyklister flyger 
över dem vid kollision. Det skiljer 
sig dessutom från liknande pro-
dukter då det står stabilt med föt-
ter som kan skruvas fast i marken 
för ytterligare säkerhet. Räcket är 
gulmålat och har möjlighet att 
utrustas med LED-belysning för 
att ytterligare öka synligheten. 
Tillsammans med GC-mattan, 

som effektivt varnar och sänker 
hastigheten hos cyklister, ökar 
säkerheten för både gång- och cy-
keltrafikanter och vägarbetarna.

”GC-räcket är utrustat med ett 
finmaskigt nät som förhindrar att 
cykelstyren kan fastna, vilket tidi-
gare har lett till allvarliga olyckor. 
Det har även färgats gult för att 
synas bättre. Även mattan har ti-
digare har lett till olyckor och har 
färgats gul. Mattan har ett ytskikt 
som är halkfritt även vid regn, en 
viktig säkerhetsdetalj”, säger Jo-
nas Söderkvist, vd på Ramirent.

SSJ:s team består av forsk-
nings- och utvecklingsingenjö-
rer och har utformat räcket och 
mattan baserat på problemen 
med dagens befintliga lösning-
ar. Idag används ofta så kallade 
kravallstaket eller slirbalkar vid 
vägarbetsplatser nära gång- och 
cykelväg, men dessa är dessvärre 
inte avsedda för den här typen 
av användning. De rapporter 
som publicerats från Väg- och 
transportforskningsinstitutet, 
VTI, och Trafikverket visar dess-
utom att det saknas kunskap och 
medvetenhet om hur cyklister 
ska hanteras vid vägarbeten och 

att de riktlinjer som finns idag är 
otillräckliga och otydliga.

”De problem som identifie-
rades i rapporterna har bidragit 
till kravställningen för utveck-
lingen av våra nya produkter. 
Räcken som används idag är inte 
utformade för detta, de klarar 
inte den belastning de utsätts 
för, och de blåser ofta omkull. 
Sammantaget är det här en stor 
säkerhetsrisk för gång- och cykel-
trafikanterna”, säger Hanna Sun-
nerheim Sjöberg, forsknings- och 
utvecklingsingenjör hos SSJ, som 
tillsammans med sina kollegor 
har lång erfarenhet av problem-
lösning och produktutveckling 
inom säkerhet på arbetsplatser.

Under projektets gång har SSJ 
samarbetat med NCC Viasafe för 
att få ta del av problem och syn-
punkter på dagens lösningar och 
få feedback på de nya lösningarna 
under utvecklingsarbetet. Sats-
ningen är en del i att bredda Rami-
rents helhetserbjudande och skapa 
hållbara lösningar för samhället. 
Med de nya produkterna får kun-
den en trygg arbetsmiljö samtidigt 
som säkerheten ökar för de som 
rör sig vid byggarbetsplatsen.

Ramirent lanserar produkter 
för ökad cykelsäkerhet

Ramirent lanserar 
EnterSafe™ 
Undermåliga lösningar för att ta 
sig in och ut ur tillfälliga lokaler, så 
kallade modullösningar, är vanligt 
förekommande på byggarbets-
platser och andra etableringar.

Oftast är de platsbyggda i trä 
eller består av olika material och 
delar som kombinerats ihop, 
vilket kan resultera i allvarliga 
olyckor. Nu lanserar Ramirent 
EnterSafe™, ett enkelt och säkert 
system som eliminerar riskerna.

Systemet är enkelt att frakta 
då det kommer i mindre delar. 
Boxen är bara en meter hög i 
fraktläge. EnterSafe™ är utveck-
lat speciellt för temporära mo-
dullösningar och fungerar lika 
bra vid envåningsetableringar på 
en byggarbetsplats som större 
tvåvåningsetableringar för exem-
pelvis evakueringsboenden.

EnterSafe™ har en stor yta 
med justerbart tak, en bred 
trappa och en halkfri golvyta. 
Systemet är brandklassat och har 
beräknats och dimensionerats 
enligt gällande föreskrifter. Det 
uppfyller även Boverkets regler 
för utrymningsvägar. 

Ramirent går ut på bred front 
och stöldskyddsmärker maskiner, 
verktyg och annan utrustning 
med MärkDNA från Smartwater. 
Stöldskyddsmärkningen skapar 
en effektivare byggarbetsplats 
när störningar i verksamheten på 
grund av inbrott och maskinstöl-
der på sikt kan minimeras.

En genomskinlig vätska pens-
las på produkten som ska stöld-
skyddsmärkas. Vätskan innehåller 
en unik kod samt mikropunkter 
som är spårbara i ett internatio-
nellt ägarregister som polismyn-
digheten har tillgång till. 

Arbete med stöldmärkning 
beräknas vara klart under hösten.

Ramirent förebygger 
maskinstölder med 
MärkDNA



Canycom slyklippare

Canycom S75 lastar från 750 kg till 2,5 ton. Kan förses med separat 
lastare. Samtliga modeller med hydrostatisk drivning samt flak som 
kan svängas hydrauliskt 180 grader. Lastaren monteras på flaket och 
följer flaket.
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Billiftar, lätta lastbilar 
Billiftar, tunga lastbilar
Billiftar för belysningsunderhåll

Nyhet! 4 nya High-Flex liftar från Ruthmann

51-75 m arbetshöjd, avancerad korgrotation,  

korgvrid 440°, jib, perfekta egenskaper för underhållsarbete

Jack Midhage AB lanserar en ny golvslip med slipdia-
meter på 400 mm  som  är avsedd att användas för 
en rad  olika  arbetsuppgifter. Maskinen har en vikt 
på 33 kg men själva skalet går att montera loss och 

motordelen väger då endast 24 kg. Detta gör sli-
pen mycket lätt att hantera, flytta och framförallt 

transportera. Ingår gör dessutom extra vikter 
för de verktyg där det krävs lite mer arbetstryck. 

Motorn är på 230 V och maskinen körs på en 10 A 
säkring. Låg ljudnivå och låg vibrationsnivå med LVS 
(Low VibraLon System) gör slipen bekväm att arbeta 
med. En löstagbar dammkåpa skyddar mot damm-
spridning. Ett stort urval av verktyg för olika typer av 
arbeten gör maskinen mycket mångsidig och använd-
bar i olika sammanhang.

www.midhage.se

Midhage lanserar ny golvslip
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Hållbarhetsveckan 2016:    

RAMIRENT FORTSÄTTER SATSA 
PÅ HÅLLBARHET
Nu följer Ramirent upp förra årets lyckade 
Hållbarhetsvecka. Genom att rikta strålkas-
tarljuset på hållbarhetsfrågor under två veck-
or erbjuds kunder och medarbetare utbild-
ningar, föreläsningar och demovisningar som 
rör ämnet. Temat för veckan är ”Hur skapar vi 
en mer säker och hållbar projektplats?”.

”Att arbeta hållbart är en av våra viktigaste 
målsättningar. Med veckan lyfter vi inte bara 
fram vårt arbete internt utan hur vi också 
med våra erbjudanden kan hjälpa våra kun-
der i deras eget hållbarhetsarbete”, säger Jo-
nas Söderkvist, vd på Ramirent.

Hållbarhetsveckan är i år uppdelad på två 
veckor – vecka 41 för medarbetarna och med 

start vecka 43 för kunder 
och samarbetspartners. På 

kundcenter runt om i landet anordnas se-
minarier med fokus på olika områden inom 
hållbarhet, allt från säkert arbete vid kvarts-
damm till hur man får mer energisnåla byg-
gen. Precis som föregående år fokuserar 
Ramirent också på säkerheten på byggar-
betsplatser.

”Byggbranschen är fortfarande en av de 
mest olycksdrabbade branscherna i Sverige. 
Om vi ska få en mer hållbar bransch krävs det 
mer av alla inblandade, därför välkomnar vi 
våra kunder till att ta del av hur vi kan hjälpa 

till att skapa en mer säker och effektiv pro-
jektplats”, berättar Jonas Söderkvist.

Ramirent arbetar aktivt för en säker och 
grön bransch för att möjliggöra att kunderna 
både kan möta hårda miljökrav och samtidigt 
spara in på sina kostnader.

”Att vara en leverantör med hållbarhets-
tänk är inget nytt för oss. Kärnan i vår verk-
samhet bygger på hållbarhet och är en själv-
klar del i det som idag kallas delningsekonomi 
som idag blivit ett modeord. Vi har delat se-
dan 1955”, avslutar Jonas Söderkvist.



Tyska kvalitetsprodukter inom
Värme / Kyla / Avfukting / Luftrening

För uthyrningsindustrin

Mobila varmluftspannor fr 25-250 KW

Avfuktare fr 30-120 L/h

Mobila värmecentraler
fr 200-500 KW

Luftrenare

Maskiner för 
byggindustrin
Sortiment för olika  
lösningar inom klipp-
ning och bockning.

Från kraftfulla hand- 
burna verktyg med  
batteri eller eldrift, till 
större stationära klipp- 
och bockmaskiner.

Produkter för byggindustrin hitachi-powertools.se      

Fler nyheter 
och reportage 
hittar du på:

www.svenskrental.se
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Pelarliftar 
Vertikalliftar  
Saxliftar, el och diesel®

Bomliftar med vikarm 
Bomliftar med rak arm
Larvbandsliftar

Två nya vertikalliftar!

JLG 8E-L / JLG 10E-L  

läs mer på www.brubakken.se 

På Pullman Ermator låter vi din arbetsmiljö styra vår produktutveckling. Därför sitter det 
H13-�lter i alla våra luftrenare. För oss är det nämligen självklart att maskinerna har ett 
�lter som kan hantera det allra �naste dammet – så att det stannar i maskinen och inte 
hamnar i dina lungor. 

I november förra året kom Arbetsmiljöverkets nya regler för hantering av kvarts- och 
stendamm i arbetsmiljö* och då blev H13-�lter ett krav. Inte en dag för tidigt tycker vi. 

I vårt sortiment hittar du kraftfulla luftrenare för alla storlekar på jobb. Förutom regelrätta 
�lter har de ett högt �öde, låsbara hjul och en lättare vikt än sina konkurrenter. Allt för att 
göra det tunga jobbet lätt. 

pullman-ermator.se

Vi lever upp 
till kraven. 

*Har du missat de nya reglerna och vill veta mer? Sök då efter AFS 2015:2 på www.av.se eller prata med någon av våra säljare. 

Med snabbare kapning än nätdrivna sågar, har 
M18 FUEL™ tigersågen med ONE-KEY™ upp 
till 40 % längre driftstid och fem gånger längre 
livslängd. Det gör den till den mest kraftfulla 
batteridrivna 18V tigersågen på marknaden, 
enligt tillverkaren själv. Tigersågen är kompa-
tibel med ONE-KEY™ som gör det möjligt att 
skräddarsy verktygets prestanda för produk-
tivitet, och även spåra och hantera verktyget 
genom gratisappen ONE-KEY™.

”Det har gått nästan 65 år sedan Milwau-
kee® uppfann tigersågen, och under den tiden 
har tigersågen behållit sin marknadsledande 
ställning inom hållbarhet och prestanda”, sä-
ger Thomas Møller, Trade Product Manager 
på Milwaukee Tool.

”Den erkända kvaliteten och historiken 
bakom tigersågarna, i kombination med 
Milwaukees® expertis och ledarskap inom 
batteridriven teknik, gör att vi är stolta 
över att kunna lansera en ny tigsersåg som 
erbjuder oöverträffad kraft, samt möjlig-
heten att optimera såginställningarna via 
ONE-KEY™. Det är en helt ny tigersåg som 

inte liknar någonting annat”, säger Thomas 
Møller.

Genom ONE-KEY™ kan användaren an-
passa, spåra och hantera sin nya tigersåg.

Verktygsanpassning via ONE-KEY™ gör det 
möjligt att anpassa ett antal olika verktygsin-
ställningar och effekten av tigersågen – bland 
annat hastighetsjustering för mjukstart, akti-
vering av automatiskt kapstopp som förhin-
drar oavsiktlig sågning i intilliggande material 
och optimering för ökad livslängd av sågbladet. 
Allt detta ger användaren möjlighet att anpas-
sa såghastigheten för specifika material när 
hastigheten inte kan anpassas tillräckligt exakt 
med det variabla hastighetsreglaget. Användar-
na kan skapa egna profiler och växla mellan de 
olika profiler med ett knapptryck på verktyget 
så att rätt profil används för rätt material. När 
inställningarna väl har gjorts behöver mobilap-
pen inte längre vara ansluten. Användarna kan 
även hämta befintliga inställningar för vanliga 
användningsområden och material. I tabellen 
nedanför pressmeddelandet finns exempel på 
användningsområden.

Integrerad verktygslokalisering via ONE-
KEY™ gör det enkelt att spåra tigersågen via 
mobiltelefonen och se när och var sågen se-
nast användes.

Med förenklad verktygsrapportering får 
användarna en bra överblick över alla tigerså-
gar och andra verktyg och generera detalje-
rade rapporter som underlättar kostnadskon-
troll och budgethantering.

Liksom övriga M18 FUEL™ produkter, 
använder den nya tigersågenn tre exklusiva 
innovationer från Milwaukee® – en borstlös 
POWERSTATE™ motor, ett REDLITHIUM-
ION™ 5,0 Ah batteri och REDLINK PLUS™ 
elektronik – som ger förstklassig prestanda, 
hållbarhet och driftstid.

Nya M18 FUEL™ tigersåg med ONE-KEY™ 
finns redan hos Milwaukees återförsäljare. Allt 
eftersom systemet utvecklas kommer Milwau-
kee fortsätt att lägga till nya funktioner i verkty-
gen via appen även efter att kunderna har köpt 
verktygen – vilket innebär stora produktivitets-
vinster. Gratisappen ONE-KEY™ app finns att 
ladda ner från App Store och Google Play Store.

Uppfinnaren av 
TIGERSÅGEN HAR 
LYCKATS IGEN
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På Pullman Ermator låter vi din arbetsmiljö styra vår produktutveckling. Därför sitter det 
H13-�lter i alla våra luftrenare. För oss är det nämligen självklart att maskinerna har ett 
�lter som kan hantera det allra �naste dammet – så att det stannar i maskinen och inte 
hamnar i dina lungor. 

I november förra året kom Arbetsmiljöverkets nya regler för hantering av kvarts- och 
stendamm i arbetsmiljö* och då blev H13-�lter ett krav. Inte en dag för tidigt tycker vi. 

