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

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

www.alimak.se

NY ARBETSPLATTFORM 

Lyft en heL dags produktion tiLL rätt arbetsnivå i ett enda Lyft! 
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EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

  34  Nytt flexibelt, kraftfullt och kompakt
Här tar SRTs Mikael Karlsson en titt på de nya kompaktmaskiner som lanserats den senaste ti-
den. Flera nya produkter från stora tillverkare som JCB, Bobcat, Wacker Neuson och Komatsu.

Historiskt med första fysiska 
branschmötet för nya branschföreningen Rentalföretagen

74  Paradigmskifte

66  Höstmöte    I N N E H Å L L

Lagom till att den här tidningen publiceras 
lyfts restriktionerna runt pandemin och vac-
cinationsprogrammet fortsätter. Livet börjar 
att återgå till det normala. Men smittsprid-
ningen upphör inte när restriktionerna hävs, 
det måste vi komma ihåg. Allt fler återvänder 
till sina vanliga arbetsplatser efter nästan två 
år på hemmakontoret. De digitala mötesplat-
serna minska i antal och vi börjar alltmer men 
försiktigt att mötas fysiskt igen. 
Att restriktionerna nu hävts är 
väldigt positivt för olika sam-
mankomster. Exempelvis kan 
nya föreningen Rentalföreta-
gen fullt ut hålla sitt första rik-
tiga stormöte den 14 oktober i 
Norrköping. Mötet hålls på Eli-
te Grand Hotel. Det här kom-
mer att bli ett historiskt möte 
och intresset är stort. Dels är 

höstmötet det första fysiska mötet på väldigt 
länge och dels det första fysiska mötet för nya 
Rentalföretagen. Jag hoppas att du är anmäld, 
om inte kan det bli svårt att få plats då sista 
anmälningsdag var 13 september.

Höstmötet kommer att ha ett späckat pro-
gram och många anmälda anländer redan på 
kvällen den 13 oktober för att vara på plats när 
mötet drar igång på morgonen den 14:e. 

Kortfattat innehåller pro-
grammet den 14 oktober re-
gistrering och mingel mellan 
09.00-10.00. Klockan 10.00 
börjar mötet med välkomnan-
de och information om nuläget 
och samgåendet. Från klockan 
11.00 blir det information om 
nya hemsidan, hur föreningen 
kommunicerar med medlem-
mar och marknaden samt 

Man får väl säga att lite av en historisk 
händelse inträffade den första september 
i år. Två av våra äldsta tillverkare och 
leverantörer av framförallt diamantverktyg 
och betonghåltagningsutrustning fick nya 
ägare, Jack Midhage AB och Jerneviken 
Maskin AB.

Branschorganisationen Byggnadsberedning, 
BFB där Sveriges håltagare, rivare och sanerare 
ingår har till största delen mötts i digitala 
möten med undantag för höstmötet 2020 och 
årets höstmöte som hålls den 30 september 
på Nova Park i Knivsta norr om Stockholm.

grupparbeten. Det blir lunch mellan 12.30 till 
13.30 och sedan står branschfrågor på agen-
dan samt presentationer från föreningens 
arbetsgrupper. Efter en halvtimmes fika kl 
15.30 fortsätter dagen fram till kl 17.00 med 
en inspirationsföreläsning där föreläsaren är 
hemlig.

Sedan blir det tid för egna aktiviteter fram 
till kl 19.00 då det bjuds på välkomstdrink 
med påföljande gemensam middag. Den 14 
oktober blir en historisk dag på många sätt 
och vis för den nya branschföreningen Ren-
talföretagen som är en sammanslagning av 
branschföreningarna Hyreskedjan och Swe-
dish Rental Association. Hoppas vi ses där! 

  

Jan Hermansson, Redaktör
jan.hermansson@svenskrental.se
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Ny Merlo-servicetekni-
ker i norra Stockholm

Sandvik och Steelwrist påbörjar 
ett samarbete kring helautoma-
tiska Open-S redskapsadaptrar 
för Rammer hydraulhammare.

Eftersom den globala ef-
terfrågan på helautomatiska 
fästessystem enligt Steelwrist 
växer snabbt, börjar Sandvik 
leverera Steelwrist SQ-adaptrar 
direkt från deras fabrik under 
det tredje kvartalet av 2021. 
Sandviks leveranser kommer 
att vara kompatibla med den 
globala Open-S-standarden.

Sandvik är en leverantör av 
maskiner, verktyg, reservdelar, 
service och tekniska lösningar 
för gruv- och anläggningsin-
dustrin. Sandvik erbjuder ett 
sortiment av rivningsverktyg 
under varumärket Rammer. 
Rammer-hydraulhammarna är 
enligt Steelwrist kraftfulla, pro-
duktiva och hållbara hydraulis-
ka redskap som är lämpliga för 
bärarmaskiner i viktklassen 0,6 
till 120 ton.

Målet med samarbetet mel-
lan de två företagen är att öka 
produktiviteten och minska 
stilleståndstiden för slutanvän-
dare. Allt eftersom gränssnittet 
mellan hammare och adapter-
platta kan optimeras för bästa 
prestanda och kompatibilitet.

”Rammer-hammare är kända 
för sin tillförlitlighet, så vi vill sä-
kerställa bästa möjliga prestanda 
även när du använder helauto-
matiska snabbfästen”, säger Jari 
Paajanen, Product Line Manager 
Sandvik Rock Processing Solu-
tions. ”Av den anledningen vill 
vi erbjuda SQ-adapterkit som är 
skräddarsydda för att passa våra 
hammare perfekt. Tillsammans 
med Steelwrist kommer vi att se 
till att användningen av Rammer-
hammare är än mer effektivt.”

Steelwrist SQ helautoma-
tiska system gör det bland an-
nat möjligt att byta hydrauliskt 
drivna verktyg utan att lämna 
hytten. Steelwrist SQ-produk-
ter följer den globala Open-S 
industristandarden för helau-
tomatiska snabbfästen.

”Steelwrist SQ-produkter till-
sammans med Rammer hydrau-
liska hammare skapar en per-
fekt kombination”, säger Toni 
Ylitalo, SQ produktansvarig 
Steelwrist. ”Vår QPlus-tekno-
logi möjliggör högre hydraul-
flöden med lägre tryckfall än 
andra system på marknaden. 
Steelwrist och Sandviks pro-
duktfördelar tillsammans kom-
mer säkert att uppskattas av 
våra kunder.”

EMS tar in Takeuchi 
TB325R till Sverige

Mikael ”Micke” Friberg kommer 
från och med 1 juni att serva och 
reparera Merlo i Hüllert Maskins 
regi. Han kommer att utgå från 
norra Stockholm med en utrus-
tad servicebil och finns tillgänglig 
för kunder i området. Satsningen 
på Micke Friberg som service-
tekniker i norra Stockholm är 
startskottet på ett långsiktigt ar-
bete där målet är att stärka efter-
marknaden i området. Tidigare i 
år anställde Hüllert Maskin även 
den nya säljaren Robbie Wessel i 
norra Stockholm. ”Vi är fokuse-
rade på att ge våra kunder den 
bästa möjliga servicen oavsett 
var i Sverige de är verksamma”, 
säger Andreas Tagesson, vd Hül-
lert Maskin. ”Det är viktigt att 
kunderna känner sig trygga i sitt 
Merlo-ägande.”

Alimak Group ingår avtal om att 
förvärva samtliga aktier i Cento 
Engineering Group, en brittisk 
installations- och serviceleveran-
tör av BMU:er, vars serviceport-
följ till stor del består av Mann-
tech-enheter.

Cento Engineering har varit 
Alimaks Manntech-distributör i 
Storbritannien i mer än 20 år 
och tillhandahåller installation, 
underhåll, reservdelar och in-
spektioner för BMU:er, Building 
Maintenance Units, i Storbritan-
nien. Företaget grundades 1995 
och deras kontor ligger i Chelms-
ford i London-området.

”Jag är glad att kunna välkom-
na Cento Engineering Group till 
Alimak Group”, säger Ole Kris-
tian Jødahl, vd Alimak Group. 
“Detta förvärv kommer att yt-
terligare stärka vår ställning som 
marknadsledande inom BMU i 
Storbritannien och kommer att 
bidra till att växa vår serviceaffär.”

Cento Engineerings intäkter 
2020 uppgick till MGBP 5,1 (cirka 60 
MSEK) och företaget kommer att 
bli en del av Alimaks BMU-division.

Alimak Group förvärvar 
brittiskt BMU-företag

Sandvik och Steelwrist i Rammer-samarbete

Den fastighet där Hydroscands 
butik i Enköping har legat tidigare 
kommer att rivas. Med anledning 
av detta kommer slangservicebu-
tiken att flytta till nya lokaler. Flyt-
ten innebär enligt Hydroscand ett 
bättre läge och en större butiksyta. 
”De nya lokalerna är större än tidi-
gare”, säger Lars Forsberg, region-
chef Västmanland Hydroscand. 
”Dessutom är läget riktigt bra för 

våra kunder. Den nya butiken lig-
ger i det så kallade Myran-områ-
det, ett industriområde med ett 
spännande och viktigt läge mellan 
motorvägen och järnvägen.” Den 
nya butiken är belägen nära E18, 
precis intill rondellen där Gesäll-
gatan och Salavägen korsas, och 
lokalen är omkring 400 kvadrat-
meter stor. Den nya adressen blir 
Östra Järnvägsgatan 1.

Hydroscand-butik i Enköping flyttar

Nu lanserar EMS den kompakta 
bandgrävaren TB325R i Sverige. 
Det är det senaste tillskottet i 
Takeuchis grävmaskiner i 300-se-
rien.

Den nya modellen väger 2440 
kg och har en kort bakre sväng-
radie, vilket innebär att ett min-
dre överhäng från motvikten ger 
bättre manöverbarhet och högre 
produktivitet på trånga arbets-
platser, enligt EMS. Maximal 
räckvidd vid marknivå är 4350 
mm, max grävdjup 2540 mm 
och max brytkraft på skopa 1268 
kg. Maskinens kompakta storlek 
och låga vikt gör även att TB325R 
är enkel att transportera, enligt 
EMS.

TB325R har många uppgra-
deringar och komfortfunktioner 
som nu är standard på grävma-
skinerna i den nya 300-serien. 
Här ingår bland annat en ny in-
teriör med pilotkontroller, en 3,5 
tums display och en centraliserad 
grupp med vippströmbrytare. Fö-
rarplatsen har blivit större jäm-
fört med den föregående model-
len (TB23R) och är mycket rymlig 
för att vara en grävare med kort 
bakdel.

Till standardutrustningen på 
TB325R ingår bland annat ett 
automatiskt bränsleluftningssys-
tem, automatisk tomgångssänk-
ning, dränering i golvet och en 
robust omslutande motvikt. An-
dra egenskaper på TB325R är ett 
paket med LED-belysning och 
upp till fyra extra hydraulkretsar 
för ökad användning av redskap 
och tillbehör.



5%

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

Scantruck är generalagent för Manitou, SENNEBOGEN kranar, GMG, PB Platforms och Platform Basket.

Rådfråga Scantruck om du vill lyfta din verksamhet till nästa nivå. Vi är generalagent för 
de kända SENNEBOGEN kranar, Manitou teleskoplastare, 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 nationellt, heltäckande serviceorganisation och kort reaktionstid.
Kom förbi vårt huvudkontor i Rosersberg utanför Stockholm, där vi har 4.250 kvm under tak.

SENNEBOGEN KRANAR OCH MANITOU
GENERALAGENT FÖR 

REDUCE >> REUSE >> RECYCLE

Hela produklinjen finns på: 
MBCRUSHER.COM 
info@mbcrusher.com

SPARA TID  
OCH PENGAR

KROSSKOPA  
Krosskopa med krossplattor för grävmaskiner.  
Kopplad på din entreprenadmaskin, kan den 
omvandla avfall till nytt material för återanvändning.
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Barometerindikatorn minskade något i augusti, till 121,1 
från 121,9 i juli. Trots denna minskning är indikatorn kvar på 
en historiskt mycket hög nivå och stämningsläget i ekono-
min är fortsatt betydligt starkare än normalt. Nedgången 
förklaras av svagare signaler från detaljhandeln respektive 
tjänstesektorn.

KONJUNKTURBAROMETERN
Augusti 2021

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg marginellt med 0,6 enheter i augusti till 
129,2. Företagens produktionsplaner blev ytterligare optimistiska medan företagens 
omdömen om färdigvarulagrens och orderstockarnas storlek håller tillbaka ökningen.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg också med 0,6 
enheter. Byggföretagens syn på orderstockarnas storlek har förbättrats och är nu 
de starkaste sedan augusti 2018.

Detaljhandelns konfidensindikator föll tillbaka med 7,0 enheter men pekar trots 
det på ett fortsatt betydligt starkare läge än normalt. Samtliga frågor i indikatorn 
bidrar till minskningen, men den förklaras till störst del av mindre positiva signaler 
om de senaste månadernas försäljningsutveckling.

Även konfidensindikatorn för tjänstesektorn sjönk men fortsätter trots det att peka 
på ett starkt stämningsläge. Nedgången förklaras av att både utvecklingen av den egna 
verksamheten och efterfrågan av företagets tjänster nu bedöms vara mindre stark.

Hushållens konfidensindikator steg i augusti med 2,4 enheter till 108,6 och är 
därmed tillbaka på i princip samma nivå som indikatorn var på i juni. Uppgången 
förklaras framför allt av att synen på den svenska ekonomin nu jämfört med för 
tolv månader sedan samt av att förväntningarna på den egna ekonomin kommande 
tolv månader båda stärktes.

Barometerindikator backade marginellt

Wacker Neuson-grävmaskin 
tilldelas designpris

Red Dot Award mottager årligen 
mer än 18 000 nomineringar från 
designer, företag och organisa-
tioner i över 70 länder. Inom om-
rådet nyttofordon erhöll Wacker 
Neusons 5-tonsgrävmaskin EZ50 
en utmärkelse för sin produktde-
sign. ”Wacker Neuson är känt för 
sitt karaktäristiska designspråk”, 
säger Stefan Bogner, talesman 
för företagsledningen på Wacker 
Neuson Linz GmbH, Wacker 
Neusons kompetenscentrum för 
grävmaskiner och dumprar. ”Det 
är därför vi är väldigt nöjda att 
designen av grävmaskinen EZ50 
har lyckats övertyga juryn för Red 
Dot Award.”

Femtonsgrävmaskinen EZ50 
är en maskin utan bakre över-
häng; bakdelen på övervagnen 
sticker inte ut över banden. Däri-
genom möjliggörs enligt Wacker 
Neuson säkrare arbeten utan risk 
att maskinen eller exempelvis 
husväggar skadas vid manövre-
ring. De stora fönstren och de-
signen av komponenterna i fö-
rarhytten, i kombination med en 
kraftigt lutande motorhuv, möj-

liggör sikt runt hela maskinen. 
Den aktiva arbetssignalen Active 
Working Signal, AWS, en remsa 
med röda lysdioder baktill på ma-
skinen, visar att grävmaskinen är 
driftsklar och varnar därmed alla 
personer i maskinens arbetsom-
råde. Den kompakt byggda fö-
rarhytten har förvaringsfack som 
enligt Wacker Neuson är enkla 
att nå. De yttre panelerna är stora 
och kan öppnas utan verktyg. 
Formspråket beskrivs av Wacker 
Neuson som raklinjigt, modernt 
och tidslöst. Grävmaskinen ut-
strålar ett moget, koncentrerat 
och självsäkert utseende, enligt 
Wacker Neuson. ”Här tillämpar 
vi alltid först och främst princi-
pen form follows function, form 
följer funktion”, säger Gerald 
Krenn, chef för företagsindustri-
design Wacker Neuson Group. 
”Dessutom spelar ett emotionellt 
formspråk, ett intuitivt användar-
koncept och säkerhetsaspekter 
viktiga roller vid produktutform-
ningen. Ännu en gång har vi lyck-
ats kombinera dessa krav i vår nya 
grävmaskin EZ50.”

Wacker Neusons Zero Tail-grävmaskin 
EZ50 belönas med Red Dot i utmärkelsen 
Red Dot Award: Product Design.

Under 2020 gjorde Hilti nära 
300 patentansökningar till Eu-
ropeiska Patentverket, EPV, och 
rankas därmed i toppen av listan 
över stora teknikföretag, enligt 
Hilti. Trots osäkerheten orsakad 
av pandemin bedrevs forskning- 
och utveckling inom stående fo-
kusområden med investeringar 
som uppgick till 6,7 procent av 
koncernens totala försäljning, 
med totalt 74 nya produktlan-
seringar och tjänster som årets 
resultat. Innovationer innefattar 
Exo-O1, ett exoskelett som av-

lastar axlar och armar vid arbete 
över brösthöjd. ”Lanseringen av 
Exo-O1 var tveklöst en banbry-
tande lansering och världsnyhet 
för byggindustrin”, säger Fabio 
Pedrazzi, ansvarig chef Hilti 
Svenska AB. Under hösten 2020 
lanserades Hilti Jaibot, en semi-
automatisk borrobot som om-
vandlar den digitala ritningen till 
fysiska borrhål ute på arbetsplat-
sen. ”Hilti Jaibot tar över en av de 
mest ansträngande och farliga 
uppgifterna och arbetar tillsam-
mans med yrkesarbetarna.”

Nära 300 patentansökningar 
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Bodel Blom, Ordförande 
Rentalföretagen.

P
rocessen har varit betydligt längre än 
så eftersom det har gjorts flera försök 
tidigare men den här gången lycka-
des vi ro hela vägen in till land. Det är 
många representanter från olika med-

lemsföretag som har varit med och bidragit i 
processen. Det har passerat många olika sty-
relsemedlemmar under arbetets gång i båda 
föreningarna men vi har ändå lyckats fortsät-
ta arbetet framåt. Att det har tagit tid tror jag 
har varit en framgångsfaktor. Vi behövde lära 
känna varandra. Vi hade behov av att disku-
tera våra styrkor och svagheter, hur vi såg på 
branscharbetet och vänja oss med tanken att 
se olikheterna som en fördel.

Nu har den nya gemensamma styrelsen 
påbörjat sitt arbete. Inom kort väntar två stra-
tegidagar där vi ska lära känna varandra samt 
börja prata om vision och mål för Rentalfö-

retagen. Jag tror det kommer bli två mycket 
givande dagar.

Allting är så klart inte enkelt. Det liknar 
processen när ett företag köper upp ett annat 
företag eller en omorganisation. Vi ska be-
hålla bra saker från respektive förening men 
vi kommer också att skapa många nya arbets-
sätt, rutiner, riktlinjer och en ny kultur. Ska 
man få ihop två till en så måste alla känna sig 
delaktiga i processen men samtidigt ha re-
spekt och tillit till styrelsens arbete. Det blir 
att ge och ta samt även skapa någonting helt 
nytt.

Vi är bara i början av processen än så länge. 
Det kommer ta tid. Det kommer vara toppar 
och dalar men jag har stor tillförlit till alla er 
medlemmar, ert engagemang i både stort och 
smått samt intresset av att fortsätta utveckla 
vår gemensamma bransch.

Vi har även bjudit in till ett Höstmöte på 
Elite Grand Hotel i Norrköping den 14 ok-
tober som kommer bli historiskt då det blir 
det första fysiska mötet för Rentalföretagen. 
Lokalen har en begränsning i antal deltagare 
för att logistiken ska fungera. Mötet blev 
därför fullbokat redan innan sista timmen 
var slagen för anmälan. Någonting vi i sty-
relsen får ta med oss och fundera på hur våra 
mötesformer ska fungera framöver på bästa 
sätt.

Jag vill tacka alla representanter från med-
lemsföretagen som har deltagit i arbetet un-
der dessa fem år. Jag vill även tacka kansliet 
för allt det arbete dom lägger ner på att till-
sammans med oss medlemsföretag och våra 
partner ständigt utveckla branschen mot nå-
gonting ännu bättre, säkrare och sundare. Nu 
kör vi! 

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

info@pdworld.com, www.svenskrental.se

Utges av: SCOP AB
 EN TIDNING 

FÖR OCH OM DEN SVENSKA 
MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

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

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

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

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

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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En framgångsfaktor 
att processen tog tid!

En fem år lång process har äntligen utmynnat i 
att vi nu är en gemensam branschorganisation - 

Rentalföretagen.  
Bodel Blom
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MÄSSKALENDER
ENTREPRENAD LIVE 2021
15-16 oktober, 2021
Säve Depå, Göteborg

www.entreprenadlive.se 

WORLD OF CONCRETE 2022
Januari 2022
Las Vegas, USA

www.worldofconcrete.com

NORDBYGG 2022
26-29 april, 2022
Stockholmsmässan, Stockholm

www.nordbygg.se

MASKINEXPO 2022
19-21 maj, 2022
STOXA, Stockholm

www.maskinexpo.se

MASKINMÄSSAN 2022
2-4 juni, 2022
Solvalla, Stockholm

www.maskinmassan.se

HILLHEAD UK 2022
21-23 juni, 2022
Hillhead Quarry Buxton
England

www.hillhead.com

LOAD UP NORTH 2022
25-27 augusti, 2022
Boden Arena

www.loadupnorth.se

ENTREPRENAD LIVE 2022
15-17 september, 2022
Ring Knutstorp, Skåne

www.entreprenadlive.se

BAUMA 2022
24-30 oktober, 2022
Messe München
München, Tyskland

www.bauma.de

DEMCON 2022
24-25 november, 2022
Inframässan, Infracity
Bredden, Stockholm

www.demcon.se

CONEXPO-CON/AGG
14-18 mars, 2023
Las Vegas, USA

www.conexpoconagg.com

SAMOTER 2023
Fiera Verona
Mars, 2023
Verona, Italien

www.samoter.it

APEX SHOW 2023
Juni, 2023
MECC Maastrich
Maastrich, Belgium

www.apexshow.com

Delvator börjar 
med uthyrning

Infobric, en digitaliseringspartner 
för bygg- och anläggningsbran-
schen, lanserar en digital tjänst för 
att stötta byggföretagen i arbetet 
med att motverka svartarbete och 
andra seriositetsrisker. Med tjäns-
ten Leverantörsuppföljning kan 
huvudentreprenören kontrollera 
att samtliga underentreprenörer 
uppfyller regler och villkor. Samt-
liga leverantörer som är, eller ska 
vara, verksamma på bolagets ar-
betsplatser kontrolleras automa-
tiskt och löpande mot de regler 
och krav som huvudentreprenören 
ställer. När en leverantör registre-
ras på en arbetsplats kontrolleras 
företaget mot data från externa 
källor som nationella kompetens-

register och kreditinstitut. Efter 
kontroll får varje leverantör en sta-
tus som, förutom att den visualise-
ras centralt för bolagets samtliga 
arbetsplatser, också visas på varje 
arbetsplats där platsledningen kan 
följa upp att alla företag i leveran-
törskedjan är godkända. Infobric 
har utvecklat tjänsten i samarbete 
med JM, en projektutvecklare av 
bostäder och bostadsområden. 
JM arbetar kontinuerligt med att 
stärka sina processer och ofta är 
digitalisering en nyckel för att 
kunna arbeta både effektivare och 
mer strukturerat. I den första ver-
sionen av Leverantörsuppföljning 
kontrolleras samtliga bolag som är 
registrerade i Sverige.

Infobric lanserar tjänst för leverantörsuppföljning

Redan under årets första fyra 
månader har hälften av de pla-
nerade MPK06-enheterna för 
året sålts, enligt Jekko. ”MPK06 
drog till sig uppmärksamhet 
från både etablerade och nya 
kunder direkt efter den offici-
ella lanseringen, men vi förvän-
tade oss inte en så stor framgång 
under de senaste månaderna”, 
säger Alberto Franceschini, för-
säljningschef Jekko. ”Budgeten 
för 2021 sattes till 160 enheter, 
och cirka 80 maskiner har re-
dan levererats: 20 enheter både 

i Frankrike och i Tyskland, och 
de återstående på de andra re-
ferensmarknaderna som Cen-
tral- och Nordeuropa, Nord- 
och Latinamerika, Mellanöstern.” 
MPK06 är den minsta modellen i 
minikransortimentet och är helt 
elektrisk. Den har en maximal 
nyttolast på 600 kg och går att 
använda för glaslyft eller med 
krok. MPK06 är lämpad för ar-
bete med bland annat marmor-
hantering eller för användning i 
pick & carry-läge, för att nämna 
några exempel.

FLERTAL JEKKO MPK06-
ENHETER SÅLDA

Generalagenten för Hitachi i Sveri-
ge, Delvator AB, breddar verksam-
heten. För att möta marknadens 
krav på hyreslösningar av tunga 
maskiner har bolagsfamiljen utö-
kats med uthyrningsföretaget Del-
vator Maskinuthyrning AB.

