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Den mobila revolutionen, klar för uthyrning. 
Med det mobila dörrlåset Ease Smart Lock tar vi byggprojektet bort från tidskrävande 
nyckelhantering och in i den digitala världen. Det installeras på tio minuter – helt utan 
åverkan på dörren och kan enkelt flyttas vidare till nästa projekt. Ease Smart Lock 
bygger på plattformen Infobric Ease som ger möjlighet till personalliggare, inpassering 
och  maskinstyrning i ett enda system. 

Läs mer och beställ på infobric.se

Open with 
Ease.
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  12  Arbetsplattformar 2020
Svensk Rental Tidning lotsar er läsare bland maskiner och tillbehör för arbetsplattformar 
i Sverige, både nyligen släppta och kommande produkter. Årets nyheter kännetecknas av 
bland annat telematikprogram, minikranar och stålplankor.

2020 ETT PARADIGMSKIFTE FÖR HANDHÅLLNA ELDRIVNA MASKINER

46  Bomag      

36  Paradigm-
 skifte     

I N N E H Å L L

Då har vi hunnit en bit in på det nya året. 
Bygg- och anläggningsbranschen jobbar på 
för fullt i större delen av landet tack vare det 
milda vädret. Fortsatt finns det gott om jobb 
och enligt Konjunkturinstitutet ökade sys-
selsättningen rent generellt med bygg- och 
anläggning ligger kvar oförändrat på en hög 
nivå. Men som tidningen får vi ändå en del 
signaler om att det är lugnare på marknaden. 
Det är ganska ojämnt fördelat över landet. 
Vissa entreprenörer, maskinuthyrare och 
leverantörer av maskiner och utrustningar 
säger att konjunkturen tuffar på som vanligt 
medan andra ser en 
tydlig nedgång. Det 
är mycket svårt att 
sia om hur det kom-
mer att bli. Det första 
kvartalet på ett år bru-
kar dock vara lite tre-
vande oavsett om det 
är upp- eller nedgång. 
Jag tror att det är 
först i höst vi tydligt 
kan avläsa åt vilket 
håll det bär. Att det 
blivit en avmattning 
kan vi nog enas om 

men kanske blir den inte så djup som många 
olyckskorpar vittnat om. Kanske hinner det 
vända upp igen innan den svenska markna-
den blir ordentligt drabbad. Som vi blivit vana 
sedan minst ett decennium tillbaka är att vi 
är väldigt beroende av utvecklingen i världen. 
Vi har blivit vana hyfsat tvära kast när mark-
naden reagerar på händelser och uttalande 
runt om i världen. Ett hot som redan påver-
kat handelsbalansen är utbrottet av Corona-
viruset i Kina. Om en sådan världsepidemi 
får ordentligt fäste runt om i världen skör-
dar den inte bara många offer utan påverkar 

också handeln mellan 
länder. Ett exempel 
är att människor och 
företag väljer att inte 
åka eller ställa ut på 
internationella mäss-
sor. Större investe-
ringar läggs på is eller 
att länders budgetar 
skärs ned i väntan på 
att smittrisken lagt 
sig. Ett nära exempel 
är mässan Conexpo-
Con/Agg i Las Vegas 
i mitten av mars. Här 

I år vill Bomags svenska generalagent Sö-
derberg & Haak gå på offensiven och öka 
Bomags marknadsandel med deras stampar, 
vibroplattor, vältar, asfaltsläggare och fräsar. 

Det som branschen inte trodde skulle hända 
på flera år har hänt. Milwaukee släpper värl-
dens första batteridrivna proffsmaskiner för 
diamantborrning, betongkapning och bilning.

kan vi nog förvänta oss att framförallt en del 
besökare väljer att inte resa även om risken 
att smittas på mässan inte är så stor. Men 
många vill undvika flygplansmiljöer och flyg-
platser. Det är många svenska tillverkare som 
ställer ut på mässan och flera delegationer av 
entreprenörer från Sverige reser till mässan. I 
tidningen hittar du ett reportage om Conex-
po-Con/Agg. SRT kommer också att finnas på 
plats och rapportera om mässan.

I det här numret hittar du en rad andra in-
tressanta reportage och teman. Vi publicerar 
vårt tema om arbetsplattformar och ett annat 
om nya elverktyg. Vad gäller batteridrivna kan 
SRT som första tidning i Sverige bjuda på ett 
riktigt scoop, eller faktiskt paradigmskifte på 
marknaden. Det som branschen inte trodde 
skulle hända nu har hänt tack vare Milwaukee. 
Man har nämligen lanserat värdens första bat-
teridrivna betongkap, håltagningssystem, bil-
ningshammare, belysningstorn och avlopps-
resningsmaskin. Det handlar om ett verkligt 
genombrott som kommer att påverka sektorn 
för handhållna tunga maskiner ordentligt.  

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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Haulotte får pris 
för Bästa maskin

Ramirent och Stavdal är 
i full gång med att under 
2020 gå samman, med bör-
jan i storstadsregionerna. 
På deras nya gemensamma 
hemsida ramirentstavdal.se 
finns information om sam-
gåendet, samt vanliga frå-
gor och svar.

Gemensam 
hemsida

På LoxamHunes årliga konferens 
i Madrid fick Haulotte Iberica 
pris för Bästa maskin för deras 
artikulerande bomlift HA15 IP. 
Prisutdelarna LoxamHune ville 
även lyfta fram Haulottes efter-
marknadsexperter, som enligt 
dem ständigt försäkrar om en 
snabb och effektiv lokal service 
genom maskinens hela livslängd.

Hydroscands utökar sin mobila 
slangservicetjänst SlangExpress 
till Västerås. Bussen bemannas 
av Dennis Ekberg som kommer 
att arbeta tillsammans med Hy-
droscands servicetekniker Hen-
rik Myrberg. ”Det känns bra att 
vi kan möta det växande behovet 
av mobil slangservice i Västman-
land”, säger Lars Forsberg, regi-
onchef Västmanland på Hydros-
cand. ”Den nya servicebussen gör 
det möjligt för oss att hjälpa fler 
kunder i fält.”

SlangExpress växlar 
upp i Västerås

Brubakken levererar två Konecra-
nes SMV Reachstackers 4531 med 
operationell leasing till Södertälje 
hamn. De nya maskinerna leve-
rerades i slutet av november och 
är redan i bruk. Avtalet sträcker 
sig över fem år och maskinerna 
kommer att skötas helt av Bru-
bakken. De två nya reachstacker-
na kommer gå på HVO100, som 
är ett helt förnybart och hållbart 
drivmedel som enligt Brubakken 
ger upp till 90 % lägre utsläpp av 
växthusgaser (CO2).

Brubakken-leverans 
till Södertälje hamn

Renta förenas med YRC Rentals 
två depåer i Täby och Uppsala. 
Sortimentet kommer att se lika-
dant ut som på Rentas övriga 35 
depåer. Tillsammans med perso-
nal är målsättningen att vara till-
gängliga för lokala och nationella 
byggare. I närområdet finns även 
Rentas depåer vid Globen, i Sol-
lentuna och Bålsta.

“Jag vill främst passa på att väl-
komna in YRC Rentals två depåer 
in i Rentafamiljen där vi fortsatt 
kommer värna om depåernas 
stora frihet och lokala engage-
mang”, säger Joacim Johansson, 
vd Renta Sverige. ”Att vi nu för-
enat oss tillsammans är en styrka 
vi kommer ta vara på.”

Renta förenas 
med YRC Rental 

Ramirents Plc:s styrelse har utsett 
Erik Bengtsson till vd för Rami-
rent Plc, som trädde i kraft den 1 
januari 2020. Erik Bengtsson har 
sedan den 1 september 2018 varit 
vd för Ramirent AB samt ansvarig 
för Fleet & Sourcing på gruppnivå.

Erik Bengtsson har stor er-
farenhet inom uthyrningsbran-
schen och har tidigare varit 
medlem i styrelsen för Ramirent 
från mars 2017 till augusti 2018. 
Han har sedan 2005 även haft 
olika ledande befattningar inom 
uthyrningsbranschen. Han blir 
också medlem i Loxam-gruppens 
verkställande utskott. Fram tills 
en efterträdare utses kommer 

Erik Bengtsson fortsätta i sin nu-
varande position parallellt med 
sin nya roll.

“Vi är glada att kunna tillkän-
nage utnämningen av Erik till 
den nya rollen i Ramirents och 
Loxams ledningsgrupper”, säger 
Gérard Déprez, styrelseordföran-
de Ramirent. ”Erik Bengtsson är 
mycket erfaren och tillsammans 
med den duktiga ledningsgrup-
pen för Ramirent och de kompe-
tenta medarbetarna är jag överty-
gad om att Erik kommer fortsätta 
att utveckla Ramirent på sina 
marknader. Å Loxam-gruppens 
vägnar önskar jag Erik framgång 
i hans nya roll.”

Erik Bengtsson har utnämnts till 
Ramirentkoncernens vd

Foto: Ramirent

51 MSEK BMU-order i London
Byggföretaget Sir Robert McAl-
pine lägger en order med Alimak 
Groups affärsområde Industrial 
Equipment, till ett värde om cir-
ka 51 MSEK, för BMU-lösningar 
till byggnaden 21 Moorfields i 
London, Storbritannien.

21 Moorfields är ett sjuttonvå-
ningshus som byggs ovanför Mo-
orgates tunnelbanestation och 
den västra entrén till Liverpool 
Street Crossrail station. Byggna-
den utvecklas av Landsec som 
koncernen levererat lösningar 
till tidigare i andra projekt, bl a 
Nova, One New Change, Zig Zag 
Building och Piccadilly Lights.

I samarbete med Landsec har 
huvudentreprenören Sir Robert 
McAlpine lagt ordern med Alimak 
Group, den största order som Ali-
mak Groups BMU-varumärken 
mottagit i Storbritannien sedan 
2012 års order till The Shard. 

Lösningen innehåller totalt nio 
fasadunderhållssystem (BMU) 
med enheter från både CoxGomyl 
och Manntech. Ordern bokades i 
affärsområdet Industrial Equip-
ment under Q4 2019. Den första 
BMU:n förväntas installeras un-
der början av 2021.

“Ordern visar på Alimak 
Groups unika kapacitet att levere-
ra projekt av denna storlek, vilket 
få andra klarar av”, säger Tormod 
Gunleiksrud, vd Alimak Group. 
”Som en marknadsledare inom 
vertikala transportlösningar var 
vi kapabla att leverera den bästa 
lösningen för den intrikata bygg-
naden 21 Moorfields genom vårt 
breda utbud av BMU:er. Vi har 
också en stark relation till både 
huvudentreprenören, Sir Ro-
bert McAlpine, och utvecklaren 
Landsec, och jag är glad över att 
fortsätta vårt samarbete.”



www.SvenskRental.se •  Januari - Februari 2020 • 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.

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

Kranlyft Group utser Kanoo Cra-
nes till exklusiv återförsäljare av 
Maeda i Förenade Arabemiraten, 
Saudiarabien, Oman and Bah-
rain. Avtalet har undertecknats 
av Fahad Kanoo, tillförordnad vd 
Kanoo Group, och Jurgen Vater, 
vd Kranlyft Group.

Kanoo Cranes L.L.C är en del 
av The Kanoo Group, ett av de 
största familjeägda företagen i 
Gulf Cooperation Council-regio-
nen. Kanoo Cranes skapades för 
att fokusera på att tillhandahålla 
specifikt anpassade kranlösning-
ar till bygg- och industrimark-

naderna samt olje- och gasindu-
strin. Kranlyft Group har sedan 
slutet av 1990-talet representerat 
minikranar från Maeda i Europa, 
Ryssland, Afrika och Mellanös-
tern. Trots att de har utvidgat sin 
maskinportfölj till att omfatta yt-
terligare varumärken, förblir Ma-
eda minikranar fortfarande deras 
största marknad.

Kanoo Cranes kommer att 
hantera ett definierat och omfat-
tande område för försäljning, re-
servdelar och service för att öka 
distributionen av Maedas produk-
ter samt för att stödja den redan 

existerande Maeda-marknaden i 
Gulf-regionen. Företaget erbjuder 
ingenjörslösningar med experter 
inom lyftområdet och åtar sig 
jobb omfattande olika typer av 

kranar. Med sitt befintliga fokus 
på premiummärken och produk-
ter speciellt designade för hyres-
sektorn ser de stora möjligheter 
att expandera med Maedas utbud.

Kranlyft Group utser Kanoo Cranes 
till Maeda-återförsäljare
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MÄSSKALENDER

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

www.conexpoconagg.com

SAMOTER 2020
21-25 mars
Veronamässan
Verona, Italien

www.samoter.it

NORDBYGG 2020
21-24 april, 2020
Stockholmsmässan
Stockholm

www.nordbygg.se

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

www.svenskamaskinmassan.se

APEX SHOW 2020
9-11 juni
MECC Maastrich
Maastrich, Belgium

www.apexshow.com

HILLHEAD UK
23-25 juni
Hillhead Quarry Buxton
England

www.hillhead.com

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

www.demcon.se

BAUMA CHINA
Shanghai Exhibition Centre
24-27 november
Shanghai, Kina

www.bauma-china.com

WORLD OF CONCRETE
19-22 januari
Las Vegas Convention Center
Las Vegas, USA

www.worldofconcrete.com

INTERMAT 2021
19-24 april, 2021
Paris Nord Villepinte
Villepinte, Frankrike

www.intermat.com

Åkerströms vinner order från Husqvarna

Infobric, som leverar it-system 
för ökad säkerhet och effektivitet 
i byggbranschen, förvärvar tele-
matikföretaget TelliQ AB, som 
blir gruppens Fleet-bolag. Till-
sammans har man visionen att 
skapa smartare och mer hållbara 
arbetssätt för sina kunder.

TelliQ är ett bolag inom di-
gitala fordonssystem med över 
80 000 uppkopplade enheter. 
Bolaget utvecklar och levererar 
tjänster till företag där fordon, 
maskiner och anläggningar ut-
gör en viktig del av verksamhe-
ten. TelliQ nådde under 2019 en 
omsättning på 105 MSEK. De se-
naste tre åren har bolaget haft en 
årlig tillväxt på ca 30 %.

“Genom att addera TelliQ:s 
produktportfölj, starka kundre-

lationer och långa erfarenhet av 
teknikutveckling till den starka 
position som Infobric byggt upp 
under 15 år, har vi en fantastisk 
plattform för att tillsammans 
kunna skala upp och nå ut brett 
med digitaliseringens möjlighe-
ter till bygg-, transport och andra 
fordonsintensiva branscher”, be-
rättar Dan Friberg, vd Infobric-
koncernen.

“Med Infobrics stora kundbas 
inom byggsektorn ger det oss 
möjlighet att tillsammans skapa 
ytterligare tillväxt med unika 
lösningar mot marknaden”, säger 
Joakim Lindquist, vd TelliQ.

Koncernens ambitioner för 
2020 och framåt är att driva 
gruppen lönsamt, hållbart och 
med fortsatt hög tillväxt, med 

fokus på att ta tillvara på bola-
gens engagemang i att utveckla 
digitala verktyg som kan förenkla 
vardagen. Målet är bl a att vara 
en ledande digitaliseringspartner 
som bidrar till att bygga hållbara 
företag på säkra villkor.

Förvärvet, som är det största i 
Infobrics historia, genomfördes i 
januari 2020 och majoriteten av 
bolagets nuvarande ägare åter-
investerar i koncernen. Den rull-
lande årsomsättningen för kon-
cernen uppgår efter förvärvet av 
TelliQ till dryga 300 MSEK, med 
200 medarbetare i fem länder. 
Majoritetsägare av koncernen är 
Summa Equity, ett privatkapital-
bolag som kopplar investeringar 
till FN:s globala mål för hållbar 
utveckling.

Joakim Lindquist, vd TelliQ, 
och Dan Friberg, vd Infobric.

Infobric-koncernen förvärvar TelliQ

Åkerströms, som ingår i Allgon-
gruppen, har erhållit en order 
från Husqvarna Construction 
Products för radiostyrning av 
packningsmaskiner till ett or-
dervärde om 1,5 MSEK.

Ordern bedöms skapa goda 
förutsättningar för merför-
säljning av ytterligare system. 
Åkerströms uppskattar ett to-
talt ordervärde under 2020 till 

minst 7 MSEK. Åkerströms har 
tillsammans med Construction 
Tools EEOD, en del av Husqvar-
na i Bulgarien, under en längre 
utvecklingsprocess skapat en 
anpassad lösning som bygger 
på Åkerströms radiostyrnings-
system Remotus. Med hjälp av 
radiostyrningen kan operatö-
ren styra packningsmaskiner på 
avstånd utan vibrationer i ope-

ratörens händer och armar.
“Husqvarna aviserar att de ser 

ett stort intresse för deras nya 
maskin på marknaden, och vi 
är glada över att de ger oss fort-
satt förtroende och erkännande 
som en prioriterad leverantör 
av kvalitetssäkrad, robust och 
pålitlig radiostyrning till deras 
maskiner”, säger Anna Stiwne, 
vd Åkerströms Björbo.
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Kreativt

SAMARBETE! 

Bodel Blom, Ordförande 
Hyreskedjan.

Johan Svedlund, Ordförande SRA.

Den 13-14 februari hade styrelserna 
i Hyreskedjan och Swedish Rental 

ett gemensamt möte för att prata om 
branschgemensamma frågor.    

V
i började med en enkät 
och gruppaktiviteter för 
att lära känna varandra. 
Vi fick veta vad våra kol-
legor tycker om och inte 

tycker, vad som är sant och falskt 
samt en hemlighet som ingen 
annan visste om. Det var en bra 
isbrytare som öppnade upp för 
flera aha-upplevelser och skratt.

Vi pratade mycket om värde-
ord för vår bransch. Hur vill vi att 
omvärlden, våra kunder och inte 
minst våra egna medarbetare 
ska uppfatta oss? Hur uppfattar 
vi och vilket värde lägger vi i de 
olika orden och begreppen?

