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När mörkret faller… 
TÄNDER VI LAMPAN!
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EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

  12  Nu tänder vi lampan!
I år upplevs den mörka perioden av året lite mörkare än vanligt. Corona-pandemin drar med 
sig ett mörker som inte handlar så mycket om brist på Lumen utan är på det känslomässiga 
planet. Men Amiga och Mareld ser till att den tillfälliga belysningen blir smidig och håller 
måttet på byggarbetsplatsen.

Blir vaccinet vändningen?

44  BMS-150E 

20  Demcon VRT    I N N E H Å L L

När den här ledaren skrivs är vi med råge inne 
i den andra vågen av Corona-pandemin. Jag är 
ingen expert men nog känns det så. Dödstalen 
ökar kraftigt igen även om det är på en lägre 
nivå än i våras. Men vintern är bara sin linda 
och det är just den här typen av väder som 
Corona-viruset trivs i. Även om spridningen 
nu sker bland ungdomar i 20-årsåldern har 
smittan letat sig vidare till äldreboendena igen 
och vi vet vilka stora risker det innebär. Inte 
kunde vi tro att det skulle utveckla sig så här 
när vi hörde de första rapporterna om sprid-
ningen i Kina i början av året. Men i Kina har 
spridningen avstannat ganska ordentligt. När 
hela världen igen har stängt ner så öppnar Kina 
upp. När den här ledaren skrivs är det bara 
några dagar till att mässan 
Bauma China öppnar upp 
i Shanghai. Mera än 2800 
företag kommer att ställa ut 
på mässan. Man har natur-
ligtvis strikta restriktioner 
hur utställare och besökare 
kan röra sig på mässan och 
man bedömer att besökarna 
till största delen kommer att 
vara kineser. Man uppskattar 

att besökarantalet kommer att landa på runt 
130 000 personer. Senast då mässan arrangera-
des i 2018 kom över 212 000 besökare så pan-
demin ger avtryck. Men när skillnaden ändå 
är så pass stor ifråga om smittspridning i Kina 
och övriga världen undrar man ju om inte pan-
demin startade betydligt tidigare i Kina än slu-
tet av 2019? Den har klingat av ganska ordent-
ligt i Kina medan resten av världen har lång väg 
kvar mot ett tillfrisknande. Dock verkar Kina 
och många andra länder ha en betydligt tuffare 
strategi när det gäller att spåra viruset. Tester-
na har i och för sig kommit igång på bred front 
i Sverige men det är fortsatt inga krav på mun-
skydd. I Kina mäter man temperaturen på folk 
som besöker varuhus, restauranger och andra 

offentliga inrättningar. Ex-
empelvis kommer besökarna 
på Bauma China få tempen 
kollad innan de kommer in 
på mässan. Har man feber är 
det bara att vända och gå och 
hoppas på att man inte blir 
anmäld.

Det är svårt att veta vad 
som är det optimala sättet att 
angripa den här pandemin 

Blastrac lanserar nu den nya golvstrip-
pern BMS-150E som är en ny helelektrisk 
golvstripper som är åkbar. Maskinen väger 
förhållandevis lite och har kompakta mått 
som gör att den passar i trånga utrymmen 
som exempelvis hissar.

När branschmässan DEMCON 2020 ställdes 
in i september i år på grund av Corona-
pandemins utbredning skapade arrangören 
av mässan istället den digitala plattformen 
DEMCON Virtual Roadtrip 2020.

men dödstal på över 6000 personer med en po-
pulation på drygt 10 miljoner är en riktigt hög 
siffra som fortfarande stiger.

Nåväl, låt oss prata om något annat. Vi börjar 
nu få rapporter från flera tillverkare som vitt-
nar om ordentliga minskningar i omsättningen 
sedan pandemin startade, exempelvis Wacker 
Neuson och Hilti. Men det är ojämnt, andra till-
verkare säger att försäljningen gått ner men att 
det inte är alarmerande. Skillnaden mellan an-
dra och tredje kvartalet är att minskningen tyd-
ligt lindrats i det tredje kvartalet. De entrepre-
nörer vi pratat med säger att sysselsättningen är 
tillfredställande i alla fall vad gäller ROT-jobben. 
Men när det gäller nybyggnationer är det mera 
svajigt från region till region. Entreprenörerna 
och även maskinuthyrningsföretagen har 
bromsat nyinvesteringarna tillfälligt även om 
behovet finns. Man försöker i det längst klara sig 
med den utrustning man redan har. Dock ligger 
nivån på uthyrning av maskiner tillfredställande 
säger många uthyrare. Behovet att hyra finns då 
det fortsatt finns att göra för entreprenörerna. 
Regeringens olika stödpaket har haft bra effekt 
men hur länge räcker pengarna?

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se

 3    Ledare
 4   Business
 6   Business
 7  Kommentar
 8  Business
10  Business
12  Tema: Byggel
14  GEDA Multilift P18
16  Nyheter
18  Nyheter
19  Nyheter
20  DEMCON Virtual Road Trip
27  Nyheter
28  Nyheter
29  Nyheter
30  Nordbygg flyttas till 2022
32  Nyheter
34  Nyheter
36  Nyheter
37  Nyheter
38  Nyheter
40  Nyheter
42  Nyheter
44  Blastrac lanserar BMS-150E
46  Nyheter
50  Nyheter

3



Svensk Rental Tidning • Oktober - November 2020  • www.SvenskRental.se

4

Nu har Kubota Center 
öppnat i Stockholm

Wacker Neuson Sverige och 
KH-MASKIN AB stärker samarbetet

Lantmännen har utsett Nik-
las Lindberg till ny chef för 
affärsområde Swecon. Niklas 
efterträder Håkan Pettersson, 
som går i pension efter 18 år 
som chef för Swecon.

Niklas Lindberg, nuvaran-
de CFO för Swecon, tillträde 
den 1 oktober och kommer att 
ingå i Lantmännens koncern-
ledning.

“Jag vill tacka Håkan för 
hans utmärkta insatser för 
Swecon och Lantmännen. 
Under Håkans tid som chef 
för Swecon har affären expan-
derat internationellt, samar-
betet med Volvo har stärkts 
– och affärsområdet har idag 
en bärande roll i Lantmän-
nenkoncernen. Det är också 
glädjande att välkomna Nik-
las Lindberg som Håkans 
efterträdare”, säger Per Olof 
Nyman, Lantmännens vd och 
koncernchef.

Håkan Pettersson har varit 
chef för Swecon sedan 2002, 
och arbetade dessförinnan på 
Volvo i 15 år. Håkan kommer 
att fortsätta som ordförande i 
Swecon Advisory Board, och 
därigenom kunna bidra till 
den fortsatta utvecklingen.

Niklas Lindberg har ar-
betat på Lantmännen i fem 
år; de första två åren som 
CFO för Swecon Sverige, och 
därefter som CFO för hela 
Swecon. Niklas har tidigare 
erfarenhet bland annat som 
chefscontroller på Seco Tools, 
som vd för ett metallföretag – 
och som ekonomichef för IL 
Recycling-koncernen.

“Swecon är ett fantastiskt 
fint bolag, och jag är väldigt 
glad över att ta vid efter Hå-
kan”, säger Niklas Lindberg.

Ny VD för Delvator AB

Kubota har skapat en modern full-
serviceanläggning i Länna indu-
striområde med stor visningshall 
där det garanterat finns maski-
ner som passar entreprenörernas 
verksamhet.

Kubota Center visar tillverkarens 
grävmaskiner, hjullastare, dumpers 
och givetvis ett stort utbud av be-
gagnade maskiner. Kubota Center 
erbjuder även service och reservde-
lar till Kubota och övriga entrepre-
nadmaskiner på marknaden.

I samarbete med Nellemann 
Machinery visas även hela Kubotas 
grönyte och lantbruksprogram.

Kubota Center Stockholm lig-
ger på Lyftkransvägen 4A, Länna 
industriområde.

Jonas Coltén blir ny VD för Del-
vator AB i Eslöv, och tar över rol-
len efter nuvarande VD, Thomas 
Pehrsson, som går i pension. 

Delvator AB är generalagent 
för Hitachis entreprenadmaski-
ner i Sverige, och har, sedan 30 år, 
huvudkontor i Eslöv samt filialer 
i Härnösand och Stockholm och 
dessutom ett 20-tal associerade 
verkstäder över hela Sverige.

Jonas Coltén kommer närmast 
från företaget OP System AB där 
han varit VD i drygt 6 år. 

OP System erbjuder försälj-
ning, reparation och service 
inom återvinning, materialhan-
tering, demolering och krossning 
där huvudleverantörerna är tyska 
Doppstadt och Sennebogen.

Han tillträde sin nya tjänst på 
Delvator den 14:e september. 

“Det känns fantastiskt roligt 
att få vara med Delvator och ut-
veckla bra lösningar till Entre-
prenörer i Sverige”, säger Jonas 
Coltén i en kommentar.

www.delvator.se

Wacker Neuson AB tillkännager 
sitt samarbete med KH-MASKIN 
AB som en del av sin säljstrategi. 
Detta stärker sälj- och servicenät-
verket och företagets kunder kan 
få lokal support. 

Wacker Neuson AB och KH-
MASKIN AB är mycket glada att 
kunna informera om sitt samar-
bete i Göteborg och intensifie-
rar nu sitt långvariga samarbete. 
“Vårt nya partnersamarbete ger 
alla kunder hos Wacker Neu-
son stort mervärde och stärker i 
synnerhet tillgången till service 
i Göteborgsområdet”, säger Pat-
rik Viklund som är verkställande 
direktör för Wacker Neuson AB, 
Sweden. Wacker Neuson har ett 
starkt sälj- och servicenätverk i 
hela Sverige. Företaget ger sina 
kunder lokal support över hela 
landet, dels via egna arbetsplatser 
och dels genom utvalda försälj-
nings- och samarbetspartners. 
“För oss är det viktigt att våra 
kunder alltid får snabb, tillförlit-
lig och kompetent support”, sä-
ger Patrik Viklund. KH-MASKIN 
AB är en av dessa strategiska 
nyckelpartners som har stor del i 
Wacker Neusons framgångar. 

KH-MASKIN AB är ett av de 
ledande företagen i Nordenre-
gionen inom maskinutrustning 
för bygg, jordbruk och kommu-
nal verksamhet. KH-MASKIN AB 
har dels en nybyggd anläggning 
i Kungälv, norr om Göteborg. 
Företaget finns även i Jordbro, 
Haninge kommun, söder om 
Stockholm samt i Järfälla, norr 
om Stockholm. Dessa tre anlägg-
ningar lagerför hela sortimentet 
från Wacker Neuson och kan ge 
professionell support och kund-
service vid rätt tidpunkt. ”Ge-

nom det här samarbetet kan vi ge 
våra kunder bästa support både 
på maskin- och tjänsteområdet. 
Samtidigt utökar vi vår närvaro 
dels i Göteborg men även över 
hela Sverige och Skandinavien”, 
förklarar Patrik Viklund. “När vi 
är nära våra kunder kan vi ha ett 
tätare samarbete och anpassa oss 
efter kundernas behov. Därmed 
kan vi bli mer innovativa och nå 
ännu större framgångar i framti-
den.”

“Vi kan titta tillbaka på ett 
förtroendefullt samarbete med 
Wacker Neuson i Skandinavien 
och vi hade därför redan mycket 
nära kopplingar till företaget 
sedan en lång tid tillbaka”, sä-
ger Teppo Sakari som är VD för 
KH-Koneet Group Oy. “Wacker 
Neuson kännetecknas av inno-
vativ kraft kombinerat med ett 
otroligt omfattande maskinsorti-
ment. Tack vare vårt partnersam-
arbete med Wacker Neuson får 
vi tillgång till Wacker Neusons 
rikstäckande nätverk, något som 
kommer våra kunder tillgodo”, 
fortsätter Teppo Sakari. Genom 
det här partnersamarbetet har 
KH-MASKIN AB möjlighet att 
stärka sin nuvarande marknads-
ställning och ge sina kunder en 
allt-i-ett-lösning. 

“Vi är mycket glada att ha 
kunnat stärka vårt utmärkta 
samarbete med KH-MASKIN AB 
för våra kunder på lång sikt. Vi 
har samma värderingar – att våra 
kunder ska vara framgångsrika är 
högsta prioritet för båda företa-
gen”, säger Patrik Viklund. ”Vi ser 
fram emot det nya partnersam-
arbetet så att våra organisationer 
kan växa tillsammans.”

www.wackerneuson.com

Niklas Lindberg 
ny chef för Swecon

Swecons affärschef Håkan Pet-
tersson och hans efterträdare 
Niklas Lindberg.
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Midhage stärker sina positioner i södra Stockholm
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Barometerindikatorn steg ytterligare i oktober, 
till 96,3 från 94,5 månaden innan. Efter vårens 
bottennotering på 61,2 i april har nu indikatorn 
stigit sex månader i rad. Samtliga sektorer i 
näringslivet och hushållen bidrog till oktober 
månads uppgång.

KONJUNKTURBAROMETERN
Oktober 2020

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg 1,3 enheter i oktober. I september 
var det framförallt de högre förväntningarna på framtida produktion som förklarade 
uppgången. Uppgången i oktober förklaras istället av en mer positiv syn på både 
nuvarande lagersituation och orderstock.

Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg med nästan tre enheter 
i oktober. Mindre pessimistiska anställningsplaner bidrar mest till uppgången men 
synen på orderstockarnas storlek i nuläget har också förbättrats i oktober.

Detaljhandelns konfidensindikator steg 2,4 enheter i oktober. Det är handel med 
motorfordon som ensam förklarar ökningen. Dagligvaruhandeln är fortsatt stark, 
men har tillsammans med handeln med drivmedel utvecklats negativt i oktober.

Tjänstesektorns indikator är fortsatt den indikator som visar på det svagaste 
läget. I oktober ökade indikatorn med 1,4 enheter till 88,4. Uppgången förklaras 
av stigande förväntningar på framtida efterfrågeutveckling samt något mindre 
negativa signaler rörande nuvarande efterfrågan.

Hushållens konfidensindikator steg med 1,6 enheter till 90,0. Uppgången 
förklaras främst av att hushållen har blivit mer optimistiska om utvecklingen av 
sin egen ekonomi de kommande tolv månaderna. För sjätte månaden i rad är det 
färre hushåll som tror att arbetslösheten under det närmaste året kommer att öka.

Ljusare signaler från 
samtliga sektorer

Sedan öppnandet av Midhages 
egna servicecenter i Solna har 
kundstocken ständigt ökat. Med 
det ökar även kraven på snabb 
service och tillgänglighet. Att ta 
sig mellan södra och norra sidan 
av Stockholm är ofta, med dagens 
trafiksituation, frustrerande och 
tidsödande.

För att Midhage ska kunna er-
bjuda sina kunder i Stockholms-
regionen ännu bättre service och 
tillgänglighet av produkterna har 
man därför nu inlett ett mycket 
nära samarbete med Pelles Dia-
mant & Maskin AB.

Pelle är redan ett mycket 
välkänt namn i branschen för 
sin kunskap och sin höga servi-
cegrad. I lokalen på Strömsätra-
vägen 18 i Skärholmen tillhan-

dahåller han nu diamantverktyg, 
maskiner, borrstativ och kringut-
rustning ur Midhages sortiment, 
sätter om kärnborr samt repare-
rar alla tänkbara maskiner.

“Vi är otroligt glada över att 
kunna presentera detta samar-
bete vilket är till stor hjälp för 
våra kunder och stärker vår po-
sition i södra Stockholm. Pel-
les mångåriga erfarenhet och 
kunskap passar perfekt in i vårt 
koncept och det är härligt att få 
välkomna honom in i Midhage- 
familjen”, säger Joakim Lindfors, 
affärsområdesansvarig på Mid-
hage.

Pelle når man på tel. 0705-
69 88 09 eller besök honom på 
Strömsätravägen 18, Skärholmen.

www.midhage.se

I oktober 2020 lanserades den 
nya koncernen Infobric Group. 
Infobric, tillsammans med de 
förvärvade bolagen TelliQ, Blast-
manager och Tempus, bildar 
en nordisk koncern med målet 
att accelerera digitaliseringen 
i bland annat byggbranschen. 
Gemensamt bidrar bolagen till 
socialt hållbara och resurseffek-
tiva arbetsplatser genom smarta 
och användarvänliga SaaS-tjäns-
ter. Infobric-koncernen ägs av 
Summa Equity och omsätter 330 
MSEK.

Infobric utvecklar smarta, di-
gitala tjänster som förenklar och 
effektiviserar vardagen på arbets-
platsen. Flera av de branscher där 
kunderna befinner sig är mitt i en 
förändringsfas, där digitala tjäns-
ter och uppkopplade produkter 
kan effektivisera processer och 
administration, säkra arbetsmil-
jön och göra det lättare för före-
tagen att följa lagar och regler. 
Ambitionen är att snabba på di-
gitaliseringen genom att bidra till 
branschövergripande standarder 
och driva på en snabb utveck-
ling för ett hållbart samhällsbyg-
gande.

“Vi är mitt i en spännande 
tillväxtresa där vi utvecklar vår 
roll som strategisk partner inom 
smarta digitala tjänster. Det vär-
de vi tillför är i grunden sundare 
arbetsplatser, där våra kunder 
får den hjälp de behöver för att 
minska den administrativa bör-
dan och samtidigt effektivisera 
processer och säkra arbetsmiljön. 
Vi gör det möjligt för alla företag, 
oavsett storlek, att utnyttja de 
möjligheter digitaliseringen ger”, 

säger Dan Friberg, VD på Infobric 
Group.

I ett större perspektiv bidrar 
Infobrics tjänster till en sundare 
konkurrens genom att bland an-
nat motverka svartarbete. Bara i 
byggsektorn beräknas att skatte-
fusk kostar staten mångmiljard-
belopp varje år. Byggbranschen är 
också den mest olycksdrabbade, 
med flest arbetsplatsrelaterade 
dödsolyckor. Genom digitala lös-
ningar bidrar Infobric till säker-
het, effektivitet och konkurrens 
på lika villkor i en utsatt bransch. 
Ett exempel är närvarokontroll, 
där Infobrics tjänster ger full 
kontroll på vilka individer och fö-
retag som befinner sig på arbets-
platsen utan att kompromissa 
med tillgängligheten för behöriga 
personer.

Från och med oktober 2020 
går de förvärvade bolagen i kon-
cernen tillsammans med mo-
derbolaget under ett och samma 
varumärke - Infobric. Det ge-
mensamma erbjudandet av tjäns-
ter som bidrar till säkrare, effek-
tivare och i förlängningen mer 
hållbara arbetsplatser samlas un-
der produktnamnet Ease. Erbju-
dandet är skalbart, anpassat för 
både små och stora företag och 
består bland annat av tjänster 
för inpassering och access, han-
tering av fordon, maskiner och 
verktyg, tidrapportering samt 
ledningssystem för sprängnings-
arbete. För att signalera steget 
till en komplett digital partner 
för ett hållbart samhällsbyggande 
har också en ny grafisk identi-
tet, kommunikationskoncept och 
webbplats tagits fram.

Infobric bildar koncern med tjänster 
för ett hållbart samhällsbyggande
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CORONATIDER Bodel Blom, Ordförande 
Hyreskedjan.