Det är den allt större efterfrå-
gan på hyreslösningar av tunga 
maskiner som varit avgörande 
för beslutet att starta en egen 
uthyrningsverksamhet som kom-
plement till den traditionella 
maskinförsäljningen. ”Den nord-
iska marknaden följer den starkt 
växande hyrestrenden i Europa, 
där hyreslösningar i flera länder 
idag dominerar”, säger Lars Åh-
lander, verksamhetsansvarig Del-
vator Maskinuthyrning. ”Beslu-
tet grundades även i att vi sedan 
några år också anpassar oss till nya 
redovisningsrekommendationer.”

Alternativet att hyra har lagts 
till i maskinförsäljningens pro-
duktkatalog. På så sätt kan mark-
naden nu erbjudas ett fullskaligt 
produktprogram gällande såväl 
utbud av maskiner som olika in-
vesteringslösningar. ”Vi är glada 
att kunna erbjuda hela Delvators 
produktprogram för uthyrning, 
från medellång till längre hyra.”

Delvator AB ägs idag av det 
norska bolaget Sørenco AS, ägare 
till Nasta AS vilka varit importör 
och återförsäljare till Hitachi på 
den norska marknaden sedan 
1982. I Norge startade man Nasta 
Utleie AS 2017 och väljer nu där-
för att göra detsamma i Sverige. 
Delvator Maskinuthyrning AB 
blir därför ett systerbolag till Del-
vator AB, båda till 100 procent 
ägda av Sørenco AS.



    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

HISS FÖR TEMPORÄR INSTALLATION

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

en ny standard. 

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

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

info@bvm.se
www.bvm.se

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

en ny standard. 

Trots 2000 kg lyftkapacitetTrots 2000 kg lyftkapacitetT

MULTILIFT P22

till 200 m sätter Multilift P22 
en ny standard. 

GEDA
MULTILIFT P22

22 personer/
2000 kg
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Alimak Groups styrelse har be-
slutat att uppdatera de finan-
siella målen och utdelnings-
policyn för att återspegla den 
potential för värdeskapande 
som identifierats som en del av 
New Heights-programmet som 
lanserades i oktober 2020.

Därutöver har koncernen 
beslutat om ett nytt hållbar-
hetsmål. De uppdaterade finan-
siella målen och utdelningspo-
licyn är enligt följande:

INTÄKTSTILLVÄXT
Koncernens mål på medellång 
sikt är att ha en genomsnittlig år-
lig intäktstillväxt på 5-7 procent 
(tidigare mål: Koncernens mål 
på medellång sikt är att ha en 
genomsnittlig årlig organisk in-
täktstillväxt på minst 6 procent).

EBITA-MARGINAL
Koncernens mål på medellång 
sikt är att nå en operativ EBI-
TA-marginal på 14-16 procent. 

(tidigare mål: Koncernens mål 
på medellång sikt är att nå en 
operativ EBITA-marginal på 
minst 15 procent).

NETTOSKULD/EBITDA
Bolaget ska upprätthålla en ef-
fektiv kapitalstruktur med en 
nettoskuld runt två gånger 
EBITDA. Kapitalstrukturen ska 
vara flexibel och möjliggöra 
strategiska initiativ (oföränd-
rad).

UTDELNINGSPOLICY
Bolaget har som mål att ge en 
utdelning på 40-60 procent av 
sin nettovinst till aktieägarna. 
(tidigare mål: Bolaget har som 
mål att ge en utdelning på cirka 
50 procent av sin nettovinst för 
den aktuella perioden till ak-
tieägarna).

NYTT HÅLLBARHETSMÅL 
Att reducera CO2-footprint 
med 30 procent i värdekedjan 

till 2025 Scope 3, normaliserad 
baserat på omsättning, minsk-
ning jämfört med 2019.

”Vi har en tydlig vision och 
strategi för att ta vara på hela 
den potential för värdeska-
pande som finns för koncer-
nen”, säger Ole Kristian Jø-
dahl, vd och koncernchef. 

”De uppdaterade finan-
siella målen återspeglar vår 
starka ambition för lönsam 
tillväxt framöver. Det speglar 
också våra hållbarhetsambi-
tioner och bidrag till ökad 
arbetsplatssäkerhet, minskad 
klimatpåverkan och socialt 
ansvar. Alimak Group har en 
stark ställning, en ny decen-
traliserad och kundcentrerad 
organisation och en engage-
rad ledningsgrupp på plats för 
att leverera våra mål. Vi har en 
stark finansiell ställning och 
kan investera i tillväxtfräm-
jande aktiviteter, inklusive 
M&A.”

Alimak Group uppdaterar finansiella mål och utdelningspolicy
Mattias Eriksson är Söderberg 
& Haaks nya entreprenadsäl-
jare inom distriktet Halland och 
Västra Götaland och kommer att 
fokusera på försäljning av Bo-
mag vägbyggnadsmaskiner och 
Komatsu entreprenadmaskiner. 
Han har en bakgrund som ma-
skinsäljare och har tidigare ägt en 
entreprenadfirma. ”Det är otro-
ligt roligt och spännande att få 
representera dessa premiummär-
ken som både Komatsu och Bo-
mag är”, säger Mattias Eriksson. 
”Vi har gott om maskiner i lager 
och står väl rustade inför somma-
ren och hösten. Vill du boka en 
demokörning eller få en offert så 
är du välkommen att höra av dig.”

Ny entreprenadsäljare 
hos Söderberg & Haak

En stor del av Hüllert Maskins fi-
losofi för ett tryggt maskinägande 
är en fungerande eftermarknad. 
För att fortsätta utveckla efter-
marknaden och tillgängligheten 
för kunderna har Hüllert Maskin 
anställt Jonas Wiklund. Han har 
under juni månad anslutit till ef-
termarknadsteamet och skapat 
en trio med Peter Kvarndal och 
Anders Johansson på teknisk sup-
port. Han har lång erfarenhet som 
både mekaniker och maskinist 

och började sin karriär inom for-
donsbranschen som bilmekani-
ker redan 1987. Han fortsatte att 
serva truckar och började därefter 
arbeta med bland annat service 
och reparation av teleskoplastare. 
Från 2017 och framåt har han ar-
betat som maskinist och kört te-
leskoplastare. ”Jag hoppas att min 
kunskap och erfarenhet som både 
mekaniker och förare ska hjälpa 
företaget och våra kunder att ut-
vecklas”, säger Jonas Wiklund.

Jonas Wiklund ansluter sig till Hüllert Maskin 

Säljteamet på Hüllert Maskin har 
fått ett nytt tillskott i form av Tho-
mas Magnusson som tar över som 
ansvarig säljare för Merlo teleskop-
lastare i Göteborg, Halland och 
Dalsland. Han är född och upp-
vuxen i Lund, men har sedan 20 
år tillbaka varit bosatt i Göteborg. 
Han är utbildad bilmekaniker och 
har alltid haft ett stort intresse för 
bilar, maskiner och teknik. Med en 
lång erfarenhet från maskinbran-

schen som både mekaniker och 
säljare för Wacker Neuson, har han 
nu siktet inställt på att sälja Merlo 
teleskoplastare. ”Jag kommer stolt 
representera Hüllert Maskin och 
försöka bidra med mina erfaren-
heter och kanske lite nya idéer till 
säljteamet”, säger Thomas Mag-
nusson. Tidigare har Jakob Burge 
varit ansvarig säljare för region 
Väst och han kommer att vara fort-
satt verksam inom Hüllert Maskin.

Hüllert Maskin välkomnar ny säljare till region Väst



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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Tillsammans med kollegor och partners bygger vi 

värdeskapande och innovativa kundlösningar. Vi tar 

utgångspunkt i banbrytande teknologi och effektiv 

tillverkning för att skapa en hållbar framtid.

 

Våra nästa 100 år börjar nu och vi kommer 

fortsätta flytta fram våra positioner

tillsammans  med er, våra partners och 

kunder.

Vi är stolta över våra första 100 år
och framtiden skapar vi tillsammans

Miljontals kilometer
bär vår signatur

BOMAG maskiner har packat och preparerat  

miljontals kilometer med väg och mark. 

Sedan BOMAG startade sin verksamhet  1957  

har företaget nu blivit världsledande 

inom kompakteringsteknik. 

Med mer än 60 års erfarenhet är  

BOMAG med och bygger framtiden.

VI FINNS PÅ ENTREPRENAD LIVE  
I GÖTEBORG 14-16/10

150 år med kunden i fokus
Välkommen till vår värld
Kontakta oss redan idag.Din lokala säljare för entreprenad hittar du på:
SODHAAKENTREPRENAD.SE

T
rots de extraordinära utmaningar som 
Corona-pandemin inneburit och som 
drabbat alla led i tillverknings- och 
försäljningsprocessen kan GEDA och 
BVM se tillbaka på produktiva år under 

2020 och 2021.

SS EN 16719:2018 (TRANSPORT-
PLATTFORMAR) INFÖRS OFFICIELLT 
SOM EU-STANDARD
Redan 2013 påbörjade GEDA anpassningen 
till den kommande normen med start av 
populära modellserien GEDA 500 Z/ZP och 
GEDA 500 Z/ZP SL. Den manuella luckan 
för att komma åt manöverfunktionen i kor-
gen försvann och ersattes av en nyckel med 
fjäderåtergång. Genom ett vrida på nyckeln 
övergick hissen automatiskt till att bli en per-
sonbefordrande transportplattform i enlig-
het med SS EN 16719. När personen lämnar 
korgen återgår hissen automatisk till att bli 
en materialhiss enligt SS EN 16719 och SS EN 
12158-1.

Hos GEDA står vare sig hissarna eller utvecklingen stilla 

I årets tema om nya bygghissar kommer inte bidragen från så många håll. Men till-
verkaren GEDA som i Sverige säljs av företaget BVM, ByggVärmeMaskiner kommer 
med desto fler nyheter från ett och samma varumärke. Företagets VD Peter Schmidt 
berättar om nyheterna.

Det framgångsrika konceptet överfördes 
2018 till GEDA 300 Z/ZP, 2019 till GEDA 1500 
Z/ZP och slutligen 2020 till GEDA 1200 Z/ZP.

GEDA UNI-X
GEDAs nya starkare, styvare och lättare mast 
GEDA UNI-X introducerades första gången 

på BAUMA 2019. I jämförelse med den äld-
re GEDA UNI-masten har man kunnat öka 
förankringsavstånden och, kanske viktigast, 
ökat fri mastspets med flera meter. Speciellt 
i stadsmiljö där många vindar görs om till bo-
städer är fri mastspets av stor vikt. Ett exem-
pel är GEDA P18 med 2.200 kg maxlast som 
gått från 2,0 m till hela 8 m fri mastspets. Det 
betyder i praktiken att korgbotten kan köras 
6,0 m ovanför översta förankring.

GEDA UNI-X masten används nu på 
GEDA 500 Z, GEDA 300 Z/ZP, GEDA 500 Z/
ZP, GEDA 500 Z/ZP SL, GEDA 1500 Z/ZP, 
GEDA P6 och GEDA P18.

GEDA VARIO (FYRKANTMAST)
I och med lanseringen av person- och mate-
rialhissen GEDA P22 (maxlast 2.000 kg eller 
22 personer) introducerades fyrkantmasten 
GEDA VARIO. Masten väger endas 88 kg 
och erbjuder stor stabilitet och stora förank-
ringsavstånd. Just stora förankringsavstånd 
uppskattas av byggherren då färre ställen i 

GEDA 500 ZF.

12



Tillsammans med kollegor och partners bygger vi 

värdeskapande och innovativa kundlösningar. Vi tar 

utgångspunkt i banbrytande teknologi och effektiv 

tillverkning för att skapa en hållbar framtid.

 

Våra nästa 100 år börjar nu och vi kommer 

fortsätta flytta fram våra positioner

tillsammans  med er, våra partners och 

kunder.

Vi är stolta över våra första 100 år
och framtiden skapar vi tillsammans

Miljontals kilometer
bär vår signatur

BOMAG maskiner har packat och preparerat  

miljontals kilometer med väg och mark. 

Sedan BOMAG startade sin verksamhet  1957  

har företaget nu blivit världsledande 

inom kompakteringsteknik. 

Med mer än 60 års erfarenhet är  

BOMAG med och bygger framtiden.

VI FINNS PÅ ENTREPRENAD LIVE  
I GÖTEBORG 14-16/10

150 år med kunden i fokus
Välkommen till vår värld
Kontakta oss redan idag.Din lokala säljare för entreprenad hittar du på:
SODHAAKENTREPRENAD.SE
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fasaden påverkas och färre förankringar ger 
snabbare montage.

GEDA VARIO masten erbjuds nu på GEDA 
1200 Z/ZP, GEDA P12 och GEDA P22.

Förankringsavstånden är 12 m med fri 
mastspets 7,5 m.

GEDAS ORGANISATORISKA ANPASS-
NINGAR UNDER CORONA-PANDEMIN
Med reseförbud och allehanda nödvändiga 
restriktioner har arbetet fått anpassats.

Distansarbete och möten via videolänk har 
möjliggjort att arbetet fortskridit med hög ef-
fektivitet.

Under 2021 införde GEDA och BVM digi-
tala kundträffar så kalalde webbinarier som 
varit välbesökta. Detta kommer fortsätta även 
när pandemin väl är över. Aktuella webbina-
rier utannonseras via BVMs hemsidor, Face-
book och LinkedIn.

NY FRISTÅENDE MATERIALHISS, GEDA 
500 Z F, HAR INTRODUCERATS 2021
I och med introduktionen av masten GEDA UNI-
X möjliggjordes framtagandet av GEDA 500 Z F.

Med 500 kg last till 6,0 m eller 300 kg till 
9,0 m är nya GEDA 500 Z F en stor tillgång 
vid lågbyggnation.

Hissen är helt fristående, det vill säga att 
masten behöver inte förankras och även 300 
kg räcker för exempelvis en tegelpall vid mur-
ningsarbeten. Om hissen förankras på vanligt 
sätt så kan den byggas till 100 m.

GEDA FABRIKSOMRÅDE UTVIDGAS 
MED 60.000 M² TILL 100.000 M²
Efter flera års planering har nu äntligen starten 
av GEDAs fabriksutbyggnad kommit i gång.

Det nya området som ligger i direkt an-
slutning till dagens anläggning kommer att 
innehålla produktions- och lagerhallar samt 
ny administrationsbyggnad. Hela produk-
tionskedjan har setts över och den nya or-
ganisationen kommer erbjuda ännu bättre 
materialflöde från råvara till färdig produkt. 
Redan idag tillverkas alla produkter till cirka  
80 procent i den egna anläggningen och mål-
sättningen är att kunna öka andelen. Stor vikt 
har lagts vid investeringar att bygga hållbart 
och med minsta möjliga klimatpåverkan för 
energiförsörjning, VVS och övriga system.

GEDAS NYA UTBILDNINGSCENTER
Hos GEDA kan unga talanger utvecklas och 
hos företaget erbjuds fullständiga utbildningar 
inom administration, konstruktion, produk-

tion och logistik. Utbildningsverksamheten 
har pågått under många år och alltid varit ett 
bra sätt att värva nya talangfulla medarbetare.

2022 FIRAR BVM AB 
OCH GEDA 10 ÅR TILLSAMMANS
”Aldrig har väl tiden gått så snabbt som dessa 
år. Men så är det när man trivs med arbetet 
och leverantören”, säger Peter Schmidt på 
BVM.

Han berättar att arbeta tillsammans med 
GEDA är uppfriskande men det gäller att 
hänga med i utvecklingsarbetet och alla inno-
vativa nyheter. ”GEDAs produkter känns all-
tid moderna och uppdaterade, även de som 
hunnit få några år på nacken. Viljan att hela 
tiden utvecklas, aldrig stå stilla, alltid bli lite 
bättre på det vi gör är en av de målsättningar 
som BVM och GEDA delar och som har bi-
dragit till det framgångsrika samarbetet. 
Snart vänder vi blad och skriver 2022, ett år 
som kommer att vara fullspäckat av nyheter”, 
säger Peter. 

“Vi ser verkligen fram mot att kunna lan-
sera flera nyheter senare runt årsskiftet”, av-
slutar Peter Schmidt, vd på BVM AB.

www.geda.de
www.bvm.se
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GEDA 500 ZZP.

GEDAs nya utbildningscenter.

GEDA Uni-X-mast. GEDA 500 som fristående 
torn.

GEDA 1500 ZZP.



www.skyjack.com

RE-VISUALISED
RE-POWERED
RETURN
Skyjacks nya 40- och 60fots bomliftar erbjuder 
högre korglast och reducerad maskinvikt.

SMARTORQUETM teknologin levererar en 
optimerad balans av hästkrafter och vridmoment, 
maximerad service- och underhållsvänlighet samt 
håller ned kostnaden för service och underhåll.

40’ & 60’ BOOMS
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elkraftledningar över Amazonfloden 
ALIMAKS HISSAR MÖJLIGGÖR SERVICE AV                      

Två Alimak-kuggstångshissar installerades på transmissionstorn längs Amazon-
floden. Med varje torn lika högt som Eiffeltornet tillhandahåller Alimak-hissarna 
vertikala transporter för kritisk service och underhåll.

E
tt par Alimak-kuggstångshissar instal-
lerades för att tillhandahålla vertikala 
transporter till två kraftledningsstolpar 
som bär upp en 500 kV strömkabel över 
Amazonfloden i Brasilien. Belägna nära 

ekvatorn, och med närmaste by Almeirim en 
timmes resa med motorbåt, skulle miljön visa 
sig utmanande för alla hissföretag. Elkraftled-
ningen strax väster om Almeirim finns till och 
på Google Earth.

HÖGSTA TORNEN I SYDAMERIKA
Med en höjd på 295 meters är transmissions-
tornen de högsta av sitt slag i Sydamerika. 

Med tre 500 kV kraftledningar och två 230 kV 
ledningar sträcker sig kraftledningssystemen 
1 240 km genom Amazonas regnskog. Varje 
Alimak-hiss når lyfthöjder på 288,6 meter och 
använder Alimaks beprövade kuggstångsdriv-
system.

TILLGÅNG TILL VAJERSTAG 
OCH FLYGVARNINGSLAMPOR
Alimak är mycket stolta över att delta i projek-
tet efter att ha fått kontraktet för leverans och 
installation av två kuggstångshissar av entrepre-
nören Isolux Corsan. Installerade av Alimak och 
driftsatta i mars 2013 ger hissarna tillgång till va-

jerstagen och flygvarningslamporna i varje torn 
för service- och underhållspersonal.

HISSDESIGN
Alimaks hissar är konstruerade för att fungera i 
de mest krävande industriella miljöer runt om 
i världen, både utomhus och inuti byggnads-
strukturer. Alimaks kuggstångsdrivsystem er-
bjuder fördelar jämfört med linhissar och hy-
drauliska hissar: genom att bära upp sitt eget 
maskineri behöver Alimak-hissen inte ett dyrt 
maskinrum eller lastbärande hisschakt. Kugg-
stångshissen erbjuder också en säkerhetsfördel 
jämfört med linhissar: i händelse av strömav-

17
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FAKTA
Plats: Almeirim, Para, Brasilien
Installationsår: 2013
Tillämpning: Transmissionstorn
Hisstyp: Kuggstångshiss
Hissmodell: Alimak SE 500 FC
Antal hissar: 2
Kapacitet: 500 kg (6 personer)
Hisskorgsstorlek: 0,78 m 1,56 m 2,17 m (B x L x H)
Hastighet: 0,8 m/s
Lyfthöjd: 288,6 m
Antal stannplan: 7

brott använder hisskorgen tyngdkraften och 
ett centrifugalt bromssystem för att glida ned 
till närmaste stannplan med kontrollerad has-
tighet. Om hisskorgen överskrider den nomi-
nella hastigheten när den sänks, stoppas hiss-
korgen automatiskt av Alimaks fångapparat. 
Alimaks sortiment av industrihissar erbjuder 
kapaciteter mellan 300 – 2 400 kg och har 30 
olika standardstorlekar på hisskorgen upp till 
maximalt 1,56 x 3,0 m. Körhastigheter på upp 
till 1,0 m/s kan uppnås, med maximala lyfthöj-
der på 250 m med standardtillbehör. Special-
konstruerade hissar med kapacitet på upp till 
24 ton och 645 meters lyfthöjder kan levereras 
på begäran.

Den centrala regnskogen i Amazonas ligger 
nära ekvatorn och kan skryta med extrem värme, 

fuktighet och kraftiga regn. En utmanande miljö 
för alla hissföretag. Alimaks kuggstångshissar an-
passar sig väl till extrema miljöer, trånga utrym-

men och blåsiga förhållanden och kan köras till 
toppen av de högsta strukturerna i världen.

ERFAREN LEVERANTÖR
Alimak har stor erfarenhet av installationer 
inom kraftindustrin. Alimaks hissar finns på 
skorstenar, silor, pannor, skrubbare, absorba-
torer, stoftavskiljare och mer, över hela världen. 
Den hållbara naturen gör Alimaks SE-hissar 
perfekt lämpade för drift även i de mest extrema 
miljöer — den perfekta lösningen för vertikala 
transporter för de allra mest krävande förhål-
landena. Från de frusna och utsatta förhållan-
dena i Antarktis och Island till den extrema vär-
men i den australiska öknen är Alimaks hissar 
byggda för att hålla i världens tuffaste miljöer.

www.alimak.se



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Batteridrift är här för att stanna. 
Inga avgaser, tystare och lägre service- och driftkostnader är några av fördelarna. Idealiskt för arbeten 
inomhus, i rörgravar, tunnlar och inom tätbebyggda områden. 
 
Kundnära och kundstyrd utveckling är en naturlig del i vår verksamhet. Vi vet att våra kunder behöver 
maskiner med hög kvalitet som gör sitt jobb varje dag. 
 
Swepacs produkter är utvecklade, konstruerade och tillverkade i Sverige.  
 
Läs mer om våra maskiner för jordpackning och betongbehandling på vår nya hemsida 
www.swepac.se 

Med fokus på kundnytta 
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Patrik Nilsson, maskinansvarig och yrkeslärare 
på Liljaskolans bygg- och anläggningsprogram, 
har varit en av drivande krafterna i inköpet av 
skolans nya Merlo R50.26S Plus. ”Vi tyckte det 
var viktigt för utbildningen och elevernas skull 
att få in en Merlo”, säger Patrik Nilsson. ”Vi vet 
att många entreprenörer gillar just den runt-
omsvängande modellen och Merlo är ett mär-
ke i framkant. Det är viktigt för oss att möta 
branschens behov av kompetensutveckling.”

”Under hela våra yrkesverksamma liv har 
vi kört Merlo, så för oss var det naturligt att vi 
ville ha gröna maskiner även i utbildningen”, 
säger Thomas Eklund, huvudansvarig för Lil-
jaskolans vuxenutbildningar och lärare för yr-
kesförare – maskin. ”De är marknadsledande 
och väldigt populära i norr.”

Skolans maskinpark består i nuläget av 15 
hjullastare, 13 grävmaskiner, 8 bandgrävare 
i olika storlekar, 2 hjulgrävare varav en med 
rälsutrustning, 3 grävlastare varav två med 
rälsutrustning, två dumprar och två teleskop-
lastare. ”Som maskinansvarig är jag väldigt 
stolt över vår maskinpark”, säger Patrik Nils-
son. ”Det är viktigt att ge eleverna de bästa 
förutsättningarna för att lyckas i yrkeslivet 
och där ser vi att en uppdaterad maskinpark 
är en grundläggande del i utbildningen. Vi 
är väldigt nöjda med maskinen och servicen 
från Hüllert Maskin. Det är också en stor för-
del att ha tillgång till en lokal serviceverkstad 
i Umeå.”

Merlo R50.26 S Plus lanserades i Sverige un-
der 2020. Modellen har unika egenskaper och 
uppdaterade attribut. Större motor, nytt hy-
draulsystem och ny drivlina i kombination med 
ny tiltbar hytt, kapacitiv joystick, nytt lasthan-
teringssystem med ny display och funktionslay-
out och ny chassifjädring är några exempel på 
förbättringar i den nya modellen. Förhoppning-
en är att med den nya Merlo R50.26 S Plus kun-
na skapa ett ännu större intresse för Liljaskolans 
utbildningar. Bygg- och anläggningsprogram-
met har två inriktningar, anläggningsmaskin-
förare och banteknik, och det är ett intag på 36 
elever per år. Yrkes-Vux tar in totalt 28 elever per 
år, 14 på hösten och 14 på våren. Vännäs kom-
mun är huvudman för utbildningen, men elev-
erna kommer från hela Sverige. ”Alla har varit 
väldigt förväntansfulla på den nya maskinen”, 
säger Thomas Eklund. “Eleverna uppskattar 
den stora och fina maskinparken vi har.”

Maskinerna går i princip från morgon till 
kväll och används av både gymnasieelever och 
vuxenstuderande. Liljaskolan sticker ut genom 
att ge eleverna mycket tid i maskinerna under 
sin utbildning både inom gymnasiet och Yrkes-
Vux. Varje elev kör ungefär 150-220 timmar på 
Yrkes-Vux. ”För de elever som tar teleskoplastar-
kort är det en grundlig och viktig utbildning”, 
säger Thomas Eklund. ”Det är cirka 35 olika 
praktiska moment, en omfattande utbildning 
där man går igenom arbetsmiljö, risk- och ana-
lysbedömning, lastberäkning med mera.”