I vårt sortiment hittar du kraftfulla luftrenare för alla storlekar på jobb. Förutom regelrätta 
�lter har de ett högt �öde, låsbara hjul och en lättare vikt än sina konkurrenter. Allt för att 
göra det tunga jobbet lätt. 

pullman-ermator.se

Vi lever upp 
till kraven. 

*Har du missat de nya reglerna och vill veta mer? Sök då efter AFS 2015:2 på www.av.se eller prata med någon av våra säljare. 
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Milwaukee lanserar en ny batteridriven 
vinkelborrmaskin som inte bara har 
kraften att klara håldiametrar upp till 
152 mm, utan även upp till 75 st hål med 
65 mm träspiralborr per laddning. M18 
FUEL™ SUPER HAWG är det första bat-
teridrivna verktyget av sitt slag och spe-
cifikt optimerat för VVS-applikationer. 
En enormt förbättrad produktivitet för 
hantverkare som borrar hål upp till 117 
mm med självmatande borr och upp till 
152 mm med hålsåg.

Den kolborstfria POWERSTATE™-
motorn ger mer kraft, längre livslängd 
och mer prestanda. Allt detta ger SUPER 
HAWG® kraften som krävs för borrning 
i stora diametrar. Motorn är utvecklad 
och konstruerad av Milwaukee för under-
hållsfri drift och har inga komponenter 
som slits ut, ingen prestandaförlust från 
vibrationer och låg värmeutveckling.

REDLINK PLUS™-elektroniken skyd-
dar motorn och växelhuset mot skador 
genom att automatiskt stanna motorn 
vid plötsligt motstånd vid borrning eller 
i mycket hårda material. Elektroniken 
sköter kommunikationen mellan verk-
tyg, batteri och laddare för att säkerställa 
att verktyget och batteriet inte utsätts 
för överbelastning, överhettning eller 
total urladdning. Den avancerade elek-
troniken bidrar även till optimala förhål-
landen för maximal prestanda.

Milwaukees REDLITHIUM-ION™-
batterier ger upp till 2,5 gånger längre 
driftstid och 2,5 gånger fler uppladd-
ningar jämfört med vanliga Lithium-Ion 
batterier och klarar upp till 75 st hål med 
65 mm träspiralborr per laddning. Batte-
riindikatorn visar kvarvarande strömni-
vå för färre oplanerade avbrott i arbetet.

M18 FRADH har dessutom Milwau-
kees nya QUIK-LOK™ -chuck. 

Milwaukee M18 
FUEL™ SUPER HAWG® 

DEWALT LANSERAR  
54 volts kap- och gersåg
DEWALT:s batteridrivna kap- och gersåg är 
här. Kraften hos nya DCS777 är stor tack vare 
DEWALT:s 54 voltsbatteri.

Tillsammans med en effektiv borstfri motor 
uppnås en ovanligt hög prestanda på 210 snitt 
per laddning i 45x95 mm virke, vilket är jämför-
bart med en hel dags arbete för en professionell 
hantverkare. Den kompakta konstruktionen 
gör den också lätt att bära med sig. Maskinen 
väger bara 14 kilo och är både smidig och enkel 
att manövrera med lättanvända reglage.

Att skapa en batteridriven kap- och gersåg 
som har samma precisionsförmåga som en 

nätansluten har varit en stor utmaning. Både 
såghuvudet och sågbordet på DCS777 har 
optimerats för bättre skärkapacitet och en 
repetitiv noggrannhet på 0,1 grad vid gering 
och 0,3 grader vid fasning. För slutanvända-
ren innebär det en såg med mångsidighet och 
kraft.

Självklart är DCS777 också försedd med 
utsug för dammuppsamling eller airlock-
system, XPS-teknik som lyser upp och visar 
såglinjen samt en innovativ fläkt som blåser 
bort damm från arbetsytan för bästa möjliga 
synbarhet.

MERLINUM FORKLIFT 
– Världspremiär hos Brubakken
Brubakken introducerar ett helt nytt truck-
märke på den svenska och norska markna-
den – Merlinum Forklift. En svensktillverkad 
elektrisk gaffeltruck med kapacitet mellan sex 
och nio ton. Trucken är utvecklad och byggd i 
truckmetropolen Ljungby i Småland.

Merlinum Forklift har tagits fram av er-
farna producenter i samarbete med lokala 
leverantörer i Småland. Fokus ligger på förar-
komfort, ergonomi och prestanda. Det finns 
dessutom stort utrymme för egna optioner 
och önskemål för att på bästa sätt anpassa 
maskinen till den verksamhet kunden arbe-
tar i.

Förarplatsen har försetts med stor pek-
skärm, instrumentpanelen är sänkt för att ge 
bättre sikt, spakar och säte är justerbara och 
som första truck någonsin har den elektriskt 
justerbara pedaler. Detta för att föraren ska få 
en så bra och bekväm vinkel på fotleden som 
möjligt.

Som standard har trucken också många 
LED-belysta förvaringsutrymmen. Hytten 

kan tippas hydrauliskt vilket ger en bra åt-
komlighet och är ergonomiskt fördelaktigt 
vid t.ex. service.

Brubakken är stolt över att kunna erbju-
da denna elektriska gaffeltruck i sitt redan 
breda sortiment. ”En efterlängtad produkt”, 
säger försäljningschef Hans Ardstedt på Bru-
bakken.
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Håll värmen i vinterkylan med  

MILWAUKEE® VÄRMEJACKOR
Milwaukee® moderniserar nu hela linjen med 
M12™ värmejackor som lanserades för första 
gången 2010. I år presenteras sex nya värme-
jackor. Höstens värmejackor erbjuder avan-
cerad värmeteknik kombinerad med special-
utvecklade material som ger ökad prestanda, 
hållbarhet och komfort. Produkterna omfat-
tar allt från lätta hoodiejackor till grövre ar-
betsjackor och är specifikt designade för att ge 
optimal värme för yrkesproffs i alla branscher.

Milwaukees värmejackor drivs alla av M12 
REDLITHIUM-ION™-batteriteknik som hål-
ler kroppens viktigaste delar varma. Slitstarka 
värmeelement av kolfiber invävda mellan 
kraftiga skalmaterial och värmeisolerat foder 
genererar och behåller värmen.

Användaren kan välja mellan tre värmein-
ställningar (hög, medium och låg) för önskad 
effekt beroende på rådande väderförhållanden. 
Alla M12™ värmejackor, värmehoodies och vär-
mevästar kan tvättas i maskin och torktumlas.

Milwaukee har uppgraderat hela linjen 
från grunden för ökad hållbarhet och mångsi-
dighet. M12™ värmejackor är designade för att 
klara tuffa miljöer och använder ToughShell™ 
stretchpolyester som har 5 gånger längre livs-
längd än andra softshell-jackor och förbättrat 
vind-/vattenmotstånd. Den nya passformen 
har justerbara muddar, justerbar midja och 
förlängd ryggdel samt en insydd batterificka 
– som nu är åtkomlig från jackans utsida för 
ännu bättre användarkomfort jämfört med ti-
digare modeller. Batterihållaren har även en 
USB-utgång för laddning av mobiltelefonen 
från batteriet. M12™ värmejackorna ger upp 
till 8 timmar värme, fördelat över bröst, rygg 
och fickor för en full arbetsdag på en batteri-
laddning (2,0 Ah batteri). Höstens värmejack-
or omfattar även en svart och Realtree Xtra®-
kamouflagejacka för fiske och jakt.

Milwaukees nya M12™ värmejacka i dam-
modell är figurskuren med optimerad place-
ring av värmezoner. Jackan har fyra värme-
element av kolfiber och avancerad isolering i 
flera skikt som distribuerar och behåller vär-
men över rygg, krage och fickor. Jackan skyd-
dar mot regn och kyla medan isoleringen och 
det borstade fodret håller kvar värmen för att 
undvika kläder på lager under jackan.

Den nya 3-i-1-jackan kombinerar värme-
hoodien med en slitstark vind- och vatten-
beständig GridIron™ skaljacka i 900 denier 
Ripstop Polyester för optimal värme, mångsi-
dighet och hållbarhet i extrema arbetsförhål-
landen. Materialet är mindre styvt, ger bättre 
rörlighet och håller tre gånger längre än 
bomullstextil på 340 g. Värmehoodien har tre 
invävda värmeelement av kolfiber mellan ett 
slitstarkt vattenavvisande skal med förstärkt 
foder på utsatta områden för att fördela och 
behålla värmen över bröstet och ryggen. Skal-
jackan har flera ytterfickor med nitade och 

gummerade kanter för ökad slitstyrka, med 
FreeFlex™ för ökad rörlighet och flexibilitet 
runt lederna.

M12™ värmehoodien är uppdaterad med 
ny design och detaljer som ger ökad håll-
barhet. Den har även förstärkt kantfoder på 
framfickorna för att motstå slitage för ökad 
hållbarhet. Ny insydd batterificka ger ökad 
användarkomfort. M12™ värmeteknik gene-
rerar och behåller värmen över bröstet och 
ryggen i upp till 8 timmar på en batteriladd-
ning (2,0 Ah batteri). Under våren och hösten 
kan värmehoodien användas som ytterplagg, 
vintertid fungerar den bäst som basplagg som 
genererar värme nära kroppen så att du slip-
per använda tjocka termounderställ.

Liksom 3-i-1-jackan använder M12™ vär-
mevästen samma GridIron™-material för 
maximal hållbarhet och rörlighet. Alla nya 
M12™ värmejackor är kompatibla med Mil-
waukees M12™ batterisystem, som nu omfat-
tar över 65 verktyg.



Minst tre världspremiärer på 

DEMCON 
2016

DEMCON blev unik när tre 
tillverkare hade värld-
spremiär av nya produkter 
på mässan. Utöver detta 
visades en rad andra rykan-
de färska nyheter på mässan 
på Infracity i september.
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Då var demoleringsmässan DEMCON 
över för den här gången. Det blev den 
sjätte i ordningen av DEMCON som 

arrangerades 29-30 september på Infracity i 
Bredden norr om Stockholm. Om man även 
räknar in mässan Demotech som arrangera-
des på samma ställe under 1990-talet så har 
demoleringsmässan arrangerats i företaget 
SCOP ABs regi hela åtta gånger. Åren 2001 
och 2003 arrangerades den dessutom av 
Stockholmmässan och Elmia i samarbete på 
mässan Nordcon i Stockholm och Jönköping.

LYCKAT TROTS SENARELÄGGING
“Det nuvarande lilla formatet som DEMCON 
har är nog det som passar bäst. Det känns ge-

mytligt där nästan alla känner alla. Relativt 
få utställare och få besökare men med hög 
kvalitet ger de som möts tid att prata med 
varandra under bra förhållande. Jag tycker det 
är idealiskt och det verkar även utställare och 
besökare tycka”, säger DEMCONs projektle-
dare Jan Hermansson.

I år hölls DEMCON senare i september än 
tidigare. Orsaken var att undvika mässkrock 
i början av månaden då flera andra mässor i 
landet redan krockade med varandra. “Först 
hade vi en viss oro över att lägga mässan i 
slutet av månaden med tanke på vädret men 
det gick ganska bra. Lite ostadigt på torsdag 
men fredag blev bra. En annan fördel med att 
ha den i slutet av september var att älgjakten 

lugnat ner sig för norrlänningarna och att den 
inte riktigt kommit igång i övriga Sverige”, sä-
ger Jan.

Antalet utställare den här gången ham-
nade ungefär på samma siffra som tidigare, 
36 stycken. De flesta av namnen är välkända 
leverantörer av rivnings-, betonghåltagning-, 
återvinnings-, golvslipnings- och stofthan-
teringsutrustning med mera. Sedan ställde 
även några utställare från andra länder ut 
såsom Rotar från Nederländerna, Au Tour 
du Beton från Frankrike och Dr Schulze från 
Tyskland. Antalet besökare i år landade också 
på samma siffror som 2014. Under torsdagen 
besöktes DEMCON av 845 personer och un-
der fredagen 1498 personer. Totalsiffran på 
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Släpvagnsliftar
Larvbandsliftar

Två nya släpvagnsliftar från Omme!

Omme 1300 E - arb höjd 12,80 m

Omme 1700 EX - arb höjd 16,80 m

2343 är en liten minskning från 2014 med 
knappt 200 personer.

“Även om vi tappade ett par hundra besöka-
re så är jag jättenöjd med tanke på att det är full 
rulle i branschen just nu. Många entreprenörer 
har helt enkelt inte tid att gå på mässa. Det kan 
man tydligt se på en rad andra branschmässor 
under året”, säger Hermansson.

Landets stora bygg- och anläggningsmäs-
sor med flera hundra utställare har haft be-
sökssiffror på mellan 9 000 och 13 000 i år 
och har dessutom tre mässdagar. Att en liten 
nischad mässa som DEMCON på två da-
gar drar 2 300 besökare måste bedömas som 
mycket bra.

Många av utställarna på DEMCON fram-
höll också att det var en riktigt bra mässa och 
att man sålde bra i montrarna.

VÄRLDSPREMIÄRER 
OCH MYCKET ANNAT NYTT
Som en kavalkad över de som ställde ut kan 
följande nämnas: Precis vid ingången till 
mässan ställde Gällö-företaget Sila ut sitt sor-
timent av luftrenare för byggen och visade 
även en del av sina smarta tillbehör. Mitt emot 
stod företaget CEJN som säljer olika typer av 

snabbkopplingar för vätskor såsom bränsle, 
hydraulolja med mera. Det var första gång-
en spm CEJN ställde ut på DEMCON. Intill 
CEJN ställde det holländska företaget Rotar 
ut som tillverkar olika typer av hydrauliska 
rivningsverktyg. Rotar är ett snabbt växande 
företaget som är välkänt på kontinenten. Nu 
söker man en återförsäljare i Sverige. Rotar 
har tidigare tillverkat La Bountys stålsaxar 
för den europeiska marknaden. In till Rotar 
stod SMC som presenterade sitt sortiment 
och rivningsverktyg samt framförallt sina ef-
fektiva hydrauliska fräsar. Ander Ståhle, som 
är grundare och vd för SMC, visade dessutom 
en världsnyhet i en ny liten smidig hammare 
utan kropp som är i vägen eller tillför onödig 
vikt. Hammaren passar perfekt för lätta riv-
ningar inomhus som exempelvis badrums-
rivningar. Det var första gången hammaren 
visades på en mässa. Nästa utställare i raden 
var Hamatic som ställde ut tillsammans med 
finska företaget Bentonikoneet. Hamatic till-
verkar som bekant olika typer av maskiner för 
slipning och polering av betonggolv medan 
Betonikoneet säljer ett brett sortiment av 
slipmaskiner, fräsar, shotblastingmaskiner 
och andra typer av maskiner för glättning, be-
arbetning av betongytor med mera. Strax in-
till hade Bobcat Svenska AB en öppen monter 
där man visade några av sina kompakta skids-
teers och grävare. Bobcat hade även en utom-
husyta där man demonstrerade den omtalade 
nyheten, den fjärrstyrda och eldrivna kom-
paktlastaren Bobcat E10. Bobcat var också 
guldsponsor av DEMCON 2016 tillsammans 
med tillverkare Pentruder.

