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Nu lanserar Alimak en uppgraderad bygghiss med hög kapacitet, en ny kraftfull arbets -
plattform och en ny transportplattform. Dessa modeller representerar nästa steg i
utvecklingen av Alimaks produktportfölj och går i linje med företagets engagemang 
för ökad produktivitet och hållbarhet. Kontakta oss så berättar vi mer om vårt nya
produktsortiment med nya tekniska innovationer och fördelarna de har att erbjuda.

Kontakta oss på info@alimak.com för mer information.

www.alimak.se

ALIMAK LANSERAR NYA HISSAR 
& ARBETSPLATTFORMAR 
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  12  Bygghissar
I årets tema-artikel om nya bygghissar presenterar vi flera nya produkter från tyska GEDA 
och svenska Alimak.

En sann uthyrare har gått ur tiden

40  Maskinexpo      

20  Nytt från JBC
         

I N N E H Å L L

Under juli månad möttes den svenska ut-
hyrningsbranschen av dödsbudet att Henry 
Grönberg lämnat oss i stor sorg och saknad. 
Henry var under många år en centralfigur 
inom Hyreskedjan, eller Hyrex-kedjan som 
den hette då Henry var ordförande. Henry 
fyllde 80 år i juni och avled den 3 juli. Längre 
fram i tidning kan du läsa minnesord över 
Henry från Gunnar Lund och Sune Almqvist 
som båda kände Henry väl och båda har varit 
ordföranden i Hyreskedjan under många år.

Även jag hade förmånen att under många 
år ha kontakt med Henry. När Svensk Rental 
Tidning grundades 2003 var det en självklar-
het att vi vill ha en tydlig förankring med 
branschföreningarna. På den tiden hette 
dock tidningen ByggRental. Den första kon-
takten innan tidningen startades bestod i ett 
möte med just Henry Grönberg och Sune 
Almqvist på Tidermans i Hisings Backa. Våra 

idéer om en branschtidning för uthyrnings-
branschen mottogs med öppna armar av 
både Henry och Sune och det är vi mycket 
tacksamma för. Det mötet ledde till många 

Maskinexpo håller ställningarna trots tuff 
konkurrens och lite bistert väder på årets 
mässa på STOXA.

Under en pressträff i juni lanserade JCB 
många nya både el- och dieseldrivna an-
läggningsmaskiner vid sin huvudanläggning 
i Rochester, strax söder om Manchester.

år av nära samarbete och fina möten med 
bland annat Henry.

Nu läser vi 2019, många år har gått, och 
under åren har många av de som var med 
från början fallit ifrån. Ett generationsskifte 
är oundvikligt. Visst är det bra med föränd-
ring men också tråkigt. Det är tråkigt när de 
som var en självklar del inte finns med längre. 
Henry är ett tydligt exempel på det. Men i 
sådana stunder får vi med tacksamhet min-
nas den tid som var och blicka tillbaka på de 
stunder då Henry var i sitt esse och drev och 
utvecklade Hyreskedjan med en fast hand, 
med sitt västgötska sätt och dialekt som bara 
han kunde. Tack för allt Henry!

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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Den specialutvecklade optiken med riktade LED-linser 
ger maximal ljustäckning och minskar ljusslöseriet. En 
enda mast täcker upp till 3000 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. 
 
atlascopco.se

Nyhet - HiLight 
E3+ nu med HardHat®

GRINDEX SOLUTIONS
RENTAL PARTNERS

EN PUMP FÖR VARJE BEHOV
Oavsett om du behöver en långsiktig lösning eller snabb nödlösning, kan  
Grindex pumpar hjälpa dig att lösa även de mest komplexa utmaningarna.  
Med årtionden av erfarenhet förstår våra produktexperter och servicetekniker 
varje unik utmaning och kan hjälpa våra hyrespartners att lösa dem.

JUST PLUG 

AND PUMP

www.grindex.se



www.SvenskRental.se •  Juli - Augusti 2019 • Svensk Rental Tidning

Redaktionsadress
Box 786, SE-191 27 Sollentuna
Tel. 08 585 700 46, Fax: 08 585 700 47

info@pdworld.com, www.svenskrental.se

Utges av: SCOP AB
 EN TIDNING 

FÖR OCH OM DEN SVENSKA 
MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

REDAKTION
Jan Hermansson Chefredaktör och utgivare, 
jan.hermansson@pdworld.com, Anita do Rocio 
Hermansson, Vitor Hermansson, Mikael Karlsson

Layout ansvarig: Markus Leo, 
markus.leo@svenskrental.se
  
KORRESPONDENTER 
David Ehrenstråle, Jan Olofsson, Staffan Ringskog, 
Andrei Bushmarin, Jim Parsons.     
      

5

Svensk Rental Tidning distribureas i drygt 9.000 ex till läsare i Sverige. För beställning av tidning kontakta 
redaktionen eller vår annonschef. Prenumeration: Om du vill försäkra dig om att alltid få ditt exemplar kostar en 
helårsprenumeration 420 kr. Prenumerationsavgiften sätter du in på bankgiro 5435-9443 eller postgiro 636 76 
69-6, SCOP AB. Svensk Rental Tidning produceras av SCOP AB, Box 786, SE-191 27 Sollentuna. Copyright 2001-
2011 innehas av SCOP AB. Uppgifterna i denna tidning lämnas med reservation för ändringar som skett under och 

efter detta nummers produktion. Utgivaren ikläder sig icke någon ersättningsskyldighet för i tidningen möjligen 
förekommande uteslutningar, ofullständighet eller oriktighet. Eftertryck helt eller delvis, utan utgivarens godkän-
nande förbjudes. För insänt ej beställt material ansvaras ej. Vi uppmanar dock läsarna att sända in textförslag och 
bilder till tidningen. Att det som insänds ej är originalhandlingar är insändarens ansvar. Om insänt material skall 
återsändas skall sändaren noga ange detta.

Ramirent påbörjar 
sammanslagningen med Stavdal

Omslagsfoto: 

ANNONSER
Kontakta André Hermansson på telefon 
070-979 0403, andre@pdworld.com eller 
Svensk Rental Tidnings redaktion på telefon 
08-585 700 46 alt. maila info@pdworld.com

Ramirent Plc har slutfört förvär-
vet med Stavdal AB, ett av Sveri-
ges ledande maskinuthyrnings-
bolag. Förvärvet offentliggjordes 
den 8 april 2019.

Stavdal finns på 13 orter i Sverige 
och Norge och tar med sig en mo-
dern flotta samt 280 medarbetare till 
Ramirent. Affären kommer att bidra 
med finansiella siffror för Ramirents 
svenska och norska segment från 
och med tredje kvartalet 2019.

“Vi kommer med full kraft 
att påbörja arbetet med integra-
tionen inom de närmaste da-
garna och stor del av vårt fokus 
i höst kommer att vara på hur vi 
ska organisera oss för att möta 
marknaden och kunden på bästa 
sätt. Jag ser fram emot det kom-
mande samarbetet och välkom-
nar våra nya kollegor till Rami-
rent”, säger Erik Bengtsson, VD 
Ramirent AB.
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MÄSSKALENDER
ENTREPRENAD LIVE 2019
12-14 september
Ring Knutsby,
Skåne

www.entreprenadlive.se 

ECOMONDO 2019
5-8 november
Riminimässan
Rimini, Italien

www.ecomondo.com

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

www.worldofconcrete.com

SAMOTER 2020
21-25 mars
Veronamässan
Verona, Italien

www.samoter.it

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

www.conexpoconagg.com

NORDBYGG 2020
21-24 april, 2020
Stockholmsmässan
Stockholm

www.nordbygg.se

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

www.svenskamaskinmassan.se

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

www.demcon.se

BYGGMATERIALAN-
VÄNDNING DALAR I 
STOCKHOLMS LÄN

Ramirent öppnar kundcenter i Bromma

Ramirent stöttar unga entreprenörer

Ny affärsområdes-
chef för NCC Pro-
perty Development

William Strandberg, Victor Sten-
ström och Jonatan Lund driver 
tillsammans ett UF-företag som 
arbetar för att förhindra stölder 
i byggbranschen. Ramirent AB 
visar nu sitt stöd till ungdomsfö-
retaget.

Ramirent drabbas årligen av 
ett stort antal stölder ute på bygg-
arbetsplatserna. För att knyta 
kontakter och bygga ett nätverk 
med näringslivet i Sundsvall kon-
taktade de tre killarna ett antal 
företag och på Ramirent fick de 
tidigt kontakt i Mikael Billström, 
kundcenterchef på Ramirent i 
Sundsvall.

Ramirent har agerat närings-
livskontakt, coach och bollplank 
till UF-företaget, som idag går 
under namnet Vestigo Security, 
men som inom kort kommer att 
omvandlas till ett aktiebolag och 
därmed byta företagsnamn.

”Det finns många sätt att 
stötta ungt företagande”, säger 
Mikael Billström. “I mitt fall har 
jag beskrivit hur uthyrningsbran-
schen och byggbranschen fung-
erar, agerat bollplank kring Wil-
lam, Victor och Jonatans idéer 
och tankar och samtidigt coachat 
grabbarna som de unga, drivna 
och hungriga entreprenörer de 
är, både kring deras produkt och 
som företagare.”

“Det känns spännande. Vi 
har bevakat marknaden under 
en längre period och upptäckt 
att det finns ett stort behov av 
en ny stöldskyddslösning för att 
minska stölderna ute på bygg-
platserna”, säger William Strand-
berg, VD för UF-företaget Vestigo 
Security.

“Marknadspotentialen för 
stöldskydd i byggbranschen är 
enorm”, konstaterar Victor Sten-
ström, ekonomiansvarig på UF-
företaget Vestigo Security.

Vestigo Security har nyligen 
blivit antaget som inkubatorfö-
retag hos Bizmaker. Genom hårt 
arbete, gott stöd och tre vunna 
priser i SM-kvalificerande kate-
gorier på den regionala mässan 
i Sundsvall har Vestigo Security 
kvalificerat sig till SM i Ung före-
tagsamhet.

Jonatan Lund, William Strandberg 
och Victor Stenström på Älvsjö-
mässan för ungt företagande.

I början av maj slog Ramirent upp dörrarna till ett nytt kundcenter 
i Bromma, som är en av Stockholms knytpunkter för lokala så väl 
som rikstäckande företag i byggindustri- och anläggningsbran-
schen.

Det nya kundcentret ligger strategiskt placerat på Ulvsunda-
vägen 108 A, granne med Elgiganten nära Ekerö- och Solnakors-
ningen.

“Bromma kundcenter blir ett fullservice-center men med hu-
vudinriktning på mindre maskiner, som får plats i en släpvagn el-
ler i traditionella hantverkarbilar. Med det sagt kan man givetvis 
hyra vilken maskin, väganläggnings- eller skyddslösning som helst 
på kundcentret; vår centrala logistik och vårt nätverk av kundcen-
ter är starkt och effektivt”, säger Trond Thormodsrud, chef för 
Ramirent Stockholm. ”Målet med öppnandet av Bromma kund-
center är att öka tillgängligheten. Vi ska vara där kunderna är, och 
ur det perspektivet har Bromma varit något av en blind fläck på 
’Ramirent-kartan’. Men att hitta en lämplig lokal i Bromma har vi-
sat sig vara en utmaning, vi har faktiskt sökt under närmare tio år.”

Chef för Ramirents kundcenter i Bromma blir Sandra Björk-
lund, för närvarande vikarierande kundcenterchef på Ramirent i 
Norrtull och tidigare arbetsledare på Ramirent i Veddesta.

Joachim Holmberg blir ny affärs-
områdeschef för NCC Property 
Development. Han tillträder se-
nast 1 september och kommer 
från Skanska där han varit chef 
för den kommersiella fastighets-
utvecklingen i Skanska Sverige.

Joachim Holmberg är sedan 
fem år tillbaka ansvarig för pro-
jektutvecklingen av kommersi-
ella fastigheter i Skanska Sverige. 
Innan dess har Joachim haft olika 
chefsroller inom entreprenad- och 
projektutvecklingsverksamheten i 
Skanska Sverige. Joachim är civil-
ingenjör från KTH i Stockholm.

“Det samlade byggmaterialvärdet 
vid ny- och ombyggnad i Stock-
holms län sjönk med drygt 30 
procent 2018 jämfört med året 
innan”, säger Jenny Ingelström, 
analytiker på Industrifakta och 
hänvisar till företagets senaste 
konjunkturrapport, Marknads-
trender Bygg. ”Förändringen av 
byggmaterialvärdet vid ny- och 
ombyggnad återspeglas av att 
bygginvesteringarna bromsat in i 
Stockholm. Utfallet för regionen 
ligger i linje med våra prognoser 
och var därmed förväntat”, avslu-
tar Jenny Ingelström.

Minskningen berörde samt-
liga husbyggnadssektorer men 
var mildare inom sektorer som 
industrins husbyggande och om-
byggnad av flerbostadshus.
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Arbetet 

UNDER HÖSTEN 
Bodel Blom, Ordförande 
Hyreskedjan.

Johan Svedlund, Ordförande SRA.

I dagarna pågår Brexitdebatten i det 
Engelska parlamentet för fullt och 

utgången är fortfarande oviss. 

När man ser debatten i TV 
så är jag glad att våra mö-
ten i Sverige och särskilt 

i vårt branscharbete, är av en 
annan art. Vi får hoppas att det 
löser sig på ett bra sätt för Stor-
britannien och Europa.

Inom SRA kommer vi nu 
under september inleda höstar-
betet med en strategikonferens 
för att prioritera våra begrän-
sade resurser på insatser som är 
viktigast för branschen. Det blir 

styrelsen som samlas för att dis-
kutera, arbeta och dra upp rikt-
linjerna.

Arbetsmiljöarbetet har kanali-
serats till ett aktivt utskott. Den 
största frågan nu för branschen är 
att bli bättre på vibrationseffekter 
och lära oss att hjälpa våra kun-
der att undvika framtida skador. 
Vi ser också över informationen 
som ges i våra PSI och försöker 
göra den tydligare och samtidigt 
förenklad. Vårt samarbete med 

maskinforskningen inom Rise är 
att ett viktigt inslag här.

Vårt kranutskott har börjat 
jobba tillsammans med Mobilk-
ranföreningen. Utbildning och 
säkerhet är prioriterat. Tyvärr har 
vi ett stort antal kranincidenter, 
de flesta till följd av brister i han-
tering och kommunikation, något 
som ökat med fler aktörer sam-
lade på ett arbetsställe. Positivt är 
samtidigt att det nu finns en ny 
och modern tornkranutbildning.

Vi efterlyser också ett tidigare 
samarbete med Arbetsmiljöver-
ket så att vi redan under inled-
ningen av ett föreskriftsarbete 
ska kunna bidra med branschens 
bild.

Jag vill också redan nu påmin-
na om nästa vårmöte/Rentaldag  
den 2 april som blir ett gemen-
samt möte för hela branschen. 
Inbjudan till Rentaldagen och 
detaljer kommer att komma ut i 
god tid.

Johan Svedlund
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KONJUNKTURBAROMETERN

Barometerindikatorn backar 
för fjärde månaden i rad

Tillverkningsindustrins konfidensindikator föll till 94,8 i augusti och 
visar på ett jämförelsevis svagt läge. Såväl synen på orderstockarnas 
storlek i nuläget som produktionsplanerna på tre månaders sikt bidrog 
till nedgången. Men medan nivån på företagens produktionsplaner är 
betydligt lägre än normalt är synen på orderstockarna ungefär i linje 
med det historiska genomsnittet.

Även konfidensindikatorn för bygg- och anläggning föll i augusti, 
efter en lika stor uppgång i juli. Den hamnar därmed åter i nivå med 
det historiska genomsnittet och pekar på ett normalstarkt läge inom 
bygg- och anläggningsverksamhet. Nedgången förklaras av företagens 
nedjusterade anställningsplaner som pekar på i stort sett oförändrad 
sysselsättning de kommande tre månaderna.

Detaljhandelns konfidensindikator föll 1,0 enheter i augusti men 
ligger fortsatt något över det historiska genomsnittet. Nedgången beror 
främst på ett ökat missnöje med varulagrens storlek.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn steg marginellt i augusti, 
men ligger fortsatt under det historiska genomsnittet. Uppgången drivs 
av företagens något starkare signaler om hur den egna verksamheten 
utvecklats de senaste månaderna.