Johan Svedlund, Ordförande SRA.

Fortfarande är Coronaviruset en lika 
aktuell fråga som påverkar våra liv 

fortsatt så mycket och snudd på mer 
ju längre tiden går.  

E
fter statsministerns senaste 
tal är vi nog många som 
funderar på hur vi ska pla-
nera julhelgen och vilka vi 
ska våga träffa och hur det 

ska gå till. Jag tror att dom flesta 
av oss håller ut och hoppas på en 
snabb vaccinering. Men att det 
ska kännas riktigt säkert också.

Men vår bransch är fortfaran-
de relativt lite påverkad av Coro-
naeffekten.

Vi har våra största kunder 
inom bygg, som ligger sent i kon-

junkturen och jobbar med pågå-
ende och även nya projekt. 

Vår senaste undersökning 
bland medlemsföretagen i sep- 
okt visar på en minskad påverkan 
av Corona och en större fram-
tidstro bland företagen. Däremot 
har svårigheterna att leverera 
tjänster ökat, vilket kan tyda på 
att sjukfrånvaron ökat under 
hösten. 

Senaste konjunkturrapporten 
från Byggföretagen i september 
är också den relativt stabil, men 

pekar på en minskning under 
2020 med -2% och ett stabilt 2021. 
Detta beror främst på ökningar 
för fritidshus, ombyggnation av 
bostäder och stora investeringar 
inom offentligt finansierade an-
läggningsprojekt som kompen-
serar för minskning inom lokaler. 

Inom branschföreningarna 
arbetar vi allt närmre med våra 
branschfrågor under vårt gemen-
samma namn Rentalföretagen. 
Digitala möten och inställda 
sammankomster är svårigheter 
som vi börjar vänja oss vid och 
samverkan stärks allt mer.  Att bli 
delaktig i arbetet i något av våra 

utskott som arbetsmiljö, energi, 
bod eller hiss är det bästa sät-
tet att bedriva branscharbete på 
och bidra i utvecklingen. Det gör 
också vårt arbete mellan fören-
ingarna allt tätare och att det na-
turligt kan gå mot en gemensam 
förening.

Liksom i förra ledaren så ser 
möjligheterna till fysiska möten 
väldigt små ut, men vi hoppas 
kunna genomföra våra årstäm-
mor och att vi ska kunna genom-
föra den Rentaldagen i Båstad 
torsdag 3 juni 2021.

Så fortsätt att ha kvar datumet 
i era kalendrar.

Johan Svedlund

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

info@pdworld.com, www.svenskrental.se
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69-6, SCOP AB. Svensk Rental Tidning produceras av SCOP AB, Box 786, SE-191 27 Sollentuna. Copyright 2001-
2011 innehas av SCOP AB. Uppgifterna i denna tidning lämnas med reservation för ändringar som skett under och 

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

Omslagsfoto: 

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

8

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

www.bauma-china.com

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

www.samoter.it

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

www.intermat.com

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

www.entreprenadlive.se

MASKINEXPO 2021
27-29 maj, 2021
STOXA, Stockholm

www.maskinexpo.se   

WORLD OF CONCRETE
8-10 juni, 2021
Las Vegas Convention Center
Las Vegas, USA

www.worldofconcrete.com

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

NORDBYGG 2022
26-29 april, 2022
Stockholmsmässan, Stockholm

www.nordbygg.se

Sedan den 6 oktober har norska 
Sørenco AS förvärvat samt-
liga aktier i Delvator AB. Detta 
innebär att Delvator AB och 
Nasta AS blir systerbolag under 
ett gemensamt norskt moder-
bolag.

Delvator AB importerar, 
säljer och utför service på an-
läggningsmaskiner från Hita-
chi Construction Machinery på 
den svenska marknaden.

Delvator har en utbyggd 
verksamhet över hela landet 
med 11 säljare och ett 25-tal 
egna och kontrakterade verk-
städer. Företaget har varit verk-
samt sedan 1986 och har byggt 
upp ett gott rykte, baserat på 
kvalitet och stabilitet, med hjälp 
av erfarna och kunniga medar-
betare.

2019 omsatte man 336 miljo-
ner SEK och hade 40 anställda.

Nasta AS har motsvarande 
Hitachiagentur i Norge samt 
hyr ut Hitachimaskiner genom 
Nasta Utlei AS.

Man har även komplette-
rande agenturer och säljer bl a 
Bells midjestyrda dumprar och 

Hamms vältar på den norska 
marknaden.

Företaget omsatte 2019, 1 200 
miljoner NOK.

“Delvator har varit en upp-
skattad Hitachikollega till Nasta 
under mer än 20 år. Tack vare 
nöjda kunder och stabil ekono-
mi åtnjuter företaget, dess ägare 
och anställda stor respekt hos 
andra Hitachi representanter 
runt om i Europa. När Delvator 
nu blir en del av Nasta-gruppen 
kommer vi att göra vårt yttersta 
för att vidareutveckla det fina 
position som har byggts upp i 
Sverige under många år”, säger 
Tom Johansen som är adminis-
trativ direktör på Nasta AS.

“Det är med stolthet och 
glädje jag kan konstatera att 
Delvator sedan starten 1986 har 
utvecklats till en av de ledande 
leverantörerna av anläggnings-
maskiner på den svenska mark-
naden. Med hjälp av lojala och 
kunniga medarbetare, varav 
flera har varit med sedan star-
ten, har vi byggt upp ett före-
tag med gott rykte som står för 
kvalitet och stabilitet”, säger 

Christer Arvidson, ägare och 
tidigare VD för Delvator AB.

 “När jag nu väljer att över-
låta företaget är jag glad att det 
är Nasta-gruppen i Norge som 
tar över stafettpinnen och den 
svenska Hitachi-verksamheten.

Detta innebär att Delvator 
blir ett självständigt systerbo-
lag till Nasta AS”, kommenterar 
Christer Arvidsson, ägare och 
tidigare VD för Delvator AB.

Delvator AB är generalagent 
för Hitachis entreprenadmaski-
ner i Sverige och säljer Hitachis 
bandgrävare, hjulgrävare, mi-
nigrävare, giganter, tipptruckar, 
hjullastare, materialhanterare och 
andra specialmaskiner.

Omsorgen om maskinä-
garnas totalekonomi finns ut-
tryckligen inskriven i vår affärs-
idé. Tillsammans med Hitachis 
världsledande höga kvalitet är 
detta uttryck för målet att öka 
lönsamheten för dem som äger 
Delvator-sålda Hitachi.”

Delvator AB har huvudkon-
tor i Eslöv, filial i Härnösand och 
ett rikstäckande nät av sälj- och 
servicebolag över hela Sverige.

Den årliga arbetsplatsstudien 
Great Place to Work har för åt-
tonde gången utsett Hilti som en 
av Europas bästa multinationella 
arbetsgivare. Hiltis anställda var 
särskilt positiva i sin bedömning 
av den företagskultur som man 
lever efter och det familjeägda 
företagets framtida fokus och 
riktning.

“Vi är oerhört stolta att vi 
återigen är med på listan över 

de bästa arbetsgivarna i Europa. 
Priset visar att vi har lyckats leva 
efter vår företagskultur. Det är 
otroligt viktigt för oss att vi har 
alla medarbetare med på resan - 
att alla inom Hilti känner sig in-
kluderade, respekterade och in-
volverade”, förklarar Anders Espe 
Kristensen, VD för Hilti.

“Under detta års väldigt utma-
nande och minst sagt ovanliga 
omständigheter vill jag lyfta fram 

vår extremt starka team-känsla 
som under covid 19-krisen har 
känts ännu starkare än vanligt 
(även om än i ett mer ”virtuellt 
format” än vanligt). Samtidigt är 
vi mycket ödmjuka över att ha 
fått en topplacering, då vi vet att 
vi fortfarande har väldigt mycket 
som vi behöver jobba med och 
göra ännu bättre som arbets-
plats”, fortsätter Anders.

På plats 14 av över 3000 fö-
retag som deltog, förbättrades 
Hilti med 10 positioner jämfört 
med föregående år. Europeiska 
priset delas ut på grundval av 
årets utmärkelser i de nationella 
tävlingarna i Danmark, Finland, 
Polen, Spanien, Sverige, Belgien 
och Nederländerna där Hilti 
Sverige behöll förstaplaceringen 
som Sveriges bästa arbetsplats 
för tredje året i rad - ett resultat 
som visar på ett långsiktigt och 
målinriktat arbete kring kultur 
och ledarskap.

Hilti återigen bland Europas bästa arbetsgivare



    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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Förändringar i Peabs koncernledning
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Ramirent öppnar nytt 
kundcenter i Länna

Våren 2020 slutfördes Peabs förvärv 
av YITs beläggnings- och ballast-
verksamhet i Norden. Genom för-
värvet har Industriverksamheter-
nas betydelse för koncernen vuxit 
samtidigt som Peab har utökat sin 
närvaro i Sverige, Norge och Fin-
land samt etablerat sig inom belägg-
ningsverksamhet i Danmark. 

Peab har därmed tagit steget 
från att vara ett svenskt företag 
med verksamhet även i Norge 
och Finland till att idag vara ett 
nordiskt företag med bas i Sve-
rige. Idag har Peab 17 000 med-
arbetare. 

“Vi har fått en större geogra-
fisk spridning samtidigt som vi 
stärkt vår lokala närvaro, vilket 
innebär en möjlighet att utveckla 
vårt arbete inom ramen för det vi 
kallar närproducerat samhälls-
bygge. Genom Peabs fyra samver-
kande affärsområden säkerställer 

vi att, så långt det är möjligt, ta 
vara på lokala resurser i form av 
egen personal, egna insatsvaror 
och underentreprenörer.” 

Affärsområde Industri består 
av ett antal bolag som levererar 
insatsvaror och tjänster till bygg-
branschen. I samband med för-
värvet från YIT har verksamheten 
kraftigt ökat i omfattning varför 
verksamheten framöver behöver 
styras och ledas utifrån bolagsnivå 
snarare än affärsområde. Industri-
bolagen kommer fortsatt att rap-
porteras externt som ett affärsom-
råde. Operativt kommer bolagen 
ledas av VD:ar som rapporterar till 
två ansvariga i koncernledningen, 
Roger Linnér och Niclas Winkvist. 
Karl-Gunnar Karlsson lämnar rol-
len som affärsområdeschef för 
industri och därmed koncernled-
ningen. Karl-Gunnar har utsetts 
till VD för Swerock. 

För att säkerställa stordriftsför-
delar, effektivitet och hållbara pro-
dukter, samtidigt som vi utvecklar 
vår lokala affär måste vi effektivise-
ra vårt sätt att leda och styra. Digi-
talisering kommer vara en fortsatt 
möjliggörare i detta arbete. För att 
bistå koncernledningens arbete 
med dessa frågor har Johan Dager-
tun utsätts till strategichef (CSO). 

Efter genomförda föränd-
ringar kommer Peabs koncern-
ledning att bestå av följande 
personer: Jesper Göransson, VD 
och koncernchef, Niclas Win-
kvist, CFO, del av Affärsområde 
Industri, Roger Linnér, COO, del 
av Affärsområde Industri, Stefan 
Danielsson, Affärsområdeschef 
Bygg, Lotta Brännström, Affärs-
områdeschef Anläggning Göran 
Linder, Affärsområdeschef Pro-
jektutveckling Camila Buzaglo, 
CCO samt Johan Dagertun, CSO. 

I början av oktober öppnade Ra-
mirent sitt 73 kundcenter i Sve-
rige, en 400 kvadratmeter stor 
byggnad i Länna, Huddinge kom-
mun, strax söder om Stockholm. 
På plats under gårdagen var flera 
personer från ägarkoncernen Lox-
am, där Ramirent ingår.

“Att öppna här i Länna, lig-
ger helt i linje med att vi vill vara 
den lokala maskinuthyraren som 
finns nära kunden. Det ska vara 
enkelt att ta sig till oss, samtidigt 
som det är bra för miljön när 
kunderna inte behöver köra så 
långt”, sa Gérard Déprez, CEO 
för Loxamkoncernen, när han 
deltog vid en intern invignings-
ceremoni nyligen.

I det nyöppnade kundcentret 
i Länna erbjuder man hela Rami-
rents utbud av små- och medel-
stora maskiner med allt från an-
läggnings- och byggmaskiner till 
handmaskiner, liftar och mindre 
grävmaskiner.

“Vår ambition är att vi ska vara 
ett lättillgängligt kundcenter, som 
det är smidigt att ta sig till och där 
vi ger snabb och bra service. Har 
våra kunder behov av bodar eller 
större maskiner, ordnar vi det ge-
nom leveranser från centrallagret 
i Brunna eller från någon av de 
större kundcentren intill”, säger 
kundcenterchef Fredrik Modigh.

Byggnaden är 400 kvadratme-
ter stor, med en tälthall för större 
maskiner som tål kyla och en 
tomt på 1000 kvadrat.

“Vår miljöprofil är viktig. Vi 
satsar på gröna batteridrivna ma-
skiner och på maskiner som går 
på förnybart bränsle. Dessutom 
är våra nya lokaler anpassade för 
en bra avfallshantering”, säger 
Fredrik Modigh.

I regionen pågår flera bygg-
projekt och på kundcentret i 
Länna är anläggningen utformad 
så att man snabbt ska kunna hjäl-
pa små- och medelstora kunder i 
sin dagliga verksamhet, såväl som 
större byggprojekt i området.

Infobric, ett av Nordens största 
SaaS-bolag med tjänster för so-
cialt hållbara och resurseffektiva 
arbetsplatser, har under de se-
naste åren förvärvat flera bolag. 
Nu växer koncernen ytterligare 
genom förvärven av BuildSafe 
och EquipmentLoop och tar näs-
ta kliv i att accelerera digitalise-
ringen i byggbranschen.

Infobric utvecklar system för 
bland annat närvarokontroll och 
access på byggarbetsplatsen och 
har under de senaste åren gjort 
en kraftig tillväxtresa såväl orga-
niskt som genom förvärv. Sedan 
tidigare äger bolaget även TelliQ, 
Tempus och Blastmanager. Nu 
växer koncernen med ytterligare 
två svenska bolag, BuildSafe, som 
utvecklar digitala tjänster där 
byggprojektet rapporterar, åt-
gärdar och analyserar risker och 
störningsmoment i produktio-
nen, samt EquipmentLoop, som 

tillhandahåller en digital platt-
form som hjälper byggentrepre-
nörer att hålla reda på maskiner 
och verktyg på arbetsplatsen.

“Med Infobric hittade vi en 
självklar partner till BuildSafe ge-
nom visionen säkra och effektiva 
projekt och med våra komplet-
terande erbjudanden. Tillsam-
mans kan vi förbättra säkerheten 
genom att underlätta och kvali-
tetssäkra samarbetet mellan fö-
retag och individer som verkar på 
arbetsplatsen”, säger Viktor Bro-
berg, VD för BuildSafe.

“Equipmentloop har sedan 
starten verkat för hållbara och 
resurseffektiva projekt. I och med 
att detta är centrala värdeord även 
för Infobric och dess ägare ser vi det 
som en perfekt partner i att fort-
sätta vidareutveckla och driva vår 
affär och hjälpa våra kunder i sin 
digitaliseringsresa”, berättar Simon 
Fobring, VD för EquipmentLoop.

Gemensamt erbjuder bola-
gen i koncernen smarta digitala 
tjänster som ökar säkerhet och 
effektivitet på arbetsplatser. Ge-
nom sammanslagningen med 
BuildSafe och EquipmentLoop 
breddas tjänsteerbjudandet yt-
terligare. Ambitionen är att snab-
ba på digitaliseringen genom att 
bidra till branschövergripande 
standarder och driva på en snabb 
utveckling för ett hållbart sam-
hällsbyggande.

“BuildSafe och Equipment-
Loop förstärker vårt erbju-
dande av tjänster som bidrar 
till ökad social hållbarhet och 
resurseffektivitet på arbetsplat-
sen, och i det långa loppet till 
ett hållbart samhällsbyggande. 
Vi har redan startat arbetet med 
att identifiera värdeskapande 
synergieffekter för våra kunder 
och kommer på sikt att utveckla 
smarta ekosystem genom kopp-
lingar mellan bolagens olika 
tjänster. Syftet är att maximera 
nyttan av våra verktyg där vi bi-
drar till ett datadrivet och trans-
parent hållbarhetsarbete samti-
digt som vi förenklar vardagen 
för våra kunder”, säger Dan Fri-
berg, VD och koncernchef för 
Infobric Group.



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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Byggel

U
nder den här delen av året ställs lite extra 
krav på bra belysning på våra byggen och 
god tillgång med tillfällig el för att både 
lysa och värma upp. Varje år publicerar 
vi vårt tema om byggel eller tillfällig el 

på bygget, så även i år. I landet finns relativt få 
professionella tillverkare och leverantörer av 
tillfällig el för proffsanvändning inom bygg- och 
anläggningsbranschen. De som tidningen har 
löpande kontakt med är Amiga, Garo, Elbjörn 
och Luma bland andra. För detta tema kom-
mer vi berätta om några nyheter från Amiga 
och Mareld som ägs av Luna. I år handlar det 
mycket sladdlös batteridriven arbetsbelysning 
från dessa två tillverkare.

MARELD PRO LIGHTING LANSERAR 
5 NYA MOBILA ARBETSLAMPOR
Under hösten lanserade Mareld fem nya ar-
betslampor där mobilitet, uppladdningsbar-
het och appstyrning står i fokus.

“Idag är det ett övervägande fokus på ljus-
styrka vid val av arbetsbelysning, vilket är viktigt 
men inte avgörande. Saker att ta hänsyn till är 
om man har tillgång till el eller behöver batteri-
drivna och uppladdningsbara arbetslampor, om 
man är i behov av att seriekoppla flera arbets-
lampor och om man behöver reglerbar färgåter-
givning. I övrigt är saker som ljusspridning eller 
riktat ljus samt tålighet i arbetslampan viktiga”, 
säger Peter Dismark, Brand Manager Mareld.

APPSTYRDA
Att koppla upp mobiltelefonen till olika pro-
dukter har blivit alltmer efterfrågat. Av Ma-
relds fem nya arbetslampor går fyra av dem att 
koppla upp och styra med mobilen. Via appen 
kan man sätta på, stänga av, dimma och ställa 
in dimmer för arbetsbelysningen. Appen går 
att ladda ner i Appstore och Google Play.

“Vi ser en ökande andel som använder ap-
pen och vi vill ge våra användare en bättre 
upplevelse. I år har vi därför utvecklat appen 
med fler funktioner och även lagt till fler ar-
betslampor. Andra saker vi har jobbat med är 
användarvänligheten. För att enkelt kunna 
se vilka arbetslampor som går att styra med 
appen har vi lagt till “APP” i produktnamnet 
som t ex Shiny 5000 RE APP.”

UPPLADDNINGSBARA
Det finns ett stort behov av uppladdningsbara 
arbetslampor eftersom tillgången till närlig-
gande eluttag på olika byggarbetsplatser ofta är 
begränsad. Att slippa långa förlängningssladdar 
gör inte bara arbetsbelysningen mer mobil, det 
bidrar också till en säkrare arbetsmiljö då risken 
för att snubbla över trassliga sladdar minskar.