Vi pratade även om vad vi gör 
bra idag genom vårt samarbete. 

Några axplock av gemensamma 
aktiviteter under 2019:

- Arbetsmiljöutskottet gällande 
vibrationer
• Samarbetet med RISE där tes-
ter har gjorts på de farligaste och 
mest frekvent uthyrda maski-
nerna
• De 6 filmerna om vibrationer 
som är framtagna
• USB-minnet som skickades 
ut strax innan jul med filmerna, 
power point och utbildningsma-
terial så vi kan utbilda våra egna 
medarbetare för att öka förståel-
sen för riskerna samt stärka deras 
roll som rådgivande till aktörer i 
branschen

• Samarbetet med våra leve-
rantörs partner för att öka deras 
förståelse om riskerna och att vi 
behöver göra någonting åt pro-
blemet gemensamt, vi kan inte 
vänta på lagstiftningen då den 
processen tar för lång tid

- Arbetsmiljöutskottet påbörjat 
arbetet gällande vår egen arbets-
miljö på våra depåer när det gäl-
ler kvartsdamm och hantering av 
stoftavskiljare/dammsugare

- Hissutskottet som har haft en 
nystart och är inne i en intensiv 
uppstartsperiod

- Gemensamt möte i samband 
med årsstämman på Clarion ho-
tell Ringgatan i Stockholm i maj

Vi pratade om MOFFar (Möjli-
ga Områden För Förbättring) där 
vi främst såg förbättringsmöjlig-
heter inom områdena kommuni-
kation, kvalitet/certifiering, håll-
barhet/cirkulär och utbildning. 

Delar av dessa områden har vi 
börjat ta tag i under slutet av 2019 
och början av 2020. Håll utkik i 
sociala medier så som LinkedIn, 
FaceBook och Instagram så kom-
mer vi berätta mer på Rentalda-
gen 2 april i Båstad. Det är 60 
företag anmälda till Rentaldagen 
som är representerade av totalt 
155 personer.

Efter två intensiva och krea-
tiva dagar avslutade vi med att 
alla tar hem det arbete vi har gjort 
hittills så ska vi ses med nya kraf-
ter och nya idéer måndagen den 
9 mars.

Vill passa på att påminna alla 
medlemmar om USB-minnet 
med utbildningen om vibratio-
ner som har skickats ut så alla 
passar på att genomföra den inn-
an vi träffas i Båstad.

Hyreskedjan har sin Årsstäm-
ma på eftermiddagen den 1 april 
och Swedish Rental har sin Års-
stämma på morgonen den 2 april 
innan vi sedan har den gemen-
samma Rentaldagen.

Gå gärna in och läs fler nyheter och reportage på

www.svenskrental.se

Bodel Blom
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Motek blir Protools och får nya ägare

KONJUNKTURBAROMETERN

Uppåt i januari 2020

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg hela 7,0 enheter i januari 
till 101,8 och indikerar nu ett starkare läge än normalt inom industrin. 
Uppgången drivs främst av mer optimistiska produktionsplaner på tre 
månaders sikt.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet var i 
stort sett oförändrad och pekar därmed också på ett något starkare 
stämningsläge än normalt. Det är fortsatt företagens omdömen om 
orderstockarna som är anledningen till att indikatorn ligger över sitt 
historiska genomsnitt. 

Detaljhandelns konfidensindikator sjönk något i januari men ligger 
trots det en bra bit över det normala. Det är, i likhet med föregående 
månad, framförallt starka signaler från företagen inom dagligvaruhan-
deln som bidrar till indikatorns höga nivå. 

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn steg 2,2 enheter till 93,2. 
Uppgången förklaras främst av en positivare syn på de senaste månader-
nas efterfrågeutveckling samt mer optimistiska förväntningar på kom-
mande månaders efterfrågeutveckling. Konfidensindikatorns nivå tyder 
dock fortsatt på att läget inom tjänstesektorn är svagare än normalt. 

Hushållens konfidensindikator föll med 2,1 enheter till 92,6 och 
pekar på ett mer dämpat stämningsläge än normalt. Nedgången beror 
främst på att hushållen har blivit mindre optimistiska om utvecklingen 
av den egna ekonomin de kommande tolv månaderna. Konfidensdika-
torns låga nivå förklaras dock främst av pessimistiska förväntningar på 
utvecklingen av svensk ekonomi tolv månader framåt. 

Barometerindikatorn steg med 3,6 enheter till 
97,1 i januari. Uppgången förklaras främst av 
starkare signaler från tillverkningsindustrin. 
Indikatorns nivå pekar dock fortsatt på ett sva-
gare stämningsläge än normalt i ekonomin. 

Januari 2020

Hydroscand utökar sortimentet av spiralslangar

Motek breddar sitt sortiment 
och erbjudande med fler varu-
märken och samlar dessa under 
det nya namnet Protools Sweden 
AB. Företaget fortsätter dock att 
arbeta med varumärken Mo-
tek, Bostitch, Gjerdesågen och 
Festool. Dessutom har företaget 
även tagit in maskiner från Hi-
koki och Tjep samt breddat sitt 
utbud på handverktyg från Stan-

ley. Företaget har även byggt en 
ny butik och ett nytt showroom 
i Eskilstuna, dit även lagret flyt-
tas. Företaget har ägts av norska 
Motek AS i nästan 40 år. Nu har 
företaget sex anställda som äger 
och driver Protools Sweden. De 
har ett fortsatt nära samarbete 
med Motek AS och har en exklu-
siv försäljningsrätt på deras pro-
dukter i Sverige.

Nu utökar Hydroscand sortimen-
tet av spiralslangar med en ny, 
flexibel och lättmonterad slang. 
Den nya medlemmen i IsoBar-
familjen är mer böjlig och säljs i 
en större dimension för applika-
tioner med riktigt stora flöden.

Den nya spiralslangen kallas 
för IsoBar 210 CO ROCK X-HP 
och som namnet indikerar klarar 
den ett arbetstryck på 210 bar. 
Slangen är mycket flexibel och 
säljs i dimensionen 1 1/4” vilket 
gör den lämpad för applikationer 

i trånga utrymmen, men med 
stora flöden och högt tryck. Hy-
droscands IsoBar-serie innefattar 
nu totalt fyra slangar anpassade 
för olika tryckklasser. 210, 280, 
350 och 420. Den nya IsoBar 210 
CO ROCK X-HP är den mest 
flexibla och smidiga slangen i 
IsoBar-serien. Spiralslangarna 
används med fördel tillsammans 
med Hydroscands kopplingar. 
Alla spiralslangar är MSHA-god-
kända och tål temperaturer från 
-40 °C till +121 °C.

Söderberg & Haak satsar på för-
säljning i Stockholm och Mälar-
dalen. Patrick Andersson, med 
lång erfarenhet från branschen, 
blir områdets tredje säljare av 
Komatsu entreprenadmaskiner 
och Bomag vägbyggnadsmaski-
ner.

Patrick Andersson har sålt en-
treprenadmaskiner i nära 25 år. 
Närmast kommer han från EMS 
Group, men väljer nu att ansluta 
till Söderberg & Haaks satsning 
på försäljning och service av 

Komatsu och Bomag i Stockholm 
och Mälardalen.

“Det är mycket tilltalande att 
få börja jobba med Komatsus 
breda modellprogram, samtidigt 
som Söderberg & Haak blir ny 
generalagent för Bomags väg-
byggnadsmaskiner”, säger Patrick 
Andersson.

Anställningen av Patrick An-
dersson går i linje med Söderberg 
& Haaks offensiv i Stockholm och 
Mälardalen för att stärka positio-
nerna för Komatsu och Bomag.

Ny säljare hos Söderberg & Haak

Patrick Andersson är ny säljare av Komatsu och Bomag i Stockholm och 
Mälardalen. Foto: Mats Thorner.



    Behöver du en  
  mobil kompressor  

    som funkar till  
  100% i alla lägen?

    Ring Victor Fällström  

       på 070 - 569 59 51

www.kaeser.com

KAESER Kompressorer AB
Box 7329 – 187 14 Täby – Telefon: 08-544 443 30 

E-Mail: info.sweden@kaeser.com

 topconpositioning.com

TOPCON´S Laser produkter har använts på arbetsplatser 
över hela världen i årtionden. De ligger alltid i främsta ledet 
när det gäller precision, kvalité och 
funktionalitet och är försedda 
med en teknik i en klass för sig.

General Dual 
Slope Laser

GUARANTEE
TOPCON

MADE TO FIT YOUR WORLD.

SOKKIA har använts vid 
stora och betydande projekt 

världen över. Med en 
produkt från SOKKIA är du 

garanterad högsta precision 
och hög produktivitet 

många år framöver. SOKKIA 
erbjuder ett brett sortiment 

av mätinstrument.

GCX3
GNSS mottagare

www.sokkia.com

Helsingborg
040 - 49 03 40 www.blinken.eu

Karlstad
054 - 21 60 60

Göteborg
031 - 20 40 10

Stockholm
08 - 754 31 30
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Beck Maskin uppköpt av 
finska KH Koneet Group

Anton Svensson ny säljare av Komatsu

Hydroscand lanserar 
SlangExpress i Eskilstuna

10

Förre maskinföraren Anton Svens-
son har bytt jobb till maskinsäl-
jare och säljer nu Komatsus en-
treprenadmaskiner.

Anton Svensson är 27 år gam-
mal och har rätt bakgrund för 
jobbet som maskinsäljare. I mer 
än åtta år har han arbetat som 
maskinförare och har en varie-
rad erfarenhet av att köra band-

grävare, hjullastare och andra 
anläggningsmaskiner. Nu är han 
maskinsäljare för Komatsu med 
säljkontor hos Rinkaby Maskin i 
Rinkaby. Hans säljdistrikt omfat-
tar östra Skåne och Blekinge. Säl-
jarkarriären inleds med att han 
åker runt och besöker Komatsus 
nuvarande och blivande kunder 
säljområdet.

“För mig personligen är det 
fantastiskt roligt att börja som 
säljare”, säger Anton Svensson. 
“Jag älskar maskiner och trivs i 
maskinbranschen. Att jag nu får 
representera en världsledande 
maskintillverkare som Komatsu 
med Komatsus erkänt höga kva-
litet och breda modellprogram, 
gör det hela bara ännu bättre.”

Beck Maskin Sverige AB har för-
värvats av KH Koneet Group Oy, 
en finsk importör av bygg- och 
anläggningsmaskiner.

Beck Maskin är svensk im-
portör av Kobelco och Airmans 
anläggningsmaskiner med tillbe-
hör. De erbjuder även reservde-
lar, maskinuthyrning och service 

i sina verksamhetsställen i Göte-
borg och Stockholm. Bolaget har 
33 anställda och omsatte 208 mil-
joner kr år 2018. Innan förvärvet 
ingick Beck Maskin Sverige i den 
norska Beck Maskin-koncernen. 
I och med uppköpet ökar KH 
Koneet Group antalet anställda 
till ca 120 personer.

Anton Svensson säljer Komatsu i östra Skåne och Blekinge. 
(Foto: Åsa Gilbertsson)

Tormod Gunleiksrud har med-
delat Alimak Groups styrelse 
att han önskar sluta som vd och 
koncernchef under 2020. Mot 
denna bakgrund har styrelsen 

påbörjat arbetet med utvärde-
ring av möjliga efterträdare. 
Tormod Gunleiksrud har varit 
vd och koncernchef för Alimak 
Group sedan 2012.

Alimak Groups vd och koncernchef slutar

Hydroscand ökar tillgänglighe-
ten för den mobila slangservi-
cetjänsten SlangExpress. Under 
2019 slog Hydroscand upp dör-
rarna till sin nya butik i Eskil-
stuna och nu utökas servicen yt-
terligare i staden.

Nu får Hydroscands kunder i 
Eskilstuna en slangservice i form 
av SlangExpress. Planen är att 
servicebussen, tillsammans med 
SlangExpress i Stockholm och 
Västerås, ska höja servicegraden 
och korta inställelsetiden för 
kunderna i området. Den nya 
servicebussen kommer att be-
mannas av Hydroscands service-
tekniker Hans-Olof Styffe.

Hans-Olof Styffe, servicetekni-
ker, och Kjell Lundkvist, plats-
chef Hydroscand i Eskilstuna.

FLEX SCANDINAVIA 
Tumba-baserade E-Tron blir åter-
försäljare, och tillika service- & 
garantiverkstad, för Flex Scandi-
navias EGO Power+ 56V batteri-
drivna park- & trädgårdsverktyg. 
E-Tron är sedan många år en ak-
tör inom eldrivna arbetsfordon 
och grönytemaskiner. E-Tron 
kommer med sin erfarenhet 
inom mekatronik agera en stra-
tegisk viktig samarbetspartner, 
meddelar Flex Scandinavia.

Nu lanseras BytUpp, en 
tjänst för entreprenörer som 
vill köpa och sälja maskiner 
och tillbehör. Tjänsten görs 
tillgänglig på bytupp.se, som 
för tillfället är en betaver-
sion. BytUpp kan användas 
av både företag och privat-
personer för försäljning, ut-
hyrning eller köp av fordon, 
redskap eller maskin. Målet 
med betaversionen är att 
skapa ett verktyg med tydliga 
och anpassade kategorier och 
sökfunktioner, rimliga an-
nonskostnader och minskade 
problem med annonsering 
och marknadsföring av sina 
föremål.

Ny tjänst för försäljning och 
uthyrning av maskiner



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

• Lastare och svängbart flak

Minidumper S100 
med lastare

Minidumper SC75 
med lastare

Minidumper S25A 
med lastare

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

Minidumper S160 
med lastare

Slyklippare
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A
merikanska Genie är precis klara med 
implementeringen av deras nya tele-
matikprogram Genie Lift Connect, 
som nu blir standard på alla Genie 
GS saxliftar, Z- och S-bomliftar och 

GTH teleskoplastare i Europa och Förenade 
Arabemiraten med en kostnadsfri treårs-
prenumeration. Det går även att införskaffa 
telematikhårdvara och en treårsprenumera-
tion för Genie GR- och QS-vertikalliftar, TZ 
trailermonterade bommar, samt Terex- och 
Geniebrandade ljustorn.

”Genie strävar alltid efter att utveckla inn-
ovation med ett syfte, vilket innefattar tek-
nologilösningar som är enkla att använda”, 
säger Christine Zeznick, Genies produkt- och 
affärsutvecklingschef för telematik Terex 

här är årets nyheter
ARBETSPLATTFORMAR 2020         

Svensk Rental Tidning lotsar er läsare bland maskiner och tillbehör för arbetsplatt-
formar i Sverige, både nyligen släppta och kommande produkter. Årets nyheter 
kännetecknas av bland annat telematikprogram, minikranar och stålplankor.

AWP. “Med det i åtanke, nu när vår Genie 
Lift Connect telematikprogram erbjuds som 
standard, kommer alla leveranser av våra Ge-

nie GS saxliftar, Z- och S-bomliftar och GTH 
teleskoplastare följas av referenser via e-post. 
Det enda våra kunder behöver göra för att ak-
tivera sina konton är att klicka på länkarna i 
mejlet för att logga in och ta del av maskinda-
tatransparens med funktionsduglig informa-
tion direkt.”

Med alarm och instrumentpaneler hjälper 
programmet lift- och serviceansvariga att hit-
ta lösningar genom att förstå maskinanvänd-
ning och att hantera flottor på ett effektivt 
sätt genom att på distans kunna diagnostisera 
utrustning och planera preventivt underhåll, 
allt för att minimera dötid eller kostsamma 
servicebesök. Svensk generalagent för Genie 
är Scandlift.

www.scandlift.se
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NY VRIDBAR 
ARBETSPLATTFORM FRÅN MERLO
Merlo släpper en ny 180° vridbar personkorg, 
2300 mm bred, för tre personer. Merlos per-
sonkorgar kan exempelvis användas som till-
val för runtomsvängande eller de flesta kon-
ventionella och stela teleskoplastarna med 
eller utan stödben. Dessa CE-godkänns till 
respektive maskinmodell i kombination med 
det svenska BM-fästet.

En av de teleskoplastare som kan kombine-
ras med personkorg är Merlo Multifarmer 40.9 
CS-170CVT, som av svenska generalagenten 
Hüllert Maskin beskrivs som “en teleskoplas-
tare med en traktors fördelar.” Den är inte bara 
en redskapsbärare utan också en lantbruksma-
skin, som med en personkorg kan fungera som 
materialhanterare. För den användare som 
inte önskar använda den nya vridbara person-
korgen finns som vanligt en fast personkorg, 
1200 mm bred för två personer.

www.hullert.se

JEKKO LANSERAR MINIKRANEN SPX532
Vid utvecklingen av nya SPX532 ville Jekko 
kombinera all den kunskap och erfarenhet de 
fått efter att ha varit verksamma i minikrans-
sektorn i över 20 år. Resultatet är en kompakt 
kran med en bredd på 770 mm i transportlä-
ge, en kapacitet på 3200 kg och en lyfthöjd på 
17 meter med den hydrauliska jibben. Fokus 
har legat på användarvänlighet och säkerhet 
i och med Jekkos radiokontroll som genom 
displayen ger föraren en överblick över bland 
annat lyftvärden och stabilitet. Radiokontrol-
len har 80 meter räckvidd och ger föraren 
kontroll över kranen direkt från plattformen.

Jekkos kranar kan utrustas med flera oli-
ka Plug & Play-redskap för att utföra olika 

arbetsuppgifter, bland annat deras tidigare 
nämnda hydrauliska jibb, samt vaccuumliftar 
som kan monteras på bomtoppen eller häng-
as i vinschen på ett mer konventionellt vis. 
Även gripverktyg för hantering av exempelvis 
balkar och rör finns tillgängliga. Alla verktyg 
går att kontrollera från radiokontrollen.