Hushållens konfidensindikator minskade 2,5 enheter i augusti 
efter en lika stor ökning i juli. Den uppgår till 94,0 vilket pekar på en 
jämförelsevis svag syn på ekonomin bland hushållen. Främst förklaras 
nedgången av att hushållens förväntningar på den svenska ekonomin 
blev ännu mer pessimistiska.

 

Barometerindikatorn föll i augusti för 
fjärde månaden i rad, från 96,4 i juli till 
94,9. Den pekar på ett svagare stämnings-
läge än normalt bland företag och hushåll. 
Mest bidrog ytterligare svagare signaler 
från tillverkningsindustrin vars konfidens-
indikator fallit med mer än 25 enheter det 
senaste året.

Augusti 2019

Blinken Tools distributör av 
DJI Enterprise i Sverige

Maskinia öppnar kontor i Göteborg

DJI är marknadsledande inom 
”easy-to-fly” drönare. Det är ett 
högteknologiskt företag som är 
specialister på obemannade flyg-
fordon. DJI:s produkter används 
inom industri, bygg- & anlägg-
ning, skog & jordbruk, energi 

och infrastruktur, för att nämna 
några. Blinken Tools AB är sedan 
april 2019 en distributör av sorti-
mentet DJI Enterprise i Sverige, 
där man bl a finner drönare som 
Phantom 4RTK, Mavic 2 Enter-
prise och Matrice-serien.

Hans Persson tillträder från au-
gusti 2019 tjänsten som Opera-
tions Manager för Åkerströms 
Björbo AB.

Hans Persson är 49 år, född 
och uppvuxen i Björbo och bor 
idag i Djurås med fru och tre 
barn. Hans har under 28 år varit 
anställd vid Hörnell Internatio-
nal, numera 3M i Gagnef, där han 
under många år arbetade som 
platschef och var delaktig i att 
företaget växte från 30 anställda 
till att bli världsledande inom sitt 
område med idag 150 anställda.

De senaste åren ansvarade 
Hans för produktions- och pro-
cessförbättringar genom me-
todiken Lean Six Sigma lokalt i 
Norden och internationellt. Han 
specialiserade sig på kvalitets-
bristkostnader, effektiviseringar 
och tidsoptimering i processer 
och flöden.

“Det känns som en fantastiskt 
rolig utmaning att få återvända 
till produktionsutveckling i ett 
mindre och snabbfotat team på 
hemmaplan”, säger Hans Pers-
son. ”Mitt ledarskap utgår från 
personalen, att de anställda trivs, 
kan tänka fritt och ta egna initia-
tiv; att vi genom ömsesidig tillit 
kan utvecklas som individer och 
bli ännu bättre som lag.”

“Vi är mycket glada att Hans 
med sin långa erfarenhet av ledar-
skap, gedigna kunnande och stora 
sociala kompetens nu blir en del av 
vårt fantastiska team”, säger Anna 
Stiwne, VD Åkerströms. ”Vi har 
en mycket bra energi och tillväxt i 
företaget. Vi har gjort stora mark-
nadsmässiga satsningar och vår lön-
samhet är bättre än någonsin. Med 
Hans i båten har vi potential att 
inom fem-sex år dubblera omsätt-
ningen till omkring 200 miljoner.”

Ny Operations Manager för 
Åkerströms Björbo AB

Maskinia öppnar kontor i Gö-
teborg för att möta efterfrågan. 
Öppnandet är en del i en större 
satsning på Göteborg och Västra 
Götaland med kontor i egen regi 
med service för kunder.

De sista fem åren har André-
sen Maskin varit återförsäljare i 
Göteborg och Västra Götaland 
för Maskinia och dess märken, 
Doosan och Case. De kommer att 
avsluta uppdraget fram till som-
maren parallellt med att Maski-

nia startar upp eget kontor. Ma-
skinia tackar Andrésen Maskin 
”för ett mycket bra samarbete 
under dessa år”.

Servicen kommer fortsatt att 
skötas av de Maskinia kontrak-
terade och auktoriserade servi-
ceverkstäderna Steens T&E och 
Entrac i Göteborg samt Uddeval-
la Hydraul & Maskin AB. Arbetet 
med att forma och hitta säljtea-
met för ”Maskinia region Väst” är 
nu i full gång.



HISS FÖR TEMPORÄR INSTALLATION

MULTILIFT P22
Med en lastkapacitet på
2000 kg alternativt 22
personer och lyfthöjd upp
till 200 m sätter Multilift P22 

en ny standard. 

Trots 2000 kg lyftkapacitet
använder nya GEDA Multilift P22 endast 
en mast och det välkända och effektiva 
systemet med platt släpkabel.

Liksom övriga modeller i Multilift-serien
karaktäriseras GEDA Multilift P22 av 
sin kompakta byggform med fabriks-
monterad korg, fabriksmonterad
inhägnad med skjutgrindar samt
fabriksmonterad motortransmission.

info@bvm.se
www.bvm.se

MULTILIFT P22
Med en lastkapacitet på
2000 kg alternativt 22
personer och lyfthöjd upp
till 200 m sätter Multilift P22 

en ny standard. 

Trots 2000 kg lyftkapacitetTrots 2000 kg lyftkapacitetT

MULTILIFT P22

till 200 m sätter Multilift P22 
en ny standard. 

NYHET!
GEDA

MULTILIFT P22

22 personer/
2000 kg

KOMPRESSORER

KAESER Kompressorer AB

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

www.kaeser.com
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Blinken Tools AB ny 
distributör för GSSI

Ramirent levererar till 
en av Europas största 
vindkraftsparker

10

Toppmatchningar 
hos Jack Midhage AB

Söderberg & Haak växer med 
generalagentur för Bomag

Amas Svenska AB har investerat 
stort i nybyggnation med nya lo-
kaler som är nästan tre gånger så 
stora som tidigare.

I Amas Svenska AB:s nya loka-
ler ryms kontor, lager, verkstad, 
tvätthall, konferenslokal, perso-
nalutrymmen samt väl tilltagna 
gemensamytor. Dessutom en 
stor gårdsplan för att förenkla 
lossning och lastning.

”Sist vi byggde nytt var för 13 
år sedan, jag tyckte då vi hade 
mycket yta att växa på men det 
har gått snabbt”, säger Ulf Dolfei, 
ägare av Amas Svenska AB som 

funnits i Sverige sedan 1987. ” Vi 
har i stort sett tre gånger så stor 
yta nu. Detta gör att vi kunnat 
dela upp verksamhetens arbets-
områden i egna delar. Lagerhan-
teringen är nu helt separerarad 
från serviceverkstaden och be-
tydligt större än tidigare. Verk-
staden har i sin tur fler arbetssta-
tioner än tidigare.”

AMAS Svenska AB säljer bland 
annat Furukawa hydraulham-
mare, men har även ett komplett 
sortiment av rivnings-, demole-
rings- och återvinningsutrust-
ning för grävmaskiner.

Dubbelt upp för Amas i nya lokaler

Nu stärker Söderberg & Haak sin 
position på marknaden för entre-
prenadmaskiner. Nyligen presen-
terades nyheten att man tar över 
generalagenturen i Sverige för 
tyska Bomag.

Bomag har säte i Boppard 
utanför Frankfurt och ingår i 
franska Fayat-koncernen. Fayat-
företagen tillverkar och säljer 
maskiner och utrustning för väg-
byggnad över hela världen.

I koncernen är Bomag en av de 
världsledande tillverkarna, som 
omsätter motsvarande drygt 8 
miljarder kronor (2018) och har 2 
500 anställda på fabriker i Euro-

pa, Sydamerika, Asien och USA.
Bomag är en så kallad ”full-li-

ner” inom maskinsegmentet väg-
byggnad och erbjuder ett omfat-
tande produktsortiment. Bland 
de dominerande produkterna 
finns vägvältar, asfaltsläggare, 
asfaltsfräsar och vibroplattor. 
Av Bomags produkter är vägväl-
tarna vanligast i Sverige medan 
asfaltsfräsarna, asfaltsläggarna 
och vibroplattor har lägre mark-
nadsandel. Det formella datumet 
för övertagandet av Bomag-agen-
turen är vid kommande årsskifte, 
från tidigare Bomag-represen-
tanten Stig Machine i Bålsta.

Ramirent är delaktiga i bygget 
av vindkraftparken Markbygden 
utanför Piteå, där man hittills har 
byggt 60 turbiner.

Parken väntas däremot ha 
potential att etablera hela 1 101 
vindkraftverk på en area jämför-
bar med ett område stort som 
två gånger Stockholms kommun. 
Det innebär att Markbygden 
kommer att bli en av Europas 
största vindkraftparker. Rami-
rent har varit med från start och 
i uppdraget ingår etablering av 
byggbodar för att säkra det tillfäl-
liga boendet för de som arbetar 
på plats, samt leveranser av ma-
skiner, bland annat till de tur-
bintillverkare och kranbolag som 
bygger vindkraftsparken.

GSSI tillkännager nytt distribu-
törspartnerskap med Blinken 
Tools AB, anpassat till sin globala 
tillväxtstrategi.

Geophysical Survey Systems, 
Inc. (GSSI) tillverkar utrustning 
för markträngande radar (GPR). 
Alliansen med Blinken Tools AB 
fokuserar på att utöka GSSI:s 
närvaro i Skandinavien genom 
Blinken Tools försäljnings- och 
servicesupport samt kompetens 
att leverera produkter till bygg/
anläggning-, industri- och myn-
dighetssektorerna. “Vi är glada 
över partnerskapet med Blinken 
Tools, eftersom detta stämmer 
överens med våra tillväxtinitiativ 
för att skapa ett mervärde med 
teknisk support för våra kunder”, 
säger Paul G. Fowler, försälj-
nings- och marknadschef. ”Blin-
ken Tools är ett väl respekterat 
företag och kommer att stödja 
våra svenska kunder med största 
professionalism och tekniska 
support.”

Jack Midhage AB utökar nu sin 
säljstyrka med två säljare i norr 
respektive Mälardalen.

JOAKIM DOTTEMAR 
– SÄLJARE NORR
Joakim, eller ”Jocke” som han kall-
las, påbörjade sin anställning hos 
Jack Midhage AB den 5 augusti 
som ansvarig säljare för distrikten 
Dalarna och Norrland. Han kom-
mer att arbeta med maskinuthyr-
nings-, håltagnings- och demo-
leringsbranschen. Jocke har över 
20 års erfarenhet som resande 
säljare i Norrland och en bred 
och relevant bakgrund inom de 
affärsområden han kommer att 
arbeta. Han har bl.a. arbetat som 
distriktsansvarig säljare hos Kew/
Alto (numera Nilfisk), Kero Pump 
& Maskinuthyrning, Dustcontrol 
samt hos Lindec (maskiner och 
verktyg för golv, betong, fasad, 
puts mm). Med denna gedigna 
bakgrund kommer ”Jocke” att 
vara en stor tillgång för Midhages 
kunder på distriktet. 

ANDREAS GUSTAVSSON
 – NY SÄLJARE STOCK-
HOLM, MÄLARDALEN, 
UPPLAND OCH GÄVLE
Andreas, kanske mest känd som 
”Gusten”, kommer från och med 
9 september att vara anställd hos 
Jack Midhage AB som ansvaring 
säljare till håltagnings- och de-
moleringsbranschen på distrik-
ten Stockholm, Mälardalen, Up-
pand och Gävle. Han kommer 
även att ha en funktion som 
produktspecialist. ”Gusten” har 
mångårig erfarenhet från hål-
tagningsbranschen, bland annat 
från Husqvarna Construction 
där han arbetat som säljare samt 
produktspecialist för vajer- och 
väggsågar. Han har dessförinnan 
även arbetat som säljare hos Hilti 
och som projektledare hos Hä-
gerstens Betonghåltagning. Med 
sin erfarenhet och sina kunska-
per kommer ”Gusten” att bli en 
stor hjälp och tillgång för Midha-
ges kunder på distriktet.

www.midhage.se



Kvalitetsmaskiner
•  Lastkapacitet 7 0 kg, 1 ton,
 1,6 ton och 2,5 ton

• Lastare och svängbart flak

Minidumper S100 
med lastare

Minidumper SC75 
med lastare

Minidumper S25A 
med lastare

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

Minidumper S160 
med lastare

Slyklippare
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I årets tema-artikel om nya bygghissar presenterar vi flera 
nya produkter från tyska GEDA och svenska Alimak.

BYGGHISSAR   

Hissnade nyheter!

GEDA introducerar nu nya GEDA BL 
2000 som har en lastkapacitet på 
2.000 kg, eller 23 personer, och erbju-

der ett kostnadseffektivt sätt att transportera 
stora laster till hög höjd. 

Liksom hissarna i GEDA Multiliftserien 
kan GEDA BL 2000 levereras med lastramp 
på utgångssidan vilket möjliggör användning 
av välbekanta skjutgrinden GEDA Basic. 

Lyfthastigheten är beroende av vilken typ 
av stannplansgrind som används. Vid låga 
grindar är lyfthastigheten max. 40 m/min och 

med fullhöjdgrindar kan max. hastigheten 55 
m/min utnyttjas. 

GEDA BL 2000 levereras i singel- eller  
twin-utförande (två individuella korgar på 
samma mast). Korgens invändiga mått är 1,4 
x 3,2 m och max. lyfthöjd är 250 m. Hissen an-
vänder en rund släpkabel med krav på kabel-
vagn först vid höjder större än 75 m.

Styrningen är av allra modernaste slag och 
erbjuder mycket enkel manövrering och in-
stallation. Språkmodulen som möjliggör att 
skifta språk i displayen underlättar väsentligt 

för många användare och reducerar risken 
för felhantering och ökade servicekostnader. 
Språklistan utökas ständigt och för närvaran-
de är följande språk tillgängliga: tyska, engel-
ska, svenska, danska, norska, polska, franska, 
spanska, grekiska och ryska.

GEDA BL 2000 finns i två olika varianter: 
standardversion och premiumversion. Premi-
umversionen erbjuder en lång rad extra funk-
tioner, till exempel körhistorik, tidpunkter 
för start/stopp, felmeddelande, last per kör-
ning, aktuell vindhastighet och automatisk 
körning till markplanet.

Premiumversionen möjliggör även att an-
slutningen till elnätet kan skiftas mellan 63 
A och 32 A, vilket kan vara helt avgörande på 
många byggarbetsplatser med hårt belastat 
elnät. Med 63 A lyfter hissen 2.000 kg och 
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Nya GEDA BL 2000  har en lastkapacitet på 
2.000 kg, eller 23 personer, och erbjuder ett 
kostnadseffektivt sätt att transportera stora 
laster till hög höjd. 

med 32 A är lyftkapaciteten 1.300 kg med bi-
behållen lyfthastighet. 

I premiumversionen ingår en vindsensor 
som mäter kontinuerligt vindhastigheten. 
Om vinden blir för stark så att säkerheten 
äventyras körs korgen automatiskt ner till 
markplanet. Även en inställbar tidsfunktion 
kan köra ner korgen till markplanet om his-
sen stått outnyttjad en viss tid.

Ytterligare exempel på valbara funktioner 
är automatisk smörjapparat för smörjning av 
kuggstången, tillgångssystem med magnet-
kort eller fingeravtryck, uppvärmning i kor-
gen samt fjärrövervakning via internet.

GEDA UNI-X-MAST
GEDA introducerar också det nya mastsyste-
met GEDA UNI-X, ett nytt innovativt, fram-

tidsorienterat mastsystem med flera unika 
egenskaper:
• Framtidsorienterat och affärsmässigt: Mast-
system GEDA UNI-X kan användas på ett 
stort antal hissmodeller med lyftkapaciteter 
från 300 till 2.200 kg. 
• Komplett nyutvecklad med enastående sta-
tiska egenskaper.
• GEDA UNI-X är helt kompatibel med den 
äldre mastvarianten GEDA UNI.
• Lättare att hantera genom att egenvikten 
har minskat 10 % gentemot den äldre mastva-
rianten GEDA UNI.
• Ny och flexiblare mastförankring underlät-
tar/möjliggör ännu större flexibilitet vid in-
stallationen.
• Kvalitetssäkrad tillverkning med garanterar 
lång livslängd.