Liljaskolan i Vännäs utanför Umeå erbjuder maskinförarut-
bildningar. I februari levererade Merlos svenska generala-
gent Hüllert Maskin en ny Merlo R50.26 S Plus till skolan 
och redan efter 35 minuter satt den första eleven i hytten.

Ny Merlo R50.26 S Plus till 
maskinförarutbildning

Lärarna Fredrik och Thomas tillsammans med maskinansvarig Patrik.

Nu kan Ramirents kunder få tillgång till 
besiktningsdokument och information 
om utsläpp, vibrationer, ljud och annan 
CE- och miljödokumentation kring pro-
dukten de hyr via appen RamiCheck.

Ramirent har närmare 120 000 ma-
skiner för uthyrning runtom i landet, 
alltifrån anläggningsmaskiner och liftar 
till byggmaskiner och handverktyg. Ofta 
efterfrågas information om produktens 
CE-märkning, miljödokumentation el-
ler när den senast besiktigades. För att 
kunna serva kunderna med denna in-
formation har Ramirent utvecklat ap-
pen RamiCheck. Genom att scanna eller 
skriva in objektnumret på den hyrda ma-
skinen blir all dokumentation tillgänglig 
för användaren via appen eller Ramirents 
hemsida. ”I RamiChecks första version 
har vi samlat alla maskiner med förbrän-
ningsmotorer och produkter med besikt-
ningskrav, totalt cirka 20 000 produkter”, 
säger Eric Nordin, affärsutvecklare Ra-
mirent. ”I nästa steg är vår ambition att 
utöka med ännu fler produktkategorier 
och funktioner.”

Även dokumentation kring person-
ligt fallskydd finns tillgängligt via Rami-
Check. ”Det gör det tryggt för använ-
daren att enkelt kunna se i appen när 
fallskyddet senast besiktigades och vilken 
egenkontroll vi på Ramirent har gjort för 
att garantera att produkten är säker att 
använda.”

I appen finns utöver dokumentation 
och produktinformation även en användar-
handbok för hur maskiner och utrustning 
ska användas på ett effektivt och säkert sätt, 
samt information om närmast tillgängliga 
kundcenter. RamiCheck är utvecklad av 
teknikutvecklingsföretaget Realbridge till-
sammans med Ramirent. Tjänsten går att 
ladda ned som app och finns även tillgäng-
lig på Ramirents hemsida.

Ramirent lanserar 
appen RamiCheck



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

VATTENDENSITET  
UPP TILL 1100  kg/m3

VATTENDENSITET  
UPP TILL 1400  kg/m3

VATTENDENSITET  
UPP TILL 1700  kg/m3

MED 
TOPPUTLOPP

MED
BOTTENSIDOUTLOPP

MED
BOTTENSIDOUTLOPP
OCH TOPPUTLOPP

HANTERING AV   
FASTA ÄMNEN 4-12 mm

HANTERING AV   
FASTA ÄMNEN 25-50 mm

HANTERING AV   
FASTA ÄMNEN 20-60 mm

NYHET!

WEDA
D70

NYHET!
Pump- 

kalkylator

1. WEDA D70, nyhet som är först  
ut med den unika teknikplattformen,  
Wear Deflector. En innovativ konstruktion 
som ger pumparna längre livslängd.    
2. Pumpkalkylator, nyhet som hjälper dig 
välja rätt länspump. Du matar enkelt in  
tre fakta, så räknas rätt prestanda fram.

atlascopco.com

Nyheter!

The rental  
 engine.
Gammal teknik håller inte hur länge som helst. Dagens 
byggarbetsplatser kräver mer än så. Därför utvecklade 
vi en helt ny motorserie från grunden med avsikt 
att utmana alla våra konkurrenter, lättstartad, låga 
underhållskostnader, reducerad miljöpåverkan och 
samtidigt öka prestandan. 

Gå in på Vanguardpower.com för att se våra garantivillkor, samt registrera din motor så får du totalt 4 års garanti ( 3 år standard + 1 år till vid registrering ). 
© 2021 Briggs & Stratton. All rights reserved.

VANGUARDPOWER.COM     Följ oss på Vanguard Power EMEA LinkedIn
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Bosch lanserar Biturbo-vinkelslipar
Den nya Biturbo-serien från Bosch utökas 
nu med tre vinkelslipar: GWS 18V-15 C Pro-
fessional, GWS 18V-15 SC Professional och 
GWX 18V-15 SC Professional. Prestandan kan 
jämföras med nätanslutna maskiner på 1500 
watt, enligt Bosch.

De nya vinkelsliparna kapar upp till 50 
procent snabbare än den tidigare högst pre-
sterande vinkelslipen från Bosch om 18 V och 
är därför lämpade för krävande slipuppgifter, 
enligt Bosch. Vinkelslipmaskinerna har en 
greppomkrets på 164 mm, samt sensorba-
serade funktioner såsom Drop Control och 
KickBack Control som stannar motorn om 
verktyget faller i golvet eller om skivan skulle 
fastna. Samtliga tre vinkelslipar är utrustade 
med den nya bromsfunktionen X-Brake. Med 
Boschs nya teknik X-Lock (endast GWX-
modellen) kan hantverkare dessutom byta 
tillbehör på endast fem sekunder utan verk-

tyg, enligt Bosch. Övriga funktioner är mjuk-
start, omstartsskydd och extra vibrations-
dämpande handtag. Hantverkare kan styra 
vinkelsliparna med hjälp av en smartphone 
eller surfplatta och på så vis justera varvtalet. 
GWS 18V-15 SC Professional och GWX 18V-
15 SC Professional har tre förinställda varvtal, 
som kan kompletteras med ytterligare tre för 
totalt sex olika hastigheter. I Bosch Toolbox-
appen kan användare se vinkelslipens status.

Bosch introducerar under 2021 en rad nya 
verktyg i Biturbo-serien. Professionella an-
vändare får med de nya maskinerna tillgång 
till maskiner med effekter om 1000-1800 
watt. Maskinerna i 18V-serien kombinerar 
enligt Bosch prestanda och effektstarka bat-
terier i ProCore18V-serien med kapaciteterna 
8,0 och 12,0 Ah. Verktyget är kompatibelt 
med befintliga batterier och laddare i Bosch 
Professional 18V System.

Milwaukee lanserar andra generationens 
HoleDozer-bimetallhålsågar. De känneteck-
nas av en tanddesign på 3,5 TPI och en längre 
livslängd även vid tuffa arbetsuppgifter, enligt 
Milwaukee. För användare som behöver borra 
flera hål gör den lättåtkomliga slitskonstruk-
tionen, den snabba pluggborttagningen och 
den värmehärdade beläggningen att mate-

rialet snabbt och enkelt kan tas bort från hål-
sågen, enligt Milwaukee. Det finns även nya 
hålsågssatser med utbytbara stift som passar 
i PackOut-förvaringslösningarna. Nya Hole-
Dozer har en begränsad livstidsgaranti för av-
brutna sågtänder (RIP Guard) vilket innebär 
att Milwaukee ersätter produkten om den går 
sönder.

Milwaukee lanserar nya HoleDozer-hålsågar

Bosch presenterar en ny batteridriven sänk-
såg i bolagets Biturbo-serie. GKT 18V-52 GC 
Professional sågar upp till 52 mm tjocka ma-
terial samtidigt som dess styrskena tillåter 
maximal precision, enligt Bosch.

Sänksågen kan nyttjas med batterierna 
ProCore18V om 8,0 och 12,0 Ah, och är sär-
skilt lämplig för olika former av hantverk, till 
exempel möbelsnickeri, byggnation av kök och 
sågning och installation av parkettgolv. Tack 
vare sänksågens kompakta design är den lätt 
att hantera och transportera, enligt Bosch. 
Utförandet tillåter dessutom sågning ända ut i 
kanten, så nära som 10 mm från vägg.

Verktyget dammar minimalt, enligt Bosch, 
och anslutningen till dammsugare kan vridas 
i 360 grader så den medföljande påsen hålls 
ur vägen. Med ett sågdjup på upp till 52 mm 
utan skena och 46 mm med skena kan sänk-
sågen användas till många trämaterial. Därtill 
är det möjligt att hålla koll på batteriets status 
på verktyget tack vare nya uppkopplingsmöj-
ligheter. Användaren kan förlänga drifttiden 
med upp till 30 procent med hjälp av funk-
tionen Eco Mode, precis som varvtalet kan 
justeras.

Biturbo är en serie kompakta batteridrivna 
verktyg riktade mot professionella hantverka-
re. Maskinerna i 18V-serien har enligt Bosch 
själva exceptionell prestanda i kombination 
med de effektstarka batterierna i ProCore18V-
serien med kapaciteterna 8,0 och 12,0 Ah. 
Med borstlösa, högeffektiva motorer på upp 
till 1800 watt presterar verktyget i nivå med 
konkurrerande modeller med dubbla batte-
rier eller högre spänning, enligt Bosch. Verk-
tyget är kompatibelt med befintliga batterier 
och laddare i Bosch Professional 18V System.

Bosch introducerar under 2021 en rad nya 
verktyg i Biturbo-serien, samtliga kraftfullare 
än bolagets existerande batteridrivna maski-
ner. Professionella användare får med de nya 
maskinerna tillgång till effektivare maskiner 
med effekter om 1000-1500 watt.

Bosch lanserar professionell 
sänksåg i Biturbo-serien
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E
ntreprenadLive är i princip den enda 
mässan som arrangeras för bygg- och 
maskinbranschen i Sverige i år. Som de 
flesta andra mässor har EntreprenadsLi-
ves datum flyttat runt en hel del. Men 

då restriktionerna hävts är det fritt fram att 
arrangera mässan på Säve flygplats utanför 
Göteborg mellan 14 till 16 oktober. 

OKTOBER LITE SENT 
FÖR EN UTOMHUSMÄSSA
Oktober kanske är lite i senaste laget för en ut-
omhusmässa i Sverige och dessutom på väst-
kusten som kan vara lite bitigt på höstkanten. 
Men med lite tur kan också vädret vara riktigt 
bra med sol och lite krispighet i luften. Det 
hoppas med all säkerhet arrangörerna på i alla 
fall och naturligtvis även utställarna.

EntreprenadLive körs både i Göteborg och 
i Ring Knutstorp i Skåne. Skåne-mässan kom-
mer att hållas i september, 2022. Arrangör 
bakom mässorna är Live Business Media 
Group i Kågeröd med ägarna Peter Eriksson 
och Hans-Erik Kristersson som båda har lång 
erfarenhet från att ha arrangerat liknande 
mässor sedan början av 1990-talet.

Det är första gången för tidningen SRT 
som vi är med och bevakar mässan. Orsaken 
är främst för att EntreprenadLive flera gånger 
lyckats förlägga sina höstmässor på samma 
datum som mässan DEMCON i Stockholm. 
Men i år när DEMCON flyttats till nästa år är 
tidningen med och bevakar vad som händer på 
mässan i Göteborg. I SRT nummer 5 kommer 
vi att publicera en artikel om utställarna, utfallet 
av mässan och de nyheter som lanserades.

BRETT REGISTER AV UTSTÄLLARE
När den här texten skrivs är dryga 180 utstäl-
lande företag bokade vilket är en ganska im-
ponerande siffra i dessa tider men så är det 
också den enda bygg- och anläggningsmässan 
i Sverige i år. Ett stort antal av landets repre-
sentanter för tunga bygg- och anläggnings-
maskiner och även lättare bygg- och entre-
prenadmaskiner finns med på mässan. Saknas 
gör dock några av de riktigt stora aktörerna. 
Vad gäller maskiner och utrustning för riv-
ning- och återvinning så återfinns merparten 
av leverantörerna på mässan. Dock finns inga 
leverantörer av betonghåltagningsutrustning 
med på mässan.

Här intill hittar du en lista över samtliga 
utställare samt monternummer.

www.entreprenadlive.se  

Det ser ut som att det i alla fall blir en bygg- och anläggningsmässa som går av 
stapeln i Sverige i år, EntreprenadLive i Göteborg. Mässan hålls 14-16 oktober på 
Säve Flygplats i Göteborg och då finns inga restriktioner kvar.

SVERIGES ENDA 
bygg- och anläggningsmässa som håller öppet 2021
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Mässområdet på Säve Flygplats i Göteborg, 2021. På den tiden då pandemin inte fick oss att hålla distans.

UTSTÄLLARE ENTREPRENADLIVE 2021
380Invent   620C
4evergreen   222
ABL Construction Equipment AB 301
Aebi Schmidt Sweden AB 226
ALLU Sverige AB  401
AMAB Hydraul AB  567
AMAS Svenska AB  562
Andersen Contractor AB 254
Andresen Maskin Ab  658
Aqua Line Pipe Systems AB 614
Arom-dekor Kemi AB  807
Autoklimat Norden AB   606C
Awimex International AB  615
Axima i Göteborg AB  662
BAGA Water Technology AB 462
Bedsab B Edström AB  620B
Bengt Bergs Maskinservice AB 510
Blinken Tools AB  618
Bly´s VIP AB  626
Borstfabriken i Malmö AB 303
Brdr. Holst Sørensen A/S 204
Broddson AB  511
Bytupp.se                 Bytupp
Carlsson & Co AB  206
Carrus Components AB  628
Cerapid-Serameko AB  424
Champion Norden  851C
CMT, Cargo Modul Trading AB 660
Dagens Infrastruktur  857D
Delvator AB   557
Digitizeit AB   857C
Dina Försäkringar Väst  861A
DISAB Vacuum Technology AB 476
DLM - Danielsson & Lissbackas  624
Drivex AB   516
Dunlop Hiflex AB  530
Dynapac Compaction Equipment 514
Ecobox, Skandinavisk Ecotech 620D
Elite Oil AB   255
EMSG Sverige AB  670
engcon Sweden AB  669
Enskede Hydraul AB  520
Entrack AB   610
ErgoSeat i Sverige AB  851D
Exact Tools   859A
Excidor AB   114

Ferdfelt Trading AB  851B
FH Carlsen AS  680
Fredsund Maskin AB  216
Fredheim Maskin AS  308
Freja Partner AB  552B
Frillesås Bil & Traktor AB 634
Förarmiljö Sverige AB  616
GA Sweden AB  501
Geofix AB   857A
Göteborgs Hammarservice 304
GöteneUfo AB samt Siljum 208
Hammars Verkstad  120
HeatWork AB  801
Hedin Bil AB (FordStore) 821
HILLTIP   564
Hogia Logistics Sy…  552A
Hydrema Sverige AB  454
Hydroscand AB  527
Hyrtoaletten Sver…  157
Hörby Bruk, AB  617
Hüllert Maskin  570
IH Maskiner AB  622
Industriverktyg IDG-Tools AB 472
ISUZU Sverige AB  817
Jackon AB   608
Jekko Sverige  570
JLM Scandinavia AB  219
K.T.S Maskiner AB  554
Kendrill AB   576
KEWAB   552C
Kh-Maskin AB  654
KO Mäteteknik AB  857B
Kranlyft Group  414
Kubicom AB  804
KVD Heavy Equipment AB/Kvdpro 861B
L5 Navigation Systems AB 118
Leasia Group AB  260
Legalett Byggsystem AB 627
Holms Attachments AB  512
Hulthéns   814
Leica Geosystems AB  410
Leveranstidningen Entreprenad  122
Liebherr-Sverige AB  455
Lillevrå Såg AB  853
LMK - Lindborgs Maskin  613
Lundaman Instrument AB 612

Lännen Tractors AB  651
Markskydd i Väst AB  851A
Maskin Mekano AB  458
Maskin System Europe AB 663
Maskinentreprenören  451
Maskinia AB  251
Maskino AB   674
Maskinparken Sverige AB 258
ME – Maskinentreprenörerna 451
ME Inköp   451
ME Skolan   451
Menzi Muck Scandinavia AS 574
Mercus Yrkeskläder AB  151
Moba Sweden AB  116
MODUL-SYSTEM HH AB 803
MOTOREX Nordic AB  405
MTT Sweden AB  356
Multiva AB   805
Next One Technology AB 430
Nordfarm Maskin  659
Nordicc AB   302
Nordiska Släp  528
Norditek AB   676
Norrlandsvagnar  360
Norsecraft Geo AB  618
Nykyrka Maskiner  428
Näs Motor & Maskin AB  463
OP System AB  664
Otrane AB   117
PG Export AB  404
Pirtek Sweden  530
Plasticprodukter / Proni AB 606A
Power Tools AB  464
Premier Tech Aqua  408A
Pritec Maskin AB  218
Provia AB   468
Ramudden AB  422
Randex AB   526
REMU Oy   604
Ren Väg AB  402
Rensman AB  408C
Rex Nordic OY  855
RF-System AB  201
Rondellen Maskin  551
ROPAB AB   812
Rosenqvist Maskin AB  452

RPF Hydraulic AB  606B
OilQuick AB   518
Samgräv AB  354
Sany Nordic AB  668
SB Grävtillbehör AB  522
ScandKran AB  426
Scantruck AB  507
Schakt i Väst AB  606D
Sit Right AB   520
SITECH Sverige AB  406
Smartab Hi-Tech Chemicals AB 569
SMC    456
Staffans Maskin AB  656
Standby AB   861C
Steelwrist AB  560 
Stig Machine AB  656
STS Skandinaviska   408B
Svensk Avloppsrening AB 809
Svenska Fleet Tec AB  261
Swedol AB   434
Sweep Sopmaskiner Sverige AB 470
Swepac AB   572
Söderberg & Haak Maskin AB 504
Tomas Boklunds Åkeri AB 362
Topas Vatten  412
TotalEnergies  220
Toyota Center Göteborg AB 819
Tranås Cementvarufabrik  466
Trelleborg Wheel System 566
Trinax AB   620A
Vermeer Viking  256
ViaVest AB   214
Vibe Maskinspecialisten 859B
Vicky Teknik  262
Visma SmartDok AB  155
Waldung AB  110
Waldung AB  110
Wiklund Trading AB  351
Work System Göteborg AB 576
XACC Products AB  568
XOIL Sweden AB  555
Yamamoto Rock Splitter AB 304
YstaMaskiner AB  510

25
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D
et är bland annat flimmret som kan 
påverka negativt. Amiga har därför 
tagit fram produkter med integrerat 
flimmerfritt drivdon för att förbättra 
arbetsmiljön ute på arbetsplatserna. 

Kraven för byggarbetsplatsbelysning är inte 
riktigt på den nivån ännu så som arbetsplats-
belysning för kontor. ”Vi på Amiga ser som 
en självklarhet att minimera flimmer med vår 
belysning som är anpassad för byggarbets-
platser”, säger Jonas Bäck. 

Efter en period av tester, undersökningar och 
tiotals koppar kaffe har Amiga fått fram driv-
donet som kan kopplas på till S-line ljusslinga. 
Drivdonet har integrerade upphängningshål 
och har totalt sex meter anslutningskabel för 
att göra det lätt att installera. S-line kan kopplas 
upp till 50 meter ljusslinga på drivdonet. Ami-
gas belysningsprogram för byggarbetsplatser 
hjälper också användare att öka säkerheten och 
arbetsmiljön och numera även flimmerfritt.

ÄR DU DRABBAD AV TRÖTTHET, HU-
VUDVÄRK OCH ALLMÄNT OBEHAG? 
Flimmer från ljuskällor kan vara en del av 
orsaken om man känner trötthet, huvudvärk 

Belysningen på arbetsplatsen kan påverka din arbetsförmåga negativt. 
Det meddelar tillverkaren Amiga AB.

Flimrande belysning ger sämre arbetsmiljö

och allmänt obehag på arbetsplatsen. Graden 
av besvär är mycket individuellt och flertalet 
märker inte av detta flimmer medan vissa 
tycks drabbas av påtagliga besvär. Flimmer 
från olika belysningskällor kan ge upphov till 
stressreaktioner i det centrala nervsystemet. 

Det kan göra att man blir trött och därför ar-
betar sämre.

Amiga har ett brett sortiment anpassat för 
flimmerfria arbetsplatser. Oavsett om det gäl-
ler strålkastare, ljusslingor eller arbetsbelys-
ning har Amiga lösningarna för flimmerfria 
byggarbetsplatser.

Arbetsmiljöverket fastslår i sina bestäm-
melser, AFS 2009:2 P14: 14 §, att: ”Belys-
ningen ska vara utformad så att besvärande 
flimmer inte uppstår. Exponeringen för UV-
strålning från belysning ska vara så låg att ris-
kerna för ohälsa elimineras eller reduceras till 
ett minimum.

Svensk Elstandard nämner i sina bestäm-
melser, SS 4364000 559:9 FLIMMER, att: För 
belysning vid maskiner med rörliga delar ska 
hänsyn tas till effekter som beror på flimmer 
från ljusarmaturer. Anledningen till detta är 
att flimmer från ljusarmaturerna kan ge det 
felaktiga intrycket av att delar av maskinen 
som är i rörelse står still. Sådana effekter kan 
undvikas genom att lämplig styrutrustning 
till ljusarmaturerna väljs (tex med högfrek-
venta elektroniska drivdon).

www.amigaab.se
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I 
de två tidigare numren av Svensk Rental i 
år har vi presenterat den nya branschför-
eningen Rentalföretagen som är en sam-
manslagning av branschföreningarna Swe-
dish Rental Association och Hyreskedjan. 

Vi har även presenterat Rentalföretages nya 
styrelse, kansli och valberedningen som alla 
hade ett jättearbete inför sammanslagningen 
i juni. Nu fortsätter presentationen av Rental-
företagen med separata artiklar om bland an-
nat arbetet i föreningens olika utskott.

UTSKOTTENS ARBETE 
DRIVER FÖRENINGEN FRAMÅT
Arbetet inom utskotten är ingen nyhet utan 
har pågått även i de två nu sammanslagna 
föreningarna. Utskottsarbetet är en väldigt 
viktig del av Rentalföretagens arbete och idag 
finns sex olika utskott: Energi- och klimatut-
skottet, Arbetsmiljöutskottet, Kodgruppen, 
Hissutskottet, Modulutskottet och Bodgrup-
pen. I det här numret tittar vi närmare på His-
sutskottets arbete. Något som passar bra med 
tanke på att vi i detta nummer även publice-
rar vår temaartikel om nya bygghissar.

Rentalföretagens Hissutskott fanns även 
tidigare som ett utskott inom SRA och väl-
komnade medlemmar både inom SRA och 
Hyreskedjan att delta i arbetet. 

Sammankallande i Hissutskottet är Emma 
Wändell som arbetar som Produktområdes-
chef för Bod, Hiss, Ställning och Säkerhet 

Arbetet inom Hissutskottet inom Rentalföretagen

Utskottsarbeten är lite av basen i en branschförenings verksamhet. I nya Rental-
företagen intensifieras arbetet inom de sex olika utskott som finns i nuläget. 
I den här artikeln djupdyker SRT i Hissutskottets arbete med stor hjälp av ut-
skottets sammankallande Emma Wändell, en riktig eldsjäl för bygghissar.

inom Cramo AB. SRT fick möjlighet att ställa 
några frågor om arbetet inom utskottet.

HISSUTSKOTTET BILDADES 2019
Emma har haft sin position inom Cramo se-
dan 2017 och kände tidigt behovet att driva 
viktiga frågor gemensamt med andra uthyr-
ningsbolag inom produktområdet. ”Tillsam-
mans och som en enad bransch kunde vi få 
till en förändring istället för var och en på sin 
kant. Jag fick höra att det många år tidigare 
funnits ett Hiss- och kranutskott in SRA, men 
att det inte fanns någon som ledde utskottets 
arbete längre och att det därmed hade ham-
nat i en lång Törnrosasömn”, berättar Emma.

Emma uppmuntrades att agera samman-
kallande för att undersöka om det fanns ett 

branschintresse för att återuppväcka detta 
utskott. I oktober 2019 möttes representan-
ter från fyra hyresbolag hos Cramo som har 
bygghissar i sin flotta för ett första utskotts-
möte där man la grunden till det fortsatta ar-
betet. ”Vi beslutade att fokusera på bygghissar 
och knoppade därmed av kranar från detta 
utskotts ansvar. Vi har sedan starten 2019 
välkomnat medlemmar både från SRA och 
Hyreskedjan som numera slagits samman till 
Rentalföretagen”, berättar Emma. Emma till-
lägger att bygghissar är en produktgrupp som 
relativt få maskinuthyrare har i sin flotta jäm-
fört med exempelvis traditionella byggmaski-
ner eller liftar.

Arbetet i hissutskottet är fokuserat på 
frågor som utskottets medlemmar bedömer 
som viktiga. Under senaste mötet diskutera-
des frågor om olika utmaningar kopplade till 
bygghissar och dess kontaktytor mot bygg-
ställningarna.

