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DINO Släpvagnsliftar
Möt

Lättviktaren med bra räckvidd.

Beställ dina liftar nu och få dem i vår.

Det hjälper oss att planera vintern och du gör en bättre affär!

Kontakta oss så berättar vi mer!

Höstkampanj!

www.dinolift.com
Zip-Up Svenska AB Stockholm   
Tel 08-97 04 80 |  www.zipup.se

 Zip-Up Svenska AB Göteborg  
 Tel. 031-23 07 20 |  www.zipup.se
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EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

  12  Nytt på bygghissfronten
I år står Alimak och GEDA för nyheterna på bygghissfronten: Alimak lanserar sin förbättrade 
högfartshiss Scando 650 FC-S, medan GEDA släpper sin nya generation av allroundhissen 
GEDA Multilift P18.

Välkommen tillbaka 
till en annorlunda verklighet

30  QR-koder  

20  Kompakt    I N N E H Å L L

Återvändandet till allvaret igen, efter en gan-
ska ovanlig sommar för många, sker med en 
suck. Läget för Sverige ser betydligt bättre ut 
nu än i slutet av maj och juni. Kanske ändå 
Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnells 
strategi funkar? Idag ökar sjukdomsfallen i 
våra grannländer och många andra delar av 
världen, i länder som stängde ner helt och 
hållet medan Sverige valde att inte stänga ner. 
Istället har man trummat ut klart och tydligt 
att man ska hålla sig 
hemma om man kän-
ner sig krasslig och har 
symptom, vi ska hålla 
tydligt avstånd och 
tvätta händerna. Men 
fortsatt behöver vi 
inte nödvändigtvis ha 
munskydd. Men idag 
använder ändå gan-
ska många svenskar 
munskydd när de går 
och handlar eller ska 
röra sig där mycket 

folk samlas. Strategin höll och det har hjälpt 
Sverige att hålla hjulen snurrande ganska bra. 
Kraftfulla ekonomiska åtgärder för företagare 
och nu även enskilda näringsidkare har också 
underlättat väldigt mycket. Oerhört synd bara 
att smittan letade sig in framförallt på våra 
äldreboenden vilket hade stor betydelse för 
att landets dödstal nu närmar sig 6000. Även 
om strategin verkar varit riktig så gick något 
väldigt fel när så många människor föll of-

fer för Covid-19. Men 
det som gör att man 
suckar är att det är 
inte över ännu. Vi kan 
räkna med en lång och 
utdragen höst med 
fortsatta begränsning-
ar i vårt sätt att arbeta 
och leva. Vi kommer 
fortsatt vara begrän-
sade vad gäller exem-
pelvis resandet. Många 
länder kämpar nu med 
att få bukt med en an-

Dynamiska QR-koder gör det möjligt att 
bland annat justera innehåll bakom en kod, 
skapa koden innan innehållet är klart och 
få statistik. Det svenska företaget MyQR vill 
underlätta för bygg- och rentalbranschen 
med QR-tjänsten Verktygsservice.

Det har hänt en hel del när det gäller kom-
pakta och miljövänliga entreprenadmaskiner. 
I årets tema-artikel om nya kompaktutrust-
ningar presenterar vi flera nya elektriska 
minigrävare, kompaktlastare och dumprar.

dra våg av viruset samt med lokala kraftiga 
utbrott. Det vi ser nu är också att mässor som 
ställdes in i år och flyttades till våren 2021 bör-
jar dra ner på sin marknadsföring då det är 
ovisst om mässorna ens kan arrangeras under 
våren 2021. Intermat i Paris är ett sådant ex-
empel. Ingen vet vad som kommer att hända 
fortsatt. Det här är inte över förrän det är över. 
Svensk Rental Tidnings ägare SCOP AB ar-
rangerar mässan DEMCON som skulle hållit 
i slutet av september. Mässan är naturligtvis 
flyttad till 9-10 september 2021. Men som ett 
alternativ i år kommer man att arrangera nå-
got man kallar DEMCON Virtual Road Trip 
och är en digital presentation av en handfull 
leverantörer som skulle ha ställt ut på mässan 
i år. Mer information om satsningen hittar du 
på ett uppslag längre fram i tidningen. Jag vill 
passa på att hälsa alla välkommen tillbaka på 
jobbet och till en annorlunda verklighet som 
vi tillsammans måste göra det bästa av. 

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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GT Trading generalagent 
för Airman grävmaskiner
Upplands Bro-baserade GT Tra-
ding är ny generalagent för Air-
man grävmaskiner. De kommer 
att fokusera på Stockholm och 
Mälardalen, men vill på längre 
sikt bygga upp ett nät av återför-
säljare över hela landet.

GT Trading startades 1989 
av Tomas Abda som fortfarande 
är aktiv inom företaget. Under 
ganska många år låg företagets 
fokus främst på export av ma-
skiner, men sedan 2015 har man 
fokuserat på den svenska mark-
naden vilket gett utdelning i 
form av agenturen på den japan-
ska grävmaskinen Airman. “Vi 
har sålt Yanmar från 2015 fram 
till årsskiftet vilket har gett oss 
både mycket kunskap och en stor 
kundbas på små grävmaskiner”, 
säger Josef Said, vd GT Trading. 
“Vi driver dessutom ett eget ut-
hyrningsbolag sedan 2018 som 
servar kunder över hela Sverige 
med maskiner från 14 ton och 
uppåt.”

Agenturen på Airman fyller 
flera funktioner eftersom GT 
Trading både kan fortsätta jobba 
med kundbasen de byggt upp på 
minigrävare och också erbjuda 
Airmans högkvalitativa produk-
ter för att lansera ett lättare ma-
skinprogram. “Airman är helt och 
hållet byggd i Japan på samma 
fabrik som bygger Hitachis ma-
skiner”, säger Josef Said. “Maski-
nerna har motorer från Yanmar 
samt hydraulik från Hitachi och 
dessutom en riktigt fin hyttkom-
fort. En annan stor fördel är den 
tiltbara hytten som gör det enkelt 
att komma åt allt vid service.”

Eddie Charity har blivit för-
säljningschef och vd för Kran-
lyft UK från och med den 1 
augusti 2020. Med över 20 
års erfarenhet från branschen 
kommer han att utgöra en 
nyckelroll för Kranlyft UK:s 
tillväxtstrategi.

Eddie Charity har varit 
verksam i sektorn i hela sitt 
arbetsliv och har erfaren-
het av hydrauliska redskap, 
anläggningsuthyrning och 
byggprodukter både i Stor-
britannien och Europa. Han 
har under sin karriär utveck-
lat ett nätverk av kontakter i 
branschen. Under tio år ledde 
han operationen hos Digga 
UK i Storbritannien och an-
svarade för försäljningen i Eu-
ropa. Digga UK tillverkar och 
säljer så kallade Auger Drives 
och tillhörande delar till åter-
försäljare över hela Europa. 
De senaste fyra åren har han 
arbetat för Plantforce Rentals 
som nationell försäljnings-
chef och skötte där stora pro-
jekt, samt ansvarade för nyck-
elkunder och depåhantering.

“Vi är mycket glada över 
att Eddie Charity har blivit en 
del av vårt team”, säger Jur-
gen Vater, vd Kranlyft Group. 
“Och vi ser fram emot att 
arbeta tillsammans och vida-
reutveckla den starka grund 
vi har i Storbritannien. Han 
har en grundlig förståelse för 
våra kunder och slutanvän-
dare, stort fokus på utförande 
och har ett drivande mindset. 
Från oss alla önskar vi honom 
ett varmt välkomnande.”

Ny försäljningschef 
och vd för Kranlyft 
i Storbritannien

En ny ledning har utsetts av In-
ternational Powered Access Fe-
deration, IPAF, under förbundets 
årsstämma 2020, som för första 
gången hölls helt virtuellt på 
grund av den pågående corona-
pandemin.

Norty Turner från United 
Rentals efterträder Brad Boehler 
i rollen som President. Brad Bo-
ehler avslutade sin tjänst i ok-
tober 2019 efter att ha lämnat 
Skyjack. Karin Nars från Dino-
lift blir ny Deputy President och 
Karel Huijser från JLG blir Vice 
President. Nick Selley från AFI-
Uplift fortsätter i en ”ex officio”-
roll i ledningen, medan tre nya 
medlemmar som var temporärt 
utstationerade förra året officiellt 
ansluter sig till förbundet: Pedro 
Torres från Riwal, Julie Houston 
Smyth från Lolex och Ben Hirst 
från Horizon Platforms. Års-
stämman var den första sedan 
Peter Douglas tillträdde som vd 
för IPAF i december 2019.

”Jag vill upprepa vårt tack till 
Brad Boehler, som osjälviskt av-
gick förra året efter att ha lämnat 
sin roll på Skyjack”, sade Norty 
Turner i sitt inledande tal. ”Hans 
tjänstgöring som President var 
kortare än planerat, men hans 
ledarskap och dynamik under 
många år med förbundet kom-
mer inte att glömmas och vi i 
IPAF önskar honom väl i hans 
framtida åtaganden.”

Norty Turner uttryckte några 
viktiga mål i sin nya roll på IPAF, 
bland annat att stödja förbundets 
medlemmar under coronakri-
sen, samt att öka hållbarheten 
i branschen och integrera ny 
teknik. IPAF ska även under de 
kommande åren konsolidera och 
stärka sina kärnmarknader och 
medlemskap i exempelvis Stor-
britannien, samtidigt som man 
vill fortsätta växa internationellt 
i växande marknader och nya 
territorier, så att förbundet rea-
liserar minst 50 % av sina intäk-
ter utöver Storbritannien. Norty 
Turner kommer även fortsätta 
att arbeta för initiativ som IPAF 
Roadmap to Qualified Service 
Technician or Engineer Status 
och ny industrirelevant praktik 
för att bland annat locka unga 
människor.

IPAF:s årsredovisning 2019 
har publicerats för att samman-
falla med årsstämman och finns 
tillgänglig på engelska på deras 
hemsida. Tryckta kopior och 
översättningar på andra språk är 
försenade på grund av corona-
krisen men kommer att erbjudas 
inom kort.

NY IPAF-LEDNING 
UTSES PÅ ÅRSSTÄMMA

Från vänster, Karin Nars, Deputy President; Norty Turner, 
President; Karel Huijser, Vice President.

Ben Hirst och Julie Houston Smyth.
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Skandinaviens största 
Hilti-butik öppnar i Arlöv

6

VD-skifte i familjeföre-
taget Hüllert Maskin

För fjärde månaden i rad har barometerindi-
katorn ökat. I augusti steg indikatorn med 3,2 
enheter till 87,0. Det är framför allt starkare 
signaler från tjänstesektorn som förklarar den 
senaste månadens uppgång. Trots uppgången 
pekar indikatorns nivå på ett betydligt svagare 
stämningsläge än normalt i ekonomin.

KONJUNKTURBAROMETERN
Augusti 2020

Efter de senaste månadernas kraftiga ökning steg tillverkningsindustrins konfidensin-
dikator med 1,2 enheter i augusti till 97,7. Bakom uppgången ligger en inte fullt så 
negativ syn på orderstockarna och att lagersituationen är bättre än i juli.

Även konfidensindikatorn för bygg- och anläggning steg i augusti men pekar på 
ett fortsatt svagt läge. Ökningen förklaras av företagens något mindre pessimistiska 
anställningsplaner.

Detaljhandelns konfidensindikator ökade med drygt en enhet till 98,3 och är den 
sektor som tillsammans med tillverkningsindustrin uppvisar det starkaste läget. Upp-
gången förklaras av mindre negativa signaler avseende de senaste tre månadernas 
försäljningsvolym.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn steg med hela 6,3 enheter och hamnar på 
79,6. Trots ökningen är det den sektor som uppvisar det svagaste läget. Uppgången 
förklaras av att företagens verksamhet och efterfrågan på företagets tjänster har 
utvecklats mindre negativt.

Hushållens förtroende för ekonomin ökade något i augusti men är fortfarande 
betydligt svagare än normalt. Ökningen förklaras framför allt av att hushållen har 
blivit mindre pessimistiska om utvecklingen av den svenska ekonomin de kommande 
tolv månaderna, samt att synen på den egna ekonomins utveckling har normaliserats.

Barometerindikatorn 
fortsätter stiga

Hüllert Maskin, som i år fyller 75 
år, får en ny vd i Andreas Tages-
son, som anställdes för tre år se-
dan för att sakta växa in i den nya 
rollen “Jag är laddad inför upp-
draget”, säger Andreas Tagesson.

År 2020 blir ett händelserikt 
år för Hüllert Maskin, som bland 
annat fyller 75 år. Jubileumsåret 
inleds dessutom med att Andreas 
Tagesson kliver in som ny vd för 
företaget. Avgående vd Nils-Gun-
nar Burge har jobbat i företaget i 
46 år och har under senare tid 
planerat för att en extern vd att 
ta över ledningen för Hüllert Ma-
skin. “Jag var fast besluten om att 
inte hamna i fällan där en stark 
vd och ägare inte släpper taget, 
vilket gör att utvecklingen stan-
nar upp och företaget likaså”, sä-
ger Nils-Gunnar Burge.

Därför anställdes Andreas 
Tagesson redan för tre år sedan, 
då som operativ chef för Hüllert 
Maskin. “Vår tanke var att hitta 
rätt person, som tillsammans 
med oss på Hüllert Maskin skulle 
växa in i rollen som vd,” säger 
Lina Burge, personalansvarig 
Hüllert Maskin och dotter till 
Nils-Gunnar Burge.

Andreas Tagesson ser fram 
emot sitt nya uppdrag och att 
kunna leverera ett tryggt och sä-

kert maskinägande till kunderna. 
Målet är att alltid ha en hög till-
gänglighet gällande reservdelar, 
teknisk support och service samt 
att erbjuda utbildning för service, 
verkstadspersonal och användare.

“Efter tre år som operativ chef 
har jag nu lärt mig branschen och 
verksamheten, och det känns 
som ett naturligt steg att ta över 
vd-rollen efter Nils-Gunnar Bur-
ge”, säger Andreas Tagesson. “Jag 
är laddad inför uppdraget och ser 
stora möjligheter framöver. Un-
der 2020 kommer vi att lansera 
Merlos nya Roto- och Panora-
mic-serier, samtidigt är vi på god 
väg att bygga ett ännu starkare 
servicenätverk i toppklass. De se-
naste åren har vi höjt vår kompe-
tens och vår konkurrensförmåga 
på alla plan.”

Andreas Tagessons övergång 
till vd kommer inte att påverka 
företagets ägarbild. Nils-Gunnar 
fortsätter finnas med i bolaget 
som ägare och ambassadör. “Nu 
ska jag njuta av den delen som jag 
uppskattar mest gällande företa-
gandet: träffa kunder och samar-
betspartners och att tillsammans 
med familjen utveckla koncernen 
Vara Maskinimport som AB Hül-
lert Maskin är en del av”, säger 
Nils-Gunnar Burge.

Andreas Tagesson.

Hilti flyttar sin butik i Lund till 
Arlöv och ökar därmed kapacitet, 
produktsortiment och tillgäng-
lighet. Butiken är placerad på 
Hammarvägen 2, cirka en minut 
från trafikplats Burlöv och två 
minuter från trafikplats Krone-
torp Södra.

Satsningen på Skandinaviens 
största Hilti-butik innebär enligt 
Hilti en stor bredd i produktsor-
timentet, testytor med möjlig-
heter att testa innovationer och 
rådgivning från butikssäljare.

”Det har funnits stor efterfrå-
gan från våra kunder att etablera 
en butik i Arlöv med närhet till 
vårt centrallager”, säger Gustav 

Lindberg, Retail Manager Hilti 
Sverige. “Vi har under en längre 
tid tittat på lokaler och möjlighe-
ter och nu blir det äntligen verk-
lighet!”

Hiltis direktförsäljande affärs-
modell med 175 egna utesäljare 
och 13 butiker innebär att bolaget 
har direktkontakt med slutkun-
derna utan mellanhänder. Via 
verkstaden i Arlöv tillhandhålls 
verktygservice där över 98 % av 
verktygen repareras samma dag 
som de anländer. Dessutom er-
bjuder Hilti digitala tjänster så-
som inventariehantering och ett 
eget tekniskt centrum med in-
genjörsupport.
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Kära kollegor 
och vänner inom 
Rentalbranschen

Bodel Blom, Ordförande 
Hyreskedjan.

Johan Svedlund, Ordförande SRA.

Det här året har inte blivit som vi hade 
tänkt oss på många sätt. Vi hade väl 
inte kunnat drömma om vilka konse-
kvenser ett nytt virus skulle kunna få 
och ingen av oss förknippade Corona 
med någonting annat än en ljus öl och 

en limeklyfta. 

C
ovid-19 har påverkat oss 
alla på något sätt och sä-
kerligen har många även 
påverkats mer påtagligt 
än så. Det är tragiskt att 

vi inte var bättre förberedda 
och inte insåg konsekvenserna 
av bristerna på kompetens och 
skyddsutrustning. Det var många 
framförallt våra äldre som fick 
lida på grund av det och många 
där även med dödlig utgång. Jag 
hoppas och tror att vi alla har lärt 

oss mycket av det som har hänt 
och att vi i framtiden är bättre 
rustade, kan se och ta tag i pro-
blemen snabbare.

Myndigheterna, sjukvården 
och vi medborgare börjar väl så 
sakteliga få grepp om situationen 
och vår vardag igen. Vi har hittat 
nya former för att kunna fort-
sätta jobba, ha möten och umgås. 
Vi är betydligt mer medvetna om 
smittvägar, noggrannheten med 
att tvätta händerna, vara hemma 

när vi är sjuka och vårt förhållan-
de till varandra då vi träffas.

Vi vet inte ännu vilka kon-
sekvenser det här får på oss och 
samhället i framtiden. Vi vet inte 
vilka spår det sätter i vårt sätt 
att resa, våra arbetsplatser (tren-
derna med öppna landskap och 
aktivitetsbaserade kontor), hur vi 
träffas i större sammanhang, den 
fysiska kontakten och behoven 
av att träffas.