UPPGRADERAD GEDA MULTILIFT P18
GEDA har nu också uppgraderat hissmodel-
len GEDA Multilift P18 som har fått många 
nya förbättringar.

Den använder det nya mastsystemet UNI-
X. Den nya masten är väsentligt stabilare och 
stagavstånden, inklusive fri mastspets, har 
utökats kraftigt vilket i sin tur möjliggör be-
tydligt större flexibilitet vid installat.

Den effektiva lyfthöjden (korgens golv) 
ovan översta stagpunkten har på nya GEDA 
Multilift P18 utökats från 2,0 m till hela 6,5 
m. Stagavståndet har utökats från 10,0 m till 
12,0 m och första förankring från 6,0 m till 8,0 
m. Automatisk smörjapparat för smörjning av 
kuggstången är standardutrustning.

Max lastkapacitet har utökats till 2.200 kg 
eller 25 personer. Om förlängningsmodulen 

Vid låga grindar är lyft-
hastigheten för GEDA BL 
2000 max. 40 m/min. Och 
med fullhöjdgrindar kan 
max. hastigheten 55 m/min 
utnyttjas.
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används är lastkapaciteten 2.000 kg eller 21 
personer. Förlängningsmodulen monteras på 
förberedda fästen och utökar korgens längd 
från 3,2 m till 3,7 m.

Styrningen i standard- eller premiumvari-
anterna är uppdaterad så att det numera går 
att programmera upp till 99 våningar. An-
ropstyrning från stannplan är standard. En 
stor, ljusstark display visar alla relevanta data 
och språket i displayen är lätt att anpassa till 
användarens behov.

Manövreringen i korgen sker via traditio-
nell keypad eller ett stort vridhjul som är lätt 
att hantera, även med handskar. 

I premiumvarianten erbjuds ytterligare 
nyttiga funktioner såsom automatisk återkör-
ning av korgen till markplanet vid inaktivitet 
eller för hög vindstyrka. Enkel omkoppling 
mellan 63 A och 32 A nätspänning som auto-
matiskt anpassar lyftkapaciteten och lyfthas-
tigheten (reduceras vid 32 A).

Inhägnadens och korgens skjutgrindar har 
designmässigt ändrats så att de rent fysiskt 
blivit lättare att manövrera samtidigt som alla 
komponenter blivit mer lättåtkomliga för ser-
vice- och inspektion.

Montageplattformen, som kan fällas ut 
från korgen för att förenkla installation mot 

fasad, har fått nära fördubblad bredd och kla-
rar numera 200 kg belastning mot tidigare 
100 kg. Den nya montageplattformen ger en 
säker och stabil plattform för monteringsper-
sonalen och kan även användas som nödut-
gång.

Speciellt utmärkande för GEDA Multilift-
serien är att grundenheten med förmonterad 
motortransmission, inhägnad, hisskorg och 
skjutgrindar enkelt kan utplaceras varvid in-
stallationen av masten på påbörjas omedel-
bart. På så sätt utförs installationen på kort 
tid med maximal kostnadseffektivitet.

FLERA NYHETER FRÅN ALIMAK
Alimak har i år lanserat nya singel-mast sys-
temet TPL 800. Med en en flexibel, robust 
och enkel design är maskinen idealisk för alla 
vertikala höjdlösningar för arbete på byggna-
der, i byggnadsställningar för nybyggnad eller 
renoveringsprojekt.

Den nya transportplattformen har dubbla 
funktioner och kan användas antingen för 
material- eller persontransporter. Den har 
en kapacitet för 5 personer, är 3,2 m lång 
och 1,0 m bred och kan transportera skrym-
mande material upp till max 100 m trans-
porthöjd.

En fördel är möjligheten att öppna den 3,2 
m långa plattformssidan för lastning och loss-
ning med dubbeldörrportar (C-dörr).

TPL 800 har en matningshastighet på 12 m/
min i persontrafik med dödmanskontroll och 
24 m/min för materialtransport och kan ma-
növreras från markstationen. Genom att bara 
vrida på nyckeln på elpanelen förvandlas enhe-
ten från en transportplattform till en materi-
alhiss med alla nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Mastsegmenten är kopplade till fyra ögon-
bultar. Dessa är ordentligt anslutna till själva 
mastprofilen, vilket ökar monteringen och 
eliminerar risken för förlust eller missbruk av 
mastsbultarna. Monteringsplattformen ger 
säker tillgång till masten och fasaden och sä-
kerställer att mast och ankare kan monteras 
på säkras och bästa möjliga sätt.

Den förbättrade mastkonstruktionen till-
låter ett förankringsavstånd på upp till 7,5 m, 
så att endast tre våningar i byggnaden eller 
byggnadsställningen krävs för fastsättning. 
Förankringsrören är fästa med ett dubbelt 
ramsystem för mastsektionerna, som tillåter 
en större stabilitet av masten och som kan 
monteras på samma gång snabbt och enkelt.

Utformningen av TPL 800 är helt modulär 
och kan levereras med en mängd olika grin-

GEDA UNI-X är ett nytt innovativt, fram-
tidsorienterat mastsystem med flera unika 
egenskaper.

GEDA har uppgraderat hissmodellen GEDA Multilift P18 med många nya förbättringar.



PRISBELÖNT 
BATTERILIFT 
HOS DIN KUND?

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

www.scandlift.se

Rental Product  
of the Year 2017 

EUROPEAN RENTAL AWARDS

Bronze - Innovation  
Award 2016 

RENTAL EQUIPMENT REGISTER

Best New Product  
2016-Access 

HIRE INDUSTRY EXCELLENCE AWARD
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dar eller ramper. Trots sina relativt få mo-
duler och komponenter kan modulsystemet 
perfekt anpassas till ett brett utbud av appli-
kationer. 

En rad tillbehör som tak, tross, stege etc. 
finns på begäran.

UPPGRADERAD HÖGHASTIGHETSHISS
Alimak har också uppgraderat Alimak Scando 
650 FC-S, en av världens mest populära hög-
hastighetshissar för byggindustrin.

Hissen erbjuder mer lyftkapacitet, en större 
kabin, bättre körkomfort och ökad intelligens. 
Kombinerad med flexibiliteten och effektivite-
ten hos Scando 650 är den nya 2019-modellen 
det ultimata valet för byggbranschen.

Sedan grundandet av Alimak för över 70 
år sedan är målet att vara teknologisk ledare 
i sin verksamhet. I nya Scando 650 FC-S har 
man uppgraderat hela det existerande mo-
dulsystemet. 

De nya lösningarna erbjuder bland annat 
förbättringar i kapacitet och utrymme, kom-
fort och intelligens. Med en lyftkapacitet på 
3.500 kg per hisskabin har man ökat lastka-
paciteten med 300 kg vilket ökar produktivi-
teten i byggprojekt med höga transportbehov 

med upp till 10% jämfört med föregångaren.
Dessutom har kabinhöjden ökat från 2,3 m 

till 2,8 m, vilket ökar den totala lastkapacite-
ten med 22%, vilket säkerställer effektiv trans-
port av människor och till och med det mest 
skrymmande material.

För att uppnå denna kapacitetsökning, 
konstruerade Alimaks ingenjörer ett platt-
formskonceptet med en standardplattforms-
längd på 5 m. Den bärande plattformens ram 
och golv har stärkts och ett nytt säkerhetsred-
skap har utvecklats för högre totalvikt.

Alla dessa förbättringar gör det möjligt 
att transportera högre och större lastbelast-
ningar någonsin tidigare med hissens höga 
hastighet.

Det nya intelligenta överbelastningssyste-
met som känner av sådana parametrar som 
vikten av kabeldetektering, säkerställer att 
styrenheten alltid vet den verkliga vikten av 
hissen oberoende av den aktuella positionen.

En ny Intelligent Frequency Converter 
(FC) ger maximal kabinhastighet, oavsett last-
kapacitet eller spänningsfluktuationer. 

Den nya FCn har en förbättrad effektbero-
ende vridmomentbegränsare som säkerställer 
att hissen inte stannar när spänningen sjun-

ker, men justerar automatiskt sin hastighet. 
FC optimerar respektive maxhastighet enligt 
den aktuella nyttolasten för att säkerställa 
den mest effektiva driften vid varje vikt.

Åkkomforten har förbättrats med en lägre 
driftsnivån, vilket uppnås tack vare en tjock, 
ljudisolerad takbeklädnad och sammansatta 
kompositstyrningsrullar.

Modulär 650 FC-S-serien är tillgänglig i 
både enkel- och tvillinghisskonfigurationer. 
Den lyfter en nyttolast på  3,500 kg med en 
hastighet upp till 100 m/min.

TRANSPORTPLATTFORMEN TPL 1000
En produktnyhet värd att nämna är också 
att Alimak i november förra året lanserade 
transportplattformen TPL 1000 i sitt lätta 
sortiment. TPL 1000 är också enmastig. Den 
flexibla, robusta och enkla designen gör den 
idealisk för alla vertikala åtkomstlösningar, 
inklusive direkt till byggnader och byggnads-
ställningar, för nybyggnation eller för reno-
veringsarbete . TPL 1000 är utformad för att 
erbjuda den mest kostnadseffektiva vertikala 
transportlösningen på plats. Varje enhet har 
dubbla funktioner och kan användas som 
transportplattform eller materiallyft.



®

®
VERSALIFT

ARBETA UTE & INNE 
HYBRID BOMLIFT JLG H340AJ

010-722 30 00 | www.brubakken.se 

Brubakken erbjuder ett fullsortiment av liftar mellan 3-90 m arbetshöjd. Vi är stolta samarbetspartners  
med världsledande leverantörer. Hela vårt utbud finner du på vår hemsida www.brubakken.se.

Vertikalliftar | Saxliftar | Släpvagnsliftar | Bomliftar | Billiftar | Larvbandsliftar | Elverksliftar 
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Bosch utökar 18 V-serien med en kraft-
full, batteridriven borrhammare, GBH 
18V-26 D Professional, utrustad med 
KickBack Control och spadgrepp för hög 
säkerhet och komfort.

Modellen är världens första batteri-
drivna modell med spadgrepp och Kick-
Back Control. Den har samma slagkraft 
som motsvarande sladdmaskiner från 
Bosch, hög flexibilitet tack vare ProCo-
re18V med utbytbara batterier och är op-
timerad för vertikal borrning och bilning. 
Säkerhetsfunktionen KickBack Control 
minskar skaderisken genom att stänga 
av motorn på en bråkdels sekund om 
verktyget oförutsett skulle rotera runt 
borraxeln på grund av att borren fastnar. 
Spadgreppet ger dessutom användaren 
precision och bekvämlighet optimerat 
för arbete i golv eller vertikalt över hu-
vudhöjd.

GBH 18V-26 D har en slagkraft på 2,5 
Joule vid en slagfrekvens på 4 350 per 
minut. Med ett 5,0 Ah-batteri klarar den 
batteridrivna borrhammaren av att borra 
110 hål på 8 x 40 millimeter i betong, 
tack vare den borstlösa motorn med hög 
verkningsgrad som dessutom är under-
hållsfri. Genom 18 V-systemet säkerställs 
samtidigt kompatibiliteten med nya och 
befintliga elverktyg och laddare i samma 
spänningsklass och för extra avancerad 
borrning och bilning kan hantverkare 
använda sig av batteriet ProCore18V. 

GBH 18V-26 D lämpar sig för arbete 
i många olika material som betong, ar-
merad betong, murverk, tegel, trä och 
metall. Med hjälp av en SDS plus-adapter 
går det även att sätta in en borr med runt 
skaft eller bithållare för att borra och 
skruvdra i trä och murverk.

18 V-borrhammare 
med spadgrepp

Nya Master har fått en mer robust och dy-
namisk front. Nytt är också: C-formad ljus-
signatur, en ny färg: ”Urban Grey” , högre 
motorhuvslinje, vertikal grill i krom med en 
ny större logga, helt ny inredning, ny instru-
mentbräda med svepande linjer och stora 
öppna eller stängda förvaringsutrymmen, 
krom runt luftintag och knappar för luftkon-
ditioneringen. Dessutom har den nya instru-
ment med ny varvräknare och monokrom 
fem-tums digital skärm, ny ratt med kromin-
lägg, ny växelspaksknopp i svart och krom, ny 
slitstark klädsel i förbättrad kvalitet och full 
integrering av navigationsskärmen i instru-
mentpanelens mittendel.

Dessutom tillkommer en ny förarhytt med 
mobilt kontor, med hela 105 liter förvarings-
utrymmen. För ökad bekvämlighet är pas-
sagerarutrymmet nu utrustat med ett nytt 
”Easy Life”-fack ovanför handskfacket som 
enkelt fälls ut genom ett lätt tryck, 10,5-liters 
”Easy Life”- förvaringslåda som gör det lätt att 
komma åt förvarade saker, dockningsstation 
för läsplattor i mitten av instrumentbrädan, 
induktiv smartphone-laddare mm. Lastut-
rymmet har dessutom optimerats med ny 
effektiv LED-belysning. I detta ingår nya er-
gonomiska handtag för enklare in- och ursteg 
(skjutdörrar både bak och på sidorna). Med 
mer än 350 olika versioner i 3 höjder och 4 
längder är bilen anpassad för en mängd olika 
behov och användningsområden. Alla chas-
sier och hytter är konstruerade för att klara 
höga belastningar.

Nya Renault Trafic får också gemensam 
visuell identitet med de övriga transport-
bilsmodellerna. Den nya fronten har nu mer 

effektiva full-LED-strålkastare, C-formad 
ljussignatur, ny grill med krominslag och ny 
färg i ”Urban grey” nyans. Nyheter i interi-
ören inkluderar uppdaterad instrumentbräda 
med kromade knappar (krom runt luftintag, 
mittkonsolen, luftkonditioneringsknappen, 
växelspaken och mätare), ett nytt och mycket 
mörkt färgschema i olika kolnyanser, ny väx-
elspaksknopp för manuell eller automatlåda 
och ny slitstark klädsel i högre kvalitet.

Nya Renault Trafic blir till ett riktigt mo-
bilt kontor med sin smarta hytt som bl a har 
fått uppkoppling via högpresterande mul-
timediallösningar med R-LINK Evolution 
(kompatibel med Android Auto), Media Nav 
Evolution med multi-touch-skärm (kompa-
tibel med Android Auto och Apple CarPlay) 
och en ny ”single DIN stereo” med en ny 
mikrofon för bättre samtalskvalitet och med 
digital radio som tillval. Andra uppdateringar 
är starkare LED-belysning (500 lumen) över 
lastutrymmet, infällbar nyckel med tre knap-
par eller ett Renault handsfree-kort med 
möjlighet till ”Single Door Opening (SDO)” 
för ökad säkerhet. Trafic erbjuder störst last-
längd på marknaden med en lastlucka som 
ger en arbetslängd på upp till 4,50 meter. Nya 
Trafic har 2.0L dCi-motorer som är lämpade 
för transportbilar. Motorerna klarar Euro 6d-
TEMP-standards.

Dessutom ingår nytt förarstödsystemet 
(ADAS) för ökad säkerhet med bl a vidvin-
kelspegel som fungerar som en ”döda-vinkel-
spegel” i passager-solskyddet, främre och 
bakre parkeringssensorer med bakre parke-
ringskamera och Trailer Swing Assist som 
stabiliserar släpvagnen när behov uppstår.

Stora nyheter för Renaults transportbilar
Renault Master och Renault Trafic får ny facelift/de-
sign, Master får en helt ny interiör, båda modellerna får 
ny ADAS-teknik samt nya kraftfullare och mer effektiva 
motorer. Master och Trafic kommer introduceras i Sverige 
efter sommaren.
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många nya maskiner
JCB LANSERAR        

Under en pressträff i juni lanserade JCB många nya både el- och dieseldrivna an-
läggningsmaskiner vid sin huvudanläggning i Rochester, strax söder om Manchester.

JCB tillhör idag de stora internationella 
tillverkarna av entreprenadmaskiner. 
Det är trots det forfarande ett renodlat 

familjeföretag i branschen, som idag leds av 
Lord Anthony Bamford, son till Joseph Cyril 
Bamford som grundade företaget 1945 och se-
nare byggde den första grävlastaren.

