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MILWAUKEE® HÖJER VOLYMEN PÅ ARBETSPLATSEN

ERA kräver ett ökat erkännande av hållbarhetsfördelarna med att hyra maskiner
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från Scanmaskin

Stavdal
lyfter konstnärer i gigantiskt konstprojekt

för Kung Ludvigs 
kända landmärke 



Amiga pro är ett varumärke av Amiga AB

• 5 m belysningsmast KAPTEN
• 7 m belysningsmast GENERAL
• PRINS LED arbetsbelysning 48V, 20W.
• MAGNUM LED arbetsbelysning 44W
• UC central 32A
• UC central 63A
• Belysningstransformator 480VA/960VA

Elprodukter framtagna för 
och med användaren.
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  10  Minigrävare med attityd
Många nya minigrävare har introducerats under de senaste tolv månaderna. SRTs redaktör 
Jim Parsons har granskat en del av de senaste nyheterna.

Sverige ångar vidare

42  Renoverad
         

30  Hissnande  
          Nyheter
         

I N N E H Å L L

Sommaren är över, som vanligt alldeles för snabbt, 
och vi går med raska steg mot höst. Sverige är ett 
fantastiskt land på många sätt och vis men vi har ett 
dåligt väder. Det tycker nog i alla fall vi som gillar sol 
och värme. Den här sommaren var klen ifråga om 
värme i alla fall. Men bortsett från vädret så har Sve-
rige oerhört många fördelar. Det kanske just är vårt 
väder som gjort att vi blivit duktiga inom så många 
andra områden. Landet har en 
stabil ekonomi i det stora hela, 
nästan lite oavsett vilken färg 
det är på de styrande. Den 
svenska högkonjunkturen 
fortsätter och både indu-
stri och hushåll i Sverige ser 
just på framtiden i de flesta 
mätningar. Många uthyrare 
som jag pratat med under 
året vittnar om högtryck i 
maskinuthyrningsbranschen. 
Det är sådant tryck att inom 
vissa produktområden har 
man inget att hyra ut. Allt är redan uthyrt. Vi kan 
bara skicka det vidare till leverantörerna av byggma-
skiner att efterfrågan är stor och det finns utrymme 

för ökad försäljning. Höstens byggmarknad väntas 
bli mycket god och som det ser ut nu väntas ingen 
nedgång under 2018 heller. Parallellt pratar många 
om risken för att bostadsbubblan spricker. Den här 
diskussionen har pågått länge nu men inget händer. 
Frågan är om inte själva diskussionen om att bubb-
lan ska spricka är lite “uppblåst”, så att säga? Det 
vi upplever idag påminner lite grann om vad som 

hände i slutet av 1980-talet. 
En utveckling som resulte-
rade att bland annat bostads-
bubblan sprack runt 1990 
och Sverige försattes i sin 
värsta ekonomiska kris sedan 
decennium tillbaka. Men då 
var det annorlunda och vi 
hade inte ett skriande behov 
av bostäder som vi har idag, 
ett behov som fortsatt är 
långt ifrån mättat. Den djupa 
kris som Sverige hamnade 
i på 1990-talet innebar att 

landet byggde om sin ekonomi från grunden långt 
innan andra länder i Europa hamnade i en liknande 
situation. Det är det scenariot vi beskådat under 

Sedan oktober 2016 har arbetet återigen 
pågått vid kända Schloss Neuschwanstein. 
Det är knappt fem år sedan den senaste 
stora renoveringen slutfördes och nu görs 
ytterligare reparationsarbeten för Kung 
Ludvigs kända landmärke.

Nu är det dags för Svensk Rental Tidnings 
årliga tema om nyheter inom sektorn 
bygghissar. I Sverige finns två starka namn, 
Alimak och GEDA. SRTs Mikael Karlsson har 
titta lite närmare på nyheter från tillverkna.

början av 2000-talet då många europeiska länder 
brottats och fortsatt brottas med svåra ekonomiska 
problem med vi i Sverige har det bakom oss och har 
kunnat skörda frukterna av det ekonomiska tän-
kande vi succesivt implementerade på 1990-talet 
och framåt. Sverige har lyckats mycket bra trots 
att världen omkring oss har varit ganska orolig i 
många år nu. 

Men visst föreligger en risk med den utveckling 
vi har idag i landet om vi inte är vaksamma och 
lär av våra tidigare misstag. Det är viktigt att vi är 
varse om vilka instrument som måste finjusteras 
för att vi inte ska hamna i en liknande kris som 
på slutet av 1900-talet. Här har våra politiker och 
riksbanken ett stort ansvar att ta rätt beslut för att 
bibehålla och skapa ett företagsklimat inom landet 
och för internationell handel som är ett stöd för det 
svenska näringslivet, ett näringsliv som generellt 
sett inte svikit sina medborgare någon gång under 
många år tillbaka. 

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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Amiga pro är ett varumärke av Amiga AB

• 5 m belysningsmast KAPTEN
• 7 m belysningsmast GENERAL
• PRINS LED arbetsbelysning 48V, 20W.
• MAGNUM LED arbetsbelysning 44W
• UC central 32A
• UC central 63A
• Belysningstransformator 480VA/960VA

Elprodukter framtagna för 
och med användaren.



Möt marknadens 
starkaste enfassug
Stoftavskiljaren S36 är en av våra mest populära maskiner. Och det är lätt att förstå varför.  

S36 är liten och smidig (särskilt i förhållande till hur kraftfull den är!). Det är faktiskt den 
starkaste enfassugen på marknaden och den står sig bra i jämförelse med flertalet trefassugar 
när det kommer till att hantera bygg-, slip-, gips- och betongdamm. Självklart är maskinen 
utrustad med H13-filter och Longopac® – för att skona dina lungor. Den har också ergono-
miska handtag, en låg vikt och hjul som gör den lätt att flytta – för att spara din rygg. 

Pullman Ermator har en lång rad kraftfulla luftrenare, stoftavskiljare och våtsugar som 
effektivt tar hand om dammet och slammet – samtidigt som de är snälla mot din kropp. 
S36, marknadens starkaste enfassug, är bara ett av många goda exempel.      

pullman-ermator.se

liten och kraftfull!

passar alla marknadens 
golvslipar i 500-serien

VIKT 63 kg
SUGKAPACITET 600 m3/h 
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Alimak Group, marknadsledande 
inom vertikala transportlös-
ningar, har träffat avtal gällande 
utrustning och tillhörande ser-
vice till Crown Towers i Sydney, 
Australien.

Ordern omfattar högeffek-
tiva bygghissar och tillhörande 
service för transportlösningarna 
under byggprojektet. Projektet 
väntas pågå fram till 2020, majo-
riteten av produkterna beräknas 
levereras under 2017 och 2018. 

The Crown Sydney Hotel Re-
sort kommer att ha 350 rum och 
sviter, pool och spa-faciliteter 

tillsammans med ett flertal res-
tauranger, barer och affärer.

”Alimak Group har arbetat 
nära Lendlease i ett flertal pro-
jekt de senaste åren och försett 
dem med säkra, tillförlitliga och 
effektiva transportlösningar som 
möter bolagets krav avseende 
miljö, hälsa och säkerhet. Vi är 
stolta över att få utvidga vårt 
samarbete med Lendlease i detta 
spännande projekt som kommer 
att ytterligare utveckla Barang-
aroo- området i Sydney hamn”, 
säger Tormod Gunleiksrud, VD, 
Alimak Group.

Alimak Group har tecknat 
ordrar med byggbolaget Lendlease 

Arbetsmiljöverket har intervjuat 
3 200  arbetsgivare inom offentlig 
och privat sektor runtom i landet.

De branscher som deltagit 
är bygg, transport, hotell- och 
restaurang samt verksamheter 
inom lant- och skogsbruk. Frågor-
na handlar om vad arbetsgivarna 
har för uppfattning om attityder 
och beteenden inom deras egen 
bransch vad det gäller att konkur-
rera genom att bryta mot regel-
verk på arbetsmarknaden.

“Nu har vi en bättre bild av at-
tityder och beteenden om osund 
konkurrens. Det ligger ett stort 
ansvar på oss myndigheter, arbets-
marknadens  parter och enskilda 
arbetsgivare att påverka situatio-
nen. Vårt mål är att risken för upp-
täckt ska öka”, säger Kicki Höök 
som leder arbetet mot osund kon-
kurrens på Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivarundersökningen 
visar att en av fyra arbetsgivare 
inom bygg- och transportbran-
schen  har uppfattningen att de 
inte kan överleva utan att fuska 
med regelverken. Detta är i jäm-
förelse  med att en av fem arbets-
givare överlag ger det svaret.

 Andra resultat handlar om 
att fyra av tio arbetsgivare bedö-
mer att upptäcktsrisken är låg vid 
fusk. Det handlar då om att be-
tala svarta löner, bryta mot regler 
om arbetsmiljö, låta arbetstagare 
arbeta för mycket övertid samt ha 
arbetstagare utan giltigt svenskt 
arbetstillstånd.

Överlever 
inte utan fusk 

Under snart ett års tid har Hus-
qvarna Construction kontinu-
erligt arbetat intensivt med att 
genomföra upprepade utbild-
ningstillfällen hos ett flertal kun-
der, däribland Veidekke och NCC.

“Vi på Husqvarna har alltid an-
vändaren i fokus. Vi tycker att det 
är extremt viktigt att belysa frå-
geställningar kopplade till säker 
arbetsmiljö. Ett av våra huvud-
sakliga mål är att göra allt vi kan 
för att minimera olyckor koppla-
de till använde av våra produkter. 
Med den inställningen känner 
vi oss stolta över att tagit en le-
dande roll inom utvecklandet av 
utbildningsprogram för att främ-
ja säkerhet inom vår bransch. 
Vi kommer göra allt vi kan för 
att skapa en säkrare arbetsmiljö 
för våra användare”, säger Hans 
Lück, Säljbolagschef Husqvarna 
Construction Products.

Utbildningen som under året 
beräknas examinera runt 3000 
användare är sanktionerad av 
Swedish Rental, en organisation 
för svenska uthyrningsföretag, 
och BFB, Branschorganisationen 
för Byggnadsberedningar (Sveri-
ges Byggindustrier).

”Efter olyckorna med motor-
kapar agerade Husqvarna före-
dömligt. Information och utbild-
ningsunderlag togs fram snabbt 
och transparent”, säger Lena 
Haabma på Swedish Rental.

“Våra kunder uppskattar ut-
bildningen. Utbildningen har 
visat sig vara mycket uppskattad 
bland ett flertal av våra kunder 
och samarbetspartners.

Vi på Husqvarna är stolta över 
att lagt grunden för det utbildnings-
program som nu utvecklats till den 
mån att det behärskar möta det 
stora behov av specialutbildning för 
användande av motorkap, diamant-
klinga och dammhantering.”

Husqvarna 
axlar ledande roll 

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTERhydroscand.se



Svensk Rental Tidning • Juli - Augusti 2017  • www.SvenskRental.se

6

Veolia förvärvar Hans Andersson Recycling och 
Corvaras verksamhet inom industrirengöring

Scantruck förstärker sin position på eftermarknaden Innovation 
räddar liv i 
sommartrafiken

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

www.entreprenadlive.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

BAUMA CONEXPO 
SOUTH AFRICA 2018
13-16 mars, 2018
Johannesburg Exhibition Centre, Sydafrika

www.bcafrica.com

NORDBYGG 2018
10-13 apri 2018l
Stockholmsmässan, Stockholm

www.nordbygg.se

INTERMAT 2018
23-28 april 2018
Ville Pint Exhibition Centre, Paris Nord, 
Paris, Frankrike

www.nordbygg.se

DEMCON 2018
27-28 september, 2018
Infracity, Bredden, Stockholm

www.demcon.se

BAUMA CHINA 2018
27-30 november, 2018
Shanghai Exhibition Centre
Shanghai, Kina

www.bauma-china.com

Genom förvärven av Hans An-
dersson Recycling AB och Cor-
varas verksamhet inom industri-
rengöring etablerar sig Veolia på 
den svenska marknaden för mil-
jötjänster inom avfallshantering. 
Därmed kan Veolia i Norden er-
bjuda koncernens hela utbud av 
resursoptimerande miljötjänster 
som bidrar till en cirkulär eko-
nomi.

Veolia Nordic har avtalat med 
Hans Andersson Holding AB om 
att förvärva Hans Andersson Re-
cycling AB med tillhörande dot-
terbolag, ett tiotal hel- eller del-
ägda bolag över hela Sverige som 
2015/16 tillsammans omsatte 1,5 
miljarder kronor och erbjuder 
återvinning för branscher som 
kontor, fastighet, industri och 
verkstad. Veolia Nordic har även 
träffat en överenskommelse med 
Corvara industri- och skadeser-
vice AB om att förvärva Corvaras 
verksamhet inom industrirengö-
ring som är marknadsledande i 
Sverige med en omsättning 2016 
på 475 miljoner kronor.

Genom förvärven får Veolia en 
stark ställning inom avfallshante-
ring i Sverige, vilket tillsammans 
med den befintliga verksamheten 
inom energi, vatten och tekniska 
underhållstjänster gör att före-
taget nu kan erbjuda sina kun-
der på den nordiska marknaden 
hela koncernens tjänsteutbud av 
skräddarsydda miljötjänster.

“Förvärven av Hans Anders-

son Recycling och Corvaras verk-
samhet inom industrirengöring 
utgör en väsentlig utveckling av 
Veolias närvaro i Norden. Vi går 
inte bara in på en ny marknad 
i Sverige, utan lägger också till 
kompletterande tjänster och ex-
pertis som våra kunder kan dra 
nytta av. Den nordiska verksam-
heten blir mer komplett som hel-
het och i linje med koncernens 
globala erbjudande och mission 
att bidra till en cirkulär ekonomi. 
Samtidigt får Hans Andersson 
Recyclings och Corvaras kunder 
tillgång till och kan dra nytta av 
Veolias tjänster”, säger Håkon 
Vist, koncernchef Veolia Norden.

Parallellt har Veolia Nordic 
signerat ett avtal om att sälja sitt 
svenska fastighetsförvaltnings-
bolag Veolia FM AB till Lassila & 
Tikanoja AB. Veolia FM omsatte 
952 miljoner kronor 2016.

“Facility Management är inte 
kärnverksamhet för Veolia. Som 
en del i den bredare omvandling-
en av den nordiska verksamheten 
ansåg vi därför att det är rätt tid 
att hitta en ny ägare till Veolia FM 
som kan utveckla verksamheten 
vidare”, säger Håkon Vist.

Förvärvet av Hans Andersson 
Recycling förväntas vara klart 31 
augusti 2017, medan förvärvet av 
Corvaras verksamhet inom indu-
strirengöring väntas vara klart i 
september. Försäljningen av Veo-
lia FM väntas vara genomförd 31 
augusti 2017.

Sommartid innebär inte bara 
ett högt tryck på våra vägar, det 
är också högsäsong för vägarbe-
ten och därmed en ökad risk för 
olyckor i trafiken. Mellan 2003–
2015 inträffade 3 958 olyckor i an-
slutning till gatu- och vägarbeten 
visar en rapport från Trafikver-
ket. Runt om i landet genomförs 
just nu fyrtiofem större vägarbe-
ten som i hög grad kommer att 
påverka trafikanterna.