Det vi vet är att vi vill och be-
höver träffas och umgås. Vi behö-
ver fortsätta jobba tillsammans 
för att utveckla vår bransch. Vi 
har ett behov av att träffa varan-
dra både för nätverkande och för 
utvecklingens skull (och för att 
vi tycker om varandra). Vi jobbar 
hårt inom styrelserna i Hyres-
kedjan och Swedish Rental för att 
hitta formerna för hur vi ska fort-
sätta arbetet tillsammans, kunna 

träffas och utvecklas. Vi kommer 
kommunicera en hel del digitalt 
under resterande delen av 2020 
sen får vi se vad som händer 2021. 

Vi har i alla fall stor förhopp-
ning om att vi ska kunna genom-
föra våra årsstämmor och den 
gemensamma Rentaldagen i Bå-
stad torsdag 3 juni 2021 så boka 
in den dagen redan nu så ses vi 
senast då om inte tidigare. Tror vi 
tar en Corona med en limeklyfta 
till fördrink efter mötet så vi får 
ta tillbaka vår version av Corona.

Bodel Blom
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MÄSSKALENDER
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

SAMOTER 2021
Fiera Verona
3-7 mars, 2021
Verona, Italien

www.samoter.itm

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

www.intermat.com

NORDBYGG 2020
20-23 april, 2021
Stockholmsmässan, Stockholm

www.nordbygg.se

ENTREPRENAD LIVE 2021
20-22 maj, 2021
Säve Depå, Göteborg

www.entreprenadlive.se

APEX SHOW 2021
15-17 juni, 2021
MECC Maastrich
Maastrich, Belgium

www.apexshow.com

HILLHEAD UK
22-24 juni, 2021
Hillhead Quarry Buxton
England

www.hillhead.com

LOAD UP NORTH 2021
26-28 augusti, 2021
Boden Arena

www.loadupnorth.se

DEMCON 2021
9-10 september, 2021
Inframässan, Infracity
Bredden, Stockholm

www.demcon.se

ENTREPRENAD LIVE 2021
16-18 september, 2021
Ring Knutstorp, Skåne

www.entreprenadlive.se

SVENSKA
MASKINMÄSSAN 2022
Juni, 2022
Solvalla, Stockholm

www.maskinmassan.se

Nu har Ramirent öppnat sitt an-
dra renodlade liftcenter i Sverige, 
Stavdal Lift Öresund. Med totalt 
750 liftar ska man serva hela den 
skånska byggmarknaden.

Sedan Ramirent och Stavdal 
blev ett gemensamt bolag under 
våren 2019 har strategin varit att 
renodla liftkompetensen i ett 
eget affärsområde. Stockholm 
var först ut med ett renodlat lift-
center, men nu finns det alltså ett 
även i Malmö. “Här är vi experter 
på lift och vi har en enorm ma-
skinpark att erbjuda våra kun-
der”, säger Josephine Gunnarson, 
distriktschef lift Ramirent. “Sam-
tidigt har vi hela Ramirents breda 
utbud av byggmaskiner, bodar, 
ställningar, fallskydd och an-
läggningsmaskiner, i Ramirents 
kundcenter bara några minuter 
härifrån. Tillsammans har vi ett 
mycket starkt erbjudande.”

Liftcentret erbjuder ett sorti-
ment av alltifrån små pelarliftar 
till stora bomliftar på 40 meter. 

Stavdal Lift Öresund öppnar i Malmö

I dagsläget är 70 procent av de 
totalt 750 liftarna uthyrda. För 
att på bästa sätt utnyttja kapa-
citeten, erbjuder Stavdal Lift en 
liftpool som levererar efter behov 
så att kunden inte behöver ha 
outnyttjade maskiner stående, 
ett kostnadseffektivt erbjudande 
som framför allt efterfrågas vid 
lite längre byggprojekt med be-
hov av 15 liftar eller fler. Med 
deras liftpool når de exempelvis 

ut till större byggprojekt såsom 
Citadellstaden i Malmö.

Stavdal Lift Öresund öppnade i 
juni och ska täcka in en stor region. 
Därför har man placerat ut några 
av de mest efterfrågade liftarna 
i Ramirents kundcenter i Trelle-
borg, Lund, Klippan, Helsingborg, 
Ystad och Malmö, varifrån allt ko-
ordineras. Totalt i hela Sverige er-
bjuder Ramirent 5800 liftar genom 
affärsområdet Stavdal Lift.

Kristianstadbaserade Bobcat Sve-
rige har säkrat ordrar på cirka 
100 nya Bobcatmaskiner för Ra-
mirent och Renta Sverige. Or-
dern från Ramirent kan vara den 
största för Bobcat på den svenska 
marknaden.

De nya Bobcat-minigrävarna 
(1-5 ton) och kompaktlastarna le-
vereras kontinuerligt till Ramirent 
och Renta.  “Leveranser av nya 
Bobcatmaskiner startade under 
andra kvartalet och äger rum på 
rentaldepåer över hela landet”, sä-

ger Göran Andersson, vd Bobcat 
Sverige. “Den svenska marknaden 
ser relativt ljus ut, även under co-
ronavirustider, med många som 
försiktigt blickar framåt igen. Den 
senaste tidens osäkerhet på mark-
naden har varit bra för rentalverk-
samheter då företag tenderar att 
hyra mer utrustning under dessa 
omständigheter.”

Ramirent har många butiker 
hela vägen från Trelleborg till Ki-
runa. Sverige är en del av ett stort 
Ramirentnätverk i nio länder i 

norra och östra Europa, med to-
talt runt 3200 anställda och 300 
kundcenter. Ramirent ägs av 
Loxam Group.

Renta Sverige, som är en del 
av finska Renta Group Oy, har 
runt 70 depåer över hela landet 
och erbjuder uthyrning och kom-
plett service. De erbjuder också 
tjänster inom platsanläggningar, 
byggnadsställningar och väder-
skydd, samt tjänster direkt på ar-
betsplatsen såsom tillfällig instal-
lering och planering inom VVS.

Cirka 100 nya Bobcatmaskiner sålda för rental i Sverige

Från vänster: Linus Svensson, Ramirent, Jessica Andersson, Ramirent, Willy Björkman, 
Bobcat Sverige, Stefan Ekvall, Bobcat Sverige, och Johan Bursell, Doosan Bobcat EMEA.



    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

NYA GEDA UNI-X MASTSYSTEMET 

info@bvm.se
www.bvm.se

NYA GEDA UNI-X MASTSYSTEMET 

Lättare, starkare, större förankringsavstånd och 
högre fri mastspets. 

GEDA UNI-X kan i alla delar kombineras med den 
äldre GEDA UNI masten och passar till följande 
hissmodeller.

GEDA 300 Z/ZP, GEDA 500 Z, GEDA 500 Z/ZP 
(SL), GEDA 1500 Z/ZP, GEDA MULTILIFT P6 och 
GEDA MULTILIFT P18.
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Betong är det mest använda 
byggmaterialet i världen, men 
också en betydande källa till 
CO2-utsläpp. Det statliga forsk-
ningsinstitutet Rise samlar nu 
hela värdekedjan för cement- 
och betong i en gemensam 
strategi för klimatneutralt byg-
gande.

Idag används mer än 30 mil-
jarder ton betong per år. Ce-
ment, det vanligast använda 
bindemedlet i betong, står för 
cirka 6 procent av världens CO2-
utsläpp. För att Sverige ska leva 
upp till att nå klimatneutralitet 
2045 krävs kraftiga utsläpps-
minskningar från cement- och 
betongbranschen. Inom ramen 
för initiativet Fossilfritt Sve-
rige har flera branscher tagit 
fram färdplaner för fossilfri 
konkurrenskraft. Rise har fått 
i uppdrag att leda cement- och 
betongbranschens arbete med 

att implementera färdplaner 
för ett klimatneutralt byggande 
med cement och betong. En 
framgångsfaktor är förmågan 
att samla cement- och betong-
tillverkare, branschorganisatio-
ner, myndigheter, forskare och 
innovatörer, entreprenörer, be-
ställare och finansiärer i en bred 
aktörssamverkan i en gemen-
sam strategi med gemensamma 
aktiviteter.

“År 2050 förväntas 70 pro-
cent av världens befolkning att 
bo i storstadsregioner”, säger 
Katarina Malaga, forsknings- 
och affärsutvecklare Rise. “Det 
växande behovet av infrastruk-
tur och bostäder innebär att 
betonganvändandet kommer 
att öka exponentiellt. För att 
uppnå klimatneutralitet inom 
de närmaste 25 åren behövs 
snabba, men kvalitetssäkrade 
åtgärder. Det finns en stor vilja 

hos landets cement- och be-
tongproducenter, byggherrar 
och fastighetsägare att driva 
på och minska klimatavtrycket 
från byggbranschen. Tillsam-
mans ska vi utveckla innovativa 
lösningar som kan bidra till ett 
paradigmskifte inom hela bygg-
branschen.”

“Innovation och samverkan 
är viktigare än någonsin för att 
vi ska uppnå ett hållbart sam-
hälle”, säger Karolina Brick, mil-
jöchef Riksbyggen. “Projektet 
är unikt i det att det har samlat 
forskare och aktörer från hela 
bygg- och anläggningsproces-
sens värdekedja vilket gör att 
det är väl förankrat och kan få 
stor genomslagskraft.”

“Arbetet är dels fokuserat på 
lösningar kopplat till material-
frågor såsom utveckling av be-
tongrecept och bindemedel”, sä-
ger Malin Löfsjögård, vd Svensk 

Betong. “Men för att lyckas med 
tekniksprång och klimatneutral 
omställning kommer branschen 
att analysera och bearbeta det 
glapp som föreligger inom inn-
ovation, teknik- och materialut-
veckling, regelverk, praxis, po-
licy, marknadsdrivna behov och 
processer inför investeringar i 
hållbar omställning.”

Målet är att den klimatneu-
trala betongen ska finnas på 
marknaden 2030 och använ-
das i hela Sverige år 2045. Pro-
jektet koordineras av Rise och 
finansieras av Vinnova. Projek-
tets konsortium består av Rise, 
Cementa, Thomas Concrete 
Group, Swerock, Strängbetong, 
Betongindustri, Svensk Betong, 
Skanska, NCC, Trafikverket, 
ELU, WSP, Riksbyggen, Älv-
stranden, SIKA, Chalmers, LTU, 
Stena Recycling och Danske 
Bank.

Kristina Laurelii tillträder som 
ny CFO, Chief Financial Officer, 
för Infobric Group. Hon kommer 
närmast från tjänsten som CFO 
för Svedbergs Group. Hon till-
trädde sin tjänst i augusti.

Som CFO på Infobric kommer 
Kristina Laurelii att ansvara för 
koncernens finans- och ekonomi-
frågor samt vidareutveckling av den 
koncerngemensamma ekonomi-
funktionen. Hon kommer också 
att ha en nyckelroll i koncernens 
framtida bolagsförvärv. Hon kom-
mer att rapportera till Infobrics 
koncernchef och ingå i koncern-
ledningen. Hon har lång erfarenhet 
från liknande roller och kommer 
senast från börsnoterade Svedberg 
i Dalstorp AB, där hon ansvarat för 
koncernens ekonomifunktion.

“Infobric är ett spännande 
bolag som jag har följt på distans 
under lång tid”, säger Kristina 
Laurelii. “Jag har imponerats av 
hur bolaget vuxit och tagit en 
stark position på marknaden. Att 
få vara med och vidareutveckla 
ett så lönsamt och framgångsrikt 
bolag ska bli oerhört spännande.”

“Jag är både glad och stolt över 
att vi har knutit till oss Kristina”, 
säger Dan Friberg, vd och kon-
cernchef Infobric. “Med sin ge-
digna erfarenhet och kompetens 
kommer hon att vara ett viktigt 
bidrag för att nå koncernens am-
bitiösa mål. Kristina har också 
erfarenhet av att arbeta med håll-
barhetsfrågor vilket är och kom-
mer vara ett viktigt fokus i vår 
verksamhet.”

Kristina Laurelii ny CFO

Volvo Construction Equipment, 
Volvo CE, tilldelas priset Årets 
bästa hållbara rentalprojekt vid 
2020 års European Rental Awards, 
för sitt energihanteringsinitiativ. 
Energihanteringen är bara ett av 
många projekt i företagets miljö-
fokus.

Priserna, som organiseras och 
bedöms av European Rental Asso-
ciation, meddelades den 30 juni på 
en prisutdelning som denna gång 
genomfördes digitalt i och med co-
vid-19. Evenemanget arrangerades 
av International Rental News. 

“Volvo CE:s mål är att bygga 
den värld vi vill leva i, så vi är oer-
hört stolta över att vinna det här 
priset, som uppmärksammar vårt 
hållbarhetsarbete för att nå vårt 
mål”, säger Niklas Nillroth, miljö- 
och hållbarhetsdirektör Volvo CE. 
“Vår energihanteringsstrategi har 
lett till avsevärda fördelar för ut-
hyrningsbranschen på produkt-
cykelnivå, och vi tror att vår kul-
turella strategi kan delas med och 
anammas av uthyrningsföretag i 
alla omfattningar och storlekar.”

Volvo CE vinner 
hållbarhetspris

Mollo Noleggio vinner 
European Rental Awards 
för stora rentalföretag
Mollo Noleggio tilldelas pris inom 
kategorin Årets stora rentalföretag 
(omsättning på över 15 miljoner 
euro) på European Rental Awards 
2020. Priset delas ut av European 
Rental Association och tidningen 
International Rental News. “Det är 
en ära att motta detta prestigefyll-
da pris, ett stort erkännande av det 
engagemang som hela företaget 
har visat under årens lopp, med ett 
fokus på innovation och utveck-
ling utan att glömma de mänsk-
liga värdena och välmående för 
alla anställda”, sade Mauro Mollo, 
vd Mollo Noleggio vid prisutdel-
ningen som denna gång hölls vir-
tuellt på grund av covid-19. Mollo 
Noleggio har 35 center och över 
300 anställda i Piemonte, Ligurien, 
Lombardiet, Venetien, Emilia-Ro-
magna och Toscana.



Canycom och Ausa 
– bästa minidumprarna

Ring eller maila och boka provkörning!
www.bbm.se    kontakt@bbm.se    031-337 75 60

Svängbart flak och lastare till alla modeller

Lastkapacitet: 750 kg – 3000 kg

Fyra modeller

Japansk maskin med svenskmonterad lastare

Svängbart flak eller högtippande

Lastkapacitet 1200 kg – 10.000 kg

Hjulaxlar på alla modeller för bättre stabilitet och bromsar.

Motorhuv i plåt levereras under 2020 på de mindre modellerna.

Tillverkas i Spanien

CANYCOM AUSA

Bengt Bergs Maskinservice AB erbjuder band- eller hjuldrivna minidumpers från två ledande 
tillverkare, Canycom och Ausa. Dumprarna finns i olika storlekar med lastkapacitet från 750 kg 
upp till 10 000 kg. Vi har försäljning och service tillgängligt över hela Sverige.
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Bygghissar

A
limaks förbättrade högfartshiss Scan-
do 650 FC-S representerar nästa steg 
i deras breddade sortiment. Den 
nya hissen har bland annat utökad 
lastkapacitet, större vagnstorlek och 

förbättrad intelligens. En ny, extra bred dörr 
har utvecklats i syfte att förbättra logistik 
och produktivitet för bygg- och rentalföre-
tag. Den vertikala skjutdörren har en öpp-
ningsbredd på 4,2 meter och en öppnings-
höjd på 2,5 meter, en ökning på 60 procent 
jämfört med Alimaks tidigare största dörr, 
och monteras på hissvagnens långa sida (C-
sidan). Den utökade dörrstorleken och den 
stadiga tröskeln möjlig-
gör större och tyngre 
laster. Den nya konfigu-
rationen gör det dess-
utom möjligt att lasta 
av direkt från lastbilen 
med en gaffeltruck och 
kräver mindre utrymme 
på marknivå, en fördel i 
trånga utrymmen. Dör-
ren inkluderar mekanisk 

I år står Alimak och GEDA för nyheterna på bygghissfronten: 
Alimak lanserar sin förbättrade högfartshiss Scando 650 
FC-S, medan GEDA släpper sin nya generation av allround-
hissen GEDA Multilift P18.

låsning och är elektroniskt kontrollerad. 
De lätta och rörliga dörrbladen är gjorda av 
aluminiumprofil för enkel användning. Den 
modulära designen är framtagen i syfte att 
öka flexibiliteten. Motvikter är placerade på 
baksidan av hissen för maximalt skydd. Det 
finns totalt fem olika dörrar tillgängliga för 
Alimak Scando 650-bygghissar.

Alimak lanserar även ett nytt trådlösa an-
ropssystem vid namn AliCall som erbjuder 
kommunikation mellan hissvagn och mark-
nivå. Systemet gör det även möjligt för använ-
daren att se landningar direkt på skärmen. 
AliCall innefattar 128 landningar och har en 

automatisk så kallad call 
clearing vid landning. 
Dessutom lanserar Ali-
mak ett nytt onlinegalleri 
med Building Information 
Modeling, BIM, som gör 
det möjligt för kunder att 
jämföra och välja lämp-
liga vertikala lösningar vid 
starten av ett byggprojekt.

www.alimak.se

Det senaste på 

BYGGHISSFRONTEN 
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Det senaste på 

BYGGHISSFRONTEN 
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Bygghissar

NY GENERATION 
AV GEDA MULTILIFT P18
GEDA Multilift P18 är en allroundhiss läm-
pad för arbete i såväl stadskärnor som i öppna 
bostadsområden. Speciellt utmärkande är 
lyftkapaciteten på 2000 eller 2200 kg, låga 
förankringskrafter och stora förankringsav-
stånd vilket ger flexibilitet vid installation. 
Liksom tidigare versioner av GEDA Multilift 
P18 levereras grundram med grundmaster, 
inhägnad, korg, transmission och elskåp som 
en monteringsfärdig enhet. Grundramen har 
skruvspindlar så att montage av master kan 
påbörjas direkt, och med de stora stagavstån-
den går installationen snabbt. Korgen finns i 
två versioner: version D (3,2 x 1,4 meter, 2200 
kg) och version E (3,7 x 1,4 meter, 2000 kg). 
Insidan är helt plan utan några kanter som 
gipsvagnar kan fastna i. Beroende på korgens 
version (D eller E) kan 21-25 personer trans-
porteras samtidigt till max 150 meters höjd 
med en hastighet av 40 m/min. Ombyggnad 
mellan version D och E kan vid behov utföras 
i efterhand.