“Vi ser att efterfrågan på uppladdningsbara 
arbetslampor ökar hela tiden, liksom kraven 
på lång driftstid. Fyra av våra fem nya arbets-
lampor är uppladdningsbara och vi har också 
fokuserat på att de ska ha en lång driftstid. 

SHINE 4500 RE APP har en driftstid på upp 
till 8 timmar.”

TÅLIGA OCH LJUSSTARKA
Arbetsbelysning används ofta i tufa miljöer 
såväl inomhus som utomhus. De utsätts re-
gelbundet för kyla, värme, väta, slag och stö-
tar. Mareld har delat in sitt sortiment i tre 
segment: Power, Precision och Performance, 
där produkter som ingår i Performance är ex-
tra tåliga mot smuts, väta och slitage.

Även om ljusstyrka inte är i fokus när Mareld 
lanserar fem nya arbetslampor så är de fullpacka-
de med kraft enligt deras produktspecifikationer.

“BLAZE 12 000 RE APP är vår absolut mest 
ljusstarka nyhet. Den har 12 000 lumen förde-
lat på två ljuskällor som går att vinkla. Dessut-
om är den uppladdningsbar med en driftstid 
på upp till 5 timmar och Appstyrd.”

www.mareldprolighting.com

SMARTA BELYSNINGSLÖSNINGAR 
FÖR BYGGET FRÅN AMIGA
Amigas produkter kan man läsa mer om i den 
separata advertorialen på höger sida. Men kort 
kan nämnas att Amiga också satsar på sladd-
lös belysning med effektiva uppladdningsbara 
arbetslampar med bra ljusvärde. Amigas belys-
ningsserie är kompatibel med Bosch Professio-
nal 18V System batterier. En av fördelarna är att 
batteriet sitter på utsidan av belysningen istället 
för innuti och är väldigt enkelt utbytbart. Den 
här typen av batteri från Bosch används redan 
flitigt i en rad olika batteridrivna byggmaskiner. 

Lite här och var stans på byggen idag ser man 
Amigas populära S-line ljusslinga som effektivt 
klara att lysa upp stora ytor i flera våningar på 
byggen. Nu kan S-line kopplas till en smidig 
batteribackup för nödbelysning där det behövs 
i exempelvis trapphus, hisschakt, ställningar, 
korridorer och källare. Batteribackupen kan 
också användas som portabel belysning som 
man kan flytta med sig och med en fem meter 
lång ljusslinga så har man batteritid för en hel 
arbetsdag. Amigas batteribackup uppfyller Ar-
betsmiljöverkets krav på arbetsplatser med hög 
risk exempelvis kemikalier eller farliga maski-
ner. S-Line LED från Amiga är den nya typen 
av kedjebelysning med dioder i slitstarkt utfö-
rande.  Modellen Double Line är lättmonterad 
och kan sammankopplas upp till 50 meter med 
450W och har en livslängd på hela 50000 tim-
mar.

Amiga marknadsför också en så kallad 
“Reday-to-Go-slinga” som är färdig och kan 
användas direkt vid leverans.

www.amigaab.se

När mörkret faller… 
TÄNDER VI LAMPAN!
I år upplevs den mörka perioden av året lite mörkare än vanligt. Coro-
na-pandemin drar med sig ett mörker som inte handlar så mycket om 
brist på Lumen utan är på det känslomässiga planet. Men Amiga och 
Mareld ser till att den tillfälliga belysningen blir smidig och håller mått-
tet på byggarbetsplatsen.



PROJEKT PLATINAN UPPLYST AV
S-LINE KEDJEBELYSNING

@amiga_ab

-Pontus! Fixa lyset medans vi tar oss 
en värmande kopp!
Måndag morgon, det är mörkt någon 
timma till och en isande vind drar över 
bygget en vanlig gråtrist  november-
dag. En trött suck hörs i arbetslaget. 
Belysningen ska igång och helgens 
regn har fått säkringen att lösa ut. 

Ett stort problem på byggarbetsplatser uppstår när 
man ska ha med sig arbetsljus in i många olika rum 
samtidigt. Alla behöver dra ut skarvkablar som blir 
liggandes hullerombuller och snubbelrisken är ett fak-
tum. Säkringen går för att det blivit fukt eller vatten 
i skarvuttaget och dyrbar arbetstid går till felsökning. 
Känner du igen dig? 

Med Amigas nya arbetsbelysning i Magnum Bosch se-
rien slipper du allt kabeltrassel och kan enkelt förflytta 
din belysning dit du behöver den som mest. Batteriti-
den avgörs av hur mycket ljusmängd du vill ha och på 
en laddning kan du få upp till ett dygns batteritid. 

SENASTE NYTT!
AMIGA LANSERAR NY SLADDLÖS BELYSNING!

SLIPP KABELTRASSEL BLI OBEROENDE!
Varför ska du då köpa Amigas Magnum Bosch framför 
en batterilampa på marknaden? Hemligheten är att 
batteriet sitter på utsidan istället för ett inbyggt upp-
laddningsbart batteri och är av 
samma 18V typ som du kanske 
redan idag använder i din 
skruvdragare, cirkel eller 
tigersåg. Idén är genialiskt, 
du är oberoende av ström-
tillförsel under arbetets 
gång, säkringar löser 
inte ut och du har 
alltid ett extra bat-
teri att ta till när 
skruvdragaren tar 
slut och bara halva 
skruven är iskruvad.
Dessutom behöver du bara hålla 
reda på en laddstation! Magnum Bosch är dessutom en 
lättviktare på endast 0,8kg inkl batteri för 20W, 1,5 kg 
för 32W och 2,5Kg för den största modellen på 73W! 
B32W är dessutom utrustad med handtag för extra 
smidig förflyttning.

BATTERIBACKUP FÖR NÖDLJUS
Ytterligare en smart lösning är den populära S-line ljuss-
linga som kan kopplas till en smidig batteribackup.
Batteribackupen som storleksmässigt är som en plast-
central kan enkelt kopplas till S-line ljusslinga där du 
behöver nödbelysning i exempelvis trapphus, hisschakt, 
ställning, korridorer och källare. Den möjliggör också 
att du säkrar upp utrymmen där det ska utföras mycket 
arbete. Häng upp den, linda den runt ställningen eller 
fäst den i takets befintliga krokar, snabb väg till bra ljus. 
Du kan koppla på ljusslingan och sedan flytta med 
dig batteribackupen runt om på bygget för att öka 
säkerheten. 

AV OCH PÅ MED TIDSSTYRNING
Det är även möjligt att använda batteribackupen som 
portabel belysning då du kan flytta med dig den över-
allt, och med en 5M ljusslinga så har ni batteritid för 
en hel arbetsdag. Batteribackupen går även att få med 
tidstyrning så man lätt från distans släcker på nätter och 
helger utan att riskera att batteriet laddar ur. 

UPPFYLLER ARBETSMILJÖVERKETS KRAV 
Amigas batteribackup uppfyller arbetsmiljöverkets 
krav på arbetsplats med hög risk t ex kemikalier eller 
farliga maskiner. Min 15 lux* utrymningsbelysning i 
trappor och korridorer. Batterierna är servicevänliga 
och har kretskort som enkelt kan monteras bort och 
bytas ut. Utbytbara blybatterier. Inbyggt skydd mot 
överlast, överspänning, kortslutning och djupurladd-
ning. 50% ljusstyrka vid strömbortfall. Drifttid på 1H 
Vid max längd. Batteribackupen finns i 2 st modeller 
en för 50m 1H och en för 50 plus 50m 1H. 

PÅLITLIG BELYSNING 
S-Line LED är den nya typen av kedjebelysning med 
dioder i slitstarkt utförande. Modellen Double line 
är lättmonterad och kan sammankopplas (max 50M 
450W) med en livslängd på 50 000h. Robust kon-
struktion som tål den tuffa hantering i smutsiga och 
blöta förhållanden det ofta är på en byggarbetsplats. 
Lätt och snabb justering av belysningen för att passa 
alla behov.  Ljusslangen passar dig med höga krav på 
funktion och kvalitet. S-line ljusslinga har 5 års garanti.

READY TO GO
Köp slingan färdig att användas direkt vid leverans. 
RTG är Amiga AB’s egna ”Ready To Go”. Med RTG 
slipper du onödigt emballage och du sparar tid. Våra 
RTG-produkter är redo att användas direkt, inga 
konstigheter! En RTG-produkt kan bestå av Double 
line med skyddspåse. Ett ultimat skydd mot färg och 
betong som är svår att få bort. Du kan byta ut påsen 
efter användning och på så sätt förlänga Double 
slingans hållbarhet.
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Den nya generationen av GEDA Multilift P18 används för 
första gången i Helsingfors.
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P
å Bauma 2019 presenterade bygg- och 
industrihisstillverkaren GEDA GmbH 
för första gången den helt nya genera-
tionen av person- och materialhissen 
GEDA Multilift P18.

Nya GEDA Multilift P12 har en lastkapaci-
tet på max. 2.200 kg/25 personer och använ-
der nya GEDA UNI-X masten. Nyligen ge-
nomfördes den första installationen av hissen 
i Helsingfors, Finland.

GEDA GÖR BYGGPROJEKTET OPTIMALT
Utbyggnads- och renoveringsarbeten pågår 
för närvarande på ett bostadshus i hjärtat av 
den finska huvudstaden. Till exempel kom-
mer den tidigare obebodda vinden i framti-
den att inhysa lägenheter och även en omfat-
tande renovering av plåttaket ingår i arbetet.

För att garantera optimal logistik i bygg-
projektet har byggföretaget Skanska Raken-
nuskone Oy, valt använda sig av den nya 
generationen av GEDA Multilift P18 för alla 
person- och materialtransporter. Modern 
och effektiv design, hög lastkapacitet, stora 
förankringsavstånd och mycket låga förank-
ringskrafter gjorde nya GEDA Multilift P18 
till ett närmast självklart val.

 

GEDA Multilift P18 
premiärvisades i Finland

GENOMTÄNKTA FUNKTIONER
Vid första anblicken imponerar den nya per-
son- och materialhissen från GEDA med ett 
helt omarbetat och modernt utseende. Korgens 
standardlängd på 3,2 m kan på ett enkelt sätt 
förlängas till 3,7 m – vilket möjliggör bekväm 
transport av särskilt skrymmande byggmaterial.

På det aktuella bygget används en 3,7 m 
korgversion med lastkapacitet på 2.000 kg / 

25 personer. Lyfthöjden är 21 m vilket endast 
kräver 2 förankringspunkter.

Som en del av omdesignen av korgen har 
dess innerväggar gjorts helt plana utan utstick-
ande delar samt manöverpanelen har försänkts 
så att den är väl skyddad. I uppdateringen in-
går även ett helt nytt styrsystem som väsent-
ligt förenklat installation och användning. 
Styrningen har en tydlig display och innehåller 
bl.a. multispråkfunktion. Nya GEDA Multilift 
P18 är seriemässigt utrustad med en automa-
tisk smörjanordning för att hålla slitaget på 
kuggstänger och drivhjul så lågt som möjligt. 
Den nya smörjpumpen är kompatibel med alla 
fettyper i hela GEDA Power Grease-serien. 

Beroende på lokala förhållanden eller kund-
krav kan den aktuella energiförbrukningen på-
verkas med en knapptryckning i styrningen för 
val av 63 eller 32 A nätanslutning. Vid val av 32 A 
anpassar styrningen automatiskt en reducering 
av lastkapaciteten och lyfthastigheten. Detta re-
sulterar i betydligt fler applikationer för hissen.

Vid omkonstruktionen lades även stor vikt 
vid användarvänlighet och god tillgänglighet 
för service och underhåll. Frekvensomfor-
maren är numera integrerad i elskåpet vilket 
placerats på bekväm arbetshöjd och nås från 
korgen. Ett nyutvecklat, innovativt styrsystem 
som kommunicerar via display har aktivt bi-
dragit till snabbare installation, förenklad fel-
sökning, interaktiv kommunikation med an-
vändaren och effektivare nyttjande av hissen.

Enkelt underhåll var också i fokus för revi-
deringen. Alla slitdelar i den nya versionen av 
GEDA Multilift P18 är snabbt och lättåtkomliga. 

Nya GEDA UNI-X masten, som även den pre-
miärvisades på Bauma 2019, ersätter den äldre  
masten GEDA UNI och har helt transformerat 
hissens installationsmöjligheter. Nu kan GEDA 
Multilift P18 installeras med 12 m förankringsav-
stånd och 8 m fri mastspets ovan översta förank-
ringspunkten. Dessutom är förankringskrafterna 
mycket låga då de fördelas mellan två master.

Möjligheten till fjärrunderhåll fullbordar 
helhetskonceptet för nya GEDA Multilift P18.

FORTSÄTTER PÅ 
VÄGEN MOT FRAMGÅNG
I Finland har GEDA Mulitlift P18 i många år 
varit en mycket populär hisslösning för ef-
fektiv och säker transport av människor och 
material på byggarbetsplatser.

Florian Draxler, GEDA Area Sales Manager 
för Skandinavien, drar också en positiv slut-
sats: "Den positiva responsen från användaren, 
Skanska Rakennuskone Oy, visar att vi med den 
nya generationen av GEDA Multilift P18 uppfyl-
ler marknadens krav och erbjuder bra lösningar 
för våra kunder och partners över hela världen. 
Med våra öron på marknaden kan vi övertyga 
även krävande kunder och erbjuda tidsenliga 
tekniska lösningar som ger fördelar."



EFTERSOM VARDAGSUTMANINGAR 
KRÄVER KONKRETA SVAR.

www.husqvarnacp.se

3 STORLEKAR 8 MODELLER HÖGPRESTERANDE

ANVÄNDARVÄNLIGA

TILLFÖRLITLIGA

ETT HELT NYTT SORTIMENT AV GOLVSLIPARHöga prestanda. Ordentligt tätade. Intuitiv användarvänlighet. Husqvarnas 
helt nya sortiment av golvslipar menar allvar. De här robusta, kompakta 
golvslipmaskinerna är utformade för att klara vardagsutmaningar med 
trygghet, kraft och en omisskännlig känsla av lätthet. Så du kan fokusera på 
arbetet.

UTFORSKA MASKINERNA DIGITALT 
GENOM VR.

  concreteanswers.husqvarnacp.com/sv/

UNIVERSELLA UTMANINGAR
KONKRETA SVAR.
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Husqvarna Construction Products förstärker sin 
varumärkesportfölj inom golvslipning. HTC:s 
produkter, tjänster och lösningar kommer därför 
att omprofileras till Husqvarna och integreras i 
det globala Husqvarna- erbjudandet. Husqvarna 
förvärvade HTC 2017 och har sedan dess arbetat 
med de två varumärkena nära varandra i en mul-
tivarumärkesuppsättning. Sammanslagningen 
ger nya möjligheter till insatser och investeringar 
i produkt- och tjänsteutvecklingen.

"Med den erfarenhet vi har fått under de 
senaste tre åren är vi övertygade om att vi på 
ett bättre sätt kan hjälpa våra kunder och ut-
veckla golvslipningsindustrin som helhet ge-
nom att ge ett bredare erbjudande under ett 
starkt varumärke", säger Stijn Verherstraeten, 
Vice VD, Concrete Surfaces & Floors på Hus-
qvarna Construction. 

 HTC-produkter, tjänster och lösningar 
kommer att finnas tillgängliga under varu-

märket Husqvarna i början av 2021.
”Vi ser fram emot att erbjuda alla HTC- 

och Husqvarna-kunder en helt ny värld av 
möjligheter, inom båda produktplattformar-
na. Jag kan också avslöja att det finns flera 
spännande produktlanseringar under 2021”, 
säger Stijn Verherstraeten.

Det nya golvslipningsområdet för Hus-
qvarna kommer att vara det bredaste och 
mest omfattande på marknaden.

Husqvarna förstärker sin varumärkesportfölj inom golvslipning

Genom att utnyttja prestandan och drifttiden 
hos M12 FUEL- tekniken kan Milwaukee Tool 
stolt presentera det nya kompakta M12 FUEL-
multiverktyget.

Med en aggressiv oscillationsvinkel på 1,8° 
vänster/höger och 10 000– 20 000 opm har 
verktyget de snabbaste kaphastigheterna på 
en 12 V- plattform, så att användaren kan ut-
föra instickssågning, borttagning av spikar och 
murbruk och enkelt skära genom skruvar. Dess-
utom är verktyget konstruerat med vibrations-
dämpande teknik som minimerar vibrationerna 
i hela verktyget, inte bara i handtaget.

REDLINK PLUS-elektroniken möjliggör 
kommunikation mellan verktyget och batteriet, 
vilket ger enastående nivåer av prestanda, skydd 
och produktivitet. När verktyget är försett med 
ett M12 REDLITHIUM 4,0 Ah-batteri kan det 
utföra mer arbete än något annat 12 V-verktyg, 
inklusive upp till (54) 25 mm x 50 mm-snitt i ek 
och (65) 25 mm x 50 mm-snitt i furu.

Bland övriga funktioner märks universal-
bladfästet och möjligheten för användare att 
byta blad utan verktyg. Justerbar hastighet med 
12 lägen gör att användarna kan justera varvtalet 
under arbetet och en inbyggd LED-lampa som 
belyser arbetsytan.

Tillsammans med M12 FUEL-multiverkty-
get lanserar Milwaukee Tool också ett stort nytt 
sortiment av blad till multiverktyg med Star-
lock- fäste. Sortimentet täcker arbetsuppgifter 
som kapning, slipning och materialborttagning.

Det nya M12 FUEL-multiverktyget är ett 
tillskott till M12-systemet, det största 12 V-sys-
temet på marknaden. Verktygets fokus ligger på 
att ge branschledande hållbarhet och kraft i de 
trångaste utrymmen. För tillfället består M12-
systemet av fler än 80 lösningar.

M12 FUEL-multiverktyget
Byggmaskingruppen Sverige AB har som af-
färsidé att förse professionella användare 
med rätt utrustning för varje jobb inom allt 
från dränkpumpar till grävmaskiner. De har 
funnits i mer än 30 år och är kända för snabb 
service, kompetens och ett brett utbud av ma-
skiner. Från och med april 2020 så har de hyrt 
ut en Sennebogen613E till en kund på lång-
tidshyra, vilket faktiskt innebär att de blev 
först i Sverige med att få ut den tyska kvali-
tetsmaskinen på den svenska marknaden.

“Vår kund hade ett specifikt önskemål om 
en sådan här maskin, och vi vill alltid tillgo-
dose våra kunders behov och kontaktade 
Scantruck R2R som snabbt hjälpte oss”, säger 
Tommy Lindeborgh som arbetar som plats-
chef på Byggmaskiner i Stockholm.

GÅR PÅ ETT STORT BROBYGGE
När vi besöker arbetsplatsen där Byggmaski-
ners kund arbetar med sin Sennebogen så 
är det full fart. Det är den nya Veddestabron 
som ska vara färdig 2022 som sysselsätter 
cirka 50 man, och det är ett bolag som heter 
Kauno Tiltai som är utförare. Bygget påbör-
jades i mars förra året och kommer att bli en 
fyrfältsväg som är 530m lång och 30m bred.