I våras lanserade Ramirent Sa-
fePass™ Fordonsbarriär, en helt 
unik barriär som ger ökad säker-
het i trafiken för bilister, oskyd-
dade trafikanter och för vägar-
betare. Barriärens utformning 
minimerar krockvåld för förare 
vid kollision och är fri från skar-
pa kanter och utstickande delar 
som kan orsaka skada på cykel- 
och motorcykeltrafikanter eller 
fotgängare. Systemet skyddar 
alla som befinner sig i närheten 
oavsett om det är vägarbetare, 
vägtrafikanter eller oskyddade 
trafikanter.

“Vi såg att det fanns stor ut-
vecklingspotential på de barriärer 
som länge funnits på marknaden. 
Med hjälp av vårt team av inno-
vatörer och ingenjörer lyckades 
vi få fram ett säkert system som 
dessutom möjliggör för en enkel 
logistik”, säger Lars Boogh på Ra-
mirentägda Safety Solutions Jon-
sered, som lett arbetet med att ta 
fram den nya produkten.

Maj till september pågår det 
ungefär fyrtiofem vägarbeten 
runt om i landet som kommer 
att påverka de som rör sig ute i 
trafiken i sommar. Utöver det 
genomförs det fler förbättringar 
på vägarna och i infrastrukturen 
men det redovisas inte på Tra-
fikverkets hemsida så det gäller 
att vara uppmärksam när man 
rör sig ute i trafiken i sommar.

“Våra innovationer bidrar till 
att färre personer skadar sig el-
ler omkommer. Inte bara de som 
arbetar på byggen, det gäller även 
de som rör sig i anslutning, allt 
från bilister till oskyddade trafi-
kanter”, säger Jonas Söderkvist, 
vd på Ramirent.

Scantruck tillkännager två nya 
medarbetare. Theodor Hedberg 
har anställts som servicetekniker 
i Stockholmsområdet. Marcus 
Strömberg har anställts som ef-
termarknadschef. Marcus uppgift 
är att effektivisera företagets ser-

viceorganisation inklusive bola-
gets servicepartner i hela Sverige. 
Detta för att alla bolagets kunder 
ska uppleva samma goda service, 
oberoende av servicetekniker eller 
servicepartner som gör arbetet. 
www.scantruck.se

Marcus Strömberg.

Theodor Hedberg.
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FÖRÄNDRING

V i har under den senaste 
tiden fått rapporter om 
kraftiga stormar och stora 

översvämningar i USA samt att 
även stora landområden i Asien 
står under vatten. Detta orsa-
kar stor förödelse för miljontals 
människor och ett stort antal 
dödsfall. Tragedier som drabbar 
många.

Andra otrevliga händelser är 
Nordkoreas hotfulla agerande. 
Det är svårt att spekulera i vilka 
konsekvenser det kan få för om-

världen i nuläget men det är oro-
väckande.

Utan att bagatellisera vårt ar-
bete i våra föreningar är det små 
utmaningar i jämförelse med 
detta. Men vårt arbete är viktigt 
för att vår bransch ska fungera så 
bra som möjligt. 

Nu efter sommaren, som tyd-
ligen varit den kallaste sen någon 
gång på 1800 talet, har arbetet i 
våra föreningar startat upp. Det 
har varit mycket fokus på samar-
betet och det nya SME utskottet 

Mikael Öberg, styrelseordförande 
Swedish Rental Association. 

Thomas Truedsson, 
styrelseordförande Hyreskedjan.

“Det är full fart i maskinuthyrningsbranschen på många sätt 
och viss. Affärerna går bra för många och vi har påbörjat ett 
intressant samarbete mellan SRA och Hyreskedjan. Den se-

nare tidens förvärv och samgående bland våra medlemmar är 
också ett tecken på aktivitet och framåtanda. Men det är inte 

bara i vår bransch det händer mycket.”

(Small Medium Enterprises). Vi 
kommer att informera fortlö-
pande om vårt arbete och dela 
med oss med information på 
våra hemsidor. Så för att hålla er 
väl informerade gå in på anting-
en www.swedishrental.se eller 
www.hyreskedjan.se. Ett annat 
effektivt sätt för våra medlem-
mar att hålla sig informerade är 
att “delta” på våra återkommande 
möten och sammankomster.

Vi ser också förändringar 
bland våra medlemmar i form 

av företagsköp och samman-
slagningar. Detta innebär att 
det kommer in nya ägare som 
tidigare inte varit engagerade i 
rentalbranschen. Många av våra 
medlemmar ökar inte bara sin 
omsättning utan också antalet 
depåer, vilket innebär fler an-
ställda samt fler maskiner och 
utrustningar. Det finns också ex-
empel på att våra medlemmar har 
gått samman för att lösa maskin-
försörjningen vid större projekt. 
Det är högtryck i byggbranschen 
och det gynnar givetvis oss som 
jobbar med byggmaskiner både 
för uthyrning och försäljning. 
Det jobb vi gör inom respektive 
föreningar är för att stödja våra 
medlemmar så att de i sin tur ska 
kunna ge sina kunder bästa möj-
liga service i form av rätt maskin 
och utrustning.

Så ni som har behov att hyra 
maskiner och utrustning, ta kon-
takt med något av våra duktiga 
medlemsföretag.

En tid av händelser och

Thomas Truedsson
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A-Lyft investerar i Liebherr mobilkran MK 140

KONJUNKTURBAROMETERN

Ökad optimism i detaljhandeln

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri pekar fortsatt på ett mycket 
starkt läge inom industrin. Framför allt är industriföretagen ovanligt nöjda 
med orderstockarnas storlek i nuläget. Antalet anställda uppges ha ökat 
de senaste månaderna och de optimistiska anställningsplanerna inför kom-
mande tre månader signalerar om fortsatta nyanställningar.

Även byggföretagen ser fortsatt positivt på orderstockarnas storlek i 
nuläget. Förväntningarna på byggandet är fortfarande jämförelsevis höga 
men har trendmässigt dämpats under årets första del. En ökad andel hus-
byggare uppger att brist på arbetskraft är det främsta hindret för ett ökat 
byggande, trots en stark sysselsättningsutveckling de senaste månaderna.

Detaljhandelns konfidensindikator steg hela 6,9 enheter i juni och 
visar nu på ett starkare läge än normalt. Ökningen kan främst kopplas 
till förbättrade försäljningsutfall de senaste månaderna och ett minskat 
missnöje med varulagrens storlek.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna ändrades inte 
nämnvärt i juni utan ligger kvar en bit över det historiska genomsnittet. 
Tjänsteföretagen är fortsatt jämförelsevis nöjda med nuvarande uppdrags-
volym och anställningsplanerna för de kommande tre månaderna är i juni 
mycket optimistiska.

Barometerindikatorn steg som sagt marginellt från 112,2 i juni till 112,4 
i juli men pekar fortsatt på ett mycket positivt stämningsläge i ekonomin. 
Alla företagsindikatorer visar på ett starkare eller mycket starkare läge än 
normalt där tillverkningsindustrin är mest optimistisk. Hushållens konfi-
densindikator sjönk något i juli men ligger fortfarande över det historiska 
genomsnittet.

Tillverkningsindustrin rapporterar fortsatt om ett mycket starkare läge än 
normalt och konfidensindikatorn steg marginellt till 120,3 i juli från 119,9 
i juni. Företagens samlade bedömning av storlekarna på de totala order-
stockarna ligger på en rekordhög positiv nivå. Samtidigt uppger ungefär 
fyra av tio företag att de har brist på tekniska tjänstemän vilket är fler än 
någon gång under de senaste 30 åren.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg mar-
ginellt i juli och visar på ett fortsatt mycket starkt läge. Sysselsättningen 
uppges ha ökat de senaste månaderna, men fortfarande rapporterar en 
mycket hög andel av företagen att brist på arbetskraft är det främsta 
hindret för byggandet.

Detaljhandelns konfidensindikator föll tillbaka något med 0,8 enheter. 
Nedgången förklaras av ett visst ökat missnöje med varulagren i nuläget. 
Företagen rapporterar däremot om en gynnsam försäljningssituation och 
har fortsatt optimistiska förväntningar.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna steg 0,6 enheter 
i juli och visar på ett starkare läge än normalt. Trots en rapporterat stark 
sysselsättningsutveckling bedöms bristen på personal vara mycket stor. Inte 
sedan 2007 har bristtalet varit högre och störst uppges bristen vara bland 
arkitekter och datakonsulter.

Barometerindikatorn steg från 111,7 i maj till 112,1 
i juni och visar på ett fortsatt mycket positivt stäm-
ningsläge i ekonomin. Under juli steg barometerin-
dikatorn marginelt i jämförelse med junis siffror. 
Detaljhandeln är den sektor som sticker ut mest 
med en uppgång i konfidensindikatorn på hela 6,9 
enheter i juni. 

Juni/Juli 2017

Ny vd för Sveriges Byggindustrier

Det svenska kranuthyrnings-
företaget A-Lyft har i juni tagit 
emot leveransen av en Liebherr 
mobilkran MK 140. Det är den 
första mobilkranen av denna typ 
i Sverige.

Stefan Ekstam, VD för A-Lyft 
och hans anställda samt repre-
sentanter för den ansvariga åter-
försäljaren i Sverige, ALFAB reste 
i maj till Biberach i Tyskland, där 
Liebherrs produktionsanlägg-
ning ligger, för utbildning i MK 
140. Leverans av kranen till A-
Lyft i Mölndal ägde rum i juni.

Redan några dagar efter le-
veransen användes kranen för 
första gången på taket i Göte-
borg. Stefan Ekstam vet redan 
att kranen kommer att fungera 
på många stadsprojekt där 94 m 
krokhöjd och 65 m radie av den 
mångsidiga mobilkranen kom-
mer att utnyttjas fullt ut.

Sedan starten 2008 har det 
svenska kranbolaget använt främst 
kranar från Liebherr. A-Lyft har 
redan sex Liebherr mobilkranar av 
olika storleksklasser samt två Lieb-
herr Mobilbyggnadskranar, MK 88 
i sin flotta. Nästa år avser de att läg-
ga till ytterligare två MK 88-kranar.

A-Lyft har för närvarande 12 
anställda och fortsätter att växa. 
Styrelsen för bolaget är överty-
gad om att flaggskeppet bland 
mobilkranarna, MK 140, kom-
mer att betala sig. Liebherr-åter-
försäljaren ALFAB har nästan 40 
års erfarenhet inom mobilkran-
verksamheten. Under våren i fjol 
lade de till mobila byggkranar 
i sitt sortiment. Sedan dess har 
det familjeägda företaget, i sam-
arbete med Liebherr-Werk Bibe-
rach GmbH, redan levererat mer 
än 20 nya kranar till den svenska 
marknaden.

Catharina Elmsäter-Svärd har ut-
setts till ny vd för Sveriges Byggin-
dustrier. Elmsäter-Svärd kommer 
närmast från egen verksamhet 
och har tidigare bland annat va-
rit infrastrukturminister samt 
finanslandstingsråd i Stockholms 
läns landsting. Elmsäter-Svärd 
tillträder den 1 oktober 2017.

“Vi är väldigt glada att kunna 
välkomna Catharina Elmsäter-
Svärd som vd för Sveriges Bygg-
industrier. I en tid när svensk 
byggbranschs betydelse för att 
lösa samhällsutmaningarna blir 
allt större behövs en vd som kan 
kombinera kunskap om politiska 
processer med erfarenhet från 
både medlemsorganisationer och 
näringslivet. Och som dessutom 

har ett gediget och tryggt ledar-
skap. Det är precis vad vi får med 
Elmsäter-Svärd”, säger Svante 
Hagman, styrelseordförande för 
Sveriges Byggindustrier.

Catharina Elmsäter-Svärd er-
sätter Ola Månsson som lämnade 
Sveriges Byggindustrier tidigare i 
år. 

Catharina Elmsäter-Svärd.



Behöver du en

byggkompressor

som funkar till

100% i alla lägen?

Ring Stefan Larsson
på 070-516 96 36

kaeser.se www.alimakhek.se

Nya hissar och 
arbetsplattformar
Alimak Heks nya arbetsplattformar, bygghissar och
kranförarhissar erbjuder enkel installation och hög
driftsäkerhet till mycket konkurrenskraftiga priser.  
• De nya arbetsplattformarna MC 650 & 450 erbju-

der hög prestanda, kvalitet och effektivitet vid 
alla typer av fasadarbeten.  

• De senaste bygghissarna ALIMAK SCANDO 65/32
& 45/30 förbättrar bygglogistiken även vid de mest
utmanande byggprojekten.  

• Den nya kranförarhissen ALIMAK TCL maximerar
krananvändning genom tillförlitlig och smidig
tillgång till kranhytten. 
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Nya minigrävare 

MED ATTITYD 
Många nya minigrävare har introducerats under de senaste 
tolv månaderna. SRTs redaktör Jim Parsons har granskat 
en del av de senaste nyheterna.

Case Construction Equipments nya C-
serie minigrävare består av sex model-
ler som sträcker sig från 1,7 till 6 ton 

och kommer att förlängas ytterligare under 
2017 som följer av varumärkets allians med 
HHI. Den nya C-serien ger mer tillförlitlighet, 
mer produktivitet och har fler säkerhetsfunk-
tioner. De är konstruerade för prestanda och 
tillförlitlighet, med komponenter som kom-
mer från japanska leverantörer. De beprövade 
motorerna och hydrauliksystemen ger mer 
kraft, vilket ökar maskinernas prestanda. Fem 
av de sex nya modellerna följer Tier 4 slutliga 
utsläppsnormer.

De nya minigrävarna är laddade med 
funktioner som gör operatörens arbete enk-

lare, bekvämare och mer produktivt. De inne-
håller det nya digitala klustret som ger in-
formation och varningsljus, stöldskydd som 
standard, den hydrauliska snabbkopplingen 
för snabba fastsättningsändringar, eldriven 
avloppspump och många fler.

Säkerhetsfunktioner inkluderar ROPS, 
TOPS och FOPS-överensstämmelse, nöd-



Kvalitetsmaskiner
•  Lastkapacitet 700 kg, 1 ton,
 1,6 ton och 2,5 ton

• Lastare och svängbart flak

Minidumper S100 
med lastare

Minidumper SC75 
med lastare

Minidumper SC25A 
med lastare

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

Minidumper S160 
med lastare

Slyklippare
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stoppsknapp, resalarm och objekthanterings-
paket. Säkerhetsventilerna hindrar lasten att 
glida i händelse av slangfel. Pilotsystemet 
med ackumulatorn gör det möjligt för ope-
ratören att sätta fast fästet säkert, även när 
motorn är avstängd. Dubbla flänsvalsar mi-
nimerar risken för de-tracking och förbättrar 
stabiliteten. Den allsidiga synligheten och 
backkameran ökar säkerheten.

För kunder som söker maskiner för att ar-
beta i begränsade utrymmen erbjuder CX17C 
och CX18C den rätta lösningen. Båda har hy-
drauliskt infällbara spår med inre dirigering 
av hydrauliska slangar. När banden dras in är 
maskinerna mindre än 1 meter breda. CX17C 
har en ZTS-design som garanterar att det inte 
finns någon risk att man slår i ett hinder mot 
maskinens baksida.