”Vårt fokus är på frågor där vi branschge-
mensamt kan skapa förändringar som på sikt 
leder till ökad säkerhet och positiv utveckling. 
Vårt mål är också att höja hissteknikernas sta-
tus och skapa en bättre arbetsmiljö för dessa 
superhjältar som oavsett väder eller tempe-
ratur är ute och gör stordåd dagligen”, säger 
Emma.

Hon fortsätter och berättar att man har 
jobbat och jobbar fortsatt mycket med att 
skapa branschgemensamma kompetenskrav Emma Wändell.
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för de som monterar bygghissar. Man har 
engagerat sig i att ställa krav mot hisstillver-
karna att designa mer ergonomiska lösningar 
när de utvecklar bygghissar. Man driver också 
på leverantörerna av bygghissar att skapa 
produktutbildningar som innehåller det His-
sutskottet branschgemensamt specificerat 
som relevant för att säkerställa komplett pro-
duktkunskap. ”Vi kräver, som jag nämnde, 
att de sätter ergonomin högt på sin agenda i 
sin produktutveckling för att skapa en bättre 
arbetsmiljö för alla som arbetar med mon-
tage, demontage, höjning, reparation och 
underhåll av bygghissar. Vi ifrågasätter även 
tillverkarnas rekommenderade intervall för 
byte av säkerhetsbromsar. Intervallen ska vara 
relevanta från ett säkerhets- och underhålls-
perspektiv i ett svenskt klimat, inte specifice-
rat för en helt annan miljö med exempelvis 
extremt höga temperaturer och sandstorm”, 
säger Emma med skärpa.

NY BRANSCHPRAXIS MED 
KRAVPROFIL OCH KURSPLAN 
KLAR TILL ÅRSSKIFTET
Hissutskottet har sedan starten arbetat på 
att ta fram en branschpraxis och har nu lagt 
fram ett färdigt förslag. Branschpraxisen 
innehåller en kravprofil och en kursplan för 
att kunna auktorisera hisstekniker. Förslaget 
till branschpraxis har godkänts av Rentalfö-
retagens styrelse under deras senaste möte. 
Dokumentet innehåller en översikt över ut-
bildningskrav och anger en miniminivå som 
en hisstekniker ska ha genomgått samt en 
specifikation över hur länge man måste göra 
intern praktik innan bedömning kan göras 
om personen uppnått tillräcklig kompetens 
för att kunna bli en auktoriserad hisstekniker. 
Nästa steg blir nu att säkerställa att hisstill-
verkarna kan leverera de produktutbildningar 

som Hissutskottet kravställt i sin bransch-
praxis. ”Vi hoppas att allt ska vara på plats till 
årsskiftet och därefter kan arbetet med auk-
torisering av hisstekniker påbörjas”, berättar 
Emma.

Hissutskottet har bjudit in de hissleve-
rantörer som utskottets medlemmar bestäl-
ler bygghissar från. Tillverkarna Alimak och 
GEDA (samt GEDAs återförsäljare i Sverige 
ByggVärmeMaskiner, BVM) har valt att delta i 
dessa möten och har enligt Emma tagit Hiss-
utskottets arbete och önskemål på stort allvar. 
Inga övriga hissleverantörer som man bjudit 
in har valt att närvara på dessa möten. 

UTBILDNINGSKRAV FÖR DE 
SOM ARBETAR MED BYGGHISSAR
För de som arbetar med eller monterar bygg-
hissar ställer Hissutskottet och Rentalföre-
tagen ett antal grundläggande utbildnings-
krav. Man anser att dessa personer skall vara 
utbildade i Första hjälpen/HLR, Fallskydd 
– grundkurs med information om räddning, 
Säkra lyft, Heta arbeten, Grundläggande 
elsäkerhet (in enlighet med Elsäkerhetsver-
kets föreskrifter och allmänna råd om elsä-
kerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet; 
ELSÄK-FS 2006:1), Safe Construction Train-
ing – Webbaserad kurs från Byggbranschens 
utbildningscenter samt Produktträning på 
aktuella hissmodeller. 

SOM EN ENAD BRANSCH 
SKAPAR VI EN HÅLLBAR FRAMTID
Emma och medlemmarna i Hissutskottet är 
nöjda över det arbete som man hittills åstad-
kommit i utskottet. ”Det som jag är mest 
stolt över i vårt arbete är att vi i utskottet gått 
samman som en enad bransch och lyckats 
få hisstillverkarna att prioritera ergonomin i 
sina agendor. Hisstillverkarna tar nu i mycket 
större utsträckning ergonomin i beaktan i sitt 
produktutvecklingsarbete. Jag ser fram emot 
att se resultatet av detta arbete när framtida 
hissar lanseras på marknaden. För oss är detta 
en mycket viktig fråga då hissmontage är en 
oerhört slitsam arbetsuppgift och vi alla vill 
verka som hållbara företag som säkerstäl-
ler våra anställdas långsiktiga hälsa”, säger 
Emma. Emma understryker att hon tror att 
de leverantörer som prioriterar denna fråga 
kommer att få en tydlig konkurrensfördel i 
framtiden jämfört med övriga leverantörer.

Framtidens arbete inom utskottet kom-
mer fortsatt ha fokus kring hur säkerheten 
kan förbättras för medarbetare och kunder. 
En annan viktig fråga är klimatet som mer 
och mer kommer genomsyra alla utskott 
inom Rentalföretagen framöver. Hur kan 
Rentalföretagen i sitt arbete bidra till att 
minska de negativa effekterna på vårt klimat? 
”Det är genom samverkan och aktivt arbete 

i våra utskott som vi kan ställa krav på våra 
leverantörer och oss själva som maskinuthy-
rare. Tillsammans kan vi snabbare driva på 
den positiva utvecklingen. Och återigen, de 
leverantörer som deltar i utskottens arbete 
tillsammans med oss maskinuthyrare får ett 
försprång och kan snabbare möta branschens 
krav och ligger då steget före”, säger Emma.

Men för den absolut närmast framtiden 
är arbetet att driva igenom branschpraxisen 
med kravprofil för hisstekniker som har hög-
sta prioritet.

Hissutskottet inom Rentalföretagen be-
står idag av sju maskinuthyrande företag vilka 
är Cramo, Ramirent, Renta, Skanska Rental, 
Lambertsson, Säve Hyrmaskiner och Lyft- & 
Byggmaskiner vilka regelbundet deltar i ut-
skottets möten. Deltar i utskottets möten 
gör även hisstillverkare som är partners till 
Rentalföretagen. Utskottet har också vid vissa 
möten gästats av företag som är medlemmar 
i STIB (branschföreningen Ställningsentre-
prenörerna). Hissutskottet har inga invals-
kriterier utan välkomnar alla de inblandade 
som önskar att vara med och engagera sig i 
de viktiga frågorna gällande bygghissar på ar-
betsplatserna.

”Hissutskottets viktigaste mål rent gene-
rellt är att skapa ökad säkerhet och införa för-
bättringar i användningen av bygghissar både 
för de som arbetar med bygghissar samt för 
våra kunder som dagligen åker i våra bygghis-
sar”, avslutar Emma Wändell, Hissutskottets 
sammankallande.
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Guarantee

5 Year Parts

topconpositioning.com

TP-L6G - Rörläggningslaser med 
GRÖNT laserljus, i mindre format (längd 
250 mm), ny teknik med appfunktion för 
enkel uppställning.

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

RL-H5A - Planlaser som är helt 
självnivellerande och även utrustad med 
lutningsfunktion.

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

THE BEST 
LASERS

AUTHORIZED DEALER

Helsingborg
040 - 49 03 40 www.blinken.eu

Karlstad
054 - 21 60 60

Göteborg
031 - 20 40 10

Stockholm
08 - 754 31 30

Ett nummer - i hela Sverige

020-46 46 00

• Akut slangservice på plats

• Förebyggande underhåll

• Kvalitetstestade produkter

Vi minimerar kostsamma driftstopp!

hydroscand.se

SLANG
EXPRESS
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D
e som håller i trådarna för produk-
tionen av hemsidan är Linda Hintze 
som jobbar med kommunikation och 
verksamhetsutveckling inom Rental-
företagen och Thomas Sandberg som 

är ett viktigt bollplank i arbetet och som är 
suppleant i Rentalföretagens styrelse och de-
påchef för Borås Maskinhjälp AB.

KLAR TILL ÅRSSKIFTET
Den nya hemsidan som har adressen www.
rentalforetagen.se beräknas att lanseras till 
årsskiftet 2021/2022. Arbetet med hemsidan 
påbörjades på allvar när sammanslagningen av 
branschföreningarna Swedish Rental Associa-
tion och Hyreskedjan var ett faktum i juni i år.

Linda Hintze berättar att den högsta prio-
riteten nu när arbetet med sidan är i full gång 
är skapa en digital mötesplats som tillfreds-
ställer Rentalföretagens medlemmar och dess 
partners behov. ”Vi vill skapa en hemsida för 
hela maskinuthyrningsbranschen och genom 
referensgruppen för nya hemsidan har alla 
god möjlighet att påverka detta”, säger Linda. 

Den nya hemsidan riktar sig främst till de 
som har verksamhet inom rental men den kom-
mer också att vara ett viktigt verktyg och en till-
gång för myndigheter, beslutsfattare, hyrestaga-
re och framtida medarbetare inom branschen.

STYRKOR OCH FÖRBÄTTRINGAR
Målet med den nya hemsidan är att göra den 
enkel att navigera och vara informativ. Det ska 
vara lättare att hitta det man söker som exem-
pelvis branschfrågor, hitta medlemmar och 
partners med kontaktuppgifter, rådgivning, 
medlemsförmåner och tjänster. Hemsidan skall 
också vara en tydlig källa till att skaffa sig känne-
dom om branschen och föreningen som sådan. 
”Hemsidan ska tydligt förmedla vilka vi är, att vi 
är seriösa och vad vi kan göra för samhället. Ett Linda Hintze. Thomas Sandberg.

syfte med hemsidan är också att öka intresset 
för branschen ur olika perspektiv”, säger Linda. 
Hon tillägger att det ska också vara enkelt och 
lättillgängligt att hålla sig uppdaterad. Genom 
ett förbättrat nyhetscenter kan medlemmar, 
partners och övriga intressenter hålla sig upp-
daterade om branschnyheter och event.

Den nya hemsidan ska på ett tydligt sätt 
presentera bredden i Rentalföretagens utbud 
och kompetens. Man vill med hemsidan lyfta 
fram vikten av samverkan med, och kunska-
pen hos föreningens leverantörspartners. 
Sammantaget ska hyrestagarna känna sig 
trygga och säkra i valet av en hyreslösning. 
Hemsidan skall också skapa kännedom om 
och öka intresset för branschen från olika 
perspektiv, inte minst rekrytering.

Både Linda och Thomas är övertygade om 
att den nya hemsidan kommer att bli en or-
dentlig uppgradering från de tidigare hemsi-
dorna www.swedishrental.se och www.hyres-
kedjan.se som den kommer att ersätta.   

”De tidigare hemsidorna har dock använts 
som utgångspunkt och det bästa av innehåll och 
funktion från sidorna kommer självklart att åter-
användas i den nya hemsidan”, säger Thomas.

PROJEKT- OCH REFERENSGRUPPER
Projektgruppen som jobbar med den nya hem-
sidan inledde arbetet med att undersöka och 
utvärdera Hyreskedjans och Swedish Rental 
Associations hemsidor. Genom utvärderingen 
kom man fram till ett flertal förbättringar där 
några av dem beskrivits ovan i texten.

Projektgruppen som jobbar med hemsi-
dan består, förutom Linda och Thomas, av en 
produktionsbyrå. Produktionsbyråns uppgift 
är att ansvara för den visuella identiteten samt 
utveckling och design av hemsidan medan refe-
rensgruppen ska fokusera på hemsidans innehåll 
och funktionalitet. Linda är tillsammans med 

Thomas projektledare med löpande förankring 
hos referensgruppen och styrelsen. Linda är som 
sagt ansvarig för kommunikation inom Rentalfö-
retagens kansli och har även en bakgrund inom 
programmering. Thomas har sedan tidigare varit 
ansvarig för Hyreskedjans hemsida. 

Referensgruppen representerar hemsi-
dans användare och består av en bra mix av 
representanter från Rentalföretagens med-
lemsföretag. Referensgruppen är ansvarig för 
att komma med förslag och idéer samt utvär-
derar och testar materialet under projektets 
gång. “Syftet med referensgruppen är att sä-
kerställa bra innehåll, funktioner och använ-
darvänlighet för våra medlemmar, partners 
och övriga intressenter”, berättar Linda.

Projektgruppens arbete startade redan i maj 
och de första mötena med referensgruppen hölls 
i juni. “Referensgruppen har kommit med många 
bra idéer som har presenterats för produktions-
byrån och byrån har i sin tur börjat jobba med ut-
veckling av hemsidan och design. Mycket kom-
mer att hända under hösten och vi ser fram emot 
att presentera resultatet”, säger Linda.  

”Eftersom hemsidan fortfarande är under 
utveckling finns det goda möjlighet att påverka 
hur den kommer att se ut. Vi välkomnar med-
lemmar och partners att kontakta mig eller 
Thomas om någon vill ingå i referensgruppen 
som arbetar med hemsidan”, avslutar Linda.

www.rentalforetagen.se

Det är full aktivitet på alla håll och 
kanter inom nya branschfören-
ingen Rentalföretagen och bland 
annat håller man på att bygga upp 
en helt ny hemsida. En transpa-
rent och informativ hemsida som 
kommer att bli ett viktigt verktyg 
för framförallt medlemmarna, 
partners och övriga intressenter.

Rentalföretagens nya hemsida beräknas 
klar till årsskiftet
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Kompaktutrustning

Nytt flexibelt, 
kraftfullt och 
KOMPAKT

Här tar SRTs Mikael 
Karlsson en titt på de nya 

kompaktmaskiner som 
lanserats den senaste 

tiden. Flera nya produk-
ter från stora tillverkare 

som JCB, Bobcat, Wacker 
Neuson och Komatsu.

JCB  

JCB har nyligen lanserat en 3,5-tons minigrä-
vare, 35Z-1, med så kallad ”zero tail swing”, 
samt en ny 3,6-tons konventionell modell, 
36C-1, en ny generation för att möta kunder-
nas efterfrågan.

35Z-1 är idealisk för arbete i trånga utrym-
men, vilket ger bättre skydd när motvikten 
roterar inom maskinens bredd. 36C-1 ger 
ökad produktivitet med ökad räckvidd, stabi-
litet och lyftprestanda.

Båda maskinerna drivs av en trecylindrig 
Steg 5/T4 Final Perkins-motor som levererar 
18,4 kW (24,6 hk).

JCB uppdaterar också alla sina 4- till 6-tons 
kompaktgrävare med Steg V-motorer.

KOMATSU  

Komatsu presenterar det senaste tillskottet 
i MR-5 serien, PC24MR-5, en kraftfull och 
mångsidig minigrävare med senaste EU Steg 
V-motor.

Hela MR5-serien är uppgraderad med en 
mängd förbättrade, kundanpassade funktio-
ner, såsom säkerhetsbältesindikator, en lät-
tillgänglig sekundär avstängningsbrytare och 
skyddade PPC-spakar som gör maskinen sä-

ker både för förare och åskådare. 
MR5-serien kan även fås med flertalet fa-

briksmonterade tillval, allt efter behov och 
önskemål, för att ge användaren största möj-
liga flexibilitet, tillförlitlighet och prestanda, 
dag in och dag ut.

Den stora ergonomiskt utformade arbets-
miljön, med ett brett säte, ger en bekväm och 
säker arbetsplats för alla förare.

JCB:s  nya 3,6-tons konventionell minigrävare, 36C-1.

Komatsu PC24MR-5, en kraftfull 
och mångsidig minigrävare med 
senaste EU Steg V-motor.
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Kompaktutrustning

Bobcat har nu lanserat företagets nya gene-
ration kompatibla minigrävare, den nya  R2-
serien med de nya modellerna E50z, E55z och 
E60 på 5-6 ton och Steg V-motorer. Leveran-
serna av de nya R2-minigrävarna startade ti-
digt under 2021.

Maskinerna i R2-serien erbjuder många 
nya, toppmoderna funktioner och alternativ: 
till exempel Bobcats unika, och prisbelönta, 
Advanced Selectable Auxiliary Control (A-
SAC) -system. Samt den innovativa tekniken 
Automatic Track Tensioning System (ATTS). 
Leveranserna av de första minigrävarna i R2-
serien började tidigt 2021.

E50z och E55z är utrustade med Bobcats 
unika Zero House Swing-funktion (ZHS), 
som ger ytterligare en skyddsnivå till standar-
den med zero tail swing-designen. 

Det ger full sinnesro när man använder 
maskinen i trånga utrymmen, nära väggar. 
Med ZHS förblir rotationen av den övre struk-
turen på E50z och E55z helt inom bandens av-
tryck. Detta inkluderar förskjutningscylinder 
för bomsvägning, främre hörn, handtag, lam-
por och till och med dörren i både öppna och 
stängda lägen.

Nya E60 är flaggskeppet i R2-serien i alla 
aspekter. Den här konventionella svängmo-

dellen har en kraftfullare motor, en större 
hytt och andra nya unika funktioner. I E60 
tillåter ett svansöverhäng på bara 280 mm 
maskinen att användas i trånga utrymmen. 
Detta säkerställer att maskinen är ett idealiskt 
verktyg för mycket krävande applikationer 
där prestanda har prioritet.

Bobcat har också introducerat företagets 
nya, små ledstyrda minilastare (SAL - small 
articulated loaders), L23 och L28. De erbjuder 
hög lyftkapacitet i trånga utrymmen, enkel 
att använda med enkla intuitiva kontroller 
och låg markstörning för arbete i alla typer av 
terräng. 

BOBCAT  

Bobcats nya minilastare L28.

Bocat E55z.

35
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Kompaktutrustning

Wacker Neuson har presenterat två nya band-
drivna minigrävare i 4- respektive 5-tonsklas-
sen, ET42 och EZ50. Z står för Zero Tail, dvs. 
utan bakre överhäng, som möjliggör ännu ef-
fektivare och bekvämare arbete.

Med den konventionella banddrivna gräv-
maskinen ET42 och den banddrivna grävma-

skinen utan bakre överhäng EZ50, erbjuder 
Wacker Neuson den idealiska kombinationen 
för hög prestanda, kompakta mått och kom-
fortabelt arbete.

Såväl den konventionella banddrivna gräv-
maskinen ET42 som grävmaskinen Zero Tail 
EZ50 är tack vare sina kompakta mått idea-

liska för trånga byggplatser. Grävmaskinen 
Zero Tail EZ50 tillåter ett särskilt säkert ar-
bete vid murar, vid vägkanter och andra be-
gränsningar.

Dessutom är lyftarmcylindern på båda 
grävmaskinerna skyddad mot skador genom 
ett kolvstångsskydd av flexibel plast. Tack 
vare det elastiska materialet blir det inga de-
formationer vid eventuell kontakt med sko-
pan, vilket sparar både reparationskostnader 
och tid. 

Förarhytterna på grävmaskinerna ET42 
och EZ50 är rymliga och konstruerade så att 
användaren har optimal sikt åt alla sidor, i 
synnerhet över det högra bandet och påbygg-
nadsredskapet. 

Maskinerna manövreras enkelt med 
joystick, Jog-Dial, 3,5-tums display och knapp-
sats. Via dessa manöverelement kan exempel-
vis de individuellt, nödvändiga mängderna av 
hydraulolja lagras och hämtas för varje på-
byggnadsredskap. 

Därigenom kan påbyggnadsredskapen 
växlas enkelt och komfortabelt samt und-
vika att skadas genom felaktigt inställda 
oljemängder. En mobiltelefonshållare med 
USB-funktion, radio med högtalare och en 
kraftfull luftkonditioneringsanläggning är 
ytterligare egenskaper som gynnar använ-
daren.

Zero Tail-grävmaskinen EZ50 har i år 
också belönats med Red Dot i den ansedda 
utmärkelsen Red Dot Award: Product De-
sign. Red Dot Award mottager årligen mer än 
18 000 nomineringar från designers, företag 
och organisationer i över 70 länder till en av 
världens största och mest välrenommerade 
designtävling. 

Red Dot Award utdelas årligen av tyska 
Design Zentrum Nordrhein Westfalen.

WACKER NEUSON

Wacker Neuson har presenterat två nya banddrivna minigrävare 
i 4- respektive 5-tonsklassen, ET42 och EZ50. Z står för Zero Tail.
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UTVECKLAT  
FÖR EXTREMT  
KRÄVANDE 
ARBETSUPPGIFTER
För yrkesanvändare är produktivitet 
och säkerhet nyckeln till framgång. Vår 
förmåga att utveckla lösningar som håller 
jämna steg med alla tänkbara typer av 
jobb är en grundläggande förutsättning. 
De batteridrivna verktygssystemen 
MX FUEL™, M18™ och M12™ från 
MILWAUKEE® kompletterar varandra och 
erbjuder rätt mix av kraft, prestanda och 
drifttid för varje typ av arbetsuppgift.

MX-FUEL™ revolutionerar marknaden för 
byggmaskiner genom att leverera den 
prestanda, drifttid och hållbarhet som 
efterfrågas av yrkesanvändare – utan 
riskerna förknippade med utsläpp, buller, 
vibrationer och utan den frustration 
som upplevs i samband med underhåll 
av bensindrivna verktyg. Egenskaper 
som överträffar förväntningarna på 
batteridrivna verktyg idag.

SKANNA OCH SE 
TESTVIDEOR

BANBRYTANDE 

Detta system överträffar begränsningarna 
hos bensin- och nätdrivna verktyg och 
erbjuder användarna en förstklassig 
upplevelse. Vi flyttar fram gränserna för 
vad som är möjligt med batteridrivna 
byggmaskiner.

ANVÄNDAR-
FOKUSERAT 

Med MX FUEL™ kan Milwaukee Tool  
erbjuda högpresterande batteridrivna  
byggmaskiner till nya användnings-områden 
som löser mycket av problematiken kring 
traditionell bensin- och nätdriven utrustning.

ETT SYSTEM  
Vi är fast beslutna att skydda våra 
användares investeringar genom att 
erbjuda högpresterande lösningar som 
är fullt kompatibla med MX FUEL™ 
REDLITHIUM™-batterier.
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MX FUEL™ erbjuder inte bara kraft i 
samma klass som bensin- och nätdrivna 
byggmaskiner – det genererar dessutom 
NOLL utsläpp. 

Tack vare att denna nya plattform
eliminerar avgaser och utsläpp kan 
användaren minska sitt koldioxidavtryck 
och förbättra hälsan och säkerheten 
eftersom hälsofarliga avgaser, buller och 
vibrationer förknippade med traditionella 
byggmaskiner har eliminerats.

Som ett resultat av detta ökar 
produktiviteten då utrustningen kan 
användas inomhus, i schakt, tunnlar 
och till och med i gruvor utan att 
användarna utsätts för avgaser. Det 
här systemet sparar inte bara tid för 
slutanvändaren eftersom man slipper 
tankning och uppstart, utan ger även 
kostnadsbesparingar tack vare minskad 
bränsleförbrukning och minskat 
motorunderhåll. 

Jämför man MX FUEL™ med direkta
bensindrivna motsvarigheter så kan
användaren spara atmosfären från 
utsläpp på upp till 526 kg CO2 på ett år. 

INGEN BLANDNING
AV BENSIN OCH 
OLJA

INGET  
MOTORUNDERHÅLL

INGET 
STARTSNÖRE

INGA AVGASER

N LL
UTSLÄPP

HEAVY DUTY-GARANTI

MILWAUKEE®-verktyg och batterier levereras med 1 års standardgaranti. 
Garantiförlängningar genomförs på milwaukeetool.se

Garantin för MX FUEL™-verktyg kan förlängas från 1 år till högst 2 år (1+1). 

MX-FUEL™-batterier har 1 års garanti som standard och kan förlängas till 
högst 2 år (1+1). Förlängning av garantin kräver registrering online inom 30 
dagar från inköpsdatumet.

Alla verktyg från MILWAUKEE® testas i enlighet med en omfattande 
certifierad process innan de lämnar fabriken och garanteras vara  
”NOTHING BUT HEAVY DUTY™”.