Den nya och starkare masten GEDA Uni-X 
har gett GEDA Multilift P18 förbättrade för-
ankringsavstånd och har dubbla master som 
tar upp och fördelar krafterna så bra att för-
ankringskrafterna är mycket låga. Beroende 
på om den aktuella lasten är 2000 kg eller 
2200 kg är fri mastspets, det vill säga fristå-
ende mast ovanför sista förankringen, hela 8 

meter respektive 6 meter, en rejäl förbättring 
jämfört med tidigare versioner. Första förank-
ringen sätts på max 8 meter, förankringsav-
ståndet i övrigt är hela 12 meter. Montage-
plattformen, som används för montage av 
förankringar när ställning saknas, har blivit 
bredare (nu totalt 0,9 meter) och klarar mer 
last (200 kg). Nykonstruerade korggrindar 
med ram ökar stabiliteten, och i utförande 
med lastramp har förbättrad fjäderassistans 
tillkommit för lättare öppning. Skjutgrindens 
vajrar och motvikter är numera exponerade 
vilket underlättar för service och underhåll. 
LED-belysning i korgen skapar en säker miljö 
även vintertid.

GEDA Multilift P18 har fått samma styr-
ning som GEDA BL 2000 som presenterades 
på Bauma. Styrningen har en touchdisplay 
med tydliga symboler och klartext, och för 
närvarande finns ett tiotal språk tillgängliga. 
Manövrering för exempelvis val av vånings-
plan utförs med vridhjul eller Keypad. Vrid-
hjulet är enkelt att hantera, även vintertid med 
arbetshandskar. Styrningen kan utrustas med 
scanner för fingeravtryck, vilket gör att arbets-
ledningen kan styra vem som har rätt att styra 
hissen. Displayen visar aktuell position och 
last, samt vindhastighet (option). Om över-
lastgränsen närmar sig eller om ett enklare fel 
uppstår skiftar displayen från grönt till orange. 
När lastgränsen uppnåtts eller ett allvarligare 
fel uppstått växlar displayen till rött och hissen 

stoppas. Om displayen skiftar till orange eller 
rött visas en felkod både i korgen och på dis-
play på inhägnaden vid markplanet. Distans-
räknaren (som helt ersätter skenor i masten) 
håller reda på korgens exakta position med 
millimeterprecision. Programmering av vå-
ningsplanen utförs med hjälp av touchdisplay-
en, och hisskorgen kommer alltid att stanna i 
rätt höjd oavsett last. Finjustering +/- 50 mm 
kan i efterhand utföras via displayen och upp 
till 99 våningar kan programmeras. Manöver-
panelen med displayen är infälld i korgväggen 
och är därmed skyddad.

Varje våningsplan har en styrlåda utrustad 
med en enda knapp. När knappen trycks in 
vet hissen vilken våning som kallat och kör 
korgen dit. Om flera våningar kallar på hissen 
inordnas styrningen automatiskt så att hämt-
ningen blir så effektiv som möjligt. I korgen 
används vridhjul/Keypad för att välja önskad 
våning, därefter trycker man på start och kor-
gen kör till rätt våning. I utrustningsalterna-
tivet Premium ingår automatisk körning av 
korgen till markplanet efter fem minuters 
inaktivitet (inställbar tid). Premium ger an-
vändaren även möjlighet att välja åt vilket håll 
man vill lämna korgen på våningsplanet. När 
korgen lämnat inhägnaden i markplanet kan 
grindarna på korgens kortsidor, sida A och B, 
väljas som utgång. GEDA marknadsförs i Sve-
rige av BVM AB i Göteborg.

www.bvm.se
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Den senaste utvecklingen i centrala Skellef-
teå sker i stadsdelen Strömsör som ligger vid 
älven. Här byggs ett helt nytt bostadsområde 
med över 200 lägenheter, gröna körfält, par-
keringsgarage och kontor.

När befolkningen i Skellefteå ökar är beho-
vet av nya bostäder större. Strömsörs bostads-
område växer och skapar behov av utveckling. 
Byggandet har påbörjats med en utveckling 
med 100 nya lägenheter och 118 hyreslägen-
heter på gång.

Strömsör sträcker sig från motorvägen E4:an 
och österut längs norra sidan av Skellefteå. En 
stadsmiljö skapas, gårdar och hus blandas med 
grönområden, vilket ger en naturligt trevlig 
miljö i harmoni med älven. Området komplet-
teras med ett parkeringsgarage och en kon-
torsbyggnad med sju våningar som vetter mot 
Skellefteälven. Strömsör kommer att präglas av 
ett tydligt fokus på hållbarhet. Avfallshantering, 
vattenförsörjning och energianvändning har 
beaktats särskilt under design- och byggprojek-
tet. Tuffa miljökrav kommer också att ställas för 
materialval, fuktsäkerhet och ventilation. Pro-
jektet bygger på ett samarbete mellan Skellefteå 
kommun och tre lokala fastighetsägare.

ÅTKOMSTLÖSNINGEN 
KOMMER FRÅN ALIMAK
Alimaks uthyrningspartner Ramirent ansva-
rar för leveransen av all byggutrustning för 
projektet inklusive vertikal åtkomstutrust-
ning från Alimak.

Hållbarhet har varit en av de högsta priori-
teringarna i detta projekt, och Alimaks effek-
tiva vertikala åtkomstlösningar valdes för att 
spara energi under hela byggfasen.

Alimak MC 650 arbetsplattform med 
mastklättring används på platsen för mur-
ning och fasadbeklädnad. MC 650 är Alimaks 
senaste innovation inom tunga plattformar 
för mastklättring. Plattformen har längder 
upp till 19,4 m i en enda mastkonfiguration 
och upp till 41,8 m i en dubbelmastkonfigu-
ration och bibehåller hög nyttolastkapacitet 
även på de längsta plattformarna. Den maxi-
mala nyttolasten är inte mindre än 3 630 kg på 
en singelmast och 7 240 kg på dubbelmasten. 
Med ett mobilchassi och en fristående instal-
lation på upp till 22 m utomhus är det snabbt 
och enkelt att komma igång med alla fasadar-
beten. Den låga lastpositionen på 1,2 m med 
en piedestal och 1,5 m med ett mobilt chassi 
underlättar enkel lastning av arbetsplattfor-
men vid marknivå. MC 650-plattformens 
höga kapacitet och mångsidighet möjliggör 
högre produktivitet och kostnadseffektivitet.

Förutom Alimaks mastklättringsplattfor-
mar har två Alimak-lyftanordningar använts 
på platsen för att transportera arbetare och 
material.

www.alimak.se

Alimaks nya vertikal mastklättrande arbetsplattform

Pontus Cornelius är från januari 2021 
Bonas nya VD och koncernchef då han 
tar över rollen från Kerstin Lindell. Hon 
lämnar efter 14 år på befattningen och till-
träder som Bonas nya styrelseordförande.

“Jag och styrelsen välkomnar Pontus 
till Bona. Han är en talangfull ledare med 
stor erfarenhet som kommer att tillföra ny 
strategisk kompetens och viktiga insikter 
till företaget”, säger Kerstin Lindell. “För 
mig har det varit en ära att vara Bonas 
VD och koncernchef de senaste 14 åren. 
Jag har under min tid som VD förädlat 
och utvecklat Bonas hållbara och inno-
vativa erbjudande och varumärke, Lirat 
Bonas 100-årsjubileum och styrt Bona 
i rätt riktning genom marknadens kon-
junktursvängningar. Detta tillsammans 
med dedikerade Bona-anställda runt om i 
världen som jag nu ser nu fram emot att 
hålla kontakten med i min framtida roll 
som styrelseordförande”, avslutar Kerstin.

Pontus Cornelius är idag VD och kon-
cernchef på Ernströmgruppen AB. Ett 
svenskt privatägt industrikonglomerat 
som utvecklar B2B-företag inom olika 
nisch-områden för en digital och hållbar 
framtid. Ernströmgruppen har en omsätt-
ning på cirka 250 miljoner euro och har 
tusen anställda. Under Pontus ledning har 
Ernströmgruppen haft en mycket kraftig 
lönsamhetstillväxt och består idag av över 
30 bolag. Tidigare har Pontus arbetat i le-
dande befattningar i både små och stora 
företag vilket har gett honom en bred 
förståelse av att utveckla företag i olika 
skeden. Pontus bor för närvarande i Göte-
borg men kommer utgå från Malmö från 
årsskiftet. 

Pontus Cornelius startar som ny VD 
och koncernchef den 11 januari 2021. Han 
ska då arbeta nära Kerstin Lindell för att 
säkerställa en smidig övergång. Vid sam-
ma datum som Pontus tillträder övertar 
Kerstin rollen som Bonas nya styrelseord-
förande.

BONA UTSER NY VD
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Bakom kulisserna på Gröna Lund job-
bar en Merlo TF50.8 TCS med alltifrån 
soptömning till varuleveranser. Räckvidd 
och smidighet är två viktiga faktorer för 
en maskin som arbetar på ett nöjesfält.

I normalfallet skulle Gröna Lund öpp-
nat för säsongen den 25 april. På grund av 
omständigheter kring covid-19, har Grö-
na Lunds premiär skjutits upp tillsvidare. 
Bakom kulisserna fortsätter dock arbetet 
med att förbereda öppningen av parken. 
Gröna Lund har i år hjälp under förbere-
delserna av deras nya Merlo TF50.8 TCS 
som levererades i november i fjol. “Den 
funkar jättebra”, säger maskinföraren 
Dejan Stanojkovic. “Framförallt är den 
smidig och lätt ta sig fram med. Och så 
sitter man skönt i den.”

Maskinen har man valt främst med 
tanke på dess flexibilitet och smidighet. 
För tillfället används den mestadels med 
gafflar för att transportera saker runt i 
nöjesparken. Just för tillfället har Dejan 
Stanojkovic tagit emot en pall med sop-
säckar som ska köras till rätt plats för för-
varing. Senare ska han bland annat köra 
ut papperskorgar till olika platser runtom 
i nöjesparken. “Tidigare körde vi med 
lastmaskin och det är ett stort lyft att 
kunna nå betydligt högre nu än tidigare. 
Det är trångt inne i parken och ibland be-
höver man kunna lyfta över saker.”

Till maskinen har man valt extra långa 
gafflar, framförallt för att kunna se gaffel-
spetsarna lättare. Framtill har man också 
hjälp av en flyttbar kamera som kan sättas 
där man behöver den för just det arbets-
moment som ska utföras. Maskinen är 
utrustad med tre kameror, en bak, en på 
sidan av bommen och en fram. Sikten är 
viktigt då det är trångt inne på området 
och det ofta är människor i rörelse runt 
maskinen. Merlo 50.8 väger 8,8 ton och 
ingår i Heavy Duty-programmet. Den 
lyfter 5 ton till en maximal lyfthöjd på 8 
meter. Maskinen levereras med hyttfjäd-
ring CVT-transmission och nivellering.

 Grönt val givet för ”Grönan” 

Foto: Ann-Louise Larsson.

När Peter Hjelm, som äger byggfirman Stora 
Vika EAB i Nynäshamn, skulle uppdatera sin 
maskinpark föll valet på en Manitou MLT 
1040-145PS +L Elite och en lastväxlarvagn.

Stora Vika EAB är i grunden ett handelsbo-
lag som startade 1979, men som sedan 2008 
drivts som ett aktiebolag. Företaget har fyra 
anställda och arbetar med allt från ritning 
och grundarbeten till ett färdigt hus, och 
behärskar även alla moment inom murning, 
putsning, plattsättning och rivning. De enda 
tjänster de köper in är el, VVS och ventilation. 
Med en så bred palett av tjänster så krävs det 
en flexibel maskinpark. Peter Hjelm hade en 
grävmaskin på 4 ton och behövde något som 

kunde dra en lastväxlarvagn till att börja med. 
“Det slutade med att det blev en Manitou 
MLT 1040-145PS +L Elite för det var den enda 
maskinen där jag kunde sätta en bock i rutan 
för alla våra behov.”

När maskinen levererats kopplades en last-
växlarvagn från Möre Maskin på. “Den är ut-
rustad med hitchkrok och motorn är stark så 
det blir en ypperlig dragare hoppas vi. Att lyf-
ta 4 ton hela 10 meter högt täcker väl in våra 
lyftbehov. Nu har vi äntligen en bra setup inte 
bara för att få med oss grävmaskinen utan och 
också för lastning och lossning, samt för att 
transporta material. Blir det snö så kommer 
vi dessutom att använda den för snöröjning.”

Stora Vika EAB införskaffar Manitou och lastväxlarvagn

Milwaukee Tool erbjuder den första batteri-
drivna lösningen i sitt slag med lanseringen 
av MX Fuel 350 mm kapmaskin. Kapmaski-
nen ingår i det nya verktygssystemet MX 
Fuel.

Med ett knapptryck kan användaren starta 
MX Fuel 350 mm kapmaskinen och komma 
igång snabbare än någonsin eftersom man 
slipper det repetitiva arbetsmomentet med 
startsnöre. Med upp till 50% mindre bul-
ler och reducerade vibrationer för jämnare 
kapningar eliminerar denna batteridrivna 
maskin avgasproblemen, vilket även gör den 
lämpad för inomhusbruk.

“När vi började titta på vanligt förekom-
mande irritationsmoment på byggarbets-
platser upptäckte vi att de oftast inträffade i 

samband med användningen av bensindrivna 
produkter – uppstart, blandning av olja och 
bensin, motorunderhåll, buller och vibra-
tioner – onödigt krångligt!”, säger Henrik 
Nielsen, Product Manager Milwaukee Tool. 
”I branscher som entreprenad, elinstallation, 
VA och rivning behöver man i regel snabb 
tillgång till en kapmaskin, exempelvis för att 
kapa en betongplatta eller ett rör och sedan 
fortsätta arbetet, man vill inte behöva lägga 
ner tid på att få igång verktyget och hämma 
produktiviteten.”

Ytterligare en fördel är One-Key som gör 
det möjligt att spåra kapmaskinen och få 
varningsmeddelanden, fullständig inventa-
riehantering och smart maskinteknik för att 
skydda användarens investering.

NY BATTERIDRIVEN KAPMASKIN



HiLight E3+ med “Plug & Light” och den skyddande 
HardHat kåpan är mycket populär bland våra kunder. 
Anledningen är den maximala ljustäckningen, där en 
enda mast täcker upp till 3000 m2 med i genomsnitt 
20 lux. Det gör arbetsplatsen ljusare, säkrare och mer 
produktiv. Dessutom är den robust, kompakt och 
enkel att transportera. Prova den du med! 
 
atlascopco.se

Snart krävs extra  
ljus för säkert arbete

www.stigmachine.se % 0171-544 00

1–10 TONFULL RANGE FULL RANGE 2–15 TON 1–10 TON
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Martin Roos, Mathias Amnebo och Jamshid 
Lodhi insåg att den svenska bygg- och fast-
ighetsmarknaden inte använde sig av scan-
ningsmetoder som var vanliga i exempelvis 
Storbritannien, Tyskland och USA. Då star-
tade de bolaget Northscan.

Både Martin Roos och Mathias Amnebo 
kommer senast från Hilti där de arbetade 
som konsulterande ingenjörer. Rollen var att 
hjälpa byggkonstruktörer och byggen med att 
välja rätt produkter och tjänster. Entreprenö-
ren Jamshid Lodhi har under de senaste åren 
varit involverad i flera olika bolag som levere-
rar både tjänster och produkter till byggbran-
schen.

“Underlagen vid ombyggnadsprojekt var 
ofta undermåliga och ofta kom frågor om 
armeringens läge och storlek, betongens 

tillstånd och riskerna med korrosion”, säger 
Martin Roos.

“Utomlands används i stor utsträckning 
olika typer av scanningstekniker för att få 
en bättre förståelse för vad som finns inne i 
betongen, men då denna utrustning är dyr 
och kräver omfattande kunskap av betong 
och hur man analyserar den data man får ut, 
krävs det både att man har bra beläggning på 
utrustningen samt rätt kompetens för att ut-
föra jobbet korrekt”, säger Mathias Amnebo.

Deras bolag Northscan fokuserar på oför-
störande provningsmetoder för analys av be-
tongkonstruktioner, varav en är betongscan-
ning. Bolaget utför även så kallad innovativ 
konsultering med inriktning på användandet 
av ConTech. ”Tack vare olika scanningstek-
niker är vi inte begränsade till metalliska fö-

remål nära ytan så som armeringsjärn, utan 
även plaströr, elledningar och spännarmering 
kan lokaliseras”, säger Martin Roos.

Förutom betongscanning erbjuder företa-
get också tjänster inom korrosionsanalys där 
bland annat kloridhaltsmätning, karbonatise-
ringsdjup och elektrokemisk potential är en 
del av en tillståndsbedömning.

Nystartade Northscan visar betongens innehåll

Adde Adil brukade hyra teleskoplastare i sin 
verksamhet Addes Mark & Bygg. Nu har han 
tagit förarbevis och investerat i en egen Ma-
nitou MT420H. “Jag är glad att jag tog steget 
då det ökar min flexibilitet och ger bättre to-
talekonomi.”

Adde Adil arbetar enbart med markarbe-
ten och när det är stora jobb samarbetar han 
med andra firmor som han vet är bra, istället 
för att utöka sin egna personalstyrka. Arbeten 
innebär ofta mycket planering och kan röra 
alltifrån stensättningar och planteringar till 
grunder.

Eftersom han arbetar på marknivå så kan 
det tyckas vara en paradox att han väljer en 
teleskoplastare. “Manitou MT420H lyfter väl-
digt bra i förhållande till sin vikt och maski-
nens vikt är en punkt jag värderar högt”, säger 
Adde Adil. “Låg vikt betyder lågt axeltryck och 
då kan jag köra på platser där en tyngre ma-
skin inte får vara. Det har till och med hänt 
att de lyft upp min maskin på tak med mobil-
kran. Det jobbet hade aldrig fungerat med en 
tung hjullastare till exempel.”

Adde Adil berättar att han gillar räckvid-
den, lyftkapaciteten och det faktum att den är 

smidig och har små yttermått. Att den dess-
utom är billig i bränsleförbrukning är en trev-
lig bonus. “Den klarar det jag behöver vare sig 
det gäller med skopa, gafflar eller snöplog.