CX17C och CX18Cs hydrauliska flöde ger 
enastående grävningseffektivitet, 5% högre än 
tidigare modeller och snabba cykler. Funk-
tionen Auto Shift Down på CX17C, som op-
timerar dragkraft och hastighet och joystick-
kontrollerad extrahydraulik, gör det möjligt 
för operatören att utföra jobbet snabbare. 
Operatörsstationen erbjuder hög komfort, 
med släta kontroller, ergonomiskt placerade 
styrspakar, justerbara handledsstöd och ett 
upphängningssäte som standard.

2.6t CX26C och 3.7t CX37C är tillgängliga 
med ett urval av långa och korta bommar 
som levererar ett maxgrävdjup på 2,645mm 
respektive 2,420mm för CX26C respektive 
3,440mm respektive 3,135mm för CX37C.

Den rymliga hytten med gott om benut-
rymme, tillsammans med den ergonomiska 
sitt- och kontrollutrustningen, fullt justerbar, 
uppvärmd sits, flera förvaringsutrymmen och 
solskydd ger en extremt bekväm operatörssta-
tion. Den tysta driften och låga vibrationerna, 
som härrör från att hytten är monterade på så 
kallade tysta block, ökar operatörens komfort 
och gör arbetsdagen mindre tröttande. Auto-
tomgång sänker ljudet ytterligare när maski-
nen inte körs.

Modellerna 5.7t och 6.0t har ett instru-
mentkluster med en 145 mm LCD-pekskärm i 
flera färger. Det praktiska handsfree-systemet 
med USB- och AUX-portar, SD-kortläsare och 
12V-uttag gör det enkelt att integrera moder-
na mobila enheter.

KUBOTAS NYA 
KOMPAKTGRÄVMASKIN
Kubota har lanserat nya kompaktgrävma-
skinen KX033-4. KX033-4 drivs av en 18.5kW 
Kubota-diesel med direktinsprutning samt  
Tier 4-certifierad motor. Justerbar extrahy-
draulik gör det möjligt för operatören att pro-
grammera upp till fem olika oljeflöden, styrda 
från en digital kontrollpanel. Den har en bil-
ningskraft på 3,7 t och ett grävdjup på 3,2 m.

KX033-4 har en ny kontrollpanel med fem 
justerbara förinställningar för exakt flödes-
reglering för uppgiften. Den extra hydrauliska 
kretsen har ett maximalt oljeflöde på 60 liter 
/ min för att driva en mängd olika tillbehör.

KX033-4s låga tyngdpunkt och dubbelflän-

sade spårvalsar bidrar också till säker och ef-
fektiv drift. Motorns varvtal kan vara inställt 
på automatisk tomgång när KX033-4-reglage 
är i neutralläge i mer än 4 sekunder, vilket 
resulterar i ökad bränsleeffektivitet och lägre 
buller och utsläpp. En svängbar negativ broms 
låser automatiskt svängfunktionen och spå-
ren för att förhindra oväntad maskinrörelse.

Operatörsstationen på KX033-4 har en 
ergonomi som underlättar rutingrävning. Sä-
kerhetssätet ger högsta möjliga körkomfort, 
inklusive viktkompensation och justerbara 
handledsstöd. En bredare digital displaypanel 
med tryckknappsoperation möjliggör enkel 
övervakning av kritiska kontroller.

HYUNDAI INTRODUCERAR 
NY MODELL I 9A-SERIEN
Hyundais nya R30Z-9AK är en modell i 
3-tonsklassen som har en svängdesign med 
zerotail för att arbeta i trånga utrymmen. 
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Grävmaskinen drivs av en Kubota-motor som 
levererar 17,3kW. Det maximala grävdjupet 
är 2,490 mm och brytningskraften ligger på 
maximalt 20.1kN. Konfigurerad med en bal-
dakin har R30Z-9AK en arbetsvikt på 2,89 
ton. Med hytt ligger maskinens arbetsvikt på 
3 ton. Skopkapaciteten  är .076m3.

Ett innovativt hydrauliskt system gör 9A-
serien snabb, smidig och lätt att styra. Varje mo-
dell innehåller bomsvingningsförmåga, vilket 
gör det möjligt för operatören att kompensera 
bommen 75 ° till vänster och 50 ° till höger, vil-
ket möjliggör nära arbeten vid sidan om kon-
struktioner, särskilt i överbelastade områden.

Den rymliga, ergonomiskt utformade hyt-
ten minskar bullret och ökar komforten och 
synligheten. En lutande konsol på vänstra si-
dan gör det lättare för operatören att komma 
in och ut ur hytten, och vänster och höger 
reglage är placerade för bekväm tillgång. Den 

tillvalsmässiga växelventilen för växlings-
mönstret gör att styrspaken kan bytas från 
SAE till ISO-mönstret. Knappval är tillgäng-
liga för automatiskt viloläge, max strömläge 
och körhastighet.

Ett justerbart upphängningssäte och gott 
om utrymme bidrar till att minska operatorns 
stress och trötthet. Hyttarna på Hyundai 9A-
seriens maskiner är alla TOPS, ROPS och 
FOPS-certifierade. Andra säkerhetsfunktio-
ner inkluderar valfria bom- och armcylinder-
lås och ett valfritt överbelastningsalarm.

MÖT JOHN DEERE 30G
John Deere fortsätter att uppgradera sin G-
serie grävmaskin med införandet av 30G-
kompaktgrävmaskinen, och fyller en lucka 
för kunder som söker en lösning i 3 till 4 
tonsklassen. Denna nya modell kommer att 
erbjuda många prestandafunktioner, till ex-

empel ökad lyftkapacitet och förbättrade 
brytkrafter. 30G kommer också att innehålla 
alla nuvarande G-seriens funktioner, inklu-
sive standardmönsterskiftaren och standard 
handstyrd proportionell extrahydraulik.

30G är en uppdaterad modell för 27D med 
liknande, men förbättrade driftsspecifika-
tioner och funktioner. Tillsammans med ett 
2 744 mm grävdjup ingår en 22% ökning av 
skopkraft, en 11% ökning i armstyrka och en 
17% ökning av nettoeffekten.

30G är utrustad med alla av G-seriens stan-
dardfunktioner, inklusive mekaniska möns-
terskiftare, snabbkopplingar och proportio-
nell hjälphydraulik till slutet av bommen. 
Den nya modellen har en nydesignad hytt 
med värme och luftkonditionering för alla 
klimat. Hytten har ett nytt säte med juster-
bara handledsstöd för dagslång komfort, och 
ett upphängningssäte är standard. De vik-
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bara körpedalerna ger effektiv drift genom att 
maximera fotrummet och ger låga kontroller 
som ger en jämn prestanda.

BOBCAT LANSERAR 
NY E17Z ZTS GRÄVMASKIN
Bobcat har lanserat E17Z utan så kallad rum-
pa som kompletterar företagets 1t-2t-serie av 
kompakta grävmaskiner.  Den kompromissfria 
operatörsmiljön på E17Z i kombination med ut-
märkt synlighet ger oöverträffad användarkom-
fort och säkerhet. E17Z är byggd runt operatö-
ren och ger optimal ergonomi för operatörer av 
alla storlekar med enkel åtkomst till pedalerna 
och reglagen. Den stora baldakinen och åt-
komst ger föraren tillräckligt med utrymme för 
att komma in och ut ur förarplatsen. Dessutom 
kan pedalerna, när de inte används, vikas bort 
för att öka platsen för operatörens fötter.

E17Z har en standardvikt på 1 749 kg och ett 
maxgrävdjup på 2 249 mm. Snabba cykeltider 
kombinerad med smidig kontroll av brytkraf-
ter ger maximal produktivitet. Bom- och arm-
cylinderdämpning förbättrar arbetsgruppen 
övergripande jämnhet. E17Z innehåller det 
hydrauliska systemets arkitektur på den större 
Bobcat E20-modellen med en kombination av 
rörliga kolvpumpar och en växellåda.

Med en transportvikt på mindre än 1,65t, 
är E17Z bogserbar på släpvagnar för 2 200 
kg av totalvikt. En automatisk dämpbroms 
hjälper till att underlätta säker parkering och 
transport.

ÄVEN FRÅN BOBCAT, 
NY SNABBKOPPLING FÖR 
E25 TILL E55 GRÄVMASKINER
Doosan Bobcat har utökat sitt snabbkopp-

lingserbjudande med den nya hydrauliska 
stiftkopplaren för tillbehör som används på 
de sju Bobcat-kompaktgrävmaskinerna från 
E25 till E55-modellerna. Den nya kopplingen 
är tillgänglig som ett fabriksinstallerat alter-
nativ, och som eftermarknadsprodukt för an-
vändning med alla monteringsdetaljer för E25 
till E55 grävmaskiner. Den nya snabbkopp-
lingen kompletterar det befintliga hela sorti-
mentet av mekaniska kopplingar från Bobcat, 
inklusive Klac och Lehnhoff-system.

Viktiga funktioner och fördelar är dess 
tredubbla låsdesign för ökad säkerhet, över-
stiger ISO 13031-normen och uppfyller alla 
säkerhetsstandarder i Europa och Storbri-
tannien. Det finns ett brett variabelt stiftcen-
ter för att plocka upp flera plug-on-verktyg. 
En robust och kompakt design garanterar 
maximal brytkraft och systemet är i princip 
underhållsfritt, med få komponenter. Fjäd-
rar aktiveras vid tryckförlust för att undvika 
risk och reversibilitet är standard när jobbet 
kräver.
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Viktiga aspekter är ökad säkerhet och 
överensstämmelse som erbjuds av en hy-
draulisk stiftkopplare som gör det möjligt för 
operatören att snabbt och säkert byta mellan 
icke hydrauliska tillbehör direkt från hyttens. 
Stiften är under konstant tryck från hydraul-
cylindern, så att fästet är ordentligt fast, även 
när det har varit nålslitage. I det osannolika 
fallet med ett hydraulcylinderfel eller hydrau-
lisk tryckförlust, kommer fästet att förbli sä-
kert anslutet tack vare två kraftfulla fjädrar. 
Front- och baklås säkerställer att fästet alltid 
är i läge. Operatören kan byta hydrauliska 
verktyg utan att lämna sittplatsen.

Den beprövade och testade konstruktio-
nen har inga smörjningskrav och mycket få 
rörliga delar utan underhållskrav, annat än 
den dagliga inspektionen.

DOOSAN LANSERAR 
NY DX10Z MINIGRÄVARE
Doosans nya DX10Z-svänggrävare är kom-
pakt och lätt att transportera med en bredd 
på 710mm när banden och framklingan är 
helt indragen, vilket gör att maskinen kan 
passera genom de flesta dörrar. En vikbar 

TOPS-kupé som uppfyller kraven på ISO 
12117 är standard.

Den integrerade glidklingans förläng-
ningar eliminerar lösa delar som kräver förva-
ringsutrymme och kan lätt gå förlorade. Blad-
förlängningarna kan glida in i sitt inre läge för 
att minska den totala bredden.

Tack vare undervagnens konstruktion ger 
DX10Z utmärkt lyftkapacitet, kombinerat 
med ett maxgrävdjup på 1,82 m och en ma-
skinvikt på 1,176 kg.

DX10Z drivs av en Kubota D722-motor 
med ett påstådd bäst i klassens kylsystem. När 
maskinen används ofta med en hydraulham-
mare, ger rivningsaggregatet extra kylning, så 
att hammaren kan användas kontinuerligt, 
även i varma miljöer. Detta antas vara unikt 
på marknaden och gör den här modellen ide-
alisk för rivningsprojekt inomhus.

MER FRÅN  DOOSAN
Den nya 1.7-tons DX17Z minigrävaren från 
Doosan är idealisk för uthyrning och stads-
byggande med begränsat utrymme. Maski-
nens ZHS-design ger enkel transport och mer 
funktionalitet än en ZTS minigrävare, efter-

som ZHS helt skyddar de främre övre struk-
turerna i svängkretsen. Som ett resultat ger 
ZHS-funktionalitet 320 ° fri rotation medan 
man arbetar nära ett objekt.

Doosan DX17Z har ett förstärkt infällbart 
underrede som gör det möjligt för grävma-
skinen att gå igenom smala utrymmen. Fullt 
utbyggd undervagn ger optimal stabilitet, 
speciellt vid arbete över sidan. Utbyggnad 
och återdragning är enkelt och enkelt via en 
strömbrytare på kontrollpanelen.

Extra långa dozerblad förbättrar också den 
främre stabiliteten, vilket gör att operatören 
kan utnyttja de krafter som DX17Z kan leve-
rera.

Den överlägsna dumphöjden på DX17Z 
gör lastbilen en enkel process, medan räck-
vidden på marknivå betyder att operatören 
inte behöver byta grävmaskinen så ofta som 
andra maskiner när man gräver.

 
CATERPILLAR’S NYA 
CAT 300.9D VPS MINIGRÄVARE
Caterpillar har lagt till modellen 300.9D med 
sitt mångsidigt kraftsystem till sortimentet av 
minigrävare. Utformningen av 300.9D VPS 
gör det möjligt för maskinen att tillsammans 
med sitt separata hydraulaggregat arbeta med 
sin dieselmotor eller från en fjärrströmkälla 
utan förlust av prestanda. Att ha ett elektriskt 
drivsystem som är avlägset från maskinen 
ökar utnyttjandegrad och uthyrningsalter-
nativ. 300.9D VPS kan användas ensam för 
vanliga applikationer, eller med hydraulag-
gregatet när jobbet kräver lågt bruller och 
nollutsläpp.



Kompaktutrustning
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tidigare. Den nya designen har också förbätt-
rad synlighet hos enheten och arbetsområ-
det. Ett lågprofiligt motorutrymme och större 
vindruta gör det möjligt för operatören att se 
en vy på båda sidor av maskinen. Bommen har 
flyttats till höger så att operatören lätt kan se 
hela bommen och fästet, liksom hela jobbet.

ET65 och ET90 har nya hytter med stan-
dard luftkonditionering, mobiltelefon laddare 
och hållare, luftkudde sits och kontroller lätt 
att använda och läsa. Standardfunktionerna 
inkluderar en hydraulisk snabb fastsättning 
som gör ändringar enkla. En standard avled-
ningsventil på den extra hydrauliska ledning-
en gör det möjligt att byta mellan hydraulisk 
tumme och en hydraulisk brytare utan att 
slangarna lossnar.

NYA GRÄVMASKINER FRÅN GEHL
Den helt nya Gehl M08, 0.8 ton grävmaski-
nen, ger en kompakt lösning för hyresflottor, 
verktygsleverantörer och kommuner. Smal 

WACKER NEUSONS NYA GRÄVMASKINER
Wacker Neusons senaste generation av gräv-
maskiner erbjuder spännande prestanda i ett 
mycket kompakt format. Maskinerna är be-
tydligt starkare jämfört med tidigare modeller 
medan de passar i ett mindre utrymme. ET65 
och ET90 kompaktgrävare har utformats med 
användarnas dagliga utmaningar som fokus.

6.5t ET65 erbjuder en brytkraft på 50,7kN 
och ett maxgrävdjup på 4.2m med den långa 
dipperstaven. ET65 drivs av en 35,8kW Tier 4 
Final, turboladdad Perkins-motor.