En annan utställare som också lanserade 
en världsnyhet där DEMCON blev själva in-
troduktionsmässan var HTC. HTC lanserade 

sin nya serie Duratiq som vi berättade om i en 
separat artikel i förra utgåvan av SRT. Granne 
till HTC var företaget PG Export som är dist-
ributör av rivningsmärket Arden Equipment. 
Lagom till Bauma lanserade Arden en verklig 
innovation i en ny betongsax med vattenbe-
gjutning integrerat i saxen. Optimalt place-
rade dysor på verktygskroppen ser till att med 
vattendimma begjuta exakt där dammet upp-
står i rivningssituationen. Arden är ensamma 
om den här lösningen och har patenterat 
konceptet.

Mitt emot PG-Export stod som vanligt 
Hydroscand och visade sitt breda sortiment 
av hydraulkomponenter samt en av sina ser-
vicebussar. Det finns nog inte en rivnings-
entreprenör i Sveriges avlånga land som inte 
känner till Hydroscand och dess produkter. 
En pålitlig leverantör som alltid ser till att ge 
sina kunder den bästa service i produkter och 
tjänster. I samma monterblock som Hydros-
can återfanns Lifa som är återförsäljare av 
Sandvik Rammers hydraulhammare och riv-
ningsverktyg i Sverige. Vägg i vägg med Lifa 
ställde företaget JR Trading ut en för svenska 
marknaden en helt ny smart bygglampa som 
tillverkas i Finland. JR Trading är även åter-
försäljare för finska liftarna Leguan där en 
modell visades på mässans utomhusområde. 
På gaveln i detta monterblock ställde tyska 
tillverkaren Dr Schulze ut sitt sortiment av 
håltagningsutrustning samt maskiner för 
slipning och polering av betonggolv. Snett 
emot Dr Schulze längs mässans kortvägg 
ställdes också företaget Scanmaskin ut sina 
maskiner och verktyg för slipning och pole-
ring av betonggolv. Scanmaskin visade bland 
annat sin senaste nyhet den smarta Scan 
Combiflex 800 DSP som hjälper operatören 
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Delar av juryn för det Svenska Demoleringspriset. Från 
vänster Arne Holgersson, Lasse Sandström, Gunnar 
Landborg, Janne Lemos och Janne Hermansson.
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ut sitt breda sortiment av olika typer av dia-
mantverktyg. SDC säljer som bekant Arix sor-
timent av diamantverktyg i Sverige.  Vid sidan 
om SDC intill mässans kafeteria ställde sedan 
Pullman Ermator ut och visade sitt breda 
sortiment av stofthanterare och luftrenare 
samt inte minst sina populära våtsugar. Tvärs 
över gången återfanns franska tillverkaren 
Au Tour du Beton. Företaget tillverkar och 
säljer maskiner och verktyg för slipning och 
polering av betonggolv. Orsaken till att man 
ställde ut var bland annat att hitta återförsäl-
jare i Scandinavien. På sin sedvanliga plats 
längst inne i hörnet på mässan hölls som 
vanligt Husqvarna ställningarna med mäss-
sans största monter. Man visade samtliga av 
årets nyheter omfattande den nya väggsågs-
tillsatsen för att eliminera översågningar, det 
kompletta Prime-programmet, nya fjärrstyr-
da golvslipen, nya diamantverktyg och verk-

att planera och genomföra arbetet så effektivt 
som möjligt.

Mera centralt i mässan ställdes företaget 
Drome ut från Ulricehamn. Drome erbjuder 
ett brett sortiment av olika typer av diamant-
verktyg samt även olika typer av hydrauliska 
rivningsverktyg såsom hydraulhammare. Vid 
sidan om Drome ställde Epox Maskin ut som 
säljer en rad olika hjälpmedel till bygg- och 
anläggningsbranschen. Man har ett brett sor-
timent av bland annat golvsågar och fräsar. 
Vägg i vägg med Drome ställde som vanligt 
tillverkaren Dustcontrol ut som är en av Eu-
ropas största tillverkare av stofthanterings- 
och luftreningsutrustning. Företaget visade 
sin allra senaste nyheter och demonstrerade 
i en glasmonter hur effektivt deras maskiner 
tar hand om stoftpartiklar. Mitt emot Dust-
control ställde Tyrolit ut på sin vanliga plats 
i en ö-liknande monter. Man visade stora de-
lar av sitt sortiment och lockade många be-
sökare under mässan. Tyrolit hade också sitt 
sedvanliga tält på utomhusområdet där den 
nordiska finalen i Cutting Pro Competition 
hölls på torsdagen. Tyrolit var också brons-
sponsor av mässan tillsammans med Jack 
Midhage AB. Mitt emot Tyrolits ena gavel 
återfanns tillverkaren Pentruder. En populär 
tillverkare som visade sina senaste nyheter 
av högfrekvensdrivna håltagningsmaskiner. 
I direkt anslutning till Pentruder ställde SDC 

tyg för slipning och polering av betongytor. 
Husqvarna hade också en monter utomhus 
där man demonstrerade sina maskiner. Till-
läggas skall att Husqvarna dessutom var ex-
klusiv platinum sponsor av mässan och det 
Svenska Demoleringspriset i år. Tvärs över 
gången ställde sedan Andersen Contractor ut 
som är leverantör av bland annat hydrauliska 
rivningsverktyg från Trevi Benne och Indeco. 
Och vägg i vägg med Andersen ställde företa-
get Nordfarm ut som sedan länge sålt finska 
tillverkaren Avant Tecnos kompaktlastarpro-
gram i Sverige, produkter som är uppskattade 
bland rivare. Mitt emot Nordfarm och på sin 
sedvanliga plats ställde sedan Brokk ut. Även 
Brokk var en av dom som hade en världspre-
miär på mässan. Man lanserade nämligen 
en helt ny robotmodell igen (!) i Brokk 110. 
Brokks kraftfull satsning på nya produkter de 
senaste åren saknar motstycke.

Snarts har varvet gått på mässan men yt-
terligare utställare OP System som visade riv-
ningsverktyg från Demarec och informerade 
om Rubble Masters mobila återvinningskros-
sar. Intill OP System ställde svenska verktygs-
tillverkare Hultdins System ut för första gång-
en på mässan. Den den här hörnan av mässan 
fanns flera leverantörer av rivningsverktyg. 
Här ställde även företaget SEMAB ut som säl-
jer japanska NPKs rivningsverktyg i Sverige. 
Och nära SEMAB ställde en annan leverantör 
av rivningsverktyg ut, nämligen Amas Svenska 
AB som bland annat säljer Furukawas riv-
ningssortiment i Sverige och Simex olika typer 
av fräsar. Amas hade en imponerande monter 
med bland annat en inredd container och olika 
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Årets rivningsentreprenör
TRELLEGRÄV AB

Årets håltagningsentreprenör
FALKENBERGS HÅLTAGNING AB

 
Årets rivningsprojekt
VOID AB

Årets saneringsentreprenör
INDUSTRI- & SKADESANERING AB, ISKAD

Årets håltagningsprojekt
VOID AB

Kalas och Demoleringspriset

P
å alla Demotech och DEMCON-mässor under åren har det alltid hållits en 
middagen på kvällen den första mässdagen i Infracitys Ballroom. Så var 
fallet även i år. Middagen går sedan 2010 under namnet DEMCON-kalaset 

då det verkligen är kalasstämning mera än en galamiddag. Stämningen är alltid 
uppsluppen och god och så var fallet även i år. Omkring 260 gäster kom till festen 
som innehöll en god middag, underhållning från husbandet High Frequency, pre-
sentation av vinnarna i Cutting Pro Competition och så det som alla väntade på, 
utdelning av det Svenska Demoleringspriset 2016. Det Svenska Demoleringspriset 
instiftades 2012 av tidningen Professionell Demolering efter en idé från tidningens 

assisterande chefredaktör Anita Hermansson. År delades priset alltså ut för tredje 
gången. Priset delas ut av Professionell Demolering i samarbete med bransch-
föreningarna Håltagningsentreprenörerna och Riv- & Saneringsentreprenörerna 
inom Sveriges Byggindustrier. Nämnas bör dock att de båda branschföreningarna 
höll ett gemensamt möte under DEMCON där man nu klubbat att slå samman 
föreningarna under nästa år. Ett klokt beslut som kommer att stärka de båda 
föreningarna. Men åter till priset. En rad olika entreprenörer och tillverkare hade 
nominerats i totalt 11 kategorier. Tidigare under dagen hade demoleringsprisets 
jury samlats som beslutade att ge följande företag pris:

Säkerhet- och arbetsmiljöpriset
HILTI SVENSKA AB

Recycling- och miljöpriset
DESTROY REBUILDING COMPANY AB

Årets saneringsprojekt
RIVNINGSENTREPRENAD GROUP

 
Årets tillverkare/leverantör
BROKK AB

Stora innovationspriset för 
tillverkare/leverantörer
HTC SWEDEN AB

Det Svenska Demoleringsprisets 
“Honorary Award”
ARNE HOLGERSSON

CURT SUNDQVIST

MIKAEL SÖDERGREN

ULF DOLFEI

CLAES-GÖRAN BERGSTRAND

ALFRED LANDL
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typer av produkter utställda runt om contai-
nern. Mitt emot Amas ställde sedan företaget 
Jack Midhage AB ut som säljer en rad olika ma-
skiner och hjälpmedel för bland annat betong-
håltagning samt att de har egen tillverkning av 
diamantverktyg. In till Midhage återfanns också 
företaget Jerneviken Maskin som också har ett 
brett sortiment för bland annat håltagare. Jerne-
viken är särskilt välkända för sina många olika 
hjälpmedel för entreprenörer och sina egen-
tillverkade diamantverktyg med positionerade 
diamanter. Tyvärr så möttes mässdeltagarna 
under fredagen av att Jerneviken Maskins grun-
dare och ägare, Owe Persson, gått ur tiden. Sor-
gebudet var tungt för alla i branschen då Owe 

Under mässans första dag genomför-
des som bekant den nordiska finalen 
i Tyrolits Cutting Pro Competition. 

Tävlingen, som är internationell, är myck-
et uppskattad och under året har delfinaler 
genomförts i en rad olika länder runt om i 
Europa. I den nordiska finalen slåss vinnar-
na från Sverige, Norge, Danmark och Fin-
land mot varandra. Det var tredje gången 
som Tyrolit anordnar en håltagartävling på 
DEMCON, eller rättare sagt femte gången. 
De två första gångerna under Demotech 
arrangerade Tyrolit i Norden sin egen 

tävling under ledning av Arne 
Holgersson och 2010 drog Cut-
ting Pro Competition igång med 
den nordiska finalen på DEM-
CON 2010, också under ledning 
av Arne. Den nordiska finalen ge-
nomfördes som vanligt i ett tält på 
mässans utomhusområde. Arrang-
emanget genomfördes med Tyro-
lits praktisk ansvarige Marcus Kern 
från Österrike samt med personal från Ty-
rolit i Sverige. Finalen blev återigen mycket 
uppskattad och lockade mycket publik. Den 

nordis-
ka finalen vanns av Ulrik Nielsen 

från danska håltagningsfirman E&P. Bäste 
svensk kom på fjärde plats och var Martin 
Andersson från King Concrete.

Nordisk final i Cutting Pro Competition

var känd av många och en verklig grundsten i 
den svenska håltagningsbranschen.

Även i år hade mässan ett mindre utomhus-
område där utställarna fick möjlighet att de-
monstrera sina maskiner. Två av utställarna på 
mässan satsade på montrar endast utomhus. 
Vädrets makter gjorde sig påminda på torsdagen 
med en del regn och blåst men fredagen bjöd på 
sol. En av utomhusutställarna var Hilti som hade 

ett stort tält som inrymde tillverkarens breda sor-
timent inom betonghåltagning. I tältet demon-
strerades maskinerna och man hade även olika 
tävlingar. En anna utställare utomhus var Thovo 
som visade olika typer av kompaktlastare och 
dumprar samt andra typer av hjälpmedel för ex-
empelvis bilning. Övriga utställare som återfanns 
även utomhus var Tyrolit, Husqvarna, HTC, 
Scanmaskin, JR Trading och Bobcat.
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WL28 är den nya hjullastaren från Wacker 
Neuson. Den har en kompakt konstruktion, 
hög maskinbelastning och mycket flexibilitet.

En av styrkorna med nya hjullastaren 
WL28 är att den är byggd så att den kan klara 
av trånga platsförhållanden. Tack vare dess 
kompakta mått och motsvarande låg arbets-
vikt som tillåter transport på vanliga person-
bil-släpvagnar och låga genomfarter på min-
dre än 2,3 meter, är de flesta byggnader inget 
problem för den. Kunder som vid beställning 
av hjullastaren bestämt sig för en förarplats 
med fällbart förarskyddstak (EPS), kan till och 
med minska genomfartshöjden ännu mer.

Med en tipplast på 1,9 ton kan transportgods 
– till exempel en pall med gatsten med upp till 
åtta stenskikt – transporteras utan problem. 
Även lastning av byggplatsens lastbilar är tack 
vare lasthöjden på 2,33 meter inget problem. 
Den optimerade parallellföringen och två stora 
lyftcylindrar sörjer för en kraftfull lyftarm. 

En viktig aspekt vid utveckling av WL28 
var temat översiktlighet. På byggplatserna 
råder en livlig verksamhet så fri sikt är vik-
tigt. Därför har framvagnens höjd hos WL28 
medvetet konstruerats väldigt lågt. Därmed 
har användaren fri sikt över påbyggnadsred-

skapen vilket underlättar deras manövrering 
och byte.