På Milwaukee Tool är vi mycket stolta över produkterna och tjänsterna som 
vi kan erbjuda våra professionella kunder. Garantiförlängning finns endast 
tillgänglig i de länder som listas på vår webbplats för garantiregistrering. 
Den förlängda garantin omfattar inte produkter som används inom 
maskinuthyrningsbranschen eller batteriladdare och tillbehör.  
För fullständiga villkor besök milwaukeetool.se
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REDLITHIUM™-  
BATTERIER

Branschledande inom litiumjon-teknik

Patenterad konstruktion som skyddar 
mot stötar, vatten och tuffa miljöer

Robust elektronik som optimerar 
prestanda för alla verktygs- och 
batterikombinationer

1

REDLINK PLUS™-  
ELEKTRONIK

Branschens mest avancerade system 
för verktygselektronik

Skyddar utrustningen med 
unikt överhettnings- och 
överbelastningsskydd

Inbyggd komponentkommunikation som 
optimerar prestanda

2 KOLBORSTFRI 
POWERSTATE™-MOTOR

Utvecklad för varje verktygs unika behov

Optimerad för en perfekt kombination av 
prestanda, hållbarhet och produktivitet

Konstruerad med maximalt 
magnetinnehåll och högklassiga 
permanentmagneter för optimerade 
verktygsprestanda

3

OSLAGBAR 
TEKNIK*

* På marknaden för byggutrustning från och med februari 2020
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ALLA MX FUEL™-
VERKTYG SAMT 
MXF XC406-
BATTERIET HAR 
INTEGRERAD 
ONE-KEY™

milwaukeetool.se

ONE-KEY™ är en digital plattform för verktyg 
och utrustning som är framtagen för att 
effektivisera arbetet.

Spåra, hantera och skydda din utrustning 
via en mobilenhet eller dator med hjälp av ett 
stort Bluetooth®-spårningsnätverk. Vid stöld 
eller förlust kan verktyget spärras på distans.

Mer information finns på  
milwaukeetool.se/one-key



VÄRLDSLEDANDE INOM UTVECKLING AV LITHIUMBATTERIER

UTRUSTNINGS-
SYSTEM

milwaukeetool.se

OÖVERTRÄFFAD BATTERIKONSTRUKTION
MX FUEL™ REDLITHIUM™-batterier har trippelskyddad konstruktion 
med slagtåligt gummiskyddat skal och slittålig kärna som är väl 
skyddad mot fallskador, vibrationer, vatten och extrema temperaturer. 
Detta förbättrar dramatiskt hållbarheten i de mest tuffa förhållandena.

AVANCERAD ELEKTRONIK
REDLINK™-elektroniken tillhandahåller branschledande 
kommunikation mellan batteriet, maskinen och laddaren som 
säkerställer optimal utrustningskompatibilitet, prestanda och 
batteritid.

VÄRLDSLEDANDE BATTERICELLTEKNIK
MX FUEL™ REDLITHIUM™-batterier utnyttjar den mest 
högpresterande och högkvalitativa litiumjon-tekniken, som 
har utvecklats genom nära samarbete med världens ledande 
battericellsutvecklare. MILWAUKEE® säkerställer optimal prestanda 
och livslängd för de mest krävande användningsområdena 
genom noggrann testning i Milwaukee Tools egna avancerade 
batterilaboratorium.

BATTERIER  
OCH LADDARE

MXF XC406 MXF CP203

Kompatibilitet Passar all MX FUEL™-utrustning Passar all MX FUEL™-utrustning

Laddningstid 90 minuter 55 minuter

Kapacitet  6.0 Ah 3.0 Ah

Batteriindikator Ja Ja

REDLINK™-elektronik Ja Ja

ONE-KEY™-kompatibel Ja Nej

Artikelnummer 4933471837 4933471838

MXF C

Kompatibilitet CP + XC-batterier

Laddningstid MXF CP406 – 90 minuter, MXF CP203 – 55 minuter

Inbyggd fläkt Ja

REDLINK™-elektronik Ja

Individuell cellövervakning Ja

Artikelnummer 4933471839
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	Laddar ett MXF CP203 batteri på 55 minuter

	Laddar ett MXF XC406 batteri på 90 minuter

	REDLINK™-elektroniken optimerar laddningshastigheten 
(4,5 A/h) för varje batteri vilket minimerar laddningstiden

	En inbyggd fläkt optimerar laddningstid och prestanda

	En LED-indikator visar återstående laddning från 80 %  
för 30/55 minuter (CP/XC)

	Inbyggt bärhandtag

	MX FUEL™ REDLITHIUM™-batterier utnyttjar den mest 
högpresterande och högkvalitativa litiumjon-tekniken

	Levererar nätdriven effekt i ett kompakt och bärbart 
batteri som gör det möjligt att arbeta på platser som är 
svåråtkomliga med nätdrivna verktyg

	MX FUEL™ REDLITHIUM™-batterier har en unik konstruktion 
som skyddar mot fallskador, vibrationer, vatten och 
extrema temperaturer

	Fungerar ned till -28,0 °C

	Det avancerade elektroniskt styrda 
strömförsörjningssystemet kommunicerar med verktyget  
för att ge full effekt i förhållande till maximal hållbarhet

	Gör det möjligt att använda verktyg i slutna utrymmen såväl 
inomhus som i schakt och diken

	Erbjuder nya möjligheter jämfört med bensindrivna verktyg

	ONE-KEY™-verktygsspårning och säkerhet erbjuder 
en molnbaserad plattform för både platsspårning och 
stöldskydd

	MX FUEL™ REDLITHIUM™-batterier utnyttjar den mest 
högpresterande och högkvalitativa litiumjon-tekniken

	Levererar nätdriven effekt i ett kompakt och bärbart 
batteri som gör det möjligt att arbeta på platser som är 
svåråtkomliga med nätdrivna verktyg

	MX FUEL™ REDLITHIUM™-batterier har en unik konstruktion 
som skyddar mot fallskador, vibrationer, vatten och 
extrema temperaturer

	Fungerar ned till -28,0 °C

	Det avancerade elektroniskt styrda 
strömförsörjningssystemet kommunicerar med verktyget  
för att ge full effekt i förhållande till maximal hållbarhet

	Gör det möjligt att använda verktyg i slutna utrymmen såväl 
inomhus som i schakt och diken

	Erbjuder nya möjligheter jämfört med bensindrivna verktyg

MXF NRG-406

MX FUEL™ BATTERI-KIT
Artikelnummer: 4933479160

	Innehåller: 2 x MXF XC406-
batterier, MXF C laddare

MXF XC-2406

MX FUEL™ 
BATTERI-KIT
Artikelnummer: 4933479162

	Innehåller: 2 x MXF XC406-batterier

MXF CP-2203

MX FUEL™ 
BATTERI-KIT
Artikelnummer: 4933479161

	Innehåller: 2 x MXF CP203-batterier

MXF XC406

MX FUEL™ 
REDLITHIUM™ 
6,0 AH-BATTERI
Artikelnummer: 4933471837

MXF CP203

MX FUEL™ 
REDLITHIUM™ 
3,0 AH-BATTERI
Artikelnummer: 4933471838

MXF C

MX FUEL™ 
LADDARE™

Artikelnummer: 4933471839



FUNKTIONER
	MX FUEL™ ryggburna betongvibrator är den 

idealiska lösningen när du arbetar med större 
ytor. Med prestanda som motsvarande AC-
versioner men utan krångel med strömkablar 
och tillgängligheten av strömuttag på 
arbetsplatsen 

	Kraft nog för att driva upp till Ø 63 mm 
huvuden med mer än 11 000 VPM

	Den modulära designen gör det enkelt att ta 
separera ryggsäcken för arbete med väggar 
och pelare

	Fungerar med upp till 6,4 m långa slangar 
och huvuden på upp till Ø 63 mm utan att 
prestandan påverkas

	Den trådlösa fjärrkontrollen ger dig möjlighet 
att slå på maskinen från upp till 9 meter, för 
mer frihet vid användning av långa slangar 

	Nästa generations MX-FUEL™ kolborstfri 
POWERSTATE™-motor, REDLINK PLUS™-
elektronik och REDLITHIUM™-batterier ger 
oslagbara prestanda, hållbarhet och drifttid  
för tunga arbetsuppgifter

	ONE-KEY™ erbjuder en molnbaserad 
inventariehanteringshanteringsplattform 
som stöder både platsspårning och fungerar 
stöldförebyggande

	Levereras med fjärrkontroll

	Systemtillbehör, huvuden och slangar finns 
tillgängliga separat

SPECIFIKATIONER

Kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ 
15 l betongspraytank (M18 BPFP-CCST)

se sida 11 för mer information om  
M18 BPFPH-0

REDLINK PLUS™- 
ELEKTRONIK

POWERSTATE™ 
KOLBORSTFRI
MOTOR

REDLITHIUM™- 

BATTERIER

TILLGÄNGLIG MED
2 BATTERIER

KITVERSION

UPP TILL 40 M³

PÅ ETT MXF XC406-BATTERI OCH  
ETT 38 MM-HUVUD OCH EN 2 M-SLANG

BETONG
HÖGRE

MED KORTARE ETABLERINGSTID
PRODUKTIVITETHUVUDEN UPP TILL 63 MM

KRAFT NOG FÖR

milwaukeetool.se

MXF CVBP-0 MXF CVBP-602 MXF CVBPKIT-602

Vibrationer (vpm) 11,200 11,200 11,200

Storlek (L x W x H) (mm) 320 x 320 x 680 320 x 320 x 680 320 x 320 x 680

Vikt med batteri (kg) - 15.7 15.7

Standardutrustning 1 x Fjärrkontroll 1 x Fjärrkontroll 1 x Fjärrkontroll, 1 x MXF CVS-2 m,
1 x MXF CVH-38 mm

Levereras med Utan batterier och laddare, utan väska 2 x MXF XC406 Batteri, MXF C laddare,  
utan väska

2 x MXF XC406 Batteri, MXF C laddare, utan 
väska

Artikelnummer 4933479595 4933479591 4933479593

MXF CVBP

MX FUELTM  
RYGGBUREN  
BETONG- 
VIBRATOR

KOMMER 
Q1 2022



FUNKTIONER
	MX FUEL™ ryggburna betongvibrator är den 

idealiska lösningen när du arbetar med större 
ytor. Med prestanda som motsvarande AC-
versioner men utan krångel med strömkablar 
och tillgängligheten av strömuttag på 
arbetsplatsen 

	Kraft nog för att driva upp till Ø 63 mm 
huvuden med mer än 11 000 VPM

	Den modulära designen gör det enkelt att ta 
separera ryggsäcken för arbete med väggar 
och pelare

	Fungerar med upp till 6,4 m långa slangar 
och huvuden på upp till Ø 63 mm utan att 
prestandan påverkas

	Den trådlösa fjärrkontrollen ger dig möjlighet 
att slå på maskinen från upp till 9 meter, för 
mer frihet vid användning av långa slangar 

	Nästa generations MX-FUEL™ kolborstfri 
POWERSTATE™-motor, REDLINK PLUS™-
elektronik och REDLITHIUM™-batterier ger 
oslagbara prestanda, hållbarhet och drifttid  
för tunga arbetsuppgifter

	ONE-KEY™ erbjuder en molnbaserad 
inventariehanteringshanteringsplattform 
som stöder både platsspårning och fungerar 
stöldförebyggande

	Levereras med fjärrkontroll

	Systemtillbehör, huvuden och slangar finns 
tillgängliga separat

SPECIFIKATIONER

Kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ 
15 l betongspraytank (M18 BPFP-CCST)

se sida 11 för mer information om  
M18 BPFPH-0

REDLINK PLUS™- 
ELEKTRONIK

POWERSTATE™ 
KOLBORSTFRI
MOTOR

REDLITHIUM™- 

BATTERIER

TILLGÄNGLIG MED
2 BATTERIER

KITVERSION

UPP TILL 40 M³

PÅ ETT MXF XC406-BATTERI OCH  
ETT 38 MM-HUVUD OCH EN 2 M-SLANG

BETONG
HÖGRE

MED KORTARE ETABLERINGSTID
PRODUKTIVITETHUVUDEN UPP TILL 63 MM

KRAFT NOG FÖR

milwaukeetool.se

MXF CVBP-0 MXF CVBP-602 MXF CVBPKIT-602

Vibrationer (vpm) 11,200 11,200 11,200

Storlek (L x W x H) (mm) 320 x 320 x 680 320 x 320 x 680 320 x 320 x 680

Vikt med batteri (kg) - 15.7 15.7

Standardutrustning 1 x Fjärrkontroll 1 x Fjärrkontroll 1 x Fjärrkontroll, 1 x MXF CVS-2 m,
1 x MXF CVH-38 mm

Levereras med Utan batterier och laddare, utan väska 2 x MXF XC406 Batteri, MXF C laddare,  
utan väska

2 x MXF XC406 Batteri, MXF C laddare, utan 
väska

Artikelnummer 4933479595 4933479591 4933479593

MXF CVBP

MX FUELTM  
RYGGBUREN  
BETONG- 
VIBRATOR

KOMMER 
Q1 2022

PRODUKTIVITET

milwaukeetool.se

60 CM EJ MAGNETISK 120 CM EJ MAGNETISK 180 CM EJ MAGNETISK

4932459893 4932459894 4932459895

RIVNINGSHANDSKAR PREMIUM SKYDDSGLASÖGON- KLARA VARSELVÄST PREMIUM - GUL

M: 4932471908 / L: 4932471909 /
XL: 4932471910 / XXL: 4932471911 4932471885 S / M: 4932471895 / L / XL: 4932471896 

2XL / 3XL: 4932471897

MXF CVS -  
Vibratorslang 2 m

Längd (m) 2

Rekommenderas för Grunder, golv och fundament

Artikelnummer 4932478611

MXF CVH -  
Vibratorhuvud 38 mm

Diameter (mm) 38

Artikelnummer 4932478612

MXF CVH -  
Vibratorhuvud 50 mm

Diameter (mm) 50

Artikelnummer 4932478613

MXF CVS -  
Vibratorslang 4 m

Längd (m) 4

Rekommenderas för Väggar  &  pelare

Artikelnummer 4932478610

BYGG DITT
EGET KIT

REDSTICK™  
BETONGVATTENPASS

MXF CVBP-602

MX FUEL™ 
RYGGBUREN 
BETONG-
VIBRATOR
Artikelnummer: 4933479591



FUNKTIONER
	Världens första batteridrivna 350 mm 

kapmaskin, med kraft nog att kapa armerad 
betong med 350 mm kapskiva

	Snabbare kapning från start till slut: 
Knappstart på endast 3 sekunder gör att 
du slipper blanda bensin och olja samt 
underhålla bensinmotorer

	Slipp huvudvärk från avgaser: Kan användas 
inomhus tack vare avgasfri drift

	Prestanda i bensindriven klass med ett 
maximalt obelastat varvtal på 5 350 varv/min 
och 125 mm kapdjup

	Tystare än motsvarande bensindrivna 
kapmaskiner, med låga motorvibrationer  
och välbalanserad vikt

	Verktygsfritt sprängskydd och inbyggd 
slanganslutning för våtkapning som är 
kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ 
vattenspraytank

	Kapvagnen MXF COSC finns som tillbehör  
för att säkerställa raka snitt

	Nästa generations MX-FUEL™ kolborstfri 
POWERSTATE™-motor, REDLINK PLUS™-
elektronik och REDLITHIUM™-batteri ger 
oslagbara prestanda, hållbarhet och drifttid  
för tunga arbetsuppgifter

	ONE-KEY™-verktygsspårning och säkerhet 
erbjuder en molnbaserad plattform för både 
platsspårning och stöldskydd

	Levereras med HUDD 350 mm diamantklinga 
(4932471985) och väska till batterier och 
laddare

SPECIFIKATIONER

REDLITHIUM™-  
BATTERIER

REDLINK PLUS™-  
ELEKTRONIK

KOLBORSTFRI  
POWERSTATE™- 
MOTOR

INGA
AVGASERKAPNING

SNABBARE
FRÅN START TILL SLUT

SAMMA KAPDJUP
SOM HOS BENSINDRIVNA 
MOTSVARIGHETER

milwaukeetool.se

MXF COS350

MX FUELTM  
350 MM KAPMASKIN

MXF COS350-0 MXF COS350-602

Obelastad hastighet (varv/min) 5350 5350

Skivdiameter (mm) 350 350

Max kapdjup (mm) 125 125

Vikt med batteri (kg) - 16.7

Levereras med Utan batterier, laddare eller väska. 2 x MXF XC406 batterier, 1 x MXF C laddare. Utan väska.

Artikelnummer 4933478984 4933464881

TILLGÄNGLIG MED
2 BATTERIER

KITVERSION



FUNKTIONER
	Världens första batteridrivna 350 mm 

kapmaskin, med kraft nog att kapa armerad 
betong med 350 mm kapskiva

	Snabbare kapning från start till slut: 
Knappstart på endast 3 sekunder gör att 
du slipper blanda bensin och olja samt 
underhålla bensinmotorer

	Slipp huvudvärk från avgaser: Kan användas 
inomhus tack vare avgasfri drift

	Prestanda i bensindriven klass med ett 
maximalt obelastat varvtal på 5 350 varv/min 
och 125 mm kapdjup

	Tystare än motsvarande bensindrivna 
kapmaskiner, med låga motorvibrationer  
och välbalanserad vikt

	Verktygsfritt sprängskydd och inbyggd 
slanganslutning för våtkapning som är 
kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ 
vattenspraytank

	Kapvagnen MXF COSC finns som tillbehör  
för att säkerställa raka snitt

	Nästa generations MX-FUEL™ kolborstfri 
POWERSTATE™-motor, REDLINK PLUS™-
elektronik och REDLITHIUM™-batteri ger 
oslagbara prestanda, hållbarhet och drifttid  
för tunga arbetsuppgifter

	ONE-KEY™-verktygsspårning och säkerhet 
erbjuder en molnbaserad plattform för både 
platsspårning och stöldskydd

	Levereras med HUDD 350 mm diamantklinga 
(4932471985) och väska till batterier och 
laddare

SPECIFIKATIONER

REDLITHIUM™-  
BATTERIER

REDLINK PLUS™-  
ELEKTRONIK

KOLBORSTFRI  
POWERSTATE™- 
MOTOR

INGA
AVGASERKAPNING

SNABBARE
FRÅN START TILL SLUT

SAMMA KAPDJUP
SOM HOS BENSINDRIVNA 
MOTSVARIGHETER

milwaukeetool.se

MXF COS350

MX FUELTM  
350 MM KAPMASKIN

MXF COS350-0 MXF COS350-602

Obelastad hastighet (varv/min) 5350 5350

Skivdiameter (mm) 350 350

Max kapdjup (mm) 125 125

Vikt med batteri (kg) - 16.7

Levereras med Utan batterier, laddare eller väska. 2 x MXF XC406 batterier, 1 x MXF C laddare. Utan väska.

Artikelnummer 4933478984 4933464881

TILLGÄNGLIG MED
2 BATTERIER

KITVERSION

milwaukeetool.se

	M18™ SWITCH TANK™ 15 l ryggburet sprayaggregat 
är branschens första system med utbytbara tankar 
utan manuell pumpning

	Konstruktionen med utbytbara tankar isolerar 
pumpen, slangen och munstycket, så att 
slitdelarna hålls åtskilda från M18™ SWITCH TANK™ 
sprayaggregat basenhet

	120 PSI (8,27 Bar) pumptryck

	Upp till 2 timmar drifttid (12 tankar eller fler) med 
M18™ 4,0 Ah-batteri

	Fullt kompatibel med SWITCH TANK™

	Vattenspraytank för effektiv bevattning vid 
betongkapning och borrning. Även utmärkt 
för spolning av slam på ytor och utrustning

	Halvtransparent tank med graderingar som 
visar mängden vätska i tanken

	Lock med handtag och stor öppning som 
gör det enkelt att transportera tanken och 
fylla på vatten

	SCS41/350 x 4 x 25,4 mm

	Endast lämplig för stål

	CCS41/350 x 4 x 25,4 mm  

	Lämplig för abrasiva stenmaterial och gjutjärnsrör 

MXF COSC

MX FUEL™ 
KAPVAGN
Artikelnummer: 4933464883

M18 BPFPH-0

M18™ SWITCH TANK™

Artikelnummer: 4933464961

M18 BPFP-WST

15 L VATTEN- 
SPRAYTANK
Artikelnummer: 4933464965

HUDD HARD UNIVERSAL

MAXIMAL HASTIGHET, 
LÅNG LIVSLÄNGD, 
LÅGA VIBRATIONER!

	Universalkapskivor för en mängd olika material

	Klassade i två kategorier för maximal livslängd 

	8 mm segmenthöjd för att säkerställa lång 
livslängd

	Lasersvetsade segment för bäst prestanda    

	Låg vibration

	Kapvagn med låg vikt för 350 mm kapmaskin, för raka snitt med fullt 
sågdjup på 125 mm

	Justerbart handtag och lättillgängligt kapdjupsreglage möjliggör 
enhandsanvändning

	Verktygsfri montering av maskin och vattentanksanslutning som är 
kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ vattenspraytank

	Full mobilitet med plats för reservbatteri

	Lätt att fälla ihop för transport och förvaring

	Levereras med självtryckstank på 11,4 liter

Typ Skivdiameter 
(mm)

Hålstorlek  
(mm)

Segmenthöjd 
(mm)

Kapbredd  
(mm)

Artikel-  
nummer

STEELHEAD™ 350 350 25,4 4 2,8 4932471988

	STEELHEAD™ är bäst lämpad för stål och rostfritt stål.  
Även lämplig för kraftigt armerad betong

	Hög densitet av hårdlödda diamanter säkerställer en mycket aggressiv 
kapningsprocess

	Tack vare dess mångsidighet och utmärkta prestanda är diamantkapskivan  
även idealisk för brandkår och vid räddningsarbete

PREMIUM  
STEELHEAD™ 
KAPSKIVA

TUNN KAPSKIVA  
FÖR METALL
Artikelnummer: 4932471989

TUNN KAPSKIVA  
FÖR STEN/ 
GJUTJÄRN
Artikelnummer: 4932472264

PREMIUM  
SPEEDCROSS HUDD

Typ Skivdiameter 
(mm)

Hålstorlek  
(mm)

Segmenthöjd 
(mm)

Kapbredd  
(mm)

Artikel-  
nummer

HUDD 350 350 25,4 8 2,6 4932471985

Typ Skivdiameter 
(mm)

Hålstorlek  
(mm)

Segmenthöjd 
(mm)

Kapbredd  
(mm)

Artikel-  
nummer

DUH 350 350 25,4 10 2,8 4932471986

	En högkvalitativ lasersvetsad kapskiva med exceptionell prestanda i hårda 
material som hård betong, marksten och byggstensprodukter

DIAMANT- 
KAPSKIVA DUH



Kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ 
– se sidan 11 för mer information

REDLITHIUM™-  
BATTERIER

REDLINK PLUS™-  
ELEKTRONIK

KOLBORSTFRI  
POWERSTATE™- 
MOTOR

TILLGÄNGLIG MED
2 BATTERIER

KITVERSION

milwaukeetool.se

FUNKTIONER
	Underlättar håltagning genom att leverera 

nätdriven prestanda med en maximal 
håldiameter på 152 mm, både vått och torrt

	Två växlar för många användningsområden, 
med laseretsade hastighets- och 
kapacitetsmarkeringar på metallhuset

	Hastighet 1: upp till 75 mm diameter våt- och 
torrborrning vid 1 600 varv/min

	Hastighet 2: 76 till 152 mm diameter våt- och 
torrborrning vid 800 varv/min

	Patenterad AUTOSTOP™-koppling ger 
klassledande skydd och förhindrar överslag 
om borret fastnar

	Inbyggd vattenpass-sensor hjälper 
användaren att borra rakt

	Inbyggd tryckmätare gör det möjligt att 
optimera borrhastigheten

	Inbyggd batteriindikator gör det möjligt 
att se batterikapaciteten under hela 
borrningsprocessen

	Inbyggd slanganslutning för våtborrning som 
är kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ 
vattenspraytank

	1 1/4˝ UNC + 1/2˝ G borrfäste som passar de 
flesta kärnborrar, med friktionsskiva som gör 
det enkelt att byta kärnborr

	Diamantborrstativ MXF DR255TV med  
60 mm krage finns som tillbehör – 60 mm-
fästet på diamantborren passar de flesta 
universalborrstativ

	Nästa generations MX-FUEL™ kolborstfri 
POWERSTATE™-motor, REDLINK PLUS™-
elektronik och REDLITHIUM™-batteri ger 
oslagbara prestanda, hållbarhet och drifttid  
för tunga arbetsuppgifter

	ONE-KEY™-verktygsspårning och säkerhet 
erbjuder en molnbaserad plattform för både 
platsspårning och stöldskydd

UNDERLÄTTAD

HÅLTAGNING
ÖKAD

TACK VARE KORTARE MONTERINGSTID
PRODUKTIVITET

MXF DCD150-0C MXF DCD150-302C MXF DCD150-302C KIT

Obelastad hastighet (varv/min) 0 – 800 / 0 – 1600 0 – 800 / 0 – 1600 0 – 800 / 0 – 1600

Borrkapacitet i betong första/andra växel (mm) 76 – 152 / 25 – 76 76 – 152 / 25 – 76 76 – 152 / 25 – 76

Verktygsfäste 1 1/4˝ UNC + 1/2˝ G 1 1/4˝ UNC + 1/2˝ G 1 1/4˝ UNC + 1/2˝ G 

Standardutrustning Avtryckarlås, sidohandtag Avtryckarlås, sidohandtag Avtryckarlås, sidohandtag, MXF 
DR255TV borrstativ