Adde Adil kom till Sverige från Bulgarien 
runt millennieskiftet för att hälsa på sin sys-
ter som bodde i Kramfors. Fram till dess hade 
han satsat på brottningen och ströjobb i Bul-
garien. Han tog ett jobb som diskare på en 
lokal restaurang, blev pizzabagare och drev 
därefter en egen restaurang inom svensk hus-
manskost från 2002 till 2007. “Valet att bli 
restaurangägare kom till av en slump då den 
förre ägaren inte ville fortsätta så jag fick ta 
över eftersom alternativet var arbetslöshet.”

År 2007 blev Adde Adil sjuk i cancer och 
tvingades lägga ned restaurangen. Vid den 
tidpunkten hade han skaffat familj och flytta-
de till Stockholm eftersom att det var närma-
re behandlingen. Han hamnade i Tensta men 
trivdes inte och lyckades flytta till Sollentuna 
trots att han var sjuk och hans fru studerade.

År 2008 blev han frisk igen och funderade 
på vad han skulle hitta på med sitt liv. En ut-
bildning inom markarbete gav en praktik och 
därefter anställning i två år. Efter det startade 
han eget tillsammans med en kollega. “När 
han ville gå i pension så drev jag plötsligt ett 
ganska stort företag inom markarbete ensam. 
Att driva ett stort företag med många anställ-
da krävde mycket tid och jag trivs bättre som 
det är idag när jag är ensam i företaget”, sam-
manfattar Adde Adil.

ADDES MARK & BYGG 
INVESTERAR I EGEN MANITOU

Adde har haft sin Manitou MT420H i ungefär ett år.
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nyheter på byggarbetsplatsen
KOMPAKTA OCH MILJÖVÄNLIGA                

Det har hänt en hel del när det gäller kompakta och miljövänliga entreprenad-
maskiner. I årets tema-artikel om nya kompaktutrustningar presenterar vi flera 
nya elektriska minigrävare, kompaktlastare och dumprar.
Text: Mikael Karlsson
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E
ldrift har kommit för att stanna även i 
entreprenadmaskinvärlden, det råder 
ingen tvekan om. Batteritekniken ut-
vecklas hela tiden. Snart kanske batte-
riet till skruvdragaren även passar till 

minigrävaren? Vem vet.

NYA MINIDUMPERS FRÅN CANYCOM
Bengt Bergs Maskinservice i Partille har släppt 
två moderniserade modeller av Canycom mi-
nidumper i Sverige. Canycoms dumprar byggs 
i Japan och är kända för sin robusta konstruk-
tion. Dessa är dock inte batteridrivna.

Det är Canycoms modell S120 och Canycom 
S300 som är nya. Båda kan nu levereras med 
svenskmonterad, självlastande skopa. De har 
flaken monterade på svängkrans, vilket gör att 
de kan svängas och tippa i 180 graders vinkel. 

Modellen S120 ersätter den tidigare mo-
dellen S100 och lastkapaciteten är nu 20% 
högre, 1.2t. Förarplatsen har förbättrats med 
större utrymme framför förarstolen. Maski-

nen har enkelt fällbar ROPS-båge och fått 
egen spak för lastarskopan, när sådan är mon-
terad.  Arbetsbelysningen med LED-lampor 
har fått bättre placering. Maskinens design är 
också förbättrad.

Canycom S300 ersätter sin föregångare 
S25A och är den största dumpermodellen 
med lastkapacitet på 3t. Maskinen har en ny 
Kubotamotor på 46hk, som har partikelfilter 
och är miljögodkänd enligt steg V. 

Maskinbredden är 15cm smalare (1620mm) 
än sin föregångare. Rotorljus på taket och 
LED-belysning både fram och bak är stan-
dard. Förarstolen är roterbar 180 grader utan 
att man behöver ändra stolens inställning. 

Både S120 och S300 kan levereras med 
självlastande skopa, som är konstruerad i Sve-
rige. Skopans rörelse i höjdled medger 5cm un-

Canycoms S120  ersätter den tidigare modellen 
S100 och lastkapaciteten är nu 20% högre, 1.2t.



Våra E-Air-kompressorer har nämligen 
suverän effektivitet, robust design, låga 
driftskostnader och ljudnivå samt skapar 
inga lokala utsläpp. En gul maskin med ett 
grönt hjärta, helt enkelt. Testa du med!

Kan du välja? 
Välj el.

SERVICE 

ONCE EVERY 

000 HOURS/
YEARS

PACE

CONTROL THE AND FLOW
PRESSURE AND FLOW

UP TO

OPERATIONAL COST SAVINGS, 

COMPARED TO DIESEL MODELS

SMALLER
THAN CONVENTIONAL 
COMPRESSORS

50%

U
P 

TO

LIGHTER
THAN CONVENTIONAL 
COMPRESSORS

50%U
P 

TO

COMPLIANT

SYSTEM

5%

GENERALAGENT FÖR MANITOU I SVERIGE
På återseende hos Scantruck

DU KAN OCKSÅ KONTAKTA 
Lasse Lans  0722 403 106
David Trygg  0721 482 880
Bo Bergqvist 0722 403 107
Jan Bratowski 0706 493 401
Jesper Bratowski (R2R) 0739 509 706

Hitta återförsäljare på
www.scantruck.se

Rådfråga Scantruck om du vill lyfta din verksamhet till nästa nivå. Vi är generalagent (i Sverige) 
för de kända SENNEBOGEN kranar, Manitou teleskoplastarna, liftar och minilastare samt liftar från 
GMG, PB Platforms och Platform Basket.
Vi erbjuder marknadens största urval av nya och begagnade maskiner – och vi håller igång din  
verksamhet med en komplett serviceorganisation och kort reaktionstid.
Kom förbi vårt huvudkontor i Rosersberg utanför Stockholm, där vi har 3.000 kvm under tak.

Scantruck är generalagent för Manitou, SENNEBOGEN kranar, GMG, PB Platforms och Platform Basket (i Sverige).
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dergrävning, vilket underlättar perfekt lastning 
utan att material lämnas kvar på backen. 

Vid behov kan skopan monteras av och 
placeras då i en medtagbar ställning. Las-
tarskopan till Canycom S300 kan dessutom 
användas som en förlängning av själva flaket, 
vid exempelvis tippning ner i schakt eller vid 
husvägg.

Canycoms dumprar har Hardoxstål i fla-
ken och hela chassikonstruktionen är i stål. 
Plastdetaljer lyser alltså med sin frånvaro – 
allt är robust och tåligt.

JCB
JCB lanserar nu sin första helt elektriska mi-
nigrävare, 19C-1E. Det är en kraftfull kompakt-
maskin helt utan emissioner, som dessutom är 
avsevärt tystare än standardmaskiner.

Genom att använda en ledande bilbatteri-
teknik har 19C-1E samma prestanda som en 
dieseldriven 1.9t minigrävare, men med en 
avsevärt lägre både intern och extern ljudnivå.

JCB 19C-1E drivs med tre eller fyra liti-
umjonbatterier för att tillhandahålla 15kWh el-
ler en valfri 20kWh energilagring. Detta räcker 
för ett fullständigt arbetsskift för majoriteten 
av kundernas minigrävarapplikationer. 

Maskinen är initialt utrustad med både 
110V och 230V laddning, medan även ett 
snabbladdningsalternativ snart kommer att 
finnas. 230V 16A-tillförseln kräver åtta tim-
mars laddningstid från tom, medan 110V-till-
förseln kräver tolv timmars laddningstid. Bat-
terierna har utformats för att hålla maskinens 
hela livslängd.

Med ett 48V elsystem levererar en mycket 
effektiv elmotor omedelbart vridmoment för 
att driva maskinens beprövade hydrauliska 
system från Bosch Rexroth. Detta ger samma 
grävprestanda som standardmodellen 19C-1.

19C-1E är också utrustad med samma jus-
terbara undervagn och val av grävutrustning 
som dieselmodellen, vilket ger ett maximalt 
grävdjup på 2891mm med den längre 1344 
mm dipparmen.

CATERPILLAR
Nya Cat 306 CR är en hydraulisk minigrävma-
skin och Caterpillars första maskin i 6-tonklas-
sen. Denna minigrävare är utformad med kraft-
full prestanda, förbättrade köregenskaper och 
förenklat underhåll med längre serviceintervall.

Cat 306 CR har en robust stomme, en 
bränslesnål steg V-motor, lastavkännande 
hydraulik, en rymlig hytt och Cats exklusiva 
standardfunktioner i form av bandstyrning 
och ny LCD-skärm. 

Den har liknande reglage-layout och kom-
ponenter som övriga minigrävmaskiner i 
Caterpillars Next Generation-serie, vilket un-
derlättar utbildning samt möjliggöra snabb 
anpassning för föraren vilket även i förläng-
ningen leder till lägre kostnader på sista raden.

Med den långa stickan har 306 CR ett maxi-
malt grävdjup på 4110mm och en maximal ar-
betsvikt på  7175kg om den är utrustad med den 
förslutna och trycksatta hytten. Då Cat 306 CR 
är utrustad med svängbom ger dess kompakta 
design en lägre svängradie baktill på 1475mm, 
inklusive motvikt för arbete nära hinder.

Cat 306 CR har höga prestanda i ett mi-
nigrävarformat, däribland en klassledande lyft-
prestanda på 3555kg i en radie på 3m. Förbättrat 
svängmoment i uppförsbacke och ökade cykel-
tider ger högre produktivitet och effektivitet.

WACKER NEUSON
Wacker Neuson presenterar nu en elektrisk 
minigrävare i 17-tonsklassen - EZ17e. Det är 
tillverkarens första helt eldrivna så kallad Ze-
roTail minigrävmaskin utan bakre överhäng. 
Den är utvecklad för arbete i bullerkänsliga 
eller utsläppsbegränsade områden.

 I detta sammanhang avser ”Mini” endast 
måtten. När det gäller prestanda och uthållig-
het saknar EZ17e ingenting från sina bröder 
med förbränningsmotor. Eftersom den är fri 
från avgasutsläpp är den idealisk för använd-

JCB har lanserar sin första helt elektriska 
minigrävare, 19C-1E.

Cat 306 CR har en robust stomme, en 
bränslesnål steg V-motor, lastavkän-
nande hydraulik och en rymlig hytt.

Wacker Neuson presenterar nu en elektrisk 
minigrävare i 17-tonsklassen - EZ17e. Det är till-
verkarens första helt eldrivna så kallad ZeroTail 
minigrävmaskin.
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Bengt Bergs Maskinservice är sedan årsskiftet 
ny generalagent för Ausa och stärker därmed 
sin position som dumperleverantör i Sverige.

Ausa är världens största dumpertillverkare 
och tillsammans med gaffeltruckar och tele-
skoplastare är det inte mindre än 130.000 en-
heter som lämnat fabriken i Spanien. 

När det gäller kompakta hjuldumprar med 
1-10t lastkapacitet, dominerar Ausa många av 
de globala marknaderna, men hittills finns 
förhållandevis få i drift i Sverige. Det gemen-
samma målet för både Bengt Bergs Maskin-
service AB (BBM) och Ausa är att Ausa ska 
växa i Sverige.

Precis som Canycom är Ausa en maskin 
som främst riktar in sig mot hyresmarknaden. 
Maskinerna från Ausa är hjuldrivna, midjes-
tyrda och robust byggda. Ett exempel är att 

Ausa valt att konstruera drivlinorna med hjul-
axeldrift till de fyra hjulen, istället för hydrau-
lisk drivning på varje hjul. 

Detta ger tydliga fördelar som lägre tyngd-
punkt och därmed bättre balans vid körning. 
Det innebär också hög säkerhet, eftersom 
hjulaxeldrift innebär säkrare krypkörning och 
tillgång till effektiva bromsar.

Ausas dumprar levereras med svängbara 
eller högtippande flak. Vissa modeller kan le-
vereras med enkeltipp utan svängkrans. 

Redan nu tar BBM hem tre modeller till 
Sverige, nämligen Ausa D120AHA, D150AHG 
och D350AHG. 

Som siffrorna i modellnamnen antyder, 
har de i nämnd ordning en lastkapacitet på 
1200kg, 1500kg och 3500kg. Totalt har Ausa 15 
modeller med lastkapacitet upp till 10t varav 

fem modeller är tillgängliga för den svenska 
marknaden.

Bengt Bergs Maskinservice utökar med dumprar från Ausa

ning inomhus, liksom i avgas- och bullerbe-
gränsade områden. 

Tack vare det starka litiumjonsbatteriet 
kan maskinen användas under en hel arbets-
dag och därefter, vid behov, fortsätta genom 
anslutning till nätdrift. 

Med Wacker Neusons patenterade batte-
riteknologi med integrerad batterivärmning 
kan maskinen laddas från alla energikällor 
(100 - 415 V). Detta utan extraarbete och obe-
roende av omgivningstemperaturen. Det är 
bara att ansluta den till starkström eller via en 
adapter från ett vanligt eluttag. Det är också 
möjligt att ladda den under pågående arbete.

Nya EZ17e ger också reducerade under-
hålls- och driftskostnader genom mångfaldigt 
minskade servicepunkter, i jämförelse med 
den konventionella maskinen.

CASE
Case har nyligen lanserat en ny generation 
band- och hjulburna kompaktlastare. Det är 
totalt fem bandburna och nio hjulburna mo-
deller i den nya B-serien som både har radiella 
och vertikala lyftmönster. De nya modellerna 
har en rad fina förbättringar rörande förar-
komfort och säkerhet. 

De nya kompaktlastarna har ett helt om-
arbetat operatörsgränssnitt, inklusive nya 

vänster- och högerknappar på alla modeller, i 
kombination med enkel tryckknappstart, en-
kelt gasreglage och intuitiva omkopplare för 
alla grundläggande funktioner. 

Maskinföraren kan också välja mellan 
mekaniska och elektrohydrauliska kontroller 
när de specificerar sin maskin. En helt ny åtta 
tums LCD-multifunktionsskärm med back-
kamera kommer med alla elektrohydrauliska 
modeller. Dessutom ger de elektrohydrau-
liska modellerna ytterligare enkelhet genom 
att man kan växla mellan ISO- och H- drifts-
mönster med en knapptryckning. 

Den nya åtta tums LCD-multifunktions-
skärmen fungerar som en kommandocentral 
för maskinen. Den inkluderar säkerhetska-

mera som är synlig i skärmdisplayen med ma-
skindata. Kameran fungerar både framåt och 
bakåt och förbättrar B-seriens synlighet med 
ännu större arbetsplatsperspektiv och kontroll. 

Maskinerna kommer även med en ny elek-
trohydraulisk kontrollprestanda: Operatörer-
na kan ställa in maskinens prestanda till låg, 
måttlig eller aggressiv, eller oberoende ställa 
in lutnings-, lyft- och körhastighet, såväl som 
lastararm och körkontroll för att bäst anpassa 
maskinen till det aktuella jobbet. 

AVANT
Nordfarm presenterar i år Avant 735 samt den 
nya Avant 800-serien. Avant 735 är utrustad 
med Kubota V1505 steg V-motor. En utmärkt 

Case har nyligen lanserat en ny generation band- och hjulburna kompaktlastare. Det är 
totalt fem bandburna och nio hjulburna modeller i den nya B-serien.
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och ekonomisk maskin för lyft och material-
hantering, som klarar pallar upp till 1400 kg. 

Avant 735 har en stark bomkonstruktion 
och ett högre oljeflöde för redskap med dub-
bel pump på hela 50l/min. En lyfthöjd på upp 
till 3080mm gör den till en oslagbar partner 
på gården.

Är man ute efter samma prestanda som 
de större maskinerna i 700-serien men inte 
behöver transportera sig över större områden 
så är Avant 735 den perfekta kompaktlastaren 
inom lantbruket. 

Man får styrkan och möjligheten att kopp-
la på alla större redskap men förlorar lite på 
hastigheten med 14 km/h mot Avant 760 som 
kör i 30km/h. Hydraulflödet är något lägre än 
Avant 760 men med bibehållen kraft så tiden 
blir alltså lite längre om man ser till hydrau-
liken. Trots detta jobbar Avant 735 oerhört 
snabbt i hydrauliken jämfört med många kon-
kurrerande märken på marknaden. 

Den nya 800-serien höjer nivån, nu med 
hela 1900kg lyftkapacitet och 3,5m lyfthöjd. 
Fortsatt nätta mått och vikt från 2.500 kg ger 
Avant 800 maximal styrka kombinerat med 
en fantastisk smidighet. 

Avant 800 lanseras i två olika modeller: 
Avant 860i med Kohler KDI 1903 TCR 42 

kW/57 hk turbo-dieselmotor, godkänd enligt 
EU steg V och US Tier 4 final. 

Avant 850 med Kubota V2403 36kW/49hk 
dieselmotor, för marknaden utanför ut-
släppsstandard som EU steg V och US Tier 
4 final. 

Hydrostatisk drift med en hydraulisk driv-
motor på varje hjul och två hastigheter är väl-
kända egenskaper hos Avant kompaktlastare. 
Maxhastigheten ligger på 30km/h och externt 
hydraulflöde för redskap är så högt som 80l/
min. 

Hydrauliskt teleskoputskjut är standard 
på 800-serien, ett utskjut på 82mm ger en 
lyfthöjd på hela 3,5m till redskapsfästet – tack 
vare lyfthöjden kan man lasta och lasta av ex-
empelvis mixervagnar och släp med höga si-
dor. Parallellföring håller automatisk lasten i 
nivå när man höjer och sänker utskjutet. 

800-serien är utrustad med Avants snabb-
koppling för yttre hydraulik vilket gör att man 
med en hand och under alla förhållanden 
snabbt, enkelt och utan oljespill kan byta mel-
lan Avants hydrauliska redskap. Andra system 
som exempelvis Euro 3 kommer att finnas 
som tillval. 

Till Avant 800-serien finns mer än 200 
kraftfulla redskap vilket gör det enkelt att an-
passa maskinen för alla typer av arbete; land-
skapsvård, bygg- och rivningsarbeten, fastig-
hetsskötsel, lantbruk, materialhantering och 
oändligt mycket mer. 