En annan viktigt punkt är stabiliteten. 
Tack vare kort axelavstånd och midjestyrning 
förfogar WL28 inte bara över en hög stabili-
tet, utan går med en svängvinkel på 12 grader 
också bra i terräng. Trånga vändradier är möj-
liga tack vare en böjlig vinkel på 44 grader. En 
tillkopplingsbar 100-procent-differentialspärr 
sörjer för att hjullastaren har maximal drag-
kraft även på svår mark.

Tack vare mångsidiga hydraulalternativ för-
vandlar sig lastaren till en äkta redskapsbärare. 
Den har en kraftfull hydraulik med upp till 58,5 
l/min som möjliggör användning av hydraulis-
ka påbyggnadsredskap som gräsklippare, sop-
maskiner, betongblandare eller sopkvastar och 
ökar därmed fordonets totala produktivitet. 

Ett stort urval av påbyggnadsredskap utö-
kar inte bara hjullastarens användningsspek-
trum, utan ökar också dess lönsamhet. 

En specialitet med hjullastare från Wacker 
Neuson är den fällbara förarplatsen som be-
tydligt underlättar serviceåtkomst till hydrau-
liken, kablar och motorn och sörjer därmed 
för ett snabbt och okomplicerat underhåll; 
det ger kortare stilleståndstider.

WACKER NEUSONS  
hjullastare för tuff arbetsvardag

Alimak Hek kommer att introducera 
nya produkter på Bauma China 2016 
22-25 november 2016. Två av dem är de 
uppgraderade bygghissmodellerna ALI-
MAK SC 65/32 och SC 45/30, vilka är de 
senaste att bli uppgraderade för vertikal 
gods- och passagerartransport. Ett nytt 
inslag är dörrdesignen och en förbättrad 
drivenhetsteknologi som skyddar, ökar 
produktiviteten och tillförlitligheten och 
sänker den totala ägandekostnaden.

Alimak Hek kommer också att lan-
sera den senaste teknologin inom hissar 
för tornkranar, ALIMAK TCL. Den är 
utformad för att kunna installeras på de 
flesta tornkranssystem och maximerar 
kranens användning genom att erbjuda 
pålitlig och smidig transport för operatö-
ren till kranhytten.

ALIMAK TCL erbjuder enkel extern 
installering, möjligheten till tillägg med 
liten eller ingen mastmodifiering, samt 
komfortabel och pålitlig transport för 
kranoperatörer, tekniker och underhålls-
personal. ALIMAK TCL har utformat en 
innovativ ny design som erbjuder maxi-
mal drifttid och lång livstid.

Alimak Hek kommer också att ställa 
ut den senaste modellen inom arbets-
plattformar för mastklättring, HEK MC 
450. HEK MC 450 tillhör den senaste 
generationen av starka, robusta och kva-
litativa klättringsplattformar och har ett 
brett användningsområde anpassat för 
ett globalt användande med lätta eller 
mellanstora applikationer.

Dessutom kommer Alimak Hek visa 
lätta plattformar för transport och en ny 
servicehiss för industriell applicering.

ALIMAK HEK LANSERAR 
nya produkter på Bauma China

Carlsson & Co  
återförsäljare av Kärcher
Carlsson & Co har kvalitetsprodukter från 
Kärcher, en av de största tillverkarna av ren-
göringsmaskiner. Kärcher utformar sitt ut-
bud av professionella rengöringsmaskiner, 
tillbehör och rengöringsmedel tillsammans 
med kunderna, för att möta deras unika 
rengöringsbehov. Återförsäljaren Carlsson & 
Co AB startades 1993 av bröderna Björn och 

Magnus Carlsson och har varit verksamma i 
över 20 år.
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PULLMAN ERMATOR 
går som tåget
Pullman Ermator som tillverkar stofthanterare och luftre-
nare har näst intill haft en explosiv utveckling de senaste 
åren. Utfallet i år pekar på en mer än 30 procentig ökning 
som ser ut att även hålla i sig under 2017. PD träffade 
företagets nyckelpersoner i Smedjebacken för några 
veckor sedan.
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För drygt sex år sedan besökte tidningen 
Pullman Ermators anläggning i Smedje-
backen. För några veckor sedan var det 

dags igen. Mötte upp gjorde företagets led-
ningsgrupp bestående av företagets VD Petra 
Bengtsson, försäljningschef Fredrik Åker-
mark, försäljningschef för Norden, Baltikum 
och Polen, Stefan Bergsten och produktan-
svarig Jonas Eriksson. Torbjörn Bengtsson, 
som grundade bolaget, har gått i pension och 
dragit sig tillbaka från den operativa verksam-
heten.

LYFTET KOM PÅ 2000-TALET
Det har hänt mycket på Pullman Ermator bara 

under de senaste 10 åren. Företaget grunda-
des 1985 av Torbjörn Bengtsson och hette då 
Bevaclean. På den tiden så importerade man 
dammsugare och luftrenare från Italien. I takt 
med att verksamheten växte så började man 
utveckla och bygga egna produkter. Det var 
på 1990-talet. I slutet av 1990-talet förvärvade 
man företaget Pullman som tillverkade stoft-
avskiljare och våtsugar. Man bytte namn i den 
vevan och sysselsatte då dryga 20 personer 
och omsatte omkring 25 Mkr.

Sedan i början av 2000-talet har det hänt 
mycket. Man gjorde en rad förvärv, bland an-
nat Ermator. Därav namnet Pullman Ermator 
idag. Produktsortimentet breddades kraftigt 

och exporten tog ordentlig fart.  Sedan 2007 
har man eget dotterbolag i Tampa, USA och 
2013 förvärvade man amerikanska tillver-
karen Pullman Holts sortiment av HEPA-
dammsugare. Pullman Ermator går bokstavli-
gen som tåget. Under förra året omsatte man 
225 Mkr och sysselsatte 65 anställda.

“Vi var mycket nöjda med utvecklingen 
under fjolåret men det är ingenting mot vad 
vi är med innevarande år. Vi går mot en för-
säljningsökning med över 30 procent totalt 
i år och jag räknar med att vi landar på upp 
emot 300 Mkr”, berättar Fredrik Åkermark.

“Enskilda marknader som Norden har ökat 
mer än 30% och USA ligger cirka 20%. På den 
amerikanska marknaden räknar vi med ytter-
ligare ökning under 2017”, tilläger Fredrik.

VILKA ÄR ORSAKERNA 
TILL ÖKNINGEN?
Vad är orsakerna till bolagets starka expansi-
on kan man fråga sig? Egentligen har Pullman 
Ermator legat ganska lågt med produktnyhe-
ter under de senaste åren. Det har kommit 
en del uppgradering och nya tillbehör men 
inga revolutionerande nyheter. Ibland kan 
det vara ett stort nyhetsflöde som trissar upp 



Stefan Bergsten, Försäljningschef för Nor-
den, Baltikum och Polen, Petra Bengts-
son, VD för bolaget, Fredrik Åkermark, 
internationell försäljningschef och Jonas 
Eriksson som är produktansvarig.
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försäljningen. Dock lanserades en hel del ny-
heter för några år sedan som fortfarande står 
sig väl i konkurrensen.

“Jag tycker inte man ska lansera nyheter 
för sakens skull. Vi har bra produkter i grun-
den och många av våra stoftavskiljare och 
luftrenare var till och med före lagstiftningen 
när de lanserades här i Sverige. Här tror jag 
vi och även Dustcontrol skiljer oss från andra 

tillverkare. Vi har båda bra produkter som 
med råge möter upp med lagstiftningen och 
är effektiva både ifråga om kapacitet och att 
skydda användaren”, säger Fredrik.

Men orsaken till Pullman Ermators fram-
gång är förstås det breda produktsortimen-
tet och att det är kvalitativa produkter som 
håller och gör skillnad. En annan orsak är en 
stark försäljningsorganisation både i Norden 
och i andra länder. När man startade upp i 
USA och lyckades etablera ett bra fotfäste så 
hade det naturligtvis stor inverkan på om-
sättningsökningen. “Vi omsätter lika mycket 
i USA idag som vi gör i Norden”, berättar 
Fredrik. Förenklat ligger 40% av Pullman Er-
mators omsättning i Norden, 40% i USA och 
resterande 20% i övriga Europa och på mera 
fjärran marknader. “Men i år ser vi en tydlig 
ökning i Europa, framförallt i Tyskland som 
växer starkt”, säger Fredrik. 

På den nordiska marknaden har Pullman 
Ermator idag 45 anställda, varav 30 i produk-
tion, 15 på försäljning. Bara på den svenska 
marknaden har man 5 säljare inklusive för-
säljningschefen Stefan Bergsten. I USA är 
man 20 stycken anställda. Sedan är Wanne 
Dielemanns anställd i Tyskland och arbetar 
främst med att underhålla de nio återför-
säljarna i Tyskland. Under hösten kommer 
man utöka med ytterligare två återförsäljare 
i Tyskland. Vidare har man återförsäljare i 
många europeiska länder såsom exempel-
vis företaget D.I.F. Global i Frankrike, The 
Higher Supply i Storbritannien, Decovan i 
Benelux, i Turkiet, Grekland med flera. Man 
har också bra återförsäljare i Australien, Syd-
korea, Förenade Arabemiraten, Israel, Sydaf-
rika med flera.

“I Norden har vi också haft mycket gynn-
samma år. Jag ansvarar för Norden, Baltikum 
och Polen. Hemmamarknaden Sverige är 
naturligtvis den starkaste och själva motorn 
men vi har fin utveckling i framförallt Finland 
och Norge. Baltikum är också på tydlig fram-
marsch”, säger Stefan Bergsten.

Stefan berättar att i framförallt Sverige 
spelar uthyrarna en viktig roll för omsätt-
ningen. Man jobbar med alla de stora aktö-
rerna som Cramo, Ramirent, Lambertsson, 
Skanska Maskin och Stavdal. Men Stefan 
framhåller att de mindre fristående uthyrarna 
är väl så viktiga. Det är mer eller mindre 50/50 
mellan uthyrarblocken Hyrex och SRA. Man 
har fortsatt också ett starkt fäste bland hålta-
gare, rivare, golvslipare och traditionella byg-
gentreprenörer. Den enda marknaden som 
Stefan upplever lite trög just nu är Danmark 
vilket främst beror på den ekonomiska situa-
tionen i landet.

DET ENDA SOM KAN BLI EN 
FLASKHALS ÄR PRODUKTIONEN
Petra Bengtsson framhåller dock att det enda 
problem man brottas med just nu är utrym-
mesbrist i Smedjebacken. “Med det tryck vi 
upplever nu i beställningarna gör att det är 
bråda dagar i produktionen. Det är viktigt 
att komponenter kommer in i takt med att 
de monteras till färdiga enheter och skeppas 
till kund. Men det blir snabbt fullt i produk-
tionen och vi kommer att behöva expandera 
våra produktionslokaler ganska snart”, säger 
Petra. Det kan tyckas som ett angenämt pro-
blem men kan ställa till mycket problem om 
inte produkter som sålts kan levereras. “Dock 
har vi än så länge lyckats hålla leveranstiderna 
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Storsäljaren S26.

T7500 är 
också en 
populär 
produkt.

Så här ser 
våtsugen 
W70 ut 
idag.

ganska bra”, tillägger Petra.  Tillägas bör dock 
att Pullman Ermator är uppskattade som ar-
betsgivare i Smedjebacken och utsågs i år till 
Årets Företagare i orten. Men ligger också bra 
till för att bli Årets Företagare i Mitt-Sverige. 
På anläggningen i Smedjebacken jobbar idag 
30 personer.

VÄXANDE MÖJLIGHETER I USA
På kontoret i Tampa, USA är man som sagt 20 
personer. Verksamheten här började för snart 
10 år sedan med i princip en person, Fredrik 
Åkermark. Fredrik flyttade med hela familjen 
till Florida och under den här perioden lade 
han all sin tid på den amerikanska markna-
den. Idag har han släppt taget om den ame-
rikanska marknaden och arbetar som global 
försäljningschef. Ansvarig för försäljningen i 
Nordamerika är Lyndon Kelsey. Men Fredrik 
har inte flyttat hem. Både han och familjen 
trivs mycket bra i USA och kommer att bli 
kvar där som det ser ut. “Jag rör mig hela ti-
den runt om i världen i olika länder så att bo i 
Florida utgör inget direkt problem. Vi känner 
oss rotade i USA och barnen trivs bra”, säger 
Fredrik.

Ett problem dock, som Fredrik påpekar, 
med att bo i USA är att när man gjort en af-
färsresa i många länder samtidigt och ska in 
i USA kan det uppstå problem. Vid ett till-

fälle var han i Dubai, gjorde en avstickare till 
Saudi Arabien och stannade i Turkiet på resa 
hem vilket resulterade i att han blev så kall-
lat “screenad” när han kom till i USA. Att bli 
screenade är inte bara att man går igenom en 
form av röntgenutrustning. Man blir kontrol-
lerad ända in på bara skinnet och en sådan 
procedur kan ta upp emot en och en halv 
timme. Det gäller att ha gott om tid till nästa 
plan.  

Fredrik berättar att det amerikanska bo-
laget inte bara är ett försäljningskontor. Nu-
mera monteras en del av maskinerna från 
Sverige i USA. Dessutom så har man tillverk-
ning av Pullman Holt-serien som förvärvades 
2013. Totalt har man sex egna säljare i USA 
och sedan säljs produktsortimentet bland an-
dra via återförsäljarkedjan Jon Don som finns 
på 11 olika platser på den amerikanska konti-
nenten. Sedan några år tillbaka levererar Pull-
man Ermator dessutom 3-fas dammsugar till 
uthyrningskedjan SunBelt som är en av des 
största uthyrningskedjorna i USA. 

Fredrik berättar att han ser med spänning 
fram emot 2017 på den amerikanska markna-
den. Orsaken är att Obama-administrationen 
klubbat igenom en ny “bill” som man säger. 
Det handlar om ett nytt arbetsmiljödirektiv 
som påkallats av miljöhälsoinstitutet OSHA. 
Det nya direktivet kommer att träda i kraft 
den 23 juni och innebär bland annat att till-
låtna dammnivåer på byggarbetsplaser i USA 
kommer att minskas till hälften i förhållande 
till de nivåer som är godkända idag. “Det här 
kommer att blir ett viktigt genombrott för 
oss. Vi har lyckats bra redan nu men det här 
tror jag kommer att ge oss ett försprång fram-
förallt med vår stoftavskiljare S26. Vi klarar 

redan av de här nivåerna med våra produkter. 
Det är värre för amerikanska och andra till-
verkare som nu måste anpassa sin utrustning 
till de nya reglerna”, säger Fredrik.