Vikt med batteri (kg) - 12.4 12.4

Levereras med 2 x MXF CP203 batterier,  
1 x MXF C laddare, väska

2 x MXF CP203 batterier,  
1 x MXF C laddare, väska

Artikelnummer 4933478986 4933464887 4933471835

SPECIFIKATIONER

BORRA HÅL 
PÅ UPP TILL
152 MM

MXF DCD150

MX FUELTM  
150 MM DIAMANT-
BORRMASKIN



Kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ 
– se sidan 11 för mer information

REDLITHIUM™-  
BATTERIER

REDLINK PLUS™-  
ELEKTRONIK

KOLBORSTFRI  
POWERSTATE™- 
MOTOR

TILLGÄNGLIG MED
2 BATTERIER

KITVERSION

milwaukeetool.se

FUNKTIONER
	Underlättar håltagning genom att leverera 

nätdriven prestanda med en maximal 
håldiameter på 152 mm, både vått och torrt

	Två växlar för många användningsområden, 
med laseretsade hastighets- och 
kapacitetsmarkeringar på metallhuset

	Hastighet 1: upp till 75 mm diameter våt- och 
torrborrning vid 1 600 varv/min

	Hastighet 2: 76 till 152 mm diameter våt- och 
torrborrning vid 800 varv/min

	Patenterad AUTOSTOP™-koppling ger 
klassledande skydd och förhindrar överslag 
om borret fastnar

	Inbyggd vattenpass-sensor hjälper 
användaren att borra rakt

	Inbyggd tryckmätare gör det möjligt att 
optimera borrhastigheten

	Inbyggd batteriindikator gör det möjligt 
att se batterikapaciteten under hela 
borrningsprocessen

	Inbyggd slanganslutning för våtborrning som 
är kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ 
vattenspraytank

	1 1/4˝ UNC + 1/2˝ G borrfäste som passar de 
flesta kärnborrar, med friktionsskiva som gör 
det enkelt att byta kärnborr

	Diamantborrstativ MXF DR255TV med  
60 mm krage finns som tillbehör – 60 mm-
fästet på diamantborren passar de flesta 
universalborrstativ

	Nästa generations MX-FUEL™ kolborstfri 
POWERSTATE™-motor, REDLINK PLUS™-
elektronik och REDLITHIUM™-batteri ger 
oslagbara prestanda, hållbarhet och drifttid  
för tunga arbetsuppgifter

	ONE-KEY™-verktygsspårning och säkerhet 
erbjuder en molnbaserad plattform för både 
platsspårning och stöldskydd

UNDERLÄTTAD

HÅLTAGNING
ÖKAD

TACK VARE KORTARE MONTERINGSTID
PRODUKTIVITET

MXF DCD150-0C MXF DCD150-302C MXF DCD150-302C KIT

Obelastad hastighet (varv/min) 0 – 800 / 0 – 1600 0 – 800 / 0 – 1600 0 – 800 / 0 – 1600

Borrkapacitet i betong första/andra växel (mm) 76 – 152 / 25 – 76 76 – 152 / 25 – 76 76 – 152 / 25 – 76

Verktygsfäste 1 1/4˝ UNC + 1/2˝ G 1 1/4˝ UNC + 1/2˝ G 1 1/4˝ UNC + 1/2˝ G 

Standardutrustning Avtryckarlås, sidohandtag Avtryckarlås, sidohandtag Avtryckarlås, sidohandtag, MXF 
DR255TV borrstativ

Vikt med batteri (kg) - 12.4 12.4

Levereras med 2 x MXF CP203 batterier,  
1 x MXF C laddare, väska

2 x MXF CP203 batterier,  
1 x MXF C laddare, väska

Artikelnummer 4933478986 4933464887 4933471835

SPECIFIKATIONER

BORRA HÅL 
PÅ UPP TILL
152 MM

MXF DCD150

MX FUELTM  
150 MM DIAMANT-
BORRMASKIN

milwaukeetool.se

MX FUEL™  
THIN KERF
DIAMANTBORRAR 
FÖR VÅTBORRNING

MXF DR255TV

MX FUEL™  

PREMIUM DIAMANT-
BORRSTATIV
Artikelnummer: 4933472247

10 L VATTENTANK
Artikelnummer: 4932399726

VATTEN-
UPPSAMLINGSRING
Artikelnummer: 4932399727

VAKUUMPUMP
Artikelnummer: 4932352094

EXTRA 
VAKUUMTÄTNING
Artikelnummer: 4931400613

STATIV- 
MONTERINGSSATS
Artikelnummer: 4932399731

	Diamantsegment optimerade för batteridrivna  
MX FUEL™-verktyg

	Optimerade för nätdrivna diamantborrmaskiner på  
upp till 2200W

	10 mm lasersvetsade segment för oslagbar livslängd

	Standard 1/2˝ G-fäste på mindre diametrar och standard  
1 1/4˝ UNC-fäste på större diametrar

	För borrning av hål upp till Ø 250 mm – extra 
lång pelare för användning med MILWAUKEE® 
batteridrivna MXF DCD150 diamantborrmaskin

	Inbyggd vakuumbottenplatta möjliggör 
vakuumbaserad eller traditionell förankring  
av stativet

	Universalfäste för borrmotor, 60 mm      

	Betongmonteringssats ingår  
(artikelnummer: 4932399731)

Diameter 
(mm)

Beskrivning Borrfäste Arbetslängd 
(mm) B

Total längd 
(mm) A

Artikel- 
nummer

12 WCHP-TK 12 1/2˝ G 200 270 4932472167
14 WCHP-TK 14 1/2˝ G 300 370 4932472168
16 WCHP-TK 16 1/2˝ G 300 370 4932472169
18 WCHP-TK 18 1/2˝ G 300 370 4932472170
20 WCHP-TK 20 1/2˝ G 300 370 4932472171
22 WCHP-TK 22 1/2˝ G 300 370 4932472172
24 WCHP-TK 24 1/2˝ G 300 370 4932472173
25 WCHP-TK 25 1/2˝ G 300 370 4932472174
28 WCHP-TK 28 1/2˝ G 300 370 4932472175
30 WCHP-TK 30 1/2˝ G 300 370 4932472176
32 WCHP-TK 32 1/2˝ G 300 370 4932472177
35 WCHP-TK 35 1/2˝ G 300 370 4932472178
40 WCHP-TK 40 1/2˝ G 300 370 4932472180
46 WCHP-TK 46 1 1/4˝ UNC 450 525 4932478953
51 WCHP-TK 51 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472184
56 WCHP-TK 56 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472185
61 WCHP-TK 61 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472186
66 WCHP-TK 66 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472187
68 WCHP-TK 68 1 1/4˝ UNC 450 525 4932478954
71 WCHP-TK 71 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472188
76 WCHP-TK 76 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472189
81 WCHP-TK 81 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472190
86 WCHP-TK 86 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472191
91 WCHP-TK 91 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472192
101 WCHP-TK 101 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472193
105 WCHP-TK 105 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472194
111 WCHP-TK 111 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472195
121 WCHP-TK 121 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472196
126 WCHP-TK 126 1 1/4˝ UNC 450 525 4932478955
130 WCHP-TK 130 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472197
140 WCHP-TK 140 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472198
150 WCHP-TK 150 1 1/4˝ UNC 450 525 4932472199

Beskrivning Artikel- 
nummer

Dammutsug. För borrning och kärnborrning från Ø 25-152 mm. 
Borstinsats för bättre sugeffekt och extraktion.

Endast för torrborrning. DEK 26 standard universalanslutning till alla 
MILWAUKEE®-dammsugare.

4932471990

	Vakuumtätning för MXF DR255TV

	För vakuumfixering av stativet på golv / vägg

	För fixering av borrstativ på släta och jämna ytor
	Sugkapacitet: 850 mbar
	Max. vakuumtryck: 6 m³/h/ 100 l/min
	Drivs med 230 V
	Levereras med 5 m slang med DW7-anslutning

     Använd Ø16 mm hammarborr för att fästa ankaret
	Levereras med gängstång, monteringsverktyg, 

vingmuttrer, bricka samt 5 st. M12 slagankare

	10 l, vattentank i stål med polyesterbeläggning både på in- och utsida
	Pålitlig mässingspump med max. tryck på 6 bar. 2,5 m slang med 

snabbkopplingssystem passar direkt till MILWAUKEE® diamantborrar

	Vattenuppsamlingsring i aluminium för våtborrning
	För användning med max. Ø 180 mm kärnborr
	Lämplig för borrning över huvudhöjd



HÖG SLAGENERGI

VIBRATIONER
MED LÅGA

12 M BILNING

200 MM DJUP X 300 MM BRED RÄNNA

REDLINK PLUS™-  
ELEKTRONIK

KOLBORSTFRI  
POWERSTATE™- 
MOTOR

REDLITHIUM™-  
BATTERIER

milwaukeetool.se

MXF DH2528H

MX FUELTM  
25 KG  
28 MM HEX 
BILNINGS-
HAMMARE

MXF DH2528H-0 MXF DH2528H-602

Verktygsfäste 28 mm Hex 28 mm Hex

Slagenergi (EPTA)(J) 64 64

Max slaghastighet (slag/minut) 1300 1300

Vibration vid mejsling (m/s2) 5,17 5,17

Vikt med batteri (kg) - 29,6

Levereras med Utan batterier, laddare och väska. 2 x MXF XC406 batteri, 1 x MXF C laddare. 
Utan väska.

Artikelnummer 4933478985 4933464877

SPECIFIKATIONER

FUNKTIONER
	Branschens första batteridrivna 28 mm 

bilningshammare som levererar samma kraft 
som bensin-, nät- och tryckluftsdrivna maskiner

	Heavy Duty-bilningshammaren ger 64 J 
slagenergi för tuffa rivningsarbeten

	Floating Body antivibrationsteknik gör det 
möjligt att arbeta hela dagen utan att utsättas  
för hälsofarliga vibrationsnivåer

	Låg vibration på 5,17 m/s2 möjliggör mer 
än 7 timmar kontinuerlig produktivitet 
(vibrationsexponering hand/arm)

	Snabb bilning med 1300 slag/minut, med 
maximal produktivitet vid alla typer av arbeten

	Bilar upp till två ton betong eller en 12 m  
(20 cm djup och 30 cm bred) ränna på 1 x  
MXF XC406-batteri

	Livslängd som motsvarar nätdrivna maskiner 
och servicevänlig – en servicelampa visar när 
smörjfett ska tillsättas var 40:e arbetstimme

	Nästa generations MX-FUEL™ kolborstfri 
POWERSTATE™-motor, REDLINK PLUS™-
elektronik och REDLITHIUM™-batterier ger 
oslagbara prestanda, hållbarhet och drifttid  

för tunga arbetsuppgifter

	ONE-KEY™-verktygsspårning och säkerhet 
erbjuder en molnbaserad plattform för både 
platsspårning och stöldskydd

	Vagnen MXF DHT finns som tillbehör med 
plats för 4 mejslar, laddare och batteri 
samt en fästrem för smidig transport av 
bilningshammaren

	Levereras 1 x 28 mm Hex spetsmejsel 
(4932459774),  
1 x 28 mm Hex 35 mm flatmejsel (4932459775)

INGEN BENSIN PER LADDNINGINGA SLADDAR,

TILLGÄNGLIG MED
2 BATTERIER

KITVERSION



HÖG SLAGENERGI

VIBRATIONER
MED LÅGA

12 M BILNING

200 MM DJUP X 300 MM BRED RÄNNA

REDLINK PLUS™-  
ELEKTRONIK

KOLBORSTFRI  
POWERSTATE™- 
MOTOR

REDLITHIUM™-  
BATTERIER
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MXF DH2528H

MX FUELTM  
25 KG  
28 MM HEX 
BILNINGS-
HAMMARE

MXF DH2528H-0 MXF DH2528H-602

Verktygsfäste 28 mm Hex 28 mm Hex

Slagenergi (EPTA)(J) 64 64

Max slaghastighet (slag/minut) 1300 1300

Vibration vid mejsling (m/s2) 5,17 5,17

Vikt med batteri (kg) - 29,6

Levereras med Utan batterier, laddare och väska. 2 x MXF XC406 batteri, 1 x MXF C laddare. 
Utan väska.

Artikelnummer 4933478985 4933464877

SPECIFIKATIONER

FUNKTIONER
	Branschens första batteridrivna 28 mm 

bilningshammare som levererar samma kraft 
som bensin-, nät- och tryckluftsdrivna maskiner

	Heavy Duty-bilningshammaren ger 64 J 
slagenergi för tuffa rivningsarbeten

	Floating Body antivibrationsteknik gör det 
möjligt att arbeta hela dagen utan att utsättas  
för hälsofarliga vibrationsnivåer

	Låg vibration på 5,17 m/s2 möjliggör mer 
än 7 timmar kontinuerlig produktivitet 
(vibrationsexponering hand/arm)

	Snabb bilning med 1300 slag/minut, med 
maximal produktivitet vid alla typer av arbeten

	Bilar upp till två ton betong eller en 12 m  
(20 cm djup och 30 cm bred) ränna på 1 x  
MXF XC406-batteri

	Livslängd som motsvarar nätdrivna maskiner 
och servicevänlig – en servicelampa visar när 
smörjfett ska tillsättas var 40:e arbetstimme

	Nästa generations MX-FUEL™ kolborstfri 
POWERSTATE™-motor, REDLINK PLUS™-
elektronik och REDLITHIUM™-batterier ger 
oslagbara prestanda, hållbarhet och drifttid  

för tunga arbetsuppgifter

	ONE-KEY™-verktygsspårning och säkerhet 
erbjuder en molnbaserad plattform för både 
platsspårning och stöldskydd

	Vagnen MXF DHT finns som tillbehör med 
plats för 4 mejslar, laddare och batteri 
samt en fästrem för smidig transport av 
bilningshammaren

	Levereras 1 x 28 mm Hex spetsmejsel 
(4932459774),  
1 x 28 mm Hex 35 mm flatmejsel (4932459775)

INGEN BENSIN PER LADDNINGINGA SLADDAR,

TILLGÄNGLIG MED
2 BATTERIER

KITVERSION

milwaukeetool.se

	Vagn till bilningshammare med stora gummihjul för smidig transport på  
ojämn terräng

	Med inbyggt spännband för bilningshammare och fästelement i metall

	Med plats för 4 mejslar, laddare och kabelkrok

MXF DHT

VAGN TILL 
MX FUEL™   
BILNINGS- 
HAMMARE
Artikelnummer: 4933464879

28 MM HEX-MEJSLAR

Beskrivning Total längd 
(mm)

Bladbredd 
(mm)

Artikel-
nummer

1 28 mm Hex spetsmejsel 400 - 4932459774

2 28 mm Hex 400 x 35 mm flatmejsel 400 35 4932459775

3 28 mm Hex bred flatmejsel 400 80 4932459776

4 28 mm Hex spadmejsel 400 125 4932479221

5 28 mm Hex asfaltmejsel 440 115 4932479222

6 28 mm Hex konisk verktygshållare - - 4932479223

7 28 mm Hex stampplatta 200 200 4932479224

1 2 3 4 5 6 7



MXF LSDP-301

Obelastad hastighet (varv/min) 200

Max rördiameter (mm) 75 – 200

Spiraldiameter (mm) 20

Spirallängd (m) 23

Vikt med batteri (kg) 56,6

Levereras med 1 x MXF CP203 batteri, 1 x MXF C laddare. Utan väska.

Artikelnummer 4933471851

SPECIFIKATIONER

REDLINK PLUS™-  
ELEKTRONIK

KOLBORSTFRI  
POWERSTATE™- 
MOTOR

REDLITHIUM™-  
BATTERIER

milwaukeetool.se

FUNKTIONER
	Med POWERTREDZ™ trappklättrare kan en 

enda person transportera maskinen från 
servicebilen och upp och ner i trappor

	Fullt sluten trumma för bästa skydd och 
smutshantering

	Kraft nog att rensa rötter vid 60 m

	Elektronisk och halkskyddad fotpedal i 
kombination med en inbyggd trumbroms 
bromsar elektroniskt trumman mycket snabbt 
för maximal kontroll och säkerhet

	Trumkapacitet på 30 m x 16 mm eller  
30 m x 20 mm kabel

	ONE-KEY™-verktygsspårning och säkerhet 
erbjuder en molnbaserad plattform för både 
platsspårning och stöldskydd

	Nästa generations MX-FUEL™ kolborstfri 
POWERSTATE™-motor, REDLINK PLUS™-
elektronik och REDLITHIUM™-batteri ger 
oslagbar prestanda, hållbarhet och drifttid  
för tunga arbetsuppgifter

	Levereras med 1 x 7,6 m och 1 x 15,2 m   
(20 mm) renskabel samt 9-delars sats med 
renstillsatser

MXF LSDP

MX FUELTM  
RENSMASKIN 
MED 
POWERTREDZTM 

KRAFT
RÖTTER VID 60 M
NOG ATT RENSASMUTS

SKYDD MOT

 TRAPPKLÄTTRARE



MXF LSDP-301

Obelastad hastighet (varv/min) 200

Max rördiameter (mm) 75 – 200

Spiraldiameter (mm) 20

Spirallängd (m) 23

Vikt med batteri (kg) 56,6

Levereras med 1 x MXF CP203 batteri, 1 x MXF C laddare. Utan väska.

Artikelnummer 4933471851

SPECIFIKATIONER

REDLINK PLUS™-  
ELEKTRONIK

KOLBORSTFRI  
POWERSTATE™- 
MOTOR

REDLITHIUM™-  
BATTERIER

milwaukeetool.se

FUNKTIONER
	Med POWERTREDZ™ trappklättrare kan en 

enda person transportera maskinen från 
servicebilen och upp och ner i trappor

	Fullt sluten trumma för bästa skydd och 
smutshantering

	Kraft nog att rensa rötter vid 60 m

	Elektronisk och halkskyddad fotpedal i 
kombination med en inbyggd trumbroms 
bromsar elektroniskt trumman mycket snabbt 
för maximal kontroll och säkerhet

	Trumkapacitet på 30 m x 16 mm eller  
30 m x 20 mm kabel

	ONE-KEY™-verktygsspårning och säkerhet 
erbjuder en molnbaserad plattform för både 
platsspårning och stöldskydd

	Nästa generations MX-FUEL™ kolborstfri 
POWERSTATE™-motor, REDLINK PLUS™-
elektronik och REDLITHIUM™-batteri ger 
oslagbar prestanda, hållbarhet och drifttid  
för tunga arbetsuppgifter

	Levereras med 1 x 7,6 m och 1 x 15,2 m   
(20 mm) renskabel samt 9-delars sats med 
renstillsatser

MXF LSDP

MX FUELTM  
RENSMASKIN 
MED 
POWERTREDZTM 

KRAFT
RÖTTER VID 60 M
NOG ATT RENSASMUTS

SKYDD MOT

 TRAPPKLÄTTRARE

ROTFRÄS
FÖR KAPNING OCH 
BORTTAGNING AV RÖTTER

FETTSKRAPA
RENSAR UT FETTPROPPAR

RAK RENSSPIRAL
HÄMTNING AV LÖSA 
FÖREMÅL SOM HÅR

TRATTFORMAD 
RENSSPIRAL
HÄMTNING AV LÖSA 
FÖREMÅL SOM TRASOR

RENSBORR
ÖPPNING AV STOPPETS 
KÄRNA

RENSHUVUD-
SATS

SPIRAL

Mått Artikelnummer

16 mm x 7,6 m 4932471701
16 mm x 15,2 m 4932471702
20 mm x 7,6 m 4932471703
20 mm x 15 m 4932471704

Beskrivning Artikelnummer

Rensverktygssats 48532840

Mått Artikelnummer

16 mm x 60 cm 4932471708
20 mm x 60 cm 4932471709

Beskrivning Artikelnummer

75 mm  
rotfräs 48532832

Beskrivning Artikelnummer

100 mm  
rotfräs 48532833

Beskrivning Artikelnummer

150 mm  
rotfräs 48532834

ANKARKABEL

Längd Artikelnummer

16 mm 4932471707

LEDARKABEL

RENSVERKTYG

Beskrivning Artikelnummer

70 mm 
fettskrapa 48532837

Beskrivning Artikelnummer

Liten  
rensborr 48532835

Beskrivning Artikelnummer

100 mm 
fettskrapa 48532838

Beskrivning Artikelnummer

Rak  
rensspiral 48532830

Beskrivning Artikelnummer

Trattformad 
rensspiral 48532831

Beskrivning Artikelnummer

Medium 
rensborr 48532836

milwaukeetool.se
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REDLINK PLUS™-  
ELEKTRONIK

TRUEVIEW™ 

HÖGEFFEKTIV 
ARBETSBELYSNING

REDLITHIUM™-  
BATTERIER

FUNKTIONER
	TRUEVIEW™ High Definition-ljuskälla med 

27 000 lumen vid nätanslutning (AC) och 
20 000 vid batteridrift för både riktat ljus och 
områdesbelysning

	Lampelementen kan justeras i olika riktningar 
så att användaren kan rikta ljuset dit det 
behövs

	Hög mobilitet med två stora allterränghjul – 
belysningsmasten kan smidigt transporteras  
på ojämna underlag 
 

	Tack vare den motoriserade masten är 
belysningsmasten klar att användas på mindre 
än 10 sekunder. Masten kan höjas upp till  
3,10 meter och klarar vindhastigheter på upp  
till 15,2 m/s

	För att klara extrema förhållanden på 
byggarbetsplatser har MX FUEL™-
belysningsmast hållbara och stöttåliga 
polykarbonatlinser som erbjuder överlägsen 
slaghållfasthet

	En försluten batterilåda säkerställer att 
batterierna alltid är väderskyddade

	Med inbyggd ONE-KEY™ för anpassning, 
spårning och hantering direkt från din 
mobilenhet. När önskad drifttid anges via 
appen justeras belysningens effekt för att ge 
jämn ljusstyrka på arbetsplatsen. Den visar 
även återstående batteritid så att du vet när 
batteriet behöver bytas

	Den inbyggda MX FUEL™-laddaren ger dig 
möjlighet att ladda MX FUEL™-batterier i  
AC-läge

MXF TL

MX FUELTM  
BELYSNINGS-
MAST

KLARAR
VIND

KRAFTIG
27 000

LUMEN RIKTAD
ELLER OMRÅDESBELYSNING

ARBETSBELYSNING
3 METER HÖG

INOMHUS/UTOMHUS

IP56
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REDLINK PLUS™-  
ELEKTRONIK

TRUEVIEW™ 

HÖGEFFEKTIV 
ARBETSBELYSNING

REDLITHIUM™-  
BATTERIER

FUNKTIONER
	TRUEVIEW™ High Definition-ljuskälla med 

27 000 lumen vid nätanslutning (AC) och 
20 000 vid batteridrift för både riktat ljus och 
områdesbelysning

	Lampelementen kan justeras i olika riktningar 
så att användaren kan rikta ljuset dit det 
behövs

	Hög mobilitet med två stora allterränghjul – 
belysningsmasten kan smidigt transporteras  
på ojämna underlag 
 

	Tack vare den motoriserade masten är 
belysningsmasten klar att användas på mindre 
än 10 sekunder. Masten kan höjas upp till  
3,10 meter och klarar vindhastigheter på upp  
till 15,2 m/s

	För att klara extrema förhållanden på 
byggarbetsplatser har MX FUEL™-
belysningsmast hållbara och stöttåliga 
polykarbonatlinser som erbjuder överlägsen 
slaghållfasthet

	En försluten batterilåda säkerställer att 
batterierna alltid är väderskyddade

	Med inbyggd ONE-KEY™ för anpassning, 
spårning och hantering direkt från din 
mobilenhet. När önskad drifttid anges via 
appen justeras belysningens effekt för att ge 
jämn ljusstyrka på arbetsplatsen. Den visar 
även återstående batteritid så att du vet när 
batteriet behöver bytas

	Den inbyggda MX FUEL™-laddaren ger dig 
möjlighet att ladda MX FUEL™-batterier i  
AC-läge

MXF TL

MX FUELTM  
BELYSNINGS-
MAST

KLARAR
VIND

KRAFTIG
27 000

LUMEN RIKTAD
ELLER OMRÅDESBELYSNING

ARBETSBELYSNING
3 METER HÖG

INOMHUS/UTOMHUS

IP56

MXF TL-601

Typ av lampa LED

Max. effekt AC hög/ medium/ låg (lumen) 27 000 / 14 000 / 7000  

Max. effekt DC hög/ medium/ låg (lumen) 20 000 / 10 000 / 5000

Max. drifttid AC-läge (h) Ändlös

Max. drifttid batteri-läge (h) 3 / 6 / 12

Max. masthöjd (m) 3.1

Transporthöjd (m)                                           1,3

Färgtemperatur (K)                                         4 000

Max. vindhastighet (m/s)                                          15,2

Laddningstid (min)                                           90

Inbyggd laddare Ja

Vikt med batteri (kg) 48

Levereras med 1 x MXF XC406 batteri, inbyggd laddare. Utan väska.