MERLO
För att klara steg V-kraven har Merlo valt att 
byta motor i sin Panoramic-modell P27.6. 
Den nya motorn kommer från Kohler och har 
en effekt på 75hk.

P27.6 har tidigare haft en motor från Kubo-
ta, men när man nu anpassar modellen för 
att klara steg V-kraven som ställs på många 
arbetsplatser idag, väljer man att byta till en 
Kohler-motor på 75 hästkrafter. Den har fyra 
cylindrar och klarar emissionskraven tack 
vare så kallad oxidationskatalysator (DOC) 
samt dieselpartikelfilter, som fångar upp sot-
partiklar som skapas under förbränningspro-
cessen. Effekten är 55,4kW eller 75,1hk.

Merlo P27.6 är en kompakt maskin med 
en totalhöjd på bara 192cm, vilket gör att den 
exempelvis kan ta sig in i trånga utrymmen 
som parkeringsgarage och källare. Merlo 
P27.6 har många egenskaper som inte finns 
på någon annan teleskoplastare i detta seg-
ment. Med 2700kg i lyftkapacitet och bom-
fjädring som tillval är den mycket allsidig 
och flexibel. 

Låg bominfästning ger god runtomsikt 
och med en dörr som går att öppna och låsa 
i 180 grader kan man enkelt hoppa ur och i 
maskinen många gånger varje dag på ett er-
gonomiskt sätt. CE-godkänd personkorg från 
fabrik finns som tillval.

Avant 735 är utrustad med Kubota V1505 steg V-motor. Det är maskin för lyft och materialhantering, 
som klarar pallar upp till 1400 kg. 

Merlo P27.6 har många egenskaper som inte finns 
på någon annan teleskoplastare i detta segment. 
Med 2700kg i lyftkapacitet och bomfjädring som 
tillval är den mycket allsidig och flexibel.

För att klara steg V-kraven har Merlo valt att 
byta motor i sin Panoramic-modell P27.6. Den 
nya motorn kommer från Kohler och har en ef-
fekt på 75hk.

24

Kompaktutrustning



www.SvenskRental.se • Juli - Augusti 2020 • Svensk Rental Tidning

info@hyreskedjan.se • www.hyreskedjan.se

Hyres

Kompaktutrustning

25

VOLVO
Volvo CE presenterar nu den nya 6t F-genera-
tionens ECR58-kompaktgrävare.

Enligt Volvo har målsättningen i utveck-
lingen av nya ECR58 varit att kombinera allt 
det bästa branschen har att erbjuda i en enda 
produkt och tillhandahålla kort svängradie 
och topprestanda i en mängd applikationer.

ECR58F erbjuder en ny standard inom 
operatörskomfort och har branschens rymli-
gaste hytt. Ändå är den totala maskinstorle-
ken mer kompakt än någonsin tidigare. 

Styrspakarnas placering i förhållande till fö-
rarstolen har omarbetats och förbättrats, medan 
de fortfarande delar samma fjädring – en teknik 
som Volvo introducerade i branschen. Volvohyt-
ten har effektiv ljudisolering, en mängd förva-
ringsutrymmen samt 12 V- och USB-uttag. En 
fullt öppningsbar framruta och skjutbar sidoruta 
bidrar till klassens bästa sikt runtom.

Volvo ECR58F har ett omfattande utbud av 
redskap som är skräddarsydda för maskinen 
och lätta att byta. Det inkluderar skopor, hy-
draulhammare, gripklor samt nya Tilt Quick 

Coupler – med en tiltvinkel på upp till 2 x 90°.
Hydraulredskap kan manövreras med pre-

cision från de proportionella fingertoppsreg-
lagen, medan flödesinställningarna är lätta 
att anpassa tack vare nya arbetslägen.

F-generationens ECR58 utgör startskottet 
för en ny filosofi för Volvos utbud av kompakt-
grävare. Den matchar oslagbar prestanda och 
intelligenta funktioner med smidig använd-
ning samt en modern och innovativ design.

Volvo CE:s nya 6t minigrävare ECR58F.
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I 
Sverige är den tyska dammsugarmärket 
Starmix hittills relativt okänt. Men det 
tänker Drome att ändra på från och med 
nu. På kontinenten och i synnerhet Tysk-
land är Starmix välkänt bland en rad olika 

typer av användare, särskilt håltagare, rivare 
och betongslipare. 

99 ÅR AV ERFARENHET
Starmix är ett varumärke som tillverkas av 
Electrostar GmbH som är beläget i Ebersbach 
and der Fils i sydvästra Tyskland. Bolaget grun-
dades redan 1921 och tillverkar en rad olika 
typer av produkter men tyngdpunkten ligger 
på professionella dammsugare för industriän-
damål. Man sysselsätter över 180 anställda och 
har en årlig omsättning på över 40MEUR. 

Under 2020 har man som mål att produ-
cera 180000 dammsugare men p.g.a corona 
blir det förmodligen närmare runt 170000.

Vid anläggningen i närheten av Stuttgart ut-
vecklas och tillverkas dammsugarna. Thomas 
Buschmann som är exportchef berättar att man 
har ett brett sortiment av dammsugare. 

 Tillverkaren och leverantören Drome bygger ut sitt verktygs- och maskin- 
 sortiment i rasande fart. Lagom till att DEMCON Virtual Road Trip rullar 
 ut börjar Drome marknadsföra tyska Starmix dammsugare. 

Drome tar upp tyska 
kvalitetsmärket Starmix

Man har under åren skapat en rad olika 
patent för sina dammsugare, bland annat för 
sin unika filterrengöringsteknik som man är 
helt ensamma om. Filterrengöringstekniken 
är en elektromagnetisk puls som slår rent 
båda filtren med 300g tryck vid behov när 
luftflödet är för lågt. “Vår innovativa filterren-
göringsteknik är världsunik och patenterad, 
denna funktion underlättar väldigt mycket 
för entreprenören. Dessutom sparar den ma-
skinen”, tillägger Buschmann.

KRAFTFULLT SORTIMENT 
AV SUGAR FÖR TORRT OCH VÅTT
Starmix sortiment är omfattande och det 
finns både torr- och våtdammsugare i olika 
kapaciteter. Till att börja med kommer Dro-
me att fokusera på tre dammsugare som kla-
rar både torrt och vått material. Dessa maski-
ner har en effekt på 1600W, en sugkapacitet 
på 270 m³/h samt ett vakuum på 28kPa.

H-klassad (HEPA 14-filter) finns med 35 li-
ter behållare och M-klassad finns med 35 och 
25 liter.

“Vi tror verkligen mycket på Starmix-
sortimentet och det kommer att bli en 
succé. Det förvånar mig att dessa högkvali-
tativa maskiner inte sålts så mycket på den 
svenska marknaden tidigare. Både Sverige 
och Tyskland har mycket höga miljökrav för 
maskiner inom byggindustrin som hanterar 
damm. Starmix produkter kommer att passa 
perfekt för svenska håltagare, rivare, slipare 
och andra entreprenörer. De tysktillverkade 
Starmix maskinerna är robusta, slagtåliga 
och försedda med bra hjul. Vi kommer att 
presentera produkterna i våra nyhetsfilmer 
på DEMCON Virtual Road Trip och så finns 
naturligtvis information på vår hemsida. På 
våra anläggningar i Dalstorp och Sollentuna 
finns naturligtvis produkter att titta på och 
testa. Vi kommer gärna ut till den kund som 
önskar också”, berättar Roger Jonasson, VD 
för Drome AB. Sedan tidigare säljer Drome 
svenska Silas sortiment av luftrenare med 
tillbehör och italienska Delfins stofthanterar-
sortiment.

www.drome.se 

Filterrengöringstekniken är en elektromagnetisk puls 
som slår rent båda filtren med 300g tryck vid behov 
när luftflödet är för lågt.



lyft en hel dags 
produktion till rätt
nivå i ett enda lyft!
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NY Kraftfull arBEtSPlattfOrM

Alimak lanserar den nya kraftfulla arbets plattform MC 650.
Arbetsplattformen har en hög lastkapacitet på upp till 
7 240 kg och är justerbar i längd från 4,4 till 41,8 m. Med
mobilt chassi och en fristående uppställning av upp till 
22 m utomhus så går det snabbt att komma igång med
fasadarbetet. Den låga parkeringspositionen på 1,2 m med
piedestal och 1,5 m med mobilt chassi underlättar lastning
av plattformen vid marknivån. 

Kontakta oss på info@alimak.com för mer information.
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eller ring 0512-30 00 30.

Utveckla din verksamhet med 
teleskoplastare från Merlo.

Vilken Merlo passar 
din verksamhet?
Vi ser stor potential för teleskoplastare på den svenska 
marknaden. Merlo teleskoplastare har utvecklats för att 
erbjuda en hög teknologisk nivå när det kommer till effektivitet, 
prestanda och användbarhet för att tillfredsställa de mest 
krävande operatörerna.
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M
yQR levererar färdiga och skräd-
darsydda lösningar med dynamiska 
QR-koder. Deras tjänst Verktygs-
service är framtagen för att hjälpa 
både användare och uthyrare inom 

bygg- och rentalbranschen. Användare kan 
med QR-koderna hitta manualer och in-

Dynamiska QR-koder gör det möjligt att bland annat justera innehåll bakom 
en kod, skapa koden innan innehållet är klart och få statistik. Det svenska 
företaget MyQR vill underlätta för bygg- och rentalbranschen med QR-
tjänsten Verktygsservice.

Carl-Anton Johansson, projektledare MyQR.
Anders Möller, vd och grundare 
More Activities.

struktionsfilmer eller få hjälp med reparation, 
medan uthyrare kan komma åt inköpsdatum, 
garantitider och se vart en maskin befinner 
sig, när den reparerats och hur ofta den har 
reparerats. Tjänsten gör det även möjligt att 
logga serviceåtgärder, beställa reparation, 
felanmäla och ange felorsak, ha koll på serie-

nummer och anpassa olika innehåll för olika 
användare.

“Vår lösning är framförallt användarvän-
lig och har en mycket moderat prissättning i 
förhållande till vad den levererar”, säger Carl-
Anton Johansson, projektledare MyQR. “En 
av de stora fördelarna med denna lösning är 



FÖR BYGG- OCH 
RENTALBRANSCHEN
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att den inte kräver någon app. Lösningen är 
webbaserad och användare behöver inte göra 
någon installation av programvara än den 
som finns på telefonen från början.”

Vid installation appliceras en dekal på den 
maskin som ska registreras. Därefter scannar 
man dekalen och anger de uppgifter som ska 
gälla. “Vi lägger stor vikt vid användarvänlig-
het och förenkling där varje enskilt moment 
är anpassat för dess olika användare och situ-
ation”, säger Carl Anton-Johansson. “Onödiga 
funktioner och för mycket lull-lull skapar of-
tast osäkerhet, irritation och resulterar i ett 
uteblivet användande.”

QR-KODER FÖR
IN- OCH UTCHECKNING
Aktivitetsbolaget More Activities är ett exem-
pel på ett företag som använt sig av MyQR:s 

dynamiska QR-koder. I deras verksamhet 
har QR-koder använts för in- och utcheck-
ning vid uthyrning av kajaker och snöskotrar. 
“MyQR:s system har varit till stor hjälp att ut-
veckla vår verksamhet“, säger Anders Möller, 
vd och grundare More Activities. “Tidigare 
har avtal i pappersformat varit lösningen men 
genom systemet checkar vi eller kunden in 
eller ut till exempel snöskotern på ett enkelt 
sätt, kunden får en bekräftelse via mejl och vi 
kan lätt se dagens flöden i programmet som 
är kopplat till tjänsten.”

“För oss har tjänsten skapat två stora förde-
lar”, säger Anders Möller. “Den ena är effekti-
viseringen i form av tidsbesparing för både oss 
och kunden. Man scannar den skotern man 
verkligen ska hyra, får upp eventuella skador 
som redan finns och kunden kan läsa och god-
känna villkor digitalt. Inget av detta behöver 

skötas via papperskontrakt. Vid eventuella 
tillbud har vi historik till varje snöskoter eller 
kajak och det är lätt att följa upp och ta betalt 
i efterhand för till exempel reparationer. Den 
andra är en lättöverskådlig historik på utrust-
ningen. Antal uthyrningar eller antal skador, 
det är viktig information för oss i arbetet att 
ständigt förbättra vår produkt och service.

“Vi är digitala specialister på att både skapa 
digitala system, men också fokusera på att de 
används via ett enkelt användargränssnitt”, 
berättar Carl-Anton Johansson. “Det är i mö-
tet med kunden som de bästa lösningarna 
uppstår och där vi gemensamt med kundens 
önskemål och problematik skapar ett riktigt 
‘wow’. Vi jobbar med alla typer av företag 
och branscher. Vi gör kostnadsfria besök och 
kommer med förslag för att kunna ge kunden 
en så bra lösning och upplevelse som möjligt.”
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Från den utsläppsfria, eldrivna hjullastaren i 
2-tons klassen, via allroundmaskinen WL34, 
samt vidare upp till 10 ton, erbjuder Wacker 
Neuson en passande hjullastare för varje ar-
betsbehov. Både den nya största modellen 
WL110 och hjullastaren WL34 är tillgängliga 
sedan april. 

Hjullastare är äkta slitvargar och oum-
bärliga beståndsdelar i många maskinparker, 
maskiner med många förmågor för diverse 
arbetsuppgifter inom exempelvis trädgårds- 
och landskapsanläggning och hos kommu-
ner. Wacker Neuson har med sina 14 olika 
hjullastarmodeller från två till elva ton den 
passande lösningen för alla arbetsområden. 

FÖR TUNG MATERIALHANTERING 
Högre, snabbare, starkare! Hjullastaren WL110 
är idealisk för tung materialhantering. Detta 
garanteras via kombinationen av motorn på 156 
hk och den stora hydraulpumpen (180 l/min). 
Med Wacker Neusons tungviktare – med en 
tipplast upp till 7,7 ton och en skopvolym på 1,8 
kubikmeter – ökar företagen sin produktivitet. 

EFFEKTIV MATERIALTRANSPORT 
FÖR VARJE ARBETSOMRÅDE

Christoffer Nyström är ansvarig för den to-
tala verksamheten inom Lekana Maskin och 
platschef på nya depån i Karlstad.

I Svensk Rental Tidning nummer 3 i år 
publicerades en artikel om Lekana Maskin i 
Kil. I artikeln beskrevs verksamheten och vi 
presenterade den nya depån i Karlstad som 
öppandes i juni. Vi vill förtydliga att Chris-

toffer Nyström är ansvarig för verksamhe-
ten inom Lekana Maskin och han är också 
platschef på den nya depån i Karlstad. Öv-
riga anställda på Lekana Maskin är Johnny 
Källhagen, Karl Olof Ekström, Christer Mell-
gren och Thomas Lundkvist. Thomas är ny-
anställd servicetekniker på Karlstad-depån.

www.lekana.se

Förtydligande om Lekana Maskin

Från vänster Christoffer Nyström som är an-
svarig för Lekana Maskin och platschef på nya 
depån i Karlstad. Thomas Lundkvist är ny servi-
cetekniker på depån i Karlstad.

Vid exempelvis materialhantering inom bygg-
nation såväl över som under mark, hos kommu-
ner eller i grustag där stora mängder gruskross 
och tung grus måste lastas, vinner användaren 
på maskinens högre dragkraft och körhastighet, 
något som möjliggörs via den innovativa växel-
lådan ecospeedPRO som är en steglös hydro-
statisk växellåda med överväxel. Den kraftfulla 
hjullastaren WL110 är dessutom utrustad med 
midjestyrning och bakre pendelaxel, vilket ga-
ranterar en smidig och kompakt maskin med 
optimal dragkraft, perfekt i exempelvis grustag. 

RUNTOMSIKT OCH 
KOMFORTABEL FÖRARHYTT
Den stora förarhytten på WL110 medför ett 
ännu säkrare och effektivare arbete vid materi-
altransport: Föraren har hela tiden optimal sikt 
över påbyggnadsredskapet och dess omgiv-
ning, det leder till ett ännu säkrare arbete och 
medför goda tids- och kostnadsfördelar. Dess-
utom erbjuder den ergonomiska, komfortabla 
förarhytten stort utrymme för benen, över-
siktligt ordnade manöverorgan och en bekväm 

förarstol. Genom den digitala sjutumsdis-
playen har föraren ständigt en överblick över 
de viktigaste informationerna: Förutom stan-
dardindikationer visas också de aktiva funk-
tionerna i förarhytten, exempelvis inkopplade 
funktioner. Manöverorganet ”Jog Dial” möjlig-
gör att föraren kan utföra mycket finkänsliga 
och resursbesparande arbeten. Vid behov kan 
flödesvolymen för hydrauloljan ställas in ma-
nuellt och visas på displayen. Därigenom kan 
påbyggnadsredskap drivas med sin individuellt 
nödvändiga hydrauloljemängd, vilket ombe-
sörjer en ökad effektivitet och skyddar påbygg-
nadsredskapet mot överbelastning. 

ERKÄND ALLROUNDMASKIN 
Med den nya modellen av den rutinerade hjul-
lastaren WL34 erbjuder Wacker Neuson en 
ännu kraftfullare allroundmaskin som lämpar 
sig väl för många olika transportbehov. Tack 
vare maskinens uppdatering kan hjullastaren 
arbeta ännu produktivare: Den förhöjda tipp-
lasten på upp till tre ton gör hjullastaren syn-
nerligt stabil och gör därmed arbetena ännu 
säkrare. Kunden drar nytta av den förhöjda 
prestandan tillsammans med de välkända kom-
pakta måtten: Exempelvis har den nya model-
len en genomfartshöjd på under 2,2 mm (med 
lågt förarskyddstak), vilket gör den idealisk 
för insatser inomhus, i hallar och garage, så-
väl som för vägarbeten och för trädgårds- och 
landskapsanläggning. Dessutom är hjullastaren 
standardmässigt utrustad med en rymlig, kom-
fortabel förarhytt, vilket garanterar arbete utan 
ansträngning. Företaget tjänar dessutom på det 
enkla och effektiva serviceunderhållet, tack vare 
de praktiskt placerade servicepunkterna.
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På Scandinavian Biogas anläggning i Söder-
törn använder man sig av en Merlo TF38.10 
TTCS, främst för dess mångsidighet och 
för att den kan ta sig fram i trånga utrym-
men och dessutom lyfta högt och tungt.