Att inte följa OSHAs nya direktiv efter 17 
februari kommer att bli dyrt för amerikanska 
entreprenörer vilket mer eller mindre tvingar 
dem att köpa godkänd utrustning. Det här är 
inte bara en lycka för Pullman Ermator utan 
även Dustcontrol som också med råge klarar 
värdena för de nya direktiven. 

ETT 50-TAL GRUNDMODELLER
Pullman Ermators produktsortiment består 
idag till nästan 100% av produkter, utrustning-
ar och tillbehör för professionell användning. 
Den tveklöst mest populära produkten är just 
S26 men hela A-serien med luftrenare tillhör 
också favoriterna bland användarna. En annan 
viktig produkt är trefassugen T7500. Modell-
programmet består idag av närmare 50 olika 
grundmodeller och till det kommer olika vari-
anter av vissa modeller. I USA har man lyckats 
mycket bra med bland annat sin nya propan-
drivna sug. Fredrik berättar man jobbar stän-
digt med att förbättra sitt produktprogram och 
lagom till mässan World of Concrete avslöjar 
han att man kommer att lansera tre helt nya 
modeller. Vad det handlar om avslöjas dock 
först på mässan. Konjunkturmässigt gör Pull-
man Ermator att utvecklingen i Sverige kom-
mer att hålla i sig minst två till tre år till. Övriga 
Europa med Tyskland och USA ser lovande ut 
och ökningen kommer att vara successiv i flera 
år framåt. Den amerikanska marknaden spås 
väldigt intressant framförallt efter att den nya 
lagstiftningen införts i februari nästa år.
www.pullman-ermator.se
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Verktyg garanterar inte goda resultat 
eller upprepade affärer, men de kan 
hjälpa bra entreprenörer att bli ännu 

bättre genom pålitlig prestation, långvarig 
tålighet och prisvärdhet. De kan också hjälpa 
till att utöka en entreprenörs mångsidighet 
vid såväl enstaka småproblem som mer kom-
plicerade uppgifter – det lilla extra som bety-
der så mycket för kunder i dag.

Handhållna verktyg är ofta det bästa valet 
för att genomföra de där små miraklen – an-
tingen på arbetsplatsen eller i affärsböckerna. 
De lever upp till sitt rykte genom smidig flytt-
barhet, åtkomlighet och produktivitet. Och 
tack vare förbättrad ergonomi som införlivats 
i de flesta handhållna verktyg i dag, så är de 
behagliga även under längre arbetspass.

Produkterna som vi berättar om nedan är 
några exempel av produkter som har debute-
rat de senaste månaderna. Alla representerar 
ett välkomnande tillökad produktivitet och 
smidighet på byggarbetsplatsen.

Flera nya handhållna maskiner för byggarbeten har under året äntrat branschen. 
Svensk Rental Tidning tar en närmare titt på nyheterna.

Skriven av Jim Parsons, översatt av Vitor Hermansson

HANDHÅLLET
HITACHIS BORRHAMMARE DH40MEY
Hitachi har kombinerat en innovativ kol-
borstfri motor, aluminumkonstruktion och 
vibrationsskydd för att skapa DH40MEY 40 
mm SDS Max Rotary Hammer. Den kolborst-

fria motorn ökar livslängden på verktyget och 
eliminerar risken för överhettning, kortslut-
ning och slitage. Motorenhetens tålighet är 
avsevärt förbättrad med formgjuten alumi-
niumkropp som innehåller en statorhållare 
i plast, vilket fungerar som ett slags dubbel-
isolering. Tillsammans med User Vibration 
Protection är Hitachi en av få tillverkare som 
erbjuder både intern motvikt och stötdäm-
pande handtag. Mindre vibration på verkty-
get betyder mindre vibration på delarna inuti, 
vilket förbättrar verktygets livstid.

www.hitachipowertools.com

NYA BENSINDRIVNA SÅGAR FRÅN HILTI
Hiltis senaste handhållna sågar DSH 700-X 
och DSH 900-X har en innovativ teknologi 
kallad Easy Start, som automatiskt ställer in 
rätt mängd choke för fler starter vid första 
dragningen. Med Easy Start kan användaren 
enkelt trycka på ”on”-knappen och dra i start-
snöret. Den 70 cm³ stora sågen är tillgänglig 
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i 12- och 14-tumsmodeller, medan 90 cm³-
versionen kommer i 14- och 16-tumsmodeller.

Båda har det innovativa Cyclone Air Filtra-
tion System som tar bort det mesta av dam-
met och smutsen från motorns luftinsläpp 
med hjälp av centrifugalkraft. Denna process 
kompletteras genom att suga den renaste luf-
ten från mitten av cyklonen och skicka den 
till filtret. Detta ökar filtrets livstid och pre-
standa och resulterar i mindre dödtid för en-
treprenörerna. Underhåll på arbetsplatsen är 
lätt att utföra tack vare ett lättåtkomligt start-
snöre, luftfiltermagasinering och förstärkt 
klingskydd. Vanliga underhållsdelar såsom 
luftfilter, startsnöre och bränslefilter inklude-
ras för lättanvändhet och pålitlighet.

Kombinerad med Hiltis nya portfolio av 
diamantkapskivor med tre nya prestandani-
våer – Equidist (SPX, SP och P), DSH 700-X 
och DSH 900-X – utmärker sig DSH 700-X 
och DSH 900-X för att kunna kapa alla ty-
per av betong, asfalt och murbruk (hålsten, 
kalksten etc.). Varje blad genomför arbetet 
med sin unika kapacitet för att öka produkti-
viteten, mångsidigheten och hastigheten i de 
flesta krävande applikationer.

www.hilti.com

695XL – DEN MEST DJUPGÅENDE OCH 
MÅNGSIDIGA BENSINDRIVNA SÅGEN
695XL är den bensindrivna sågen från ICS 
med högst hästkraft för frekvent användning 
inom allmän konstruktion och för instal-

lationsfirmor och betongproffs. 695XL har 
den bästsäljande 695-sågsplattformen som 
bas, är 4,8 kW stark, har en vikt på 9,5 kg och 
ett vridmoment på 5,7 Nm i 7200 rpm. Sågen 
har en lättstartad motor med högre energian-
tändningssystem och slittåliga komponenter 
såsom en ny ljuddämpare, förgasare, kolv och 
cylinder. 94 cm³-sågen är tillgänglig med 30-
40 cm kedjebärare och diamantkedjeserierna 
MAX, ProForce och PowerGrit.

680ES-PG BENSINDRIVEN KEDJESÅG 
FÖR INSTALLATIONSARBETE
Den bensindrivna kedjesågen 76,5 cm³ 
680-ES-PG med PowerGrit-kedja är byggd för 
att kunna såga i instal-
lationsledningar un-
der marken med en 
kombination av 
prestanda och 
f lyt tbarhet . 
Den prisvärda 
3,7 kW-sågen 
levererar 4,1 
Nm vridmoment 

på 6500 rpm och tillåter användaren att såga 
upp till 254 mm djupt från en sida in i segjärn, 
gjutjärn, PVC, HDPE och Insituform-form-
brädor. Den väger 9,5 kg och är utformad för 
att funka med hela MAX-seriens kedjor. Med 
ett snabbt byte av kedjebärare, kedja och driv-
hjul har användaren möjlighet att använda 
denna såg inom murbruk, sten och armerad 
betong.

www.icsdiamondtools.com

MAKITA PRESENTERAR VÄRLDENS 
FÖRSTA FYRTAKTSDRIVNA KAPMASKIN
Makitas 356 mm EK7651H är världens för-
sta fyrtaktsdrivna kapmaskin. Den 13,8 kg 
tunga kapmaskinen eliminerar risken för 
felaktig blandning av olja och bensin, ett av 
de vanligaste problemen med kommersiella 

tvåtaktskapmaskiner. Motorn på 75,6 cm³ 
och 3 kW har en hastighet på 9350 rpm 

utan belastning, men är tystare (92,7 
dB(A)), har en mjukare tomgång och är 
mer bränsleeffektiv (1,7 l/timme). För 
att göra den enklare att använda och 
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vändningen, för upp till 50 % längre körtid per 
laddning än vanliga icke-kolbortsfria verktyg. 
Den är 146 mm lång och väger bara 1,78 kg, 
med ergonomisk design och bra balans.

www.makitatools.com

VINKELSLIPEN 
AG50-10TG FRÅN BOSCH
157 mm-vinkelslipen inkluderar ett nytt fäste 
för murbruksspruta med verktygsfri installe-
ring, vilket gör den snabb och enkel att instal-
lera och ta bort. Djupjusteringen möjliggör 
uppsamling av damm genom hela slipningen. 
Ett stort tittfönster gör det lätt att se slip-
ningen under arbetets gång, medan dammut-
släppet garanterar renlighet tillsammans med 
dammsugare. Den 2,3 kg tunga AG50-10TG 
inkluderar en 10 amp, 11500 rpm motordesign 
med direkt motornedkylning och fler venti-
ler, vilket förlänger livslängden på verktyget 
och erbjuder högre överbelastningskapacitet 
för att motverka överhettning. Förbättrade 
kolborstar erbjuder mer än dubbla livsläng-
den jämfört med tidigare kolborstar, vilket 
betyder att mindre tid går åt underhåll. Höljet 
roterar 90 grader för bättre ergonomi, grepp-
möjligheter och kontroll. Inkluderar vibra-
tionskontroll för ökad komfort.

www.boschtools.com

underhålla, är EK7651H utrustad med ett fil-
tersystem av skum, papper och nylon – med 
Advance Direction Air Flow – för att ge renare 
luft till motorn för ökad hållbarhet.

MAKITAS 18 V KOLBORSTFRIA MUTTER-
DRAGARE MED TRE HASTIGHETER
Den nya sladdlösa 12,7 mm XWT02M kombi-
nerar snabbare hastighet, den förlängda kör-
tiden hos kolborstfri motorteknologi och det 
nya 18 V LXT® Lithium-Ion 4.0 Ah-batteriet, 
för oöverträffad prestation vid förankrings-
applikationer. Maximalt vridmoment sträck-
er sig från 80 Nm till 285 Nm. För ytterligare 
hållbarhet har XWT02M dessutom Makita 
Extreme Protection Technology (XPT), ett 
skyddande hölje på insidan, utformat för för-
bättrad vattenresistens genom att leda vat-
ten och damm från verktygets interna nyck-
elkomponenter. XWT02M drivs av Makitas 
BL™ Brushless-motor, som är elektroniskt 
kontrollerad att optimera batterienergian-



www.SvenskRental.se  • Oktober - November 2016 • Svensk Rental Tidning

HANDHÅLLET

33

Noll utsläpp och 
full prestanda

Innovationerna från Wacker Neuson för  
utsläppsfritt arbete står för noll utsläpp –  
det betyder särskilt användar- och  
miljöskydd – vid full prestanda.
 
www.wackerneuson.com/zeroemission

Din partner i alla lägen.

www.wackerneuson.com/eco

NYTT HANDTAG FÖR BLASTRACS 
HANDHÅLLNA SLIPMASKINER
Blastrac 05-73900 Loop Handle är specifikt 
designad för att passa den handhållna slipma-

skinen Blastrac 05-BL233 178 mm. Handtaget 
tillåter slipning för betongpreparering längs 
med väggar, runt utskjutningar och svåråt-
komliga områden. Det ögleformade handta-

get minskar trötthet genom flera greppmöj-
ligheter. Inkluderar hårdvara för att fästa 
handtaget.

www.blastrac.com
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Men resan börjar inte här. Faktum är 
att vi åker förbi högkvarteret under 
evenemangets första dygn. Istället 

är vi på väg till huvudstaden Vaduz, en ännu 
mindre stad i ett redan väldigt litet land. Sta-
den med drygt 5000 invånare har förärats 
Hiltis bidrag till konstvärlden, the Hilti Art 
Foundation.

Den snövita byggnaden, underjordiskt 
kopplad till det intilliggande Liechtenstein 
Museum of Fine Arts, rymmer konst från 
storheter som Gaugin, Magritte och självaste 
Picasso. Även huset är något av ett byggmäs-
tarkonstverk, där museets själva hjärta utgörs 
av en vit och väldigt lång trappa upplyst av 
solskenet. Vår guide berättade enkelt men 
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I en grön bergsnatur som ryckt från ett vackert vykort ligger bygg-
teknikjätten Hiltis högkvarter. Svensk Rental Tidning har blivit bjudna 
till företagets 75-årsfirande i hemorten Schaan, Liechtenstein.
Text: Vitor Hermansson 
Bilder: Hilti Group, Vitor Hermansson

Hilti firar 75 år!

precist om alla konstverk, men även hur bygg-
naden i sig utformats för att bevara och bidra 
till konsten med dess ljusa färger och noga 
uttänkta belysning och temperatur. Besöket 
på utställningen avrundades med en flerrät-
tersmiddag på restaurang Torkel, ”Fursten av 
Liechtensteins restaurang”, med utsikt över 
den egna vingården och de majestätiska ber-
gen som kvällstid blivit alldeles mörkblåa.

Dagen efter besökte vi högkvarteret och 
Hiltis nya campus. Michael Hilti, medlem 
Board of Directors Hilti Group, Christoph 
Loos, vd Hilti Group, och Stefan Nöken, med-
lem Executive Board Hilti Group talade om 
Hiltis arv, nuvarande situation och framtids-
visioner. Detta inledde innovationsshowen 

en trappa ned, där Hiltis nyheter inom bygg- 
och rivningsindustrin presenterades på sepa-
rata seminarier. ”Det häftigaste av dem alla” 
hålls i ett stort tält utomhus – där presenteras 
Hiltis nya demoleringsverktyg.