Jekkos stödbenslösning gör det möjligt för 
användarna att ställa varje stödben i olika lä-
gen när det är ont om plats. Lyftdiagrammet 
ställs automatiskt in efter hur stödbenen står. 
När kranen har alla stödben fullt uppställda 
så får föraren samma kapacitet runtom kra-
nen tack vare den mittmonterade bommen. 
Nu finns dessutom möjlighet att köra Jekkos 
kranar helt på el med hjälp av litiumbatte-
rier, vilket bland annat innebär noll avgaser, 
låg ljudnivå och låga driftskostnader. Det går 
även att kombinera diesel- och eldrift på Jek-
kos minikranar med hjälp av ett powerpack 
som drivs av en 32 A kabel. Svenska Jekko 
grundades 2017 och är generalagent för Jek-

ko minikranar i Sverige. Bolaget ingår i Vara 
Maskinimportkoncernen där även Hüllert 
Maskin som är generalagent för Merlo tele-
skoplastare och Ottosson Truck som är gene-
ralagent för Hyundai gaffeltruckar ingår.

Jekko har också lanserat den bandgående 
kranen, JF990, som erbjuder en ökad lyftkapa-
citet utan att öka dimensionerna på själva kra-
nen. Förutom kapacitet har Jekko med denna 
nyhet fokuserat på prestanda och innovation.

Dimensionerna 6,75 x 2,14 x 3,45 meter 
kombineras med en ökad förlängningska-
pacitet (upp till 41 meter), höjd lyftkapacitet 
(max 21500 kg) och fördelar i transport. Jäm-
fört med dimensionerna på en billift är JF990 
fortfarande en minikran: kompakt med varia-
bel stabiliseringskontroll och dubbla motorer, 
diesel och elektrisk. Den kan nå 41 meter i 
höjd vid användning av en hydrauldriven jib 
och tre manuella förlängningar eller 38 meter 
med korg, vilket innebär att den kan använ-
das där en billift inte kommer åt.

JF990 använder sig av krok eller vinsch 
och kan arbeta vertikalt och horisontellt, 
sträcka sig över och komma runt. Den kan 
också utrustas med bland annat en hydraulisk 
plattform för tre personer vid användande av 
dubbelartikulerande led och en korg för en el-
ler två personer vid användning av jib.

Utan motvikt kan JF990 transporteras på 
en vanlig lastbil utan en extra tung lasttran-
sport. Denna maskin kan använda en 2,1 ton 
standardmotvikt för stabilisering på ett 8,5 x 
8,5 meter stort område, samt en tre ton extra 
motvikt som gör att kranen tar upp mindre 
plats (7 x 7 meter). Demonteringssystemet, 
ett snabbt och automatiskt snabbkopplings-
system liknande den på större kranar, hante-
ras fjärrstyrt. JF990 kan användas istället för 
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en stationär tornkran eller en mobil höjdkran 
men utan att installeras på en billift. Denna 
bandgående kran är inte beroende av sin bil-
lift och når trånga utrymmen.

Jekko har dessutom utvecklat en mjukvara 
för stabilisering. Varje stödben kan ta vilken 
vinkel eller förlängning som helst och mjuk-
varan kalkylerar kontinuerligt arbetstrycket 
med stödbenens position och lutning i åtan-
ke. JF990 använder sig av en Deutz TCS3.6 L4 
55 kW (Stage V, Tier 4) elektronisk dieselmo-
tor och en 13 kW trefas elmotor.

www.jekkosverige.se

NY LW-STÅLPLANKA FRÅN LAYHER
Den nya LW-stålplankan från Layher har 
kunnat göras 10 % lättare tack vare höghåll-
fast stål, tunnare godstjocklek och en ny pro-
filutformning. Stålplankan är kompatibel med 
tidigare generationens stålplank T4, vilket 
gör det möjligt att stapla dem vid laghållning 
eller transport då stålplankan är självlåsande. 
Plattformsytan förblir jämn även vid använd-
ning tillsammans med den äldre stålplankan.

Stålplankan är beroende på längd godkänd 
upp till lastklass 6 och är typkontrollerad av 
RISE. Den nya profilen med tvärgående för-
stärkningar och stansade hål skapar stabilitet 
och säkerhet. Det nya gavelstycket har för-
bättrats för ett säkrare och stabilare grepp vid 
hantering. Den optimerade långsidans profil 
underlättar vid langning av LW-stålplankan 
för montage. Precis som tidigare kan ga-
velstycken placeras över krans. Låsbult kan 
användas i de stansade hålen. Dessutom tas 
krafter upp från spännband vid transport. 
Tack vare en lägre vikt hanteras färre kilo 
under montage med minskad arbetsbelast-
ning och högre montagekapacitet som följd. 
Stålplankan uppfyller dessutom fallprov med 
100 kg stålkula och är därför godkänd som 
fallskydd från tak.

www.layher.se

EFFEKTIVA SAXLIFTAR 
FÖR OJÄMN TERRÄNG FRÅN GMG
GMG lanserar sina nya saxliftar GMG 3394-
RT-T och GMG 6094-RT för ojämn terräng. 
Standardfunktioner inkluderar snabba res-
hastigheter, tyst läge, upp till 1250 kg platt-
formsliftkapacitet vid full höjd, auto- och ma-
nuell nivellering för stödbenen, oscillerande 
axel, autoselect för fyrhjulsdriven terräng, 
Kubota-motor och ett flertal skivbromsar. 
Dessutom medföljer två års garanti.

fört med blybatterier. Litiumjonbatterierna 
med nollutsläpp ger också betydligt mindre 
arbetsbuller, upp till 60% tystare vid min-
dre än 68dB. Batteriet är utrustat med en 2,5 
kWh 50A batteriladdare och kan laddas helt 
på mindre än 6 timmar till en betydligt lägre 
kostnad än dieselekvivalenten.

Den större Snorkel SL30RTE kan nå en 
maximal plattformshöjd på 9,0 m och lyfter 
en maximal plattformskapacitet på 590 kg. 
SL30RTE har en fast plattform på 1,72 m x 
4,23 m och väger 3,450 kg.

När SRT pratar med Zip Ups ägare Rikard 
Holmlund är han verkligen exalterad över 
den senaste tidens utveckling av Lithium-Jon-
batterierna. “Det går verkligen snabbt nu och 
marknaden kommer att se många nya och ef-
fektiva batteridrivna maskiner från oss under 
den närmaste tiden. Jag skulle vilja gå så långt 
och säga att snart kommer det vara helt ute 
med dieseldrivna maskiner inom en snar fram-
tid och det gäller i princip alla typer av liftar. 
Lithium-Jon-tekniken gör batterierna starkare, 
säkrare och har mycket längre livslängd än an-
dra batterityper. Framförallt kan de laddas till 
full styrka på mycket kort tid”, säger Rickard. 

www.zipup.se

GMG 3394-RT T (”T” som i ”Tunnel”) kallas 
av företaget själva för världens snabbaste lift 
och är specialutformad för tunnelgrävning 
och bergshantering. Hastighet och lutning 
är 10 km/h (hopfällt läge), på 4 meters höjd 
5 km/h körhastighet med upp till 9° lutning, 
på 6 meters höjd 4 km/h körhastighet med 
upp till 8° lutning, på 8 meters höjd 3 km/h 
körhastighet med upp till 5° lutning och på 10 
meters höjd 2 km/h körhastighet med upp till 
4° lutning. Arbetshöjden ligger på 11,9 meter, 
den maximal plattformshöjden på 10 m och 
liftkapaciteten på 1250 kg.

GMG 6094-RT har en arbetshöjd på 20,1 
meter, plattformshöjd på 18,2 m och en ka-
pacitet på 540 kg. Liften har självnivellerande 
stödben och kan levereras med olika extraut-
rustning, exempelvis en 230 V generator.

Dessutom lanseras även Manitou 200 ATJ-
E elektrisk artikulerad jibb för arbetsplattfor-
mar med en arbetshöjd på 20 meter, platt-
formshöjd på 18 meter, en horisontell räckvidd 
på 11,57 meter och en plattformskapacitet på 
230 kg. Körhastigheten är 5 km/h, arbetshas-
tigheten 0,7 km/h och backtagningsförmågan 
45°. Några av standardfunktionerna är däck 
utan märkning, fyrhjulsdrift och en aktiv oscil-
lerande frontaxel. Som tillval finns bland annat 
kodad antistart, SMS (”Safe Man System”) och 
säkerhetssele. Svensk generalagent för GMG 
och Manitou är Scantruck.

www.scantruck.se

NYHETER FRÅN ZIPUP OCH SNORKEL
Zip Up representerar Snorkel i Sverige och 
langar ut arbetsplattformen Snorkel SL30R-
TE som är en lithiumdriven snabblift. Snor-
kel SL30RTE är en nollutsläppslift tack vare 
litiumjonbatterier med inbyggt batterihan-
teringssystem (BMS) och en integrerad elek-
trisk drivlinje utvecklad med Hyperdrive 
Innovation. Användningen av underhållsfria 
litiumjonbatterier minskar driftskostnaderna 
med upp till 95% jämfört med en motor och 
visar sig ha 20 gånger längre driftstid jäm-



Besök oss på Nordbygg!
Monter: B12:10, Ute: 20
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SJ9253 RT – EN NY SAXLIFT FÖR 
OJÄMN TERRÄNG FRÅN SKYJACK
Skyjacks nydesignade och fullvuxna saxliftar 
för ojämn terräng inkluderar stora plattfor-
mar och höga kapaciteter. Dessa maskiner 
har även axelbaserad fyrhjulsdrift, vilket gör 
dem lämpade för användning i terräng. Lif-
tarna ingår i Skycoded-systemet, ett reläba-
serat kontrollsystem som innehåller Skyjacks 
färgkodade och numrerade ledningssystem 
för enkel felsökning och reparation.

Övriga standardfunktionerna innefattar 
bland annat SmartTorque Steg V dieselmotor, 
operatörsstyrd låsningsdifferential, begrän-
sad gliddifferens framtill och en stor platt-
form med optimal frigång över maskinens 
sida. Några av möjligheterna med Skyjacks 
saxliftar är bland annat solida däck och 3,5 kW 
remdriven generator.

HAULOTTE LANSERAR PULSEO
Haulotte har lanserat den första generationen 
av Pulseo som är en mobil, höj- och sänkbar ar-
betsplattform. Modellen heter HA20 LE och är 
tyst och smidig att arbeta med både inom- och 
utomhus. Maskinen klarar också galant at ar-
beta i ojämn terräng. Haulotte har vid utveck-
ladet av Pulseo tagit särskild hänsyn till miljön 
och då handlar det om buller, vibrationer och 
utsläpp. Maskinen är helt eldriven. Pulseo 
är särskilt lämpad för arbeten inomhus med 
däck som inte lämnar några märken efter sig. 
Den har oscillerande hjulaxlar och är fyrhjuls-

dynamisk information. Enligt Haulotte hjäl-
per en digital version av en byggnad innan den 
byggs till att minska risker och utmaningar.

Relevant produktinformation är inbäd-
dad i Haulottes BIM-objekt. Specifikatio-
nerna uppdateras kontinuerligt så att pro-
jekten hanteras med säker källinformation. 
BIM-objekten agerar som de skulle ha gjort 
i verkligheten för att säkerställa en standard 
för säkerhet, produktion och prestanda. Mo-
dellfilerna har tydliga och koncisa parametrar 
för både minimala och maximala rörelseom-
fång. Tanken är att användaren på ett enkelt 
sätt ska kunna sätta varje maskin i flera olika 
konfigurationer. Med datan kan användaren 
fastställa vilken liftmodell som krävs på ar-
betsplatsen och hitta den rätta Haulottema-
skinen baserat på deras applikationer.

Haulottes BIM-bibliotek finns på deras 
hemsidor och på BIMobject Cloud. Bibliote-
ket inkluderar idag åtta modeller: HA16 RTJ 
PRO och HA20 LE PRO artikulerande bom-
mar, HT23 RTJ PRO teleskopbommar, Com-
pact 10DX/12 DX och Optimum 8 saxliftar, 
Star 10 vertikal mastlift och HTL 4017 tele-
skoplastare.

www.haulotte.se

driven. Maskin har en låg tyngdpunkt och är 
mycket väl balanserad. Tack vare att den är så 
tystgående kan den användas på vilken tid på 
dygnet som helst utan att störa. Maskinen hål-
ler en ultrahög hastighet vid höjning och sänk-
ning av bommen och bommen roterar 360 gra-
der. Batterierna har hög kapacitet och räcker 
för en hel dags arbete. Bommen kan sänkas 
även om batterierna är urladdade. Om extra 
batterikapacitet behövs kan batterierna lad-
das under arbete direkt på liften. En inbyggd 
batteriladdare ser till att fulladda batterierna 
efter at arbetsdagen är slut. Smart designade 
kontroller i korgen gör arbetet säkert och ex-
akt. Haulottes funktioner för ökad säkerhet, 
som Activ’Shiled Bar Anti-Entrapment och 
Activ’Lighting System, har vidareutvecklats 
för ökad säkerhet. Vidare har maskinen gjorts 
enkel att underhålla. Det är lätt att komma åt 
och smidigt att felsöka. I Pulseo-generationen 
finns idag två modeller, HA20 LE och HA20 
LE PRO, både med fem års garanti.

Tilläggs bör också att Haulotte även släppt 
en ny pelarlift kallad Haulotte Star 8 S.

HAULOTTES 
BIM-BIBLIOTEK ÄR ONLINE
Haulotte har utvecklat ett bibliotek för BIM, 
Building Information Modeling, för deras 
maskinmodeller. Proffs inom bygg och infra-
struktur kan nu ladda ned BIM-modellerna 
för att virtuellt hantera projekt.

BIM gör det möjligt att planera, designa och 
sköta byggprojekt. Tack vare 3D-modellsbase-
rade objekt kan användaren visualisera sitt 
projekt i en virtuell miljö. BIM återger digitalt 
mobila arbetsplattformar och teleskoplastare 
på en arbetsplats, tillsammans med relevant 



www.bvm.se

Nya GEDA BL 2000
• Lyftkapacitet 2000 kg 
   (1300 kg med 32 A)
• Antal personer 23 
   (15 personer med 32 A)
• Lyfthastighet 40 m/min 
   (30 m/min med 32 A)   (30 m/min med 32 A)
• Maximal bygghöjd 250 m

Digital touchdisplay med bl.a 
språkval, val 63/32 A, felkoder, enkel 
programmering våningsplan, 
kan fjärrövervakas.

• Singel eller Twin på gemensam mast
• Kan användas med låga grindar och 
   fullhöjdsgrindar
• Kan utrustas med 
   fingeravtrycksläsare

Besök oss på Nordbygg
Monter B15:40. Välkommen!



A
nvändningen av minikranar inom 
bygg- och anläggning, rivning, tun-
neljobb med mera fortsätter att öka. 
Det kan Fredrik Jansson, vd för Kran-
kungen i Sollentuna, bekräfta. “Jag 

tror verkligen på konceptet med minikranar. 
De erbjuder ett användningsområde som i 
nuläget är ohotat av andra typer av kranar el-
ler liftar”, säger Fredrik.

LC-SERIEN
Fredrik framhåller särskilt japanska Maedas 
LC-serie. Det är en kran fast den ser mer ut 
som en grävare med kraftfulla larvband som 
håller maskinen på plats. Maskinen har även 
schaktblad. Vad som gör LC-serien så använd-
bar på trånga byggarbetsplatser är att maski-
nerna har låg tyngdpunkt, går på larvband 
och har inga stödben. Etableringen är ome-

delbar och förflyttningen enkel. Detta gör att 
maskinerna inte bara kan användas för kran-
lyft utan kan enkelt transportera tunga häng-
ande saker fram och tillbaka på arbetsplatsen.

En minikran med stödben är utvecklad 
för att främst lyfta och är mindre lämplig för 
transporter av gods. Men LC-serien kommer 
snabbt på plats, lyfter det som behöver lyftas 
och kan sedan även snabbt transportera god-
set till en annan plats.

“LC-serien är perfekt på trånga byggar-
betsplatser eller trånga rivningsjobb där man 
ofta behöver lyfta ner tunga betongblock eller 
liknande. Ett annat exempel är också arbete i 
tunnlar”, berättar Fredrik.

Fredrik köpte sin LC 1385  begagnad i de-
cember från norska Kranentreprenøren AS 
och fick maskinen i januari. “Maskinen är 
som ny och mycket välskött. Innan den kom 

till mig så var den på service nere hos Kranlyft 
i Göteborg”, säger Fredrik. Svenska Kranlyft 
är som bekant återförsäljare av Maeda i Eu-
ropa och Mellanöstern. 

För ett vant öga ser man att maskinen är 
väldigt lik en Komatsu-grävare och till en bör-
jan byggdes dessa kranar i Japan på Komatsu-
chassin. Men sedan några år tillbaka har Ma-
eda börjat bygga egna chassin som är exakt 
som Komatsus. Maeda och Komatsu hade ett 
nära samarbete under många år. LC 1385 har 
dock uppgraderats och heter LC 1485 om man 
köper en ny från Maeda. LC 1385 väger 15 ton 
och har en kranräckvidd på 16,7 meter, med 
jibb når den 21 meter. Den klarar att lyfta hela 
sex ton om så behövs.

NY MAEDA CC 423 LEVERERAD
När SRT träffar Fredrik Jansson vid företagets 
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starkare på minikranar 
KRANKUNGEN VÄXER SIG ÄNNU           

Fredrik Jansson på Krankungen har fått riktig smak på minikranar från Maeda. 
Nyligen levererades två Maeda, LC 1385 och CC 423, till uthyraren i Sollentuna. 
Och ytterligare en ny Maeda MC 285 är beställd.



maskinförvaring i Vällsta, Sollentuna berättar 
han att man också investerat i en ny Maeda CC 
423. Användningsområdet är riktat åt samma 
typer av applikationer inom bygg- och anlägg-
ning, rivning, tunneljobb med mera. Men CC 
423 är en mindre maskin och klarar uppgiften 
utmärkt på riktigt trånga ställen. Även denna 
modell har larvband, schaktblad och inga stöd-
ben. Den väger 4,4 ton. Maskinen är också 
perfekt i entreprenad arbeten och når hela 9,5 

meter och har en max lyftkapacitet på nästan 3 
ton. Även denna maskin beställdes i december 
och levererades i januari.