9t ET90 drivs av en 55kW Tier 4 Final, tur-
boladdad Deutz-motor. Den har en brytkraft 
på 70,4kN och ett maxgrävdjup på 4,6m med 
en lång dipperstick.

Båda modellerna erbjuder upp till 20% bräns-
lebesparingar. Den trepunktiga skoplänkningen 
tillsammans med den 200 ° utökade vridnings-
vinkeln erbjuder en hävstångskraftsstyrka som 
är bäst i klass. Med detta kopplingssystem och 
optimal vridningsvinkel ger ET65 och ET90 
större kraft för att gräva i svåra förhållanden och 
kan rotera ytterligare för att hålla lasten säkrare 
i skopan före dumpning.

Med en lägre tyngdpunkt och betydligt 
mindre dimensioner kan ET65 och ET90 nå 
platser där dessa grävmaskiner inte kunde nå 

nog att passa in i små utrymmen, M08 är 
tillgänglig med en hel rad tillbehör, inklusive 
skruvar, hammare, skopor och packningsplat-
tor.

Dessutom är Gehl M100, en 10 tonsenhet 
med ett grävdjup på 4,5m. Mio-svängningen 
på M100 kommer att gå 60 ° i båda riktning-
arna så att maskinen kan förbli på plats för 
mer konsekvent grävning. Denna enhet är 
också ett alternativ för applikation med en 
standard traktorgrävare.



En HiLight för varje behov!
Den specialutvecklade optiken med riktade LED-linser ger 
maximal ljustäckning och minskar ljusslöseriet. En enda HiLight-
mast täcker upp till 5 000 m2 med i genomsnitt 20 lux vilket gör 
arbetsplatsen ljusare, säkrare och mer produktiv. 
Det tillsammans med en robust konstruktion och kompakt 
storlek gör oss till det självklara valet som leverantör av ljustorn. 

www.atlascopco.se

Grindex nya AR-app  ger användaren möjlig-
het att interaktivt se en av Grindex pumpar 
i 3D. Detta verktyg ger ett utmärkt komple-
ment till den traditionellt skurna pumpen. 
Appen ger en unik möjlighet där användaren 
ännu lättare kan se alla pumpens funktioner 
och de främsta produktfördelarna. För den 
som inte har testat den ännu följer nedan en 
guide: 

SÄTT IGÅNG REDAN IDAG! 
Ladda ner appen för iOS eller Android-en-
heter. Skriv ut en ”target” från ”Pumphand-
boken”, (sidan 5), från ”Stora pump guiden” 
(sidan 23) eller från www.grindex.com. Lär 
känna appen och dess funktioner innan du 
använder den med kunder.

APPENS FUNKTIONER
• Röntgen vy: det yttre pump skalet är trans-
parent för att ge en tydlig bild av delarna inuti
• Genomskärnings vy: en del av pumpen är 
bortskuren för att visa insidan av pumpen.
• Animationer med produktfördelar: håll-
barhet, tillförlitlighet, intelligens och lätt att 
underhålla.
 
APPENS FÖRDELAR
• Smidigare och snabbare kund demos.
• Non-stop tillgång oavsett av plats.
• Kan användas av alla samtidigt.

www.grindex.com

Snabbguide till Grindex 
Cutaway AR-app  
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Stavdal
I sommar levererade Stavdal liftar till ett stort konst-
projekt i Värmland – Street Art- festivalen Artscape, 
som pågick mellan 24 juli och 18 augusti. För att 33 
väggmålningar kunde skapas på lika många husväggar 
i 10 kommuner krävdes både bomliftar och höga saxlif-
tar, vilket Stavdal hjälpte till med.

lyfter konstnärer i gigantiskt konstprojekt

Foto: Göran Gunner

Foto: Fredrik Åkerberg



info@hyreskedjan.se • www.hyreskedjan.se

PICKUP
10ST LÄNSPUMPAR PERSONALBOD

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

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

TJÄNA PENGAR PÅ 
DIN GAMLA MASKINPARK!

www.klaravik.se

SÅLD FÖR 44 000kr SÅLD FÖR 42 500kr SÅLD FÖR 62 000kr
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AnaMarias konstverk växte 
fram under Artscape 2016.

Under knappt fyra veckor samlades 
kända gatukonstnärer från hela värl-
den för att skapa konstverk på hus 

och gaturum i tio värmländska kommuner. 
Projektet var Artscapes största hittills och det 
var andra året Stavdal var med som partner. 
Första tillfället var i Göteborg i fjol.

“Det var ett roligt projekt att vara en del 
av där vi visade att vi även figurerar utanför 
byggarbetsplatserna”, säger Maria Ågerup, 
kommunikationsansvarig på Stavdal.

Stavdals hyrcenter i Karlstad servade med 
maskiner och säkerhetsutrustning till konst-
närerna så att de nådde upp att måla tryggt 
och säkert på husväggar som kunde vara både 
6 och 30 meter höga. Även allmänheten bjöds 
in att delta i konstarbetet.

“Att slå hål på det som förväntas att vi ska 
engagera oss i och arbeta inom flera olika om-
råden är viktigt för att visa att vi är en nytän-
kande och modern arbetsgivare, både för våra 
befintliga medarbetare och för andra som är 
nyfikna på Stavdal”, säger Maria.

 Artscape har tidigare arrangerats i Malmö 
och Göteborg där resultaten har blivit gigan-
tiska målningar på uppemot 15x40 meter. 
Årets projekt i Värmland blev det mest omfat-
tande med 26 deltagande konstnärer.

“Festivalen är ett sätt att introducera ga-
tukonst på ett positivt sätt och de tidigare 
konstverken har varit väldigt uppskattade”, 
berättar Daniel Wakeham, en av Artscapes 
grundare.

Foto: Majli Af Ekenstam

Foto: Fredrik Åkerberg



Smarta pumpar 
konstruerade för 
en tuff verklighet

Sulzer har lång erfarenhet av att pumpa under svåra 
förhållanden. Vi erbjuder pålitliga och slitstarka 
länspumpar som klarar slam, grus och sten och som 
dessutom är försedda med senaste teknik för smart 
styrning och övervakning.

Om du väljer att hyra pumpar, hjälper vi dig att välja 
rätt bland fler än 500 hyrpumpar - oftast levererar vi 
samma dag som du gjort din beställning. 

Välkommen att kontakta oss!

Sulzer Pumps Sweden AB
Tel: 010-130 17 00
info.abs.se@sulzer.com
www.sulzer.com/sweden
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Milwaukee® fortsätter att utöka 
det batteridrivna sortimentet 
med lanseringen av M12™- M18™ 
Bluetooth®-högtalare.

Med sex fullfrekvenselement 
har Milwaukees nya Bluetooth®-
högtalare ljudkvalitet som klarar av 
att överrösta arbetsplatsen. Mull-
rande bas och klara höga frekven-
ser gör den till branschens bästa 
och mest högljudda ljudsystem, 
var sig man är på arbetsplatsen 
eller någon annan stans. Tillsam-
mans med en 40 watts digital för-
stärkare med dubbla kanaler ger 
högtalaren en ljudvolym som fyller 
alla arbetsplatser med stereoljud 
av högsta kvalitet. Med avstånd 
på upp till 30 meter kan använda-
ren trådlöst streama musik via en 
Bluetooth®-anslutning från vilken 
elektronisk enhet som helst.

ÖPPNA INBÄDDAD MEDIA
Med kraften från Milwaukees re-
volutionerande M12™ och M18™ 
REDLITHIUM-ION™- batte-
rier kan Bluetooth®-högtalaren 
streama musik i upp till 16 tim-
mar på ett fulladdat M18™ 
REDLITHIUM-ION™-batteri 
eller 8,5 timmar på ett M12™ 
REDLITHIUM-ION™- batteri, 
och är kompatibelt med både 
M18™- och M12™-systemen som 
nu tillsammans omfattar mer än 
165 verktyg.

Den nya högtalaren är kon-
struerad med ett förstärkt hög-
talargaller, stötdämpande kåpor 
och ram som skyddar de inre 
komponenterna från stötar och 
fall. M12-18 JSSP-högtalaren är 
även IP54-klassad och klarar vat-
tenstänk och smuts.

MILWAUKEE® HÖJER 
VOLYMEN PÅ ARBETSPLATSEN

Även om de har maskinkraft i överflöd så användes en helt van-
lig, gammaldags spade när två markanta aktörer på den svenska 
maskinmarknaden tillsammans satte igång ett nytt bygge i Stock-
holm. Manitou-importören Scantruck AB bygger nytt huvudkon-
tor i Rosersberg och Komatsu-importören Söderberg & Haak Ma-
skin AB flyttar med in som hyresgäst. 

Byggnaden på totalt 3 000 kvadratmeter kommer innehålla 
verkstäder, reservdelslager, kontor och personalområden för både 
Scantruck och Söderberg & Haak. De två verksamheterna får ge-
mensam utställningslokal och dessutom en stor spolhall. Utom-
hus får både ägaren och hyresgästen gott om plats på den totalt 13 
tusen kvadratmeter stora tomten. 

Scantruck har tagit första spadtaget
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®

Brubakken har lång och gedigen erfarenhet av liftar, vår historia sträcker sig ända tillbaka till 

70-talet. Vi är stolta över att ha ett stort varierat utbud med de allra bästa produkterna på  

marknaden, och till det en stor serviceorganisation i ryggen.  

Välkommen till oss på Brubakken!

www.brubakken.se



Atlas Copco lanserar en ny, kompakt och 
mycket mångsidigt mobil, enaxlad kompres-
sor. XATS 138 ger en kombination av effek-
tivitet och flexibilitet genom sitt intuitiva 
PACE-system för tryckjustering, som gör att 
användaren kan anpassa luftflödet och tryck-
et exakt efter vad applikationen kräver.

”Vår framsynta konstruktionsstrategi 
innebär att vi aldrig kompromissar när det 
gäller att erbjuda våra kunder effektiva lös-
ningar. Vår nya crossoverkompressor är ett 
exempel på vår kompromisslöshet. Den är 
inte bara otroligt effektiv utan dessutom 
flexibel och kan leverera mer tryck och flöde 
när det behövs”, säger Hendrik Timmermans, 
Vice-President, Marketing, på Atlas Copcos 
Portable Energy-division. ”Med XATS 138 
klarar användarna många olika jobb med en 
enda kompressor. Det gör att de kan optimera 
sin investering i maskinparken, öka utnytt-
jandegraden och få en högre avkastning på 
investeringen.”

Med PACE-systemet (Pressure Adjusted 
through Cognitive Electronics) går det att 
justera drifttrycket sekundsnabbt i steg om 
0,1 bar med hjälp av en intuitiv XC2003-sty-
renhet. Den helt inbyggda, ergonomiskt pla-
cerade styrenheten gör diagnostiken enkel, 
spårar kompressorns användning och visar 
planerad service.

XATS 138 har en mycket robust kåpa och 
ett kraftigt underrede för säker transport. 
Karossen är skyddad med ett treskikts kor-
rosionsbeständigt system med en Zincor, 
primer och ett pulverlacklager. Det uppfyller 
dessutom korrosionsskyddsklass C3 och hål-
ler kåpan korrosionsfri i upp till 10 år, vilket 
förlänger kompressorutrustningens livstid 
och höjer restvärdet. En spillfri ram ingår som 
standard och rymmer garanterat alla kom-
pressorns vätskor.

XATS 138-kompressorn är lättmanövrerad 
genom att den är lätt, kompakt och monterad 
på en axel. Den nätta storleken gör att den är 

lättbogserad jämfört med andra modeller i 
samma effektklass.

XATS 138 drivs med en fyrcylindrig Kubo-
tamotor som uppfyller 3B-kraven. Den har 
dessutom ett DOC-DPF-system för efterbe-
handling av avgaser, vilket gör att den upp-
fyller  utsläppskraven, utan extra kostnad. 
Driftsparametrarna är -20 °C till +45 °C.

Kombinationen av Atlas Copcos patente-
rade roterande skruv och en Kubotadiesel-
motor på 49 kW ger slutanvändarna en mobil 
kompressor med klassens bästa bränsleeko-
nomi: den kan spara 25 procent bränsle vid 
normal belastning. Det normala intervallet 
för effektivt arbetstryck är 7–10,3 bar med ett 
flöde på 5,5–7,0 m3/min.

Effektiv service var en nyckelfaktor för den 
nya kompressorns design. Slutresultatet är att 
XATS 138 har längre serviceintervall, både för 
kompressorn: 1000 timmar eller i genomsnitt 
en gång vartannat år, och för motorn: 500 
timmar eller i genomsnitt en gång per år. Det-
ta i kombination med den långa livslängden 
för allt förbrukningsmaterial minskar den 
totala driftskostnaden och ökar utnyttjande-
graden. Dessutom kan kunderna planera och 
förutse produkttillgång och kostnader exakt 
genom att välja mellan ett antal anpassnings-
bara serviceplaner.

Specialfunktioner som spin on-luftfilter 
och oljeseparator ger korta och effektiva ser-
vicetillfällen. Rent praktiskt ger måtten på U-
Flex- huven bättre åtkomst för service.

Med de många olika tillvalen kan XATS 138 
anpassas ytterligare för att uppfylla särskilda 
applikationskrav och klara även de mest krä-
vande miljöer. Bland tillvalen finns ljusramp 
för vägtransport, verktygslåda, justerbar drag-
stång, efterkylare med vattenseparator och 
nödstoppsknapp.

Liksom alla övriga mobila kompressorer 
från Atlas Copco ger XATS 138 köparen trygg-
heten med ett högt restvärde och möjlighet 
att teckna ett avtal om garanterat återköp.

ATLAS COPCOS  
nya mångsidiga mobila kompressor 

Med en maskinvikt på 17,9–19,1 ton är 
Komatsus PC170LC-11 den idealiska 
bandgrävaren för säkert arbete. Steg 
IV-motorn ger samma prestanda som 
föregångarna men är mer miljövänlig 
och har lägre driftskostnader. Den är 
produktiv, tillförlitlig och effektiv samt 
har en effekt på 90 kW (121 hk).

 
HÖGRE EFFEKT
Steg IV-motorn använder ett SCR-sys-
tem med AdBlue för att reducera kvä-
veoxidsutsläppen (NOx). Motorns av-
ancerade elektroniska styrenhet reglerar 
luftflöde och bränslemängd för optimal 
förbränning och effektivitet samt ser till 
att avgaserna blir så rena som möjligt. 
Detta innebär reducerad bränsleför-
brukning utan prestandaförlust.

En effektökning med upp till 5% under 
bomlyft och svängmanövrering ger högre 
produktivitet, snabbare och mer exaktare 
manövrering speciellt vid kombinerad ma-
növrering. Dessutom får användaren upp 
till 3% lägre bränsleförbrukning på köpet.

Hydraulsystemets förbättringar är 
gjorda för ökad effektivitet och reduce-
rade hydraulförluster. 

BEKVÄMT UNDERHÅLL
Motorn är försedd med en kylfläkt med 
viscokoppling, vilket även reducerar 
bränsleförbrukningen och ljudnivån i fö-
rarhytten ner till 68 dB(A), som är tystast 
i klassen. Proportionella joysticksreglage 
är standard och ger exakt manövrering 
med högsta komfort och enkelhet. Dess-
utom finns ett nytt avkänningssystem för 
neutralläge som minskar risken för oav-
siktlig manövrering.