TE 800-AVR och TE 1000-AVR är två mej-
selhammare som erbjuder stor kraft – slag-
frekvens på 1890 respektive 1950 slag/minut – 
i förhållande till sin vikt på 10,6 respektive 12,5 
kg. För att öka komforten har de låg vibration 
(AVR står för ”Active Vibration Reduction”). 
De är dessutom utrustade med Hiltis egna Hi 
Drive-teknologi. Hi Drive beskrivs som ”ett 
resultat av flera decenniers forskning” och 
består av en lätt, slittålig och effektivitetsan-
passad motor, konstant eltillförsel och elek-
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tronisk styrning. Mejselhammarna användas 
med vågmejslarna TE SP-SM som med sin 
polygonform gör att de slipas av sig själva för 
en längre livslängd, en snabbare borrning och 
färre avbrott.

En annan nyhet är rotationslasern Hilti 
PR 2-HS A12, som med sitt 360-gradersskydd 
gör att den tål tuffa tag och fall till marken. 
Den drivs på 12 V Li-ion-batterier som laddas 
snabbt och som även funkar till Hiltis övriga 
Li-ion-verktyg. Rotationslasern styrs enkelt 
med ett knapptryck och är med sin enkla 
setup och automatiska mätningsprocess 
mycket effektiv.

Dessutom introducerades Hiltis ihåliga 
hammarborrar som rengör sig själva – TE-CD 

Stefan Nöken, medlem Executive Board Hilti Group.
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och TE-YD. Det unika x-formade huvudet 
med huvud- och sidoskär gör att använda-
ren snabbt kan borra genom armeringsjärn 
utan att fastna. Med den ihåliga hammarbor-
ren kan du alltså borra och rengöra hålet i 
ett enda moment och dessutom få en säker, 
dammfri arbetsmiljö.

Utöver det presenterades diamantborr-
maskinerna DD 350-CA och DD 500-CA. 
Borrmaskinerna har CutAssist-teknologi, en 
helautomatisk borrkontroll som tillåter an-
vändaren göra annat medan borrningen sker. 
En fördel med detta är att användaren inte ut-
sätts för onödigt mycket slam eller vibration. 
Ett annat hjälpmedel för borraren är utbytes-
modulen X-Change, som gör att användaren 
snabbt kan byta ring på borrkronan direkt på 
plats – det är bara att trycka, vrida och klicka 

fast. Framför allt tillåter den användaren att 
enkelt borra med flera olika kronor i olika 
typer av betong. Tidigare har borren behövts 
skickas på omsättning vilket kan ta flera da-
gar, nu kan det göras direkt. 

Vi fick även kika på vinkelsliparna AG 150-
A36 och AG 125-A36 med sina kolborstfria mo-
torer och de senaste 36 V Li-ion-batterierna. 
Sliparna är helt sladdlösa, vilket gör det lättare 
att ta sig fram med dem och utföra mer kom-
plicerade jobb. Vinkelsliparna testades på ar-
meringsjärn som snabbt och enkelt sågades av.

Efter innovationsshowen bar det av till Hil-
tis enorma innovationscenter på andra sidan 
vägen. Det är här Hiltis nyheter utformas och 
produkter utvecklas – och av förståeliga skäl 
fick vi inte fotografera något. Ungefär som un-
der innovationsshowen fick vi här besöka ett 

flertal olika stationer som behandlade olika 
ämnen kopplade till produktionen, fast denna 
gång med mycket högre tempo. Vi fick lära oss 
hur maskinernas handtag utformas efter hur 
en genomsnittlig hand ser ut i olika länder, el-
ler se hur Hiltis maskiner sett ut genom tider-
na. Rundturen och sista dagen på 75-årsdagen 
avrundades med en paneldebatt om industri-
trender med Jan Doongaji och Stefan Nöken, 
medlemmar Executive Board, och Andreas 
Bong, forsknings- och utvecklingsansvarig.

Efter 75 år verkar Hilti mer välmående 
än någonsin – ett företag i framkant och 
med bredd. Det ska bli intressant att se vad 
framtiden håller för företaget, om inte för de-
ras innovativa produkter så för deras vackra 
hemmiljö i hjärtat av Liechtenstein, i centrat 
av Europa.

Christoph Loos, vd Hilti Group.
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Milwaukee® introducerar de nya 
kompakta M12™-batterierna 
med 3,0 Ah och med utökad ka-
pacitet 6,0 Ah. De ger tre gånger 
längre driftstid, 20 % mer kraft 
och dubbelt så lång livslängd 
jämfört med standard litiumbat-
terier. De nya batterierna är fullt 
kompatibla med alla produkter i 
M12™-systemet, ett system som 
innehåller mer än 65 verktyg.

Med förmågan att ge mer 
arbetstid per laddning och 
längre livslängd än något an-
nat 12 V batteri på marknaden 
är batteriet med 6,0 Ah ett 
stort kliv i litiumbatteritekni-
ken som fullständigt förändrar 
förväntningarna på vad batte-
ridrivna 12 V verktyg klarar av.

”Vår passion att utmana kon-
ventionellt tänkande genom 
introduktion av mer portabla 
versioner av större verktyg och 
utveckling av effektivare bat-
teridrivna versioner av traditio-
nella handverktyg har gjort vårt 
M12™-system till det största 
och mest innovativa kompakta 
systemet i världen”, säger Tho-
mas Møller, Trade Product Ma-
nager för Milwaukee Tools.

”Med lanseringen av de nya 
kompakta M12™ REDLITHI-
UM-ION™ batterierna 3,0 Ah 
och utökad kapacitet 6,0 Ah, 
fortsätter vi vår ledning inom 
detta system. Genom att vara 
de första att utveckla tekno-
login som ger kompakta 3,0 
Ah och 6,0 Ah batterier till ett 
12 V-system – vilket gör det 
högpresterande M12™-system 

ännu kraftfullare än tidigare”, 
säger Thomas Møller.

M12™ REDLITHIUM-ION™ 
3,0 och 6,0 Ah batterierna har 
en robust konstruktion, avan-
cerad elektronik och prestanda 
som ger mer arbetstid per ladd-
ning och mer arbetstid under 
batteriets livslängd än något an-
nat batteri på marknaden. Bat-
terierna blir inte lika varma och 
fungerar i klimat under -20°C. 
Styrda av Milwaukees exklu-
siva REDLINK™-elektronik har 
batterierna ett överbelastnings-
skydd som förhindrar att bat-
teridrivna verktyg skadas i si-
tuationer med hård belastning 
medan urladdningsskyddet för-
hindrar skador på cellerna. Sys-
temet för temperaturreglering 
och individuell cellövervakning 
hjälper till att maximera batte-
riets livslängd.

Det nya kompakta M12™ 
REDLITHIUM-ION™ 3,0 Ah 
batteriet passar alla produkter 
som används ofta när använ-
darna vill att de fortfarande ska 
vara lätta och kompakta men 
också få en omedelbar ökning 
i driftstid – till exempel verktyg 
för lätt borrning och monte-
ring, värmejackor och radioap-
parater.

Båda de nya M12™ RED- 
LITHIUM-ION™-batterierna 
kommer att säljas som tillbe-
hör och i olika batterikit samt 
till anpassade egna M12™-kit. 
Batteriet 6,0 Ah REDLITHI-
UM-ION™ finns även i utvalda 
M12 FUEL™-kit.

Längre driftstid och mer kraft 



Planlaser som är helt självnivellerande  
och även utrustad med lutningsfunktion.

Två-falls laser som är byggd utifrån
den svenska marknadens krav på
specifikationer och prestanda.

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

www.blinken.eu

Karlstad
054 - 21 60 60

Göteborg
031 - 20 40 10

Stockholm
08 - 754 31 30

Helsingborg
040 - 49 03 40

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

Mottagare Topcon 
LS-100D med 
tydlig mm visning 
i displayen.

Nyhet!
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DEWALT LANSERAR    
framtidens batteri-
drivna vinkelslip
Sladdlös men ändå laddad med superkraft 
tack vare det världsunika verktygsbatteriet 
på 54 volt. DEWALTS nya vinkelslip DCG414 
är det kraftfulla och smidiga verktyg som har 
saknats i metallindustrin och byggbranschen.

Det nya batterisystemet XR FLEXVOLT 
innebär en revolution när det gäller batteri-
drivna proffsverktyg och har öppnat vägen för 
en helt ny generation superstarka och lättma-
növrerade batteridrivna produkter.

Vinkelslipen DCG414 är en av nyheterna 
som lanseras tillsammans med XR FLEX-
VOLT.

Prestandan är helt jämförbar med en nät-
ansluten vinkelslip och klarar alla typer av in-
dustriella applikationer, från snabba avverk-
ningar till riktigt tuffa slipningar och tyngre 
kapningar av till exempel sten och järnbalkar. 
Applikationer som tidigare inte har varit möj-
liga med en batteridriven vinkelslip. För de 
yrkesgrupper som dagligen använder sig av 
vinkelslipar innebär det helt nya möjligheter 
och betydligt större flexibilitet.

Uteffekten av det nya 54-voltsbatteriet ger 
DCG414 ett varvtal på hela 9 000 varv per mi-
nut och en oslagbart lång körtid. Dessutom 
upp till 75 % högre vridmoment och 1 000 

watt mer kraft än tidigare marknadsledande 
batteridrivna vinkelslipar. Även skärdjupet 
blir ”bäst-i-klassen” tack vare ett mycket kom-
pakt växelhus som också gör det lättare att 
komma åt i små trånga utrymmen. Designen, 
som är smal och smidig, har största fokus på 
ergonomi med funktioner som ”one-touch-
guard” för snabb och nyckelfri justering och 
skivbyte.

DCG414 erbjuder även ett nytt säkerhets-
tänkande eftersom skador när man arbetar 
med vinkelslipar inte är helt ovanliga. Ett för-
finat elektroniskt säkerhetssystem ger använ-

daren optimal kontroll med mjukstart, kick-
back-broms och omstartskydd. Som extra 
tillbehör finns nu också en serie specialdesig-
nade kap- och slipskivor, Extreme Runtime 
Abrasives, som fördubblar körtiden och håller 
fyra gånger så länge som en standardskiva.

Stanley Black & Decker är världens största 
tillverkare av elektriska handverktyg. Varu-
märket DEWALT ingår i koncernen och er-
bjuder elverktyg för professionella användare. 
Alla produktlanseringar bygger på omfattan-
de research och intervjuer av professionella 
användare för att möta deras behov.

Milwaukee optimerar kraft, prestanda och 
driftstid med M18 FUEL™ poleringsmaskin.

Nya M18 FUEL™ poleringsmaskin med 
variabel hastighet väger 1,2 kg mindre än en 
motsvarande nätdriven maskin. Den erbju-
der kontroll över poleringen med ett varia-
belt hastighetsreglage och en varvtalskänslig 
strömbrytare. Med ett varvtal upp till 2200 
varv/min för krävande arbetsuppgifter är det 
här den första batteridrivna lösning med till-
räcklig kraft för att polera en normalstor bil 
med fin lack och lättare repor på en laddning.

”Poleringsmaskiner har en central roll i 
bilvårdsbranschen. Eftersom de flesta bat-
teridrivna alternativ på marknaden inte har 
tillräckligt med kraft för större poleringsjobb, 
tvingas man använda maskiner med sladd 
vilket försvårar arbetet. Användaren behöver 
ofta lägga sladden över axeln och anpassa 
sladdlängden så att den inte dras längs bil-
plåten och orsakar ytterligare repor i lacken. 
Sladden är ett ständigt störningsmoment 

och hämmar produktiviteten”, säger Thomas 
Møller, Trade Product Manager Milwaukee.

”Genom en kombination av tre exklusiva 
innovationer – borstlös POWERSTATE™-
motor, REDLITHIUM-ION™-batteri och 
REDLINK PLUS™-elektronik – erbjuder nya 
M18 FUEL™-poleringsmaskin maximal pro-
duktivitet och prestanda att jämföra med nät-
drivna poleringsmaskiner.”

M18 FUEL™ poleringsmaskin i fullversion, 
M18 FAP180-502X, levereras med 2x RED-
LITHIUMION 5,0 Ah batterier, snabbladdare 
och erbjuder total batteridriven frihet. Ett 
fulladdat batteri klarar polering av en nor-
malstor bil. Med snabbladdaren laddas 5,0 
Ah-batteriet 40 % snabbare – vilket gör det 
möjligt att ha ett extra fulladdat batteri i be-
redskap när jobbet är klart. Detta innebär i sin 
tur stora tidsbesparingar och ökad produkti-
vitet. M18 FUEL™ poleringsmaskin fokuserar 
på tre egenskaper – hastighetskontroll, balans 
och vikt. Tack vare det variabla hastighetsreg-

laget och den varvtalskänsliga strömbrytaren 
får användaren optimal kontroll över verkty-
get och ett varvtal upp till 2200 varv/min för 
krävande arbetsuppgifter.

Den nya poleringsmaskinen är konstrue-
rad för att lägga mer tyngd på poleringsdynan 
för ökad användarkomfort, vilket dessutom 
ger optimal kontroll och kraft vid polering av 
stora ytor som huvar och biltak. Den låga vik-
ten, 1,2 kg, är lägre än jämförbara nätdrivna 
poleringsmaskiner och avlastar användaren 
och gör den lättare att manövrera och bära.

Den nya M18 FUEL™ poleringsmaskinen 
är en del av Milwaukees M18™-system, som 
omfattar fler än 85 verktyg, som alla kan dri-
vas med ett och samma batteri.

MILWAUKEE SLÄPPER 
ny poleringsmaskin
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Hyrex ordförande Thomas 
Truedsson hälsade alla 
välkomna till höstmötet.
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På årets möte var det ungefär hälften 
uthyrare och hälften leverantörer som 
deltog i höstmötet, vilket många mena-

de var en bra balans och bättre än det brukar 
vara.

HYREX BYTER NAMN
Hyrex-kedjans ordförande Thomas Trueds-
son inledde mötet med att berätta om ett 
kommande namnbyte. Under 2017 kommer 
Hyrex att byta namn till Hyres. Beslutet togs 
för flera år sedan men först nu passar det att 
byta. Det ska vara klart till vårmötet 2017 då 
man som organisation dessutom firar sitt 
40-årsjubileum. Till den tidpunkten ska man 
även ha en ny hemsida klar som är modern till 
både utseende och funktion.

Ett arbete som påbörjades för en tid sedan 
var att undersöka möjligheten och intresset 
för ett verksamhetssystem, en gemensam 
programvara, avpassat för medlemmarnas 
uthyrnings- och försäljningsverksamhet. En 
arbetsgrupp bestående av Bodil Blom, Bygg-
utrustning, Luleå, Yvonne Erlandsson, Heri, 
Luleå och Helene Larsson, Lyft och Bygg-
maskiner, Ängelholm har arbetat fram en 
12 sidor omfattande kravspecifikation. Den 
är uppbyggd kring, ska-, bör- och önskvärda 
krav.