“Vi hyr ut maskinen utan förare och Kauni 
Tiltai har en chaufför som heter Thomas som 
kör maskinen. Han har hade kört Sennebo-
gen tidigare och var väldigt specifik i sitt öns-
kemål om att han ville ha den här modellen 
till jobbet här”, förklarar Tommy Lindeborgh.

Maskinen arbetar på båda sidorna av bron, 
och hjular därför långa avstånd varje dag. Kom-
binationen av dess mobilitet, lyftkapacitet samt 
en fantastisk totalekonomi gör den som klippt 
och skuren för den här typen av arbetsplatser.

“Just för tillfället så arbetar maskinen myck-
et med att lyfta gjutformar och stålbalkar. Varje 
lyft väger ungefär 3-4ton och arbetshöjden lig-
ger oftast runt 20m. Här är en mobil telesko-

pisk kran som Sennebogen 613E en perfekt 
maskin. Den har en fantastisk kapacitet då den 
lyfter 16ton hela 24m högt, utöver det så är den 
väldigt snabb i lyftet, och den kan också köra 
med ganska så tung last. Dessutom så är den 
här lösningen väldigt gynnsam ekonomiskt 
om man jämför med andra alternativ”, berät-
tar Tommy Lindeborgh.

BRÄNSLESNÅL
“Sennebogen tar vid där vårt fina teleskop-
lastarprogram från Manitou slutar kan man 
nästan säga”, analyserar Jesper Bratowski som 
arbetar på Scantruck som uthyrningschef 
för R2R. “Här passade en Sennebogen 613E 
bäst för kundens behov. Den lyfter tungt och 
snabbt och kan dessutom köra med tung last. 
Talar vi lyft framåt så har den en riktigt hög ka-
pacitet även utan stödben. Den kan dessutom 
höja hytten 175cm vilket ger en fantastiskt god 
sikt. Jämför man den här maskinen med en 
stor mobilkran så är den här mycket smidigare, 
den kan köra med last och kostnadsmässigt går 
det inte ens att jämföra. Som grädde på moset 
så är den också riktigt bränslesnål. Chauffören 
Thomas berättade tidigare att han tankar bara 
drygt 100liter diesel i veckan på 45 timmars-
körning”, avslutar Jesper Bratowski.

Maskingruppen Sverige AB först med 
Sennebogen 613E från Scantruck



Det nya ZenergiZe-sortimentet tar modulär  
energilagring till en ny nivå. Den är utvecklad 
med hållbarhet i åtanke och hjälper användaren 
att dramatiskt minska sin bränsleförbrukning och 
CO2-utsläpp, samtidigt som de levererar optimal 
prestanda med noll buller och praktiskt taget  
inte behöver utföra något underhåll.

atlascopco.se

Nyhet!   
Den rena och tysta  
energikällan ZenergiZe

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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Med upp till fem gånger högre effektivitet 
gentemot traditionell utsättning/borrning 
och med 100% exakthet, innebär Hilti Jaibot 
en väsentlig hjälp i att hantera utmaningar 
som produktivitet, hälsa och säkerhet.

BIM-TO-FIELD, BRYGGAN FRÅN PRO-
JEKTERING TILL BYGGARBETSPLATSEN
Jaibot utför borrning i tak baserat på infor-
mationen från digitala ritningar, så som BIM-
handlingar (digital byggnadsinformations-
modellering). Roboten är batteridriven, styrs 
via wifi/mobil uppkoppling och med en en-
kelhet som inte kräver expertkunskaper. Den 
positionerar hålen exakt enligt ritningarna, 
borrar och markerar dessa. Alla borrade hål 
sparas även digitalt. Jaibot är en idealisk lös-
ning för innerväggs- och installationsarbeten. 
Där det är möjligt, ger samordnad installation 
ännu högre produktivitet i projekten. 

Hilti Sverige har haft en tongivande roll 
vid framtagandet av Hiltis nya globala lös-
ning, precis som för nyligen lanserade exoske-
lettet EXO-O1.

"Byggbranschens produktivitet har legat 
efter andra sektorer i flera år. Pressade mar-
ginaler, utmaningar med att utföra moment 
i rätt sekvens enligt tidsplan och brist på 

kvalificerad arbetskraft är ofta realitet  i vår 
bransch. Genom att nyttja möjligheterna med 
digitalisering kan produktivitetsbristerna del-
vis kompenseras. Vi uppnår detta genom att 
länka samman design, planering, dataöver-
föring och utförande på byggplatsen på ett 
intelligent sätt", säger Fabio Pedrazzi i Hilti 
Sveriges Ledningsgrupp.

”Med Jaibot och i nära samarbete med 
våra kunder kan vi genom digitalisering öka 
produktiviteten ute på projekten – samtidigt 
som arbetsmiljön blir bättre för alla som arbe-
tar där”, fortsätter Fabio Pedrazzi.

PARADIGMSKIFTE 
I BYGGBRANSCHEN PÅGÅR
Spräckta tids- och budgetplaner är ett känt 
och vanligt förekommande problem, särskilt 
i stora byggprojekt. Betydande produktivi-
tetsvinster är möjliga med digitalt planerade 
byggprojekt, i kombination med prefabricera-
de moduler, t.ex. vid samordnad installation. 
Med hjälp av Jaibot kan delar av dessa realise-
ras i projekten. BIM-aktiverade robotlösning-
ar gör också byggprocessen mer transparent 
med ökad effektivitet, konstant prestanda 
och färre fel. Daglig status kan rapporteras 
från fältet till projektkontoret via Hilti Cloud. 

Potentiella konflikter mellan de olika discipli-
nerna kan också upptäckas i ett tidigt skede 
och begränsas - vilket resulterar i fler projekt 
som levereras i tid och inom budget.

UNDERLÄTTA FÖR 
YRKESARBETARE MED KRÄVANDE 
FYSISKA ARBETSUPPGIFTER
Hälsa och säkerhet har varit ett stort fokus i 
utvecklingen av Jaibot. Roboten är utformad 
för att underlätta i fysiskt krävande och re-
petitiva borrning i tak och minimerar dess-
utom dammexponeringen. Den navigeras av 
användaren via fjärrkontroll och använder 
referensdata från en robotstation, Hilti PLT 
300. Hål inom robotens räckvidd borras au-
tomatiskt, därefter flyttas roboten till nästa 
borrplats.

"Vi tittade på vilket rutinarbete på bygg-
arbetsplatsen som är bland det mest påfres-
tande. Det upprepade slitsamma arbetet ovan 
huvud står för en stor del här", säger Julia Za-
nona, global produktchef på Hilti.

"Vår utgångspunkt var att utveckla en ro-
botlösning som stöttar våra kunder där det 
behövs som mest. Hilti Jaibot tar över en av 
de mest ansträngande och farliga uppgifterna 
och arbetar tillsammans med yrkesarbetarna."

 Hilti lanserar Hilti Jaibot - en semi-automatisk borrobot som omvandlar den 
 digitala ritningen till fysiska borrhål ute på arbetsplatsen. Genom detta tas 
 därmed ytterligare ett steg mot digitalisering av byggbranschen. 

Hilti lanserar Jaibot – högeffektiv borrobot tar  
nästa steg mot digitalisering



www.SvenskRental.se • Oktober - November 2020 • Svensk Rental Tidning

19

Molins Saxliftar AB i Kalmar är ett familjefö-
retag som idag drivs av Marcus Molin, som är 
tredje generationen att ratta den Kalmarbase-
rade rörelsen som oftast bara går under namnet 
”Molins”. De har 30st anställda och en impone-
rande maskinpark med allt ifrån spolbilar, con-
tainers, liftar, lastbilar samt inte mindre än fem 
Manitou teleskoplastare från Scantruck AB.

Molins i Kalmar arbetar inom en 10 mils om-
krets kring Kalmar, och de hyr ut såväl maski-
ner som maskiner med tillhörande förare. För 
Adam Karlsson innebär det att den ena dagen 
sällan är lik den andra, och han arbetar mot så-
väl byggen som privatpersoner och olika sorters 
företag. Den gemensamma nämnaren varje dag 
är dock hans maxade Manitou MRT2550P+.

“Jag har haft maskinen sedan den var ny 
och den är köpt av Olofssons i Syd AB som är 
återförsäljare för Scantruck i sydöstra Sverige. 
Det är även de som hjälper oss med service 
vilket har fungerat jättebra. De är snabba med 
delar och har duktiga mekaniker. Sedan har 
även Scantruck en egen mekaniker i södra 
Sverige som heter Ola Knutsson, och det han 
inte vet om Manitou är inte värt att veta. Han 
är otroligt duktig! Att servicen har fungerat så 

bra genom åren är naturligtvis en bidragande 
orsak till att vi har så mycket maskiner från 
Scantruck, intygar Adam Karlsson.

Bland det första man slås av när man 
tittar på Adam Karlsson maffiga Manitou 
MRT2550P+ är de feta hjulen. 600hjulen ser 
inte bara snygga ut, utan de fyller faktiskt 
också en funktion.

“Hjulen gör att hela maskin känns stabi-
lare, och jag klarar att genomföra lyft utan 
stödbenen som jag inte skulle gjort annars, så 
det är ett bra exempel på både nytta och nöje. 
Andra detaljer utvändigt är tonade rutor, 14st 
100w/1500lumen lampor samt en 300w ramp 

på taket och ett BM-fäste som är vridbart 25 
grader åt båda hållen”, berättar Adam Karlsson.

Även interiört så är Adams MRT2550P+ ut-
rustad med det mesta, vilket gör att Adam kan 
arbeta både säkert och bekvämt när han susar 
runt i Kalmar i 40km/h mellan olika jobb.

“Maskinen har den stora klimatanlägg-
ningen så den klarar av både varma och kalla 
dagar. Det finns en 4kW dieselvärmare med 
tidur och självklart en komfortstol. På säker-
hetskontot vill jag lägga in den stora 10” skär-
men som är kopplad till fyra olika kameror så 
jag ser vad som händer runt omkring mig”, 
sammanfattar Adam Karlsson.

Sveriges snyggaste teleskoplastare?
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DEMCON Virtual Roadtrip 2020
LYCKAT GENOMFÖRANDE AV                 

När branschmässan DEMCON 2020 ställdes in i september i år på grund av 
Corona-pandemins utbredning skapade arrangören av mässan istället den di-
gitala plattformen DEMCON Virtual Roadtrip 2020. Under delar av september 
och oktober månad besöktes ett 15-tal leverantörer och resultatet premiär-
visades online från slutet av oktober till mitten av november. Nu finns alla 
filmerna till beskådan på www.demcon.se fram till september 2021.
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S
täll in och ställ om är något som mö-
tesbranschen fått lära sig i år. I princip 
alla branschmässor kopplade till bygg- 
och anläggningsbranschen både i Sve-
rige och utomlands har ställts in i år 

och flyttats fram antingen till 2021 eller 2022. 
Det är bara en mässa som går som planerat i 
november och det är Bauma China.

FYSISK MÄSSA BLEV DIGITAL
Den andra vågen av Covid 19-pandemin här-
jar nu i hela Europa. I Nord- och Sydamerika 
kan man knappast prata om en andra våg 
ännu. Det känns som de är kvar i den första 
vågen eller att det inte blir någon direkt ned-
gång mellan första och andra vågen. En del 
mässor som skulle ha hållits i år men som flyt-
tats till 2021 flyttar igen till 2022. Nordbygg 
är ett exempel på detta. Italienska mässan 
Samoter skulle hållits i år men har flyttats till 
2021. Likaså Ecomondo. Intermat i Paris lig-

ger kvar med sina datum i april 2021. Men allt 
hänger på utvecklingen av pandemin. World 
of Concrete som flyttats från januari till juni 
2021 är nog i farozonen även med det nya da-
tumet.

När hela den här omflyttningen började 
dra igång var det många mässarrangörer och 
även tillverkare av utrustning som började 
skissa på virtuella upplägg av sina mässor. 
Seminarier började hållas online för att få ut 
information om produktnyheter. Ett exempel 
på detta var mässan Demcon för den nord-
iska demoleringsindustrin. Demcon skulle ha 
hållits på Infracity norr om Stockholm 24-25 
september i år. I juni togs beslutet att flytta 
mässan till 9-10 september, 2021. Men som 
ett alternativ i år skapades DEMCON Virtual 
Roadtrip. 16 företag nappade på idén som 
byggde på att ett filmteam från arrangören 
S.C.O.P. AB reste runt till de 14 medverkande 
under september och skapade nyhetsfilmer. 

De företag som medverkade var Hilti, Mil-
waukee, Rototilt, Husqvarna Construction 
Products, HTC Floorsystems, Thovo, SDC – 
Swedish Diamondtool Consulting, Drome, 
Sila, AGP, Cardi, Starmix, Andersen Contrac-
tor och Conjet.

När de olika nyhetsfilmerna var produce-
rade och godkända lades de upp enligt sär-
skilt körschema på demcon.se. Den första 
nyhetsfilmen på DEMCON Virtual Roadtrip 
började sändas den 21 oktober. Efter att res-
pektive nyhetsfilm hade premiär är de allt-
jämt tillgängliga på Demcons hemsida och 
Demcons kanal på Youtube där de kommer 
att ligga fram till den fysiska mässan hålls 
9-10 september, 2021.    

Den 20 november då alla de medverkan-
des filmer hade haft premiär hade när 1900 
olika IP-adresser sett på filmerna. Det här är 
naturligtvis en siffra som kontinuerligt ökar 
då DEMCON Virtual Roadtrip kontinuerligt 



www.SvenskRental.se • Oktober - November 2020 • Svensk Rental Tidning

21

marknadsför via branschtidningarna Pro-
fessionell Demolering, PDi Magazine och 
Svensk Rental Tidning samt via en rad olika 
portaler på sociala medier.

MÅNGA BRANSCHNYHETER FRÅN HILTI
Först ut i den virtuella roadtrippen var till-
verkaren Hilti som presenterade EXO 01 som 
är et exoskellett som underlättar och avlastar 
entreprenörens kropp vid arbete över axlarna. 
Hilti visade också sina så kallade uppkopp-
lade produkter som gör arbetet smartare. 
Man lanserade ett nytt vattenhanteringssys-
tem vid våtborrning. Systemet är slutet och 
gör att håltagaren slipper ha tillgång till rin-
nande vatten. Vattnet binder dammet, suger 
upp slammet i våtsugen och släpper tillbaka 
det renade vattnet så det kyler borrmaskinen. 
Man visade också sin nyhet DRS som är ett 
dammreduceringssystem som kan applice-
ras på de flesta typer av verktyg och maski-
ner i Hiltis sortiment och kopplas till deras 
dammsugare. Skillnaden med och utan DRS 
är slående. Man visade sitt senaste inom av-
vibreringstekniken kallat Hilti AVR och ATR 
(Active Torque Control) och det nya bilnings-
spettet TE70 ATC för tung demolering. Man 
presenterade sin högfrekventa vägg såg DST 
20-CA som lanserades på Bauma förra året 
och sina branschanpassade hälso- och sä-
kerhetsutbildningar. Hiltis nyhetsfilm kan 
ses på länken: https://www.youtube.com/
watch?v=IZixSqIj-rE&feature=emb_logo 

En särskild presentation vad Hilti kan 
erbjuda ifråga om hälsa och säkerhet 
finns på länken: https://www.youtube.com/
watch?v=IXLyvKiypAo&feature=emb_logo

REVOLUTIONERADE BATTERIDRIVNA 
MASKINER FRÅN MILWAUKEE
När tillverkaren Milwaukee för en tid sedan 
lanserade sin nya batteridrivna MX Fuel-serie 
steg man in i en nya paradigm för håltagning 
och rivning. MX Fuel-serien är försedda med 
kompakta och mycket snabbt laddningsbara 
batterier. MX Fuel-serien omfattas idag av 
batteridrivna klingkapar, borrsystem, bil-
ningsspett och ett batteridriven avlopps-
rensare. Milwaukee presenterade också en 
rad nya diamantverktyg för sina borrmaski-
ner och kapmaskinerna. Hel presentatio-

Träffa HILTI  på:

Logga in på:
www.demcon.se och se filmerna

HiltiDVRT2020.indd   1HiltiDVRT2020.indd   1 2020-11-10   12:112020-11-10   12:11
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nen kan ses på: https://www.youtube.com/
watch?v=VaH4s-Aq7bY&feature=emb_logo

PRISBELÖNT HELAUTOMATISKT 
SNABBFÄSTESSYSTEM FRÅN ROTOTILT
Med på den virtuella roadtrippen var också 
Rototilt som berättade om sitt pridbelönta 
helautomatiska snabbfästessytem, Roto-
tilt QuickChange. QuickChange har en rad 
olika fördelar som att det är snabbt, säkert, 
efektivt och miljövänligt men framförallt 
att rivninsgoperatören snabbt kan byta hy-
drauliskt verktyg utan att behöva lämna 
maskinen. Hela presentationen hittar du på 
länken: https://www.youtube.com/watch?v=t-
s-ntm1aw0&feature=emb_logo

HUSQVARNA SLOG ETT SLAG FÖR 
SÄKERHETEN & NYTT SERVICECENTER
Husqvarna tog tillfället i akt att presentera sin 
Safety Tour som trots Corona-tider trafikerar 
landet och berättar om Husqvarnas olika sä-
kerhetslösningar för att minimera risken för 
skador genom fel handhavande. Man lyfte i 
synnerhet fram egenskaper som ökar säker-
heten vid användning av tillverkarens hand-
kapar. Man presenterade nya diamantverktyg 
som tydligt indikerar när de är förbrukade. 
Nyheterna kallas bland annat SmartGuard 
och SmartBlade. Man visade också sitt nya 
servicecenter i Stockholm samt flaggade för 
sin nya borrmaskin  DM430 som ersätter 
DM 340. En borrmaskin som är lättare att 
använda, underhålla och serva. Prime-serien 
har uppdaterat från K6500 till K7000. Man 
berättade att man nu lanserar nya verktyg 
till sina Hyper Trowels-maskiner samt att 
man nu i november släpper åtta nya model-
ler av serien PG slipmaskiner. Se nyhetsfil-
men på länken: https://www.youtube.com/
watch?v=uKjqmz0SjIg&feature=emb_logo

Träffa MILWAUKEE
på DEMCON Virtual

Roadtrip 2020

Logga in på:
www.demcon.se och se nyhetsfilmen

MilwaukeeDVRT2020.indd   1MilwaukeeDVRT2020.indd   1 2020-11-10   16:472020-11-10   16:47
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Träffa 
HUSQVARNA 
och HTC Floor-
systems på

Logga in på:
www.demcon.se och se filmerna

Husqvarna_HTCDVRT2020.indd   1Husqvarna_HTCDVRT2020.indd   1 2020-11-10   11:462020-11-10   11:46

HTC ACADEMY – RÄTT UTBILDNING 
GER KONKURRENSFÖRDELAR
Den virtuella roadtrippen besökte också 
HTC Floorsystems i Söderköping där man 
berättade om värdet av att utbilda sig vid 
HTC Academy. HTC Academy är en bred 
utbidlning inom slipning av trä och betong-
golv samt polering. Det effektiviaste sättet 
att lära sig är naturligtvis att utbilda sig på 
plats vid utbildningscentret i Söderköping 
men nu under Corona-tider erbjuder man 
även webbaserade utbildningar. Mer infor-
mation på länken: https://www.youtube.com/
watch?v=HYl3ovbN6P4&feature=emb_logo