Grävmaskinen är utrustad med det 
exklusiva Komatsu EMMS (Equipment 
Management Monitoring System) och 
har utökade diagnosegenskaper för att 
underlätta felsökning. EMMS övervakar 
kontinuerligt maskinens alla system, 
meddelar när det är dags för service och 
underhåll samt förenklar felsökning ge-
nom minimal stilleståndstid.

Miljövänlig bandgrävare
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Annons
Carlsson 

& Co
SRT 3

Värdet av en idé 
ligger i hur man 
använder den
- Thomas A. Edison

“

“

www.hullert.se Tel: 0512-30 00 30

#gröntärskönt

Omåttlig i prestanda, sparsam i förbrukning!
Vilket arbete våra nya 6 till 10 ton-grävmaskiner klarar av med  

en tankning är helt enastående. Läs mer om alla fördelar på:

www.wackerneuson.com/6-10t

NYHET

Easy Lift, 

Larvliftar 

Från

12,2 

till 36 m

Oktanvägen 15B • 311 32 Falkenberg • Tel 0346-845 30
info@carlsson-co.se • www.carlsson-co.se



Under hösten åker ESSVE på roadshow till 40 
olika orter runt om i Sverige, från Luleå i norr till 
Malmö i söder. Här kommer det finnas möjlighet 
att testa nyheter, vinna VIP-resa till Barcelona till-
sammans med ”Bygglovs-Matte” och köpa pro-
dukter till kalaspriser. Besökarna kommer även 
att få möjlighet att testa nästa generations skruv, 
ESSDRIVE, som lanseras på Nordbygg under vå-
ren 2018. ESSVE Roadshow riktar sig till hantver-
kare och proffs inom byggbranschen.

Roadshowen startade måndagen den 21 
augusti i Luleå och avslutas i Visby den 26 ok-
tober. Roadshowen består av de sex stationer-
na: Karm, Spik, Lim och fog, Infästning, Skruv 
och en bil med både bilrack och ESSBOX-
väskor. Utöver det finns en trailer med test 
och förhandstitt av ESSDRIVE och besökarna 
kommer även att få nygrillade hamburgare. 
Roadshowen stannar hos utvalda bygghand-
lare runt om i Sverige.

“Vi har haft ett stort intresse från åter-
försäljare och hantverkare att anordna en 
rikstäckande roadshow där de kan se och 
testa våra innovativa produkter. Den nära 
kontakten med byggare och lyhördhet för de-
ras behov och önskemål är en grundpelare i 
alla våra kundrelationer. Under roadshowen 
kommer vi också ge många råd och tips om 
hur våra produkter bäst används”, säger Brita 
Bläsung, Marknadschef på Essve Sverige.

“På Spikpistolsstationen kommer säkerhet 
och utbildning vara i fokus och vi vill upp-
mana så många hantverkare som möjligt att 
anmäla sig för att minska skaderisken.”

På roadshowen finns chansen att vinna 
VIP-resor till Porsche Mobil1 Supercup 2018 
i Barcelona. Vinnarna kommer tillsammans 
med Mats ”Bygglovs-Matte”  Karlsson att be-
söka F1- depån, se ett F1-lopp och prata med 
förarna efter loppet.
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Bosch lanserar den kortaste sladdlösa borr-
skruvdragaren i sin klass med GSR 12V-15 
FC Professional. 5-i-1-systemet är det mest 
mångsidiga på marknaden med fyra olika 
tillsatser och möjliggör större flexibilitet för 
hantverkare som arbetar i trängre utrymmen. 
Arbeten som borrning och skruvning i trånga 
utrymmen eller i snäva kanter underlättas 
med hjälp av det kompakta 12 V-systemet 
ännu mer effektivt än med de tidigare kraf-
tigare verktygen i 14,4 eller 18 V-klassen. Det 
går säkert och smidigt att ansluta samtliga 
FlexiClick-tillsatser till den sladdlösa borr-
skruvdragaren.

ÖVERSIKT ÖVER 5-I-1-SYSTEMET 
FLEXICLICK 12 V
GSR 12V-15 FC Professional är med en huvud-
längd på endast 132 mm den kortaste sladd-
lösa borrskruvdragaren i sin klass, vilket gör 
den till en effektiv problemlösare för trånga 
utrymmen. Den har en magnetisk bithållare 
och kan därmed användas även utan tillsats. 
Med en vikt på endast 800 g är den extra lätt.

Bithållaren GFA 12-X Professional har ett 
HEX-fäste samt ett bit-fäste. Detta möjlig-
gör ett precist arbete då bits och borr kan inte 
lossna oavsiktligt. Även med bithållare är borr-
skruvdragaren inte mer än 159 mm lång och 
därmed den kortaste modellen på marknaden.

Borrchucktillsatsen GFA 12-B Professional 
har en Auto-Lock-funktion och fungerar med 
en borr på upp till tio millimeter.

Inklusive borrchuck är den sladdlösa borr-
skruvdragaren 178 mm lång.

Excentertillsatsen GFA 12-E Professional 
möjliggör exakt och kantnära skruvdragning. 
16 olika arbetspositioner kan ställas in utan 
att tillsatsen behöver lossas från borrskruv-
dragaren.

Vinkeltillsatsen GFA 12-W Professional är 
med sina 61 mm den kortaste vinkeltillsatsen 
i sin klass som möjliggör bekväm och precis 
skruvning i trånga utrymmen. Vinkeltillsat-
sen kan skruva runt hörn och kan enkelt och 
snabbt låsas i 16 olika positioner.

GSR 12V-15 FC Professional finns tillgäng-
lig i fackhandeln. 

Bosch lanserar FlexiClick 
för maximal flexibilitet

Mycket kraftfull och med unik ergonomi,  
detta definierar den kabellösa tigersågen 
GSA 18V-32 Professional. Tigersågen är 
kompaktare än de tidigare beprövade ti-
gersågarna från Bosch och är även utrus-
tad med ett nytt handtag som gör att an-
vändaren kan styra sågen i olika positioner 
på ett bekvämt sätt under en längre tids 
arbete. En förlängd brytare gör att sågen 
är lättmanövrerad även i extrema grep-
positioner och bidrar till den höga använ-
darkomforten tillsammans med en aktiv 
vibrationsdämpning.

Den batteridrivna tigersågen har ett till-
kopplingsbart pendelslag för att sågningen 
ska gå fortare. Antalet slag kan ställas in 
och anpassas till materialet. Därutöver är 
tigersågen utrustad med en mjukstart som 
möjliggör extra precision i varje sågning. 
Sågen kan dessutom enkelt hängas upp i 
en stege eller byggnadsställning mellan ar-
betstillfällen med en metallkrok vilket kan 
spara tid. GSA 18V-32 Professional är ut-
rustad med ett 5,0 Ah-batteri och erbjuder 
klassens bästa prestanda-viktförhållande. 
Den är ett kraftfullt alternativ till nät-
drivna sågar och kan enkelt och kabellöst 
utföra arbeten över huvudhöjd.

Ergonomisk batteri-
driven tigersåg 

ESSVE drar på roadshow i hela byggsverige
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Bygghissar

Det finns en lång rad tillverkare av bygg-
hissar i världen. Inte minst i Europa 
där Tyskland, Spanien, Nederlän-

derna, Italien, Schweiz och även Sverige har 
stora tillverkare. När det gäller den svenska 
marknaden så är det just nu främst den in-
hemska hisstillverkaren Alimak Hek AB i 
Skellefteå och tyska Geda, som marknadsförs 

Nu är det dags för Svensk Rental Tidnings årliga tema 
om nyheter inom sektorn bygghissar. I Sverige finns två 
starka namn, Alimak och GEDA. SRTs Mikael Karlsson har 
tittat lite närmare på nyheter från tillverkna.

av Bygg Värme Maskiner AB (BVM), som lig-
ger i framkant. Här presenterar vi de senaste 
produktnyheter från de båda tillverkarna.

GEDA NYHETER
Jörgen Sundberg, Sales and Support Engineer 
på BVM i Göteborg som säljer Gedas pro-
dukter i Sverige, berättar att de senaste pro-

Gedas nya GEDA BatteryLadderLIFT har en stege med maxhöjd på tio meter och är enkel att sätta 
upp och plocka isär även i trånga utrymmen.
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duktnyheterna från den tyska tillverkaren är 
GEDA Solarlift och batteriliften GEDA Bat-
teryLadderLIFT som båda är kompakta och 
lätthanterliga hissar för att tillgodose nya krav 
på marknaden.

”Jag tror nog att den nya batterihissen är 
det perfekta tillskottet i vårt sortiment då 
den är anpassad för små hantverkare som gör 
snabba jobb. Den har en stege med maxhöjd 
på tio meter och är enkel att sätta upp och 
plocka isär även i trånga utrymmen.”

Gedas batterihiss drivs av ett  24V/10 Ah 
Li-Ion-batteri med hög kapacitet, som tar 
bort det ofta tidskrävande sökandet efter en 
elkälla på en byggarbetsplats. Hissen kan även 
drivas helt trådlöst med den praktiska radio-
kontrollen med ett intervall på ca 10 meter.

GEDA Solarlift är en hiss som är utformad 
för att transportera solceller upp på tak för in-
stallation. Det görs med en specialdesignade 
pallfunktion som lastbehållare.

Förutom GEDA Lift 200 Standard och GEDA 
Lift 250 Comfort, båda med en lyfthastighet, 
finns också Fixlift 250 med två lyfthastigheter.

Belastningsförmågan beror på vilken typ 
av stegsegment som används, deras lutning, 
liksom deras totala längd. Man kan välja mel-
lan två olika typer av stegsektioner: stegseg-
ment med en användbar last på 150 kg/200 kg 
samt förstärkta stegsegment med en använd-
bar last på 200/250 kg.

GEDA Solarlift är mycket kompakt och är 
behändig att montera snabbt på svårtillgäng-
liga utrymmen. Den är också behändig att 
lagra och transportera.

”Det här är ju helt nya hissprodukter som 
vi tror på inför framtiden”, säger Jörgen Sund-
berg, ”Annars är det idag GEDA Multilift P22 
och transportplattform GEDA 500 Z/ZP SL 
som är våra största försäljningsframgångar 
och som vi fortfarande tror på för den just ny 
mycket starka svenska bygghissmarknaden.”

ALIMAK TCL - PERSONHISS 
FÖR EXISTERANDE TORNKRANAR 
Alimak Hek AB i Skellefteå lanserade en nya 
personhiss för installation på ett stort antal 
existerande tornkranar av olika typer och 
märken, ALIMAK TCL, redan i Frankrike 
för snart två år sedan. Detta i samband med 
att en ny fransk lag trädde i kraft 2017, som 
kräver separata hissar på tornkranar över 30 
meter.

Med en innovativ ny design erbjuder ALI-
MAK TCL installation på utsidan av tornkra-
nar med en maximal lyfthöjd på 200 meter. 
Denna design tillåter ett stort stagavstånd, 
vilket kan anpassas till den specifika torn-
kranens mastplattform för en skräddarsydd 
installation. Hissen minimerar potentiella 
krandriftstopp och ger ett maximalt livscy-
kelvärde för kranen med låg driftskostnad. De 
flesta av hissens komponenter är varmförzin-
kade för att klara tuff industrimiljö.

Hos BVM tror man att den nya batterihissen från Geda är det perfekta 
tillskottet i sortimentet då den är anpassad för små hantverkare som 
gör snabba jobb.

GEDA Solarlift är en hiss som är utformad för att trans-
portera solceller upp på tak för installation.

GEDA Multilift P22 och transportplattform GEDA 500 Z/ZP SL är idag 
BMV:s största försäljningsframgångar på den just ny mycket starka 
svenska bygghissmarknaden.
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GUARANTEE
TOPCON

RL-H4C
Planlaser som är helt självnivellerande 
och även utrustad med lutningsfunktion.

RL-200 2S
Två-falls laser som är byggd utifrån
den svenska marknadens krav på
specifikationer och prestanda.

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

RL-SV2S 
Två-falls laser som 
sätter ny standard 
med sin enkelhet 
och som även kan 
användas vertikalt.

THE BEST LASERS

TP-L5G
Rörläggningslaser med GRÖNT laserljus,
“4ggr bättre synbarhet” och med 
automatisk inriktning i sidled.

Helsingborg
040 - 49 03 40 www.blinken.eu

Karlstad
054 - 21 60 60

Göteborg
031 - 20 40 10

Stockholm
08 - 754 31 30
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ALIMAK TCL är en kuggstångsdriven 
hiss designad med tanke på operatörssäker-
het, bekvämlighet och användning. Kapabel 
till att transportera två passagerare (200 kg) 
åt gången, erbjuder hissen ett snabbt, ergo-
nomiskt allvädersalternativ till traditionella 
kranstegar. Med en lyfthastighet på 24 meter 
per minut, minimerar ALIMAK TCL restiden 
för kranförare och servicepersonal, och maxi-
merar därmed kranens arbetstid.

Hissen och dess mekaniska och elektriska 
komponenter är utformade och dimensione-
rade för att vara förenliga med driftvillkoren 
på byggarbetsplatser. Ingen modifikation 
för kranmaster är nödvändig, ALIMAK TCL 
är lätt att eftermontera på existerande torn-
kranssystem och är fullt kompatibel med ‘EN 
81-43: Kranhissars säkerhetsföreskrifter’.

ALIMAK TCL erbjuder mekaniskt och 
elektriskt förreglade dörrar. En reversibel 
hisskorg möjliggör dörrplacering till vänster 
eller höger, för att passa till ett flertal olika 
typer av tornkranssystem och arbetsplatser.

Hissens fångapparat är helt oberoende av 

drivenheten och sitter under elmotorn med 
ett eget kuggdrev i ingrepp med kuggstången. 
Fångapparaten är en säkerhetsanordning som 
stannar hissen mekaniskt och elektriskt när 
hastigheten vid nedåtkörning överskrider ett 
visst förinställt värde.

Hissens masttorn är uppbyggd av varmför-
zinkade fyrkantsrör på 175 x 175 mm med en 
längd av 1508 mm. Varje sektion är försedd med 
en svetsat kuggstång och sektionerna hålls sam-
man av bultar och muttrar med hög hållfasthet. 

Hisskorgens väggar och tak är tillverkade 
av högkvalitativ stålplåt. I korgen finns tre 
fönster som ger operatören en klar vy av hiss-
vägen. Golvet är av tålig, plastbelagd plywood 
med halkfri, mönstrad yta. 

Varje stannplan förses med låg grind som 
skjuts åt sidan, elektriskt och mekaniskt för-
reglad. Stannplansdörrarna är helt vändbara 
och kan enkelt monteras med höger eller vän-
ster öppning, med en effektiv passagebredd 
på 0,715 meter. 

De flesta ALIMAK TCL har hittills sålts till 
den franska byggmarknaden. Från och med 1 

januari 2017 kräver franska säkerhetsbestäm-
melser att en personhiss ska installeras på 
tornkranar över 50 meter och kravet kommer 
att justeras stegvis ner till 30 meter år 2019. 