Man har tillfrågat nio olika leverantörer 
och fått svar från ett antal seriösa leverantö-
rer som alla lagt ner ett stort jobb på att ut-
forma sina svar.

”Fördelen med att som branschförbund 
ta fram ett gemensamt verksamhetssystem 
är att man dels kan dela kostnaderna, dels få 
ett system som är specialanpassat för Hyrex 
medlemmar”, menade Bodil Blom. Under 
vintern kommer arbetsgruppen att hålla en 
workshop med intresserade medlemmar för 
att utvärdera de olika systemen.

Från Hyrex sida är man redan nu i gång 
med att planera för nästa års höstmöte. Till 

skillnad från tidigare år är tanken att det ska 
vara en del i en utlandsresa med väl valda stu-
diebesök.

INFORMATION OM DE 
NYA KVARTSFÖRESKRIFTERNA
Under lunchen berättade Roger Rosander och 
Stefan Bergsten från Dustcontrol resp. Pull-
man Ermator om de nya kvartsföreskrifterna. 
Tyvärr hade man inte, trots att man varit ute i 

slottsmiljöHöstmöte i

Hyrex-kedjans sedvanliga höstmöte hölls i år i anrika 
lokaler på Örebro slott. Strax under 90 deltagare 

representerande både leverantörer och hyresbolag 
från alla delar av landet. SRTs utsände 

Jan Olofsson rapporterar.
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mycket god tid, lyckats få någon representant 
från Arbetsmiljöverket att komma och infor-
mera om de nya föreskrifter som fastställts. 
Uppenbarligen har man en stor brist på per-
sonella resurser på verket.

Myndigheterna försöker stävja att det 
kommer ut maskiner som inte uppfyller de 
standarder som är satta. En av nyheterna är 
att man nu som entreprenör kan få böter di-
rekt om en maskin upptäcks som inte uppfyl-
ler kriterierna. Båda leverantörerna erbjöd sig 
att hjälpa till med checklistor så att man på 
hyresbolagen kan säkerställa att maskinerna 
uppfyller kraven vid uthyrning.

Lunchen serverades på Hyrlift/XL Bygg/
Herok i Örebro som visade upp sin anlägg-
ning och sitt affärskoncept.

”Vi håller på och bygger en mötesplats här 
på Holmen i Örebro så att alla byggare ska 
kunna få hjälp med sitt bygge”, berättade Per 
Karlsson, vd för Herok till SRT vid ett tidigare 

tillfälle. Man tror sig vara ensam om att bygga 
ett komplett byggcenter runt fyra företag.  

“Vi samarbetar mellan de fyra företagen 
så att kunden bara behöver ringa sin vanliga 
kontakt – den som känns mest naturlig ho-
nom”, sa Per, “sedan spelar det ingen roll om 
han behöver en kran, byggvaror eller hjälp 
med ett tillstånd”.

“Vi måste möta konkurrensen och vi tror 
detta koncept är unikt, vi gör det lite smidi-
gare för byggbranschen”.

MINIMÄSSA PÅ GÅRDEN
På gården hade ett antal leverantörer passat 
på att ställa ut produkter och visa upp sitt 
sortiment. Bland andra hade Thomas An-
dersson, Genie, passat på att ta med den nya 
hybriddrivna Genie Z-60/37FE. Det är den 
första maskinen i Sverige och enligt Thomas 
hade man redan sålt flera maskiner till svens-
ka hyresbolag.

Haki visade även upp sin allt-i-ett lös-
ning för uthyrning av byggnadsställningar. 
Färdiglastad på en specialanpassad trailer är 
det bara för kunden att haka fast den på sin 
pick-up.

INSPIRERANDE FÖRELÄSNING 
FRÅN MIKAEL ANDERSSON
Som avslutning på höstmötet lyssnade 
man på en mycket inspirerande föreläs-
ning av Mikael Andersson. Född med stora 
fysiska funktionsnedsättningar visade han 
att man inte ska sluta tro på det till sysnes 
omöjliga. 

”Tanken har en enorm kraft och det är inte 
fysiska begränsningar som är hindret utan att 
man med mod, vilja och kraft och insikt kan 
nå den punkt man vill nå.” ”Och, avslutade 
Mikael, glöm inte att njuta av det du upp-
nått!”

www.hyrex.org

Karl XI i kretsen av sin familj utgjorde en pampig bak-
grund till Hyrex höstmöte i Rikssalen på Örebro slott.

Haki var en av leverantörerna som ställde ut på den minimässa som anordnats på 
gården till Herok. Här samtalar Jonas Andersson från Haki med Thomas Truedsson.

Mikael Andersson gav en inspirationsföreläsning 
på temat att tanken har en enorm kraft och att 
det är fysiska begränsningar som avgör. Med 
mod, vilja och kraft och insikt kan nå den punkt 
man eftersträvar.

Kvällen avslutades med en middag under glada former. Från vän-
ster ser vi Bodil Blom, Byggutrustning, Luleå, Roger Gustafsson, 
Visby Hyresmaskiner och Yvonne Erlandsson, Heri, Luleå.
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Nya Shockwave Impact Duty™ bits   

– PERFEKT PASSFORM, 
OSLAGBAR HÅLLBARHET
Milwaukee lanserar den andra generationens 
Shockwave Impact Duty™ bits, den idealiska 
lösningen för yrkesproffs som söker extrem 
prestanda i kombination med förbättrad håll-
barhet.

Nya Shockwave™ bits har god passform 
och hållbarhet. Den är utvecklad för extrem 
hållbarhet och krävande applikationer. Kort 
sagt, bitsen klarar enkelt tuffa arbetsuppgif-
ter tack vare det slitstarka specialstålet. ”De 
professionella hantverkarna kommer att 
uppskatta hållbarheten – upp till 30 gånger 
längre livslängd jämfört med konkurrerande 
produkter.”

Bitsen har en optimerad och större slagab-
sorberande zon som reducerar spänningarna 
vid spetsen och upptar upp till tre gånger mer 
vridmoment än konkurrerande produkter.

Traditionella bits har en tendens att skada 
skruvhuvudet. Custom Machined Tip™ för-
stärker bitsen och ger en mjukare övergång 
och motverkar samtidigt vanliga problem som 

att bitsen glider eller rör sig i skruvhuvudet. I 
kombination med Custom Alloy™ 76 stål och 
en utvecklad värmebehandlingsprocess opti-
meras bitsens hållbarhet mot slitage och slag.

FLEXVOLT-batteriet har banat väg för 
världens första batteridrivna bordssåg 
DCS7485. Det innebär ett stort genom-
brott då en bordssåg fram till nu krävt 
nätanslutning. Nu lanserar DEWALT en 
portabel och batteridriven bordssåg, lika 
kraftfull och effektiv som en nätansluten. 
Tack vare den nya batteritekniken kan nya 
DCS7485 leverera samma precision och 
prestanda som DEWALT:s populära nät-
anslutna modell DW745. Ändå drivs den 
nya sågen endast med ett enda 54 volts 
FLEXVOLT-batteri. Det sladdlösa alter-

nativet har dessutom en ny design som 
gör den extra lätt för en ensam person att 
flytta och bära med sig.

Den kompakta konstruktionen med in-
byggt bärhandtag gör att sågen snabbt kan 
flyttas från ett arbetsmoment till ett an-
nat. Trots att sågen bara väger 21,5 kilo är 
den mycket funktionell med ett sågbord på 
480x480 mm.

Funktionaliteten i kombination med 
en oslagbar kraft har stått i fokus när 
DEWALT:s ingenjörer utvecklat den nya 
sågen. Allt för att säkerställa att den både 

är bekväm att hantera och klarar sågningar 
i alla typer av konstruktionsmaterial i olika 
bredder och dimensioner. Resultatet finns i 
följande siffror:

DCS7485 klarar att skära upp till 92 me-
ter i 19 mm tjocka OBS-träfiberskivor på en 
enda laddning. Skärbredden är 610 mm och 
ända upp till 1220x2440 mm om anhållet 
monteras bort. Skärdjupet är på 65 mm och 
även precisionsförmågan är noggrann och 
tillförlitlig med en repeterbarhet på upp till 
0.4 mm. Sammantaget är DCS7485 en både 
mångsidig och flexibel bordssåg.

Världens första batteridrivna bordssåg
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I olika applikationer har Flex bevisat sin kom-
petens inom vinkelslipar. Nu har tre maski-
ner uppdaterats i Flex vinkelslipsortiment, 
L8-11 115mm/L8-11 125mm 800W samt LE9-11 
125mm 900W.

De nya uppdaterade vinkelsliparna är 
förbättrade jämfört med dess föregångare. 
Enligt de lagenliga restriktionerna har de 
nya vinkelsliparna ett elektroniskt omstarts-
skydd. L8-11 115/125 har en enklare elektro-
nik, medan LE9-11 125 har en mikroprocess-
elektronik med mjukstart, konstant varvtal 
(CDC),överbelastningsskydd och kickback-
stopp som stänger motorn när skivan låst 
fast. En mycket bra utrustning i denna 
klass.

De nya vinkelslipmaskinerna har 
en hög uteffekt vilket ger en mycket 
bra effektivitet. Testerna på bor-
starnas livslängd har visat att de 
har fördubblats (~ 200timmar-250 
timmar) jämfört med föregångarna 
(80-100timmar). Under QC-tester 

som gjorts uppnåddes livslängden ända upp 
till 300 timmar.

Med 2 kg (inkl. dammskydd och sidohan-
tag) är de nya vinkelsliparna några av de lät-
taste i sin klass. Omkretsen av 200mm ger ett 
mycket säkert grepp vid hantering. Efter ett 
ergonomisk test med arbetshandskar så har 
det nya skjutreglaget utformats så det blir ett 
fast grepp för tummen för att undvika att den 
glider över reglaget.

FLEX FÖRBÄTTRAR 
sitt vinkelslipsutbud
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MX4 borret är utrustad med fyra mej-
seltänder som skapar en “rivningseffekt” 
genom små microsprickor i det borrade 
materialet. En lägre värmeutveckling 
och ett armeringsskydd förhindrar ska-
dor på borrspetsens fyra skär vid kontakt 
med armeringsjärn eller vid blockering 
av annat föremål.

Slitageindikatorerna på sidorna visar 
när borret är utsliten och inte längre 
uppfyller PGM- standarden.

För maximal effektivitet har MX4-
borret en tydligt avsmalande spårgeome-
tri mot spetsen som minskar friktionen 
för snabbare borrning och bättre damm-
borttagning i kombination med en läg-
re värmebildning för ökad hållbarhet. 

Det kraftiga skaftet förhindrar att borret 
eventuellt bryts medan den förstärkta 
spårgeometrin maximerar kraftöverfö-
ringen och minimerar vibrationsnivån.

Milwaukee har stort fokus på att er-
sätta det nätdrivna segmentet av SDS-
plus borrhammare och kan med lan-
seringen av nya MX4 erbjuda tillbehör 
som ger upp till 20% fler borrade hål per 
laddning jämfört med marknadens kon-
kurrenter. 

För precision 
och produktivitet

Gör-det-själv-projekt innefattar oftast ett antal 
olika moment, som var och ett kräver sitt eget 
verktyg: skära laminat, kapa utskjutande skru-
var och slipa ner dörrkarmar. Med dessa tre all-
round-verktyg från Bosch kan man dock lösa 
samtliga dessa uppgifter snabbt och smidigt.

Dessa tre nya PMF Range-verktyg från 
Bosch utrustar den entusiastiske GDS-an-
vändaren med stor autonomi – även i svår-
åtkomliga ytor och vrår. De nya verktygen 
är utrustade med det nya standardiserade 
Starlock-systemet som optimerar kraftöver-
föringen från verktygen ut i tillbehören.

Små förändringar och korrektioner kan 
göras manuellt och helt sömlöst med de två 
verktygen i Starlock-kategorien. PMF 220 CE 
och PMF 250 CES kan exempelvis användas 
för att snabbt skära i metall och plaströr, eller 
för precis slipning av trä, även i svåråtkom-
liga hörn. PMF 350 CES, som tillhör klassen 
Starlock-Plus, erbjuder en ännu större arsenal 
av tillbehör vilket gör den än mer lämplig för 
större projekt såsom att såga ut en bordsskiva. 
Dessa verktyg är utrustade med världens för-
sta 180-graders listlampa av LED, för att lysa 
upp alla olika typer av arbetsplatser.

Att byta tillbehör är enkelt tack vare två nya 
funktioner. Magnet-Hold, som finns på PMF 
220 CE, håller tillbehören på plats genom in-
byggda magneter, vilket gör att man kan sätta 
fast dem enkelt med en universalskruv. Och 

användare till PMF 250 CES och PMF 350 
CES kan byta ut tillbehören inom sekunder 
och helt utan extra verktyg tack vare Bosch 
nya system AutoClic. Likt bindningen på en 
skida klickas tillbehören fast i verktyget och 
kan lossas igen genom att en spak trycks ner 
på verktygets huvud.

Totalt 32 Starlock-tillbehör och fyra ur 
kategorin StarlockPlus garanterar att GDS-
entusiasten kommer utrustad för flera ut-
maningar. Till exempel, det nya instickssåg-
bladet med rundade sågtänder i Curved-Tec 
underlättar sågning i trä och hårt trä. Detta 
möjliggör för GDS-entusiaster att till exempel 
skära ut hål i bänkskivan i köket med mycket 
större precision. De nya slip-bitsen tar enkelt 
bort färg eller lack, även i svåråtkomliga ut-
rymmen såsom stavarna på ett ryggstöd eller 
lamellerna på ett fönster.

De nya multi-verktygen har funnits i han-
deln sen april 2016.

Tre nya all-round-verktyg från Bosch
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Volvo Construction Equipments nya webb-
plats för kunder i Europa, Mellanöstern och 
Afrika gör webbupplevelsen smidig och inne-
hållsrik oavsett vilken typ av utrustning man 
använder tack vare smidig navigering, snabb 
mobilrespons och moderniserad design.