MILJÖVÄNLIG OCH 
SMART UTLASTNING FRÅN THOVO
Thovo AB i Säro är en av de leverantörer i 
Sverige med inriktning på smart och effektiv 
utlastningsutrustning som medvetet tänker 
hållbart. Produktinriktningen är eldrivna 
entreprenadmaskiner främst för användning 
inomhus men i sortimentet finns idag även 
batteridrivna kompaktlastare. Mer informa-
tion på länken: https://www.youtube.com/
watch?v=T9urWkfGITk&feature=emb_logo

TYROLIT – EN 101-ÅRIG TRADITION
Den virtuella roadtrippen besökte Tyrolit i 
Hisnings Backa norr om Göteborg. Tillver-
karen är en av de riktigt stora tillverkarna av 
professionell håltagnings- och rivningsut-
rustning samt olika typer av diamantverktyg. 
I Sverige har man funnits sedan 1960-talet. 
Företagets försäljningschef för Norden, Wal-
ter Sund berättar i nyhetsfilmen om de se-
naste produkterna från Tyrolit som exempel-



info@hyreskedjan.se • www.hyreskedjan.se

Hyres
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vis högfrekvensdrivna väggsågar, ringkapar, 
borrsystem och vajersågar bland annat. Se 
filmen på länken: https://www.youtube.com/
watch?v=nslnab9d_3Y&feature=emb_logo

SDC – EN STARK PARTNER 
TILL PROFESSIONELLA HÅLTAGARE
Från Göteborgsområdet tog sig roadtrippen 
till en stark svensk aktör som har kontor och 
tillverkning i Nora och försäljningskontor och 
serviceverkstad i Stockholm. Det handlar om 
SDC – Swedish Diamondtool Consulting. I 
Sverige är man återförsäljare för ett brett sorti-
ment såsom diamantverktyg från Arix, håltag-
ningsutrustning från Pentruder, borrmotorer 
från Weka, licenstillverkare av Savi golvsågar 
med mera. Man har också egen tillverkning 
av bergborrningsutrustning samt ett brett 
sortiment av egna diamantverktyg. Se SDCs 
nyhetsfilm på länken: https://www.youtube.
com/watch?v=JFzfaZ9hJfI&feature=emb_logo

DROME – 
EN LEVERANTÖR MED AMBITIONER
DEMCON besökte leverantören Drome som 
har huvudkontor, lager och serviceverkstad i 
Dalstorp samt säljkontor, lager och service- 
och reparationsverkstad i Stockholm. Drome 
gjorde ett starkt intryck i den virtuella road-
trippen då man producerade separata filmer 
för samtliga varumärken man representerar. 
Dels har man egna diamantverktyg under va-
rumärket Drome samt att man säljer svenska 
Silas luftrenare, AGP Power Tools, italien-
ska Cardi borrmaskiner och tyska Starmix 
dammsugare. Mera information på de sepa-
rata länkarna till nyhetsfilmerna:
Drome: https://www.youtube.com/
watch?v=C6DrARb9OGg&feature=emb_logo
SILA: https://www.youtube.com/
watch?v=Las8wFAIyDQ&feature=emb_logo
AGP Power Tools: https://www.youtube.com/
watch?v=oJkp41LaXnw&feature=emb_logo

Träffa 
Tyrolit på:

Logga in på:
www.demcon.se och se filmen!

Tyrolit_DVRT2020.indd   1Tyrolit_DVRT2020.indd   1 2020-11-13   14:142020-11-13   14:14
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Cardi: https://www.youtube.com/
watch?v=OVqNKw3QmAc&feature=emb_logo
Starmix: https://www.youtube.com/
watch?v=MtnO-Ndu-3Q&feature=emb_logo

ANDERSEN CONTRACTOR VISAR NY-
HETER FRÅN TREVI BENNE OCH ARJES
Andersen Contractor är en återförsäljare som 
funnits på den svenska marknaden sedan 
slutet av 1980-talet. Man har under åren va-
rit med och introducerat en rad stora varu-
märken inom rivning, återvinning, skrotning, 
avfallshantering och mycket mera. Företaget 
har sålt tillverkaren Trevi Benne rivnings- 
och återviningsverktyg i Sverige i många år 
och likaså de mångsidiga mobila krossarna 
från Arjes. På nedanstående länk till nyhets-
filmen för Andersen Contractor berättar man 
om sina nyheter: https://www.youtube.com/
watch?v=Bmw9rZzWOCo&feature=emb_logo

AUTOMATED 
CONCRETE REMOVAL FRÅN CONJET
Sist men inte minst ut i DEMCON Virtual 
Road Trip är tillverkaren Conjet. Conjet med 
i utvecklingsprocessen av vattenbilningstek-
niken på 1980-talet och som växt sig till en 
vedertagen metod för bortagning av skadad 
betong med högtrycksvatten. I nyhetsfilmen 
berättar man om alla de olika applikationer 
som man erbjuder för effektiv borttagande 
av skadad betong utan att skapa mikro-
sprickor i betongen. Conjets utrustning ger 
en ren och perfekt yta för vidhäftning av ny 
betong. Conjet lanserar sitt concept Automa-
ted Concrete Removal som är ett vidare be-
grepp än att endast prata om vattenbilning. 
Ta reda på mer genom att titta på nyhetsfil-
men på länken: https://www.youtube.com/
watch?v=QNPutlx6jCU&feature=emb_logo

DEMCONs virtuella mässa med alla de nyhets-
filmer som presenteras kommer att ligga kvar på 
DEMCONs hemsida (www.demcon.se) minst fram till 
september nästa år så att så många så att så många 
som möjligt har möjlighet att titta på dem.

www.demcon.se

KVAR PÅ INTERNET FRAM 
TILL SEPTEMBER 2021

Träffa DROME på DEMCON 
Virtual Roadtrip 2020

Logga in på:
www.demcon.se och se filmerna

Drome_DVRT2020.indd   1Drome_DVRT2020.indd   1 2020-11-13   14:152020-11-13   14:15
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 TRE STORLEKAR 
 – MÅNGA MÖJLIGHETER 
Husqvarnas nya planetariska golvslipmaski-
ner (PG) börjar med den kompakta PG 540. 
Maskinen har en möjlighet att dela på chassi 
och motor, vilket gör den enkel att hantera 
och transportera, perfekt för mindre jobb, 
enligt Husqvarna. Maskinen finns som enfas 
(2,2 kW) eller trefas (4kW).

Näst i serien kommer den mångsidiga 
PG 690, som finns med radiostyrning. Den 
största och mest kraftfulla modellen är PG 
830, som även den finns med radiostyrning 
för maximerad prestanda och ökad produk-
tivitet. Slutligen finner vi PG 830, en enklare 
men kostnadseffektiv arbetshäst.

 HÖG PRESTANDA 
Den nya serien har kraftfullare motorer vilket 
banar väg för en högre produktivitet. De mest 
effektiva maskinerna PG 830 och PG 830 RC 
har en 15kW/20hp motor vilket innebär upp 
till 36% mera kraft än tidigare modeller.

Integrerade och justerbara vikter kan ad-
deras som tillval för att öka eller minska slip-
trycket.

 FÖRSEGLAD MOT DAMM OCH VATTEN 
Tillförlitlighet är ett av fokusområdena för 
den nya serien. Däribland finner vi det för-
seglade sliphuvudet, det förseglade elskåpet 
och Dual Drive-kraftöverföringen. Förseglad 
från topp till botten. Elskåpet, växellådan och 
sliphuvudet har fått en helt ny design och är 
förseglade för att skydda dess vitala kompo-
nenter mot damm, slam och värme.

Den unika Husqvarna Dual Drive Technolo-
gy drivs nu av nya motoralternativ på upp till 20 
hk (15 kW), vilket leder till ännu högre produk-
tivitet. Kompakt, välbalanserade och enkla att 
använda. De nya golvsliparna från Husqvarna 
är lika användarvänliga som de är produktiva.

Detta koncept skyddar de kritiska kompo-
nenterna mot damm, vatten och slam, vilket 
för ägaren av maskinen innebär längre servi-
ceintervall och maximerad drifttid.

 FÖRENKLAD ANVÄNDNING 
Den nya kompakta designen ger en fantastisk 
översikt över sjävla golvet, och de justerbara 
handtagen erbjuder en mängd olika posi-
tioner som säkerställer en bra ergonomi för 
operatören. Andra detaljer som underlättar 
arbetsdagen är LED-belysning (tillval), ”kick-
bar” för enkel fällning av maskinen vid byte 
av diamantverktyg, samt stora hjul för smidig 
transportering. Kontrollpanelen har en ny de-
sign för bättre kontroll, även när operatören 
bär handskar. Den smarta och ergonomiska 
fjärrkontrollen gör att operatören kan lägga 
fullt fokus på golvet och sitt jobb.

www.husqvarnacp.se

Husqvarna lanserar 
ny serie golvslipmaskiner

Husqvarna Construction Products stärker ytterligare sin position på den globala 
golvslipningsmarknaden genom att lansera, inte bara en utan en komplett serie 
med åtta helt nya golvslipmaskiner. Serien har utvecklats med användaren i fokus 
för att säkerhetsställa ett smartare sätt att arbeta.
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” VENTILJUSTERARE - OPTIMAL PRESTANDA

LÄGRE VIKT, HÖGRE KRAFT

STÄLLBAR FREKVENS

TOMSLAGSSKYDD

LÅG LJUDNIVÅVi presenterar

Hydraulhammare
FXJ-serien

En hammarserie med solid hammarkropp

FXJ-serien från Furukawa är tillverkad i ett stycke, 
utan sammanhållningsbultar”. En kraftfull hammare 
förpackad i ett slimmat hölje. 
Färre rörliga delar - mindre slitage 
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AMAS Svenska AB
Gustaf Daléns gata 7

749 47 Enköping

0171 - 48 74 00
info@amas.se
https://amas.se

Dan Nyberg, Nybergs Entreprenad i Ulrice-
hamn AB, är en av de trognaste Merlo- kun-
derna i Sverige. Han köpte sin första Merlo-
maskin för 25 år sedan när Hüllert precis hade 
fått den svenska agenturen och har alldeles 
nyligen fått sitt senaste inköp levererat, den 
första P40.17 Plus i Sverige.

“Det är väldigt bra maskiner och så har vi 
en riktigt bra relation med Hüllert Maskin. 
Det är det som har gjort att jag har hållit kvar 
vid Merlo under alla de här åren”, berättar 
Dan Nyberg.

I dag förfogar han över två Merlo-maskiner 
i entreprenadföretaget och åtta stycken i ut-
hyrningsföretaget Nyrent som startade 2004.

“Det är populära maskiner att hyra ut, de 
är i princip alltid uthyrda och även fast de 
körs hårt som hyresmaskiner har vi aldrig haft 
några problem med dem”, säger Dan.

Nybergs Entreprenad erbjuder schaktning, 
lossning, lastning, grävning, dränering och 
höglyft upp till 30 meter. Ofta blir det ”korg-
körningar” eller olika montagejobb med de 
båda teleskoplastarna P40.17 och P40.30.

“Både styrka och räckvidd är bra. Sen gillar 
jag att det är ”rena” maskiner, inga kolvar på 
utskjutet och sådant”, säger han.

Mycket har hunnit hända med teknikut-
vecklingen under de 25 år som Dan Nyberg 
har varit i branschen och det är svårt att jäm-
föra den första maskinen med de han kör 
idag.

“Då tyckte man ju att det var bra och det 
senaste, men det händer ju saker hela tiden. 
Jag tycker att Merlo är snabba i teknikutveck-
lingen och att de lyssnar på oss här i Sverige 
och tar till sig det vi säger”, fortsätter han.

Han har vid ett tillfälle provat en teleskop-
lastare av ett annat märke, men insåg snabbt 
att den inte alls höll samma mått som Merlo 
och bytte kort därefter in den mot en ny Mer-
lo. Och så kommer det att förbli.

“Jag kommer fortsätta köpa Merlo av Hül-
lert Maskin, något annat finns inte för mig”, 
avrundar Dan.

AB Hüllert Maskin är ledande leverantör 
av teleskoplastare i Sverige. Företaget har den 
svenska generalagenturen för Merlo, med ett 
nät av återförsäljare och serviceverkstäder 
över hela landet.
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NYBERGS HAR HANDLAT MERLO I 25 ÅR

Dan Nyberg, Nybergs Entreprenad i Ulricehamn AB, 
till höger, med Hüllerts Nils-Gunnar Burge.
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Trots en kraftigt ökad användning av litiumjon-
batterier är risken för incidenter relativt låg. 

Men om det händer något får det ofta sto-
ra konsekvenser. 

“Ett batteri som inte är korrekt utfört inne-
bär en mycket stor säkerhetsrisk med hög 
brandrisk”, säger Martin Gustafsson, inspek-
tör marknadskontroll på Elsäkerhetsverket. 

Elsäkerhetsverket har i uppgift att kontrol-
lera att elprodukter på den svenska markna-
den är säkra. Varje år kontrollerar man mellan 
300 och 400 produkter. Myndigheten agerar 
som en vanlig konsument och köper in från 
olika leverantörer. I dag är över 50 procent av 
inköpen från webbutiker. Många inköp base-
ras på anmälningar från konsumenter. 

“Lite mer än en tredjedel blir underkända 
och får försäljningsförbud. Mellan 5 och 10 pro-
cent har så svåra brister att de måste återkallas 
från marknaden”, säger Martin Gustafsson. 

I dag tycker han inte att produkter med 
litiumjonbatterier är ett stort problem. Mark-
naden sköter kontrollen ganska väl. Då är 
USB-laddare ett större problem eftersom de 
är så lätta att transportera. 

Lagstiftningen för att transportera liti-
umjonbatterier är så tuff att det är lättare att 
skicka en dunk bensin, än en pall med batterier. 

Men han medger samtidigt att mörkertalet 
kan vara stort särskilt för produkter med in-
byggda litiumjonbatterier. Och många osäkra 
produkter kan komma in på marknaden. 

PROBLEM MED 18650-BATTERIER
Tidigare var hoverboards och powerbanks två 
produkter med många brister. I dag är hover-
boards inte längre trendigt och har mer eller 
mindre försvunnit från marknaden och po-
werbanks har bättre kvalitet än förväntat. 

Däremot finns vissa problem med lösa upp-
laddningsbara batterier av typ 18 650. Dessa 
används exempelvis i pannlampor, ficklampor, 

radiostyrda fordon och i vissa e-cigaretter. 
“Det här har blivit en hårt pressad mark-

nad där även de stora aktörerna gett sig in och 
här finns en del mindre bra batterier”, säger 
Martin Gustafsson. 

Han berättar att de är svårt att kontrollera 
en privatperson som själv importerar från nå-
gon utländsk webbsajt.

“Vi känner till många av dessa sajter och 
har en dialog där vi kan informera om en 
produkt inte är säker, men det är oftast när vi 
får in en anmälan. Även företag köper in från 
dessa sajter, men risken är stor att de fastnar 
i tullen. I dag ökar antalet ärenden markant 
hos tullmyndigheten, där gods stoppas, de-
strueras eller skickas tillbaka. Vi har säkert ett 
100-tal ärenden som stoppats i tullen varje år, 
det kan vara allt från tio lampor till fem con-
tainrar”, säger Martin Gustafsson. 

KÖP FRÅN KÄNDA STÄLLEN
Men det går att skydda sig genom att vara 
en aktiv konsument. Han uppmanar alla att 
köpa batterier från kända ställen där man 
brukar handla. Undvik ställen eller webbsaj-
ter som är okända. 

“Ska man köpa ett nytt batteri eller en 
produkt med litiumjonbatterier fråga webb-
sajten om bilder på märkning så man kan se 
tillverkaren och även tillverkarens postadress. 
Får man inte det köp från andra ställen”, säger 
Martin Gustafsson. 

Martin Gustafsson menar också att det 
handlar om att använda produkten som den 
är tänkt. Läs bruksanvisningen. Utsätt inte 
produkten för stötar eller kyla och hetta. Lägg 
inte mobilen nära ventilationsmunstycket i 
bilen när värmen är på för fullt. Ha alltid upp-
sikt när man laddar. Och ladda inte på natten. 

“Och om det händer något tänk på att det är 
röken som är farlig”, avslutar Martin Gustafs-
son. 

Låg risk men hög konsekvens med 
dåliga litiumjonbatterier

Milwaukee Tool utökar sitt sortiment 
med högproduktiva batteridrivna verktyg 
med lanseringen av M18 snabbladdaren 
för simultan laddning av två batterier.

Den nya M18 snabbladdaren är tre 
gånger snabbare jämfört med tidigare 
Milwaukee sekventiella standardladdare 
och är samtidigt fullt kompatibel med det 
övriga M18-systemet.

Batteriladdaren är kompatibel med 
alla Milwaukee M18 batterier och erbju-
der en smidig lösning för laddning inom 
hela plattformen. Den nya laddaren gör 
det enkelt att ladda två batterier samti-
digt från samma uttag utan att det be-
hövs flera laddare på plats. Den nya lad-
daren använder REDLINK-teknik som 
optimerar laddningsspänningen baserat 
på batterityp och temperatur för optimal 
laddningstid och batterilivslängd.

Milwaukee strävar efter en sladdlös 
arbetsmiljö för maximal produktivitet. 
Lanseringen av M18 dubbla snabbladda-
ren bjuder användare av M18-systemet 
på snabbare batteriladdning för optimal 
effektivitet under arbetsdagen.

NYA MILWAUKEE M18 DUBBEL-
LADDARE - LADDAR SIMULTANT 
BATTERIER MINST TRE GÅNGER 
SNABBARE
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flyttas till 2022
NORDBYGG                

Sedan Corona-pandemin i mars bröt ut på allvar i Sverige är inget längre hugget 
i sten. Vi har vant oss vid tvära kast i planeringen och mängder av event och 
sammankomster som ställts in eller flyttats i tid.
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D
et starkaste exemplet på detta är troli-
gen våra branschmässor. Med nöd och 
näppe kunde några mässor hållas fram 
tills i början av mars men sedan var det 
slut med mässandet. Samtliga mässor 

inom bygg och anläggningsbranschen i Sve-
rige har ställts in i år och flyttats fram. 

NORDBYGG BYTER 
DATUM FÖR ANDRA GÅNGEN
Nordbygg skulle ha arrangerats i april i år 
men flyttades fram till 20-23 april, 2021. Nu 
har Stockholmsmässan beslutat att flytta 
mässan ytterligare ett år framåt till 26-29 
april, 2022 då nästa vår är väldigt osäkert vad 
gäller större arrangemang. Sedan regeringen 
tog beslutet om att förbjuda större allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar 
har Nordbyggs projektteam arbetat intensivt 
för att möjliggöra ett säkert genomförande 
av mässan. Samtidigt har Stockholmsmässan 
fört ett idogt lobbyingarbete för att kunna 
öppna upp under säkra förhållanden. Men på 
grund av det rådande läget i Sverige och om-
världen i dag finns inte förutsättningarna för 
ett genomförande av Nordbygg i april 2021. 