Som ett resultat förväntas fler europeiska 
länder följa med införandet av liknande stan-
darder. I Sverige är det sedan tidigare obliga-
toriskt att installera hissar på kranar över 25 
meter , medan liknande regler har funnits i 
Danmark och Nederländerna i cirka 15 år.

 Befolkningstillväxt och urbanisering är 
de främsta drivkrafterna bakom ett ökat byg-
gande vilket påverkar efterfrågan på hissar 
positivt i bland annat Sverige. Säkerhet på ar-
betsplatserna ökar behovet av säkra vertikala 
transportlösningar och utgör en allt viktigare 
drivkraft både på mogna marknader och till-
växtmarknader.

 ”Vi ser ett ökat säkerhetstänk generellt 
kring montage av bygghissar inom byggsek-
torn. Till exempel så börjar det ställas krav på 
att det ska vara certifierade hissmontörer”, av-
slutar Andreas Magnusson, ansvarig för mark-
nadskommunikation på Alimak Hek AB.

Med en innovativ ny design 
erbjuder ALIMAK TCL 
installation på utsidan av 
tornkranar med en maximal 
lyfthöjd på 200 meter. ALIMAK TCL är en kuggstångsdriven hiss designad med tanke på opera-

törssäkerhet, bekvämlighet och användning.
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En teleskoplastare med rotation som har en 
lyftkapacitet på sju ton i 20 meters höjd. Det 
har marknaden inte upplevt tidigare men fran-
ska Manitou har precis lanserat maskinen som 
kan klara den tunga lasten i den höga höjden. 

Maskinen heter Manitou MRT2470 och är 
en av två nya rotationsteleskoplastare som fa-
briken precis har presenterat. Därmed uppfyl-
ler Manitou önskningarna från en i synnerhet 
dynamisk europeisk byggmarknad, även med 
maskinen Manitou MRT3050 som lyfter upp 
till fem ton i en maximal höjd på 30 meter. 

Båda maskinerna har nydesignat karosseri 
som bland annat också inkluderar en nyde-
signad motvikt för att säkra perfekt stabilitet, 
även när det arbetas med maximal belastning 
högst upp. 

Den stora MRT3050 har en dubbel hydro-
statisk transmission och kan nå en maxhas-
tighet på 40 km/t. En Mercedes Final Tier IV-
motor med 176 hk under motorhuven säkrar 
att det är tillräckligt med styrka i maskinen 
för alla funktioner. 

NYA STANDARDER
Även om MRT2470 har en mindre räckvidd 
sätter den nya standarder för roterande tele-
skoplastare när det gäller lyftkapaciteten på 
hela sju ton i 24 meters höjd. Maskinen har 
hydrostatisk ”shift-on-fly”-transmission, som 

ger maskinisten fritt val mellan en manu-
ell eller automatisk växellåda. MRT2470 har 
också en maxhastighet på 40 km/t.

Som en helt speciell finess är det möjligt 
att få MRT2470 levererad med en elektro-
niskt styrd trappa med ett extra steg som gli-
der ut när maskinens stödben används. Det 
gör det ännu enklare att komma in och ut ur 
förarhuset. Maskinen kan dessutom höjas 23 
cm när stödbenen är nerfällda. 

Om maskinen bara ska köra inomhus är 
det möjligt att få maskinen levererad med 
hybridmotor så att det kan bytas till eldriven 
körning. 

TÅLAMOD OCH SPÄND FÖRVÄNTAN
Hos den svenska Manitou-importören, 
Scantruck AB, har Business Manager Anker 
Lemvig stora förväntningar till de två nya 
maskinerna som betyder att det franska sorti-
mentet av roterande teleskoplastare kommer 
helt upp på nio modeller.

”Vi får dock väpna oss med tålamod ett tag 
innan MRT2470 och MRT3050 kommer på 
den svenska marknaden. De två maskinerna 
har precis presenterats av Manitou och fabri-
ken börjar nu successivt at skicka ut dem. Vi 
räknar med att kunna leverera de första ma-
skinerna i Sverige under första kvartal i 2018”, 
säger Anker Lemvig.

Manitou med rotation lyfter 
7 TON I 20 METERS HÖJD   

Scanmaskin lanserade i juni nya Indu-
stridammsugare, ScanDust 8000 och 
ScanDust 3600, två maskiner med hög 
driftsäkerhet och kapacitet som blir ett 
välkommet komplement till Scanmaskins 
övriga produktutbud. ”Vårt fokus har varit 
att öka antalet arbetstimmar utan avbrott 
med en bibehållen hög driftsäkerhet”, säger 
Martin Persson, produktchef på Scanma-
skin Sverige AB. 

De två nya tillskotten i ScanDust serien 
är två mycket funktionella dammsugare 
där mycket tanke bakom framtagandet har 
lagts på användaren av maskinen. Scan-
Dust 8000 och Scandust 3600 är säker för 
användaren och är enkel i drift. 

Maskinerna är utrustade med Hepa-
filter som tar hand om de ohälsosamma 
partiklarna. För att underlätta är damm-
sugarna utrustade med en filtervakt som 
upplyser användaren om att det är dags 
att rengöra filtret. För att hålla filtren så 
rena som möjligt används rengöringssys-
temt Jet-Pulse som pulserar filtren. Här 
har Scanmaskin även utrustat maskinerna 
med ett grovfilterpaket i polyester med hög 
separeringsgrad. Dessa filter ger använda-
ren en säker miljö och fler arbetstimmar 
utan avbrott.  

Designen och filterarean på dessa två 
nyförvärv i ScanDust serien är också utfor-
made så att man får ut mesta möjliga sug-
kapacitet.

“ScanDust 3600 och ScanDust 8000 är 
helt byggda i stål och har kraftiga, slitstarka 
& punkteringsfria däck som inte lämnar 
märken efter sig. Vi har rustat dammsugar-
na med låsbart framhjul för att förenkla vid 
transporterande av maskinen och även un-
derlätta vid arbeten på ojämnt underlag.”

För uppsamling av avfall används 
Longopac. Longopac är ett säcksystem som 
består av 20 meter vecklad slang, vilket ger 
cirka 25 stycken dammfria säckbyten. 

Både ScanDust 8000 & ScanDust 3600 
lanserades över hela världen under juni 
månad. 

www.scanmaskin.se

Nya industridammsugare 
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Med vår innovativa teknologi kan ni effektivisera era uthyrningsprocesser  
och uppnå och prestera mer. Kontakta oss på tel: : +46 (0)8 578 770 93 eller 
www.mcs-software.se

HYR UT MER
VÄX MER
PRESTERA MER
med MCS Uthyrningslösning  
och våra integrerade mobila appar
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S4Golvslip

”Död-mans-grepp”

230 V / 10 A

Skaft som enkelt            
kopplas loss

Slang till  
dammsugare

Bärhandtag

Hjulställ som  
kan fällas upp

Löstagbara  
extra vikter

”Low Vibration System”

Kantband i gummi
med kardborrefäste

Löstagbar
dammkåpa

•Lätt att lyfta och transportera. Motordelen väger endast 24 kg

•Mångsidig - Flexibel med löstagbara vikter

•Stort urval av verktyg för olika typer av arbeten

•Låg vibrationsnivå (Low Vibration System)

•Enkla handgrepp för montering av handtag och hjulställ

NU ÄNNU ENKLARE ATT ANVÄNDA

BARRACUDA S4
DEN MÅNGSIDIGA GOLVSLIPEN

Ø 400 mm
230 V

Midhage Annons SRT golvslip sep 2017.indd   1 2017-09-05   13:26:31
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PÅ HET MARKNAD
Midhage expanderar på alla plan med fokus på håltagar- 
och rentalbranschen i Sverige. Senaste nytt är utökad 
personalstyrka och nytt showroom och serviceverkstad i 
Göteborg. SRT var med när företaget hade öppet hus.

MIDHAGE EXPANDERAR 

Sverige har högkonjunktur och det är full 
fart i byggbranschen. Det märks tydligt 
på bland annat företaget Jack Midhage 

ABs vind i seglen. Midhage har under det 
senaste halvåret förstärkt sin personalstyrka 
med ett antal nyckelpersoner främst i Väst-
sverige, något som också märks på försälj-
ningen. Peter Petersson som är ansvarig för 
verksamheten på Midhages anläggning i Gö-
teborg är nöjd. “Det är kul att jobba. Vi har ett 
jättestarkt team som jobbar målmedvetet och 
vi har under det senaste halvåret fått en rad 
nya kunder”, säger Peter.

ÖKAR BLAND HÅLTAGARE OCH RIVARE
Thomas Johansson, som är ny säljare på före-
taget sedan i våras är en del i denna planerade 
utveckling. Han har med sitt engagemang 
och kunnande stärkt Midhages närvaro blad 
håltagare och rivare. Det är just kundsegmen-
ten håltagare och rivare som Midhage vill bli 
starkare inom och Thomas kommer att prio-
ritera dessa kundsegment i sitt arbete. “His-

toriskt sett har Midhage varit starka bland 
uthyrarna och det är vi fortsatt men vi har 
inte haft samma närvaro bland håltagare och 
rivare. Men det håller vi på att ändra på nu. Vi 
närmar oss en relation på 50/50 och det är dit 
vi ska nå”, säger Midhages VD Peter Logan. 

Ökningen av närvaron bland håltagarna 
beror mycket på att man nu stärkt sin mark-
nadsnärvaro i Västsverige i kombination med 
den starkaste marknaden som fortsatt är 
Stockholmsområdet.

Som ett led i att öka sin kundnärvaro i 
Västsverige har Midhages anläggning på Ma-
rieholmsgatan 10B i Göteborg genomgått en 
successiv förändring under de senaste åren. 
Tillverkningen av diamantverktyg har utvid-

Midhages team i Göteborg. Från vänster: Magnus Molin, Laila Kap-
lan, Fredrik Foghammar, Thomas Johansson, Ersoy Elci, Peter Logan, 
Peter Petersson och Karolina Kask (Midhages kock för dagen). Sak-

nas på bilden gör Johannes Karlsson och Robban Löfqvist.
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gats och kontorslokalerna renoverats, något 
som vi skrev om för några år sedan. Men i år 
har man tagit över en angränsande lokal till de 
befintliga lokalerna som byggts om och total-
renoverats till ett utställningsrum med kafé. 
“Lokalen som är på 75 kvm är perfekt. Här 
kan håltagare, rivare och uthyrare lämna in 
sina maskiner och verktyg på morgonen och 
medan de väntar kan de äta frukost hos oss 
eller kolla på nya produkter i utställningen. Vi 
märker redan att detta blivit mycket uppskat-
tat av våra kunder”, säger Peter Petersson.

NY SERVICE- OCH 
REPARATIONSVERKSTAD 
Torsdagen den 31 augusti arrangerade Midha-
ge ett öppet hus vid anläggningen i Göteborg 
för att visa sitt nya Show Room och den an-
dra uppskattade nyheten är att man öppnar 
en service- och reparationsverkstad. Service- 
och reparationsverkstaden ligger strax intill 
den befintliga anläggningen och ansvarig för 
verksamheten är Fredrik Foghammar, som de 
flesta i göteborgsområdet känner väl. Både 
Thomas och Fredrik arbetade tidigare för Jer-
neviken Maskin i Hisingsbacka. 

“Jag har precis fått i ordning service- och re-
parationsverkstaden så nu är det bara att börja 
serva våra kunder. Vi har investerat i nya verk-
tyg och maskiner och målet är att kunna hjälpa 
våra kunder medan de väntar”, säger Fredrik.

Han tillägger att det naturligtvis beror på 
hur omfattande servicen eller reparationen är 
men om det inte är allt för omfattande så ska 
produkterna kunna åtgärdas medan kunden 
tar en kopp kaffe. Fredrik kommer att serva 
och reparera alla Midhages produkter men 
de största volymerna kommer att bli nya ma-

skinserien AGP och Weka. Vid sidan av ser-
vice- och reparationsarbete jobbar Fredrik 
också med kundservice och som innesäljare.

Sedan i våras arbetar även Laila Kaplan 
som marknadskoordinator på Midhage. Laila 
arbetade tidigare på Jerneviken under många 
år med samma arbetsuppgifter som hon har 
på Midhage. Det är Laila som gör att Midhage 
syns och hörs mer än tidigare.

ÖPPET HUS MED MÅNGA NYHETER
SRTs utsände var med på det öppna huset den 
31 augusti och många kunder besökte Midha-
ge i Göteborg under dagen. Man räknade till 
minst ett 100-tal. Företagets nya Show Room 
blev uppskattat och besökarna fick möjlig-

het att titta på och testa produktsortimentet. 
Under dagen sålde man för ansenliga summor 
och särskilt populära produkter var de nya el-
drivna handhållna kaparna AGP C14 och AGP 
C16, båda kaparna är CE-godkända. AGP C14 
är avsedd för diamantklingor upp till 350 mm 
och väger endast 6,7 kg. Den större AGP C16 är 
den enda eldrivna handkapen på marknaden 
som klarar klingor upp till 415 mm. Det unika 
med AGP C16 är att den är enda elkapmaski-
nen för 400 mm klingor som är CE-godkänd 
för vattenkylning. “Hittills har vi sålt närmare 

100 kapar sedan vi lanserade AGP i början av 
året”, berättar Peter Petersson.

En annan intressant produkt bland fram-
förallt uthyrarna är ny golvslipen Barracuda 
S4 som är en singelsnurra med en slipbredd 
på 40 cm. “Vi säljer hela Barracudas sortiment 
inklusive de större modellerna som är planet-
växlade men det förvånar mig att singelsnur-
rorna fortsatt är så populära. S4 påminner om 
ABS-sliparna som tillverkas av Weber och ABS-
skivorna passar på vår S4. Det här är fortsatt 
en väldigt viktig produkt för oss och sedan juni 
2016 då S4 lanserades har vi haft en stor försälj-
ningsframgång”, säger Peter Logan.

Rykande färskt just nu är att verktygsse-
rien Alfas snabbskärande segment nu även 

Från vänster Fredrik Foghammar, Peter Petersson och Peter Logan i Midhages nya service- och 
reparationsverkstad i Göteborg.

“Lite kul måste man ha på jobbet också”, 
tycks Peter Logan säga när han buggar loss 
med Karolina Kask.
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finns på kärnborr. Klingorna lanserades för 
en tid sedan och har uppskattats mycket av 
håltagarna. “Alfa är ett utmärkt segment som 
verkligen levererar det där lilla extra som 
många håltagare efterfrågar i avverkningen. 
Att nu även kunna leverera kärnborr med Al-
fa-segment är kanonbra för branschen”, säger 
Thomas Johansson. 

Intill Midhages Show Room har Thomas 
fått ett eget kontor där han har en bra översikt 
på vilken kund som kommer in. “Jag tycker att 
det blivit optimalt på kontoret i Göteborg och 
jag känner mig väldigt nöjd med upplägget. 
Naturligtvis är jag fortsatt mest ute hos kund 
men med de nya faciliteterna lockas kunder-
na även att komma till oss och vi får chans att 
mera effektivt visa och demonstrera produk-
terna”, säger Thomas.

Även Fredrik och Laila instämmer i att kon-
toret blivit optimalt och de trivs alla mycket 
bra på sin nya arbetsplats sedan i våras.