Företaget har genom åren utvecklat ett 
stort och brett modellprogram av både an-
läggning- och jordbruksmaskiner, idag över 
300 olika maskinmodeller, som idag arbetar 
över hela världen. JCB har nu under försom-
maren även presenterat många nya produk-
ter. 

ELEKTRISK MINIGRÄVARE
Till att börja med lanserar JCB nu sin första 
helt elektriska minigrävare, 19C-1E, som ef-
ter tester hos kund nu finns i serieproduk-
tion. Det är naturligtvis helt emissionsfri men 
också betydligt tystare än en vanlig grävma-
skin.

Med hjälp av en avancerad bilbatteri-tek-
nik levererar 19C-1E samma prestanda som en 
konventionell dieseldriven 1,9 ton minigräva-
re, men helt utan emissioner och en kraftig 
minskning av både interna och externa ljud-
nivåer.

Den nya elgrävaren är utrustad med tre 
eller fyra litiumjonbatterier som ger en lag-
ringskapacitet på 15-20 kWh. Och det med 
ett sofistikerat batterihanteringssystem som 
säkerställer fullständig växlingstillgänglighet.

JCB 19C-1E drivs med tre eller fyra liti-
umjonbatterier, för att ge 15kWh eller alterna-

tivt 20kWh energilagring. Detta räcker för ett 
full arbetsskift för de flesta minigrävarekun-
der. 

Maskinen är initialt utrustad med både 
110V- och 230V-laddning, medan ett snabb-
laddningsalternativ snart kommer att finnas 
tillgängligt där uppladdningstiden är två tim-
mar. Med tomt batteri kräver 230V 16A-till-
förseln åtta timmars laddningstid.

Ett 48V elsystem ger en högeffektiv el-
motor med vridmoment för att driva maski-
nens beprövade Bosch Rexroth lastkännande 
hydrauliska system. Detta ger samma gräv-
prestanda som en konventionell JCB 19C-1.

TELETRUK MED ELDRIFT
Även JCB:s unika ”teleskop-gaffeltruck” Te-
letruk kommer nu i en eldriven variant, JCB 
30-19E. Det är den första eldrivna modellen 
i Teletruk-sortiment som öppnar nya möjlig-
heter på byggen och i hamnar, återvinnings-
centraler och industrianläggningar runt om i 
världen, som kräver emissionsfri miljö.

Effekten förses med ett 80V blybatteri, 
vilket kan fungera fullt åtta timmars skift på 
en enda laddning. Batterifacket är placerat 
på baksidan av trucken och har konstruerats 
för att möjliggöra snabbt och enkelt batteri-

Lord Anthony Bamford leder JCB och talade 
frispråkigt med branschjournalisterna på 
pressträffen.
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Vi har ett brett utbud av 
läns- och slampumpar
Från små, lätthanterliga, till 
riktigt stora och kraftfulla 
pumpar. Alla lätta att serva 
och försedda med rotation-
svakt och fasfelskontroll, 
som säkerställer optimal 
användning.atlascopco.se

Innan 
du stå till 
knäna...

Riskera inte din hälsa
Det farligaste dammet är det du inte ser

Använd rätt produkter för säker hantering av damm. 
Gå in på dustcontrol.se för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig.
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TOPCON´S Laser produkter har använts på arbetsplatser 
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byte. Med en enda punktlyft eller annan gaf-
feltruck kan bytet göras på cirka två minuter, 
vilket garanterar maximal maskindriftstid.

TRE NYA X-GRÄVMASKINER
JCB presenterar nu också ytterligare tre gräv-
maskiner på 13-16 ton i den nya X-serien, 131X, 
140X och 150X, som kompletterar förra årets 
introduktion av grävmaskinerna 210X och 
220X.

De nya grävmaskinerna i X-serien har en 
robust och hållbar design för ökad produk-
tivitet och prestanda, som kombineras med 
förbättrad användarkomfort och användar-
vänlighet. 

Nyckelfunktionerna i den nya 131X, 140X 
och 150X inkluderar en bredare hytt för kom-
fort hela dagen, samt en minskning av ljudni-
vån på upp till 68 procent.

ROTERANDE TELESKOPLASTARE
Som den största tillverkaren av teleskoplas-
tare i världen presenterar JCB nu Hydroload 
555-210R, som är företagets första roterande 
teleskoplastare på marknaden med maximal 
20,5 meter lyfthöjd och 5,5 tons lyftkapacitet.

JCB har utvecklat Hydraload för att möta 
behoven hos speciallyftare och rental-mark-

naden. En låg och avskalad bomkonstruktion 
ger bra runtomsikt, som förstärks av ett om-
fattande urval av arbetsbelysning och kame-
ror. Maskinerna drivs av JCB:s beprövade och 
högeffektiva Ecomax-motorer, som erbjuder 
en hög grad av gemensamma komponenter 
och servicerutiner med andra JCB Loadall-
modeller.

ÖKAD SATSNING 
PÅ RENTAL I SVERIGE
“Flera av JCB:s nya maskiner kommer också 
till Sverige och Norden inom kort och är idea-
liska för rental-branschen”, berättar Elisabeth 
Levinsohn, som ansvarar för PR, marknads-
föring och sales support på JCB i Malmö. 
Elisabeth berättar att man bland annat har 
introducerat den nya elgrävaren 19C-1E till ut-
hyrningsföretag i Sverige och att de är mycket 
intresserade. ”Vi kommer också inom kort att 
sjösätta en tydligare strategi för hur vi proak-
tivt genom våra återförsäljare skall kontakta 
rental-företagen och erbjuda våra produkter 
och tjänster. Även detta för att fortsätta öka 
vår marknadsandelar i Sverige.”

JCB är stora inom rental i andra länder och 
man vill bli det i Sverige också. Tillverkaren 
har flera maskiner som är framtagna speciellt 

för uthyrning, bland annat minigrävare upp 
till åtta ton, kompakta hjullastare, mini-dum-
prar, vältar och flera teleskoplastare.

JCB:s första helt elektriska minigrävare, 
19C-1E, som efter tester hos kund nu finns i 
serieproduktion.

Den nya elgrävmaskinen surrar väldigt tyst, men har samma branschledande grävprestanda 
som en en konventionell JCB 19C-1.

Även JCB:s unika ”teleskop-gaffeltruck” 
Teletruk kommer nu i en eldriven variant.

Stort intresse för JCB:s första roterande 
teleskoplastare, Hydroload 555-210R.

JCB:s nya X-grävmaskiner finns nu i fem modeller: Man lanserar nu 
131X, 140X and 150X, som kompletterar förra årets introduktion av 
grävmaskinerna 210X och 220X.

Demonstration av nya grävmaskinen 140X.

www.SvenskRental.se •  Juli - Augusti 2019 • Svensk Rental Tidning



vid kyrkrestaurering
GEDA-HISSAR ANVÄNDS        

GEDA:s materialhissar används vid restaureringen av Sankta Elisabets 
kyrka i polska staden Wrocław.

Sankta Elisabets kyrka, byggd under mit-
ten av 1300-talet, är en turistmagnet 
och ett landmärke i den polska staden 

Wrocław. Med sina 2000 sittplatser är det 
en av de största kyrkorna i Schlesien. Genom 
åren har kyrkan restaurerats flertalet gånger.

Uthyrningsföretaget ARAD, som är kopp-
lade till restaureringsprojektet, har investe-
rat i GEDA-hissar sedan 2008 via High-Tech 
Polen. För restaureringsprojektet används 
GEDA-hissarna i två områden av kyrkan.

“Vi använder oss av två GEDA Maxi 120 
S-vajerhissar för att bygga byggställningar på 
upp till 30 m. För själva restaureringen av kyr-
kan använder vi oss av en GEDA 500 Z/ZP-
transportplattform som transporterar hant-
verkarna och allt byggnadsmaterial snabbt, 
enkelt och framför allt säkert till de höga 
höjder där de ska jobba”, förklarar Sebastian 
Blonski, styrelsemedlem ARAD.

Vajertrumman fästs vid byggnadsställ-
ningens botten, medan den lättviktade 
svängtappen fästs på toppen av ställningen 
för önskad höjd. Hissen GEDA Maxi 120 S 

erbjuder många möjligheter främst tack vare 
sin snabba montering och användning. Den 
maximala arbetshöjden är 70 m med en last-

kapacitet på 120 kg. Den integrerade gränslä-
gesbrytaren stänger av den automatiskt när 
den närmar sig utriggaren, är överbelastad 
eller på något sätt fastnar i ställningen.

Enligt Sebastian Blonski är de vertikala 
delarna av kyrkan en utmaning. I kyrkans 
södra del står bl a ett torn på ca 90 m. Ef-
tersom kyrkan ligger i mitten av staden med 
mycket trafik runt byggnaderna krävs nog-
grann planering av logistiken. Med tanke på 
de många kraven gällande utrymme, lastka-
pacitet och arbetsområden, har 500 Z/ZP 
sparat in på tiden och garanterat god logis-
tik. En lyfthastighet på 24 m/min i materi-
alläge och 12 m/min i passagerarläge gör att 
arbetsprocessen flutit på snabbt. Den har två 
separata kontroller som möjliggör att den 
kan användas som konstruktionshiss med 
en nyttolast på upp till 1000 kg och som en 
transportplattform för fem passagerare och 
last på upp till 500 kg.

Restaureringsarbetet pågår för fullt innan 
kyrkan återigen kan avtäckas och synas för 
alla åskådare, turister och boende i staden.
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I januari 2019 lanserades en helt ny serie av 
golvslipmaskiner och stoftavskiljare med 
användarvänlighet och ergonomi i fokus. 
Nu kompletteras Start & Grind serien med 
en ny maskinmodell – HTC 510 - och serien 
består nu av totalt fyra slipmaskinstorlekar 
och fyra stoftavskiljare.

HTC 510 är en kraftfull planetarisk 
golvslipmaskin med tre motroterande slip-
huvuden, vilket gör maskinen mångsidig 
och lämplig för många olika applikationer. 
Maskinen kan användas till allt från golvsa-
nering till slipning och polering av betong, 
natursten och trä. Maskinen finns som både 
enfas och trefas, från 2,2 upp till 4,0 kW och 
har en slipbredd på 515 mm.

En stor fördel med HTC 510 är maski-
nens sliphuvud som är helt dammtätt, her-
metiskt tillsluten. Detta 
ger ett oöverträffat skydd 
från damm och fukt och 
ökar livslängden avsevärt 
på komponenterna inuti.

Precis som de övriga 
maskinmodellerna i se-
rien så kan chassit på HTC 
510 enkelt separeras (och 
vikas ihop) från motorn 
inför transport. En robust, 
stark, mångsidig och sam-
tidigt ergonomisk instegs-
maskin för golvsliparen 

som vill snabbt och effektivt slipa små till 
medelstora ytor.

HTC 510 – enkelhet i en ny, större storlek

Xylem Inc. (NYSE: XYL), ett globalt vatten-
teknologiföretag som ägnar sig åt att lösa 
några av världens största utmaningar kring 
vatten, visade några av sina innovationer på 
Bauma 2019.

Nya och förbättrade produkter i Xylems 
portfolio för avvattning och pumpar för att 
förhindra översvämning är tänkta att föränd-
ra byggbranschen och låta kunder i Europa 
gräva djupare och bygga större.

Nya tillägg i Xylems portfolio inkluderar 
den senaste smarta avvattningspumpen från 
Godwin’s Smart Series. Den nya Godwin Dri-
Prime-pumpen har designats specifikt för att 
klara svåra byggapplikationer och erbjuder 
förbättrad effektivitet, ökad flexibilitet och 
större hållbarhet. Den nya avvattningspum-
pen kan utrustas med en ny generation av 
Xylem Field Smart Technology (FST).

Under sitt Godwin-märke visar Xylem även 
upp sin Flood Protection (FP) Dri-Prime-serie, 
den första gruppen portabla högtryckspum-
par certifierade för att hantera översvämning. 
Godwin FP Dri-Prime-serien är specifikt de-
signad för att ta bort förstörande vattenmassor 
och för att förhindra vatten från att ta sig in i 
viktiga byggsystem eller interiörer.

På Bauma 2019 visade Xylem dessutom upp 
sin uppdaterade Flygt 2201-serie, en av Xylems 
mest robusta serie avvattningspumpar byggda 
för att erbjuda hög prestanda ofta och länge.

Xylems innovativa lösningar  

Manitou arbetar på ett futuristiskt koncept 
där morgondagens maskiner ska baseras på 
bärduktiga lösningar med alternativa energi-
källor. Konceptet kallas Oxygen och presen-
terades under Bauma i München, Tyskland.

Tag en djup inandning och märk – ingen-
ting. Det är en del av visionen bakom Mani-
tous koncept för framtiden. Än så länge kallar 
Manitou teleskoplastaren MT625e Oxygen 
för en futuristisk konceptmaskin. Även om 
maskinen vid första anblick kan likna Mani-
tou MT625, så är det alltså fråga om en ännu 
inte existerande maskin. I alla fall i förhål-
lande till produktsortimentet.

Den lilla skillnaden är det lilla ”e” för elek-
trisk – och Oxygen. Det är fråga om mer än 
bara ett byte från diesel till elektrisk motor 
i maskinen. Konstruktörerna har varit runt 

i alla hörn och krokar av den tidigare tele-
skoplastaren för att hitta möjligheter för att 
inlemma miljö- och klimatmedvetenhet i 
framtidens maskiner. 

Manitou håller på för fullt med att ut-
veckla framtida versioner av flera olika 
maskintyper. För MT625:an erbjuder kon-
ceptmodellen både elektrisk motor och spe-
cialdesignad belysning med blått sken för att 
illustrera det icke-förorenande konceptet. 
Förarhytten är designad med nya gräns-
snitt, och de franska konstruktörerna låter 
inte miljön få tillräckligt bara i form av noll-
utsläpp och specialljus. De bärduktiga och 
naturliga lösningarna inkluderar också ma-
terialvalet där det, som ett bra exempel på 
koncernens miljöpolitik, är möjligt att välja 
hyttens interiör i trä. 

Nytt futuristiskt 
miljökoncept från Manitou
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Skyjack visar Bauma vad Kanada går för 
Linamar Corporations (TSX:LNR) Skyjack-
division ställde ut inomhus på branschmäs-
san Bauma i München, Tyskland. De tog med 
sig ett sortiment av kundfavoriter och pro-
duktuppdateringar med målet att visa vad de 
går för.

“I egenskap av en kanadensisk tillverkare 
som har deltagit i Bauma under ett antal år 
är vi glada över att få se en större kanaden-
sisk närvaro vid årets show”, säger Malcolm 
Early, vice ordförande för marknadsföring på 
Skyjack. ”Vi gör saker lite annorlunda i år med 
vår inomhusmonter, men vårt team ser fram 
emot att ta med sig ett lättare bagage och vi är 

glada över att få visa upp en ny monterdesign 
med två våningar.”

Representanter från Skyjack deltog vid 
en liten försmakstillställning av Bauma i ja-
nuari, där de tillkännagav att de tar med sig 
sin hittills största saxlyft till showen i april 
– SJ9253 RT. Skyjack har omdesignat hela 
sitt sortiment med terränggående saxliftar i 
fullstorlek och visade upp plattformens stora 
arbetsyta, den nya manöverpanelen och den 
nya omarbetade nödsänkningsfunktionen 
vid deras monter på Bauma.

“Med de nya Euro Stage V-standarderna på 
väg såg vi detta som en möjlighet – vilket vi 

alltid gör när det gäller förändring”, förklarar 
Malcolm Early. ”Vi såg detta som en chans att 
genomföra några av de större förändringar vi 
fått som önskemål från våra kunder och om-
arbeta dessa maskiner på ett sätt som upp-
rätthåller våra kunders ROI och gör att efter-
frågan på dessa maskiner är fortsatt hög.”