NÅGRA ANDRA MÄSSOR 
SOM FLYTTATS OCH 
ANDRA SOM LIGGER KVAR
Den nya accessutrustningsmässan Expolift 
som skulle ha arrangerats för första gången 
20-21 maj har också av förklarliga skäl ställts 
in. Mässan har också flyttats till 2022 fast till 
15-16 september. Demoleringmässan DEMCON 
som skulle ha arrangerat på Infracity i slutet 
av september i år har flyttas till 9-10 septem-
ber, 2021. Enligt plan skall Maskinexpo på 
Stoxa arrangeras 27-29 maj. Ännu finns inga 
uppgifter om att den kommer att flyttas fram 
men allt hänger naturligtvis på utvecklingen av 
pandemin. Franska mässan Intermat arrangeras 
19-24 april nästa år. Från arrangörshåll hoppas 
man att kunna köra mässan som planerat. Den 
amerikanska mässan World of Concrete som 
alltid arrangeras i Las Vegas i början av året 
har beslutat att flytta mässan till 8-10 juni. 
Med tanke på att Nevada-öknen kan nå upp 
i temperaturer mellan 40 och 50 grader på 
sommaren bör den som åker packa med lätta 
kläder. Förändringarnas tid är inte förbi ännu.

Därför har beslut fattats, i samråd med bran-
schen, att flytta nästa genomförande av Nord-

bygg till den 26–29 april 2022, det vill säga 
nästa ordinarie genomförandesäsong och år.

“Vi hade aldrig kunnat ana att pandemin 
skulle dra ut på tiden så pass som den gjort. 
Nordbygg är vår största och mest internatio-
nellt präglade mässa och alla inblandade be-
höver därför extra lång förberedelsetid inför 
genomförandet. Det är därför viktigt att vi nu 
i god tid ger alla inblandade besked om förut-
sättningarna kring ett genomförande av mäss-
san. Den sammantagna nulägesbilden i Sverige 
och internationellt talar sitt tydliga språk och 
det bästa vi kan göra är tyvärr att ställa in mäss-
san ytterligare en gång och hoppas på ett säkert 
och framgångsrikt genomförande 2022 istället”, 
säger Peter Söderberg, projektledare Nordbygg.

April 2022 kommer därmed att bli en in-
tensiv månad vad gäller mässarrangemang. 
Världen största mässa alla kategorier, Bauma, 
arrangeras i München 4-10 april. Att arrang-
era en lokal mässa i nära anslutning till Bau-
ma kan vara ett vågspel då mycket kraft och 
energi går åt för de tillverkare som ställer ut 
på Bauma. Men å andra sidan är Bauma en 
mässa som levererar mycket nyheter vilket 
även smittar av sig på lokala mässor. 



VI SÄLJER, NI HYR UT!

MED VÅRA VARUMÄRKEN,  
BOMAG OCH KOMATSU,  
FOKUSERAR VI PÅ ATT VARA 
EN  TOTALLEVERANTÖR AV  
ANLÄGGNINGSMASKINER 
TILL UTHYRNINGSFÖRETAG

BOMAG är världsledande inom packnings-
teknik och innovativa inom sitt segment. 
Det finns även asfaltläggare, asfaltfräsar och 
sopkompaktorer i sortimentet.

Komatsu är världens näst största till- 
verkare av entreprenadmaskiner och den 
största av bandgrävmaskiner. Både små som 
stora maskiner genomsyras av japansk  
kvalité, marknadsledande komfort, låg ljud- 
nivå och en svårslagen totalekonomi.

Söderberg & Haak är Sveriges marknads-
ledande privata aktör inom maskinhandel för 
entreprenad, industri och lantbruk.  
Vi marknadsför innovativa, banbrytande 
maskiner av absolut högsta kvalité. Hos oss 
står kunden alltid i fokus.

VAR DU ÄN HYR UT 
DINA MASKINER, 
SÅ FINNS SERVICE 
OCH RESERVDELAR
NÄRA DIG.

Halmstad

Mariestad Linköping

Jönköping
Vimmerby

Rinkaby

Veddige

Kungälv

Lärbro

Söderhamn

Östersund

Kiruna

Råneå

Kumla

Staffanstorp

Smålandsstenar

Ingelstad

Rosersberg

Flen

Umeå

Säffle

Mora

Stora Skedvi

Söderberg & Haak Maskin
Box 504, 245 25 Staffanstorp • Tel: 046-25 92 00
mail@sodhaak.se • sodhaak.se

DET ÄR VI BÄST PÅ!
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Byggkompaniet AB startade redan 1990 och 
sysselsätter idag runt 90 anställda. Deras ny-
byggda kontor ligger i Nässjö men de har även 
en anläggning i Jönköping och arbetar över 
hela Småland med tyngdpunkt på höglandet. 
I firman finns kompetens och utrustning för 
att klara av de flesta typer av byggprojekt, 
men markarbetena överlåter de gärna till an-
dra leverantörer. När det gäller lyft ute på de 
vitt varierande arbetsplatserna däremot så be-
höver de sällan ta in hjälp.

“Vi har fyra teleskoplastare från Scantruck 
och dessuton tre egna tornkranar. Tack vare 
det så kan vi flytta runt vår egen utrustning 
mellan olika byggen och hålla en beläggning 
som gör att det blir lönsamt att vara självför-
sörjande på det här området”, förklarar Niclas 
Hulterskog som är en av fyra delägare i före-
taget.

BEHÖVER ALDRIG 
VÄNTA PÅ ETT LYFT ELLER LOSSNING
Vi hälsar på hos Byggkompaniet AB precis bör-
jan på oktober. Vädret är disigt men än så länge 
milt när Niclas Hulterström tar emot i deras 
nybyggda anläggning. Nybygget står i Nässjö, 
och det har varit efterlängtat. Företaget hade 
sedan länge vuxit ur sina gamla lokaler, men 
först nu har de en byggnad som rymmer all 
kompetens som funnits i firman ett bra tag. 
På frågan varför en byggfirma behöver en egen 
maskinpark ger han följande förklaring.

“De ”små” teleskoplastarna innebär att vi 
sällan behöver vänta på ett lyft eller en loss-

ning, och de runtomsvängande fungerar som 
byggkran på byggen där vi inte har en torn-
kran, eller som komplement på arbetsplatser 
där vi redan har en tornkran. Vi tittar på de 
olika projekten vi har igång och försöker att 
bedöma maskinbehovet. Det viktigaste är att 
de inte får en för låg nyttjandegrad, men den 
ekvationen är ju minst lika viktig när man hyr 
in hjälpen. Vi har haft egna teleskoplastare på 
firman i 15-20 år, och att det blev Scantruck 
och Manitou beror på att de har ett gott rykte 
baserat på en bra hållbarhet, och jag har även 
en väldigt bra säljkontakt i form av David 
Trygg”, berättar Niclas Hulterskog.

VAJERSPELET PT1500
För att se hur det fungerar i praktiken så be-
ger vi oss till Taberg, en mil söder om Jönkö-
ping där Byggkompaniet AB bygger ett fem-
våningshus åt Junehem. Det är platschefen 
Johan Ombert och maskinföraren Fredrik 
Wester som tar emot oss. Johan berättar hur 
de arbetar med deras Manitou MRT1840 Easy 
på arbetsplatsen. Detta är en av fyra maskiner 
från Scantruck AB som firman investerat i. De 
har två stycken identiska, men dessutom både 
en MT933 och en MT1335.

“Trots att MRT1840 Easy är en i princip 
runtomsvängande maskin med sina 400 gra-
ders rotation så är den väldigt smidig och i 
alla högsta grad mobil naturligtvis. Det gör 
att den kan användas till en mängd olika upp-
gifter och det är också då den blir lönsam. Vi 
behöver aldrig vänta på något här, och maski-

nen klarar av både lastning, lossning och lyft”, 
säger Johan Ombert.

RADIOKONTROLL UNDERLÄTTAR
Byggkompaniet genomsyras av mångsidighet 
och flexibilitet, och det är därför inte förvå-
nande att maskinföraren Fredrik Wester ock-
så fungerar som snickare när han inte spakar 
den Manitou MRT1840 Easy som finns på 
plats i Taberg när det byggs 13 lägenheter åt 
Junehem. Men deras Manitou används flitigt, 
även om det inte blir särskilt mycket tid i hyt-
ten.

“Det mesta arbetet sker via radiokontroll. 
Det underlättar kommunikationen med de 
som ska ta emot godset, och jag kan dessutom 
själv klättra upp och sänka ned godset på taket 
på egen hand. Jag arbetar väldigt mycket med 
ett vajerspel som heter PT1500 som vi köpt 
från Scantruck. Det gör att maskinen fungerar 
som en mobilkran, och det underlättar att va-
jern alltid är lodrät och att man inte behöver 
jobba med bommen. Vi har dessutom hydrau-
liska gafflar som kan vridas 90 grader, och det 
är nog dessa redskap jag använder större delen 
av tiden”, funderar Martin Wester.

När det är dags att serva maskinen så är 
det Hestra Truck & Maskin som har upptag-
ningsområdet där Byggkompaniet arbetar 
oftast, och de har enbart goda egenskaper av 
hur de skött det.

“Det har alltid fungerar klockrent, de har 
riktigt bra killar”, intygar både Johan Ombert 
och Fredrik Wester innan vi lämnar dem.

Teleskoplastare från Scantruck lika självklart som hammare    
hos Byggkompaniet AB

Johan Ombert är platschef på bygget i Taberg 
och Fredrik Wester är maskinförare.



The future is 
comfortable 

Framtidens torkfläktar
Professionella torkfläktar från GARO, utvecklade 
för att klara uppvärmning och uttorkning på större 
byggarbetsplatser, industrier och offentliga miljöer. 
Produkterna är utvecklade för att värma och torka 
ytor upp till 350 m² (1225 m³), tack vare hög
effektiva fläktmotorer som sprider luften över stora 
ytor, samtidigt som luften renas.

Den smarta displayen med inbyggd elektronisk 
termo stat ger jämnare värme, lägre energiförbruk
ning samt enklare inställning än traditionella värme
fläktar. Torkfläktarna är dessutom  konstruerade 
för att koppla på befintligt ventilations system, 
alternativt helt friblåsande med luftfördelare. 
Smart.  Futuresmart.

garo.se
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Milwaukee Tool presenterar sitt första kom-
pletta sortiment med laserlösningar och till-
behör. 

I sortimentet finns två lasrar i M12-syste-
met – en grön 360º 3-planslaser och en grön 
kryss- och punktlaser. Samt två lasrar som 
drivs med REDLITHIUM usb-batteri - en 
grön kryss- och punktlaser och en grön kryss-
laser. Framtagna för att slippa problemen 
med de nuvarande lösningarna med alkaliska 
batterier.

”Under lång tid har lasrar varit den mest 
efterfrågade lösningen hos Milwaukee Tool. 
Vi visste att vi ville satsa stort när vi väl gav 
oss in i det här segmentet och lansera verklig 
innovation med fokus på ökad produktivitet 
och effektivitet för användarna”, säger Mil-
waukee Tools produktchef Gustav Olsson.

”Genom att använda M12-systemet och 
våra REDLITHIUM USB-batterier kan vi er-
bjuda ett komplett sortiment av lasrar som lö-
ser de vanligaste frustrationerna som använ-
darna har med de lasrar som finns tillgängliga 
på marknaden idag. Med den här lanseringen 
har vi tagit oss tid att utforma och skapa lös-
ningar som ger användarna bäst synlighet i 
klassen, användning hela dagen och inbyggda 

uppsättningsfunktioner”, säger Gustav Ols-
son. 

M12-lasrar M12 REDLITHIUM-batterier-
na ger användarna 15+ timmars oavbruten 
drift. Det intensiva gröna laserljuset ger över-
lägsen synlighet med upp till 38 m och upp till 
50 m med en laserdetektor. Det kan vara frus-
trerande och tidskrävande att rikta in lasrar. 
För snabb och mångsidig inställning är samt-
liga lasrar försedda med reglage för finjuste-
ring samt med rotation runt lodpunkterna/

krysset. Kraftiga magneter ser till att lasern 
inte glider på plåtreglar eller andra metally-
tor, vilket gör att användarna kan montera 
dem överallt. Alla M12-lasrar levereras med 
en ¼-tums och en 5/8-tumsgänga för monte-
ring på stativ. Varje laser har stötklassning för 
fall upp till 1 m och IP54-klassning. Dessa nya 
lasrar lanseras i januari 2021 och ingår i M12-
systemet, som är det största 12V-systemet på 
marknaden som för tillfället består av fler än 
80 lösningar.

Milwaukee ger grönt ljus åt ett 
komplett sortiment nya laserlösningar

HiKOKI lanserar nu två nya flexibla bordså-
gar med klingdiameter 254 mm. Båda sågarna 
har en hög kapacitet med klyvbredd 880 mm 
till höger och 440 mm till vänster. Det maxi-
mala skärdjupet är 79 mm och klarar därför 
även sågning av tjockt material. Bordsför-
längningen ger stor stödyta och du kan enkelt 
kapa golvskivor, grövre träslag eller längsgå-
ende snitt i golvpaneler. Parallellanslaget med 
kugghjulsstyrning gör det enkelt att ställa in 
exakt kapbredd. Både C10RJ och C3610DRJ är 
utrustade med nödstopp i händelse av nöd-
läge. 

Den nätdrivna bordsågen C10RJ har mo-
torbroms som stannar motorn tre sekunder 
efter att sågen stängts av. Den inbyggda mjuk-

starten säkerställer en smidig start samtidigt 
som ljudet minskas. Med enkel justering för 
att ställa in klingans höjd och gervinkel. Den 
kraftfulla motorn på 1500 watt, gör det möj-
ligt att bearbeta även ek och annat kompakt 
virke snabbt och exakt. Sågen är enkel att 
transportera och förvara då ben och hjul är 
fällbara. Sågbord med hjul medföljer C10RJ.

Den effektiva 36V bordsågen C3610DRJ, 
kombinerar flexibiliteten hos en sladdlös 
såg med kraften från en nätdriven. Tack 
vare adaptern ET36A, som finns som tillval, 
kan bordsågen antingen användas flexibelt 
som sladdlös eller för ett mer stationärt och 
långvarigt arbete med nätdrift. Med MULTI 
VOLT-batteri BSL36B18 kapar man ca 97 me-

ter i 12,7 mm tjock spånskiva eller ca 23 meter 
i 38 mm tjock furu (linjära kap) på en ladd-
ning. Utrustad med motorbroms som stannar 
motorn tre sekunder efter att sågen stängts 
av. Tack vare den kolborstfria motorn, som 
säkerställer jämn sågning även under höga 
belastningar, vilket ytterligare minskar risken 
för en bränd motor, har CJ3610DRJ en liknan-
de kapacitet som nätdrivna bordsågar. Den 
inbyggda mjukstarten säkerställer en smidig 
start samtidigt som ljudet minskas och med 
en enkel justering för att ställa in klingans 
höjd och gervinkel. CJ3610DRJ levereras utan 
batterier, laddare och sågbord. Passande 
MULTI VOLT-batteri är förslagsvis i första 
hand BSL36B18 med maxeffekt på 1.440W, 
men sågen fungerar även med BSL36A18 som 
har maxeffekt 1.080W. Batterier, laddare och 
sågbord köps till separat.

Hybridadaptern ET36A ger de sladdlösa 
36V maskinerna en ultimat mångsidighet och 
säkerhet då man kan köra på nätdrift när det 
passar och batteri alla andra gånger. Använ-
daren bestämmer själv när man switchar från 
batteridrift till nätdrift. Adaptern kan med 
fördel användas med både elverk eller för-
längningssladd.

Två nya flexibla bordsågar
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“Vid planeringen av de nya minigrävmaski-
nerna var det viktigt för att utveckla kom-
pakta maskiner, som är lätta att handha, 
övertygar med sina prestanda och motsvarar 
den nyaste tekniken“, förklarar Stefan Bog-
ner, VD för Wacker Neuson Linz GmbH, ut-
vecklings- och kompetenscentrum för gräv-
maskiner inom Wacker Neuson Group. “Med 
dessa båda grävmaskiner står nu den perfekta 
blandningen av beprövade egenskaper, inno-
vativa funktioner samt högsta komfort- och 
säkerhetsstandarder till förfogande för våra 
kunder. De kan användas flexibelt och där-
med också synnerligen ekonomiskt – en äkta 
förstärkning för varje byggplats.“

Höga prestanda, kompakta mått och kom-
fortabelt arbete: Det är förväntningar som 
ställs på en grävmaskin i denna klass. Med 
den konventionella banddrivna grävmaski-
nen ET42 och den banddrivna grävmaskinen 
utan bakre överhäng EZ50, erbjuder Wacker 
Neuson den idealiska kombinationen som 
motsvarar dessa krav. Genom den kraftfulla 
drivningen kan kunderna också använda 
maskinerna för krävande uppdrag. De helt 
öppningsbara huvarna förenklar åtkomsten 
till alla serviceställen, vilket leder till kortare 
stillestånd och därmed kostnadsbesparingar. 
Genom den rymligt dimensionerade kylaren 
och det effektiva hydraulsystemet kan gräv-
maskinerna också användas vid arbeten un-
der mycket höga omgivningstemperaturer 
(upp till +45 grader Celsius) utan att ge avkall 
på prestanda, ytterligare en flexibilitetsför-
del. Båda grävmaskinerna övertygar genom 
sina stora lyft- och grävkrafter för snabba 
arbetscykler, liksom trepunktskinematiken 
med högre brytkraft och dumpningshöjd 

samt längre insticksdjup . Det tillför tydliga 
fördelar till byggplatsen: Tack vare den höga 
brytkraften möter exempelvis arbetsinsatser i 
mycket klippiga och steniga jordar inga pro-
blem. 

EFFEKTIVT OCH SÄKERT ARBETE
För en exakt styrning och hög prestandaeffek-
tivitet sörjer det innovativa hydraulsystemet 
“lastavkännande flödesdelning“: Maskinen 
anpassar sig automatiskt efter belastningen 
och joysticksrörelserna förblir konstanta för 
användaren. Det gör arbetet med grävmaski-
nerna särskilt komfortabelt. Genom de fyra 
extra styrkretsarna kan olika påbyggnadsred-
skap användas, exempelvis en Powertilt med 
grip. Det öppnar för nya insatsmöjligheter för 
användaren. Dessutom medför den nya tryck-
avlastningsomkopplaren att hydrauliska på-
byggnadsredskap växlas enklare och snabbare, 
varigenom arbetsflödet på byggplatsen blir 
ännu smidigare och bekvämare. Genom tillva-
let automatisk stoppfunktion stängs motorn 
av efter längre inaktivitet, vilket gör arbetet 
med grävmaskinerna ännu effektivare.

Även vad gäller säkerhet utmärker sig de 
båda grävmaskinerna: Den nya Active Wor-
king Signal (AWS) garanterar en större säker-
het för personer i grävmaskinernas närmiljö: 
Så fort grävmaskinen är arbetsberedd lyser 
en röd LED-remsa som är inbyggd i motor-
huven. Därigenom vet alla personer på bygg-
platsen att grävmaskinen är i drift, en enkel 
men ändå effektiv funktion för högre bygg-
platssäkerhet. Dessutom kan en backkamera 
med en 7-tumsdisplay erhållas, för större sä-
kerhet under arbetsdagen. LED strålkastare 
sörjer för perfekt sikt och säkra arbeten också 

på natten: Som tillval kan grävmaskinerna ut-
rustas med upp till sju strålkastare. 