Artikelnummer 4933471844

SPECIFIKATIONER



ANPASSA

(ENDAST  BELYSNINGSMASTEN)

SPÅRA

HANTERA

LADDA NER ONE-KEY™-APPEN GRATIS VIA 
APP STORE ELLER GOOGLE PLAY STORE.

MER INFORMATION FINNS I VÅRA PRODUKT- OCH TILLBEHÖRSKATALOGER  
OCH PÅ MILWAUKEETOOL.SE

Milwaukee Tool 
Stamholmen 147, 1.
DK-2650 Hvidovre
Danmark

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av TTI sker under licens. Andra varumärken och  
handelsnamn tillhör respektive ägare. Alla data inkl. service- och garantivillkor samt produktsortiment kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bilder är inte bindande.  
Vi ansvarar inte för tryckfel eller felaktigheter. Copyright 2021 - Milwaukee Tool



SE VÅRT KOMPLETTA SORTIMENT PÅ: 
www.scanmaskin.com

VI KAN
GOLVBEARBETNING 
SLIPNING | FRÄSNING | BLÄSTRING

Vilken maskin 
passar ditt golv?
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De nya vinkelsliparna är konstruerade för 
slip- och kapningsapplikationer och gene-
rerar en effekt motsvarande 1200 W nätdri-
ven effekt. De levererar 135 kapningar per 
laddning i 12 mm med ett RedLithium High 
Output 5,5 Ah-batteri, enligt Milwaukee. 
”Under 2013 revolutionerade Milwaukee Tool 
batteridrivna elverktyg med lanseringen av 
världens första batteridrivna vinkelslip med 
samma prestanda som nätdrivna maskiner”, 
säger Gustav Olsson, Trade Product Manager 
Nordic Milwaukee. ”I år levererar vi nästa steg 
i kraft och prestanda med de nya vinkelslipar-
na på 115/125 mm, de snabbaste batteridrivna 
vinkelsliparna i sin klass.”

Liksom övriga M18 Fuel-lösningar kom-
binerar nästa generations Fuel-vinkelslipar 
tre innovationer: en kolborstfri PowerState-
motor, ett RedLithium-batteri och RedLink 
Plus-elektronik. Den kolborstfria PowerState-
motorn ger enligt Milwaukee maximal kon-
tinuerlig effekt och 8500 varv/minut, vilket 
gör det möjligt för användare att utföra tuffa 
slip- och kapuppgifter och pressa batteridriv-

na vinkelslipar hårt. Slipmaskinernas skydd 
och tillbehör byts och justeras verktygsfritt. 
Integrerad FixTec-teknik möjliggör även 
verktygsfria byten av tillbehör samtidigt som 
maskinerna är kompatibla med de vanligaste 
tillbehören på marknaden, enligt Milwaukee.

De nya vinkelsliparna med motorbroms 
bjuder på samma prestandauppgraderingar 
plus en RapidStop-motorbroms som bromsar 
slip- och kapskivor på under två sekunder, en-
ligt Milwaukee. Vinkelsliparna med variabel 
hastighet ger kontroll för flera tillämpningar 
och material. Med ett hastighetsvred på fem 
steg från 3500 till 8500 varv/minut erbjuder 
denna vinkelslip lämplig hastighet vid bear-
betning av rostfritt stål eller aluminium, samt 
för färg- och rostborttagning.

M18 Fuel-vinkelslipen med motorbroms 
har funnits tillgänglig från augusti 2021. Den 
levererar samma prestandauppgraderingar 
som vinkelslipen med motorbroms, men har 
ett platt kugghjulshuvud, vilket gör det möj-
ligt för användaren att arbeta i en spetsig vin-
kel ned till 43 grader.

Nu presenterar Milwaukee Tool nästa generation av Fuel-
vinkelslipar. Från bas-modeller, bromsfunktioner och One-
Key kommer de nya M18 Fuel 115/125 mm vinkelsliparna 
med variabel hastighet med paddelbrytare eller låsbar 
strömbrytare.

Ny generation vinkelslipar 
från Milwaukee

Milwaukee Tool utökar sitt sortiment 
av personlig skyddsutrustning med nya 
skyddsmasker för engångsbruk för an-
vändning hela dagen. Alla tre modeller är 
certifierade enligt den europeiska stan-
darden EN149: 2001/A1:2009.

Nu lanserar Milwaukee FFP2- och 
FFP3-klassade skyddsmasker i linje med 
företagets strävan att tillhandahålla 
innovativa lösningar som prioriterar ar-
betssäkerhet. Modellerna är kompatibla 
med Milwaukees utbud av skyddsglasö-
gon. Milwaukees lätta skyddsmasker för 
engångsbruk omfattar en FFP2-klassad 
och vikbar skyddsmask med utandnings-
ventil, en FFP2-klassad skyddsmask med 
utandningsventil och en FFP3-klassad 
skyddsmask med ventil.

De FFP3-klassade skyddsmaskerna för 
engångsbruk ger 99 procent filtreringsef-
fektivitet, enligt Milwaukee. Båda FFP2-
skyddsmaskerna för engångsbruk ger en 
filtreringseffektivitet på 94 procent, en 
utandningsventil för imfri och lätt and-
ning samt en flexibel näsbygel i alumini-
um för en justerbar och säker passform. 
Den vikbara FFP2-klassade skyddsmas-
ken kan vikas platt. De FFP3-klassade 
skyddsmaskerna för engångsbruk ger 99 
procent filtreringseffektivitet. Utöver 
alla funktioner hos FFP2-modellerna har 
FFP3 ett inre lager som motverkar igen-
täppning och avleder värme och fukt.

Milwaukee lanserar 
skyddsmasker för 
engångsbruk
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Med sina 84 meter kommer Skellefteås nya 
kulturhus att bli en av världens högsta trä-
byggnader. Bygglogistiken sköts till stor del 
av en Merlo P30.10 och en Merlo R40.30 som 
ägs av Norrlands Byggmontage AB.

I september i år är förhoppningen att den 
spektakulära byggnaden i Skellefteå ska invi-
gas. Sedan ett par år tillbaka jobbar Norrlands 
Byggmontage med projektet, både på bygg-
delen men också till stor del med bygglogisti-
ken. ”Merlo P30.10 är den perfekta maskinen 
för det här uppdraget”, säger Jonny Eriksson, 
vd Norrlands Byggmontage. ”Den är smidig 
att ta sig fram med och klarar både höga och 
tunga lyft. Lyftgeometrin var precis den jag 
var ute efter.”

Tack vare stödbenen står Merlo P30.10 
stadigt och stabilt i alla lägen och klarar både 
höga och tunga lyft, enligt Merlos svenska 
generalagent Hüllert Maskin. ”30.10:an går 
här på heltid, sedan gästspelar 40.30:n när det 
behövs. Det kommer nog att bli lite mer nu, 
eftersom den stora kranen precis monterats 
ner. Vad jag vet är vi de enda i Skellefteå som 
har en 30-metersteleskoplastare.”

I uppdraget ingår att lasta och lossa 
material från lastbilar, men också att lyfta 

alla typer av byggmaterial under projektets 
gång. Norrlands Byggmontage hanterar allt 
från glaspartier till virke och panel. De har 
valt hydrauliska gafflar som är 2 meter bre-
da och 1,6 meter långa. P30.10 och R40.30 
är utrustade med bland annat dieselvär-
mare, ledramp med magnetfäste som går 
att plocka av, hitchkrok och stödben. Jonny 
Eriksson har även bytt från 20-tumsdäck 
till 24 tum. Sedan leveransen sommaren 
2019 har han hunnit köra ungefär 1200 tim-
mar med sin maskin. Bränsleförbrukningen 
snittar på 2,7 liter i timmen. Han har också 
goda ord om samarbetet med Hüllert Ma-
skin. ”De har ställt upp till hundra procent 
så fort det varit någonting. Jag är väldigt 
nöjd, både med Hüllert som leverantör och 
med maskinen.”

I vintras fick P30.10 kallas in för special-
uppdraget att röja undan snö som drivit in i 
ett parkeringshus. ”Vi åkte först dit med vår 
redskapsbärare, men den var för hög för att 
komma in. Då kom jag att tänka på Merlon 
och den tog sin in med fem centimeter till 
godo. Det finns hur många användningsom-
råden som helst egentligen för den här maski-
nen. Man blir oerhört flexibel.”

MERLO LYFTER SKELLEFTEÅS 
NYA KULTURHUS

Palazzani Spider Lift XTJ 43+ har en 
arbetshöjd på 43 meter, en räckvidd på 
18 meter och en kapacitet på 330 kg, 
eller tre förare. Allt detta styrs av ett 
CAN-buss-system, ett system som har 
en pump med variabelt displacement 
och som möjliggör upp till fyra simul-
tana rörelser genom att hålla motorn 
på lägsta hastighet. Maskinen används 
främst för arbete på hög höjd, men den 
används också för att lyfta material tack 
vare en valfri hydraulisk vinsch som kan 
lyfta 500 kg, och som kan ersätta maski-
nens korg och hjälpa till att lyfta mate-
rial. ”Vi är nöjda med ankomsten av den 
här kraftfulla larvbundna plattformen”, 
säger Luigi Grandi på det Toscana-ba-
serade företaget Grandi Sollevamenti 
Company. ”Vi har valt den eftersom vi 
högaktar Palazzani-produkten, vi ser 
den som synonym med kvalitet, effek-
tivitet och överlägsen teknik. Vi hittade 
omedelbart allt detta när maskinen an-
lände. Vår tekniska personal blev genast 
entusiastiska över att se den och detta 
kommer säkert att vara början på en 
vacker, fungerande kärlekshistoria mel-
lan människa och plattform.”

Palazzani
Spindellift 
i bruk i 
Toscana
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M
ed K1 Pace kan kunder enligt Hus-
qvarna förvänta sig styrka och pre-
standa som motsvarar bensindrivna 
kapmaskiner, med ytterligare för-
delar för användare och miljön som 

tillkommer med batteridriven utrustning. ”Vi 
vet vad som krävs för att klara de riktigt tunga 
jobben, och vi kompromissar inte med kva-
litet och säkerhet”, säger Mattias Holmdahl, 
global produktchef för motorkapar Husqvar-
na Construction. ”Med K1 Pace får kunderna 
en högpresterande batterikap som ger noll 
direktutsläpp.”

Med mer än 60 års erfarenhet som kapma-
skinstillverkare och med en ledande position 
inom handhållna kapar, så har Husqvarna ex-
pertisen som krävs för att leda utvecklingen 
från bensindriven till batteridriven utrust-
ning, enligt Husqvarna. ”Det här är ett ge-
nombrott på marknaden för kapar. Vi är 
oerhört stolta över att kunna introducera en 
batteridriven kap med hög prestanda för att 
stötta övergången till koldioxidsnåla produk-
ter för byggindustrin. Utan bränsle och slad-
dar kan användare röra sig fritt och utföra Mattias Holmdahl.

arbetet inomhus, i känsliga miljöer och stor-
stadsmiljöer där utsläppsnivåerna kan vara 
reglerade.”

Användare kan förvänta sig lägre vibra-
tioner, smidigare kapning och att maskinens 

låga vikt och optimala tyngdpunkt hjälper 
till att reducera belastningen på kroppen, 
enligt Husqvarna. Maskinen är också utrus-
tad med X-Halt-bromsfunktion som stoppar 
klingans rotation på en bråkdel av en sekund 
för ökad användarsäkerhet. Active Cooling 
möjliggör snabb laddning och den inbyggda 
konnektiviten ger total kontroll över flottan 
för optimerad tillgänglighet och produktivi-
tet, enligt Husqvarna. Förutom motorkapar 
och batterisystemet har en serie diamant-
klingor på 12” och 14"/300 och 350 mm utfor-
mats för maximalt skärdjup och prestanda. 
Med denna lansering erbjuder Husqvarna 
Construction två ekosystem för batterier, i-
Series och Pace, samt produkter baserade på 
Hondas batteridrivna e-GX-motor. ”När det 
gäller batterikraft är vi engagerade i att leda 
vägen och ge entreprenörer den höga kraft 
och prestanda de förväntar sig och förtjänar. 
Vi är fast beslutna att fortsätta utmana både 
oss själva och våra kunder att kunna leverera 
lösningar som vi inte trodde var möjliga för 
bara några år sedan”, säger Mattias Holm-
dahl.

Husqvarna K1 Pace är starten på en växande familj av produkter i det nya Pace-
batterisystemet, egenutvecklad av Husqvarna – slitstark, batteridriven utrust-
ning som ger användare mer frihet och flexibilitet, samtidigt som den enkelt 
utför tuffa bygguppgifter, enligt Husqvarna.

HUSQVARNA K1 PACE 
laddad med möjligheter
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Golfbanor i allmänhet är oftast vackra miljö-
er, och banan hos Djursholms golfklubb kom-
mer inte att göra några besökare besvikna. 
Deras senaste maskininvestering är en Mani-
tou MLT625-75H Elite från Scantruck.

”Det är vår andra teleskoplastare här på 
Djursholms Golfklubb, och vi gick faktiskt 
ner lite i storlek den här gången när vi valde 
en Manitou MLT625-75H Elite från Scan-
truck AB”, säger Jonas Håkansson, banchef 
Djursholms golfklubb. Han har arbetat på 
Djursholms Golfklubb i knappt 13 år, och det 
bästa med jobbet är enligt honom den vackra 
miljön samt variationen i arbetsuppgifter.

Variationen i arbetsuppgifter var också det 
som fick dem att titta på en teleskoplastare, 
och slutligen fastna för en begagnad MLT625 
från 2018 som Scantruck hjälpte dem att leta 
fram. ”Nu har vi haft maskinen i ungefär sex 
månader och vi är jättenöjda med den. Vi har 
hunnit med att testa den i såväl vinterförhål-
lande som vår och högsommarvärme och vi 
tvivlar inte på att den kommer klara höstens 
sysslor bra också. Tack vare att det är en ma-
skin med ändelsen Elite så är den välutrustad 
med tillbehör och lösningar som underlättar 
för oss. Idag när det kommer bli upp mot 30 

grader varmt så uppskattar vi naturligtvis AC 
i hytten. Bomfjädring och ECS, Easy Connect 
System för smidiga redskapsbyten, uppskat-
tar vi varje dag och de breda 400-däcken är 
en förutsättning för att genom ett lågt mark-
tryck skona underlaget vi arbetar på.”

Olle Sundström som arbetat som banarbe-
tare hos Djursholms golfklubb i åtta år är ock-
så nöjd med klubbens senaste tillskott i ma-
skinparken. Bland hans arbetsuppgifter hittar 
man alltifrån att klippa gräs till att ploga snö 
och sköta om alla träd på området. ”Att få ar-
beta utomhus året runt är en stor fördel med 
jobbet. Vi har allt från stora rotorklippare till 
små cylinderklippare, grävmaskiner, trak-
torer och sedan en tid tillbaka en Manitou 
MLT625-75H Elite från Scantruck AB också. 
Det blir omväxlande både sett till vad du sit-
ter i för maskin och vad du gör för sysslor. Vår 
nya teleskoplastare kör jag mest med gafflar 

eller med en måttanpassad planerskopa, per-
fekt för att fylla på dressarna. Maskinen är bra 
på väldigt många olika saker och jag använder 
den till allt från att fylla dressarna, ploga snö, 
laga vägar, flytta alla sorters material, samt till 
pallställen i våra förråd. Här har en teleskop-
lastare en fördel jämfört med en vanlig lastare 
eftersom man slipper flytta på sakerna fram-
för pallstället. En annan fördel med vår Ma-
nitou MLT625 är att den är lågbyggd, har en 
låg tyngdpunkt och saknar midja. Det gör den 
mindre känslig för att välta plus att man slip-
per klättra in och ut ur maskinen på en stege.”

”Det är en stabil, stark, säker och flexibel 
maskin, och trots sina kompakta yttermått 
så lyfter den fanastiskt bra”, säger Jonas Hå-
kansson. ”Maskinen har fungerat felfritt hit-
tills, men Scantruck AB har alltid svarat och 
återkopplat på ett föredömligt sätt om vi haft 
några frågor, så det känns tryggt med dem.”

Golfklubb 
investerar i 
Manitou

Bosch utökar nu produktsortimentet i Bitur-
bo-serien med två nya cirkelsågar, GKS 18V-
68 GC Professional och GKS 18V-68 C Profes-
sional. Båda cirkelsågarna kan nyttjas med 
batterierna ProCORE18V om 8,0 och 12,0 Ah.

GKS 18V-68 GC Professional har ett såg-
djup på 68 mm och GKS 18V-68 C Professio-
nal har 70 mm. Båda cirkelsågarna lämpar sig 
för takläggning, ramkonstruktion och olika 
snickeriarbeten. Ett test utfört av Dekra Tes-

ting på uppdrag av Bosch Power Tools visar 
att GKS 18V-68 GC Professional presterar 
bäst bland liknande modeller på marknaden 
sett till antalet sågningar per laddning, en-
ligt Bosch. Med 458 kapningar på en ladd-
ning presterade GKS 18V-68 GC Professional 
bäst i förhållande till övriga modeller i testet 
som klarade 309, 408 och 418 sågningar per 
laddning (rapportnummer: 341653200), enligt 
Bosch. Sågdjupet kan justeras med en hand 

genom en knapptryckning. Det är möjligt att 
se batteriets status på verktyget tack vare nya 
uppkopplingsmöjligheter. Användaren kan 
dessutom förlänga drifttiden med upp till 30 
procent med hjälp av funktionen Eco Mode, 
vid sidan om manuell justering av varvtalet.

Bosch introducerar under 2021 en rad nya 
verktyg i Biturbo-serien, samtliga kraftfullare 
än bolagets existerande batteridrivna maski-
ner. Professionella användare får med de nya 
maskinerna tillgång till effektivare maskiner 
med effekter om 1000-1800 watt. Biturbo 
är en serie kompakta batteridrivna verk-
tyg riktade mot professionella hantverkare, 
och maskinerna i 18V-serien kan användas i 
kombination med batterierna i ProCore18V-
serien med kapaciteterna 8,0 och 12,0 Ah. 
Med borstlösa, högeffektiva motorer på upp 
till 1800 watt presterar verktyget i nivå med 
konkurrerande modeller med dubbla batte-
rier eller högre spänning, enligt Bosch. Verk-
tyget är kompatibelt med befintliga batterier 
och laddare i Bosch Professional 18V System.

Bosch lanserar cirkelsågar i Biturbo-serien
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550 mm 7.5 meter  2 250 kr

SPECIALERBJUDANDEN VID 
INKÖP AV 10 ELLER FLER

Beställ direkt på hemsidan eller ring oss för mer information.

xxl 
order

Beställ 100 
få 13 på 
köpetJUST NU!



Svensk Rental Tidning • Augusti - September 2021  • www.SvenskRental.se

66

 HÖSTMÖTE OCH MINIMÄSSA 
 PÅ NOVA PARK I KNIVSTA 

B
esöks- och föreningsverksamheten 
har haft snart två tuffa år då det varit 
nästan omöjligt att träffas. Branschor-
ganisationen Byggnadsberedning, BFB 
där Sveriges håltagare, rivare och sane-

rare ingår har till största delen mötts i digitala 
möten med undantag för höstmötet 2020 och 
årets höstmöte som hålls den 30 september 
på Nova Park i Knivsta norr om Stockholm.

BFBs höstmöte har under jämna år även 
förknippats med branschmässan DEMCON 
som arrangerats på Infracity i Bredden, Upp-

lands Väsby sedan slutet av 1990-talet. Mäss-
san skulle ha hållits hösten 2020 men ställdes 
in på grund av pandemin men förhoppningen 
att den kunde arrangeras i september i år. Men 
pandemins inverkan på både utställare och be-
sökare ledde till att man beslutade att istället 
flytta mässan till den 24-25 november, 2022.

Men som ett alternativt bestämdes under 
sommaren att arrangera en minimässa paral-
lellt med att BFB håller sitt fysiska höstmöte 
på Nova Park. Vägg i vägg med BFBs konfe-
renslokal kommer en liten skara tillverkare 

och leverantörer visa upp sina produkter. Det 
kommer till och med bli demonstrationer av 
produkter utomhus.

“Minimässan blir naturligtvis inget DEM-
CON på långa vägar men är ändå en bra 
chans för leverantörerna att dels träffa använ-
darna och dels faktiskt både kunna visa och 
demonstrera nyheter. Det blir lite mera än att 
bara verbalt prata om sina produkter. Men jag 
ser fram emot november 2022 då vi kan ar-
rangera DEMCON igen”, säger Jan Hermans-
son som är en av arrangörerna till DEMCON.
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BFB HÖSTMÖTE 30 SEPTEMBER
Roger Blomqvist som är kanslichef för BFB 
ser fram emot att kunna mötas fysiskt igen 
den 30 september.

”Det har varit många digitala möten de se-
naste nära två åren så det känns bra att nu kun-
na mötas på riktigt igen och umgås nästan som 
innan pandemin. Restriktionerna har lättats en 
hel del även om de finns kvar några veckor till. 
En annan stor fördel är att en stor del av Sve-
riges vuxna befolkning nu är fullvaccinerade 
vilket bidrar till att hålla ner smittspridningen”, 
säger Roger.

Uppslutningen till höstmötet är god vilket 
borgar för ett lyckat möte. Själva minimässan 
startar kl 10.00 den 30 september och mötet 
drar igång kl 13.00 samma dag och håller på 
fram till 16.30. Höstmötets fikapauser kom-
mer att hållas i mässlokalen så det kommer 
att bli nära till att prata med utställarna. Mel-
lan kl 16.30 till 17.00 är det återigen tid för att 
besöka mässan och mingla. Fram till midda-
gen kl 19.30 är det tid för fria aktiviteter såsom 
besök i Nova Parks Water Lounge.

Agendan för höstmötet är späckad med en 
rad intressanta frågor som kommer att tas upp.

”Som vanligt är ledorden för mötet att vi 
ska få matnyttig information om branschens 
utveckling liksom att vi ska umgås, entrepre-
nörer och leverantörer, under trevliga former 
och få ett ordentligt tillfälle att prata om olika 
branschfrågor och utbyta erfarenheter. Efter 
drygt 20 månader med pandemi finns det 
mycket att prata om och behovet att träffas är 
stort”, säger Roger.

NYHETER PÅ MINIMÄSSAN
Det är förstås bara en bråkdel av utställarna 
från en traditionell DEMCON-mässa som 
ställer ut på minimässan men det är välbe-
kanta namn. Några av utställarna som bo-
kat när den här texten skrevs är Husqvarna 
Construction Products, Tyrolit, Pentruder, 
Swedish Diamondtool Consulting, Dustcon-
trol, Duri och Andersen Contractor. Några 
av utställarna kommer även att demonstrera 
sina maskiner utomhus i direkt anslutning till 
mässhallen. 

Några smakprov på vad som kommer att 
visas i montrarna på mässan kommer här:

Duri kommer att visa upp sin åkstripper 
ADB som är en effektiv maskin för rivning 
av golvmaterial och stora ytor. En riktig ar-
betshäst. Duri har olika stripprar som klarar 
allt från 20 till 10000 kvm. Man har allt från 
handstripprar upp till riktigt stora åkbara ma-
skiner. Några ytterligare exempel är Strato-
Mobil IV, Junior Åkstripper, Flexistripper och 
Multistripper Vario NG.

På plats är också Pentruder som bland 
annat kommer att visa sin tredje generation 
av väggsågar, HFI RS2 och Pentpak 3. Intill 

Pentruder hittar besökarna Swedish Di-
amondtool Consulting, SDC som kommer 
att visa sitt sortiment av egna diamantverk-
tyg, borrstativ, golvsågar med mera. SDC är 
som bekant också återförsäljare av Pentru-
der i Sverige. Tyrolit finns också på plats och 
berättar om sina senast nyheter såsom nya 
väggsågen WSE1621, vajersågen WCU17, ring-
sågen HRE410 med nya kontrollboxen PPE6. 
Walter Sund meddelar också att man kom-
mer att visa sina nya elverktyg i vinkelslipen 
AGE125 och AGE230 samt nya borrhammaren 
DHE32. Husqvarna passar på att visa och de-
monstrera sina nya batteridrivna kapmaskin 
K1 Pace för 300 och 350 mm klingor. Man 
kommer också att visa sin nya batteridrivna 
borrmaskin DMXXX, sin smarta klingserie 
för batterikaparna och så blir det en hel del 
snack om nya säkerhetsfunktioner. Dust-
control kommer att slå ett slag för ren luft 
på arbetsplatsen genom att visa upp senaste 
nytt inom luftrening och sina effektiva in-

dustrisugar med mera. Andersen Contractor 
kommer att informera om effektiva verktyg 
för rivning och återvinning från tillverkarna 
Trevi Benne och Indeco. Man är dessutom 
bland annat återförsäljare för mobila krossar 
och shredders från Gipo och Arjes. Under de 
senaste åren har man även satsat på utrust-
ning för demontering och återvinning av järn 
och metall. I montern kommer man fysiskt 
att visa sina smidiga bränsletankar för bygg-
arbetsplatsen av märket Emiliana Serbatoi. 
Serien kallas Carrytank. Det unika är att de 
kan förvara både diesel och Ad Blue. Model-
len Carrytank 900+ kan bära 900 liter diesel 
och 150 liter Ad Blue. Man kommer också att 
visa en vattenkanon för dammbekämpning 
kallade WLP ET.