Skyjacks omarbetade, terränggående en-
heter har snabbare funktionshastigheter, 
ökad  kapacitet och ökade arbetshöjder. De 
nya modellerna har också ett förbättrat kon-
trollsystem, med Skyjacks färgkodade och 
numrerade kabelsystem, felsökning och inte-
grering med Elevate-telematiklösning.
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NY ÅRLIG 
MASKINUTSTÄLLNING
Scantruck och Söderberg & Haak använder sin 
byggnad på Metallvägen i Rosersberg för en 
egen årlig maskinuppvisning kallad Maskin-
mässa Rosersberg. Under årets utställning pre-
senterades flera nyheter från företagen.

Scantruck visade en rad maskinnyheter, bl 
a den nya Manitou MLT625-75H. Den har ti-
digare varit en 30 km/h-maskin, men kan nu 
köras i 40 km/h. Lantbruksteleskoplastaren 
MLA-T533-145V+ lanserades som prototyp på 
Elmia Lantbruk redan i oktober 2018. Nu är 
maskinen finputsad, klar till försäljning och 
demonstreras hos Scantruck i Rosersberg. 

”Många var också nyfikna på knäckarm-
sliften Manitou 180ATJ som har den senaste 
Stage V-motorteknologin och även en helt ny 
och funktionell design. Vi hade också premiär 
på vårt nya släp, som kan kopplas på de stora 

rotationsliftarna, så att alla nödvändiga verk-
tyg kan tas med på byggplatserna. Och så blev 
Maskinmässa Rosersberg ett slutligt farväl 
för Mustangs gula lastmaskiner, som har för-
vandlats till röda Manitou-maskiner”, säger 
Anker B. Lemvig, Business Manager Sweden 
på Scantruck.

Även utanför Manitou-familjen kunde 
Scantruck presentera nytt, nämligen den nya 
agenturen för amerikanska GMG-saxliftar 
som presenterade en hel serie. 

Komatsu-importören Söderberg & Haak, 
som Scantruck delar byggnad med, presente-
rade ett brett maskinprogram med såväl gräv-
maskiner som hjullastare, ett brett spektrum 
från minigrävare och midigrävare, till stora 
grävmaskiner på larvfötter och grävmaskiner 
på hjul, samt hjullastare både under och över 
15 ton. 

Bland de Komatsu-maskiner som fick mest 
uppmärksamhet från mässans gäster var 
Komatsus hjulgrävare. 
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Normann Olsen Maskin blir totalleverantör för Scanmaskin i Norge
Det anrika företaget Normann Olsen Maskin, 
Norges största leverantör av slipmaskiner, 
har inlett ett nytt samarbete med Scanmaskin 
Sweden AB som är en av Nordens ledande 
leverantörer inom golvslipning och golvbear-
betning.

Scanmaskins tillverkning ligger i Lindome, 
i utkanten av Göteborg, men deras golvslipar 
och övrigt sortiment säljs genom lokala åter-
försäljare över hela världen.  Scanmaskin har 

haft en stor tillväxt de senaste åren och har 
genom deras innovationsrika produkter tagit 
fler och fler marknadsandelar världen över. 

Norman Olsen kommer att vara en total-
leverantör på den norska marknaden för hela 
Scanmaskins sortiment som består av golv-
slipar, diamantverktyg, industridammsugare, 
ytfräsar, blästrar, glättare och mattstrippers. 

Normann Olsen Maskin AS har i dag en 
marknadsandel på cirka 60 % i Norge och ser 

Paulo Bergstrand, VD Scanmaskin, Peter 
Niklasson, Exportsäljare Scanmaskin, Claus 
Brucker Försäljningsdirektör Normann Olsen 
Maskin, Joh Einar Solhaug VD.

fram emot att öka försäljningen ytterligare 
genom detta strategiska samarbete.  
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Bosch utökar FlexiClick 12 V-serien och 
lanserar nu mångsidiga borrskruvdraga-
ren GSR 12V-35 FC Professional. Verktyget 
är utrustat med en borstlös och under-
hållsfri motor som effektiviserar arbetet 
och förlänger verktygets livslängd.

Med fyra tillsatser erbjuder borrskruv-
dragningssystemet flexibilitet. Bosch är 
dessutom den enda tillverkaren som er-
bjuder en vinkeltillsats som går att kom-
binera med resterande tillsatser och to-
talt finns åtta konfigurationsmöjligheter. 
Tack vare en magnetisk bithållare går det 
även bra att arbeta utan tillsats. För ökad 
komfort har verktyget även utrustats 
med en bältesklämma och softgripyta.

GSR 12V-35 FC är med sina 115 mm den 
kortaste batteridrivna borrskruvdragaren 
i sin klass. Den arbetar 35 % snabbare 
än sin föregångare och har en maximal 
skruvdiameter på åtta millimeter för ett 
brett användningsområde. Till verktyget 
finns fyra tillsatser som ansluts med hjälp 
av FlexiClick-fästet. Ett ljudligt ”klick” 
och en indikator på tillsatsen bekräftar 
när allt är korrekt sammankopplat.

Bithållaren GFA 12-X har ett sexkan-
tigt fäste med bitlås vilket gör att bits inte 
kan lossna oavsiktligt. Med denna tillsats 
blir verktyget endast 144 mm lång.

Borrchucktillsatsen GFA 12-B har en 
Auto-Lock-funktion och fungerar med 
en borr på upp till tio millimeter. Med 
borrchucken blir borrskruvdragaren inte 
mer än 162 mm lång och fungerar där-
med bra vid arbete i trånga utrymmen.

Excentertillsatsen GFA 12-E möjliggör 
kantnära skruvdragning med hög precisi-
on. Den har unika justeringsmöjligheter 
med 16 arbetspositioner som kan ställas 
in utan att tillsatsen behöver lossas från 
borrskruvdragaren. Även vinkeltillsatsen 
GFA 12-W har samma justeringsmöjlig-
heter och har ett mått på 61 mm.

FLEXICLICK 12 V

Modellerna är på 6-17 m, med maximal last-
kapacitet på 2,6 upp till 7 ton. På Bauma pre-
senterades 6.26 Classic 52 (Small Range), 8.40 
VPSe 100 (Middle Range), 9.60 HLS 74 (Heavy 
Duty Range), 14.42 Classic 75 (Big Range) och 
17.40 Classic 55 (Big Range). Varje modell kan 
sättas upp i olika konfigurationer med olika 
prestanda och alternativ. Den kontinuerliga 
förbättringen av Faresins produkter baseras 
på kunders feedback.

E-TELESKOPLASTARE
Som en absolut världspremiär för byggsek-
torn presenterade Faresin Industries den för-
sta helt elektriska teleskoplastaren. Efter år av 
research har Faresin Industries R&D Centre 
utvecklat denna maskin på samma chassi som 
teleskoplastaren 6.26.

6.26 CLASSIC 52, FÖRBÄTTRAD SIKT
Teleskoplastaren 6.26 Classic 52, i small-se-
rien, har en nydesignad motorhuv som lättare 
skingrar värmen från motorn och som för-
bättrar sikten i ”de döda vinklarna”. En ABS-
inkapsling har utvecklats i resistent plast, vil-
ket bl a ökar styrkan i huven.

8.40 VPSE 100 SPARAR TID OCH FÖR-
BRUKNING
Den nya Load Sensing-strömbanan på 180 
l/min på 250 bar garanterar bra prestanda i 
bomrörelserna och tillåter användaren att 
göra flera aktiviteter samtidigt. Tack vare 
Ecofast-valvet har bommens tillbakarörelse 
gjorts mindre krävande för motorn, vilket 

gör att den presterar bättre även inom flera 
områden, t ex hantering och lyft. Motorn har 
uppgraderats och följer nu Stage IV/Tier 4 
Final-emissionskrav. Transmissionseffektivi-
ten har ökats tack vare senaste generationens 
elektroniska kontroll och når 40 km/h.

9.60 HLS 74, 
UPPGRADERAD KRAFTENHET
9.60 HLS 74 har uppgraderats för att följa 
emissionskraven med nya Deutz AG TCD 
3.6-serien med 74.4 kW styrka och en turbo-
laddad fyrcylindermotor med låga förbruk-
ningsnivåer för att förenkla användningen. 
Dessutom introduceras en elektroniskt kon-
trollerad hydrostatisk transmission med fyra 
olika inställningar, fyrhjulsdrift, fyrhjuls-
styrsystem och tre styrinställningar, samt 
hydraulik med Load Sensing-pump på 152 L/
min på 250 bar.

14.42 CLASSIC 74 
AND 17.40 CLASSIC 55
Denna modell kan utrustas med 55.4 kW 
Deutz Stage IIIB-motorer, vilket garanterar 
minskad förbrukning, hög prestanda och 
enkelt underhåll. Där mer kraft behövs finns 
74.4 kW Stage IV modeller. Den hydrosta-
tiska transmissionen (Bosch Rexroth) gör an-
vändningen enklare i olika typer av jobb, t ex 
användandet av skopa där ett lastningsläge, 
standard, har introducerats. Standardutrust-
ningen inkluderar frontstabilisatorer, anpass-
ningsbarhet till markunderlaget och Queen 
Cab, som förbättrar sikt och komfort.

Faresin Industries uppgraderar sitt byggproduktssorti-
ment (small, compact, middle, heavy duty och big) med 
nya, högteknologiska modeller.

FRÅN KOMFORT TILL SÄKERHET  
med Faresins teleskoplastare



INNOVATIVA SYSTEM 
FÖR UTHYRARE
Flexibla lösningar som möter alla era behov

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

VINNARE: AV TVTA INTERNATIONAL TECH COMPANY SILVERMEDALJIST: HIRE AWARDS OF EXCELLENCE

Den nya serien av fram/backgående 
markvibratorer i ny design med ännu bättre 
ergonomi, lägre handtagsvibrationer och 
internet-uppkoppling blev en riktig succé 
på Bauma 2019. 
 Våra batteridrivna markvibratorer blev 
en snackis och nu introducerar vi ännu fler 
modeller för att möta framtida krav redan 
idag. 
 Läs mer om oss och våra maskiner för 
jordpackning och betongbehandling på 
www.swepac.se

Resultatet av 
kundnära produkt-
utveckling

Under året introducerar vi en ny 
generation markvibratorer och 
ännu fler batteridrivna maskiner.
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Gå gärna in och läs fler nyheter och reportage på

www.svenskrental.se
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Sedan början av juni har Drome flyttat in i 160 m2 fräscha 
lokaler i två plan ett stenkast från Sollentuna centrum. 

Drome är en ganska ung aktör inom den 
svenska håltagningsbranschen men har 
redan gjort ett rejält avtryck. Sedan bör-

jan av 2018 satsar man även stort på stockholms-
marknaden. Första kontoret i Stockholm låg 
i Järfälla men sedan juni i år har man flyttat till 
nya fräscha lokaler mitt i Sollentuna Centrum. 
Adressen är Engelbrekts väg 9, 191 62 Sollentuna.

“HÅLTAGARNAS BÄSTA VÄN”
“De här lokalerna är verkligen ett stort lyft för 
oss. Det är gott om plats, lokalerna är ljusa med 
stora skyltfönster ut mot gatan och det är fram-
förallt väldigt lätt att ta sig hit”, säger Stefan Al-
hall som är ansvarig för filialen i Sollentuna.

På kontoret i Sollentuna har man också en 
betydligt större och mera välutrustad verkstad 
och serviceavdelning. Ansvarig servicetekniker 
är Johan Levin som sköter service och repa-
ration av maskiner, omlödning av borr med 
mera. “Nu kan vi göra mycket mer på verksta-
den än tidigare och jag har all utrustning jag 
behöver. Med de nya maskinerna, klipp, svarv 
och fräs kan jag nyproducera verktyg, göra 
maskinbearbetningar och anpassningar av 
komponenter som håltagarna behöver. Jag är 
ganska händig när det gäller speciallösningar 
så med den nya verkstaden kan jag bli betydligt 
mera effektiv”, säger en nöjd Johan Levin.

Kontoret och verkstaden i Sollentuna är 
på totalt 160 m² fördelat på två plan, gatu-
plan och källare. I källaren har man lager och 
gatuplanet butik och verkstad. Det är också 
mycket lätt att ta sig dit. Kontoret ligger några 
minuter från E4:an och det finns gott om par-

Stefan Alhall (höger), filialansvarig 
och Johan Levin, servicetekniker vid 

Dromes nya filial i Sollentuna.

keringsplatser runt kontoret. På baksidan en 
lättåtkomlig lastkaj för leveranser.

Det har snurrat på riktigt bra i Stockholm 
för Drome. Stefan berättar att man på årets för-
sta sex månader omsatte lika mycket som man 
gjorde hela 2018 i Stockholm. Han ser inga som 
helst tecken på åtstramning i nuläget och är 
övertygad om att hösten kommer att bli lika bra 
som våren. “Vi ska fortsätta att göra avtryck på 
marknaden, det är högsta fokus. Vi har bra pro-
dukter, bra service och sätter kunden i centrum 
24/7”, säger Stefan. “Vi är och ska alltid vara hål-
tagarens bästa vän”, inflikar Johan.

Telefonerna är alltid på oavsett tidpunkt 
men de officiella öppettiderna för filialen i 
Sollentuna är måndag till torsdag från klock-
an 06.30 till 16.00. Fredagar har man öppet 
från 06.30 till 15.00.

BREDDAR MED SILAS LUFTRENARE
Dromes produktportfölj från det att man drog 
igång hela verksamheten växer stadigt. Man har 
egna serier av diamantverktyg för professionell 
håltagning i alla dess former. Till detta skall 
läggas golvslipklossar, slipkoppar och golvslip-
segment för slipning och polering av sten- och 
betonggolv. Maskinsidan har också byggts ut en 
hel del. Man säljer italienska Cardis kompletta 
sortiment av kärnborrmaskiner och handhållna 
kedjekapar. Man säljer också Cardis borrstativ. 
“Cardi är otroligt bra borrmaskiner men de har 
varit ganska anonyma i Sverige tidigare. Deras 
stora marknad är Tyskland och USA. Det fina 
med Cardi är att de är mycket robust byggda 
och går nästan aldrig sönder. Exempelvis Cardi-

maskinernas rotor, som brukar vara det som går 
sönder på borrmaskiner, är betydligt större och 
kraftigare än på våra konkurrenters men pri-
set är ungefär det samma”, säger Stefan. Cardi 
etablerades 1985 och har snart producerat 200 
000 borrmotorer till håltagarsidan. Cardi gör 
det mesta inom sin egna fabrik eller max 30 km 
ifrån sin fabrik i Bergamo. Cardi kommer att 
släppa en HF-maskin inom kort som kommer 
att finnas i tre storlekar, 5, 7.5 och 10 kW. Vidare 
säljer man italienska tillverkaren Delfins sor-
timent av industridammsugare, cykloner och 
våtsugar. Största nyheten är dock att man sedan 
i våras är återförsäljare över hela Sverige av Silas 
sortiment av luftrenare för byggarbetsplatser. 
Drome säljer Silas produkter till håltagare, riva-
re och asbestsanerare medan Sila själva ansva-
rar för maskinuthyrare. “Vi är väldigt glada att 
numera kunna representera Sila i Sverige och vi 
kommer att göra allt för att sätta dem på kartan. 
Sila har ju sina rötter i Ermator som hela världen 
känner till”, säger Roger Jonasson, vd på Drome. 
Roger berättar att man nyligen sålde den tu-
sende luftrenaren av modellen Sila 600A3 till 
Mölndals Betongborrning. Sila har fyra model-
ler av luftrenare, Sila 600A3, Sila 1000A3, Sila 
2000A3 och Sila 5000A3. Företaget har också 
uppmärksammats för sin smarta saneringsram 
som är ett patenterat hjälpmedel som gör det 
möjligt att enkelt skapa undertryck och en ren 
arbetsmiljö. 

Sammanfattningsvis så är stämningen 
på topp i Dromes nya filial i Stockholm och 
ingen lågkonjunktur finns i sikte än så länge. 
“Vi har i princip jobbat hela sommaren utan 
någon riktig semester att tala om. Men det är 
kul när det snurrar på hela tiden. Johan som 
nybliven pappa har till och med haft fullt upp 
i verkstaden”, avslutar Stefan.

www.drome.se



Processer och maskiner 
för framtidens byggarbetsplats 

På teknologicentret på årets Baumamässa fick 
besökare en chans att se hur Hamm ser på 
framtiden. “Hur kommer byggarbetsplatsen 
att se ut? Vilka värden kan Hamm bidra med 
till BIM som välttillverkare? Vilka tekniska 
kännetecken kommer vara relevanta inom 
10, 20, 30 år? Vilka krav kommer anställda ha 
på deras arbetsmiljö vid väggbyggen år 2030?” 
frågar Dr. Axel Römer, Head of Research and 
Development Hamm. ”Genom att svara på 
dessa frågor utvecklar vi en vision för fram-

tidens vägbyggen. Från dessa kan vi generera 
konkreta, nya koncept och lösningar runt vår 
kärnkompetens, kompaktering.”