Scandinavian Biogas är en av Nordens 
största privata producenter av biogas. I 
Stockholm finns tre fullskaliga produk-
tionsanläggningar som tillsammans produ-
cerar ungefär 300 GWh biogas och biogöd-
sel, primärt för den svenska marknaden.

I slutet av förra året fick företagets 
anläggning i Södertörn sin nya Merlo 
TF38.10 TTCS, som ersatte en äldre mo-
dell i samma storlek. På anläggningen pro-
duceras omkring 80 GWh biogas om året, 
vilket motsvarar ungefär 8,8 miljoner liter 
bensin. “Jag tycker den funkar jättebra 
i vår verksamhet”, säger Johan Arntsen, 
drifttekniker och maskinförare. 

Till maskinen har man planerings-
skopa, pallgafflar, vajerspel, jib och per-
sonkorg. Oftast körs den med gafflar men 
även de övriga redskapen behövs i verk-
samheten med jämna mellanrum. Vajer-
spelet används bland annat för att hantera 
omröraren, en slags stor visp, i matavfall-
stanken och personkorgen nyttjas oftast 
av elektrikerna, där en stege inte räcker till. 
“Mångsidigheten var ett viktigt argument 
när vi valde maskin. Vi behöver kunna 
använda samma maskin till många olika 
uppgifter och det är enkelt med Merlon. 
Bara genom att byta redskap är det nästan 
som att man får en helt ny maskin.”

Framkomlighet och smidighet var andra 
viktiga faktorer i valet av maskin, eftersom 
att anläggningen är trångt byggd. En smi-
dig maskin som kan ta sig fram och komma 
igenom portar på olika ställen var ett krav.

MÅNGSIDIG MERLO

Unicontrol 3D är ett verktyg för automati-
sering av processer inom byggbranschen, 
utvecklat av danska Unicontrol. Verktyget, 
som enligt Unicontrol det möjligt för gräv-
maskinsförare att arbeta upp till 30 % mer ef-
fektivt, lanseras nu i Sverige.

Grävmaskinsförare måste vanligtvis vänta 
på både lantmätare och en medhjälpare för att 
vara säker på att gräva exakt med en mindre 
grävmaskin. Nu kan föraren hantera processen 
själv med den maskinstyrning som Unicontrol 
har utvecklat för grävmaskiner med svängarm 
med en totalvikt på under 15 ton. Det krävs 20-
30 minuters instruktioner i förarhytten för att 
lära sig att använda verktyget, som visar all in-
formation på en skärm i hytten. Från och med 
juni 2020 erbjuder Unicontrol installation av 
sin lösning i grävmaskiner hos svenska företag 
och maskinuthyrare.

“På byggarbetsplatser ställs det höga krav 
på tempo, precision och dokumentation. Den 
utmaningen möter Unicontrol med digitali-
sering och automatisering av arbetsflöden”, 
säger Dion Munksgaard, byggledare på CG 
Jensen, ett byggföretag som använder sig av 
Unicontrol 3D. “Vi använder Unicontrols sys-
tem för att se hur mycket jord våra maskiner 
gräver upp och det underlättar våra grävma-
skinisters dagliga arbete genom att automa-
tiskt leverera mätuppgifter till vårt kvalitets-
säkringssystem. Det är en prisvärd och smart 
produkt som inte är tekniskt komplicerad att 
använda.”

Förutom CG Jensen har Unicontrol an-
dra kunder inom den danska byggbranschen 
och inom maskinuthyrning, bland annat Per 
Aarsleff. Unicontrol monterar sensorer på 
grävmaskinens skopa, bom och svängarm, 
och verktyget gör att ett exakt GPS-styrt 

grävarbete kan utföras utan fysiska ritningar, 
markeringar och mätpålar. Varje år säljs en-
bart i Europa mer än 60 000 nya grävmaski-
ner i viktklassen under 15 ton, och till dessa 
maskiner är Unicontrol den enda leverantö-
ren av ett maskinstyrningssystem. Verktyget 
fungerar med alla grävmaskinsvarumärken, 
och är ett tillägg till den befintliga maskin-
parken.

I juni 2020 fick Unicontrol finansiellt stöd 
av två investerare inom den globala robotin-
dustrin som båda har lång erfarenhet av glo-
bal expansion. Robotinvesteraren Thomas 
Visti har med ett större miljonbelopp trätt 
in i ägarkretsen och styrelsen för Unicon-
trol. Han är nyckelpersonen bakom flera av 
Danmarks största robotsuccéer, bland annat 
Mobile Industrial Robots där han idag är vd. 
Unicontrols andra nya investerare är Lasse 
Kieffer som just har investerat ett miljonbe-
lopp i Unicontrol och trätt in i bolagets sty-
relse. Han var med och utvecklade världens 
första cobot i företaget Universal Robots. 
Därefter skapade han Purple Robotics som 
han lämnade till förmån för OnRobot.

“Thomas Visti och Lasse Kieffer har båda 
gått igenom en global tillväxtresa inom robot-
industrin”, säger Ehsanullah Ekhlas, vd Uni-
control. “Med sina erfarenheter kan de bidra 
till att hjälpa oss att både växa och undvika 
att göra misstag.” Ehsanullah Ekhlas grun-
dade Unicontrol tillsammans med Zbigniew 
Niemczyk och Kasper Hartvig Andersen, som 
tidigare var kollegor i Leica Geosystems. Per-
sonalstaben omfattar nu 13 anställda, både 
kvantfysiker, smeder och mjukvaruutveckla-
re, och de produktutvecklar i nära samarbete 
med slutanvändaren inom byggbranschen 
och återförsäljarnätverket.

DANSKT AUTOMATISERINGS-
VERKTYG LANSERAS I SVERIGE
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Sedan starten för ett år sedan har Atlas Copco 
breddat och vidareutvecklat sina eldrivna 
kompressorer inom E-Air och kan nu erbju-
da ett komplett sortiment. Kompressorerna 
erbjuder förutom eldrift en ny teknologi för 
variabel hastighet.

Oavsett om behovet består av mindre 
kapacitet med fast lufttryck eller ett större 
projekt med krav på flexibelt och reglerbart 
lufttryck till lägre kostnad, så finns det i sor-
timentet. Kompressorerna erbjuder förutom 
eldrift även en ny teknologi som möjliggör 
variabel hastighet, där företagen kan minska 
sin miljöpåverkan samtidigt som produkten 
blir mer mångsidig genom justerbart tryck 
och flöde. E-Air-kompressorernas har dessut-
om en ny robust design och smartare teknik.

“Vi har märkt att allt fler beställare börjar 
räkna på totalkostnaden för maskiner, vilket 
är helt sunt”, säger produktchef Viktor Pihl. 
“Det är ju summan av kostnaden för inköp, 
drift, service delat med livslängen som ger 
hela kalkylen. Att använda E-Air är en riktig 
‘win-win’ för både totalekonomi och miljön!”

Många beställare har en lång lista på mil-
jökrav som ska uppfyllas vid upphandling 
och genomförande av projektet, vilket ställer 
stora krav på samtliga underentreprenörer. 
Elektriskt drivna kompressorer ansluts till 

elnätet via en enkel plug-and-play-anslut-
ning och kräver därmed inte någon hante-
ring av diesel alls. Frånvaron av diesel med 
partiklar och kväveoxider är inte bara rele-
vant när det gäller de nya Steg V-dieselut-
släppsbestämmelserna. Även vid arbeten i 
bostadsområden och i slutna utrymmen så-
som i tunnelbana, tunnlar eller gruvor, ger 
E-Air-serien också tillförlitligt flöde av tryck-
luft utan skadliga partiklar och kväveoxider. 
Det minskar behovet av luftventilation i alla 
underjordiska applikationer och bidrar till 
en minskad driftskostnad jämfört med an-
vändning av dieselkompressorer, enligt Atlas 
Copco. Om beställaren väljer att föreskriva 
en nordisk energimix som har många förny-
elsebara energikällor, blir de lokala utsläp-
pen noll och växthusgasen CO2 minskar.

“Med den mycket bättre miljöprofilen och det 
breda sortimentet kan E-Air användas av i stort 
sett alla. I offentlig sektor och industrin där mil-
jökraven är högt ställda, kommer nog de mobila 
eldrivna kompressorerna bli mycket populära.”

Med den nya eldriften har kompressorna 
fått en ny design med mindre antal kompo-
nenter i motorn. Vissa modeller av elkom-
pressorer behöver bara service en gång vart-
annat år. Elmotorn innebär att kompressorn 
blir mer kompakt och därmed smidigare att 
hantera. Dessutom är det minskad risk för 
varma delar och de skador som de kan med-
föra. Med elmotorerna i den nya E-Air-serien 
sker driften mycket tystare, med en så låg 
ljudnivå som 61 dB (A), vilket bidrar till bättre 
arbetsmiljö för alla på arbetsplatsen och är 
särskilt lämpad vid projekt i stadsmiljö.

Atlas Copco breddar eldrivet 
kompressorsortiment

Från och med den 4 maj finns all nyanställd 
personal på plats på Scantrucks filial i Kung-
älv för att ta hand om befintliga och nya kun-
der. Scantruck ser Göteborgsregionen som 
en väldigt viktig marknad och har förstärkt 
därefter.

Ett par maskiner finns redan på plats vid 
anläggningen i Kungälv, och tanken är att det 
ganska snart ska finnas ett tiotal maskiner vil-

ket har flera positiva effekter för Scantrucks 
kunder.

“Nu satsar vi på Göteborg och Västsve-
rige! Vi har beslutat oss för att genomföra alla 
förstärkningar i egen regi och hyr in oss hos 
Söderberg & Haak i Kungälv med både kon-
tor, verkstad, uppställningsplats, samt inte 
mindre än tre nya mekaniker med tillhörande 
servicebussar”, säger Anker Lemvig, Business 

Manager Scantruck Sverige. “Det ska vara en-
kelt för våra kunder att komma och titta på 
våra olika modeller, så vi tycker det är viktigt 
att våra säljare kan erbjuda provkörningar och 
visningar utan att spekulanterna ska behöva 
resa alltför långt. Maskinerna blir även en lo-
kal resurs i vårt program ‘Rent to rent’ som är 
en service där vi erbjuder uthyresmaskiner till 
uthyrningsbolagen. Tidigare fick vi ofta flytta 
maskiner alltför långt för att serva uthyr-
ningsbolagen i Västsverige. Nu kan vi erbjuda 
ett bra modellprogram utan långa transporter 
vilket kommer att spara både tid och pengar 
för våra kunder.”

Med alla förstärkningar på plats i Kungälv 
så finns numera ett kontor för säljaren Bo 
Bergqvist samt de tre mekanikerna Per-Olof 
”P-O” Eriksson, Fredrik Wallentin och Valter 
Lundgren. Dessutom finns såväl verkstad 
samt uppställningsplats för maskiner som går 
att provköra. “Göteborg är en viktig marknad 
där vi ser en stor tillväxtpotential. Scantruck 
är nu väl etablerade i Stockholm och nu ska vi 
se till att det blir lika bra i Göteborg.”

Scantruck redo att ta emot västsvenska kunder i Göteborg

Från vänster: Fredrik Wallentin, mekaniker, Bo Bergqvist, säljare, Valter Lundgren, mekaniker, 
Anker Lemvig, Business Manager Scantruck Sverige, och Per-Olof Eriksson, mekaniker.
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Garo Elflex lanserar nu den mobila laddsta-
tionen Nova, specialutvecklad för tillfällig an-
vändning på byggarbetsplats.

Vill man skapa en byggarbetsplats anpas-
sad för fordon med el- och hybridbilar i drift 
eller som besökare? Genom snabb och enkel 
stickproppsanslutning kan upp till tre ladd-
stationer installeras i grupp och därmed en 
anläggning som bidrar till en grönare framtid. 
Bilarna laddas säkert enligt regelriktig instal-
lation. Nova är utrustad med DC-felskydd, 
jordfelsbrytare typ A, fasfördelning på vidare-
matningen, IK10 som är slagtåligast i klassen, 
fällbart stativ samt att laddstationen även kan 
väggmonteras. Som tillval kan laddstationen 
även fås med RFID-mätare och wifi.

www.garo.se

Garo Elflex laddar på 
byggarbetsplatsen

Norska entreprenören Peab Bjørn Bygg teck-
nar avtal om mobila värmekraftverk och luft-
uppvärmningssystem från HeatWork, med 
förhoppning om stora miljöfördelar.

Peab Bjørn Bygg har tecknat ett avtal om 
att köpa 10 mobila värmekraftverk, så kallade 
HW 3600, och flera CliWi-system för upp-
värmning av luft, från Narvik-företaget Heat-
Work. Maskinerna används för bland annat 
tjältining, byggvärme, torkning av byggnader, 
härdning av betong och sanering av skador, 
allt med vätskeburen teknik.

“Detta är en stor, grön dag för oss i Peab Bjørn 
Bygg”, säger Gro Skaar Knutsen, vd Peab Bjørn 
Bygg. “Maskinerna ger stora miljöförbättringar 
och kommer bland annat att hjälpa oss att upp-
fylla nya miljökrav från offentliga leverantörer.”

Investeringen gör det lättare för Peab 
Bjørn Bygg att uppnå målet om att sluta an-
vända kokoverk på byggplatserna. Kokoverk 
är en dieselgenerator som ger både stora 
CO2-utsläpp och lokala luftföroreningar.

“Vi ser fram emot att byta ut kokoverk med 
ny HeatWork-utrustning. De har vätskeburen 
värme som ger miljövänlig uppvärmning utan 
avgaser, lukt eller fukt in i byggnaden. Totalt 

kan vi nu uppnå en minskning av konsumtion 
och utsläpp på mellan 80 och 100 procent.”

Tre maskiner är redan på väg till Senja, där 
Peab bygger en landbaserad fiskodlingsan-
läggning för SalMar. Den nya byggnaden får 
ett fotavtryck på över 13 000 kvadratmeter, 
och byggjobbet inkluderar omfattande be-
tongarbete. Maskinerna används både som 
energikällor och styrverktyg före, under och 
efter betonggjutning. De återstående sju HW 
3600 kommer att distribueras efter behov på 
Peabs andra byggprojekt i regionen. Förutom 
att ge miljö-, kvalitets- och framstegsresultat 
bidrar de också positivt till anställdas säker-
het och arbetsliv.

Peab Bjørn Bygg är en lokal samhällsbyg-
gare i Nordnorge. Gro Skaar Knutsen säger at 
de alltid letar efter lokalt arbetskraft och loka-
la leverantörer för sina projekt. HeatWork är 
ett familjeägt företag med huvudkontor och 
fabrik i Narvik, Norge. Företaget har kompe-
tens inom vätskeburen teknik och har vunnit 
flera priser för sina produkter.

“Naturligtvis är det med stor glädje och 
stolthet vi välkomnar Peab som kund”, säger 
Tommy Larsen, säljchef HeatWork. 

Grön investering för Peab
Milwaukee Tool lanserar den nya MX Fuel 
batteridrivna 28 mm Hex bilningsham-
maren. Verktyget har enligt Milwaukee 
Tool den lägsta vikten i sin klass med sina 
29,6 kg och klarar av att bryta mer än två 
ton material per laddning.

Milwaukee Tool vill med MX Fuel ska-
pa ett batteridrivet verktygssystem som le-
vererar prestanda, driftstid och hållbarhet 
som efterfrågas av yrkesanvändare, utan 
riskerna förknippade med utsläpp, buller 
och vibrationer. Varje enskild lösning i 
MX Fuel bygger på ett kompatibelt system 
som använder samma batteri.

“Vårt mål var att utveckla ett system 
som skulle ta batteritekniken till nya 
höjder”, säger Henrik Nielsen, Product 
Manager Milwaukee Tool. ”MX Fuel bil-
ningshammaren är inte bara säkrare och 
lättare att använda än de nätdrivna alter-
nativen som finns på marknaden utan 
har även 35 % snabbare bilningshastighet.”

Bilningshammaren har en slagenergi 
på 64 joule och en vibrationsnivå på 5,17 
m/s². Den har även ett ergonomiskt fron-
thandtag utvecklat för att göra verktyget 
enklare att manövrera och flytta runt på 
arbetsplatsen. MX Fuel bilningshamma-
ren har tillräcklig drifttid för krävande 
arbetsuppgifter såsom bilning av en ränna 
som är 12 meter lång, 30 cm bred och 20 
cm djup på en uppladdning. En annan 
fördel är One-Key som gör det möjligt att 
spåra bilningshammaren och få varnings-
meddelanden, fullständig inventariehan-
tering och smart maskinteknik som skyd-
dar användarens investering.

Milwaukee Tool lanserar 
batteridriven bilningshammare
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Coronakrisen blir allt mer påtaglig för bygg- och anläggnings-
branschen. Enligt en ny enkät genomförd av bransch- och ar-
betsgivarorganisationen Byggföretagen upplever sju av tio med-
lemsföretag uppskjutna byggstarter.

Mer än hälften av företagen säger också att man har en mins-
kad orderingång jämfört med för sex månader sedan. Många av 
Byggföretagens små- och medelstora företag är särskilt oroade 
inför tredje och fjärde kvartalet.

“Coronakrisen som drabbat andra branscher hårt påverkar 
nu bygg- och anläggningsbranschen alltmer genom att inves-
teringsförmågan minskar”, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd 
Byggföretagen. “Det bästa sättet för Sverige att övervinna krisen 
är fortsätta bygga. Nu är det viktigt att offentliga investeringar 
säkerställs. Ökad ROT och sänkta arbetsgivaravgifter är reform-
motorer som gör det möjligt för fler att gå till jobbet.”

Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation 
för bygg-, anläggnings- och specialföretag på den svenska bygg-
marknaden. Medlemsenkäten genomfördes den 13-21 augusti 
och besvarades av 629 företag i hela Sverige.

Sju av tio byggföretag drabbas negativt av coronakrisen

Bobcat släpper två nya Steg V-
bandlastare, T450 och T590, i 
deras M-serie som sedan tidi-
gare inkluderar kompaktlastarna 
S450, S510 och S530. Lastarna i 
M-serien är utformade för opti-
merad prestanda, komfort och 
underhåll.