“Krankungen är i princip ensam om att er-
bjuda den här typen av maskiner och jag vet 
att det finns en efterfrågan. Ju mera våra kun-
der upptäcker att det här är perfekta hjälpme-
del på arbetsplatsen ju mer sprider det sig till 
andra. Båda maskinerna har nästan inte varit 
hemma sedan vi fick dem”, säger Fredrik.

Dessa två maskiner från Maeda är de första 
“gula” maskinerna man förvärvat och Fredrik 
är ganska säker på att det kommer att bli flera. 
Den gröna MC-serien från Maeda med larv-
band och stödben har Krankungen många av 
redan och är mycket nöjd. Men det är den fina 
mobiliteten med LC-serien som tilltalar Fred-
rik. Men sedan är ju arbetsuppgifterna ofta 
annorlunda när en kund väljer en grön eller 
gul Maeda.

FULL RULLE HOS KRANKUNGEN
Trots en hel del snack om nedgång i bran-
schen känner sig Fredrik mycket nöjd med 
konjunkturerna. “I nuläget ser vi ingen som 
helst nedgång, snarare motsatsen. Vi ökade 
omsättningen med nära 40% förra året och har 
mycket bokningar redan nu. En hel del lång-
hyror också. Det ser riktigt bra ut”, säger han.

Han tar några exempel: Samtliga MC 285 
är bokade på långjobb vilket gjort att han lagt 
en beställning på ytterligare en Maeda MC 
285. MC 815:orna är också ute på långjobb 
bara för att ge några exempel.

Vid sidan om maskinuthyrning arbetar 
Fredrik aktivt med att utforma företagets 
egna utbildningar på maskinerna de hyr ut. 
Man skräddarsyr nu utbildningar för de gröna 
och gula Maeda-maskinerna så att kunderna 
ska kunna erbjudas ett så effektivt utbild-
ningspaket som möjligt.

SRT fick också möjlighet att följa med 
Krankungens Stefan Eldeby vid Albano i 
nordöstra Stockholm. Här byggs en massa i 

nära anslutning till Stockholms Universitet. 
En av byggnaderna är klar men flera av de 
stora glasrutorna på byggnaden var felmon-
terade eller spruckna och behövde bytas. För 
ett sådant uppdrag kommer Maeda LC 1385 
väl till pass. Skanska på platsen har hyrt både 
maskin och förare från Krankungen. När den 
första glasrutan är lossad är Stefan Eldeby 
snabbt på plats med Maedan, lyfter upp glas-
rutan och transporterar den där man förvarar 
glas. Hängande last är inget problem för LC 
1385. Sedan ersätts den skadade rutan med en 
ny, transporteras tillbaka och sätts på plats. 
Utan en kran som kan transportera en häng-
ande last hade detta varit ett komplicerat mo-
ment som hade involverat flera olika fordon. 
Maeda LC 1385 klarade biffen i ett moment. 
Stefan Eldeby är lyriskt över den gula välgöra-
ren. “Det är så smidigt att man inte tror det är 
sant och det märks att även slutkunden och 
de som jobbar med glasrutorna på plats tycker 
att jobbet går så mycket fortare. Det här är ett 
kort jobb och snart är jag tillbaka på depån. 
” Men imorgon ska den vidare på nästa jobb, 
då till NCC nya huvudkontor där de ska köra 
maskinen själva och därefter väntar jobb med 
nya CC 423 på värmeverket i Södertälje. Det 
rullar på hela tiden med nya uppdrag. Kul!”, 
avslutar Stefan nöjt.”

www.krankungen.se
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Krankungen Fredrik Jansson framför 
LC 1385 och CC 423.

Skanskas bygge på Albano och LC 1385 på väg att inta sin plats.

Stefan Eldeby rattar Maedan med glasru-
tan som är sprucken och måste ersättas.

Här lastas den nya rutan för att sättas på plats 
på fastigheten.



Bomags svenska generalagent Söderberg & 
Haak har anställt Tobias Rostedt som pro-
duktchef för Bomags vägbyggnadsmaskiner i 
Sverige. Han har tidigare arbetat som global 
serviceingenjör hos Epiroc och inom väg-
byggnad för PEAB Asfalt.

Vid årsskiftet, samtidigt som Söderberg & 
Haak tog över den svenska generalagenturen 
för Bomags vägbyggnadsmaskiner, tillträdde 
Tobias Rostedt tjänsten som produktchef och 
Key Account Manager för Bomags produkter.

“Det är väldigt roligt att få ta sig an Bomags 
kommande offensiv på den svenska markna-

den”, säger Tobias Rostedt. ”Jag utbildade mig 
ursprungligen för att jobba inom asfaltsbran-
schen och jag körde faktiskt en Bomag-vält på 
ett av mina första jobb i branschen. 
Efter mer än tio år med gruvmaski-
ner känns det rätt att återvända till 
asfalt och vägbyggnad, inte minst 
därför att Bomag representerar ma-
skiner med hög kvalitet och smart 
teknik.”

Tobias Rostedt inleder sin tid 
hos Söderberg & Haak med några 
veckors internutbildning vid anlägg-

ningen i Staffanstorp och vid Bomags huvud-
kontor i Tyskland. Därefter kommer hans 
placering att vara i Örebro.

Tobias Rostedt produktchef för Bomag i Sverige

Tobias Rostedt, produktchef Bomag i 
Sverige. (Foto: Mats Thorner)

Modulärt New Silent Pack för Hatz H-serie
Hatz nya modulära New Silent Pack sänker 
bullernivån och erbjuder skydd för tre- och 
fyrcylindriska motorer i deras H-serie. Den 
baseras på Open Power Unit-motorer och 
kan därmed beställas kompletta och redo att 
användas ”ex works”.

New Silent Pack har en modulär struk-
tur och passar Hatz H-seriemotorer 3H50TI, 
3H50TIC, 3H50TICD, 4H50TI, 4H50TIC och 
4H50TICD. Praktiskt taget alla delar är iden-
tiska för alla H-serie-motorer. Ett skydd för 
dieselpartikelfiltret finns tillgängligt för Hatz 
Steg V TICD-modeller. Underhållskåporna är 
anpassade för dimensionerna på tre- och fyr-
cylindersmotorerna.

New Silent Pack har designats om från 
grunden och erbjuder en låg vikt på mindre 
än 100 kg. De trecylindriska TI- och TIC-
modellerna innefattar en inkapsling på 91 kg. 
Den största versionen, Hatz 4H50TICD, har 
en inkapsling på 98 kg. Under utvecklingen 
av New Silent Pack minskade även dimen-
sionerna på inkapslingarna med mer än 10 % 
jämfört med föregångaren.

Inspektionsöppningen kan snabbt flyt-
tas och erbjuder åtkomst till operatörssidan 
och toppen. Detta gör att alla underhållsde-
lar såsom oljefilter, oljemätsticka, oljepåfyll-
ningshals och huvudbränslefilter är lätta att 
komma åt.

Vid årsskiftet startade Maskinkanalen, en ny-
hetskanal för den svenska maskinbranschen. 
Maskinkanalen levererar sitt material via so-
ciala medier och på den egna sajten och satsar 
hårt på rörliga bilder. 

Maskinkanalen riktar sig till personal, en-
treprenörer och leverantörer av maskiner och 
utrustning till anläggningsbranscherna samt 
jord- och skogsbruk. Bakom satsningen står 
tre kända ansikten som arbetat med mark-
nadsföring, foto och film under många år, 
nämligen Joakim Barath och Jimmy Karlsson 
som tidigare arbetade för tidningen Entre-
prenadaktuellt, samt Jonny Eklund, tidigare 
marknadsansvarig Hüllert Maskin AB och 
teleskoplastarleverantören Merlo. Joakim 
Barath är känd framför kameran sedan tidi-
gare, Jimmy Karlsson har en egen bakgrund 
som skogsentreprenör och Jonny Eklund har 
lång erfarenhet av både teknik, hydraulik och 
maskiner.

Maskinkanalen levererar nyheter, infor-
mation och annonser via den egna sajten ma-
skinkanalen.se, samt via Facebook, Instagram 
och YouTube. Samtidigt som Maskinkanalen 
levererar nyheter till sina läsare och följare er-
bjuder man även tjänster inom film, foto och 
marknadskommunikation.

De startar maskinsajt 
för nya medielandskapet
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De nya QAS 5-modellerna är utvecklade för att 
klara dagens operativa utmaningar och erbjuder 
användaren tystare drift, mindre storlek, 
minskade utsläpp, snabbare parallellkoppling 
och bättre bränsleekonomi. Med andra ord 
hjälper QAS 5 dig att utnyttja din flotta bättre 
och att få högre avkastning på investeringen. 
 
atlascopco.se

QAS 5 - din 
bästa partner
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KLINGORNA SOM FÖRBÄTTRAR ARBETSMILJÖN

SÄKRARE - TYSTARE - MER UNIVERSELL - SNABBARE
Ø 350 MM ZENESIS SAFETECH SILENT

TYSTARE - MER UNIVERSELL - SNABBARE
Ø 230 MM ZENESIS SILENT EL-BAT
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Caterpillar-agenturen i Sverige
ZEPPELIN TAR HAND OM          

Den tyska Zeppelin-koncernen med verksamhet i 38 länder utökar sitt samar-
bete med Caterpillar. Zeppelin tar bland annat över distribution, försäljning 
och service av Caterpillars bygg- och anläggningsmaskiner.

23

A
ffären har godkänts av europeiska 
tillsynsmyndigheter och innebär att 
Zeppelin från och med 31 december 
2019 bland annat tog över all dist-
ribution, försäljning och service av 

Caterpillars bygg- och anläggningsmaskiner 
inklusive utrustning samt alla medarbetare 
i Sverige, Danmark och Grönland efter hol-
ländska Pon Group. Portföljen som Zeppelin-
koncernen tar hand om omfattar dessutom 
Caterpillars motorer, generatorer och driv-
linor samt hela uthyrningsverksamheten av 
entreprenadmaskiner liksom distribution 
och service av Caterpillars gruvmaskiner.

LÅNGSIKTIG
TILLVÄXT OCH BRED SATSNING
Zeppelin har en långsiktig tillväxtstrategi och 
ser en stor potential i norra Europa. Koncer-
nens mål är att marknadsandelarna ska öka 
i regionen och antalet Caterpillar-maskiner 
ständigt ska bli fler. Visionen är även att ef-
termarknadsarbetet kommer att förstärkas 

genom att reservdels- och serviceverksam-
heten utvecklas med ett ledande servicekon-

cept. Ett annat fokusområde för Zeppelin är 
utbyggnaden av en effektiv uthyrningsorgani-
sation och marknadsföring av verksamheten 
med begagnade maskiner.

“Vi ser fram emot att fortsätta Zeppelin-
koncernens framgångshistoria tillsammans 
med våra nya nordeuropeiska kollegor och 
vår mångåriga partner Caterpillar”, säger Pe-
ter Gertsmann, styrelseordförande Zeppelin 
GmbH. ”Nu kommer vi att kunna erbjuda 
skräddarsydda lösningar även för våra kunder 
i norra Europa.”

“Zeppelins framgångar bygger på medar-
betarnas motivation och engagemang”, säger 
Andreas Brand, ordförande Zeppelin GmbH:s 
företagsledning. ”Dessa faktorer har gjort 
Zeppelin-koncernen till Caterpillars största 
och mest framgångsrika distributions- och 
servicepartner globalt sett.”

NY ORGANISATION I NORRA EUROPA
Avtalet innebär att alla tillgångar som krävs 
för affärsverksamheten överförs från den hol-

Zeppelins kontor i Tyskland. 
(Foto: Zeppelin)

Peter Gerstmann, styrelseordförande för 
Zeppelin GmbH (Foto: Zeppelin)



Den enda mötesplatsen som samlar Sveriges alla maskinleverantörer på ett och samma ställe.  Se det senaste inom bygg- och 
anläggningsbranschen, prova nya maskiner,  gräv, lasta och upplev en levande maskinmässa på riktigt.  www.maskinmassan.se 

S V E N S K A  M A S K I N M Ä S S A N  S O L V A L L A  4 − 6  J U N I  2 0 2 0
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ländska koncernen Pon till Zeppelin. De be-
fintliga anställningsavtalen för de cirka 800 
Pon-medarbetarna har också övertagits av 
Zeppelin. I Sverige omfattas cirka 440 med-
arbetare på 14 platser i landet.

Som en del av expansionen omorganise-
rar Zeppelin-koncernen sina strategiska af-
färsenheter. Bygg- och gruvutrustningsverk-
samheten hanteras i norra Europa i en ny 
och egen strategisk affärsenhet som har fått 
namnet Byggmaskiner Norden (Baumaschi-
nen Nordics). Volker Poßögel, tidigare chef 
för den strategiska affärsenheten Zeppelin 

Hjullastaren Cat 982M. (Foto: Per Norell)

info@hyreskedjan.se • www.hyreskedjan.se

Hyres

Power Systems, kommer att ansvara för att 
hantera den nya affärsenheten och driva de 
nya koncernföretagen i Sverige och Danmark.

Förutom distributions- och servicesam-
arbetet med Caterpillar integrerar Zeppelin 
även SITECH-företagen i Sverige och Dan-
mark. Dessa företag är specialiserade på för-
säljning och service av produkter från den 
amerikanska teknikkoncernen Trimble.

Trimble är världens ledande tillverkare 
av maskinstyrningssystem, system för GPS-
positionering och hantering av maskinflottor. 
Företaget tillhandahåller även maskin- och 

programvara för byggplanering och styrning 
av integrerade byggprocesser.

Vidare kommer Baltic Marine Contractors 
(BMC) som har sitt säte i estländska Tallinn att 
flytta över från Pon till Zeppelin. Inom BMC 
har distributions- och serviceverksamheterna 
samlats för märket MaK som levererar båtmo-
torer i premiumklassen och stora gasmotorer 
för kraftproduktion. Zeppelin kommer att an-
svara för distribution och service av dessa mo-
torer i Danmark, Finland, Estland, Lettland, 
Litauen samt på Grönland och Färöarna.

CATERPILLAR OCH ZEPPELIN HAR 
SAMARBETAT I 66 ÅR
Zeppelin har varit aktivt inom försäljning och 
service av Caterpillars bygg- och gruvutrust-
ning samt Cat- och MaK-motorer sedan 1954. 
Under åren har koncernen ständigt utvidgat 
sitt distributions- och serviceområde samt sin 
portfölj av produkter och tjänster.

I dag arbetar Zeppelin inte bara i Tyskland, 
Österrike, Tjeckien och Slovakien utan även i 
stora delar av Ryssland, i Ukraina, i Turkme-
nistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Armenien 
och Vitryssland.
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F
örsta företaget i vår lista är Bosch, som 
lanserar högeffektsbatteriserien Pro-
Core 18V med 4,0, 8,0 och 12,0 Ah, till-
sammans med vad de kallar världens 
första uppkopplade laddare för profes-

sionella, GAL 18V-160 C Professional. De nya 
batterierna har högre prestanda och längre 
livslängd än tidigare generationers 18 V bat-
terier och är kompatibla med det befintliga 
sortimentet.

Compact-batteriet ProCore 18V 4,0 Ah är 
konstruerat i ett skikt vilket gör det mindre 
och lättare än standardbatterier i två skikt, 
men erbjuder samma effekt. Performance-
batteriet ProCore 18V 8,0 Ah har en effekt 
som kan jämföras med aggregat på 1600 watt 
vilket lämpar sig för bredare användningsom-
råden och uppgifter som kräver högre kapa-
citet. Endurance-batteriet ProCore 18V 12,0 
Ah används för krävande tillämpningar med 
sladdlösa borrhammare, vinkelslipar och cir-
kelsågar. Laddaren GAL 18V-160 C Professio-
nal erbjuder en laddningsström på 16 A och 

 Elverktyg  

 HÄR ÄR NYHETERNA 
Det råder ingen brist på 
sladdlösa och batteridrivna 
nyheter. Alltfler företag sat-
sar på eldrivet och i Svensk 
Rentals årliga temaartikel 
om elverktyg finner du bland 
annat borrhammare, kap-
maskiner och en alldeles ny 
serie högeffektsbatterier.

laddar ett ProCore 18V 12,0 Ah batteri till 80 
% på cirka 35 min. Den har en connectivity-
funktion som gör att användaren kan ansluta 
laddaren till sin smarttelefon via Bosch Tool-
box-appen och få information om laddnings-
tid och batteristatus.

Bosch lanserar även sin Biturbo-serie med 
tre vinkelslipar, tre sågar och två borrhamma-
re. Verktygen är utrustade med borstlös hög-
prestandamotor och ProCore 18V-batterier 
8,0 och 12,0 Ah. Tack vare ny cellteknik i Pro-
Core-batterierna kan styrkan utnyttjas med 
endast ett batteri. Maskinerna har Drop Con-
trol, som gör att maskinen stannar om den 
träffar marken vid fall, och KickBack Control, 
som stannar motorn om verktyget blockeras.

Vinkelsliparna GWS 18V-15 C, GWS 18V-15 
SC och GWX 18V-15 SC kapar upp till 50 % 

snabbare än tidigare modeller. Deras nya kap-
nings-, skrubbnings- och slipningsfunktioner 
breddar maskinernas användningsområden.

Handcirkelsågen GKS 18V-68 GC har ett 
främre bygelhandtag som möjliggör enkel 
styrning även vid geringssågning. Sågdju-
pet har ökats till 68 mm. Med Connectivity-
funktionen kan användaren anpassa hastig-
heten med sin mobiltelefon under arbetets 
gång. GKT 18V-52 GC är den första insticks-, 
kapnings- och geringssåg med dragfunktion 
i Bosch 18 V serie. Tack vare sin kompakta 
form och sitt 11 mm väggavstånd är den enkel 
att arbeta med nära kanter. GCM 18V-216 är 
Bosch första batteridrivna kap- och gerings-
såg med ett sågdjup på 70 mm.