Digitalisering, elektromobilitet och glo-
balisering förändrar vår värld på många sätt. 
Trots det kommer behovet av vältar att finnas 
kvar för kompaktion av mark och asfalt i flera 
år framöver, fastän med växande krav när det 
gäller effektivitet, precision och transparens. 
Hamm identifierade denna trend under ett 
tidigt stadium och utrustade sina vältar med 

flera assistanssystem för att hjälpa föraren 
och för dokumentering och optimering.

Hamm ser även potentialen för ökad ef-
fektivitet inom optimering av maskinanvänd-
ning med hjälp av WITOS FleetView. Det 
underlättar vid underhåll och diagnostik, 
snabbar upp svarstiderna ifall det blir problem 
och möjliggör systematisk analys av opera-
tion och användarbeteende. Regelbundet un-
derhåll och läglig, kostnadsoptimerat utbyte 
av slitdelar ökar tillgängligheten av vältar. 
Samtidigt undviks icke-planerad dödtid på 
grund av transportkostnader eller organisa-
toriskt arbete. En annan Hamm-approach för 
framtidens arbetsplats är fjärrstyrda kompak-
torer, som faktiskt redan har använts under 
två års tid i ett stenbrott i Tyskland. Under de 
senaste åren har Hamm dessutom utvecklat 
användar-konceptet Easy Drive för nuvaran-
de generationers tandemvältar, kompaktorer 
och pneumatiska däckvältar.

Hybridteknologin, automatisk avstäng-
ning av motorn och Eco-inställning sänker 
bränsleförbrukningen och sänker därmed 
avgas- och ljudnivåerna. En av de största 
utmaningarna för utvecklare under de kom-
mande åren kommer att vara att anpassa 
vältar till nästa utsläppsstandard EU Stage 
V. Detta kommer att göra vältar desto mer 
miljövänliga.

På Hamm tänker utvecklarna inte bara på nästa generations 
maskiner, de fokuserar även på effekterna som nuvarande 
megatrender kommer att ha på vägbygge i allmänhet och på 
kompaktion i synnerhet.

På årets Bauma presenterade GEDA sin nya 
generation av GEDA Multilift P18 Person 
och materiahiss och de första exemplaren 
är nu på väg ut till marknaden.

En påtaglig förändring på GEDA:s nya 
hiss är korgens rena och plana interiör. 
Styrningen, som är uppdaterad med display 
med valbart vridhjul eller keypad, är infälld 
i korgens sida och ger en enkel och lättför-
ståelig hantering av hissen.

Språket i displayen kan med knapptryck-
ning ändras. För närvarande finns språken 
tyska, engelska, polska, svenska och ryska 
att välja bland och listan utökas ständigt.

Nya GEDA Multilift P18 har en korgs-
torlek på 1,4 x 3,2 m som med en lätt mon-
terad tilläggsmodul kan utökas till hela 3,7 
m. Som en del i omkonstruktionen av his-
sen har skjutgrindarna fått en ny design 
som dels gör grindrörelsen lättare, dels gör 
grinden mindre känslig för den miljön som 
råder i norden. 

Nya GEDA Multilift P18 kan anslutas till 
63 A eller 32 A elnät vilket ökar insatsområdet 
väsentligt. 32 A ger en något lägre lastkapaci-
tet och/eller lägre lyfthastighet och omställ-
ningen sker via knapptryckning i displayen 
helt utan vidare åtgärd i styrningen.

Vid uppdateringen av hissen har stor vikt 
lagts på enkel användning och förenklad servi-
ce. All elektrisk utrustning, inkl. frekvensom-
formaren, är nu samlat i ett översiktligt elskåp 
och ett innovativt kontrollsystem garanterar 
ännu enklare användning än tidigare versio-
ner. I tillvalslistan finns även ett system för 
fjärrövervakning via internet. Vid omdesig-
nen har extra stor vikt lagts på att alla slitdelar 
skall vara lätt åtkomliga för kontroll och ser-
vice. Montageplattformen, som används vid 
montage mot fasad, har gjorts dubbelt så bred 
och kan numera belastas med 200 kg. 

Helt nya GEDA UNI-X presenterades 
också för första gången på Bauma och ersät-
ter den äldre masttypen GEDA UNI-mast. 

GEDA UNI-X är lättare, starkare och kan 
monteras tillsammans med GEDA UNI. 
Den nya masten ger väsentligt större för-
ankringsavstånd och utökad fri mastspets 
vilket väsentligt ökar installationsmöjlig-
heterna i stadsmiljö. GEDA UNI-X används 
även för modellerna GEDA 500Z, GEDA 
300 Z/ZP, GEDA 500 Z/ZP, GEDA 1500 Z/
ZP och GEDA Multilift P6.

Grunddata för GEDA Multilift P18 är 
lyfthastighet 40 m/min, lastkapacitet max. 
2.200 kg eller 20 personer.

Framgångsrik start för den nya Multiliftgenerationen
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De nya produkterna innebär att man från 
och med nu endast behöver använda ett 
enda modulärt uppbyggt, uppladdningsbart 
litiumjonbatteri för tre stampar, tre vibra-
torplattor och en stavvibrator. Idén med ett 
enda kraftfullt batteri gör att det nu finns ett 
brett urval av Wacker Neusons lösningar för 
utsläppsfri komprimering. 

Wacker Neuson har i samarbete utvecklat 
det ergonomiska och ryggvänliga bärsystemet 
ACBe/IEe med ett batteri för en bärbar zero 
emission stavvibrator med elmotor. På detta 
sätt kan man arbeta både oberoende och 
trådlöst. Inte heller behöver man lägga ned 
tid och kraft på att flytta omkring omforma-
ren när man rör sig till olika användningsplat-
ser. Under hösten 2019 kommer stavvibratorn 
med batteriryggsäcken, i samband med lanse-
ringen på marknaden, att kunna beställas i 
två slanglängder (1,5 och 3 meter) tillsammans 
med vibratortuber i tre olika diametrar (38, 45 
och 58 millimeter). 

När det gäller användning i diken, inuti 
byggnader och i bullerskyddade zoner har 
Wacker Neuson med den batteridrivna stam-
pen AS60e utökat sitt utbud till sammanlagt 
tre stampar med elmotorer: Den mindre mo-
dellen AS30e är en specialstamp för kompri-
mering av rörgravar eller intill känsliga fun-
dament, medan den större stampen AS50e 
liksom den nya AS60e används för alla tra-
ditionella stamparbeten. Komprimeringsef-
fekten motsvarar alltid den effekt man får av 
bensindrivna stampar i samma storleksklass. 
Eftersom det inte bildas några utsläpp behö-
ver man inte längre bekymra sig om några 
strikta bestämmelser, till exempel för byggar-
betsplatser i stadsmiljö. Ytterligare en fördel är 

de låga driftskostnaderna: Då man använder 
ström i stället för bensin går det att spara cirka 
55 procent av energikostnaderna. Motorn är 
dessutom fullständigt underhållsfri och man 
behöver inte ägna tid och kraft åt alla typiska 
underhållsinsatser som krävs för traditionella 
stampar, som exempelvis med förgasaren. 

Wacker Neusons nya batteridrivna vi-
bratorplatta 2560e har en arbetsbredd på 
600 mm och kan användas för vibration av 
marksten samt traditionella komprimerings-
insatser på granulärt underlag. Dessutom un-
derlättas arbetsinsatser inomhus och i flera 
andra utsläppskänsliga zoner, som i djupa di-
ken och tät bebyggelse. Den batteridrivna vi-
bratorplattan kan även med fördel användas 
vid arbeten i vattenskyddsområden, eftersom 
det inte är tillåtet att använda förbrännings-
motorer i dessa områden.

Wacker Neuson utökar möjligheterna till utsläppsfri komprimering 
med nytt uppladdningsbart batteri, vibratorplatta och ett bärbart 
högfrekvent stavvibratorsystem.

Komprimera utsläppsfritt med Wacker Neuson
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Tillökning i Festools 18 V-familj med vin-
kelslipen AGC 18 med robust konstruk-
tion och god ergonomi.

Hjärtat i nya AGC 18 är den borstfria 
EC-TEC-motorn. Den sitter i ett slutet 
hölje som skyddar motorn mot damm, vil-
ket garanterar underhållsfri och lång livs-
längd. Även den intelligenta styrelektroni-
ken är dammskyddad eftersom den också 
är ingjuten i ett hus. Dammtåligheten och 
hållbarheten i kombination med Festools 
omfattande serviceförmåner gör att AGC 
18 är en säker och ekonomisk investering.

Motorn har mjukstart och har dessut-
om ett elektroniskt överbelastningsskydd. 
Omstartspärren, den digitala temperatur-
övervakningen och motorbromsen ökar 
säkerheten och hållbarheten ytterligare. 
Tack vare de här funktionerna kan an-
vändaren få god kontroll på maskinen och 
dessutom arbeta säkert. Varvtalet i AGC 
18 kan ställas in steglöst mellan 4500 och 
8500 varv/min så att man alltid kan jobba 
materialanpassat.

“Med den nya AGC 18 erbjuder vi ett 
batteridrivet kraftpaket som ligger steget 
före både när det gäller robust konstruk-
tion, säkerhet och ergonomi”, säger José 
Kunze, utbildad snickare och produktspe-
cialist på Festool.

En detalj är att det här kompakta kraft-
paketet, inklusive batteri, laddare och till-
behör, får plats i sin Systainer. Tack vare 
den låsbara spindeln och snabbspänn-
muttern går det snabbt att byta skiva utan 
verktyg. EC-TEC-motorn går lugnt med 
låga vibrationer, vilket beror på att mo-
torn och höljet är frånkopplade från var-
andra. Den nya batterivinkelslipen finns 
ute i fackhandeln från och med septem-
ber 2019.

NY VINKELSLIP 
FRÅN FESTOOL
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FOR YOUR SUCCESS.

KOMPAKT OCH KRAFTFULL. Kompakt design, stor matar-
fi cka, kraftfull och effektiv drift, antingen från dieselmotorn 
eller extern el. Enkel access för underhåll och byte av siktme-
dia - MS 15 Z en 2-däckad grovsorterare. 

KOMPAKT OCH FLEXIBEL. Kompakt maskin med innovativa 
köregenskaper, utmärkt sikt och med en enkel och lätt-
förståelig display. Detta är de vinnande egenskaperna för 
jordpackningsvältarna i vår serie H Compact Line.

www.wirtgen-group.com/sweden

KLEEMANN MOBISCREEN MS 15 Z

HAMM COMPACTOR H 7i

BESÖK OSS PÅ ENTREPRENAD 
LIVE 2019 – MONTER 309

Gå gärna in och läs fler nyheter och reportage på

www.svenskrental.se

www.wackerneuson.com/6-10t

Oerhörd kraft,  
ekonomisk förbrukning!

Vad våra 6 till 10-tons grävmaskiner  
kan utföra på en full tank är förmodligen 
unikt! Se alla fördelarna på:



36

Svensk Rental Tidning • Juli - Augusti 2019  • www.SvenskRental.se

På Entreprenad live kommer Wacker Neu-
son att presentera två nyheter från Bauma: 
en hjuldumper och en hjullastare.

”Vi hoppas även kunna visa modellen 
DW15E, en 1,5 tons elektrisk hjuldumper”, 
säger Henrik Sörensson, säljare Wacker 
Neuson. Wacker Neusons DV-maskiner 
ställdes ut på Bauma tidigare i år. DV står för 
Dual View och betyder att förarplatsen kan 
rotera så att man antingen har flaket fram-
för sig eller bakom sig. ”Troligtvis blir det en 
DV90 som vi kan visa på mässan. Det är en 9 
tons hjuldumper. Vi tror mycket på den mo-
dellen, inte minst i stadsnära miljöer. Finns 
det inte någon DV90 tillgänglig kommer vi 
att visa en 6-tonare.”

Hjullastaren WL 52 är den andra nyhe-
ten som Wacker Neuson kommer att visa på 
mässan. ”Det är en 5,2 tons maskin med lågt 
lasttorn och utrustad med det populära Vol-
vo-fästet”, säger Henrik Sörensson. Wacker 
Neuson var tidigt ute med elektriska maski-
ner, bland annat små dumprar och grävma-
skiner som kan användas inomhus. ”Vi har 
sålt en hel del mindre batteridrivna entre-
prenadmaskiner, både dumprar och vibrator-
plattor. Intresset för elektriska entreprenad-
maskiner är stort”, säger Henrik Sörensson.

Henrik Sörensson har precis kommit till-
baka från semestern och han har sig egna 
lilla indikator på konjunkturen. ”En viss 
avmattning märks. I år verkar det bli ett 

’normalår’ till skillnad mot den hysteriska 
situationen som rått de senaste åren. Man 
märker av lugnet hos de små entreprenörer-
na. De senaste åren har de inte haft tid att ta 
semester men i år har de kunnat kosta på sig 
några veckors ledighet.”

Wacker Neuson visar upp två nyheter från Bauma

Scantruck svensk generalagent 
för Sennebogen-teleskopkranar
Den svenska generalagenten för Manitou får 
också tyska Sennebogen i programmet. Från 
och med 1 september är Scantruck generalagent 
för Sennebogen-teleskopkranarna i Sverige. 

“Sennebogen-kranarna blir ett fint och 
logiskt supplement till vårt existerande Ma-
nitou-program”, säger Anker B Lemvig, Bu-
siness Manager Sweden Scantruck. ”Vi har 
redan förfrågningar på de tyska teleskopkra-
narna, redan innan de första maskinerna har 
kommit till Rosersberg. Så det tyder helt klart 
på ett stort intresse.”

Det omfattande programmet av tyska kva-
litetskranar spänner från maskiner som kan 
lyfta från 16 till 130 ton. Teleskopkranarna har 
räckvidder från 24 till 67 meter och Sennebo-
gen producerar maskiner såväl på hjul som på 
band. 

“Målgruppen för teleskopkranarna är spe-
ciellt byggindustrin där de kan lösa många 
uppgifter”, säger Anker B Lemvig. ”Men ma-
skinerna kan också användas i många andra 
branscher. De flexibla och kompakta kranar-
na används också bland annat vid rivnings-
arbete och materialhantering.”

Scantruck har svensk premiär för Sen-
nebogen-teleskopkranarna på fackmässan 
Entreprenad Live på Ring Knutstorp vid Kå-
geröd väster om Helsingborg i Skåne 12-14 
september. Här visar Scantruck en Sennebo-
gen 613E-teleskopkran med lyftkapacitet på 
16 ton och en räckvidd på upp till 24 meter. 
Den kompakta maskinen är lätt och snabb att 

flytta och kan användas så snart den har kört 
in på arbetsplatsen.

”Det är möjligt att arbeta både med kran-
spel och fly-jib med 613E-kranen, som är en 
av de minsta i Sennebogens sortiment av te-
leskopkranar”, säger Anker B Lemvig.

På Entreprenad Live visar Scantruck även 
upp Manitous teleskoplastare MRT2550 P+. 
Här kan man lyfta hela 5 ton 25 meter högt. 
Den runtomsvängande maskinen är utveck-
lad för att möta de allt högre kraven från an-
läggningskunderna runt om i världen och är 
svaret till en marknad som efterfrågar mer 
lyftkapacitet och kompaktare, smidigare ma-

skiner. Maskinen är såväl fyrhjulsdriven som 
fyrhjulsstyrd och drivs av en Mercedesmotor 
på 115KW. Självklart så är den också godkänd 
att köra i 40km/h.