CENTRALT I “HETT” OMRÅDE
Rent geografiskt ligger Midhages göteborgs-
anläggning bra i ett område nära centrum 
men samtidigt nära många andra företag med 
koppling till byggindustrin. Det här är ett hett 
område i en region som expanderar starkt. 
Det är också lätt att hitta dit då det ligger ett 
stenkast från Göta älv. För tillfället genom-
går hela området en hel del ombyggnationer. 
Bland annat ska den gamla bron över till Hi-
singen ersättas med en ny och ytterligare en 
tunnel under Göta älv ska byggas. “När allt 

blir klart kommer det här bli ett otroligt ex-
pansivt område”, säger Thomas. 

Anläggningen i Göteborg sysselsätter idag 
7 personer och mäter i kvadrat, med nya ut-
ställningen och service- och reparationsverk-
staden, nära 700 kvm. Förutom de som redan 
presenteras i artikeln arbetar ytterligare fyra 
personer i Göteborg som varit med Midhage 
i många år. Robert Löfqvist, Johannes Malm-
ström och Ersoy Elci arbetar som operatörer i 
diamantverktygstillverkningen. Magnus Mo-
lin är sedan länge Midhages säljare på region 
väst tillsammans med nyanställde Thomas Jo-
hansson. Magnus arbetar förutom på Västkus-
ten även med kunder i Västergötland, Dalsland 
och Värmland.

www.midhage.se

Barracuda golvslipserie med populära singelsnur-
ran S4 längst till vänster.

De nya eldrivna handkaparna från AGP har verkligen blivit en succé  för Midhage. Nederst AGP 
C14 och AGP C16.

Nytt från Midhage är att de populära snabb-
skärande segmenten Alfa numera även finns 
på kärnborr.



Nitås HB
Högbackavägen 19 • 144 63 Rönninge
www.nitas.a.se • Peter Thid, peter.thid@nitas.a.se 
Mobil: 070-721 33 54

Boel - En komplett testutrustning
Varje år sker det allvarliga elolyckor och bränder 
orsakade av dåligt underhållna kablar. Detta kan 
enkelt förebyggas genom testutrustningar från 
Nitås. Boel är en komplett stationär testutrustning 
som hanterar och testar kablar från 10-63A. 

Med Boel utför du enkelt Belastningstest, 
Isolationstest och Kabelkonfiguration 
(Fasföljdstest). En billig lösning för att 
förhindra elolyckor och bränder. Kontakta 
Nitås för mer information

Pålitliga kabeltester 
förhindrar allvarliga olyckor

Packning i 
världsklass
Enastående dragkraft, 
särskilt på vått underlag, 
är bara en av många 
fördelar med nya LG504. 

www.atlascopco.se
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Schloss Neuschwanstein är ett av de mest 
besökta palatsen och befästningarna i 
Europa. Under högsäsong på somma-

ren strömmar mer än 6000 besökare varje 
dag genom slottets rum som från 1869 bygg-
des för en enda familj. Den bayerska kungen 
Ludwig II, som ofta kallades Sagokungen, 
skapade med ”Neue Burg” över sig själv, ett 
monument för evigheten. Slottets arkitektur 
är full av former som återspeglar medelti-
den men som i själva verket var konstruerad 
med hjälp av dåtidens toppmoderna teknik. 
Endast sju veckor efter monarkens död 1886 
öppnades hans palats för allmänheten.

TUFFT BERGSKLIMAT 
PÅVERKAR FASADEN
Placeringen av Neuschwanstein, omgiven av 
ett idylliskt landskap av sjöar och berg med 
dess underbara panorama, är unik. Men den 

Sedan oktober 2016 har arbetet återigen pågått vid kända 
Schloss Neuschwanstein. Det är knappt fem år sedan den 
senaste stora renoveringen slutfördes och nu görs ytter-
ligare reparationsarbeten. Den imponerande slottsporten 
har försvunnit bakom byggnadsställningar från Peri i flera 
månader. En transportplattform av typen GEDA 500 Z/
ZP och ett byggspel GEDA Maxi 150 S från den bayerska 
tillverkaren GEDA- Dechentreiter GmbH & Co. KG arbetar 
hårt som transportassistent på ett kungligt uppdrag.

majestätiska placeringen av slottet har också 
sin mörka sida. Det tuffa bergsklimatet tär 
hårt på kalkstenfasaderna och takkonstruk-
tionen. Vidare måste rörelser i konstruktio-
nen ständigt övervakas och de branta klipp-
väggarna måste säkras kontinuerligt. Därför 
utförs reparationsarbeten upprepade gånger 
på de ärevördiga väggarna. 2012 genomgick 
västra och norra fasadernas naturstensväggar 
omfattande renoveringar. Den här gången är 
det slottsportens till entréområdet i sagopa-
latsen. Porten är den äldsta delen av slottet 
och fungerar också som åtkomstpunkt till 
den imponerande innergården. 

Som anmält av den bayerska palatsför-
valtningsmyndigheten har denna nuvarande 
reparationsrunda flera faser. Under den 
gångna vintern dokumenterades skadorna på 
fasaderna och takytorna och den nödvändiga 
restaureringsmetoden bestämdes. Arbetet i 

sig har pågått sedan våren - det vill säga re-
parationen av portens fasadytor, den statiska 
reparationen av delar av taket samt takkon-
struktionerna och ett byte av takplåten.

Den exceptionella platsen och det faktum 
att palatset kan besökas under hela året har 
inneburit stora utmaningar på de företag som 
är involverade i dessa reparationer.

Ställningsbolaget, BSB Bau- und Spezi-
algerüstbau Franke & Wagner GmbH från 
Schmölln, är specialister på historiska mo-
nument och i början av oktober 2016 kläddes 
slottet med Peri Up Flex modulbyggnadsställ-
ningen. Liksom vid reparationsarbetena un-
der 2012 har BSB Bau- und Spezialgerüstbau 
Franke & Wagner GmbH återigen fått stöd av 
en transportplattform från den bayerske till-
verkaren GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. 
KG för denna reparationsrunda. Det innebär 
att restauratörerna snabbt och säkert kan nå 
sina arbetsplatser, tillsammans med det ma-
terial de behöver.

GEDA PÅ SAGOSLOTTET
Vid renoveringen av slottet Neuschwanstein 
används produkter från GEDA för olika än-
damål. Transportplattformen GEDA 500 Z/
ZP är ett oumbärligt hjälpmedel för snabb 
montering av byggnadsställningar såväl som 
för efterföljande transportuppgifter på bygg-
arbetsplatsen. Anordningen har två separata 
kontroller och kan således å ena sidan använ-
das som en materialhiss med en nyttolast upp 

RENOVERAD SLOTTSPORT 
för Kung Ludvigs kända landmärke

Bildkälla: PERI GmbH



HYR, KÖP LEASA VERKTYG FÖR:

DEMOLERING, RIVNING & ÅTERVINNING

AMAS Svenska AB
Kvartsgatan 8, 749 40 Enköping

0171-48 74 00
info@amas.se
www.amas.se

Pulveriserare, förstklassigt
verktyg för primär rivning.
• Hög krosskraft
• Kolv skyddad i ramen
• Utbytbara stål & krossplattor
• HARDOX in my body
• HARDOX wear plate
• Speed valve

Rivningsgrip, käftar för sortering 
och tuffare rivning. Kan varieras 
med olika käftbredd.
• Hög gripkraft
• Hög kapacitet
• Utbytbara och vändbara 

slitstål
• HARDOX in my body
• HARDOX wear plate

Stålsax, enastående prestanda i 
förhållande till vikt. Smidig design, 
kan användas både för primär och 
sekundär klippning.
• Kolv skyddad i ramen
• Vändbara slitstål
• Speed valve

Hydraulhammare, konstruerade 
helt utan genomgående bultar. 
Mindre underhåll och stillestånd. 
Överlägsen styrka i förhållande till 
vikt.
• Solid hammarkropp, färre 

rörliga delar
• Inga genomgående bultar (ej 

FXJ770)
• Ventiljusterare ger optimal 

prestanda
• Lägre vikt högre kraft
• Ställbar slagfrekvens
• Tomslagsskydd

Hydraulmagnet, komplett enhet ”plug and play” med integrerad 
magnetgenerator. Världens snabbaste avmagnetisering på 0,8
sekunder. Snabbt byte från en maskin till en annan.
• Världens snabbaste avmagnetisering, 0,8 sekunder
• Enkel att ansluta, ingen installation
• Inga elkablar
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till 850 kg och å andra sidan som en trans-
portplattform för fem personer och laster upp 
till 500 kg. På grund av litet platsbehov, hög 
lastkapacitet och många användningsområ-
den sparar hissen tid och garanterar optimal 
logistik i byggandet. Med en lyfthastighet på 
24 m/min vid material- och 12 m/min vid per-
sontransport, säkerställs snabba transportflö-
den. Den aktuella lyfthöjden på det kungliga 
slottet är 23 meter så lyft av 850 kg material 
tar ca. 1 minut till full höjd.

Ingen byggarbetsplats är den andra lik 
och det gäller särskilt renoveringsarbete på 
ett så imponerande kulturminnesmärke som 
Schloss Neuschwanstein. Därför möjliggör 
olika versioner av plattformen optimal an-
passning av GEDA 500 Z/ZP till villkoren 
på plats. Den rymliga lastplattformen ger 
tillräckligt med utrymme för alla typer av 
byggmaterial. GEDA transportplattformar 
är enkla att montera och hantera. Den prak-
tiska montagebryggan möjliggör en säker och 

snabb montering av de 1,5 meter långa mas-
terna med kuggstång, samt förankring till 
fasaden eller byggnadsställningen, direkt från 
plattformen, upp till en höjd av 100 m. Mas-
terna kan snabbt fästas med fästskruvar och 
låsmuttrar, utan hjälp av kran.

STATE-OF-THE-ART - DÅ SOM NU
Sedan årtionden sätter GEDA inte bara nya 
standarder med oöverträffad kvalitet, utan 
även inom säkerhet. GEDA 500 Z/ZP är sålun-
da naturligtvis utrustad med säkerhetsutrust-
ning som gränsbrytare, hastighetsberoende 
fångapparat, säkerhetsstopp och överlast-
skydd. Ett brett sortiment av varmförzinkade 
stannplansgrindars ger säker överföring mel-
lan plattformen och respektive våningsplan. 
Liksom på de flesta kuggstångshissar från 
GEDA är även GEDA 500 Z/ZP seriemässigt 
utrustad med automatisk smörjapparat som 
säkerställer ett avsevärt lägre slitage på kugg-
stång och kugghjul.

Förutom transportplattformen används 
även byggspelet GEDA Maxi 120 S på Schloss 
Neuschwanstein. GEDA Maxi 120 S har två 
lyfthastigheter (20 eller 60 m/min), över-
lastskydd och slaklinesäkring, en lyfthöjd på 
maximalt 76 meter. I tillbehörssortimentet 
finns ett stort antal lastbärande enheter som 
t.ex. hållare för ställningsmaterial, spänner, 
gipsplattor, stenkistor m.m. GEDA Maxi 120 S 
är det perfekta verktyget för effektiv och ändå 
säker transport av material upp till 120 kg.

Montage av GEDA Maxi S sker i ställning-
en i markplanet och endast den lätta galgen, 
med svängfunktion, monteras högre upp på 
önskad höjd.

Otaliga är myterna kring kung Ludwig II, 
ett är dock säkert:

Hade den bayerska monarken kunnat ana 
med vilken professionalism och engagemang 
som hans Sagoslott i generationer omhänder-
tagits så skulle den teknikintresserade kung-
en definitivt varit begeistrad.

www.geda.de
www.bvm.se

NOMINERING 
TILL UNESCO VÄRLDSKULTURARV
Under förslagstitel ”Byggda drömmar – bayerska 
kungen Ludwig II slott Neuschwanstein, Linderhof och 
Herrenchiemsee” blev dessa kungaslott den 1 februari 
2015 uppförda på den tyska förslagslistan för UNESCO 
världskulturarv. Den 1 februari 2022 beräknas slotten 
upphöjas till världkulturarv.

Bildkälla: PERI GmbH



 Wirtgen Sweden · Försäljning 0472  – 100 91 · Service 0472 – 162 48 · Reservdelar 0472 – 139 39 · info.sweden@wirtgen-group.com 

A WIRTGEN GROUP COMPANY

www.wirtgen-group.com/sweden

CLOSE TO OUR CUSTOMERS. Rejäl markfrigång med extrem klättringsförmåga, fantastisk packningskraft, intuitivt handhavande och perfekt sikt. 
H-serien vinner mark hos förare och byggföretag världen över.

 KRAFTFULL OCH  
ENKEL ATT HANDHA
H-SERIEN – JORDPACKNINGSSPECIALISTEN

Gå gärna in och läs 
fler nyheter och reportage på:

www.svenskrental.se
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www.stigmachine.se % 0171-544 00

MINI MIDI 1–10 TON

PACKNING I VÄRLDSKLASS
2–14 TON

0,3–10 TON

Återförsäljare STAFFANS MASKIN, MECRA, SEMAB, METEMA

Vi har sortimentet!
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AS Storent Investments förvärvar 
AS Storent Invest (Storent), ett uthyrnings-
företag i Baltikum, Finland och Sverige, 
slutförde förvärvet av Cramo-verksamheten 
i Lettland och Kaliningrad genom att köpa 
SIA Cramo och OOO Cramo Kaliningrad. 
Cramo-verksamheten består av sju depåer 
med totalt 43 anställda.

”Förvärvet passar perfekt för Storents ut-
vecklingsstrategi och gör det möjligt för oss 
att nå en ledande marknadsposition i Lett-
land. Ryska verksamheten ger nya möjlig-
heter i en region, vilka ökar tack vare kom-
mande 2018 FIFA VM i Kaliningrad”, säger 
Andris Pavlovs, styrelseledamot i Storent.

Storent (www.storent.com) är ett av de 
ledande utrustningsbolagen i Baltikum, 
som driver 21 hyreskontor i Lettland, Li-
tauen och Estland. I december 2016 förvär-
vade Storent Leinolift OY, ett finskt uthyr-
ningsföretag för accessutrustning. I maj 
2017 startade Storent verksamhet i Stock-
holm, Sverige. Sedan 2014 är majoritetsak-
tieägaren i Storent Darby Private Equity. 
Med denna förvärv uppgår koncernens 
intäkter från Storent till cirka 40 miljoner 
euro. Finansiella detaljer för transaktionen 
avslöjades inte.

Den nya anläggningen har kapacitet att pro-
ducera 1,3 megawatt (1,3 miljoner watt) sol-
energi, vilket ger företaget möjlighet att öka 
andelen elektricitet från förnybara källor och 
därmed minska miljöpåverkan genom växt-
husgaser och andra utsläpp som sker vid an-
vändandet av kol-baserad el. 