Borrhammaren GBH 18V-45 C har trots sin 
låg vikt en slagenergi på 12,5 joule. Verktyget 
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har 25 mm borrdiameter och klarar att borra 
genom 30 cm tjock betong upp till tio gånger 
på en laddning. GBH 18V-36 C är den mest 
kompakta batteridrivna borrhammaren i SDS 
Max-segmentet och dess effekt motsvarar en 
sladdansluten maskin på 1000 watt. Verkty-
gen kan parkopplas och har försetts med en 
interaktiv display som ger en överblick över 
maskinens status samtidigt som inställning-
arna kan anpassas under användning.

NY MURSPÅRFRÄS 
OCH BORRHAMMARE
Dewalts nya batteridrivna murspårfräs 
DCG200 har enligt dem själva en prestanda 
som matchar en nätansluten 230 V modell. 
Verktyget ingår i 54V XR Flexvolt-serien och 
är anpassad för att fräsa ut spår för kablar, led-

ningar och rör. Murspårfräsen har en arbets-
hastighet på 9000 varv/min och ett maximalt 
skärdjup i massiv betong på 32 mm som kan 
justeras verktygsfritt utifrån önskemål och 
skärbredd. Den regleras mellan 8 och 35 mm 
med hjälp av inbyggda distanser.

DCG200 inkluderar även säkerhetsfunk-
tioner som erbjuder skydd mot farliga par-
tiklar, minskad bullernivå och reducerad risk 
att utsättas för allvarliga skador. Den ingår i 
Dewalts sortiment med extra säkra verktyg, 
Perform & Protect, och uppfyller därför strik-
ta säkerhetskrav. Den är till exempel utrustad 
med trådlös teknik för uppkoppling av verk-
tyg till mobila enheter, Wireless Tool Con-
trol, vilket gör att den kan kopplas ihop med 
Dewalts M-klassade batteridrivna dammsu-
gare DCV586. Detta reducerar även buller 
eftersom enheterna då kan styras samtidigt 
med automatisk start/stopp så att dammsu-
garen inte går i onödan när murspårfräsen 
stängs av. DCG200 är dessutom utrustad 
med inbyggd motorbroms och e-koppling. 
Verktygsfria snabbspärrskydd gör det enkelt 
att byta ut kapskivorna vid behov.

Dewalt lanserar även 
den nya batteridriv-
na borrhammaren 
DCH773 54V XR Flex-
volt på 10 kg med en 
slagstyrka på 19,4 

Joule och med en maximal borrkapacitet på 
52 mm i massiv betong. Borrhammaren leve-
reras med extra integrerat 54 V batteri för att 
spara tid och förenkla användningen så att 
användaren aldrig behöver stå utan ström. 
Även denna nyhet ingår i Perform & Protect-
sortimentet, vilket innebär att den har vibra-
tionsexponering på 10,1 m/s2 tack vare Active 
Vibration Control-handtaget, samt ett anti-
rotationssystem som upptäcker och reagerar 
direkt genom att slå av strömmen om man 
är på väg att tappa kontrollen över verktyget. 
DCH733 är kompatibel med Dewalts nya ge-
nerationen dammsugare och dammsystem. 
Lanseringen av DCH773 innebär också att 
Dewalt närmar sig målet att kunna ersätta 
nätanslutna SDS Max borrhammare med 
batteridrivna. Nu finns tre olika modeller på 5 
kg (40 mm), 8 kg (45 mm) och 10 kg (52 mm). 
I år kommer även en variant på 6 kg (45 mm).

Murspårfräsen och borrhammaren är bara 
två nyheter i Perform & Protect-sortimentet. 
Några andra nyheter är DWH161 18V XR 
dammutsug universal, DWH201D SDS-Plus 
dammutsug, DWH079D dammhanterings-
system och DCV586M 54V XR Flexvolt 
dammsugare med inbyggd Wireless Tool 
Control och Air Lock-låskoppling på slangen. 
Perform & Protect är resultatet av ett tolvårigt 
utvecklingsarbete och fokuserar på damm-
hantering, vibrationsreducering och teknisk 
verktygskontroll.
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EN UPPSJÖ NYHETER FRÅN FLEX
Flex släpper ett flertal nya produkter. En av 
dem är en ny batteriborrhammaren CHE2-
26 18V EC, 2,5 och 5.0 Ah. Dess elektroniska 
styrsystem EMS skyddar maskinen, förlänger 
livslängden och ökar effektiviteten. Den har 
dessutom kolborstfri motor för ökad effek-
tivitet och längre livslängd, samt en motorn 
med 2,6 J slagenergi och hög avverknings-
prestanda. Andra funktioner är ett verktygs-
fritt byte av borrchuck och ett rotationsstopp 
för mejsling. Funktionsväljaren består av fyra 
funktioner: borrning, hammarborrning, bil-
ning och mejsling. Handtaget är fribärande 
och ergonomiskt med gummigreppyta. Vi-
brationer reduceras av ett fjädrande spjäll 
och en vibrationsdämpning mellan huset och 
handtaget. Borrhammaren är lämpad för dag-
lig användning till borrning och bilning i be-
tong, murverk, trä och metall. Max borr: stål 
13 mm, betong 26 mm, trä 30 mm.

Den andra nyheten är den kompakta 
dammsugare VC6-LMC 18.0, 2,5 och 5.0 Ah. 
Den bärbara batteridammsugaren har manu-
ell filterrengöring för 6 liter, klass L, och är 
smidig att ha med sig för mindre mobila slip-
ningsjobb där slipmaskin enkelt kopplas till 
dammsugaren hängande på axeln. Det finns 
två lägen, varav den ena är Eco-mode som 
förlänger batteriets användningstid. Damm-
sugaren kommer med en smidig kompakt-

slang som kan dras ut 0,5-2,5 m. 12000 Pa. 
Filteryta: 3000 cm2.

Nyhet nummer tre från Flex är en batteri-
sticksåg, JS18.0-EC, 2,5 och 5,0 Ah, som även 
den har det elektroniska styrsystemet EMS. 
Verktyget har även en kolborstfri motor med 
hög verknings- och prestandagrad, samt steg-
lös inställning av såghastigheten. Varvtalsnivå-
er är på 1-5 + A. 0-3500 varv/min. Slag: 26 mm. 
Pendelrörelsenivåer: 4. Svängradie: 0-45°. Max 
skärdjup: trä 120 mm och stål 8 mm.

Flex nya kolborstfria, fyrväxlade borr-
skruvdragare DD4G 18 EC möjliggör hastig-
hetsanpassningen på maskinen till just det 
materialet man arbetar med. Varvtal: 460 / 
910 / 2100 / 4200 varv/min. Avtagbar chuck: 
1,5-13 mm. Vridmoment: 64 / 135 Nm. Den har 
låga vibrationer (<2,5 m/s²) och utskjutbart 

stödhandtag i tre lägen. Detta verktyg inne-
fattar också EMS.

Flex nya kolborstfria tigersågen RSP DW 
18.0-EC, 2,5 och 5,0 Ah, har pendelfunktion 
och ett dubbelt antivibrationssystem som 
ger 40 % lägre vibrationer. RSP DW 18.0-EC 
är utvecklad enligt Auto Tuning Vibration 
Absorber-tekniken. Detta verktyg innefat-
tar också EMS, samt mjukstart, steglös varv-
talsreglering och verktygsfritt sågbladsbyte 
med utstötningsfunktion. Slagtal: 0-3000 v/
tim. Slag: 32 mm. Max tjocklek: trä 300 mm 
och metall 20 mm. Pendelinställning från 0-3 
mm.

Detta är dock inte den enda nya tigersågen 
Flex lanserar. Sågarna RS 13-32 och RSP 13-32 
har 1300 W motorer för snabb avverkning 
och med en lång livslängd. Deras dubbel-
lagrade lyftstångsstyrning med vibrationsba-
lansering för avlastat arbete ger snabba såg-
ningar även för tuffa jobb. Andra funktioner 
är LED-ljus, verktygslöst sågbladssystem för 
snabbt byte av blad, sågbladsomställning 
180° för sågning över huvudet, halkfritt gum-
migrepp och damm- och stänkskyddad lyft-
stångsstyrning som främjar en lång livslängd 
även när verktyget används ofta. RSP 13-32 
har även en steglös pendelinställning från 
0-3 mm. Slaglängd 32 mm. Tomgångsslagtal 
0-3000 varv/min. Max material: trä 230 mm 
och metall 20 mm.



Branschmässan för allt inom accessutrustning
Inframässan, Bredden, Stockholm
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Blandarmaskinen MXE 18.0-EC, 2,5 och 5,0 
Ah, är kolborstfri och tvåväxlad för behaglig 
arbetsmiljö med ergonomisk design och låga 
vibrationer (< 2,5 m/s²). Trestegshastighets-
reglage gör att man säkert kan välja den blan-
darhastighet utan att avbryta arbetet. Robust 
aluminiumhus skyddar också batteriet från 
skador vid till exempel fall eller under trans-
port. Skyddskåpan över motorhuset leder kyl-
luftflödet och förhindrar till exempel inträng-
ande av stänk. Det flexibla gummiskyddet över 
strömbrytaren förhindrar inträngande smuts. 
Maskinen har även ergonomiskt designat 
gummerande handtag och fyrhörnsgummi-
skydd. Max blandarvisp: Ø120 mm. Varvtal 
växel 1: 0-210 / 325 / 530 varv/min. Varvtal växel 
2: 0-320 / 490 / 780 varv/min.

Andra nyheter från Flex är bland annat 
arbetsbelysningen DWL2500 18 V, en LED-
fullspektrumbelysning med max 3000 lumen 
och lång användningstid på upp till 30 timmar 
på en laddning (300 lm). Med Bluetooth-app 
får man belysningsstyrning av upp till fyra 
olika lampor samt inställning av ljusstyrkan på 
fem olika nivåer. Den har även en all-daylight-
funktion för inställning av färgtemperaturen i 
fem steg på 2500-6500 K, samt integrerad po-
werbank. En annan nyhet är Flex arbetsplatsra-

dio RD 10.0/18-0 med 2 x 10 W högtalare med 
extra basförstärkning och en storlek på 369 x 
212 x 201 mm. Högtalaren är IP64-klassad och 
har även Bluetooth-funktion och DAB+.

FRÄSMASKIN OCH 
KAPMASKIN FRÅN GALESKI
Atlas Max 82 heter den nya fräsmaskinen 
för torrbearbetning från Galeski. Maskinen 
är försedd med mjukstart och är designad 
med lång slang med smart fastsättning för 
anslutning till dammsugare, samt alumini-
umkonstruerat skydd för maximal "dammå-
tervinning". Fräscylinderns rotation kastar 
bort materialet i samma riktning som dam-
mutsugningen. Den handhållna fräsen är 
utformad med höjdjustering för att enkelt ta 
bort exempelvis kakellim, beläggningar och 

fyllnadsmedel. Avlägsnande av giftiga materi-
al som PCB, asbest eller bitumen för sanitets-
ändamål ska utföras av yrkesverksamma som 
har utbildning. Fräsmaskinens produktförde-
lar är enligt svenska generalagenten Matek 
god dammåtervinning, överbelastningsskydd 
och spindellåsning för enkelt verktygsbyte. 
Användningsområden innefattar fräsning av 
betong, epoxy och terrazzo.

Galeski släpper även den nya kapmaskinen 
Smart-Cutter 1700 Vario för kapning och fräs-
ning av sten- och keramikplattor. Denna ma-
skin kapar bland annat plattor av granit, mar-
mor och cement. Den fräser även fogar upp till 
40 mm djupa. Smart-Cutter är speciellt kon-
struerad för plattläggare med sina möjligheter 
till fogfräsning, kapning och skärning av smala 
remsor från plattor. Produktfördelar enligt 
Matek innefattar variabel hastighet, kompakt 
utformning, enkelt verktygsbyte och inbyggd 
dammsugaranslutning. Användningsområden 
är torrkapning och torrfräsning.

BATTERIDRIVEN DIAMANTBORRNING 
OCH MYCKET MER FRÅN MILWAUKEE
Milwaukee släpper världens första batteri-
drivna proffsmaskiner för diamantborrning, 
betongkapning och bilning. Nyligen lanse-
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rades ett batteridrivet kärnborrsystem för 
kärnborrning med diamantverktyg i armerad 
betong upp till diametern 150 mm, en batteri-
driven betongkap för klingor med diametern 
350 mm och ett batteridrivet bilningsspett. 
Serien där maskinerna ingår kallas Milwau-
kee MX Fuel och omfattas även av en bat-
teridriven belysningsmast och en batteridri-
ven rensmaskin för avlopp. De övergripande 
egenskaperna i serien är bland annat inga av-
gaser, inget krångel med startsnöre och upp-
start och ingen blandning av bensin och olja.

En annan nyhet inom MX Fuel-serien är 
kapmaskinen MXF COS350 MX Fuel 350 mm 
för 350 mm klingor med kraft nog att kapa 
armerad betong. Om maskinen skulle slå 
upp i ansiktet på användaren slår RapidStop-
funktionen till och stannar klingan omedel-
bart. Ett klingskydd täcker så att klingan inte 
blottläggs.

I samma serie ingår även diamantborrma-
skinen MXF DSD150 MX Fuel 150 mm som 
klarar att borra hål upp till 152 mm. Det unika 
är den avsevärt förkortade etableringstiden. 
Maskinen borrar både torrt och vått. Maski-
nen har två växlar med laseretsade hastighets- 
och kapacitetsmarkeringar på metallhuset.

Milwaukees nya batteridrivna bilnings-
hammare MXF DH2528H MX Fuel 25 kg ger 
hög slagenergi och klarar 12 meter bilning per 
laddning. Bilningshammaren har en 28 mm 
spett och levererar, enligt Milwaukee, samma 

kraft som bensin-, nät- och tryckluftsdrivna 
maskiner.

Belysningsmasten MXF TL MX Fuel är 
lättviktig och etableras snabbt på arbets-
platsen. Den är försedd med TrueView high 
definition-ljuskälla med 27000 lumen vid 
nätanslutning (AC) och 20000 lumen vid 
batteridrift för både riktat ljus och områdes-
belysning. Kort om några andra nyheter som 
släpps samtidigt med MX Fuel-serien är den 
batteridrivna betongkapen M18 FCOS230-
0, den batteridrivna kap-/gersågen M18 
FMS305-121, dyckertpistolen M18 FN18GS-
202X och slagborrmaskinen M18 ONEPD2-
502X. Man släpper också tigersågen M18 
ONESX-0 och anläggningsbelysningen M18 
ONESLS-0. Längre fram under året kommer 
en rad andra nya batteridrivna maskiner från 
Milwaukee. Mer information om Milwaukees 
nya MX Fuel-produkter finner du i vår repor-
tage från deras produktlanseringsevent i Eu-
ropa på sidorna 36-38.

Utöver MX Fuel-serien släpper Milwau-
kee även en ny M18 Fuel handöverfräs som 
kombinerar den kraft, hastighet och juster-
barhet som krävs för att göra rena fräsningar 
i en mängd olika typer av material. Verktyget 
kan fräsa upp till 115 m kantrundning på 9,5 
mm i ek på en laddning av 5,0 Ah-batteriet. 
Fräsen kombinerar tre funktioner från Mil-
waukee: en kolborstfri PowerState-motor, ett 
RedLithium-Ion-batteri och RedLink Plus-

elektronik. PowerState-motorn gör att fräsen 
enligt Milwaukee får samma effekt som en 
nätdriven motsvarighet och levererar 31 000 
varv/min. Med det variabla hastighetsreglaget 
kan användaren välja en hastighet på 10000-
31000 varv/min.

Utrustad med ett M18 RedLithium-Ion 
5,0 Ah-batteri har fräsen en kapacitet på 
upp till 150 meter kantrundning på 9,5 mm 
i ek, vilket innebär att användaren slipper 
sladdar och inte behöver avbryta arbetet för 
att ladda batteriet. Fräsen är konstruerad 
med bland annat en mikrojusteringsratt och 
makrojusteringsknapp för snabb och exakt 
höjdjustering vid detaljarbeten, en 100 mm 
bottenplatta och dubbla LED-lampor som 
belyser arbetsytan.

Milwaukee lanserar även en ny kompakt 
batteridriven M12 Fuel vinklad slipmaskin. 
Det nya verktyget erbjuder bland annat fyra 
hastigheter och en kompakt storlek. Liksom 
övriga M12 Fuel-produkter använder den 
också PowerState-motor, ett RedLithium-
Ion-batteri och RedLink Plus-elektronik, med 
målet att ge snabbare avverkning och mer 
kraft jämfört med tryckluftsverktyg. Tack 
vare verktygets batteriteknik slipper använ-
daren kompressor, slangar och tillhörande 
dagligt underhåll. Slipmaskinen ingår i M12-
systemet, ett batteridrivet kompaktsystem 
med fokus på hållbarhet och kraft i trånga 
utrymmen.
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Tionde omgången av Apexmässan utsåld
I år kommer mässområdet på arbetsplatt-
formsmässan Apex vara 10 % större än år 
2017, vilket bland annat beror på att mäss-
san återvänder till MECC i nederländska 
Maastricht, efter två omgångar på RAI i 
Amsterdam.

Över 100 företag kommer att närvara den 
9-11 juni för att ställa ut nyheter inom access. 
Mässan organiserar av I.P.I. BV och KHL 

Group, sponsras av tidningen Access Inter-
national och stöds av International Powered 
Access Federation, IPAF. Vad som utmärker 
detta år är det höga antalet batteriteknologi-
utställare, i år fler än tio, vilket enligt mäss-
san återspeglar det växande intresset i andra 
bränslen än diesel. Det växande inflytandet 
från kinesiska leverantörer märks också av 
med över 15 utställare därifrån.