Tack vare Bobcats nya Steg V-
motor har bullernivån sänkts för 
både förbipasserande och opera-
törer. Den nya motorn D24 med 
Bosch Fuel Injection System för-
bättrar enligt Bobcat maskinens 
övergripliga prestanda samtidigt 
som den möter de strängaste 
Steg V-emissionskraven. Dessut-
om har motorns effekt-/viktför-
hållande optimerats i både T450 
och T590.

Det första serviceinterval-
let för motorolja har utökats till 
500 timmar, och den förbätt-

rade bränslefiltreringen innebär 
färre filterbyten och minskade 
driftskostnader. Den tidigare 
valfria Deluxe-kontrollpanelen 
innefattas nu som standard och 
erbjuder bland annat telematik 
för att skydda maskinerna och 
för att kontrollera prestandan. 
Deluxe-panelen reducerar ris-
ken för misskötsel tack vare en 
nyckelfri funktion. Övriga kän-
netecken är reducerade vibratio-
ner för ökad komfort, möjlighet 
till fjärrstyrning och automatisk 
efterbehandlingsteknologi för 
dieselpartikelfiltret. Lastarna i M-
serien är några av de första mo-
dellerna i Bobcats europeiska las-
tarsortiment med ny styling med 
3D-dekaler. I sortimentet ingår 
dessutom ytterligare en modell, 
minibandlastaren MT55, för sär-
skilt trånga utrymmen.

NYA BANDLASTARE I BOBCATS M-SERIE
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Atlas Copco släpper den nya kompressorse-
rien GA30+-45+ (30-45 kW / 40-75 hk). Det 
nya drivsystemet erbjuder en ökad energief-
fektivitet och en låg livscykelkostnad.

Med den nya serien vill Atlas Copco levere-
ra en lägre total livscykelkostnad, mer energi-
effektivitet, mer tillförlitlighet, samt smartare 
och tystare lösningar. Den använder sig av den 
senaste versionen av Atlas Copcos patenterade 
kompressionselement och en IE4-certifierad 
motor. Den fritt avgivna luftmängden har 
ökat med 2,7 % och energieffektiviteten är i 
genomsnitt 3,2 % bättre än tidigare modeller. 
Eftersom energikostnaderna utgör den största 
andelen av en kompressors kostnad så sjunker 
den totala livscykelkostnaden med en maskin i 
denna nya GA-serie, enligt Atlas Copco.

Kompressorns robusta drivsystem är byggt 
för en tillförlitlig tryckluftsproduktion, även 
under krävande förhållanden. Exempelvis 

behöver inte de oljesmorda lagren någon 
smörjning eller återsmörjning. Kompressorn 
levereras också med ett insugsfilter som ger 
maskinen en längre livslängd än andra filter på 
marknaden. Tack vare ett en helt underhållsfri 
drivlina kan den nya GA-serien dessutom ser-
vas en halvtimme snabbare än tidigare model-
ler. Innovativa oljefilter med snabbkopplingar 
möjliggör en snabb ned- och återmontering av 
filtren.

Den nya GA30+-45+-serien har ett kylsys-
tem med överdimensionerade kylare. Fläkten 
uppfyller de europeiska energikraven ERP2020 
och är tyst. Detta gör det möjligt för operatörer 
att köra maskinen på fabriksgolvet utan stör-
ningar orsakade av buller. Modellen är kom-
pakt och dess storlek är anpassad till trånga 
lokaler där utrymmet är begränsat. Standard-
versionen är 32 % mindre än föregångaren.

Alla modeller i serien GA30+-45+ leve-

reras med Elektronikon Touch, Atlas Cop-
cos mest avancerade styrsystem. Med den 
lättanvända pekskärmen följer kontroll- och 
övervakningsmöjligheter. Dessa inkluderar 
ett fördröjt andra stopp, olika veckosche-
man och integrerad styrning för upp till sex 
kompressorer. I kombination med SmartLink 
fjärrövervakning kan användare optimera 
tryckluftssystemets prestanda och minimera 
underhållskostnaderna.

Nya oljesmorda skruvkompressorer från Atlas Copco

Borås Schakt förser bland annat Borås med 
såväl chaufförer som maskiner för olika typer 
av lyftjobb via LBC Borås. När det var dags att 
förnya maskinparken med en runtomsväng-
ande teleskoplastare föll valet på Manitou 
MRT3050 P+.

Sedan tidigare har företaget haft en Mani-
tou MT1840A, vars driftsäkerhet de uppskat-
tade. Nu hoppas de att det ska fungera lika 
bra med en runtomsvängande teleskoplas-
tare. Även om det är Borås Schakt som äger 
maskinerna så är det via LBC Borås som de 
flesta kommer i kontakt med deras två Mani-
tou. LBC Borås är ett heltäckande transport-
företag som förfogar över 290 fordon och ma-
skiner fördelade på tre affärsområden, bygg 
och anläggning, gods och logistik, samt miljö 
och återvinning. Det var därför viktigt att Leif 
Olofsson, som är produktionsansvarig för 
bygg och anläggning på LBC Borås, var med 
på planerna. När även han blev imponerad 
över Borås Schakts MT1840A var det grönt 
ljus för en ny MRT3050 P+. “Vi fick möjlig-
het att ha en lånemaskin under sex månader 
innan ‘vår’ levererades och den såväl som vår 
egen maskin har fungerat felfritt ute på upp-
dragen”, säger Leif Olofsson.

Den mindre MT1840A lyfter som namnet 
antyder 4 ton 18 meter högt. Den är oftast sys-
selsatt med taxikörning och kan arbeta med 

olika uppgifter, exempelvis lastning, lossning 
och att lyfta saker på byggen. De hyr ut den 
per timme med chaufför och kör den nästan 
alltid till och från jobben för egen maskin. I 
dagsläget har den gått drygt 2000 timmar.

Deras nyförvärv, den större och runtom-
svängande MRT3050 P+, klarar av att lyfta 5 
ton 30 meter och har ett mer nischat arbets-
område. “Både den nya och vår gamla låne-
maskin har gått på en hel del armeringsjobb”, 
säger Henrik Lindström, verksamhetsansva-
rig Borås Schakt. “Dessutom är den utrustad 
med kranarm och vajerspel så det blir mycket 
lyft av det slaget. Även den här går på en hel 

del ganska så korta uppdrag och allt som of-
tast kör vi ut den till arbetsplatserna.”

Både Henrik Lindström och Leif Olofs-
son är väldigt nöjda med servicen de fått från 
Scantruck hittills, vilket var avgörande vid va-
let av ny leverantör. Deras nyare Manitou har 
fortfarande garanti kvar och servas därför av 
Scantruck, generalagent för Manitou i Sveri-
ge, men så fort den har gått ut så kommer den 
servas av Borås Schakts egna mekaniker. “Vi 
arbetar med reparera och göra ombyggnader 
och påbyggander till en mängd olika fordon 
så det beror inte på att vi är missnöjda med 
Scantruck”, avslutar Henrik Lindström.

Driftsäkerhet avgörande när 
Borås Schakt valde Manitou
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För andra gången på bara en vecka presen-
terar Söderberg & Haak och Agripro nyheter 
om samarbete. Agripro växer från service- 
och reservdelspartner till att också bli åter-
försäljare av nästan alla av Söderberg & Haaks 
varumärken.

Det här betyder att Agripro från och med 9 
september säljer Komatsu entreprenadmaski-
ner, Bomag vägbyggnadsmaskiner, samt lant-
bruksredskap av märkena Krone, Amazone, 
DALBO och Geringhoff.

För Söderberg & Haak betyder samarbetet 
att företaget får tillgång till Agripros sex ma-
skinsäljare i Karlstad, Örebro och Flen, samt 
reservdelssäljarna och servicepersonalen på 
de tre orterna.

“Samarbetet med Agripro ger oss en part-
ner som är väletablerad och täcker Värmland, 
Närke, Södermanland och delar av Västman-
land. Det är områden där vi velat bli starkare 
och vi ser goda möjligheter att öka försälj-
ningen inom såväl lantbruk som entrepre-
nad. Agripro är en väletablerad partner med 

god tillgänglighet för försäljning, service och 
reservdelar. Det borgar för att kunderna ska 
bli nöjda”, säger Jonas Jaenecke, vd för Söder-
berg & Haak.

För Agripros del betyder samarbetet att 
företaget får ny energi i sitt arbete med lant-
bruks- och entreprenadsektorerna.

“Det här innebär en stor ommöblering i vårt 
utbud av lantbruksutrustning och entrepre-
nadmaskiner. Vi tror starkt på att det kommer 
att gynna både oss som företag och våra kun-
der. Komatsu och Bomag ger oss tillgång till 
stora modellprogram av världsledande entre-
prenadmaskiner och på lantbrukssidan borgar 
Krone, Amazone, DALBO och Geringhoff för 
hög kvalitet, det känner vi till sedan tidigare”, 
säger Tomas Nilsson, vd för Agripro.

“Samtidigt är det viktigt att komma ihåg 
att vi även fortsättningsvis kommer att ta 
hand om alla våra hittillsvarande kunder som 
kör andra märken, så att förändringarna inte 
lämnar någon i sticket.”

www.sodhaak.se

SAMARBETET MED AGRIPRO 
FÖRSTÄRKS YTTERLIGARE

Jonas Jaenecke, VD 
Söderberg & Haak.
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En av Merlos viktigaste produkter är Roto, en 
modellserie av runtomsvängande teleskoplas-
tare. Nu lanseras det senaste tillskottet i serien 
på den svenska marknaden, nämligen R40.18S.

Nya R40.18S har det minsta chassiet i Merlos 
Roto-serie. Modellen har en maximal lyftkapa-
citet på 4000 kg och maximal lyfthöjd på 18 me-
ter. Modellen finns även med en lyfthöjd på 16 
meter med samma chassi, men har då beteck-
ning R40.16. Den tidigare modellen av R40.18 
har utvecklats och uppdaterats för att bli ännu 
bättre för maskinisten. Den har ny teknik för 
ökad styrka, exaktare körning och ökad säker-
het för att nämna några förbättringar.

Modellen bibehåller sin smidighet med 
chassiet, stödben och bom likt den föregåen-
de modellen. Precis som tidigare har R40.18S 
400 graders rotation på övervagnen. Maski-
nen har en stor och rymlig hytt med god sikt. 
Hytten är likadan som på den största Roto-
modellen, R50.35S Plus, som lanserades tidi-
gare i år. Hytten har en ny klimatanläggning 
som håller måttet för nordiska förhållanden 
under både vinter och sommar. Den tiltbara 
hytten har försetts med mjukare tilthydrau-
lik. R40.18S har även ett omarbetat elsystem 
som baserats på R50.35S Plus.

Produktionslinjen på Merlos fabrik i Cu-
neo tillämpar sedan ett år tillbaka produktion 
i modulsystem. Varje enskild del av maskinen, 
som till exempel hytt, drivlina och chassiets 
olika delar, är byggda var för sig för att till sist 
monteras samman till en ny maskin.

Beställaren kan välja mellan två olika utfö-
randen av joystick. De är båda kapacitiva, det 
vill säga att de har sensorer som känner av fö-

rarens hand (även möjligt med handskar på). 
Det innebär att det tidigare dödmansgreppet 
inte längre behövs eftersom att maskinen vet 
när föraren är aktiv. I höger joysticks armstöd 
finns också en integrerad manöverpanel lätt 
tillgänglig för maskinens många andra funk-
tioner såsom stödbensmanövrering, nivelle-
ring och chassifjädring.

Den nya displayen illustrerar i realtid ex-
akta lastdiagram som informerar föraren om 
var gränserna för överlast går i varje given si-
tuation. Eftersom gränserna syns tydligt mins-
kas risken för överlastavbrott och därmed kan 
maskinen köras säkrare, effektivare och mer 
harmoniskt utan överraskningar. Säkerhets-
systemet minskar till exempel rörelserna suc-
cessivt och utan ryck när gränserna närmar sig. 
Numera finns möjligheten för maskinisten att 
ställa in upp till sex olika förinställningar på 
hydraulikflöden för bomfunktionerna. Man 
kan alltså ha olika ”körlägen” för olika redskap 
alternativt olika maskinister. R40.18 S har 
dessutom fått en ny Steg IV Final motor från 
Deutz TCD3.6, 85 kW / 115 hk.

Nytt tillskott i Merlos Roto-serie

Milwaukee Tool lanserar en ny batteridriven 
lösning som underlättar håltagning, MX Fuel 
150 mm diamantborrmaskin. Diamantborr-
maskinen ingår i det nya MX Fuel-verktygs-
systemet och ger kraft nog att borra hål upp 
till 152 mm i armerad betong.

Den första batteridrivna lösningen i sitt 
slag kan användas utan nätström vilket enligt 
Milwaukee Tool gör den till den smidigaste 
kärnborrlösningen där användaren slipper 
sladdar och risken att lösa säkringar.

En patenterad slirkoppling och andra ge-
nerationens Autostop-teknik ger enligt Mil-

waukee Tool en tryggare borrning med maxi-
mal kontroll och minskade kast vid eventuell 
kärvning. Funktioner som en tryckindikator 
hjälper användaren optimera borrningshas-
tigheten medan ett LED-vattenpass hjälper till 
att bibehålla precisionen. Oavsett om MX Fu-
el-diamantborren används handhållen (MXF 
DCD150-601) eller monterad på stativ (MXF 
DCD150- 601 Kit) erbjuds flexibilitet för smidig 
borrning överallt. Ytterligare en fördel är One-
Key som gör det möjligt att spåra diamantbor-
ren och få varningsmeddelanden, fullständig 
inventariehantering och smart maskinteknik.

Ny batteridriven diamantborrmaskin från Milwaukee Tool

Den dränkbara pumpen WEDA S50 är 
lämpad för uthyrningsföretag och entre-
prenörer då den är konstruerad för sand, 
lera, grus, småsten och kan ta hand om 
fasta ämnen upp till 50 mm.

Pumpen är konstruerad för tjock och 
mjuk, våt lera och andra liknande bland-
ningar av vätska och fasta ämnen. Den 
kan användas för avvattning på byggar-
betsplatser, inom industrin och på raffi-
naderier. De tekniska egenskaperna hos 
den nya WEDA S50-modellen placerar 
den mellan S30- och S60-pumparna. Den 
har ett maximalt flöde på 1450 l/min vid 
pumpning av slam med en specifik vikt 
på 1400 kg/m³. S50 har en märkeffekt på 
4,8 kW, vilket är detsamma som för både 
S30 och S60. De här pumparna har en 
virvelkonstruktion som är lämpad för sli-
pande medier såsom sand, lera, grus och 
småsten, och kan därför hantera fasta 
ämnen upp till 50 mm.

"S50 passar perfekt för en mängd olika 
applikationer, till exempel på cementfa-
briker, för processvatten inom industrin, 
för sedimentationstankar, på vattenbe-
handlingsanläggningar och byggplatser 
och för mycket annat”, säger Peter Olaus-
son, produktchef för pumpar Atlas Copco.

S50-pumpen är byggd med pump-
hjul av härdat krom och snäcka. Kon-
struktionen med aluminiumlegering ger 
dessutom korrosionsbeständighet. Sam-
mantaget gör dessa egenskaper att den är 
hållbar och driftsäker även i tuffa miljöer. 

För extra skydd har höljet en flänskon-
struktion som ger extern kylning av mo-
torn och innebär att S50 klarar torrkör-
ning. WEDA-pumparnas tätningssystem 
har en unik modulkonstruktion som är 
utvecklad för att göra underhållet smidigt 
och flexibelt. Serviceteknikerna kan byta 
S50-tätningarna på arbetsplatsen med 
minimal stilleståndstid för pumpen. Pum-
pen har dessutom en extern oljeplugg för 
snabbkontroll och enkelt underhåll.

 Atlas Copco släpper nya 
 slampumpen WEDA S50 
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MED NOLLUTSLÄPP
FÖRSTA HELT ELEKTISKT DRIVNA MINIKRAN 

MAEDA MC285CB-3 

M
aeda MC285CB-3 är den första helt 
elektriska minikranen från mark-
nadsledande Maeda. Härmed har 
den vanliga MC285C-3, som är en 
av de mest populära minikranarna, 

utvecklats ytterligare till en än mer mångsi-
dig och miljövänlig modell. Funktioner i den 
nya modellen inkluderar litiumjonbatteri 
med korta laddningstider, 7-tums monitor, 
programmerbar momentbegränsare, multi-
positions stödben och HBC-radiostyrning. 
Den japanska tillverkaren Maeda Seisakusho 
Company Ltd. bildades 1962. Därav möter 
de sina kunders behov med teknik- och ut-
vecklingsfärdigheter som har samlats under 
många år.

Med ett imponerande litiumjonbatteri kan 
MC285CB-3 användas kontinuerligt i över 9 
timmar och laddas fullt på bara 3,5 timmar. 
Dessutom är kontinuerlig drift möjlig under 

laddning vilket underlättar användning och ger 
minimalt antal driftsstopp. Kranens kapacitet 
och driftshastigheter har inte kompromissats 
eftersom dem är likvärdiga med den vanliga 
MC285C-3. Den batteridrivna MC285CB-3 har 
en maximal kapacitet på 2,82 ton x 1,4 m. Maxi-
mal lyfthöjd från marken är 8,7m och den maxi-
mala arbetsradien är 8,205 m x 0,15 ton.

Förbättrad energieffektivitet och produk-
tivitet, samt minskade ventilationsbehov och 
underhållskostnader, är några av fördelarna 
utöver den övervägande miljöaspekten. Med 
absoluta nollutsläpp kan kranen användas i 
känsliga inomhusmiljöer och när de striktaste 
reglerna måste uppnås. Vita larvband levere-
ras som standard och svarta larvband finns 
som tillval. Att köra Maeda MC285CB-3 är 
enkelt och intuitivt med den pålitliga och er-
gonomiska fjärrkontrollen, medföljande från 
den vanliga MC285C-3. Den 100% elektriska 

kraften resulterar i låga ljudnivåer och för-
bättrar därmed arbetsmiljön markant. Vidare 
lyfts   den låga maskinvikten på 2000 kg fram 
som en fördel, vilket gör kranen lätt att trans-
portera mellan arbetsplatser och enklare att 
placeras högre i en byggnad när man arbetar 
med glasinstallationer och fasadbeklädnad.