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) 
välkomnar sina kunder att utforska den helt 
nya webbplatsen www.volvoce.com/emea. 
Den nya webbplatsen innehåller all informa-
tion som kunderna länge har förlitat sig på, 
men är nu organiserad på ett mer användar-
vänligt och intuitivt sätt. Samtidigt får den 
svenska återförsäljaren Swecon Anläggnings-

maskiner AB samma uppdaterade innehåll 
och design på www.swecon.se.

”Det är avgörande för kunder och affärspart-
ners att ha tillgång till komplett och korrekt 
information, oavsett när och var de behöver 
den”, säger Tom O´Brien, marknads- och ana-
lysansvarig för Volvo CEs försäljningsregion 
EMEA. ”Det spelar ingen roll om de använder 
en bärbar dator, pekplatta eller smarttelefon – 
nu möter kunderna en stabilare plattform fylld 
med en mängd medieinnehåll där de snabbt 
och enkelt kan hitta det de söker.” 

Utöver den snabba och effektiva designen 
är det nu enklare att hitta och jämföra olika 

typer av maskiner sida vid sida. Tack vare 
produktväljaren kan kunden snabbt visa flera 
olika modeller inklusive specifikationer, och 
klicka sig fram till mer detaljerad information 
såsom videor och broschyrer. I redskapsöver-
sikten kan kunden snabbt se alla redskap som 
är tillgängliga för olika Volvo-modeller; från 
redskap med universalinfästning till ett stort 
sortiment skopor, gripar, rivningsaggregat 
och redskap för specialiserade tillämpningar.

Nytt utseende på Volvo CE hemsida 

Den nya banddrivna grävmaskinen ET16 från 
Wacker Neuson är lämpad för grävarbeten i 
trånga utrymmen och erbjuder användaren 
med sin rymliga förarhytt bästa arbetsvillkor. 

ET16 kommer utan problem till arbetsplat-
ser med svår åtkomst och är därmed lämpad 
för arbeten inomhus, i innerstaden eller vid 
trädgårds- och landskapsanläggning – d.v.s. 
för alla arbetsplatser där arbetet ofta utföras 
i trånga utrymmen. Dess breddbara under-
rede som kan breddas från 990 till 1 300 mm, 
möjliggör för användaren körning genom 
trånga genomfarter och sörjer dessutom för 
hög stabilitet när det breddbara underredet 
är utkört. Med en arbetsvikt på 1,5 ton är den 
nya minigrävmaskinen bäst lämpad för arbe-
ten på känslig mark och kan styras utan pro-
blem under sådana markförhållanden. Tack 
vare dess låga transportvikt som ligger mel-
lan 1 400 och 1 600 kilogram, räcker en vanlig 
personbil-släpvagn för att transportera ET16. 
Schaktbladets sidelement är fast monterade 
vilket gör att extra verktyg inte behövs. 

Förarhytten är den största i sin viktklass. 
Ergonomiskt utformad och kvalitativt utrus-
tad erbjuder den användaren mycket ben- och 
huvudutrymme. För maximal säkerhet sörjer 
dessutom förarhyttens genomgående inglas-
ning som möjliggör fri sikt över hela arbets-
området. Den tvådelade vindrutan kan helt 
skjutas under förarhyttstaket vilket skapar ett 
trevligt arbetsklimat vid höga temperaturer.

En kraftfull och bränslebesparande diesel-
motor med 3 cylindrar (13,2 kW) samt en an-
dra körhastighet på upp till 4 km/h möjliggör 
snabbt byte mellan olika arbetsställningar och 
gör minigrävmaskinen till ett snabbt och flexi-
belt hjälpmedel på byggplatsen – också tack 
vare dess grävdjup på cirka 2 240 millimeter och 
en maximal tipphöjd på cirka 2 500 millimeter. 

Direkt åtkomst till motorutrymmet erbju-
der enkel och snabb åtkomst till alla relevanta 
servicepunkter och bidrar därmed till kortare 
underhålls- och stilleståndtider. Tack vare 
hjälphydrauliken som erbjuds som standard 
kan man ansluta många påbyggnadsredskap.

NYA MINIGRÄVMASKINEN 
ET16 från Wacker Neuson

Den befintliga LL 1107 VEA ”Flundran” 
ersätts med en ny slipmaskin, SFE 8-2 
115. Maskinen är hantverkarens bästa 
vän i trånga utrymmen då den är spe-
cialiserad för sliparbeten på trämöbler 
och under värmeelement som är pla-
cerade nära parkettgolv. Maskinen ökar 
åtkomligheten då sliphuvudhöjden är 
på endast 13 mm. Sortimentet komplet-
teras med slipdynor från RETECFLEX 
med en diameter på 115 mm.

3-LAGERS LINDNINGSSKYDD
SFE 8-2 115 har ett 3-lagers lindnings-
skydd med skydd för grovt metall-
damm. Rotorn har förstärkt lindning 
(kollektorsidan) samt epoxibehandlad 
lindning på statorn.

REMDRIFT
Möjliggör extremt låg sliparm och ko-
nisk sliparm för maximal bekvämlighet 
i hörn och svåråtkomliga ytor. Glidplat-
ta i filt med kardborrefäste för enkelt 
byte samt skyddar ytan under slipning. 
SFE 8-2 115 kommer med överbelast-
ningsskydd, mjukstart samt ett steglöst 
variabelt varvtal för ett arbete i hastig-
heter som är anpassat efter materialet. 
Dessutom ett återstartsskydd som hin-
drar att maskinen inte startar om vid t 
ex strömavbrott.

Ultimata slipmaskinen 
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En bra investering avgörs inte av priset, utan av 
driftkostnaden. Därför designar och tillverkar vi 
våra pumpar för att ge bästa resultat i form av 
lång drifttid, minimalt behov av övervakning 
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.

Lågsugspumpen 

  M
illi 

med backventil

  Huvudkontor Båstad:     Göteborg:    Solna:
     Hallandsv. 27  0431-710 00        Marieholmsg. 10B 031-19 88 80      S:t Ansgars väg 6    08-23 29 00 
269 36  Båstad     info@midhage.se  415 02  Göteborg      info.gbg@midhage.se  169 51  Solna       solna@midhage.se www.midhage.se
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För 
säkerhetens
skull

Wedge-segment

Våra asfaltklingor är försedda med speciella segment som 
minskar risken för olyckor med segmentsläpp. Fyra stycken 
“wedge-segment”  -  kilformade specialsegment  -  går ner 
en bit på stambladet på varje klinga och skyddar det mot 
alltför högt slitage. 

Minimera risken för olyckor - Följ säkerhetsinstruktionerna - 
Använd bra diamantverktyg!



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

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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SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
www.hydroscand.se

www.brubakken.se

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

Anz_Wirtgen Sweden_60x40mm.indd   1 30.01.14   14:55

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

Hyr eller Hyrköp!
Nya Volvo grävmaskiner,

lastmaskiner och dumprar!
Service och reservdelar!

www.faxes.se  
 0371-500 08 

I din tjänst 
sedan 1910

Svensktillverkat

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



REGISTER NOW»www.worldofconcrete.com

YOU CAN’T COMPETE WITH THE REAL THING

A selected participant in the 
International Buyer Program

JANUARY 17-20, 2017
SEMINARS: JANUARY 16-20 
LAS VEGAS CONVENTION CENTER
LAS VEGAS, NV, USA

This is World of Concrete—a firm foundation for the concrete and  
masonry industries and the first and most important annual event of  
the year. It’s everything you need and nothing you don’t. Put in four 
high-efficiency, low-cost, smart-work days at WOC 2017 and you’ll see 
your bang/buck ratio go through the roof. 

ACCEPT NO
SUBSTITUTE

NEW PRODUCTS • 100+ SEMINARS • LIVE DEMOS • EXCITING COMPETITIONS

WOC17-0020_AD_General_F.indd   1 6/21/2016   8:17:41 AM
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Fler män upplever stress och psykiska besvär 
till följd av jobbet än för några år sedan. I en 
ny rapport framgår att drygt var femte sys-
selsatt svensk har arbetsrelaterade fysiska 
eller psykiska besvär. I undersökningen har 
omkring 15.000 sysselsatta i åldern 16–64 år 
svarat på frågor om sina arbetsrelaterade be-
svär via telefonintervjuer som SCB har gjort 
på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

EN MILJON KÄNNER 
AV BESVÄR AV JOBBET
Drygt 22 procent känner av någon typ av ar-
betsrelaterade besvär, kroppsliga eller psykis-
ka, till följd av stress, tungt manuellt arbete, 
dåliga relationer till chefer och arbetskamra-
ter och hot eller våld. Det motsvarar drygt en 
miljon sysselsatta. Det är generellt en större 
andel kvinnor än män som har besvär till följd 
av arbetet. 26 procent av kvinnorna har besvär 
jämfört med 19 procent av männen. Högst 
andel arbetsorsakade besvär har sysselsatta 
inom vård och omsorg, sociala tjänster och 
utbildning.

”Det har visat sig att också män som arbe-
tar under samma villkor; såsom hög arbets-
belastning, brister på resurser, ohälsosamma 
arbetstider och kränkande särbehandling, 
drabbas i samma utsträckning som kvinnor”, 
säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör 
på Arbetsmiljöverket.

FYSISKA BESVÄREN MINSKAR
En positiv utveckling är att de arbetsrelate-
rade fysiska besvären minskat med två pro-

centenheter, från 17 till 15 procent, sedan den 
förra undersökningen gjordes 2014. De van-
ligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär, 
för både kvinnor och män, är stress och andra 
psykiska påfrestningar kopplade till den or-
ganisatoriska och sociala arbetsmiljön. Näst 
vanligast är besvär till följd av påfrestande ar-
betsställningar och tunga lyft.

TRENDBROTT
2016 är det i stort sett lika vanligt bland män-
nen med psykiska som fysiska besvär. Ändå är 
det nästan dubbelt så vanligt att kvinnor har 
besvär av arbetsrelaterad stress och psykiska 
påfrestningar. Närmare 15 procent av kvin-
norna och 8 procent av männen har besvär till 
följd av stress och/eller psykiska påfrestningar 
i arbetet.

VANLIGARE ATT 
KVINNOR ÄR SJUKFRÅNVARANDE
Närmare 30 procent av de sysselsatta som 
haft besvär till följd av jobbet hade också va-
rit sjukfrånvarande på grund av detta någon 
gång under året. Andelen kvinnor som varit 
sjukfrånvarande var något högre än andelen 
män. Var tionde kvinna uppger att hon haft 
sömnproblem som orsakats av arbetsmiljö-
faktorer det senaste året. Bland männen var 
det en på 20 som hade motsvarande besvär. 
För kvinnor är det vanligast med sömnpro-
blem, oro och ångest eller depression samt 
andra psykiska besvär. Bland männen är rygg-
problem mest vanligt och därefter psykiska 
besvär, oro och ångest eller depression.

Stressbesvär på jobbet dubbelt så vanligt bland kvinnor

I förra utgåvan av Svensk Rental Tidning skrev 
vi att företaget TBO Sweden AB är exklusiv 
återförsäljare för Böckers produkter i Sverige. 
Det har dock visat sig vara en sanning med 
modifikation och något som vi som bransch-
tidning borde känna till.  AB Kranlyfts försälj-
ningschef, Richard Beiron har upplyst oss om 
att AB Kranlyft är sedan två år tillbaka repre-
sentant för allt som har med den tyska tillver-
karen Böckers kranar att göra i Sverige, Norge 
och Storbritannien. Vi beklagar felaktigheten.

www.kranlyft.com

Rättelse gällande 
representation av 
Böckers kranar i Sverige

Alimak Group, marknadsledande inom verti-
kala transportlösningar, har träffat avtal om för-
värv av Facade Access Group, global marknads-
ledare inom permanent installerade lösningar 
för fasadunderhåll. Köpeskillingen (enterprise 
value) uppgår till 120 MAUD (cirka 819 MSEK).

Facade Access Group har en marknadsle-
dande ställning globalt inom permanent in-
stallerade lösningar för fasadunderhåll (Buil-
ding Maintenance Units, BMU) baserade på 
höga säkerhetsstandarder och med lång livs-
längd. Bolaget är verksamt genom de två va-
rumärkena CoxGomyl och Manntech. Genom 
förvärvet stärker och breddar Alimak Group 
sin befintliga produktportfölj och möjliggör 
expansion inom en angränsande global nisch-
marknad (BMU) inom vertikala transportlös-
ningar med god underliggande tillväxt.

Under förutsättning att förvärvet godkänns 
av relevanta myndigheter bör affären kunna 
slutföras innan årets utgång. Vid slutförandet 
förväntas förvärvet omedelbart bidra till vinst 
per aktie och kassaflöde samtidigt som kon-
cernens rörelsemarginal förväntas bli utspädd.

Köpeskillingen motsvarar en EV/EBITDA 
på 7.7x och EV/EBIT 9.2x baserat på Facade 
Access Groups delårsresultat per den 30 juni 
2016. Förvärvet kommer att finansieras genom 
en ökning av koncernens kreditfaciliteter. Efter 
att affären genomförts, kommer Alimak Group 
fortsatt att ha en god kapitalstruktur, med en 
förväntad nettoskuld/EBITDA på cirka 2,1x, 
väl i linje med bolagets nuvarande finansiella 
mål på medellång sikt. Integrationskostnader-
na beräknas uppgå till cirka 65 MSEK.

Lazard och Kirkland & Ellis har varit Ali-
mak Groups rådgivare i affären. Alimak 
Group kommer med anledning av förvärvets 
påverkan på försäljning och resultat, att åter-
komma med en uppdatering av finansiella 
mål i samband med att affären slutförs.

Alimak Group förvärvar 
Facade Access Group



PRINS 48V
ARBETS
BELYSNING
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Bra belysning, 

snabbt och lätt!
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Specifikationer:
Arbetsbelysning 48V
Effekt: 10W/20W/20W nöd
Färgtemperatur: 4000 K
Färgåtergivning: > Ra 80

Belysningstransformator 480 VA
Belysningstransformator 960 VA
Theben kopplingsur
Märkström: 16 A
Driftspänning: 230 VAC



Nya DURATIQ™ från HTC är en golvslipmaskin som tar produktivitet,
driftsäkerhet, körglädje och fl exibilitet till en helt ny nivå. 

Den är designad för dig som drivs av samma ambition 
som vi: att alltid ligga i framkant och skapa exceptionella resultat. 
Det har aldrig varit enklare – eller roligare – att göra ett imponerande slipjobb. 

SKAPAD FÖR ATT SÄTTA EN NY STANDARD.

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