Sennebogen är en veteran inom produk-
tion av stora maskiner till entreprenad- och 
byggindustrin. Företaget grundades 1952 och 
startade med produktion av maskiner och 
material till lantbruket, men har ändrat pro-
duktprogrammet och är idag producent inom 
kranteknologi och maskiner till materialhan-
tering. Bolaget har 1600 anställda, dels på hu-
vudkontoret i Straubing i Sydtyskland, dels på 
fabriker i Ungern, USA och Singapore.





Atlas Copco lanserar 
nya kompressorer
Atlas Copco har lanserat nya versioner av sina 
portabla kompressorer XAVS 238 och XATS 
288, som nu kräver 27 % mindre utrymme. 
Den unika storleken ger användaren flexibi-
litet för transport och användning.

Kompressorerna har en axel på 238-288 
l/s och är 20 % lättare. Båda modellerna har 
Atlas Copcos senaste skruvelement i kombi-
nation med en ny motor som bidrar till 10 % 
lägre energiförbrukning. Dessutom har båda 
PACE-systemet (Pressure Adjusted through 
Cognitive Electronics) för styrning, som 
utökar användningsintervallet för en enda 
kompressor från 7 upp till 14 bar. Den ökade 
mångsidigheten förbättrar utnyttjandegra-
den för uthyrningsföretagen.

“Oavsett om det gäller applikationer med 
sandblästring eller sprutbetong gör den 
mindre storleken och vikten att XATS 288 
och XAVS 238 erbjuder många fördelar för 

våra kunder”, säger Hendrik Timmermans, 
Vice-President Marketing för Atlas Copcos 
Portable Air-division. ”Den totala ägande-
kostnaden minskar ytterligare genom att 
energieffektiviteten har förbättrats med 10 
procent, enklare service och införandet av 
PACE-styrningssystemet.”

Serviceintervallet för oljebyte är förlängt 
till 1000 timmar eller en gång vartannat år.  
Dessutom gör tryckkärlets enkla konstruk-
tion att operatörerna kan byta oljeseparatorn 

inom en timme eftersom alla servicedelar är 
lätta att komma åt.  Färre servicetillfällen och 
längre livslängd för förbrukningsvaror mins-
kar den totala driftkostnaden.

XAT/VS 238-288 erbjuder kompakt stor-
lek, effektivitet, mångsidighet, enkel service, 
samt prestanda även under tuffa arbetsförhål-
landen. Hela karossen täcks av ett treskikts-
system med korrosionsskyddsklass C3 som 
förhindrar korrosion och förbättrar livslängd 
och andrahandsvärde.

Hamm presenterar innovationer i alla pro-
duktsegment, inklusive några världspremiä-
rer, på Bauma 2019.

HP-serien av pneumatiska däckvältar var 
en av världspremiärerna från Hamm på Bauma 
2019. Alla modeller i den nya serien är baserade 
på en gemensam plattform som kombinerar 
fördelar med attraktiva nya funktioner. Hamm 
har förbättrat ballastflexibiliteten med monte-
ringsfärdiga ballastkit tillgängliga i olika vikter. 
HP-serien kommer att vara tillgänglig i olika 
versioner (HP 180 / HP 180i och HP 280 / HP 
280i) med driftsvikt på 8-28 t.

På Bauma presenterar Hamm två andra 
innovationer: en delad oscillationstrumma 
och en VIO-kompaktionsmätare för oscille-
ring. Hamm har även förbättrat drivkoncep-

tet för oscillationstrummorna och gjort dem 
helt fria från underhåll. Med världens första 
VIO-kompaktionsmätare är Hamm den enda 
tillverkaren som erbjuder möjligheten att 
mäta kompaktion i oscillationsläge.

Genom åren har Hamm lanserat det inno-
vativa användningskonceptet Easy Drive på 
marknaden. Easy Drive erbjuder bl a operatö-
rer god ergonomi och komfort, samt intuitiv 
och säker användarvägledning och en platt-
form som går att justera till i princip vilken 
kroppslängd som helst.

Dessutom utvidgas H-serien av kompakto-
rer till att även inkludera C-modellerna. Dessa 
maskiner är utrustade med förstärkt hydrosta-
tisk drift och ger upp till 30 % högre vridmo-
ment, vilket bl a ger dem god dragkraft.

Hamm presenterar innovationer inom kompaktion
Milwaukee kompletterar sitt sortiment av 
batteridrivna vinkelslipar. Några av egenska-
perna i de nya produkterna är kickbackbe-
gränsande koppling och en RapidStop-broms 
som stoppar skivorna på mindre än tre sek-
under.

De nya vinkelsliparna kommer att erbju-
das med en låsfri paddelbrytare och låsbart 
skjutreglage som passar alla användarprefe-
renser. Verktyget är utrustat med Milwaukees 
M18 RedLithium-Ion High Output 5,5 Ah-
batteri vilket innebär att användaren slipper 
krångla med sladdar eller byta batterier ofta. 
Tillsammans med RedLink Plus-elektroniken 
och den kolborstfria Powerstate-motorn kan 
High Output-batteriet låta användaren av-
lägsna material i ett pass med valfri skiva på 
125/150 mm. Oavsett om användaren justerar 
skyddet eller byter skiva kan allt arbete göras 
enkelt utan nyckel tack vare en Fixtec-mutter.

Nya vinkelslipar från Milwaukee

Svensk Rental Tidning • Juli - Augusti 2019  • www.SvenskRental.se

38



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

• Lastkapacitet: ca 900kg
• Tipplast: ca 1800kg
• Körhastighet: Min 0,15 kmh, Max 12 km/h
• Vikt: 3300 kg
• Lyfthöjd: 2,9 m
• Fops & Rops klassad, CE märkt
• Två elmotorer till framdrivning 20 kW 
   (10 kW/st)
• En elmotor för hydraulik 10 kW
• Vridmoment vid 1800 rpm: 2 x 120 Nm
• Hydraultank: 40 Lit
• Hydraulik justerbar från 20 till 65 lit/ min, 
  !180 bar
• 96V, 240 Ah traktor batteri (blött/bly) upp till 
• 3000 laddcykler (ca 8 år el mer)
• Enkel självpåfyllning av avjoniserat vatten.
• Laddtid: 100% ca 5 tim, 80% ca 3 tim
• Körtid från 3 tim - 7 tim (beroende på verktyg   
  !och körning)
• “Single” joystick styrning för drift samt lyft
• Androidtelefon som skärm/instrumentpanel
  !med maskin data/styrning
• Fjärrstyrning möjlig via android.
• Självjusterande  funktion för skopa vid ojämn 
  !terräng
• Flerfunktions- och justerbart säte med bälte 
  !och säkerhetssensor
• Fläkt med värme (el uppvärmd) kan beställas 
  !med Webasto värmare.
• Öppningsbara säkerhetsrutor i tak, sido och     
  !bak 
• Solskyddsgardin  fram
• Tonade rutor
• Ledstrålkastare, blinkers, hel/halvljus, trafikljus, 
  !varselljus/beacon
• Backkamera
• Batteriladdare
• Ca 50-tal maskinredskap att tillgå

Tillval
• Sidokameror
• Oljeflöde 80 lit/min
• Extra blybatteri 240 Ah med lastningsenhet
• 520 Ah Litiumbatteri med integrerad laddare
• Sensor för dörröppning
• Val av färg

Thovo AB i Kullavik, som ligger mellan Gö-
teborg och Kungsbacka, har introducerat 
en spektakulär ny typ av kompaktlastare på 
marknaden. Modellen heter Elise 900 och 
väger 3300 kg. Maskinen är batteridriven och 
glidstyrd. Thovo är känd för sina serier av 
mindre batteridrivna dumprar men Elise 900 
tillhör den tunga klassen i sortimentet.

Elise 900 har alla fördelar av en tung kom-
paktlastare vad gäller kraft och kapacitet. Men 
andra viktiga fördelar som skiljer den från an-
dra bränsledrivna kompaktlastare är att batte-
ridriften gör den fri från utsläpp, betydligt läg-
re buller och oljud samt lägre underhålls- och 
driftskostnader. Kompaktlastare är utmärkt på 
inomhusjobb då den är helt fri från utsläpp. 
Lämpar sig perfekt till utlastning av rivnings-
material vid utrivningar. I maskinen finns en 
androidtelefon som ger all nödvändig infor-
mation till operatören. Displayen ändrar ex-
empelvis mellan tre färgnyanser beroende på 
hur man framför maskinen. Grönt, organe och 
rött som indikerar förbrukningen av batteriet. 

Grönt står för låg förbrukning och rött hög för-
brukning. Den tydliga signaliseringen gör att 
operatören enkelt kan hushålla med kapacite-
ten och lär sig att köra på ett mera hållbart sätt. 
Till exempel, vrider man Elise 900 på stående 
position (glidstyrd) så jobbar motorerna emot 
varandra och utnyttjar då batterikapaciteten 
mer. Tar man istället ut radien vid svängning-
en så minskar man förbrukningen.

Man kan också välja mellan fyra olika 
driftslägen på androiddisplayen avseende 
drivhastigheten samt hydraulikflödet. Även 
detta sparar på batterikapaciteten genom att 
välja rätt läge vid behov.

“I likhet med våra övriga batteridrivna ma-
skiner såsom Sherpa 100 Eco, E- truck, Elek-
trodumper,  Dumper Jet m flera är Elise 900 
byggd för aggressiva miljöer och tuffa krav. 
Alla våra maskiner är CE godkända och har 
byggts för att klara dagsarbeten, som en fossil 
driven maskin kan”, berättar Thomas Voeler, 
vd på Thovo AB.

www.thovo.se

Thovo introducerar en ny 
typ av kompaktlastare

www.SvenskRental.se •  Juli - Augusti 2019 • Svensk Rental Tidning

39



40

Maskinexpo
BRA STÄMNING PÅ ÅRETS         

Maskinexpo håller ställningarna trots tuff konkurrens och lite bistert väder 
på årets mässa på STOXA.

På årets upplaga av Maskinexpo, som 
ägde rum 23-25 maj på STOXA norr om 
Arlanda flygplats i Stockholm, ställde 

222 företag ut. Mässan besöktes av 15056 per-
soner enligt arrangören.

DET HANDLAR OM UTHÅLLIGHET
Maskinexpo är en mässa med en fantastisk 
historia som bygg- och anläggningsbranschen 
har många fina minnen från. För den sektor 
som tidningen bevakar har dock utbudet av 
utställare på Maskinexpo minskat en hel del. 
Det råder ingen tvekan om det. Konkurrensen 
från andra mässarrangörer är naturligtvis på-
taglig. Just därför har Maskinexpo förändrats 
en del, vilket är en helt naturlig utveckling. 
Man hittar exempelvis numera fler utställare 
från park- och grönytesektorerna. Men Ma-
skinexpo är en bra branschmässa som fort-
farande har kvar den där härliga känslan av 
mötesplats och lite av den gamla goda tidens 
branschfest. Det svänger ganska mycket fram 
och tillbaka vad gäller mässarrangemang. Nya 
upplägg kommer och går och det handlar 
väldigt mycket om uthållighet. Uthållighet 
är något som Maskinexpo visat tydligt prov 
på. 1983 arrangerades den första upplagan 

Kranlyft storsatsade på 
Maskinexpo och visade 
exempel från alla sina 

produktgrupper vilka är 
Maeda, Klaas och Magni.

av Maskinexpo, då på Täby Galopp i Täby. 
Rekordåren var när mässan arrangerades på 
Barkarby flygplats och utställarantalet låg en 
bit över 400 företag och upp emot 30 000 
besökare. Det unika med mässan är att den 
representeras av framförallt många mindre 
utställande företag som har möjlighet att visa 
upp sig till en rimlig kostnad. Mässan är också 
en verkligt utpräglad branschmässa men har 
kanske under de senaste åren tappat lite vad 
gäller besökare som arbetar inom maskinut-
hyrningsbranschen. 

ALLT GÅR ATT HYRA
På mässan fanns dock en hel del leverantörer 
som också vänder sig till maskinuthyrnings-
branschen. En hel del utställare har varit 
trogna sedan många år tillbaka som exempel-
vis Kaeser som ställde ut med en snygg mon-
ter med bra läge. På en snygg uteplats kunde 
besökarna beskåda både nya kompressorer 
och förbipasserande besökare. Stefan Larsson 
hälsade välkommen. Värt at nämna är också 
att Kaeser fyller 100 år vilket vi kommer at 
uppmärksamma i SRT 5-2019. Några andra 
goa gubbar som gjorde en riktigt storsatsning 
på Maskinexpo var Kranlyft. I väl tilltagen 
monter visade man en rad nya produkter från 
Maeda, Klaas och Magni teleskopkranar. Den 
senaste agenturerna är Klaas och Magni. Man 
visade bland annat Theo 25 från Klaas som 
har en räckvidd på 15,5 och en arbetshöjd på 
25 m där den klarar 250 kg. SRTs redaktör fick 
förmånen att åka upp en sväng.

Ett annat företag som satsade på uthyr-
ning av rivningsrobotar var Kendrill som ägs 
av Worksystem. På plats med stor monter på 
mässan var också Hüllert Maskin som visade 
nyheter från Merlo. Systerbolaget Jekko Svens-
ka AB visade nya minikranar. Andra typiska ut-Kranlyft bjöd på bästa utsikten.
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hyrningsprodukter som ställdes ut på mässan 
var Kabe husvagnar, paddor från Swepac och 
Weber från Fredsunds,  mätutrustning från 
Blinken Tools, paddor, fräsar och bordssågar 
från Epox Maskin, hydraultillbehör från Hy-
droscand, kompaktlastare och anna entrepre-

nadutrustning från Maskinia, diamantverktyg, 
kapmaskiner och andra maskiner och tillbehör 
från Matek, diamantverktyg och handmaski-
ner från Jack Midhage AB, kompaktlastare från 
Thovo, entreprenadmaskiner för uthyrning 
från YRC Rental och många många fler. 

Nästa år har tidningen inga uppgifter om 
att Maskinexpo kommer att arrangeras utan 
att man brukar göra ett uppehåll då Svenska 
Maskinmässan arrangeras på Solvalla. Datum 
är satt till 4-6 juni, 2020.

www.maskinexpo.se
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“Välkommen till Kaeser”, tycks Stefan Larsson säga.

Nya Theo 25 från Klaas.

Brett utbud hos YRC Rental.



“Den är både snabbare och star-
kare än föregångarna”, säger 
Björn Elander, platschef och säl-
jare Beck Maskin Kungälv. ”Det 
har fått beteckningen SK 75/7, 
en moderniserad hytt och många 
nya elektroniska finesser. Ett 
klart steg framåt.”

Beck Maskin är ett norskägt 
familjeföretag och generalagent 
vars verksamheter i Norge och 
Sverige är ungefär lika stora. I 
Sverige bedriver Beck Maskin 
verksamhet i Kungälv, Haninge 
och Järfälla. I Sverige har Beck 
Maskin ett trettiotal anställda 
och på alla tre verksamhetsorter-
na kan kunden få samma service. 
Kobelco-agenturen har Beck Ma-
skin haft sedan 2013.

“Vi säljer en Kobelcomaskin 
om dagen inom Beck Maskin 
koncernen, antingen i Norge el-
ler Sverige”, säger Björn Elander. 
Beck Maskin säljer också Airmans 
grävare, upp till fem ton som man 
samproducerar med Hitachi.

Förutom den nya åttatonnaren 
kommer Beck Maskin att på Entre-
prenad Lives prova-på-område visa 
upp ett brett utbud ur sitt sortiment.

“När vi medverkade på Entre-
prenad Live i Göteborg kunde 
man provgräva med tre olika Ko-
belcomaskiner. Vi tyckte det var 
jättebra. Vi kommer att erbjuda 
provgrävning också i Skåne, för-
hoppningsvis med tre maski-
ner även den här gången”, säger 
Björn Elander.

Beck Maskin kommer att visa upp deras nya 8 t 
Kobelco larvbundna grävare på Entreprenad Live. 
Grävaren visades upp på Bauma tidigare i år.

Beck Maskin visar 
upp Baumanyhet på Entreprenad Live

Merlo P40.17 har fått en storebror
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En av byggbranschens populä-
raste teleskoplastare har fått en 
”storebror”. Det är Merlo P50.18, 
ett större alternativ till storsälja-
ren Merlo P40.17. Den nya ma-
skinen har utrustats med ny hytt 
och massor av ny teknik.