”Husqvarna Group ska vara med och bidra 
till en koldioxid-snålare framtid och ett mer 
hållbart samhälle. Sustainovate är vårt sätt 
att integrera hållbarhet djupare i våra affärer. 
Som en del av detta, fick vi tidigare i år våra 
klimatmål godkända av den oberoende or-
ganisationen Science Based Target Initiative 
och har som mål att minska våra CO2 utsläpp 
med en tredjedel till år 2035 jämfört med 
2015. Solcellsanläggningen vid fabriken kom-
mer årligen att generera upp till 25 procent 
av Nashville-anläggningens energibehov och 

är ett bra exempel på hur Sustainovate blir 
till verklighet,” säger Valentin Dahlhaus, SVP 
Group Operations Husqvarna Group.

Anläggningen börjar byggas under tredje 
kvartalet 2017 och beräknas vara klart vid års-
skiftet. Solcellssystemet är skalbart, och kan 
byggas ut i framtiden.

Sustainovate - Husqvarna Groups stra-
tegi för att integrera hållbarhet i verksamhe-
ten.  Strategin är grundad på koncernens pas-
sion för innovation och drivkraften att föra 
människor och naturen närmare varandra. 
Strategin bygger på fem nyckelutmaningar: 
koldioxidutmaningen, teamutmaningen, le-
verantörsutmaningen, säkerhetsutmaningen 
och samhällsutmaningen, och omfattar am-
bitiösa mål på koncernnivå som kommer att 
driva företagets utveckling fram till 2020 och 
ännu längre. 

Nashvillefabrik blir Husqvarna 
Groups första soldrivna anläggning
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BÄSTA VALET FÖR GRANIT, BETONG

& ARMERAD BETONG

Drome AB • Växtorpsvägen 6  • 51461 Dalstorp
Tel: 0705-21 62 46

info@drome.se • www.drome.se

ARROWSEGMENT FÖR SNABB KAPNING

ARROW KYLHÅL FÖR ATT FÖRHINDRA VARMGÅNG

FICKOR FÖR LÄGRE LJUDNIVÅ

PILAR I SÅGRIKTNING FÖR ATT FÅ UT SLAMMET

FINNS I DIAMETRAR 115-500MM

HÖGKVALITATIVA DIAMANTER

TESTA VÅRA DIAMANTER OCH UPPLEV SKÄRET!



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
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Scandlift är sedan 1985 
auktoriserad återförsäljare av  

hela Genies sortiment.

www.scandlift.se

Sales · Parts · Service

Aerial Work Platforms

Aerial Work Platforms · Telehandlers

Used Equipment

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

Booms · Scissors · Telehandlers

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
www.hydroscand.se

www.brubakken.se

Wirtgen Sweden AB
Tel.: 0470-100 91 
www.wirtgen.se
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DMK Servicecenter AB
Vagnmakaregatan 1D
415 07 Göteborg
Växel: 031-156830
Björn: 0708-156877/Öyvind:0708-156830
Mail: bringeland@dmk.se
www.dmk.sewww.dmk.se

Hyr eller Hyrköp!
Nya Volvo grävmaskiner,

lastmaskiner och dumprar!
Service och reservdelar!

Falkenberg • O346-12345
www.autokrancentret.se 

www.faxes.se  
 0371-500 08 

I din tjänst 
sedan 1910

Svensktillverkat

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

UTHYRNINGSSYSTEM från MCS

Nöjda kunder  =  
Lönsam uthyrning

Kontakta oss på:  
08-578 770 93 

info@mcs-software.se

www.mcs-software.se
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En studie från European Rental Association 
(ERA), som lyfter fram fördelarna med uthyr-
ning av utrustning för ökad hållbarhet finns 
nu online på sju språk, engelska, franska, tys-
ka, spanska, italienska, holländska och polska.

Studien, i form av en broschyr, undersöker 
hur hyresföretag ser alltmer hållbarhetspres-
tanda som ett sätt att öka kundvärdet. Dess-
utom introducerar uthyrarna en rad initiativ 
för att både öka detta kundvärde och att skilja 
sig på marknaden.

Studien visar att uthyrningsföretag exem-
pelvis insisterar på att använda tillverkare av 
originalutrustning som gör dem mera betrod-
da och för ökad hållbarhet. Övervakningstek-
nologier och hybridkraftsystem för att mins-
ka energiförbrukningen är också avgörande 
för ökad hållbarhet. Använda maskiner med 
låga utsläppsnivåer och införa åtgärder för att 
minska bränsleförbrukningen är också viktigt 
och eftersträvansvärt tillika att ständigt för-
bättra återvinning av avfall och utrustning.

Broschyren är utformad för att erbjuda ut-
hyrningsföretag och deras kunder, nationella 
förbund och europeiska institutioner infor-
mation och råd angående deras hållbarhets-
mätning och för att främja argumenten om 
hållbarhet och uthyrningsbranschen. Bro-
schyren kan laddas ner online på adressen: 
http://sustainability.erarental.org/.

Michel Petitjean, generalsekreterare för 
ERA, säger i ett uttalande: ”Hållbarhetsförde-
larna med uthyrning av utrustning kan rea-
liseras över branscher och uthyrningsföretag. 
Företag kan nu se hur viktigt det är att de ska 
hjälpa företag att förbättra sin hållbarhets-
prestanda. Vår hållbarhetsbroschyr visar de 
bästa metoderna som hjälper samhället och 
miljön samtidigt som det ger konkreta förde-
lar för verksamheten”.

”En viktig del av vårt arbete på ERA är de-
dikerat till att främja orsaken till hållbarhet 
inom den europeiska uthyrningsbranschen, 
genom att engagera viktiga intressenter och 
beslutsfattare”, säger Petitjean.

”Med ett skifte i det offentliga tänkandet 

mot ett grönare tankesätt är det viktigt för 
företagen att se till att de tänker på deras 
hållbarhetsprestanda i alla delar av sitt arbete. 
Uthyrning av utrustning, snarare än att köpa 
den direkt, är en utmärkt möjlighet för före-
tag att förbättra sina miljökvalifikationer”,  sä-
ger Franciska Janzon, SVP Marketing & Com-
munications hos Ramirent Group.

“ERAs nya broschyr om hållbarhet ger in-
sikt om fördelarna med att hyra utrustning 
och hur uthyrning av utrustning kan hjälpa 
företag över hela branschen att bli mer mil-
jövänliga, effektiva och säkrare”, tillägger hon.

Efter en första granskning av de europe-
iska reglerna och föreskrifterna om hållbar-
hetsprestanda är ERA nu väl utrustade för att 
engagera sig med beslutsfattare. Enligt ERA 
kan företagens hållbarhetsprestanda stödjas 
genom att välja att hyra utrustningen i stället 
för att köpa direkt, men hållbarhetsfördelarna 
med uthyrning av utrustning är ofta diskreta.

NÅGRA ANDRA PRIMÄRA FÖRDELAR
• Hyrd utrustning används oftare och är ef-
fektivare.
• Uthyrningsföretag inom professionell ut-
rustning uppnår förbättrad prestanda inom 
områden som drift, energieffektivitet, avfalls-
hantering, hälsa och säkerhet, genom hög-
kvalitativ service och bättre driftsstandarder.
• Dialog mellan tillverkare och uthyrningsfö-
retag uppmuntrar utrustningsdesign som tar 
hänsyn till hållbarhetsprestanda.

KORTA FAKTA
ERAs “Online Sustainability Brochure” är ett 
verktyg som innehåller forskning kring ut-
hyrningsföretag, med fokus på hållbara me-
toder och sådana initiativ inom branschen. 
Den är inriktat på tre kategorier av läsare: 
hyrbolagen, hyreskontorens kunder och öv-
riga intressenter, inklusive europeiska och 
nationella institutioner, icke-statliga organi-
sationer och universitet.

http://sustainability.erarental.org/
www.erarental.org
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IVL har på uppdrag av Svensk Betong 
analyserat hur ett flerbostadshus med 
betong i ytterväggar och stomme kan kli-
matbantas. Resultatet visar att det går att 
nästan halvera klimatpåverkan med känd 
byggteknik och genom att använda mer 
miljövänlig betong.

Martin Elandsson, LCA-expert på IVL 
som gjort studien, beskriver resultaten 
som häpnadsväckande.

“Det här visar att det är fullt möjligt 
att få ner betongens klimatpåverkan, till 
och med halvera den med hjälp av teknik 
som finns redan i dag. Det som behövs 
nu är att beställarna tar sitt ansvar, gör 
klimatprestanda till en betydande del av 
upphandlingen och på så sätt driver kli-
matarbetet framåt”, säger han.

Tillverkningen av betong leder globalt 
sett till mer än dubbelt så stora utsläpp 
av växthusgaser som flyget enligt FN:s 
klimatpanel IPCC. Det är cementet som 
skapar mycket av koldioxidutsläppen, 
men även sättet som vi bygger på påver-
kar. I Sverige har vi en kultur av att använ-
da mycket cement i våra byggen medan 
man i många andra länder använder mer 
alternativa bindemedel, menar Martin Er-
landsson.

“Det går att minska mängden betong 
som används i byggen genom att slimma 
konstruktionen, använda till exempel 
fyllkroppar eller hålbjälklag och att inte 
använda bindemedel för att korta byggti-
derna. Gör man det och samtidigt använ-
der miljövänligare bindemedelsalternativ 
så minskar klimatpåverkan.”

I studien blir den klimatbantade be-
tongkonstruktionens klimatavtryck 212 
kg koldioxidekvivalenter per kvadratme-
ter bostadsyta. Detta är ett värde som lig-
ger bara något högre än det flerbostads-
hus i trä som har byggts i Sundbyberg, 
som IVL har gjort en studie på tidigare 
och som har ett koldioxidavtryck på 194 
kg koldioxidekvivalenter per kvadratme-
ter.

IVL har tillsammans med KTH påbör-
jat ett projekt finansierat av näringslivet, 
SBUF och Stiftelsen IVL för att gå vidare 
med resultaten och se på alla material och 
hur dessa byggplattformar kan förbättras. 
Martin Erlandsson som projektleder det-
ta arbete från IVL menar att potentialen 
att minska klimatpåverkan från byggan-
det är stor, men den stora utmaningen 
är att få teoretiska möjligheter omsatta i 
praktiken.

Betongkonstruktioner har störst 
potential för klimatförbättringar

European Rental Association
kräver ett ökat erkännande av hållbarhetsfördelarna med att hyra maskiner
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Går att styra en eller 
flera enheter via App i  

telefon eller surfplatta21o

Klimatanläggning med värmepump  
och AC i bara en del, alltså utan  

skrymmande utedel!

Byggluftrenare med otrolig kapacitet, 
extremt tåligt skal och bra egenskaper.

Staplingsbar och lätt att hantera.

Extremt  
prisvärd!

NYHETER            - Nyheter           - NYHETER                  - NYHETER FRÅN COMECO - NYHETER FRÅN COMECO

Comeco Trading AB | Myrangatan 15, Enköping
Tel. 0171 - 273 25 | fredric.hallberg@comeco.nu

www.comeco.nu

perfekt för 
moduler och 

kontor

Nu utökar DEWALT sitt batteridrivna XR-
sortiment med ytterligare tre smarta, smi-
diga och snabba fästverktyg för yrkesbruk; en 
dyckertpistol, ett klammerverktyg och en ny 
innovativ golvläggningspistol.

DEWALTs dyckert- och klammerverktyg 
är kända för att vara kraftfulla, pålitliga och 
noggranna. Med de tre nya batteridrivna 
modellerna blir sortimentet ännu mer kom-
plett eftersom de har skräddarsytts för ett 
antal specifika användningsområden. Det 
ger den professionella användaren möjlig-
het att kunna välja exakt rätt verktyg för 
varje applikation vilket i sin tur ger både 
ökad produktivitet och ett högkvalitativt 
slutresultat.

Den nya batteridrivna dyckertpistolen 
DCN680D2 (1,2 mm) passar till exempel per-
fekt för invändiga detaljarbeten så som dörr- 
och fönsterfoder, listverk och paneler av alla 
de slag. Nya klammerverktyget DCN681D2 

(5,6 mm), har designats för finsnickeri och 
möbeltillverkning, fastsättning av tygkläds-
lar, hopfogning av köksstommar, lådor med 
mera. Den kan också användas för att fästa 
isolationsmaterial. DCN682D2-QW (5,6 mm) 
är den första batteridrivna golvläggningspi-
stolen i sitt slag och underlättar läggnings-
arbetet avsevärt genom att skjuta mycket 
snabbt och jämnt med en hastighet på upp 
till fyra klamrar per sekund.

Samtliga nya modeller är extra kompakta 
och lättviktiga vilket gör dem smidiga att an-
vända även i trånga utrymmen och enkla att 
komma åt med i alla olika vinklar.

Tack vare DEWALTs kolborstfria motor-
teknik och det uppladdningsbara 18 V XR- 
batterisystemet har de nya verktygen också 
en optimal körtid med upp till 1200 skott per 
laddning. Att de två medföljande batterierna 
dessutom fungerar till samtliga verktyg i 18V 
XR-serien gör det lätt att byta och alltid ha ett 
laddat batteri till hands.

De nya modellerna är byggda för att vara 
högeffektiva och har utrustats med preci-
sionsspets, djupstyrning och möjligheten att 
snabbt välja mellan singel- eller serieskott. 
Det ger en mycket hög finish med exakt pla-
cering av spikar och klamrar.

NYA SKRÄDDARSYDDA 
skjut- och fästverktyg



Get the job done. Grindex. Få jobbet gjort. Grindex.

Alla våra pumpar är bra – så hur vet du vilken pump som passar din applikation bäst? Oavsett 
1-fas eller 3-fas så har Grindex ett alternativ för dig. Berätta om förutsättningarna på arbets-
platsen så kan vi rekommendera det bästa alternativet. Enkelheten kommer på köpet, då vi 
har allt inbyggt i pumpen, inklusive luftventilen - originalet. Sedan återstår bara att plugga in 
och pumpa. Följer du bara våra enkla råd så kommer du ha en pump som håller länge.

Vill du se hur pumpen ser ut inuti? 

Testa vår nya AR-app, som dig möjlighet att  
interaktivt se en av Grindex pumpar i 3D. 
Besök gärna www.grindex.se Grindex AR-app 

för iOS

Grindex AR-app 
för Android

GRINDEX LÄNS- OCH SLAMPUMPAR BEVISAR SIN 
TILLFÖRLITLIGHET GENOM ATT ARBETA NON STOP I 
KRÄVANDE MILJÖER PÅ OTALIGA PLATSER



SCANMASKIN.COM

Scan Combifl ex 650 är en perfekt maskin för arbeten på stora som små 
ytor. En maskin byggd för tuffa tag, Scan Combifl ex 650 kan du räkna med!

Som alltid erbjuder Scanmaskin golvslipmaskiner av hög kvalitet för alla 
typer av arbeten med dig som kund i fokus. 

ROBUST - TÅLIG - PÅLITLIG
BYGGD MED PERFEKTION!

SCAN COMBIFLEX 650
 1 fas 3 fas
Spänning 230 V 1~ 400 V 3~
Motoreffekt 4 kW 7,5 kW
Ström 16/30 Amp 16 Amp
Frekvens 50-60 Hz 50-60 Hz
Varvtal 350-900/min 350-1100/min
Slipskivor 3x210 mm 3x210 mm
Slipyta 650 mm 650 mm
Vikt 320 kg 320 kg
Övrigt CE-märkt CE-märkt

650 DSP
Finns även med display 

som guidar dig igenom 

hela slipprocessen
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