På mässan kommer det finnas fler olika 
leverantörer och typer av utrustningar, bland 
annat självdrivna plattformar, billiftar och 
tornkranar. Mässan besöks av maskinmäk-
lare, komponentleverantörer och mjukvaru-
företag och kommer liksom tidigare hållas i 
anslutning till International Rental Exhibi-
tion, IRE, och European Rental Associations 
årliga konferens den 10-11 juni.

Sedan flera år tillbaka erbjuder 
det svenska rentalbolaget Lam-
bertsson produkter från Wacker 
Neuson. Efterfrågan på utsläpps-
fria bygg- och anläggningsmaski-
ner har ökat och Wacker Neuson 
erbjuder en bred portfölj med 
batteridrivna lösningar.

Wacker Neuson har redan tre 
batteristampar, tre vibratorplat-
tor och stavvibratorsystem som 
drivs med uppladdningsbara bat-
terier. Oavsett om det gäller stav-
vibratorn IEe, vibratorplattorna 
AP2560e, AP1840e eller AP1850e 
samt de batteridrivna stamparna 
AS30e, AS50e och AS60e: Alla är 
alltid körklara tack vare det mo-
dulära systemet med utbytbart, 
uppladdningsbart batteri. Dess-
utom finns en eldriven hjullas-
tare, en band- och en hjuldriven 
dumper, samt från våren 2020 
också en eldriven minigrävmaskin 
i portföljen med nollutsläppsma-
skiner hos Wacker Neuson. Med 
dessa lösningar kan kunderna i 
stort sett driva en hel byggplats i 

innerstadsområden utsläppsfritt 
och mycket tyst.

“Vi ser att uthyrningsbranschen 
i Skandinavien i allmänhet går bra”, 
säger Fredrik Eklund, assistent till 
företagsledningen Wacker Neuson 
Skandinavien. ”Det finns helt klart 
en utveckling i riktningen mot el-
drivning och byggmaskiner med 
uppladdningsbara batterier.”

Lambertsson är ett av de största 
rentabolagen i Sverige. Nästan 
hela Wacker Neusons portfölj med 
nollutsläppsmaskiner finns i deras 
utbud. Inom segmentet för mark-
komprimering erbjuder Lamberts-
son sina kunder olika batteridrivna 
vibratorplattor och stampmodel-
ler. Dessutom finns nästan alla 
kompaktmaskinerna i maskin-
flottan: den eldrivna hjullastaren 
WL20e, den eldrivna hjuldumpern 
DW15e, liksom den eldrivna band-
dumpern DT10e. Minigrävmaski-
nen 803 Dualpower, där  maskinen 
vid behov kan anslutas till det elhy-
drauliska aggregatet HPU8, kom-
pletterar utbudet.

LAMBERTSSON SATSAR PÅ WACKER 
NEUSONS UTSLÄPPSFRIA MASKINER

Ledande leverantör av teleskoplastare
www.hullert.se   |   0512-30 16 20   |   info@hullert.se

Lyft med oss!

NyaNya  
S Plus-serien S Plus-serien 

är här!är här!

Utveckla din verksamhet med 
teleskoplastare från Merlo.



Nu utökar vi vår WEDA-portfölj 
och erbjuder pumpar för dränering, 
slampumpning samt en helt ny serie 
slurry applikationer. 

atlascopco.com

Nyhet!

Dräneringspumpar - WEDA D Slampumpar - WEDA S Slurrypumpar - WEDA L

Dräneringspumpar - WEDA D Slampumpar - WEDA S Slurrypumpar - WEDA L

VATTENDENSITET  
UPP TILL 1100  kg/m3

VATTENDENSITET  
UPP TILL 1400  kg/m3

VATTENDENSITET  
UPP TILL 1700  kg/m3

MED 
TOPPUTLOPP

MED
BOTTENSIDOUTLOPP

MED
BOTTENSIDOUTLOPP
OCH TOPPUTLOPP

HANTERING AV   
FASTA ÄMNEN 4-12 mm

HANTERING AV   
FASTA ÄMNEN 25-50 mm

HANTERING AV   
FASTA ÄMNEN 20-60 mm

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

A WIRTGEN GROUP COMPANY

www.wirtgen-group.com/sweden

Kompakt 
och Flexibel
H-SERIEN COMPACTLINE ALLROUND 
MASKINEN FÖR JORDPACKNING

CLOSE TO OUR CUSTOMERS. Kompakta mått, innovativ drivlina, intuitiv att handha med perfekt runtomsikt – detta är några av 
de fördelaktiga egenskaperna hos H-seriens CompactLine.
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B
atteridrivna handverktyg är i princip 
det som gäller på byggarbetsplatsen 
idag. Det är sällan man ser ett hand-
verktyg med sladd numera. Det har 
gått snabbt med utvecklingen av bat-

terierna. De har blivit mindre och kraftfullare, 
säkrare med mindre risk för överhettning och 
brandrisk och de kan idag laddas till full styr-
ka på knappt en timme.

NU ÄVEN BATTERIDRIFT FÖR PROFFSEN
Men än så länge funkar batterierna bara på 
små verktyg, trodde vi, tills för bara några 
veckor sedan. Bland de tunga proffsanvän-
darna som exempelvis betonghåltagare, ri-
vare, de som jobbar med tunga handhållna 
kapmaskiner eller mejselhammare var utsik-
terna för batteridrift och lättare maskiner inte 
så hoppfulla.

Uppfattningen bland professionella be-
tonghåltagare och rivare har varit att det i 
nuläget är närmaste omöjligt att sätta bat-
teridrift på professionella kärnborrsystem, 
fullstora betongkapar och bilningsspett. Bat-
terier med dagens teknik skulle bli alldeles för 

MILWAUKEES          

paradigmskifte
Det som branschen inte trodde skulle hända på flera 
år har hänt. Milwaukee släpper världens första batte-
ridrivna proffsmaskiner för diamantborrning, betong-
kapning och bilning.

stora och tunga. Och så mitt i allt detta går nu 
tillverkaren Milwaukee, som ägs av Techtro-
nics Industries, och gör raka motsatsen. Ny-
ligen vid ett stort produktlanseringsevent i 
Europa lanserades ett batteridrivet kärnborr-
system för kärnborrning med diamantverktyg 
i armerad betong upp till diametern 152 mm, 
en batteridriven betongkap för klingor med 
diametern 350 mm och ett batteridrivet bil-
ningsspett.

För nördiga journalister inom byggindu-
strin är detta ett enormt genombrott, ett pa-
radigmskifte för eldrivna handverktyg och ma-
skiner. Man kan bara gissa var det här ska sluta.

NYA MX FUEL-SERIEN
Serien där de nya och revolutionerande maski-
nerna ingår kallas Milwaukee MX Fuel och är 
sannerligen maskiner med noll utsläpp. För-
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Kraft som en bensindriven kap.Batteridriven vattentillförsel. Inget mera 
pumpande.

Smidig och lätt etablering.

serien och båda batterierna passar till alla ma-
skiner i serien. Det största, MXF XC406 har 
en kapacitet på 6.0 Ah och kan fulladdas på 
90 minuter. Det är försett med batteriindi-
kator, RedLink-teknologi och är kompatibelt 
med Milwaukees One-Key-system som är ett 
digitalt system för att underlätta spårning, 
hantering och anpassning på arbetsplatsen. 
Det mindre batteriet, MXF CP203 har samma 
egenskaper som det större och kan fullad-
das på 45 minuter. Batteriets kapacitet ligger 
på 3.0 Ah. Till detta kommer också laddaren 
MXF C. Samtliga produkter i MX Fuel-serien 
har gemensamt att maskinerna är försedda 
med kolborstfria PowerState-motor, RedLink 
Plus elektronik och RedLithium-batterier 
samt är kompatibla med One-Key-systemet.

MXF COS350 MX Fuel 350 mm Kapmaskin
Det här är världens första batteridrivna 

kapmaskin för 350 mm klingor med kraft nog 
att kapa armerad betong. Maskinen startas 
på någon sekund och du kan vara igång med 
kapningen omedelbart. Ett klingskydd täcker 

så att klingan inte blottläggs. Maskinen har 
prestanda i bensindriven klass med ett maxi-
malt obelastat varvtal på 5350 varv/min och 
125 mm kapdjup. Maskinen är tyst med låga 
vibrationer och har en välbalanserad vikt. 
Den har ett verktygsfritt sprängskydd och 
inbyggd slanganslutning för våtkapning som 
är kompatibel med M18 Switch Tank vatten-
spraytank från Milwaukee som också är bat-
teridriven och ingen pumpning behövs. Ma-
skinen är försedd med säkerhetsfunktioner 
som gör att den eliminerar att maskinen slår 
upp i ansiktet vid fel användning och slår helt 
enkelt av innan något händer. När maskinen 
stängs av stannar klingan omedelbart och står 
inte och snurrar som på en bensindriven kap. 
Milwaukee har också lanserat nya klingserier 
samt en kapvagn.

MXF DSD150 MX FUEL 
150 MM DIAMANTBORRMASKIN
Milwaukee släpper också världens första bat-
teridrivna diamantborrmaskin som klarar att 

SpeedCross är Milwaukees nya sortiment av diamantkapklingor.

utom de nyheter som nämnts omfattas serien 
även av en batteridriven belysningsmast och 
en batteridriven rensmaskin för avlopp. De 
övergripande egenskaperna som gäller för alla 
nya produkter i serien är inga avgaser, inget 
krångel med startsnöre och uppstart, ingen 
blandning av bensin och olja, inget motorun-
derhåll, samma kraft som bensin- och nätdriv-
na byggmaskiner men betydligt lägre vikt. Ut-
rustningen kan dessutom användas inomhus 
i stängda utrymmen utan risk för förgiftning.

Samtliga nyheter drivs med ett och samma 
batteri, ett så kallat MX Fuel RedLithium-
batteri. Batterierna är patenterad med unika 
funktioner som att skydda mot fallskador, 
vibrationer, vatten och extrema temperatu-
rer. Batteriet är försett med RedLink-elek-
troniken som gör att batteriet, maskinen och 
laddaren kommunicerar med varandra för 
at skapa en optimal prestanda och batteri-
tid. MX Fuels RedLithium-batteri använder 
den mest högpresterande och högkvalitativa 
lithiumjon-tekniken och har utvecklats i nära 
samarbete med världens ledande battericells-
utvecklare och har testats i Milwuakee Tools 
egna avancerade batterilaboratorium. Mil-
waukee har två batteristorlekar till MX Fuel-

Från vänster Trade marketing Manager Mag-
nus Karlsson, Marknadskommnikationsansva-
rige, Christine Ek och Product Manager Nordic 
Gustav Olsson på Milwaukee.
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borra hål upp till 152 mm. Det unika är den 
avsevärt förkortade etableringstiden vilket 
gör håltagningen så mycket enklare. Prestan-
dan är den samma som vid nätdrivning och 
maskin borrar både torrt och vått. Maskinen 
har två växlar med laseretsade hastighets- och 
kapacitetsmarkeringar på metallhuset. Has-
tighets 1 för upp till 75 mm diameter våt- och 
torrborrnig vid 1600 varv/min och hastighet 
2 från 76 till 152 mm borrning vid 800 varv/
min. Maskinen är försedd med Autostop-
koppling som ger bra skydd och förhindrar 
överslag om borret fastnar. Andra egenskaper 
är vattenpass-sensor, inbyggd tryckmätare 
för att opetimera hastigheten, inbyggd bat-
teriindikator samt inbyggd slanganslutning 
kompatibel med M18 Switch Tank med bat-
teridriven vattenpump. Borrfästet är 1 ¼” 
UNC plus 1/2” som passar de flesta kärnbor-
rar. Med en friktionsskiva blir kärnborrbytet 
enkelt. Maskinen passar de flesta borrstativ 
men Milwaukee har också utvecklat sitt eget, 
MXF DR255TV med 60 mm krage. Samtliga 
maskiner i serien är försedda med kolborst-
fria motorer.

MXF DH2528H MX FUEL 
25 KG BILNINGSHAMMARE
Milwaukees nya batteridrivna bilningsham-
mare är också en världsnyhet som ger hög 
slagenergi med lägre vibrationer än andra 
bilningshammare på marknaden utan sladd 
och bensin. Maskinen klarar 12 meter bilning 
per laddning. Bilningshammaren har ett 
28 mm Hex-fäste och levererar, enligt Mil-
waukee, samma kraft som bensin-, nät- och 
tryckluftsdrivna maskiner. Hammaren ger 
64 J slagenergi och lämpar sig bra för tuffa 
rivningsarbeten även inomhus och i trånga 
utrymmen tack vare att utsläppen är noll. 
Så kallad Floating Body antivibrationsteknik 
gör det möjligt att arbeta hela dagen utan att 
utsättas för hälsofarliga vibrationsskador, en-
ligt Milwaukee. Vibrationerna ligger på 5,17 
m/s2 och möjliggör sju timmars kontinuerlig 
produktivitet enligt Milwaukee. Bilnings-
hammaren är snabb och levererar 1300 slag/
minut och kan bila upp till två ton eller en 
12 meter lång (20 cm djup och 30 cm bred) 

Milwaukees nya batteridrivna betongkap.

ränna på ett MXF XC406-batteri. Bilnings-
spettets livslängd motsvarar nätdrivna ma-
skiner och är mycket servicevänlig. En servi-
celampa visar när smörjfett ska tillsättas var 
40:e timme.

MXF TL MX FUEL BELYSNINGSMAST
Effektivt och kraftfull belysning på arbets-
platsen är en nödvändighet och självklarhet 
på byggarbetsplatser idag. Det finns också 
en uppsjö av leverantörer men många belys-
ningskällor drivs med diesel eller bensin och 
kan inte användas inomhus. Med Milwaukees 
nya batteridrivna belysningstorn är lättviktigt 
och etableras snabbt på arbetsplatsen. Det är 
försett med TrueView high definition-ljuskäl-
la med 27000 lumen vid nätanslutning (AC) 
och 20000 lumen vid batteridrift för både rik-
tat ljus och områdesbelysning. Lampelemen-
ten kan justeras i olika riktningar. Tornet har 
hög mobilitet med två stora hjul och klarar 
tuff hantering. Etableringstiden är bara några 

sekunder och masten kan höjas upp till 3,10 
meter och klarar vindhastigheter på upp till 
55 km/h.

MÅNGA FLER NYHETER
Det kommer mycket nytt från Milwaukee i 
år. Kort om några andra nyheter som släpps 
samtidigt med MX Fuel-serien är den batte-
ridrivna betongkapen M18 FCOS230-0. Ma-
skinen kan användas med klingor upp till 230 
mm. Ny är också den batteridrivna kap/ger-
sågen M18 FMS305-121. Dyckertpistolen M18 
FN18GS-202X är också en nyhet samt slag-

borrmaskinen M18 ONEPD2-
502X. Man släpper också nya 
tigersågen, som Milwaukee 
en gång var först med att lan-
sera, M18 ONESX-0 och nya 
anläggningsbelysningen M18 
ONESLS-0. Längre fram un-
der året kommer en rad andra 
nya batteridrivna maskiner 
från Milwaukee.

Värt att tillägga är att Mil-
waukee i Sverige har valt att 
ställa ut på mässan DEMCON 
i Stockholm i september där 
man kommer att visa och de-
monstrera sina nya batteri-
drivna MX Fuel-serie.

www.milwaukeetool.se
Ger bra ljus inomhus.

Smidiga batteribyten.
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Med den nya resursplaneraren inom MCS-rm 
vill MCS erbjuda hyrföretag ökad produktivi-
tet och effektivare arbetsflöde. Resursplane-
raren gör det möjligt att fördela jobb till per-
soner baserat på kvalifikationer, tillgänglighet 
och geografiskt läge. Enligt MCS kan uthyrare 
med hjälp av Resursplaneraren få en bra bild av 
framtida resursbehov och uppdateringar i real-
tid från personal, för att säkerställa att tidsfris-
ter möts. Genom att allokera rätt arbetsresurs 
med rätt kunskap och kvalifikation kan hyrfö-
retag, enligt MCS, vara säkra på att de levererar 
bästa möjliga kundservice och att jobbet blir 
rätt gjort från början.

“MCS Resursplanerare underlättar sam-
arbetet internt och gör det enklare för hyrfö-
retag att möta sina tidsfrister”, berättar Nick 
Thomson, försäljningsdirektör MCS. ”Re-
sursplanerare kan matcha jobb med kunskap/
kvalifikationer och hantera ändringar i sista 
minuten på ett snabbt och enkelt sätt. Hyr-
företag säkerställer inte bara att de levererar 
bästa möjliga kundservice men även att deras 
anställda är nöjda och kan arbeta effektivt.”

MCS Resursplanerare är ett verktyg som 
låter hyrföretag planera arbete i förväg, göra 
sista-minuten-ändringar eller göra tillägg 
till arbetsscheman. Schemaläggare får även 
översikt över hur de kan använda tillgängliga 
resurser för att tillgodose behov för framtida 
jobb. Företag med personal rörliga utanför 
kontoret kan enligt Nick Thomson använda 
Resursplaneraren till sin fördel.

“Resursplaneraren beräknar automatiskt res-
tider för förare och tekniker vilket gör att man 
på ett pålitligt sätt kan bekräfta ankomsttider 
till sina kunder, och använda sina resurser på ef-
fektivaste sätt. Uppdateringar från personal på 
fältet sker i realtid, vilket ger god överblick över 
arbetets status och resurstillgänglighet.”

MCS Hyrsystem, filial till MCS Global Ltd, 
har levererat specialdesignade system för ut-
hyrningsbranschen i över 40 år. De samarbetar 
med många företag världen över och har som 
mål att med MCS-rm ge deras kunder förbätt-
rad kontroll över sin uthyrningsverksamhet, 
effektivare processer och bättre resultat.

MCS lanserar uppdaterad 
resursplanerare

Med en höjd av 97,5 meter var La Giralda 
en gång i tiden världens högsta torn. Nu ska 
klocktornet, som tillhör den världsberömda 
katedralen i Sevilla, renoveras med hjälp av 
GEDA:s byggspel och hissar.