“Efter en intensiv period med forskning 
och utveckling kan Maeda nu stolt lansera 
denna innovativa och miljövänliga modell. 
Teamet på Maeda har lyckats att utveckla 
en batteridriven minikran med marknadsle-
dande funktioner i enlighet med sin perfek-
tionspolicy när det gäller precision och säker-
het. Våra kunder och återförsäljare har redan 
visat stort intresse. Vi är övertygade om att 
MC285CB-3 kommer leva upp till våra för-
väntningar och bana väg för ett nytt segment 
av kranar med nollutsläpp“, säger Jurgen Va-
ter, VD för Kranlyft Group”

Den nya Maeda MC285CB-3 levererar den kapacitet, pålitlighet och flexibilitet som 
efterfrågas av de mest krävande operatörerna och bygger på det framgångsrika 
arvet från den ordinarie MC285C-3 modellen. Utrustad med ett starkt litiumjonbat-
teri uppnås nollutsläpp samtidigt som den helt batteridrivna MC285CB-3 matchar 
sin föregångare både gällande driftshastigheter och lyftkapacitet.
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De imponerar med kompakt design, låg sidofrigång, stora valsar, enkel användning och god synlighet.

Kompakt Allroundmaskin
HD COMPACTLINE – MÅNGSIDIG MED GOD PACKNINGSFÖRMÅGA
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The CUBE PRO is truly the Total Solution, the only 
one to offer altogether:

the future: with 100% battery-powered supply;
the present: with the latest generation Generac Hybrid 
power supply;
the tradition: with low consumption diesel engines.

CUBE PRO is the ultimate ALL IN ONE solution for rental 
business.

Tel. +39 0382 567011
generac.mobile.com

gmp.srl@generac.com
generacmobileused.com
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Avtalet mellan partneringentreprenören 
ByggDialog och mjukvaruleverantören 
Dalux innebär att ByggDialog kan föreslå 
kunder en samlad digital lösning för bland 
annat BIM-visualisering, handlingsgransk-
ning och produktionsdokumentation.

Med Dalux har hantverkarna tillgång 
till ritningar och BIM direkt i mobilen och 
kan till exempel själva registrera avvikelser, 
riskobservationer och göra egenkontroller 
i Dalux app. Projektledare kan med appen 
finna oklarheter eller risker ute på plats, 
och med ärende kopplat till både ritning 
och modell blir kommunikationen tydlig 
och visuell. Även byggherre involveras och 
kan följa med i projektet i realtid.

“Vi har använt Dalux ett par år nu, och 
vet att deras lösning passar in i vårt arbets-
sätt om att tänka smart, vara responsiva 
och effektiva samt bygga hållbart”, säger 
Robert Sundhäll, vice vd ByggDialog. “Där-
för har vi valt att satsa på Dalux som lös-
ning i hela vår verksamhet så att vi lättare 
kan få digitalisering och BIM genom hela 
kedjan.”

“ByggDialog har länge arbetat målin-
riktat med digitalisering och det gör också 
vårt samarbete väldigt roligt”, säger Janni 
Raundahl, country manager Sverige Dalux. 
“Vi ser fram emot att ännu fler projekt ska 
jobba med våra digitala lösningar och har 
stor nytta av vårt samarbete, bland annat 
den feedback på funktioner som vi får från 
ByggDialog.”

ByggDialog är baserat i Karlstad men 
har även projekt i Mellansverige och regio-
nerna runt Stockholm och Göteborg. De 
har använt Dalux på många projekt, exem-
pelvis Tiundaskolan i Uppsala.

Dalux har varit aktiva i Sverige med sin 
lösning Dalux Field sedan 2015 och har 
kontor i Stockholm och Malmö. Dalux 
Field är enligt Dalux själva den mest ned-
laddade byggappen i Norden och har över 
12 000 användare i Sverige. 

ByggDialog i digitaliserings-
avtal med Dalux

Topcon Positioning Group lanserar sin nya 
rörläggningslaser med mobilappfunktion, 
Topcon TP-L6. Genom att para rörlasern 
med en mobil via Bluetooth kan användaren 
ställa in och göra ändringar direkt från mobi-
len. Via mobilappen kan användaren ställa in 
lutning, riktning och andra konfigurationer, 
vilket minskar behovet för användaren att 
exempelvis själv behöva gå in i trånga utrym-

men. “Det är en del av företagets initiativ att 
integrera en användarvänlig mobilapp och ‘ta 
med din egen’ enhet i fler applikationer för 
att påskynda arbetsflöden på arbetsplatsen”, 
säger Murray Lodge, senior VP Topcon Con-
struction. "TP-L6 är nästa steg för att ge våra 
laseranvändare förbättrad lönsamhet och en 
moderniserad strategi för den digitala arbets-
platsen."

Topcon lanserar ny rörläggningslaser

Jack Midhage AB släpper den nya ljuddäm-
pade klingan Zenesis SafeTech Silent Ø350 
mm, som förutom ljuddämpning dessutom är 
utrustad med skyddssegment mot farligt sli-
tage på stambladet. Zenesis SafeTech Silent är 
med sina skyddssegment säkrare, behagligare 
att såga med och tystare än liknande klingor, 
enligt Jack Midhage AB. Stambladen består av 
fem skikt och är utformade efter en ny teknik 
kallad Multi Layer. För den som är spekulant 
på klingan erbjuder Jack Midhage AB tester 
där ljudnivåer mäts. Zenesis SafeTech Silent 
är en universalklinga för exempelvis armerad 
betong och granit. Inom kort släpps även en 
version med Ø300 mm.

Ny ljuddämpad klinga från Midhage

Milwaukee lanserar sin nya batteridrivna M18 
Fuel stomspikpistol, med kraft nog att försän-
ka spik i laminat och hårt trä, och upp till tre 
spikar per sekund utan gaspatroner.

M18 Fuel stomspikpistolen erbjuder pre-
standa för smidig montering även i hårda 
material. Avfyrningshastigheten matchar 
prestanda hos tryckluftsdriven utrustning, 
enligt Milwaukee. Stomspikpistolen är även 

TRE SPIK I SEKUNDEN

storleksoptimerad för trånga utrymmen med 
en låg vikt. Som tillbehör finns ett utökat ma-
gasin för två spikpatroner.

“I år kan vi stolt presentera vår mest av-
ancerade stomspikpistol någonsin”, säger 
Gustav Olsson, product manager Milwaukee 
Tool. “Utan behov av gaspatron, med kraft 
nog att penetrera hårda material och med en 
hastighet som garanterar hög produktivitet är 
den här nya stomspikpistolen värd den långa 
väntan.”

Tack vare att verktyget inte behöver gaspa-
troner och har kolborstfri PowerState-motor 
som inte kräver rengöring, erbjuder det håll-
barhet, tillförlitlighet och minimalt under-
håll. Stomspikpistolen är fullt kompatibel 
med det övriga M18-sortimentet som numera 
omfattar fler än 165 elverktyg som bygger på 
samma batteriplattform.
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ZenergiZe-serien består av två modeller: 
ZBE och ZBP. De har en märkeffekt på 15 
kVA och 45 kVA, en energilagringskapacitet 
på 45 kWh och kan leverera låg till medelhög 
effekt under lång tid. ZenergiZe erbjuder en 
mångsidig lösning för energilagring som kan 
användas tillsammans med en generator för 
smart belastningsstyrning. Alternativt kan 
de fungera som primär kraftkälla när de an-
vänds i fristående läge. Bland annat är de ett 
perfekt alternativ för att driva en sändare på 
5 kW i 8 timmar. ZenergiZe är perfekt för att 
klara drift- och säkerhetsbestämmelser i bul-
lerkänsliga miljöer som vid event och byggar-
betsplatser i stadsmiljö, för att driva teleko-
mapplikationer på avlägsna platser och för att 
lösa problem med låg belastning.

“Drivkraften för oss på Atlas Copco är 
innovation, och vårt övergripande mål är att 
leverera hållbart värde till kunderna”, säger 
Jörgen Berglund, Produktchef på Atlas Copco 
Power Technique.

MED HÅLLBARHET I FOKUS
Konstruerad med hållbarhet i fokus, så kan 
den här energilagringen hjälpa användarna 
att minimera miljöpåverkan av driften, ge-

Atlas Copco lanserar Zen-
ergiZe, en ny serie liti-
umjonbaserade maskiner 
för energilagring som kan 
användas fristående eller 
kombineras med generato-
rer, för att skapa en hybrid-
kraftlösning. ZenergiZe ger 
noll koldioxidutsläpp, noll 
buller och kräver i princip 
noll i underhåll. Det betyder 
minimerad miljöpåverkan 
för operatörerna samtidigt 
som ägandekostnaden är 
låg. Atlas Copco är först av 
de globala generatortillver-
karna med att tillgodose 
marknadens behov av ett 
sådant koncept.

nom att minska både bränsleförbrukning 
och utsläpp betydligt. Med en ZenergiZe i 
hybridläge i kombination med en QAS80- 
generator, kan operatörerna minska bränsle-
förbrukningen med upp till 50 procent under 
12 timmar jämfört med en större fristående 
QAS125-generator. Under livscykeln är dess-
utom utsläppen från en ZenergiZe bara 50 
procent jämfört med en fristående generator 
av standardtyp. Det innebär en besparing på 
100 ton CO2 – vilket motsvarar plantering av 
450 träd (om man utgår från en livstid på 30 
år för träden). När enheterna används i fristå-
ende läge kan CO2-besparingarna bli upp till 
100 procent med endast förnybara energikäl-
lor.

“Marknaden efterfrågar renare energi- och 
kraftkällor, och elektrifiering av industrima-
skiner är en viktig teknisk trend. Framsteg 
inom litiumbatteritekniken innebär att vi nu 
kan leverera en produkt med den höga drift-
säkerhet som våra kunder har vant sig vid och 
förväntar sig av oss ”, säger Jörgen Berglund, 
Produktchef på Atlas Copco Power Techni-
que.

LITET FORMAT OCH LÅG VIKT, GÖR 
ZENERGIZE SMIDIG FÖR TRANSPORT
ZenergiZe tar bara 1,4 m², vilket gör dem 
idealiska när golvytan är begränsad. Liti-

umjonbatterier med hög densitet används i 
enheterna vilket gör dem 70 procent min-
dre och lättare än traditionella fristående 
generatorer. Det betyder att ZenergiZe kan 
transporteras utan specialutrustning. I hy-
bridläge, vid användning tillsammans med 
en generator, ger ZenergiZe möjlighet till 
smart belastningsstyrning genom att de hjäl-
per generatorn med topparna. Det optime-
rar generatorns prestanda och förlänger dess 
livslängd, vilket gör att den kan minskas med 
40 procent.

ZenergiZe är dessutom i princip under-
hållsfria. Det gör dem ännu smidigare att an-
vända och sänker den total ägandekostnaden 
ännu mer. Litiumjontekniken ger förutsätt-
ningar för en livslängd på 40 000 drifttimmar 
under normala förhållanden, med en överbe-
lastningsförmåga på 150 procent. För applika-
tioner med låg belastning klarar ZenergiZe 
maskinen att ge den kraft som behövs i över 
12 timmar utan laddning. Litiumjontekniken 
gör det möjligt att använda olika energikäl-
lor för laddning - en generator, elnätet eller 
förnybara energikällor - och den lätthanter-
liga laddningen tar bara 1,5 timme. ZenergiZe 
erbjuder dessutom ett brett användningsom-
råde jämfört med andra tekniker och behål-
ler sin prestanda vid temperaturer från -20˚C 
upp till +50˚C.
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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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September 9-10, 2021
InfraCity, Stockholm

Med utdelning av Det Svenska Demoleringspriset.
Anmälningshandlingar hittar du på: 
http://professionelldemolering.se/pages/view/det-svenska-demoleringspriset 

www.demcon.se
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Hilti ingår samarbete med det globala biome-
kanikföretaget Ottobock i syfte att utveckla 
högkvalitativa och innovativa lösningar för 
byggbranschen. Hilti Sverige är först ut med 
att lansera den första gemensamma produk-
ten, exoskelettet EXO-O1.

När det gäller byggbranschen är exoskelett 
lämpade för seriella och upprepande arbetsmo-
ment över axelnivå. Ur ett långsiktigt perspektiv 
kan användandet av förebyggande lösningar 
hjälpa till att reducera belastningsskador, en 
av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade 
sjukdomar inom byggbranschen. Axelpartiet är 
extra utsatt för dessa skador och detta är grun-
den för utvecklingen av EXO-O1.

“Vi är otroligt stolta över att som första 
Hiltimarknad kunna erbjuda våra kunder 
EXO-O1”, säger Fabio Pedrazzi, ansvarig chef 
Hilti Sverige. ”EXO-O1 är en världsnyhet för 
byggindustrin – där svenska kunder, i sam-
arbete med Hilti och Ottobock – varit tongi-
vande i att ta fram en helt ny produktfamilj 
för byggindustrin och Hilti. Sverige har sedan 
länge haft ett världsledande fokus på dessa 
områden, och nu tar vi arbetsmiljö och pro-
duktivitet till nästa nivå tillsammans.”

Exoskelettet kräver ingen energiförsörj-
ning då armarnas vikt överförs till höfterna 
via överarmsstöden med hjälp av en kabel-
baserad mekanisk teknik. Oberoende studier 

och Ottobocks forskning har visat att detta 
minskar belastning på musklerna och avlastar 
axlarna med upp till 47 procent.

”Vi är mycket glada över att kunna öppna 
upp för ett nytt användningsområde tillsam-
mans med Hilti”, säger Sönke Rossing, chef 
över Ottobock Industrials som utvecklat 
industriella exoskelett sedan 2012. “Vi har 
erfarenhet från mer än 500 framgångsrika 
exoskelettprojekt, inom bilindustrin och an-
dra branscher. Det finns en stor potential för 
lösningar som minskar den fysiska påfrest-
ningen för arbetare i byggbranschen och vi 
ser fram emot att gemensamt kunna utöka 
denna pelare under de kommande åren.”

Hilti Sverige först ut med exoskelettet EXO-01

Hüllert Maskin introducerar Merlos nya mo-
dellserie Roto S Plus. De runtomsvängande te-
leskoplastarna har utvecklats och fyllts på med 
ny teknik för bättre säkerhet, effektivitet och 
prestanda.

I den nya serien finns sex modeller, från 
R50.21 S Plus som lyfter 5 ton 21 meter till R70.28 
S Plus som lyfter 7 ton 28 meter. Den nya Roto 
S Plus-serien utmärker sig bland annat genom 
förbättrad prestanda och effektivitet. Maskiner-
na har större motor, nytt hydraulsystem och ny 
drivlina, samt ny tiltbar hytt, kapacitiv joystick, 
klimatanläggning anpassad för både vinter och 
sommar, nytt lasthanteringssystem med ny dis-
play och funktionslayout, och ny chassifjädring.

“Just nu arbetar våra servicetekniker för fullt 
i verkstan med iordningställande av bland an-
nat tre R50.26 S Plus”, säger Andreas Tagesson, 
vd Hüllert Maskin. “Snart kommer ännu fler 
nya maskiner rulla in i Sverige så det kommer 
bli en intensiv höst, vilket vi är väldigt glada för.”

Nytt för modellserien är också det modul-
uppbyggda produktionssystemet vid Merlos fa-
brik, vilket innebär att olika delar är byggda var 
för sig för att till sist monteras ihop till en enhet. 
Detta minskar bland annat risken för produk-
tionsfel.

“Varje modul genomgår ett kvalitetstest inn-
an slutmonteringen”, säger Andreas Tagesson.

Nya modeller i Roto S Plus-serien innefat-
tar R50.21 S Plus, R50.26 S Plus, R50.30 S plus, 
R50.35 S Plus, R70.24 S Plus och R70.28 S Plus.

Roto S Plus lanseras i Sverige

Wacker Neuson utökar sin nollutsläppsse-
rie genom den eldrivna minigrävmaskinen 
EZ17e. Med samtliga lösningar från Wacker 
Neuson kan nu en hel byggarbetsplats drivas 
utsläppsfritt och så gott som bullerfritt.

Minigrävmaskinen EZ17e kan antingen 
brukas kabellöst genom det inbyggda, uppladd-
ningsbara litiumjonsbatteriet eller vid stationä-
ra aktiviteter också laddas i drift från strömkäl-
lor på 100 till 415 V. Användaren kan hela tiden 
se det aktuella laddningstillståndet för det upp-
laddningsbara batteriet, eller också exempelvis 
följa upp om elnätet på byggplatsen är mycket 
belastat och vid behov ta bort grävmaskinen 
från nätdrift. Fulladdning sker från ett vanligt 
eluttag (110-230 V) eller vid snabbladdning med 
högspänning (415 V) på fyra timmar.

”Med minigrävmaskinen EZ17e har vi utökat 
vår nollutsläppsserie ytterligare”, säger Alex-
ander Greschner, försäljningsdirektör Wacker 
Neuson Group. “Med de nuvarande tolv maski-
nerna kan en hel arbetsplats drivas totalt fritt 

från avgasutsläpp – och det sker utan begräns-
ningar i arbetsflöde eller prestanda, inte minst 
tack vare den konsekvent bibehållna utform-
ningen utan bakre överhäng, Zero tail.”

Zero tail gör maskinen smidig, kompakt 
och därmed lämpad för att användas på 
trånga byggplatser eller inomhus. Ett intui-
tivt användarkoncept gör det lätt för föraren 
att överblicka alla funktionerna. Systemet Jog 
Dial är utformat för att göra det enkelt att 
hantera grävmaskinen. All viktig informa-
tion, exempelvis batteriets laddningstillstånd, 
visas översiktligt på grafikdisplayen. Snabb-
växlingssystemet går att manövreras över 
displayen, alltså inte mer med schaktblads-
spaken. Tack vare att batterisystemet har in-
byggd batteriuppvärmning kan grävmaskinen 
också drivas vid låga utomhustemperaturer. 
För sin effektivitet, den optimala integre-
ringen av eldrift, konceptet Zero tail samt för 
sina prestanda belönades grävmaskinen med 
SaMoTer Innovation Award i början av 2020.

ELDRIVEN MINIGRÄVMASKIN 
FRÅN WACKER NEUSON
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