Den nya modellen bygger på 
samma modellkoncept som för 
P40.17. Alltså en teleskoplastare 
med hög lyftkapacitet, hög lyft-
höjd och mycket god stabilitet 
tack vare stödbenen.

Nya P50.18 erbjuder dessutom 
uppgraderade egenskaper på 
många punkter. Den har ny hytt, 
och även om den till det yttre ser 
ut ungefär som tidigare teleskop-
lastare, så finns massor av ny tek-
nik under det gröna skalet.

Både lyftkapaciteten och lyft-
höjden blivit bättre. P50.18 kan 
lyfta ett ton mer än sin lillebror, 
fem ton. Även lyfthöjden har 
ökat och är en meter högre, 17,5 
meter, mot tidigare knappt 17.

Den äldre modellen är en om-
huldad mångsysslare och materi-
alhanterare inom många nischer, 
inte minst på byggarbetsplatser. 
Stabilitet, lyftförmåga och -höjd 
gör den idealisk för att till exem-
pel lyfta in byggmaterial i hus-
kroppar under byggnation. 

På många bygg- och anlägg-
ningsprojekt svarar teleskoplasta-
ren P40.17 för all materiallogistik 
och att den varit en succé bekräf-
tas av decenniers försäljnings-
framgångar i Sverige. 

Söderberg & Haak växlar upp
Två nya entreprenadsäljare, för 
Västerbotten/Norrbotten och för 
Skåne, tar sig nu an försäljningen 
av Komatsu entreprenadmaski-
ner. Från årsskiftet säljer de även 
Bomag vägbyggnadsmaskiner.

Denna offensiv gällande för-
säljningen kommer ett halvår ef-
ter att Söderberg & Haak inledde 
en omorganisation av verksam-
heten. Nu sker satsningarna för 
ökad försäljning av Komatsu och 
snart också Bomag. 

Magnus Jakobsson blir Söder-
berg & Haaks säljare av Komatsu 
i Norrbotten och Västerbotten. 
Magnus tillträde innebär att 
Söderberg & Haak har en erfa-
ren maskinsäljare som kan lyfta 
Komatsus marknadsandel i nord-
ligaste Sverige.

Magnus Jakobsson. Jesper Granlund.

Han är 39 år och har tidigare 
varit anställd hos bland annat 
Delvator. Magnus kommer att 
ha säljkontor i såväl Umeå som 
Kiruna. På så sätt är han närva-
rande i hela sitt stora säljdistrikt. 
Magnus tillträder tjänsten nu i 
slutet av augusti.

I söder axlar Jesper Granlund 
rollen som entreprenadsäljare 
för Skåne och delar av Småland. 
Jesper är 42 år och kommer när-
mast från rollen som utrust-
ningsansvarig för Komatsu inom 
Söderberg & Haak. Det gör att 
han har en gedigen kunskap 
om Komatsus maskiner och hög 
kompetens för att hjälpa kun-
derna att hitta rätt maskiner och 
utrustningar för de arbeten som 
ska utföras.

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

Teleskoplastare är otroligt mångsidiga och passar till en mängd 
olika arbetsuppgifter oavsett årstid. Ring och rådfråga våra säljare 
om Merlo teleskoplastare och vårt breda modellprogram.

MULTIFARMER



I dagens samhälle är det många val som ska göras. Allt från elabonnemang och 
internetleverantör till vad man ska äta till middag. Då är det väl en himla tur att 
du bara behöver välja en maskinleverantör. 

I vårt sortiment finns nämligen en maskin för varje tänkbart användningsområde 
inom bygg, sanering, rivning, golvslipning och håltagning. Kraftfulla luftrenare, 
stoftavskiljare och våtsugar som effektivt tar hand om slammet och dammet och 
som samtidigt är snälla mot din kropp. 

I alla våra stoftavskiljare och luftrenare sitter H13-filter – för att skona dina lungor. 
Vi kan också erbjuda Longopac® till alla våra stoftasvkiljare, för helt dammfria 
påsbyten. På våtsugarna sitter en utkastarpump som underlättar tömning av det 
som sugits upp. Sist men inte minst har maskinerna ergonomiska handtag, en låg 
vikt och hjul som gör dem lätta att flytta – allt för att spara din rygg.  

Tadaaa, som sagt. Inte alla val i livet är svåra.

     

pullman-ermator.se

 TADAAA! ÄNTLIGEN 
ETT ENKELT VAL.  

FEM GODA EXEMPEL UR 

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

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

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

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

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

Scandlift är sedan 1985 
auktoriserad återförsäljare av  

hela Genies sortiment.

www.scandlift.se

Sales · Parts · Service

www.brubakken.se

www.faxes.se  
 0371-500 08 

I din tjänst 
sedan 1910

Svensktillverkat

UTHYRNINGSSYSTEM från MCS

Nöjda kunder  =  
Lönsam uthyrning

Kontakta oss på:  
08-578 770 93 

info@mcs-software.se

www.mcs-software.se

Era kunder 
vill ha

Snabba svar
 

Stort urval

Lovad lever
ans

Toppkvalitet

www.matek.se

Diamantverktyg
& maskiner

för sten & betong

BESÖK
www.svenskrental.se



Jag hade förmånen av att lära kän-
na Henry under de första åren av 
90-talet då han satt ordförande i 

Branschföreningen Hyrex-Kedjan.
Vi fann varandra och ett samarbete in-

leddes och som höll i sig under många år.
Det var mycket lätt att arbeta med 

Henry då han hade en mycket social ådra, 
utstrålning, kunnighet, engagemang, en-
vishet och inte minst bestämdhet.

Föreningens växte starkt under 90- ta-
let och i början av 2000-talet och vi till-
sammans ökade medlemsantalet stort, 
det fanns givetvis fler som var delaktiga i 
denna utveckling.

Så kom då en dag när Henry meddelade 
att han ej längre ville vara ordförande. Det 
blev naturligtvis övertalningsförsök, men 
Henry var mycket bestämd över att sluta.

Ny som ordförande blev då Roger Stu-
resson, därefter tog jag själv över denna 
roll för att sedan lämna över stafettpin-
nen till Thomas Truedsson.

Det blev sedermera ett namnbyte på 
föreningen till: Hyres-Kedjan som nam-
net är idag, skälet till detta skall vi inte gå 
in på här.

Kontakten och vänskapen med Henry 
har bestått under den tid som har gått 
sedan han lämnade ordförandeskapet. 
Vi har talats vid ofta och även träffats vid 
olika tillfällen.

Henry var fortsatt mycket lyhörd för 
och intresserad av vad som hände i bran-
schen.

Den senaste tiden hade Henry pro-
blem med hälsan och blev allt svagare.

Vi som hade möjlighet att närvara på 
Henrys 80-års dag den 12 juni i år, en 
mycket vacker dag dessutom. Det blev 
en fin dag där Henry firades tillsammans 
med familj, släkt och vänner.

Vi kommer alla ihåg denna fina dag 
som vi bär med oss som ett ljust minne av 
Henry. Det var dock sista gången vi träf-
fades innan livet så tog slut den 3 juli.

Minnet av Henry kommer alltid att 
bestå och vi tänker naturligtvis även på 
familjen: hans fru Barbro och barnen: So-
fia, Johan samt deras familjer.

Tack Henry för allt….

2019-08-04
Sune Almqvist

Till minne av
Henry Grönberg

Fotnot: organisationen Hyrex-Kedjan heter numera Hyres-Kedjan (hyreskedjan.se). Det ursprungliga 
namnet var en sammandragning av ”uthyrningsexperterna”.
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Henry Grönberg 1939 – 2019

En länk i Hyrex-Kedjan har brustit. 
Henry Grönberg (1939–2019) drev en 
mängd företag i och runt sin hemstad 

Falköping, men det var som ägare och motor 
i företaget Hyrtjänst han blev en profil i den 
svenska uthyrningsbranschen.

Henry blev i mitten av 1980-talet Hyrex-
Kedjans tredje ordförande. Han tog över efter 
Urban Olofsson från Södertälje.

Den insats och kunskap som Henry till-
förde Hyrex-Kedjan kan inte nog värdesät-
tas. Från att ha varit en organisation med 
cirka 25 medlemmar utvecklades Hyrex till 
strax under 100 medlemmar under Henrys 
ledning.

Ny infallsvinklar tillfördes, nya idéer testa-
des, avtal med leverantörer slöts. Den sociala 

anda på våra möten som vi hade med oss från 
Urbans tid blev ännu starkare med Henrys 
kraft.

Arbetet med organisationsfrågor blev så 
omfattande att fokus inriktades på att bredda 
Hyres-Kedjan geografiskt och fysiskt.

Hyrex blev under Henrys mandattid 
en stor och omfattande organisation med 
många medlemmar. Henry kom att bli loket 
som drog Hyrex till en stor och respekterad 
organisation till nytta och glädje för medlem-
marna.

Våra tankar går till Henrys familj.

Gunnar Lund
Uppsala
Grundare av Hyrex-Kedjan

Den tredje juli i år fick Henry Grönberg hembud. En hel 
uthyrarbransch minns denne fina kollega, branschman och 
vän. Henry Grönberg betydde oerhört mycket för Hyres-
kedjan under många år, där han också var ordförande. Vi är 
många som är tacksamma att vi fick lära känna och vandra 
med Henry. Två andra nyckelpersoner i Hyreskedjans verk-
samhet genom åren är Gunnar Lund och Sune Almqvist.  
De båda bidrar i detta nummer med personliga ord till 
minne av Henry Grönberg.

www.SvenskRental.se •  Juli - Augusti 2019 • Svensk Rental Tidning
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I en artikel om SRA och Hyreskedjans 
möte tidigare i år dök några felaktighe-
ter upp. Tidningen skrev att Anna Lena 
Nordlander arbetar för Ramirent, vilket 
inte stämmer. Hon arbetar på Stavdal. 
Tryckfelnisse dök även upp på ett annat 
ställe. Catarina Nordanders namn felsta-
vades.

Rättelse i artikel om SRA 
och Hyreskedjans möte

Utöver ordern för Sydney 
Harbour Bridge som bo-
kades i oktober 2017 har 
Alimak Groups varumärke 
Manntech i Australien 
mottagit en bekräftelse 
på utökat projektomfång, 
vilket höjer ordervärdet 
med cirka 80 MSEK.

I oktober 2017 skrev NWS Government 
under originalkontraktet värt MSEK 170 
för en BMU-lösning, vilket är den största 
order som hittills tilldelats Alimak Group. 
För att övervinna olika strukturella och 
kulturarvsrelaterade utmaningar har pro-
jektets totala omfattning nu utökats till 
ett värde av cirka 250 MSEK. Design- och 
konstruktionsarbetet håller på att slutfö-
ras och utrustningen kommer successivt 
tillverkas och installeras. Det ytterligare 
projektvärdet bokas under tredje kvar-
talet 2019 i Alimak Groups affärsområde 
Industrial Equipment.

”Vi är glada över att öka omfattningen 
av projektet och vårt fortsatta samarbe-
te för att se till att den ikoniska Sydney 
Harbour Bridge förblir i toppskick. Vårt 
varumärke Manntech har en lång histo-
ria av innovation när det gäller att leve-
rera tillgångslösningar för världens mest 
komplexa arkitektoniska strukturer vilket 
kommer väl till pass för denna komplice-
rade konstruktion”, säger Tormod Gun-
leiksrud, vd Alimak Group.

Alimak Group ut-
ökar omfånget på 
Sydney Harbour 
Bridge-projektet

Den 1 augusti avslutade Tadano Ltd. sitt för-
värv av Demags mobilkranar på 215 miljoner 
dollar.

Demags mobilkranar erbjuder Tadano 
ett av de mest kompletta utbuden av lös-
ningar för tunga lyft från en och samma 
tillverkare. Den utökar produktlinjen med 
åtta larvbandsburna kranar med lyftka-
pacitet på 400-3200 t. Demags femton 
terrängkranar utökar Tadanos maximala 
lyftkapacitet till 1200 t. Efter förvärvet 
innehåller Tadano Groups utbud av lyftut-
rustning mer än 80 modeller, inkl kranar 

för svår terräng, alla sorters terrängkranar, 
lastbilskranar m fl.

Tadano siktar på att skapa synergier med 
Demag-linjen för att öka effektivitet och dri-
va på innovation. Tadano kommer att förena 
och förbättra styrkorna hos Demag och Ta-
dano Faun Gmbh (TFG), en stöttepelare i Ta-
dano Group sedan 1990. Som dotterbolag till 
Tadano Group kommer Demags mobilkrans-
verksamhet byta namn till Tadano Demag 
GmbH. Från och med 1 augusti leds Demag  
av Jens Ennen, som har lång erfarenhet av le-
darskap inom mobilkransindustrin.

Tadano förvärvar Demag mobilkranar

Infobric förvärvar norskt it-bolag
Genom förvärvet av det norska IT-bolaget 
BlastManager AS stärker Infobric sin roll som 
digitaliseringspartner till byggbranschens ak-
törer och tillför koncernen specialistkompe-
tens inom IT-lösningar för säkra och effektiva 
sprängningsarbeten.

Förvärvet av BlastManager är ett strate-
giskt tillväxtkliv för Infobric, med målet att bli 
den ledande digitaliseringspartnern för bygg-
branschen i Norden. Det småländska IT-fö-
retaget har under de senaste åren vuxit orga-
niskt och gjorde under våren 2019 sitt första 
förvärv, det norgebaserade bolaget Templus 
AS.  Med BlastManager stärker Infobric sin 
position som leverantör för entreprenadföre-
tagen inom byggbranschen.

“Vi är mycket stolta över förvärvet”, säger 
Dan Friberg, vd Infobric. ”BlastManager har 
en fantastisk produkt, starka kundrelationer 
och besitter en hög specialistkompetens inom 
utveckling av IT-lösningar för sprängnings-
branschen. Förvärvet passar väl in i Infobrics 
tillväxtstrategi där vi ser stora möjligheter till 
synergieffekter och ett stärkt erbjudande till-
sammans med BlastManager på flera av våra 
befintliga marknader i Norden.”

BlastManager AS grundades 2006 i Kris-
tiansand och utvecklar digitala tjänster för 
planering och dokumentation av spräng-
ningsarbeten. Bolaget är marknadsledande 
inom sin nisch i Norge med ca 1000 berg-
sprängare som använder systemet idag. Med 

det molnbaserade systemet BlastManager 
möjliggör man för sprängningsentreprenö-
ren att uppfylla krav från myndigheter och 
beställare på ett säkert, enkelt och kostnads-
effektivt sätt. Bland annat finns funktioner 
för att designa salvor, simulera detonations-
processen, beräkna vibrationer och kom-
municera med närboende och aktörer inom 
projektet.

Sprängningsarbeten har höga krav på ana-
lys, dokumentation och samordning där man 
i stor utsträckning fortfarande använder pap-
per och penna.  Det finns därför stora möjlig-
heter att öka säkerheten och effektiviteten i 
branschen med hjälp av digitala verktyg och 
smart teknologi.

“Det är väldigt spännande att bli en del 
av Infobric-familjen och vi ser fram emot att 
stärka erbjudandet ytterligare för våra befint-
liga och nya kunder genom ett ännu bättre 
system”, säger Martin Ryde, vd BlastManager 
AS. ”Vi stöttar alla som arbetar med spräng-
ning med både planering och rapportering 
av arbetet. Utöver det är vi väldigt stolta över 
att ha tagit fram en lagerapplikation som ger 
full kontroll över förbrukningen av tänd- och 
sprängmedel. Vi är först i Norge med att kun-
na erbjuda våra kunder möjlighet till en 100% 
digital transportdokumentation.”

Infobric förvärvar 100 % av aktierna i Blast-
Manager AS och det formella tillträdet skedde 
i augusti 2019. 
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KLARA. 
FÄRDIGA.
KLAR.

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

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

UPPLEV FÖRDELARNA MED 
HUSQVARNAS BATTERIPRODUKTER

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



www.scanmaskin.com

SCANDUST 2900SCANMASKIN 18

DEN ULTIMATA KOMBINATIONEN FÖR ALLA 
TYPER AV JOBB I EN DAMMFRI MILJÖ
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