Tornet var ursprungligen en minaret och 
konstruerades under 1100-talet då området 
tillhörde Almohadkalifatet. Med åren har tor-
net behållit sin moriska karaktär trots kristna 
förändringar under århundraden som följde. 
När nu tornet ska renoveras har det spanska 
företaget Alquiansa, som kontrakterats att 
resa de omfattande byggnadsställningarna, 
beslutat att använda det högeffektiva bygg-
spelet GEDA Maxi 120 S.

Med två lyfthastigheter och flera säker-
hetsfunktioner är byggspelet GEDA Maxi 120 
S det ideala verktyget för en effektiv och, först 

och främst, säker transport av ställnings- och 
byggmaterial. Motor med wiretrumma mon-
teras i markplanet i botten av byggnadsställ-
ningen, medan den lätta svängbara armen 
installeras på toppen.

GEDA Maxi 120 S har en lastkapacitet på 
120 kg och en lyfthastighet på 20/60 m/min.

Om inte 120 kg lyftkapacitet räcker till finns 
även version GEDA Maxi 150 S med 150/300 kg 
lyftkapacitet. Dessutom har den ett brett urval 
av tillbehör. Renoveringen är just nu i full gång, 
men än lär det dröja innan turister obehind-
rat kan fotografera det berömda klocktornet. 
La Giralda är sedan 1987 med på UNESCO:s 
världsarvslista, tillsammans med bland annat 
Egyptens pyramider och Taj Mahal, för att 
inte nämna svenska Drottningholms slott och 
Gammelstads kyrkstad.

GEDA byggspel vid 
renovering av Sevillas katedral

Flex Scandinavias serviceverkstad är auk-
toriserad för att utföra service och garan-
tireparationer för följande märken: FLEX, 
EGO Power+, WOLFF, PALLMAN, H&H 

och EXACT. Det senaste tillskottet är att 
erbjuda service på maskiner från Wolff och 
Pallman. Wolff inriktar sig på mattstrippers 
och Pallman på golvbearbetningsmaskiner.

Flex Service center är nu auktoriserad service och garanti-
verkstad också för varumärkena Wolff och Pallmann
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Bomags generalagent Söderberg & Haak vill få 
ut fler av Bomags stampar och vibroplattor på 
den svenska marknaden. Ett exempel är BT60 
och BT65 som trots en vikt på 58 respektive 68 
kg har en packningskraft på 15-17 kN.

Dessutom kan stamparna ”gå” själva. Vid 
förflyttning följer stampen med ungefär som 
en hund på promenad. Det är bara att lägga 
den ned och hålla motorn igång, så följer den 
med tack vare vibrationerna och hjulen på 

handtaget. När det gäller vibroplattor tar Sö-
derberg & Haak hem alla modeller från den 
minsta BVP 10/30 på 47 kilo, till den största 
BPR 60/65 som väger 460 kilo. Av vibroplat-
torna finns maskiner med både single direc-
tion och reverse direction. De senare går av 
egen kraft framåt eller bakåt, beroende på vad 
föraren önskar. Modellerna finns med både 
standardhandtag och vibrationshämmade 
handtag.

Söderberg & Haak storsatsar 
på stampar och vibroplattor 

Bomags vibroplatta BPR 60/65 väger 460 kilo och drivs både framåt och bakåt. 
(Foto: Mats Thorner)

Kendrill blir nordiska agenter och uthyrare av 
Ecovolves batteridrivna dumprar. Idag finns 
de i tre olika storlekar för olika projekt. De 
kan ta sig genom dörrar på 90 cm och lasta 
upp till 1500 kg.

Tack vare batteridriften kan kunden an-
vända minidumpern inomhus och i känsliga 
miljöer utan varken farliga utsläpp eller högt 
motorljud. Detta blir ytterligare ett steg för 

Kendrill i att förbättra arbetsmiljön och ar-
betsbelastningen hos kunderna. Man ersätter 
inte bara manuella bilningen med rivnings-
robotar utan nu förbättras även in- och ut-
forsling av restmaterial med hjälp av eldrivna 
minidumprar. Kendrill erbjuder både uthyr-
ning och försäljning av el-minidumprar. Ma-
skinerna finns i depåer i Stockholm, Göteborg 
och Oslo för provkörning.

KENDRILL LANSERAR BATTERI-DUMPER

Med sin nya E1-teknologi tar Hatz även 
med B- och D-seriens encylindriska mo-
torer till en mer sammankopplad fram-
tid. Målet är att användaren ska kunna 
eliminera gapet mellan tidigare meka-
niskt styrda motorer och moderna digi-
tala krav.

De viktigaste komponenterna hos E1-
teknologin är motorkontrollsenheten, 
sensorerna och bränsleinsprutaren, med 
ett elektromagnetiskt valv utvecklat av 
Hatz i samarbete med Bosch. Kontrollen-
heten mäter kontinuerligt hastigheten, 
oljetrycket, olje- och motor-tempera-
turen, driftstiden och miljömässig data 
(såsom lufttryck eller lufttemperatur). 
Dessutom är det möjligt att få motorspe-
cifik data genom Hatz nya diagnostiska 
verktyg HDS2 och via CAN J1939, exem-
pelvis för motoranalys eller underhåll. 
E1-teknologin inkluderar även ett auto-
matiskt startskydd och en tomgångskon-
troll med avstängning för att undvika för 
långa tomgångar, ineffektiv användning 
eller onödigt slitage.

Gränssnittet möjliggör ett kontinu-
erligt datautbyte med kontrollenheten, 
med dataöverföring i båda riktningar 
som gör det möjligt att analysera motor-
data och ladda över ny data. Dessutom 
kan användaren ställa in olika driftlägen, 
exempelvis konstant hastighet för vissa 
applikationer, ”eco mode” för miljökäns-
liga områden eller en justering av motorn 
för olika bränslealternativ.

 Dieselmotor med en 
 cylinder och elektroniska 
 kontroller från Hatzs 



THE ONE

LAS VEGAS
SHOW YOU NEED  

 TO SEE

NORTH AMERICA’S LARGEST  
CONSTRUCTION TRADE SHOW
CONEXPOCONAGG.COM

MARCH 10-14, 2020  |  LAS VEGAS, USA



www.SvenskRental.se •  Januari - Februari 2020 • Svensk Rental Tidning

43

Kärcher expanderar sitt produktutbud med 
tre synkrona generatorer som gör det möjligt 
att använda elektriska rengöringsmaskiner 
och andra eldrivna maskiner även där det inte 
finns något elnät.

Möjliga användningsområden är på bygg-
arbetsplatser, i jordbruksanläggningar eller 
inom kommunal verksamhet. De bensin-
drivna elgeneratorerna PGG 3/1, PGG 6/1 och 
PGG 8/3 ger kontinuerlig effekt på 2,8, 5 res-

pektive 7 kilowatt. Energin till elgeneratorn 
produceras av bensindrivna 4-taktsmotorer, 
som startas med elektricitet. Utsläppsvär-
dena är under utsläppsstandarden Stage V 
från 2019. Det finns två 230-voltsuttag och 
en utgång för 12 V likström för inkoppling av 
strömförbrukare.

Den kraftfullaste modellen PGG 8/3 är en 
trefasgenerator och har utöver 230 V även 
400 V utspänning för att försörja maskiner 
som behöver trefasström. Under använd-
ningen ger den sidomonterade LCD-skärmen 
nyckeldata som effekt och drifttid. Skydd mot 
överbelastning och låg oljenivå, samt ett kon-
taktskydd förhindrar skador. AVR-tekniken 
(Automatic Voltage Regulation, automatisk 
spänningsreglering) håller spänningen kon-
stant inom ett band så att även känsliga elek-
troniska apparater kan anslutas.

Kraftfulla generatorer 
från Kärcher för yrkesanvändare

Utökat mäss- och demo-område, livestudio 
och maskinfest – det är några av nyheterna 
för årets Svenska Maskinmässan, som äger 
rum 4-6 juni på Solvalla i Stockholm.

Till 2020 ska mässområdet utökas för att 
kunna erbjuda monterplats till fler leveran-
törer. Dessutom utökar man demo-området 
med möjlighet för besökarna att testa fler 
maskiner. I den nya livestudion kommer det 
diskuteras med kända och branschkunniga 
profiler. När mässan stänger kl 17.00 på tors-
dagen den 4 juni håller restaurangen Ströget 
öppet, med prisutdelningar, liveband och 
underhållning av artisten Lena Philipsson. 
Dessutom utses årets snyggaste entreprenad-
maskin, tillsammans med Leveranstidningen 
Entreprenad och Maskinistgruppen.

“Många års planering resulterade i två fan-
tastiska mässor 2016 och 2018”, säger Gabriel 
Börjesson, mässansvarig Svenska Maskinmäs-
san. ”De banade vägen för en ny, kvalitativ 
mötesplats, där företag idag står på kö för att 
få visa upp sina produkter. Vi som mässarrang-
örer har tagit till oss av synpunkter från både 
besökare och utställare för att Svenska Ma-
skinmässan 2020 skall bli den bästa någonsin.”

Utökat mässområde 

Hyr In Hyr Ut är Sveriges nya sida för proffs 
som hyr in och hyr ut inom entreprenad-, 
bygg- och anläggningsbranschen. Sidans 
syfte är att knyta en direkt kontakt mellan 
maskinuthyrare samt personal och beställare.

Sajten www.hyrinhyrut.se är ett nytt kon-
cept där man som entreprenör och maskinä-
gare kan antingen söka efter maskiner att 
hyra med eller utan förare eller hyra ut sina 
egna maskiner med eller utan förare om man 
har kapacitet som inte används. 

UTHYRARE
Maskinägare kan testa att lägga upp en an-
nons med sina maskiner med eller utan per-
sonal. Man kan även lägga upp endast perso-
nal. Beställaren kan sedan kontakta uthyraren 
direkt antingen via uppgifter som lämnats i 
annonsen eller via formuläret.

Den som sökar efter maskiner, personal el-
ler maskiner med personal att hyra in söker i 

sajtens sökfält. Man kan avgränsa med län för 
att hitta de mest relevanta annonserna. Man 
kan även bläddra bland alla kategorier på för-
stasidan. Om beställaren hittar en maskin el-
ler personal han/hon tycker verkar intressant 
är det enkelt att kontakta maskinägaren direkt 
eller via formuläret som finns i annonsen.

Sajten är landstäckande och omfattar de 
flesta maskiner och utrustning som används 
av proffsen, det vill säga de entreprenörer 
som arbetar heltid i bygg- och anläggnings-
branschen. Exempel på produktområde är 
grävare, schaktmaskiner, lastmaskiner, liftar 
och kranar, asfaltmaskiner med mera. På saj-
ten kan man hyra operatörer till de maskiner 
man önskar hyra men också personal i all-
mänhet utan maskin eller verktyg. 

Företaget som står bakom www.hyrin-
hyrut.se är Prorental Media Sweden AB i 
Hästveda i Skåne.

www.hyrinhyrut.se

Hyrinhyrut.se

THE ONE

LAS VEGAS
SHOW YOU NEED  

 TO SEE

NORTH AMERICA’S LARGEST  
CONSTRUCTION TRADE SHOW
CONEXPOCONAGG.COM

MARCH 10-14, 2020  |  LAS VEGAS, USA



Svensk Rental Tidning • Januari - Februari 2020  • www.SvenskRental.se

44

Nya produkter från Magni 
Den italienska teleskoplastartillverkaren 
Magni är just nu i processen att bygga ett ry-
kande färskt högkvarter med fabrik och an-
gränsande grundskola. Det är dock inte den 
enda nyheten hos företaget som bland annat 
lanserar en ny bom och den nya tjänsten My 
Magni.

Den nya bommen RTH 6.51 (sex förläng-
ningar) har förbättrad hydraulisk rotations-
prestanda genom sina två växlar. Axlarna 
möjliggör en dubbelt så tung last jämfört med 
den tidigare axelmodellen som användes i 
RTH 6.46. Dessutom har Magni gjort den 
del av reglerventilen som ansvarar för stabi-
liseringen proportionerlig för att ge en mer 
precis utjämning.

Från och med april kommer hela serien 
av roterande och stationära teleskoplastare 
bland annat utrustas med Steg V-motorer 
och drivlinor som möter de senaste utsläpp-
skraven. Ändringar har gjorts i hur serien 
presenteras, med 4/5 tonserien först, därefter 
6/7 ton och sist 8/13 ton. Magni har fokuserat 
på högre kapaciteter, bland annat med en ny 
modell som kan nå 51 meter. Magni har även 
implementerat en ny funktion för korrigering 
av chassins nivå på alla maskiner för situ-
ationer där bommen är högre än tre meter. 
Dessutom har de utvecklat en ny fjärrkontroll 
med ny LED-skärm och en joystick med 30 % 
bättre proportion jämfört med den äldre ver-

sionen. Byte av sändare görs genom att para 
elektroniskt istället för med kodnyckel.

En av de stora nyheterna är att Magnis 
sortiment utrustats med My Magni som gör 
det möjligt för användaren att enkelt se vart 
maskinen befinner sig och hitta parametrar 
och funktioner för att bland annat undvika 
dötid. My Magni gör det möjligt att fortsätta 
vara uppkopplad med flottan oavsett vart du 
är. Tjänsten gör det möjligt att hantera an-
vändartider och schemalagda notifikationer 
för service vilket förbättrar underhållsplane-
ringen. Maskinfelvarningar och underhålls-
historik är också tillgängliga. Notifikationer 
för geolocation i realtid visar användaren ex-
akt när en maskin lämnar ett område (geofen-
cing) och meddelar ifall maskinen används 
olovligt. Det går att slå på ett ”användarför-
bud” med stöldvarning ifall maskinen startas 
eller flyttas utan tillåtelse. Säkerhetsmedde-
landen visar om maskinen av någon anled-
ning inte fungerar som den ska eller har skad-
liga defekter. My Magni finns också som app 
på App Store eller Play Store.

Sist men inte minst bör nämnas Magnis 
sortiment av saxliftar, som innehåller både 
elektriska och off-road-diesel-modeller. De 
kännetecknas bland annat av diagnostiksys-
tem som omedelbart ger feedback på maski-
nens status, förenklat underhåll med flyttbart 
batterifack, noll utsläpp och krosskydd.

I år presenterar Wirtgen Group nya stora 
fräsar och mycket mer på över 30 mäss-
sor runtom i världen. En av mässorna är 
amerikanska Conexpo-Con/Agg i Las Ve-
gas, där Wirtgens slogsan är ”Innovation. 
Prestanda. Partners.”

På Conexpo gör Wirtgens nya stora 
fräsar W 250 Fi och W 220 Fi världspre-
miär. De ackompanjeras av ytterligare två 
stora fräsar, W 210 Fi och W 207 Fi, och 
kallåtervinningsmaskinen W 380 CRi, 
som alla tre tidigare haft premiär i andra 
delar av världen och som ställs upp i ett 
stort återvinningståg på mässan.

Dessutom visar Vögele upp sin mjuk-
varubaserade applikation WITOS Paving 
Docu, en lösning som är framtagen för 
entreprenörer som vill fånga och analy-
sera mer data än bara vägbeläggnings-
temperaturen, men som inte behöver all 
den data som ingår i den andra applika-
tion WITOS Paving Plus. Hamm, som 
specialiserar sig på kompaktion av asfalt 
och jord, visar upp sin nya pneumatiska 
hjulroller HP 180i, tandemrollern DV+ 
90i VV-S och den fjärrstyrda välten H 20i 
C P med bland annat säkerhetssköld och 
backtagningsförmåga.

Slutligen presenteras två nya produk-
ter från Kleemann: käftkrossen Mobicat 
MC 120 Z Pro och den mobila sikten Mo-
biscreen MS 952 Evo. På plats kommer de 
även Wirtgen även att ha en John Deere 
824L hjullastare som fyller Kleemanns 
mobila sikt MS 952 EVO. Det kommer 
även gå att se Kleemanns konkross Mo-
bicone MCO 11 Pro i kombination med 
grävaren 300G LC från John Deere.

MÅNGA NYHETER FRÅN 
WIRTGEN PÅ CONEXPO
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Walter Sund har de senaste 16 
åren varit ett av Tyrolits uppskat-
tade ansikten utåt i Norge. Nu 
blir hela Norden hans arbetsfält 
då Walter utsetts till Tyrolit Con-
struction Manager Nordic.

De är många i branschen i 
hela Norden och förövrigt hela 
Europa som känner Walter Sund. 
Walter började arbeta för Tyro-
lit redan 2004. Under de första 
åren fram till 2008 drev han med 
framgång Tyrolit Construction i 
Norge som egen företagare. Un-
der 2008 blev han fast anställd 
för Tyrolit och utsågs till försälj-
ningschef i Norge. Sedan den 
första november 2019 är Walter 
Sund ansvarig för Tyrolits bygg-
produktdivision i hela Norden 
vilket omfattar Danmark, Fin-
land, Norge och Sverige.

“Det känns som en fantastisk 
utmaning och jag uppskattar att 
fått förtroendet att jobba med 
Tyrolits produkter för bygg- och 
anläggning i hela Norden. Mitt 
uppdrag är att förstärka och ut-
veckla Tyrolits ställning och visa 
vilka fantastiska produkter och 
tjänster Tyrolit erbjuder.  Jag vet 
att Tyrolit kan ta en än mera ak-
tiv roll i branschens utveckling. 
Produktmässigt har vi mycket 
spännande i “pipeline” under de 
kommande åren”, säger Walter i 
en kommentar.

GEDIGEN BAKGRUND
Walter fyller 60 år i oktober i år och 

föddes 1960 i staden Fredrikstad 
som ligger i den allra sydligaste de-
len av Norge alldeles där Oslofjor-
den mynnar ut i Skagerak.