Såväl den konventionella banddrivna gräv-
maskinen ET42 som grävmaskinen Zero Tail 
EZ50 är tack vare sina kompakta mått också 
idealiska för trånga byggplatser. Grävmaskinen 
Zero Tail EZ50 tillåter ett särskilt säkert arbete 
vid murar, vid vägkanter och andra begräns-
ningar. Dessutom är lyftarmscylindern på 
båda grävmaskinerna skyddad mot skador ge-
nom ett kolvstångsskydd av flexibel plast. Tack 
var det elastiska materialet blir det inga defor-
mationer vid eventuell kontakt skopan, vilket 
sparar både reparationskostnader och tid. 

 
RYMLIG FÖRARHYTT 
FÖR ÄNNU STÖRRE KOMFORT
Förarhytterna på grävmaskinerna ET42 och 
EZ50 är rymliga och konstruerade så att an-
vändaren har optimal sikt åt alla sidor, i syn-
nerhet över det högra bandet och påbygg-
nadsredskapet. “Föraren skall vara bekväm i 
förarhytten och känna sig snabbt och enkelt 
till rätta“, tillägger Bogner. “Därför har vi lagt 
stor vikt på en intuitiv manövrering såväl som 
bästa möjliga översiktlighet.“ Maskinerna 
manövreras enkelt med joystick, Jog-Dial, 
3,5-tums display och knappsats. Via dessa ma-
növerelement kan exempelvis de individuellt, 
nödvändiga mängderna av hydraulolja lagras 
och hämtas för varje påbyggnadsredskap. 
Därigenom kan påbyggnadsredskapen väx-
las enkelt och komfortabelt samt undvika att 
skadas genom felaktigt inställda oljemängder. 
En mobiltelefonshållare med USB-funktion, 
radio med högtalare och en kraftfull luftkon-
ditioneringsanläggning är ytterligare egen-
skaper som gynnar användaren.

De båda nya banddrivna gräv-
maskinerna i 4- respektive 
5-tonsklassen ET42 och EZ50 
– där Z står för Zero Tail, dvs. 
utan bakre överhäng – möjlig-
gör ett ännu effektivare och 
bekvämare arbete. Med dessa 
minigrävmaskiner utökar 
Wacker Neuson sin portfölj 
som spänner över grävmaski-
ner från 800 kg upp till 15 ton, 
med två kraftfulla maskiner 
som är avsedda för olika ända-
mål.

Två nya minigrävmaskiner från 
Wacker Neuson höjer arbetet till en ny nivå
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“Förvärvet av Blastrac kompletterar och stär-
ker vår organiska tillväxtambition genom att 
vi expanderar inom kompletterande ytbe-
handlingslösningar. Vi kan nu erbjuda kun-
derna ett komplett utbud av lösningar för 
varje enskilt uppdrag inom ytbehandling”, sä-
ger Henric Andersson, VD och koncernchef, 
Husqvarna Group.

Blastracs produktportfölj består av hög-
kvalitativa och effektiva lösningar för kul-
blästring, fräsning, skrapning, slipning & 
polering och stoftavskiljning. Blastracs netto-
omsättning uppgick till cirka 600 Mkr under 
de senaste 12 månaderna. Företaget har 380 
medarbetare globalt med tillverkning och för-

säljningskontor i Nordamerika, Europa och 
Asien. Försäljning sker i över 80 länder.

”Förvärvet syftar till att expandera och 
stärka erbjudandet till marknaden för ytbe-
handling. Blastracs verksamhet passar väl in 
i vår tillväxtstrategi och möjliggör expansion 
till befintliga såväl som nya kunder. Dess-
utom bidrar teamet från Blastrac med om-
fattande produkt- och marknadsexpertis 
för dessa kompletterande lösningar”, säger 
Karin Falk, President för Construction Di-
vision.

Ambitionen är att slutföra förvärvet i slu-
tet av 2020 vilket förutsätter godkännande av 
berörda konkurrensmyndigheter.

Husqvarna Groups Construction division har tecknat ett avtal om att 
förvärva Blastrac, en ledande aktör inom ytbehandling för den glo-
bala bygg- och saneringsindustrin.

Husqvarna Group expanderar erbjudandet 
inom ytbehandling genom förvärv av Blastrac

Magnus Lindstrand efterträder fr.o.m. 1 ja-
nuari 2021 successivt Morgan Midhage, och 
tillträder befattningen som Produktchef för 
de produktområden som vänder sig till ren-
talbranschen och återförsäljare. Motsvarande 
befattning gällande produkter som riktar sig 
till betonghåltagarna och rivare ansvarar som 
tidigare Joakim Lindfors för.

Magnus kommer närmast från en befatt-
ning som strategisk inköpare hos Corema 
Svetsekonomi AB i Göteborg, men framförallt 
så har han under 24 år haft en rad olika befatt-
ningar inom rentalbranschen hos Cramo, där 
han har arbetat som servicetekniker, innesälja-
re, produktledare och strategisk inköpare. I alla 
dessa befattningar har Magnus arbetat inom 
de produktområden som Midhage verkar och 
han har därmed mycket goda kunskaper om 
både Midhages produkter och företaget. ”Vi är 
mycket glada att få in Magnus i vår verksamhet 
och vi kommer att ha stor nytta av hans breda 
erfarenhet och kompetens inom maskinuthyr-

Jack Midhage AB anställer ny produktchef för rental- och byggmarknaden
ningsbranschen”, säger Morgan Midhage och 
Peter Logan i kör!

Magnus tillägger: “Det är med stor entu-
siasm jag antar uppdraget och ser stora möj-
ligheter framöver. Att få vara med att förvalta 
och utveckla Midhages produktportfölj skall 
bli oerhört spännande. Under de 10 år som 

kategoriansvarig inköpare på Cramo för bl.a. 
Midhages sortiment, värdesatte jag deras höga 
kundservicenivå och nära samarbete med an-
vändaren i fokus. Midhages produkter har för 
mig alltid representerat verktyg och maskiner 
utvecklade med arbetsmiljö och säkerhet som 
ledord och min ambition är att jobba vidare i 
samma anda”.  

MORGAN MIDHAGE GÅR I PENSION
Morgan Midhage som i år fyllde 68 år, kom-
mer att under våren 2021 gå välförtjänt i pen-
sion, detta efter 30 år med företaget. Morgan 
och Peter Logan köpte in sig 1991 som delägare 
i Jack Midhage AB, vilket då ägdes och drevs 
av Morgans far Jack Midhage. 1997 kom Peter 
Petersson in som delägare och med ansvar för 
tillverkningsenheten i Göteborg. Morgan med 
sitt gedigna kunnande kommer finnas med 
i bakgrunden en tid framöver, detta också i 
egenskap av delägare.

www.midhage.se
Magnus Lindstrand.

IPAF prisbelönta edition för 2020 som är glo-
bal marknadsrapporten för accessutrustning 
är nu färdig för leverans. Rapporten är pro-
ducerad av företaget DuckerFrontier och har 
gjorts enkel att läsa och är en bra guide över 
marknaden för accessutrustning inom rental.

På grund av den rådande Corona-pande-
min kommer marknadsrapporten lite senare 
än vanligt vilket gjorts medvetet för att kunna 
skapa en bild över hur marknaden ser ut just 
nu även under pandemin och hur man tror 
att framtiden kommer att te sig.

Rapporten 2020 spänner över tidsperio-
den från 2008 till 2021 med ett särskilt fokus 
på 2019. Den innehåller även en uppskattning 
av storleken på den så kallade MEWP-rental-
flottan (Mobile Elevating Work Platform) i 
världen, med en nedbrytning till region och 
maskintyp. Rapporten har även en särskild 
redovisning av den kinesiska marknaden.

I oktober hölls ett webinar om IPAFs 
marknadsrapport 2020. Webinariumet kan 
ses på länken  www.ipaf.org/webinar-watch.

Rapporten kan beställas i fyra olika utfö-
randen: Global rapport och alla länder, Flo-
bal rapport och ett specifikt land, Individuell 
landsrapport och Rapport över den nordame-
rikanska marknaden.

www.ipaf.org

IPAF släpper sin globala 
marknadsrapport för access-
utrustning inom rental
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Den nya belysningsmasten från Atlas Copco 
ger låga driftkostnader och lägre bullernivåer 
samtidigt som belysningsytan ökar. Tack vare 
Atlas Copcos innovativa HardHat-kåpa är 
HiLight H6+ idealisk för krävande använd-
ningsområden, till exempel på byggarbets-
platser, inom gruvdrift, vid evenemang och 
för uthyrning. 

“Att belysningsmasten HiLight H6+ är så 
robust gör den extra driftsäker med brett an-
vändningsområde, låg total ägandekostnad 
och högt andrahandsvärde samtidigt som 
den erbjuder utmärkt prestanda under drift”, 
säger Jörgen Berglund, produktchef på Atlas 
Copco Power Technique. 

Högeffektiva LED-strålkastare med dim-
merfunktion, minskar CO2 utsläppen Hi-
Light H6+ har den nya generationen högef-
fektiva LED-strålkastare som ger optimal 
ljusspridning på en belysningsyta på upp till 
6000 kvm. Den nya belysningsmasten från 
Atlas Copco har en dimmerfunktion för att ge 
rätt ljusstyrka i varje ögonblick, vilket mins-
kar koldioxidutsläppen med upp till 40 pro-
cent och förlänger körtiden över 300 timmar. 
HiLight H6+ har en yttre sidomonterad kon-
trollpanel som är enkel att komma åt och an-
vända. Det är en stor fördel för operatörerna, 
eftersom man slipper öppna luckorna över 
roterande delar för att komma åt kontrollpa-
nelen. LED-strålkastarna har en livslängd på 
50 000 timmar och är monterade på en 8 me-
ter hög galvaniserad mast. 

Underhåll och effektivitet vid transport var 
högprioriterat vid konstruktionen av HiLight 
H6+. Den första servicen av belysningsmasten 
genomförs först efter 600 timmars drift och 
den tar endast 40 minuter. Belysningsmasten 
har en justerbar dragkrok vilket ger flexibilitet. 
Det innebär att det är enkelt att haka på Hi-
Light H6+ på både skåpbil, lastbil och pick-up. 

“Marknadens tystaste belysningsmast mö-
ter ökade krav i stadsmiljö. Toleransen på allt-
för höga bullernivåer från mobil utrustning 
blir allt lägre i stadsmiljö, på industriarbets-
platser och vid evenemang. Därför har vi sett 
till att HiLight H6+ ger en signifikant minsk-
ning av bullernivån, och med 55 dBA på 7 
meter är den dessutom marknadens tystaste 
belysningsmast.” 

HardHat-kåpa i smart polyeten ger effektiv 
service HiLight H6+ har Atlas Copcos innova-
tiva HardHat-kåpa som är tillverkad av smart 
polyeten i stället för metall, vilket skyddar vik-
tiga beståndsdelar från väder och vind. Den 
genomtänkta konstruktionen och det tåliga 
materialet innebär att prestandan klarar åratal 
av service. Det bidrar till ett högt andrahands-
värde och en riktig förmånlig ägandekostnad 
över tid. HardHat-kåpan är korrosionsbe-
ständig, spricktålig, miljövänlig och bättre 
anpassad till de tuffa kraven vid användning 
på byggarbetsplatser. Den uppfällbara kåpan 
är gjuten i ett stycke och är enkel att montera 
och ta bort, vilket förenklar servicen genom att 
ge 360-graders åtkomlighet för inre underhåll. 
Stilleståndstiden för service minskar tack vare 
det robusta filtersystemet. Polyetenplasten 
i HardHat-kåpan är UV-stabil och innehål-
ler antioxidanter med lång hållbarhet. Därför 
klarar den både låga och höga temperaturer 
och gör den lämplig för i stort sett alla miljöer. 
Dessutom kan HiLight H6+ beställas i olika 
kulörer beroende på önskemål. 

HiLight H6+ kommer även att finnas i en 
48V DC-version för de som kräver lägre spän-
ning. Atlas Copco erbjuder ett brett urval av 
flexibla, kostnadseffektiva och dynamiska 
mobila belysningslösningar som kombinerar 
robust kvalitet med kompakt storlek och upp-
fyller alla krav på effektivitet, säkerhet och låg 
miljöpåverkan. 

HiLight H6+ minskar 
driftkostnader och buller

Bengt Rimark har utnämnts till ny VD 
och Koncernchef för Work System AB, 
med tillhörande dotterbolag inom Work 
System-koncernen, med 60 medarbetare 
och 13 anläggningar i Sverige, Norge och 
Tyskland. Emil Cajfeldt har innehaft rol-
len som VD för Work System Sverige 
sedan januari 2019, men lämnar nu över 
ansvaret till Bengt Rimark, som tillträde 
sin nya tjänst den 1 november 2020.

“Vi är stolta och glada över att kunna 
presentera Bengt Rimark som ny VD och 
koncernchef”, säger styrelseordförande 
Jonas Netterström. Med sin breda inter-
nationella erfarenhet är han väl lämpad 
för uppgiften att ytterligare stärka bola-
gets position både i och utanför Sverige. 
Jag är övertygad om att han kommer 
kunna vidareutveckla det som Emil Caj-
feldt byggt upp, och leda Work System till 
nya framgångar.

Bengt Rimark, som är utbildad ma-
skiningenjör, har sedan år 2000 varit 
verksam inom LIFCO - koncernen, se-
nast som VD och koncernchef för Rapid 
Granulator AB i Bredaryd.

“Work System har sedan starten 2009 
gjort en enastående resa och har posi-
tionerat sig som ett ledande bolag inom 
bilutrustningsbranschen. Jag är glad och 
hedrad över att ta över som VD och att 
få leda ett företag med så stark kompe-
tens och entreprenörskraft”, säger Bengt 
Rimark. “Jag ser fram emot att få arbeta 
tillsammans med Work Systems med-
arbetare, styrelse och kunder för att ta 
nästa steg i företagets utveckling.”

Bengt Rimark utses 
till ny VD för Work 
System-koncernen

Bengt Rimark, ny VD för 
Work System – koncernen
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Swecon lanserar nu de elektriska kompakt-
maskinerna L25 Electric och ECR25 Electric 
från Volvo Construction Equipment (Volvo 
CE). Maskinerna presenterades på den inter-
nationella branschmässan Bauma 2019 och 
har under våren rullats ut på utvalda markna-
der. Nu är det äntligen dags för Sverige att få 
uppleva elektromobilitet från Volvo.

De två nya kompakta elektriska anlägg-
ningsmaskinerna, en kompakthjullastare och 
en minigrävare, är 100 % eldrivna. Med noll-
utsläpp samt låga bullernivåer och vibratio-
ner är dessa maskiner det perfekta valet för 
arbetsplatser i städer eller annan känslig ar-
betsmiljö. Maskinerna kräver mindre under-
håll, har förbättrad förarkomfort och uppfyl-
ler stränga miljö- och bullerregler.

SWECON LANSERAR ELEKTRISKA 
KOMPAKTMASKINER FRÅN VOLVO

L25 Electric är en 5-tons kompakthjullas-
tare som på en laddning har en drifttid på upp 
till åtta timmar beroende på applikation. Med 
extern snabbladdare kan den laddas på två 
timmar. Minigrävaren ECR25 Electric väger 
2,7 ton och har en kontinuerlig drifttid på upp 
till 4 timmar beroende på applikation och kan 
snabbladdas upp till 80 % batterikapacitet på 
endast 50 minuter.

“Genom lanseringen av de första helt elek-
triska maskinerna på den svenska markna-
den tar vi nu de första kliven in i framtiden. 
Eldrivna maskiner är energieffektivare vilket 
ger en lägre driftsekonomi men också möj-
ligheter i nya tillämpningsområden. Detta är 
ett paradigmskifte för anläggningsmaskiner 
som kommer föra oss och våra kunder till ett 

ansvarsfullt ägande och drift som bidrar till 
en bättre värld”, säger Magnus Halvarsson, 
marknadschef hos Swecon.

UTÖKAD TRYGGHET
De nya maskinerna kommer med två års ga-
ranti på komplett maskin inklusive service 
med Volvo originaldelar. I tillägg till det så in-
går fem års garanti på batteri och elektroniska 
komponenter om kunden väljer att teckna ett 
serviceavtal med Swecon.

FÖRBOKNING PÅ WEBBEN
Den 14 oktober öppnade Swecon och Volvo CE 
bokningssidan för de elektriska maskinerna. 
Genom att registrera sig i förbokningsverktyget 
kan kunderna reservera en plats i produktions-
kön för de eldrivna maskinerna. Därefter kom-
mer kunderna att erbjudas att lägga en order på 
maskinerna för leverans under våren 2021.

KAMPANJ FÖR ATT ÖKA MEDVETEN-
HETEN OM ELEKTROMOBILITET
Volvo CE och Swecon uppmärksammar 
sitt gemensamma första kommersiella el-
driftserbjudande i Sverige genom att starta 
en kampanj för att öka medvetenheten om 
elektromobilitet, vilken belyser teknikens 
många samhällsfördelar. Kampanjen "Add 
Silence” (tillför tystnad), kretsar kring en av 
de viktigaste – och ibland förbisedda – förde-
larna med eldrivna entreprenadmaskiner: en 
minskning av skadliga bullerföroreningar.

“När vi pratar om skadliga emissioner, så 
är det lätt hänt att bara fokusera på koldioxid. 
Men forskningen visar att buller är lika vik-
tigt. Det behövs samlade ansträngningar för 
att tackla båda dessa typer av emissioner om 
vi vill bygga en mer hållbar morgondag”, säger 
Volvo CE:s vd Melker Jernberg .

För en tid sedan skrev SRT om den nya 
branschmässan Expolift som vänder sig till 
alla de som arbetar med och säljer någon typ 
av accessutrustning. Det handlar då om olika 
typer av liftar, ställningar, hissar, stegar och 
andra typer av maskiner och utrustningar som 
underlättar arbetet på höga höjder. Mässan var 
planerad att arrangeras 20-21 maj 2021.

Men med anledning av Corona-pandemin 
är inget sig likt vad gäller arrangemang av 
mässor.

Allt har kastats om och som läget är nu 
är det osäkert om mässor kommer att kunna 
arrangeras under första halvan av 2021. Ar-

rangören av mässan Expolift, S.C.O.P. AB väl-
jer därför att flytta fram mässan till den 15-16 
september 2022. Platsen för eventet är den 
samma, Inframässan på Scandic Hotel i Bred-
den, Upplands Väsby.