Walter är utbildad inom elek-
tronik och arbetade inom den 
sektorn fram till 1998. Under den 
perioden vidareutbildade han sig 
också som arbets- och verksam-
hetsledare. Från 1998 började 
hans karriär inom försäljnings-
arbete. Först arbetade han som 
produktchef för skruvkompres-
sorer och efterbehandlings-
system för tryckluft. Därefter 
började han arbeta med maskin-
försäljning och då i huvudsak 
verktygsmaskiner och svets. Men 
2004 började han, som sagt, att 
arbeta för Tyrolit på den norska 
marknaden.

“Jag älskar verkligen att ar-
beta med bygg- och anläggnings-
branschen. Här träffar man är-
liga människor med mycket hög 
kompetens och kunskap inom 
sitt fackområde.”

Tidningen Professionell De-
molering vill passa på att gratu-
lera Walter till den nya positio-
nen inom Tyrolit i Norden. Den 
som besöker mässan Demcon i 
september i år kommer att träffa 
Walter då han är på plats i Tyro-
lits monter på mässan. Han är 
också en av nyckelpersonerna i 
den nordiska finalen av Tyrolit 
Cutting Pro Competition som 
genomförs på mässan.

www.tyrolit.com

Walter Sund utsedd till 
Tyrolits byggdivision i Norden
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på hyresmarknaden 
BOMAG SATSAR STORT         

I år vill Bomags svenska generalagent Söderberg & Haak gå på offensiven och öka 
Bomags marknadsandel med deras stampar, vibroplattor, vältar, asfaltsläggare och 
fräsar. Rentalmarknaden anser de spelar en viktig roll för att nå deras mål.

B
omag har en lång tradition av att till-
verka maskiner för jordpackning och 
vägbyggnad. Företaget ingår i den 
franska Fayat-koncernen, som tillver-
kar och säljer maskiner och utrustning 

i hela världen. Bomag omsätter motsvarande 
drygt 8 miljarder kronor (2018) och har 2500 
anställda på fabriker i Europa, Sydamerika, 
Asien och USA. Huvudkontor med fabrik lig-
ger i Boppard, några mil utanför Frankfurt.

När Söderberg & Haak nu är ny generala-
gent i Sverige, så är målet att Bomag ska växa 
på den svenska marknaden. Företaget – som 
också har agenturen för Komatsu – har sälj-
kontor och serviceanläggningar över hela 
landet.

“Bomag vill bli väsentligt större i Sverige”, 
konstaterade Söderberg & Haaks vd Jonas 

Jaenecke i somras, när nyheten släpptes att 
Bomag valt företaget till ny generalagent. 
”Bomags vilja överensstämmer med vår egen 
ambition att stärka vår position som expansiv 
och pålitlig maskinleverantör. Vi ser också att 
vägbyggnads- och jordpackningsmaskinerna 
passar väl in i vår totala produktportfölj med 
bland annat Komatsus entreprenadmaskiner. 
Det gör vårt erbjudande till entreprenad- och 
hyresmarknaderna ännu mer attraktivt.”

HELA SORTIMENTET
I princip är alla Bomags 250 produkter be-
ställningsbara på den svenska marknaden: 
allt från stampar, de små och stora vibroplat-
torna, vältar för asfalt och jordpackning, upp 
till de asfaltsläggare och asfaltsfräsar som 
svenska kunder vill ha. Typiska hyresmaski-

ner är rörgravsvälten BMP8500 som väger 
1600 kilo och är radiostyrd. Samma sak med 
stamparna BT60 och BT65, som ibland är en 
försummad resurs för jordpackning. Trots att 
de bara väger 58 respektive 68 kilo har de en 
packningskraft på 15-17 kN.  

När det gäller vibroplattor tar Söderberg & 
Haak hem alla modeller från den minsta BVP 
10/30 på 47 kilo, till den största BPR 60/65 
som väger 460 kilo. Av vibroplattorna finns 
maskiner med både single direction och re-
verse direction. De senare går av egen kraft 
framåt eller bakåt, beroende på vad föraren 
önskar. Modellerna finns med både stan-
dardhandtag och vibrationshämmade hand-
tag.

Bomags tandemvältar för asfalt, i vikter 
från 1550 kilo upp till 10 ton, finns tillgängliga 
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Rörgravsvälten BMP8500 är radio-
styrd. (Foto: Mats Thorner)

för beställning. De största har pivotstyrning 
så att främre och bakre valsen går i olika spår, 
vilket breddar arbetsytan. Jordpackningsväl-
tar i viktklasserna från knappt 7 ton upp till 19 
ton kommer också till Sverige. När det gäller 
asfaltsläggare och fräsar kommer Söderberg 
& Haak att lyssna av marknaden och anpassa 
utbudet efter efterfrågan. Ett av de främsta 
argumenten för packnings- och asfaltsmaski-
nerna är Bomags teknik som erbjuder ett om-
fattande it-stöd och möjligheten att koppla 
ihop alla maskiner projektvis.

DIGITALA SYSTEM
Bomag har utvecklat digitala system för vält-
ning och asfaltsläggning, där appen BoMap 
och det mer avancerade programmet Asp-
haltPro är de framträdande. BoMap geoposi-
tionerar exempelvis vältar, då varje resa fram 
och tillbaka dokumenteras på display i maski-
nen, eller på smartphone. Avsikten är att ge 
stöd för föraren och dokumentation till pro-
jektledning och beställare. Samtidigt doku-
menteras temperatur och packningsgrad på 
asfalten, vilket både ger god dokumentation 
och eliminerar onödiga resor med vältarna. 
All information sparas ned och kan tas fram 

efter projektet, och utvärderas. Med Asphalt-
Pro kan hela projekt övervakas och styras 
ända från asfaltstillverkningen till logistiken 
ut till arbetsplatsen, där materialåtgången 
också övervakas. Varje maskin och bil inklu-
deras i systemet, som ger total kontroll.

MILJÖVÄNLIG DRIFT
Att leverera miljövänlig teknik är en av tren-
derna för Bomags teknikutveckling. Ion Dust 
Shield bekämpar damm vid asfaltsfräsning 
och gör att dammet från fräsningen joniseras. 

Joniseringen gör att dammet klumpar ihop 
sig, ramlar ned på transportbandet och inte 
kommer ut i den omgivande luften. Enligt 
Bomag fångar systemet upp cirka 80 % av det 
farliga kvartsdammet vid asfaltsfräsning. En 
annan mer generell trend handlar om att föl-
ja myndigheternas utsläpps- och miljökrav. 
Kraven varierar i olika länder, men med den 
gemensamma nämnaren att de blir allt tuf-
fare. Hybriddrift och gasdrift är två alternativ 
som Bomag arbetar med. Idag finns gasdrivna 
vältar, till exempel.

Bomags asfaltsfräs BM2000/75 väger över 37 ton och är liksom alla Bomags fräsar försedd 
med ett reningssystem som joniserar findammet till 80 %, så att det klumpar ihop sig. Det 
reducerar spridningen av farligt kvartsdamm med 80 %. (Foto: Mats Thorner)

Asfaltsvälten BW120 AD med gasdrift. (Foto: Mats Thorner)



B
ygg- och anläggningsbranschen i USA 
befinner sig i en kraftig uppgång. In-
frastrukturen har varit eftersatt under 
ett antal år och behovet att upprusta 
är stort. Den amerikanska regeringen 

har skjutit till ett antal miljarder dollar för att 
upprusta framförallt vägnätet, broar, viaduk-
ter med mera. Den typen av insatser kommer 

inte bara de stora bygg- och anläggningsfö-
retagen till nytta utan många mindre företag 
gynnas också då de ofta är underleverantö-
rer. Men även om landet satsar starkt framåt 
på infrastrukturen är USA ett av de länder i 
världen med den högsta utlandsskulden per 
capita. Något som dock kan vända uppåt om 
man lyckas öka den inhemska produktionen.
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 NU KOMMER  
 CONEXPO-CON/AGG I LAS VEGAS 

USAs svar på Bauma, den amerikanska maskin-
mässan Conexpo-Con/Agg arrangeras 10-14 mars 

på Las Vegas Convention Center i Las Vegas, Neva-
da. Arrangörer är den amerikanska branschförening 

AEM (Association of Equipment Manufacturers) som 
arrangerats vart tredje år sedan 1968 i Las Vegas



10-14 mars, 2020
ÖPPETTIDER

• Tisdag till fredag: 9.00-17.00 • Lördag: 9.00-15.00
• 2 800 utställare • 23 0000 kvadratmeter • 150 föreläsningar

MÅNGA SVENSKA UTSTÄLLARE
Startfältet på Conexpo-Con/Agg  är större än 
någonsin med över 2800 utställare. Även om 
mässan har en stark inhemsk prägel med över 
75 procent amerikanska utställare så är den 
en viktig marknadsplats även för utländska 
tillverkare, särskilt från Europa och Östasien. 
Från Norden ställer ett 30-tal företag ut och 
några exempel är Volvo, Epiroc, Brokk, Oil-
Quick, Engcon,  Steelwrist, Rototilt, Dinolift, 
Avant Tecno, Allu, Remu, Husqvarna med 
flera ut. Det är svårt att uppskatta antalet be-
sökare under de fem dagar mässan arrangeras 
men sist, 2017, kom 128000 personer. Förra 

mässan, 2017, hade marknaden i USA börjat 
öka men ovissheten var ändå varit stor med 
viss återhållsamt som följd. Man hade då 
precis fått en ny president i den kontrover-
sielle Donald Trump. Trump är inte mindre 
kontroversiell idag men på bygg- och anlägg-
ningsindustrin verkar han att ha en positiv 
inverkan. Dock har införandet eller ökning 
av handelstullarna haft en negativ effekt på 
marknaden vilket kanske kommer att avspe-
las på mässan med färre utställare i synnerhet 
från Asien. En annan faktor som kan påverka 
är både antalet utställare och besökare är 
spridningen av Coronaviruset. I nuläget finns 
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dock inga angivna restriktioner för besökare 
som kommer från Kina vad tidningen erfarit. 
Las Vegas, staden som aldrig sover, kommer 
med all säkerhet att fyllas av entreprenörer 
från när och fjärran som dels vill kolla in de 
senaste nyheterna och dels pröva lyckan på 
något eller några av de många kasinon som 
finns i staden. Även från Sveriges sänds flera 
delegationer till mässan, bland annat arrang-
erar branschorganisationen Maskinentrepre-
nörerna en resa till Conexpo-Con/Agg. Om 
du är en av dem som reser till Las Vegas i mars 
hittar du här intill lite information om öppet-
tider och hur mässan är indelad i olika zoner 
och utställningsytor. 

FLER MÄSSOR I EUROPA
Första kvartalet i år är ganska mässintensivt, 
särskilt i USA. I början av februari hölls den 
årliga mässan World of Concrete också i Las 
Vegas. Mässan har mera fokus på betongut-
rustning och produkterna är lättare maskiner 
rent i allmänhet. Conexpo-Con/Agg har mer 
fokus på det tunga artilleriet av maskin och 
verktyg. Det är ganska tydligt att de år som 
Conex-Con/Agg arrangeras tappar World of 
Concrete både utställare och besökare. Så var 
fallet även i år.

Ett par veckor efter Conexpo-Con/Agg 
arrangeras den enda lite större maskinmäs-
san i Europa i år nämligen Samoter i Verona, 
Italien. Samoter har ungefär samma upplägg 
som Conexpo-Con/Agg men är betydligt 
mindre. I nuläget har 450 företag valt att 
ställa ut på mässan som uppskattningsvis 
kommer att besökas av cirka dryga 60000 be-
sökare. I Europa finns tre större mässor, alla 
med internationell status. Bauma är förstås 
den största av dem. Bauma är inte bara störst 
i Europa utan alla kategorier av mässor i väl-
den. Den är också en av få mässor med riktigt 
internationell status där besökare kommer 

från alla håll i världen. På andra plats i Europa 
vad gäller maskinmässor för bygg- och an-
läggningsbranschen kommer Intermat i Paris. 
Intermat når inte riktigt upp i internationell 
status som Bauma dock då det är en väldigt 
“fransk” mässa. Samoter är även mera lokal 
än Intermat där de flesta av besökarna är från 
Italien. Italien har dock en starkare mekanisk 
industri än Frankrike vilket gör dem starkt re-
presenterade på mässan.

KORT OM MÄSSAN
 CONEXPO-CON/AGG
Men åter tillbaka till Conexpo-Con/Agg. 
Svensk Rentals internationella systertidning 
PDi Magazine och den amerikanska syster-
tidningen PDa har ett samarbete med Conex-
po-Con/Aggs arrangörer. Du hittar tidning-
arna i så kallade “Publication Bins alldeles vid 
huvudentrén till mässan. Om du kommer att 
besöka mässan passa på att ta några gratis-
exemplar. Men kom ihåg, gör som asiaterna 
gjort i många år, ta med dig ett munskydd på 
resan. Framförallt flygplanskabiner är stora 
bärare bakterier och virus. Så undvik att få 
med dig framförallt Coronaviruset tillbaka 
hem till Sverige.

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

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

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

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

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

Scandlift är sedan 1985 
auktoriserad återförsäljare av  

hela Genies sortiment.

www.scandlift.se

Sales · Parts · Service

Aerial Work Platforms

Aerial Work Platforms · Telehandlers

Used Equipment

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

Booms · Scissors · Telehandlers

www.brubakken.se

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

Hyr eller Hyrköp!
Nya Volvo grävmaskiner,

lastmaskiner och dumprar!
Service och reservdelar!

Falkenberg • O346-12345
www.autokrancentret.se 

UTHYRNINGSSYSTEM från MCS

Nöjda kunder  =  
Lönsam uthyrning

Kontakta oss på:  
08-578 770 93 

info@mcs-software.se

www.mcs-software.se
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www.matek.se

Diamantverktyg
& maskiner

för sten & betong

KVALITETSMOTORER  FÖR ALLA TILLFÄLLEN
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Husqvarnas nya borrmotorer DM 400 / DM 
430 är designade för grovhantering och tunga 
borrjobb, men de är också väldigt enkla att 
hantera oavsett arbetsförhållande. De är rik-
tiga pålitliga arbetshästar, byggda för att göra 
operatören stolt över sitt arbete.

DM 400 och DM 430 är på 3,2kW och elek-
triska enfas borrmotorer. De nya borrmoto-
rerna kombinerar såväl användarfunktion 
som stabilitet, och är dessutom utrustade 
med Husqvarnas nya inbyggda Connectivity 
– en utvecklad version av Husqvarna Fleet 
Services.

Man ser skillnaden direkt. DM 400 / DM 
430 har en ny design, ett tåligt aluminium-
hölje som är anpassat efter borrning i hörn, 
samt ett praktiskt bärhandtag som även 

Husqvarna introducerar nya kraftfulla 
borrmotorer, DM 400 och DM 430 

skyddar motorn vid hantering och trans-
port.

“DM 400 / DM 430 är designade för grov-
hantering och tunga borrjobb”, säger Håkan 
Pinzani, global produktchef för kärnborr-
ningssystem på Husqvarna.

“Men de är också väldigt enkla att hantera 
oavsett arbetsförhållande. De är riktigt pålit-
liga arbetshästar, byggda för att göra operatö-
ren stolt över sitt arbete”, förklarar han.

ANVÄNDARFUNKTION 
OCH PRESTANDA
Användaren kommer att känna igen typiska 
Husqvarna-funktioner såsom LED-indika-
torn och SmartStart-knappen (halvfart). DM 
400 / DM 430 är designade för att passa per-

fekt tillsammans med det nya DS 500-stati-
vet.

Den treväxlade växellådan gör det enkelt 
att justera varvtalet för borrdiamterar från 55 
till 530 mm för DM 400 och 100 till 450 mm 
för DM 430.

SKAPAD FÖR HÅRT ARBETE
Inuti höljet är den luftkylda, kraftiga elmo-
torn byggd med en tillförlitlig design, kon-
struerad för att tåla hög belastning utan risk 
för överhettning. Borrmotorerna är lätta att 
inspektera och serva. För att skydda motorn 
och växellåda om borrkronan fastnar, är Hus-
qvarna DM 400 / DM 430 utrustade med två 
oberoende system – en mekanisk slirkopp-
ling och Husqvarnas elektroniska överbelast-
ningsskydd, Husqvarna Elgard.

INBYGGD CONNECTIVITY
Husqvarna DM 400 / DM 430 är utrustade 
med inbyggd Connectivity – en utvecklad 
version av Husqvarna Fleet Services. Con-
nectivity samlar data och statistik över an-
vändarens Husqvarna-utrustnings tillstånd, 
däribland viktiga prestandavarningar. Tekni-
ken tillåter även trådlösa uppdateringar för 
att säkerhetsställa att maskinen alltid har den 
senaste programvaran.

Husqvarna DM 400 finns tillgänglig för 
beställning sedan i februari 2020. Husqvarna 
DM 430 kommer att finnas tillgänglig för be-
ställning från april 2020.

www.husqvarnacp.se



BOOM - HERE COMES 
THE BOOMS! “MER KORGLAST ÅT FOLKET“

Nu kommer SKYJACK´S nya SJ 45T+ och SJ 66T+ 

med imponerande 272/454kg lastkapacitet i korgen! 

Dessa maskiner är självklart förberedda för ELEVATE™, 

allt för en bättre översikt av liftarna på distans.

Tillsammans med SKYJACK´S marknadsledande räckvidd, 

AXLDRIVE™ kardan- och axelbaseAXLDRIVE™ kardan- och axelbaserad fyrhjulsdrift och 

EASYDRIVE™ körriktningsavkännande styrsystem 

blir SKYJACK´S NYA T+ modeller sanna klassledare!

Kontakta oss för mer information!

Försäljning Göteborg: Robert Páldeák 070-671 73 30

Försäljning Stockholm: Stefan Lindström 072-971 73 33



LADDA NER VÅR NYA SLIPGUIDE

Du vet väl om att du kan 
beställa dina verktyg 
direkt i vår webshop?

FÖR ETT PERFEKT
SLIPRESULTAT

www.scanmaskin.se
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