På våren 2022 arrangeras också mega-
mässan Bauma i München, Tyskland. “Vår 
erfarenhet är att Bauma ger andra natio-
nella mässor lite mera fart om de ligger efter 
Bauma på hösten samma år. Vi arrangerar 
branschmässan DEMCON och vid flera till-
fällen har den legat på hösten efter Bauma. 
Det är mycket nytt som lanseras på Bauma 
och då är det perfekt att visa nyheterna på lo-

kala mässor”, säger Jan Hermansson som är 
projektledare för Expolift.

www.expolift.se

NYTT DATUM FÖR ACCESSUTRUSTNINGSMÄSSAN EXPOLIFT



Den nya belysningsmasten HiLight H6+ har 
högeffektiva LED-strålkastare med optimal ljus-
spridning på upp till 6000 kvm. Dimmerfunktionen 
ger rätt ljusstyrka i varje ögonblick, vilket minskar 
koldioxidutsläppen med upp till 40 procent och 
förlänger körtiden över 300 timmar. Med 55 dBA 
på 7 meter är den marknadens tystaste. 
 
atlascopco.se

Nyhet!   
Optimal ljusspridning, 
mindre CO2 - HiLight H6+
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Scantruck AB lyfter bokstavligt talat mot nya 
höjder med en helt ny agentur som äntligen 
är på plats efter en försening orsakad av Co-
ronavirusets framfart. Företaget har säkrat 
ensamrätten i Sverige och Danmark på de 
italienska liftarna Platform Basket, som där-
med kommer att täppa till ett hål i Scantrucks 
omfattande utbud.

“Platform Basket har ett stort program 
av larvburna bomliftar och det är något vi 
har saknat, det har vi bland annat märkt på 
det stora antalet förfrågningar. Inte minst 
på den svenska marknaden finns det en stor 
marknad för larvburna bomliftar med en ar-
betshöjd på 15-18 meter. De är helt perfekta 
till måleriarbeten, elinstallationer och andra 
hantverksjobb på byggsidan som kräver att 
man arbetar ovan mark. Sedan kommer det 
naturligtvis att vara en intressant produkt för 
uthyrningsbranschen”, säger Scantrucks pro-
duktchef för Platform Basket Lasse Weber.

“De italienska liftarna kan fås både med 
ren batteridrift och som hybrider med en 
blandning av batteridrift och nätansluten 
drift. Jag tror på ett stort intresse speciellt för 
hybridversionerna, därför att då är det möjligt 
att köra upp liften på transporttrailern med 
batteriet och sedan utföra arbetet på plats 
med hjälp av ström från elnätet. Skulle det 
inte finnas ett elnät att tillgå på platsen så kan 
maskinen givetvis fortsätta att arbeta med 
hjälp av sina batterier”, förklarar Lasse Weber.

STABILA SPINDELBEN
“En tydlig kvalité hos liftarna från Platform 
Basket är den blygsamma bredden på blott 
78cm i ihopfällt tillstånd. Därmed kan de pas-
sera in genom trädgårdsgrindar, gränder och 
till och med in i byggnader via vanliga dörrar. 
Samtidigt är de små och lätta att transportera 
när de långa spindelbenen är i infällt läge. I 

utfällt arbetsläge så säkrar de långa benen is-
tället en väldigt god stabilitet”, förklarar pro-
duktchefen.

Förutom de larvburna bomliftarna som är 
en bra lösning för väldigt stora yrkesgrupper, 
så producerar Platform Basket också liftar 
speciellt utvecklade för arbete vid järnvägen.

“Också här kan vi fylla en lucka i vårt pro-
duktprogram. Järnvägsliftarna från Platform 
Basket är inte vanliga liftar som byggts om, 
utan de är enbart konstruerade med den här 
yreksgruppen i åtanke. Programmet för arbete 
vid järnvägen omfattar både hjulburna och 
larvburna liftar. De finns naturligtvis också 
med rälshjul så att de kan arbeta såväl på rälsen 
som vid sidan om banan”, säger Lasse Weber.

LIFTAR I MÅNGA OLIKA STORLEKAR
Den italienska fabriken ligger nordöst om 
Bologna i det norditalienska eldoradot av ma-
skinproducenter, blott några kilometer från 
staden Parma som är så känd för sin skinka. 
Produktprogrammet omfattar många olika 
typer av larvburna liftar i olika storlekar med 
arbetshöjder från 13,30m till hela 43,18m. 
Dessutom har Platform Basket också ett ut-
bud av självkörande spindelliftar på hjul, där 
deras största modell kan utföra arbete på hela 
48m höjd.

Det är emellertid de larvburna liftarna 
Scantruck vill satsa på att ta in till Sverige från 
Norra Italien. 

Scantruck har dessutom redan agenturen 
på både eldrivna och dieseldriva bomliftar 
från Manitou. Saxliftar kan de erbjuda från 
amerikanske GMG, och också här har de 
agenturen för både Sverige och Danmark. 
När det kommer till de allra största saxliftar-
na med arbetsplattformar på upp till nästan 
20 kvadratmeter så erbjuder Scantruck dessa 
från tyska PB Platforms.

Scantruck når nya höjder med 
agentur för larvburna liftar

Midhage är en av Sveriges största leve-
rantörer av verktyg och maskiner till ren-
tal- och byggbranschen. Nu presenterar 
man en produktportal på sin hemsida 
där Midhages avtalskunder kan hitta all 
information om alla artiklar.

Flera Rentalkunder har idag egna in-
köpssystem med Midhages produkter in-
lagda där de även fortsättningsvis kommer 
göra sina beställningar. Produktportalen 
är framtagen för att underlätta sökningen 
efter ytterligare information om artiklar-
na för dessa kunder. Det främsta målet var 
att kunna presentera företagets produkter 
på ett snyggt, enkelt och informativt sätt 
för alla som besöker hemsidan men även, 
genom en inloggningsfunktion, erbjuda 
befintliga och nya kunder snabb tillgång 
till sina nettopriser och möjligheten att 
kunna beställa. Detta oavsett om de job-
bar via datorn på kontoret eller med mo-
biltelefonen ute på fältet.

Inom Midhage har denna försälj-
ningskanal diskuterats under en längre 
tid och under resans gång har man tittat 
på flera olika lösningar. För att kunna ha 
full kontroll och maximal flexibilitet val-
de man dock till slut att, under ledning 
av Andreas Jonasson på Jack Midhage 
AB, använda sig av den kompetens som 
redan fanns inom företaget.

“Portalen har varit öppen sedan 22 
oktober och har fått en fantastisk start”, 
säger Morgan Midhage, produktansvarig 
hos Jack Midhage AB. “Vi har innan lan-
seringen låtit ett antal frekvent handlande 
kunder testköra vår portal och därefter 
rättat till de synpunkter som uppkom-
mit. Alla våra produkter finns med och vi 
har en stor förhoppning om att kunderna 
kommer att tycka att det är enkelt att få 
grepp om vårt sortiment. Vårt breda ut-
bud blir lättare att sortera och man kan 
enkelt jämföra eller få förslag på produk-
ter”, avslutar Morgan.

www.midhage.se

Komplett produktportal  
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B
lastrac BMS-150E är idealisk för med-
elstora och stora applikationer. Den är 
helt eldriven och har en svängarm med 
automatisk kabelvinda. Den är mycket 
lättmanövrerad med nollvändradie och 

non-marking däck. Den går lätt in i alla hissar.
BMS-150E golvstripper är standardutrustad 

med en dammsugaranslutning på Ø76 mm. 
Det är möjligt att ansluta en liten eller med-
elstor stoftavskiljare för att förhindra expone-
ring av damm i arbetsområdet. Denna special-
funktion bidrar till att skydda användarna.

Man kan välja från ett brett sortiment av 
blad och mejslar, beroende på vilken typ av 

Blastrac lanserar nu den nya golvstrippern BMS-150E som är en ny helelektrisk 
golvstripper som är åkbar. Maskinen väger förhållandevis lite och har kompakta 
mått som gör att den passar i trånga utrymmen som exempelvis hissar. Tack 
vare dess smidighet i konstruktionen upplevs den vara kabellös.

golvmaterial användaren vill ta bort. Golv-
strippern Blastrac BMS-150E kan ta bort de 
flesta (gamla) golvbeläggningar som klinker, 
härdplaster, linoleum, vinyl, mattor, lim med 
mera.

Strömkabelkonstruktionen på Blastrac 
BMS-150E kan vikas ner helt. Tack vare detta 
unika system blir maskinens höjd mycket låg 
och maskinen får enkelt plats i en liten skåpbil.

VIKTIGA EGENSKAPER
Några viktiga egenskaper med exempelvis 
gaffeltunnlar fram och på sidan för att enkelt 
lyfta maskinen med truck. Svängarm med 25 

meter automatisk kabelvinda. Stolen är ergo-
nomisk med armstöd, utrustad med joysticks 
för enkel manövrering av maskinen. Verk-
tygshållare med snabbkoppling för att snabbt 
kunna byta blad. Ett vikt-set som extra tillbe-
hör för bättre prestanda.

Maskinen har ett optimalt grepp tack vare 
två stora non-marking drivhjul och två kraft-
fulla elmotorer. Perforerad stålplatta för ergo-
nomisk sittposition och skydd för använda-
ren. Dammsugaranslutning för att begränsa 
exponeringen av damm. Stödhjul bak för att 
kunna köra maskinen utan ström.

www.blastrac.se

Blastrac lanserar BMS-150E



A WIRTGEN GROUP COMPANY

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

www.wirtgen-group.com/sweden

CLOSE TO OUR CUSTOMERS. HD CompactLine-vältarna ger bra packningsprestanda till små och stora byggarbetsplatser. 
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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I Sverige säljs som bekant danska tillverkaren 
Ommelifts liftsortiment av Brubakken. Nu 
lanserar Brubakken två kraftfulla funktions-
nyheter från Ommelift.  De två nya funktio-
ner som kommer att stärka användarupple-
velsen och underlätta den dagliga driften av 
de populära släpvagnsliftarna från Ommelift. 

FJÄRRSTYRNING FRÅN MARKEN
Man erbjuder nu fjärrstyrning från marken 
av på sina mindre släpvagnsliftar. Funktio-
nen kallas Drive with Radio Control och gör 
manövreringen av framdrivningen betydligt 
mera exakt. Framdrivning med radiokontroll 
gör att användaren kan röra sig runt hissen 

Trots Corona-pandemins 
försök att bromsa verksam-
heten inom bygg, anläggning 
och rental kämpar branschen 
vidare. Det finns ingen annan 
riktning än fram som gäller. 
Ommelift genom svenska 
återförsäljaren Brubakken 
visar på kraft och beslutsam-
het genom lanseringen av två 
intressanta funktionsnyheter 
för sortimentet av mindre 
släpvagnsliftar, radiostyrning 
och integrerat noshjul.

när han kör den. Detta gör det möjligt att 
enklare upptäcka potentiella hinder vilket 
ökar användarens säkerhet avsevärt. En an-
nan stark funktion med radiostyrningen är 
att manövrering med automatisk inställning 
kan byggas in i samma enhet. Användaren 
kan därmed manövrera både stabilisatorer 
och framdrift från ett betryggande avstånd 
från liften, vilket ger användaren maximal 
flexibilitet. Dessutom minimeras tiden som 
läggs på att flytta och etablera liften. Inled-
ningsvis erbjuds Drive with Radio Control 
från marken som en funktion på modellerna 
1300 E, 1550 EX och 1700 EX. 

INTEGRERAT OCH 
KRAFTFULLT NOSHJUL
Förutom att köra med radiostyrning är en an-
nan nyhet att de mindre Omme-liftarna nu 

också uppdateras med ett nytt, stort och kraft-
fullare, integrerat noshjul. Det robusta och 
kompakta, integrerade noshjulet fungerar som 
de vanliga stabiliseringshjulen. Hjulets storlek 
gör det lättare att framdriva liften och ger en 
säkrare och mera exakt körning genom smala 
passager och runt hinder. Dessutom kommer 
hjulet förbättra framdrivningen på mjuka och 
porösa underlag. Kunden kan dessutom välja 
mellan det nya, integrerade noshjulet och det 
välkända ”extra noshjulet” som normalt leve-
reras med OMME släpvagnar. Det nya, stora 
och robusta, integrerade noshjulet erbjuds på 
modellerna 1300 E, 1550 EX och 1700 EX. 

KORT OM 
OMMELIFT OCH BRUBAKKEN
Danska Ommelift A/S är ett tredje generatio-
nens familjeägt företag. Företaget har genom-
gått en betydande utveckling under de senas-
te 100 åren och startades 1906. Ommelift har 
gått från lokalt smidesföretag till ett modernt 
och globalt tillverkningsföretaget som man är 
idag. Ommelift har en lång tradition av att ut-
veckla och producera kvalitetsprodukter med 
sina kunders önskemål och behov i fokus. 
Liftsortimentet är känt för sin höga kvalitet 
och tillförlitlighet samt stor livslängd. 

Brubakken har varit exklusiva återförsäl-
jare i Sverige sedan 2000 och i Norge sedan 
1996. I Sverige har man inte mindre än fem 
säljkontor och serviceverkstäder för Omme-
lift-sortimentet. Något som borgare för bästa 
möjliga kundsupport

www.brubakken.se.

Med den nya fjärrstyrningskontrollen Drive 
with Radio Control blir framdrivning och eta-
bleringen av Omme-lifterna betydligt mera 
exakt och smidig.

Det nya integrerade noshjulet är utmärkt 
i kombination med radiostyrningen. Liften 
blir betydligt mera stabil, lättare att fram-
driva och placera.

Brubakken släpper två stora 
funktionsnyheter för Ommeliftarna



Branschmässan för allt inom accessutrustning
Inframässan, Bredden, Stockholm
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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: 
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www.demcon.se
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Den rutinerade och nu fullständigt omarbe-
tade teleskoplastaren TH412 med 1,25 tons 
nyttolast och en stapelhöjd på fyra meter är 
Wacker Neusons mest kompakta modell i 
teleskoplastarsegmentet. Genom kombina-
tionen av kompakta mått och hög effekt är 
den idealisk för krävande uppgifter. Den nya 
hjullastaren WL28 övertygar som flexibelt an-
vändningsbar transportmedhjälpare med hög 
tipplast samt ännu större komfort och säker-
het. Båda maskinerna förfogar som standard 
över motorer med utsläppssteg V. Dessutom 
är de genom tillvalet med ännu starkare mo-
torer optimala för professionell insats med 
många avsedda drifttimmar, utöver det ut-
märker de sig med den modernaste tekniken 
ombord.

KOMFORTABEL FÖRARHYTT 
“Redan från första ögonblicket imponerar de 
båda maskinerna med sin nya design. Här föl-
jer formen med funktionen, på båda maskiner-
na har vi lagt ned stor möda på att använda-
ren ska kunna arbeta så angenämt och enkelt 
som det möjligen går. Därför är förarhytterna 
särskilt rymliga och komfortabelt utformade, 
samtidigt som de behåller sina kompakta mått. 
Manöverdonen är översiktligt och ergono-
miskt anordnade, för att erbjuda synnerligen 
effektiva och icke-tröttande arbeten.” 

På teleskoplastaren TH412 gör egenska-
per såsom armstöd med inbyggt förvarings-
fack, rullgardin mot solen och en optimerade 
uppvärmning och ventilation arbetet ännu 
mera komfortabelt. Förarhyttens moderna 
design på hjullastaren WL28 med fyra stol-
par och panoramabakrutan sörjer dessutom 
för optimerad översiktlighet. Dessutom är 
förarhytten konstruerad så att den har låga 
vibrationer och minskat buller, vilket medför 

en större användarkomfort och underlättar 
arbetet för föraren. 

OLIKA KÖRLÄGEN FÖR HÖG EKONOMI
“Effektivitet och flexibilitet – på dessa egenska-
per lades det stor vikt vid omarbetningen av 
de båda modellerna TH412 och WL28. Detta 
märks bland annat i den elektroniskt reglerade 
drivningen med olika körlägen. Som standard 
finns automatiskt- och ECO läge: Det auto-
matiska läget producerar de välkända 100 % 
maskinprestanda. I ECO-läget minskas motor-
varvtalet när den av användaren förinställda 
körhastigheten uppnås, vilket dessutom ökar 
användarens komfort ännu mer. Dessutom 
sparas då bränsle och bullret minimeras.” 

Därvid erhålls en kostnadsfördel vid under-
håll av maskinerna, dessutom blir den mindre 
störande för andra personer på byggplatsen. 
Som tillval finns också 1 ytterligare körläge: 
I läget för påbyggnadsredskap upprätthåller 
maskinen alltid den hydrauliska genomflödes-
mängden konstant – även vid ändrad belast-
ning. På så sätt förblir påbyggnadsredskapets 
hastighet alltid densamma, vilket gör arbetsför-
loppet smidigare och ökar säkerheten. Det är en 
fördel i synnerhet vid arbeten med klippare eller 
snöfräs. I M-Drive-läge kan motorvarvtalet för-
utbestämmas med handgasen och körhastighe-
ten regleras med gaspedalen. Därigenom är den 
optimalt avsedd för att utföra alla typer av last-
ning och lossning. Dessutom utmärker sig båda 
maskinerna genom en elektrisk parkerings-
broms med backhållningsfunktion: Maskinen 
stannar så snart som förarsitsen lämnas, varige-
nom maskinen antingen står still eller ställs in i 
neutralläge. På detta sätt kan hjullastaren inte 
rulla iväg, vilket medger en ännu högre säkerhet 
för hela byggplatsmiljön.

www.wackerneuson.com 

Effektiva och produktiva i 
trånga utrymmen

Lanseringen av nya SF 4-A22 innebär ett 
tillskott på Hiltis 22V-plattform och dess 
kompaktklass. Förutom det mindre for-
matet med en vikt på 1,3 kg har verktyget 
ett högre vridmoment, högre varvtal och 
kommer därför även med ATC som re-
ducerar risken för förslitningsskador om 
användaren skulle fastna med borret.

Skruvdragaren är den moderna hant-
verkarens hammare och kritisk i nästan 
varenda verktygspark. Utöver vikt, stor-
lek och prestanda ligger stort fokus på 
ergonomi och arbetsmiljö:

”En stor del av arbetsrelaterade ska-
dor i branschen är förslitningsskador. 
Arbetsmiljön är en central del i Hiltis 
utveckling av nya verktyg och även på 
mindre verktyg som exempelvis skruv-
dragare”, säger Marcus Hansson, pro-
duktchef på Hilti.

Med den nya starka motorn kan an-
vändaren ta grövre dimensioner på ex-
empelvis hålsåg och flatborr. När mot-
ståndet blir för stort kan borret bita fast. 
Har man inte en funktion som ATC på 
verktyget kan hela maskinen rotera och 
användaren följer med. Det är inte ovan-
ligt att byggarbetare har svåra smärtor 
i handleder eller fått understycket på 
verktyget i huvudet några gånger under 
sin karriär. Med ATC känner verktyget 
av när det börjar rotera och stänger av 
sig själv automatiskt efter endast ett 
kvarts varv - till skillnad från ett halvt 
till helt varv utan ATC.

Nya SF 4-A22 är väsentligt mindre och 
framförallt kortare än sin föregångare. 
Dessutom har maskinen ett räfflat, ergo-
nomiskt grepp som ger bra stabilitet.

”Greppet vara anpassat för handen 
och verktygskroppen ska balanserat 
vila på tumme och pekfinger. Ett skönt 
grepp är en ingenjörskonst”, fortsätter 
Marcus Hansson.

Hilti fulländar nya skruv-
dragaren SF 4-A22 





LADDA NER VÅR NYA SLIPGUIDE

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

FÖR ETT PERFEKT
SLIPRESULTAT

www.scanmaskin.se
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