Välkomna till det första fysiska mötet på 
nära två är för både entreprenörer och leve-
rantörer inom den svenska demoleringsbran-
schen. 

www.byggnadsberedning.se
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NY PRO-VERSION AV 
MODUL-CONNECT
Modul-Connect är en plattform för elektriska 
och digitala tillbehör i kommersiella fordon, 
vilka föraren kan styra med appen. Med den 
nya pro-versionen kan dessutom flottchef 
och supportfunktioner följa bilflottan via 
kundportalen.

Modul-Connect-plattformen lanserades 
2019. Tack vare en kontrollbox med Bluetooth 
kan elektriska tillbehör styras med hjälp av 
en telefon eller surfplatta (iOS/Android), en 
trådlös fjärrkontroll eller strömbrytare med 
eller utan display. Det nya Modul-Connect 
Pro-systemet erbjuder samma funktionalitet 
men inkluderar även ett SIM-kort, så att data 
kan skickas till molnet för visualisering i en 
kundportal. I portalen visas samtliga fordon 
med aktuell position, rutt, batteristatus och 
vikt. Om systemet detekterar ett värde från 
en sensor som ligger utanför tillåtet intervall 
så visas en varning på kartan. ”Detta innebär 
att det inte enbart är föraren som varnas för 

övervikt, lågt batteri eller liknande”, säger 
Thomas Johansson, vice vd Modul-System. 
”Nu har vi även möjlighet att varna flottche-
fen och andra stödfunktioner.”

Via kalendern får användaren en över-
blick över historiska rutter, körmönster och 
varningar. All data sparas. ”Genom att ana-
lysera sådan data får våra kunder tillgång till 
värdefull information som kan användas för 
att förbättra deras dagliga effektivitet”, säger 
Thomas Johansson.

Under våren kommer fler funktioner att 
introduceras, bland annat en körjournal, PIR-
sensor, temperatur- och luftfuktighetssensor, 
samt spårsändare. Körjournalen låter använ-
daren skapa rapporter med rutter, körmöns-
ter och vägtullspassager. Föraren kan katego-
risera resan som “arbete” eller “privat”, vilket 
underlättar när den månatliga körjournalen 
ska rapporteras. Rapporten kan skräddar-
sys för respektive kund. Genom att montera 

spårsändare på verktyg och annan utrustning 
kan förare såväl som användare av kund-
portalen varnas om en produkt glöms kvar på 
en arbetsplats. ”Vi är övertygade om att våra 
kunder kommer att spara både tid och pengar 
genom att använda spårsändare.”

Nu slår Drome upp portarna även i Göteborg
Drome fortsätter på sin extremt expansiva 
bana och slår nu upp portarna till sin filial i 
Göteborg. Närmare bestämt är adressen Ex-
portgatan 1A i Hisings-Backa. Anton Brattlöf 
på Drome berättar att den officiella öppning-
en av butiken i Göteborg sker den 7-8 oktober 
men försäljningen har faktiskt redan dragit 
igång.

”Vi har redan börjat sälja och lagren börjar 
att fyllas upp. Kul att vara på plats på en så 
expansiv marknad som Göteborgs-regionen”, 
säger Anton.

 Drome kommer att sälja och serva sitt 
fullständiga produktsortiment från kontoret 

i Göteborg. Det är en väl tilltagen butik med 
stort lager samt en komplett serviceverkstad 
med svarvar och fräsar och andra maskiner 
för att snabbt kunna serva håltagarna och 
andra entreprenörer. ”Vi kommer även att 
erbjuda ett brett utbud gentemot rivare, sa-
nerare, anläggningsarbetare med mera”, be-
rättar Roger Jonasson på Drome.

Det geografiska täckningsområdet för 
kontoret i Göteborg kommer att vara Västra 
Götaland, Halland och Värmland.

Till en början kommer man ha tre an-
ställda på plats på kontoret i Göteborg vilka 
är Andreé Bergström, Bo Dahlin och Anton 

Andreé Bergström. Bo Dahlin. Anton Brattlöf.

Brattlöf. Målet inom en snar framtid är dock 
att anställa ytterligare tre stycken på Göte-
borgs-kontoret.

Andreé Bergström var tidigare säljare på 
Jerneviken Maskin AB samt även på Jack Mid-
hage AB och har många års erfarenhet från 
branschen. Andreé kommer att vara platsansva-
rig i Göteborg samt jobba med försäljning. Bo 
Dahlin har jobbat i håltagningsbranschen sedan 
1981 och har 20 års erfarenhet som håltagare 
och har efter det arbetat många år med service 
och produktion. Hans ansvarsområde blir pro-
duktion och verkstad.

Anton Brattlöf har arbetat som säljare för 
Drome sedan nästan ett år tillbaka och utgått 
från huvudkontoret i Dalstorp. Hans bas blir 
nu Göteborg.  Antons ansvarsområdet blir 
försäljning och support.

”Vi har en fantastisk utveckling inom Dro-
me och det känns utomordentligt bra med 
nytt kontor, butik, lager och verkstad även i 
Göteborg. Vi hälsar hela Sveriges entreprenö-
rer välkomna”, avslutar Roger.



300 kg i korg i hela arbetsområdet

Klarar 4,5° lutning runt hela maskinen

Borstlösa AC drivmotorer med traction control och aktiv osciellerande axel med 
andra ord lika bra eller bättre än en dieselmaskin att ta sig fram på en arbetsplats

AGM batterier, underhållsladdare på startbatteri 
samt ljusa gummidäck är standard

Fullhybrid, den starka motorn orkar ladda och driva 
bomfunktionerna, med andra ord, 0% batteri är inga problem.

Korg med 2 ingångar varav en med ”dörr”

FULLHYBRIDER 
ATT LITA PÅ!
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STOCKHOLM • Hyvelgatan 39 • 741 71 Knivsta

031-20 20 05 • 08-721 70  05
www.liftexperten.se
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Manitou kommer med helt nya serier inom 
alla segmenten av teleskoplastare, och inte 
minst sortimentet av nya MRT runtom-
svängande teleskoplastare, en ny serie kall-
lad Vision. ”Vi kan presentera både en ‘Vi-
sion’ i standardutförande och en ‘Vision+’,” 
säger Anker Lemvig, Business Manager på 
Scantruck, som är generalagent för Manitou 
i Sverige. ”Alla de nya MRT-maskinerna är i 
grunden Vision-modeller. Vision+ är de stör-
re maskinerna i serien, och här finns det rik-
tigt stora visioner hos både konstruktörer och 
designers. Vision+-modellerna har en riklig 
standardutrustning med en mängd tillbehör.”

De runtomsvängande maskinerna kan fås 
med lyfthöjd upp till 35 meter, och lyftkapa-
citet på sju ton. Vision+ har fem basmodeller, 
tre av dem har upp till sex tons kapacitet, näm-
ligen MRT 2260, MRT 2660 och MRT 3060 
med lyfthöjder på 22, 26 och 30 meter. Högst 
upp i skalan ligger MRT 2570 och MRT 3570 
som lyfter sju ton 25 respektive 35 meter högt.

”Aircondition är standard i Vision+-maski-
nerna, som också är förberedda för att kunna 
köras på eldrift med Manitous Bi-Energy-sys-
tem. I förarhytten har maskinförarna fått en 
mycket större display för att styra maskinens 
alla funktioner, och den sitter även integrerad 
i armstödet, så att den följer sätets rörelser.”

Maskinernas spakar är helt nyutvecklade, 
och på listan över standardutrustning åter-
finns också dieselvärmare med timer. Mani-
tou har optimerat utformningen på maskinen 
så att det går att gå in och ur den på alla fyra 
sidor med hjälp av en trappa. Oavsett hyttens 

position gentemot undervagnen finns det all-
tid en trappa tillgänglig.

Alla modeller har för övrigt också elektro-
niskt styrd fjädring på hela undervagnen. ”Se-
rien av Vision+ modeller är speciellt intres-
sant för den danska marknaden, eftersom det 
är där det säljs flest välutrustade maskiner.”

Manitous förbättringsarbete har inte en-
bart fokuserat på de runtomsvängande ma-
skinerna i MRT-serien. Bland deras modeller 
för bygg och anläggning så kommer två nya 
kompakta maskiner i form av MT 730H och 
MT 930H på sju respektive nio meter. De är 
båda knappt två meter både på bredden och 
på höjden, och är 4,68 meter långa. ”Detta är 
små hydrostatdrivna maskiner med riktigt 
hög lyftkapacitet. Niometersmaskinen kom-
mer dessutom att kunna fås med korg och 
radiostyrning från 2022.”

Manitous minsta teleskoplastare hittills 
är en annan nyhet som är på gång. Maskinen 
heter ULM, där beteckningen står för Ultra 
Light Manitou. Detta är en lätt kompakt te-
leskoplastare med en totalvikt på högst 2600 
kg. Med en bredd på 1,5 meter och en total-
höjd på 1,9 meter så kan maskinen till och 
med flyttas med 3,5 tons maskintrailer. Trots 
yttermåtten och den låga vikten så har ma-
skinen alla funktioner som sina större syskon 
som till exempel fyrhjulsdrift och fyrhjuls-
styrning. ”I dagsläget så kan vi inte ge ett 
exakt datum på när Manitou ULM kommer 
till Sverige. Vi förväntar oss att vi ska kunna 
beställa dem innan årets slut för att börja le-
verera dem under 2022.”

Scantruck kommer med nya runtomsvängande teleskoplastare 
med omfattande förändringar och förbättringar.

Många visioner för 
nya Manitou-teleskoplastare

Hydroscands nya sugsaneringsslang går 
under namnet Polyuretanslang 2,5 mm 
Performance och har som namnet indike-
rar en godstjocklek på 2,5 mm. Trots det-
ta väger den enligt Hydroscand mindre 
än många likvärdiga slangar, samtidigt 
som den är flexibel och smidig att han-
tera. ”Detta är en slang som håller”, säger 
Oskar Wilhelms, försäljningsansvarig för 
industrislang Hydroscand. ”Den klarar av 
kraftigt slitande material utan att för den 
sakens skull bli oflexibel och svårhanter-
lig. Detta beror på PU-slangens unika 
konstruktion med två olika kvalitéer av 
polyuretan, ett ytterhölje som liknar de 
flesta andra PU-slangar samtidigt som 
den har en kärna som är mer mjuk och 
följsam, något som ger slangen en ökad 
flexibilitet och låg vikt”, säger Oskar Wil-
helms, försäljningsansvarig för industri-
slang på Hydroscand. Polyuretanslang 
2,5 mm Performance är en transport- och 
sugslang som kan hantera extremt sli-
tande material såsom sten, grus, borrkax 
och granulater. Den är därför lämpad för 
saneringsarbeten på exempelvis rivnings- 
och byggarbetsplatser. Slangens insida är 
helt slät, vilket enligt Hydroscand resul-
terar i ett maximalt flöde till följd av den 
minskade friktionen. Slangen är antista-
tisk, halogenfri och har en dimension på 
sex tum. Hydroscand lagerhåller slangen 
i sexmeterslängder men slangen finns 
även tillgänglig för beställning i längder-
na 10,15 och 20 meter. Det är även möjligt 
att beställa slangen i andra dimensioner. 
Polyuretanslang 2,5 mm Performance 
kan användas med DisaFlow-kopplingar 
i 513000-serien, som finns tillgängliga i 
Hydroscands sortiment.

Hydroscand 
lanserar sug- och 
transportslang
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Midhage lanserar en ny lasersvetsad kärnborrserie
Under hösten 2021 släpper Midhage sin nya 
serie av kärnborr främst tänkta mot Rental 
marknaden.

Midhage har länge uppmärksammat att 
kärnborrning ställer väldigt stora krav på ut-
rustningen hos uthyrarna. Det gäller främst 
i handhållna applikationer som ställer extra 
höga krav på användaren, och där traditio-
nellt lödda segment riskerar att släppa bland 
annat på grund av för hög värme.

”De nya borren har lasersvetsade Zenesis 
segment med 3D-positioneringsteknik av 
diamantkornen för en mycket lång livslängd 
och extremt hög skärförmåga. Dessa nya borr 
är något som vi tror kommer uppskattas hos 
hyresbolagen som alltid strävar efter en så 
bra TCO (total cost of ownership) som möj-
ligt, men vi ser även att borren kommer att 
passa för den professionella håltagaren i de 

situationer som kräver ett extra tåligt borr”, 
säger Magnus Lindstrand, Produktchef Bygg 
& Rental hos Midhage AB.

”Med vår nya borrserie Zenesis Laser, som 
är ett extra tåligt diamantkärnborr med laser-
svetsade segment och en spiralformad svagt 
konisk borrstomme för att underlätta bort-
transport av borrkax/slam och därmed mi-
nimera värmeutvecklingen, hoppas vi kunna 
tillgodose marknaden med en produkt som 
minskar reklamationer, samt höjer driftsäker-
heten och kundnöjdheten hos vår våra uthy-
rare och deras slutkunder.”

Nya borrserien Zenesis Laser finns redan idag 
tillgänglig med både 1/2" Frökenfäste i dimensio-
nerna Ø51-151mm, samt med Pixiefäste i dimen-
sionerna Ø52-226mm. Borrserien kan komma 
att kompletteras med ytterligare dimensioner 
om efterfrågan från Midhages kunder finns.

”Den nya borrserien Zenesis Laser ersätter 
inte något annat av våra traditionellt lödda 
Zenesisborr utan är ett komplement som vi 
tror att uthyrarna kommer att se som sitt för-
stahandsval inom en snar framtid.” 

”För mer information kring de nya borren 
kontaktar ni er lokala Midhage säljare, eller 
kontoret i Båstad”, säger Magnus.

Nya Zenesis Laser har en kraftigare, spi-
ralmönstrad, svagt konisk stomme och 
lasersvetsade diamantsegment. Diamant-
segmenten är av samma typ som övriga 
Zenesissortimentet, dvs 3D-positionerade 
diamanter.

Vid Slussen i Stockholm går en Merlo Roto 
40.30 DuoPower som tillhör Drottningholms 
Entreprenad. Maskinen har konverterats för 
att kunna köras på el via kabel i så stor ut-
sträckning som möjligt.

Miljötänket är högt i projektet och som 
entreprenör gäller det att hänga med i sväng-
arna. Drottningholms Entreprenad valde att 
utrusta en konventionell Merlo Roto 40.30 
för eldrift via kabel. ”Den är jätteskön att köra, 

inga vibrationer och inget buller”, säger Leif 
Eriksson, maskinförare Drottningholms En-
treprenad. ”Det känns mycket bättre i krop-
pen efter en dag när man kört på el än på die-
sel. Jag är fantastiskt nöjd.”

Just nu pågår mycket betongarbeten och 
formsättning. Det innebär att en hel del lyft 
ska göras från en och samma plats. Därmed 
kan Leif Eriksson till större delen köra på el 
under arbetsdagarna. ”Åtminstone fram till 

semestern var jag här, och med det vi håller 
på med nu så går det köra till 90 procent på el. 
Och behöver man iväg och hämta något så tar 
det bara ett par minuter att plugga in sig igen, 
så det är väldigt smidigt.”

När maskinen inte kan köras på el fungerar 
den precis som vanligt i dieselutförandet. Det 
gör att den är användbar i alla lägen, inomhus 
som utomhus, enligt Hüllert Maskin som är 
Merlos generalagent i Sverige. ”Jag måste säga 
att jag är djupt imponerad”, säger Leif Eriks-
son. ”Den fungerar jättebra även på el. Om jag 
kunde skulle jag välja att ha en fullelektrisk 
maskin som kan köras på batteri om den kun-
de klara en hel dags arbete.”

Maskinerna med DuoPower är byggda ex-
akt som standardmodellerna, med skillnaden 
att de har en extra hydraulpump som är el-
driven, samt omvandlare för att kunna skifta 
mellan el- och dieseldrift. Det går att växla 
mellan traditionell dieseldriven körning och 
eldrift och det finns flera miljöfördelar med 
denna typ av maskin, enligt Hüllert Maskin. 
Med eldrift drivs stödbenen, bommen, den 
tiltbara hytten, all hydraulik för lyft och sväng 
och maskinens alla övriga elfunktioner. Det 
är bara vid förflyttning av maskinen som kör-
ningen kräver dieseldrift. Pumpen och om-
vandlaren är monterad på maskinens front 
och bakom öppningsbara luckor.

Merlo-maskin i arbete vid Slussen
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Midhage och Jerneviken 
PARADIGMSKIFTE FÖR  

Man får väl säga att lite av en historisk händelse inträffade den första septem-
ber i år. Två av våra äldsta tillverkare och leverantörer av framförallt diamant-
verktyg och betonghåltagningsutrustning fick nya ägare, Jack Midhage AB och 
Jerneviken Maskin AB.

Från höger Torbjörn Bengtsson från Puvac AB 
och Peter Logan, Jack Midhage AB.

K
artan över landets tillverkare och leve-
rantörer har ritats om många gånger. 
Eller snarare är den under ständig för-
ändring och “peakar” lite då och då. 
Det finns många exempel på det bara 

under de snart 20 år som tidningen SRT fun-
nits. 

ETT HISTORISKT ÄGARBYTE
Men onsdagen den första september i år blev 
historisk då det förhållandevis okända bola-
get Puvac AB tillkännagav att man förvärvat 
del av aktierna i bolaget Jack Midhage AB och 
samtliga aktier i Jerneviken Maskin AB. Pu-
vac AB må vara okänt till sitt namn i nuläget 
men tittar man lite närmare på företaget så 
drivs det familjen Bengtsson och framförallt 
Torbjörn Bengtsson förknippar nog de flesta 

i branschen med Bevaclean och Pullman-
Ermator. SRT har sökt Torbjörn för en kom-
mentar men inte lyckats få tag i honom. Vi 
hoppas att publicera hans kommentarer i 
SRT 5 senare i år. Den stora frågan är natur-
ligtvis vad som är planerna med bolagen? Hur 
kommer de drivas vidare och kommer dessa 
två konkurrenter att samarbeta med varandra 
och på vilket sätt. Det finns ju en del produkt- 
och tjänsteöverlappning. Kanske är det ändå 
lite överraskande att de både bolagen som 
under många år varit starka konkurrenter nu 
är under samma flagg.

“VI GÅR IN I EN NY ERA”
Peter Logan, vd för Jack Midhage AB, kom-
menterar att man nu går in i en ny era. Jack 
Midhage AB grundades redan i början av 

1950-talet och har sedan dess varit en själv-
klar leverantör och allt började med tillverk-
ning av hårdmetallklingor. Under 1980-talet 
började man även tillverka diamantverktyg. 
Sortimentet är brett av verktyg, maskiner och 
tillbehör för bland annat håltagnings- och 
rivningsbranschen samt att man erbjuder ett 
optimalt sortiment av maskiner för uthyrning 
samt förbrukningsartiklar. Jack Midhage AB 
har som säkert många vet befunnit sig i ett 
läge där ett generationsskifte stått för dörren. 
Två av bolagets ägare, Morgan Midhage och 
Peter Logan har uppnått pensionsålder. Peter 
Logan kvarstår som VD i bolaget året ut och 
rekryteringsprocessen att hitta en efterträ-
dare har påbörjats. Logan kommer fortsatt att 
inneha en styrelseplats och kommer fortsatt 
att vara delägare. Logan kommer också på 
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Stefan Bergsten, ny delägare. Kim Christiansson, ny delägare. Peter Petersson, Jack Midhage AB.

konsultbasis utgöra en stödfunktion till före-
tagets ledning.

Delägaren Peter Petersson fortsätter i sin 
nuvarande roll som produktionschef och 
platschef för Midhages verksamhet i Göte-
borg samt kvarstår som delägare. I samband 
med förvärvet knyts två nya medarbetare och 
delägare till bolaget vilka är Stefan Bergsten 
och Kim Christiansson som båda är välkända 
i branschen både för sin tid med Pullman-
Ermator och senare Husqvarna Construction 
Products. Kim börjar sin anställning första 
oktober i år och Stefan första januari, 2022. 
Stefan arbetade tidigare som Business De-
velopment Manager på Husqvarna och Kim 
som säljare och produktspecialist.

”Peter, Morgan och jag är övertygade om 
att detta blir en bra lösning för alla parter. 

Midhage har fått en ägare som har en hög 
ambitionsnivå att vidareutveckla bolaget. 
Våra nya ägare har också branscherfaren-
heten och tillför ytterligare kompetens och 
resurser. Man vill också bibehålla och vårda 
varumärket Midhage vilket betyder mycket 
för oss”, säger Peter Logan. Peter tillägger att 
det dagliga arbetet på Jack Midhage fortsätter 
precis som vanligt.

MÄSTARE PÅ 
HJÄLPMEDEL FÖR HÅLTAGARE
Jerneviken Maskin AB är det andra bolaget 
i förvärvet som också har ett gediget namn 
i branschen och har ett brett sortiment av 
maskiner, diamant- och hårdmetallverktyg 
för kapning och borrning, tillbehör och inte 
minst av allt en rad smarta hjälpmedel för hål-

tagare och rivare. Allt började med att Jerne-
vikens grundare Owe Persson etablerade sig 
som håltagningsentreprenör 1969 och star-
tade håltagningsbolag på flera orter i Sverige. 
Två år senare startades Owe tillsammans med 
Curt Sundqvist bolaget Dimas som handhöll 
allt av maskiner, verktyg och hjälpmedel 
inom betonghåltagning. 1987 såldes bolaget 
till Electrolux och idag inryms verksamheten 
i Husqvarna Construction Products. Verk-
samheten inom Jerneviken Maskin trappades 
upp alltmer efter försäljningen av Dimas. Jer-
neviken och Owe Persson har länge utmärkt 
sig av en hög innovativitetsgrad. Många smart 
hjälpmedel har utvecklats hos Jerneviken Ma-
skin och man var bland annat först i Sverige 
med att tillverka klingor med segment med 
positionerade diamanter för öka skärförmåga.

”Både Jack Midhage AB och Jerneviken 
Maskin AB är välkända bolag, respekterade 
och välskötta och vi ser fram emot att, till-
sammans med nuvarande ledningsgrupper, 
utveckla företagen ytterligare”, säger Torbjörn 
Bengtsson, VD i Puvac AB i en kommentar.

Puvacs avsikt är att investera ytterligare i 
både Midhages och Jernevikens anläggningar, 
personal och nuvarande produktsortiment 
men även i distribution av nya produkter 
från världsledande tillverkare av framförallt 
maskiner och utesluter inte ytterligare före-
tagsförvärv.

Som branschtidning kommer det blir in-
tressant att följa hur Puvac kommer att vida-
reutveckla Jack Midhage AB och Jerneviken 
Maskin AB, två legendariska företag, på den 
svenska marknaden. Tillsammans står de för 
cirka 120 år av kunnande och erfarenhet på 
marknaden. SRT önskar den nya ägarkonstel-
lationen lycka till i arbetet.

www.midhage.se
www.jerneviken.se

www.puvac.se

Exteriör Jerneviken i Hisings Backa.

Exteriör Midhage i Båstad.
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”
Allt vi kommer att visa på Entreprenad 
Live kommer att vara nyheter.” Det sä-
ger Stefan Carlsson, säljare på Dynapac.

”Vi har börjat tillverka och sälja 
svensktillverkade vibroplattor igen och 

vi kommer att visa flera eldrivna maskiner.”
Dynapac kommer bland annat att ställa ut 

en energieffektiv eldriven vält på 1 600 kilo. 
Den har rullat på reparationsjobb i Skåne hela 
sommaren och vid arbetsdagarnas slut har 
det funnits gott om energi kvar i batteriet.

”Vi tror att det finns en stor framtid i el”, 
säger Stefan.

Dynapac kommer också att ställa ut större 
vältar på 8, 12 eller 16 ton. Maskinerna är ut-
rustade med packningsmätare och ett dator-
paket som bland annat kan analysera svaghe-
ter i marken och när marken är färdigpackad. 
Det finns egentligen en gammal lag som krä-
ver detta men först nu börjar entreprenörerna 
inse att det är det som gäller.

Stefan Carlsson drabbades själv tidigt av 
Coronan så med antikroppar och vaccinering 
i kroppen har han kört på lite som vanligt 
med kundkontakterna. Han har också hunnit 
vara med på sin första mässa sedan pandemin 
bröt ut – Have & Landskap – i Danmark. Och 
hans erfarenheter därifrån visar att det finns 
ett sug efter mässor också från kunder och 
besökare.

”Det kom väldigt mycket folk”, berättar 
Stefan Carlsson.

Efter dippen i fjol våras har affärerna under 
corona-året flutit på bra för Dynapac.

”Det är ett bra sug efter grejorna. Det på-
går väldigt många infrastrukturprojekt i Sve-
rige just nu”, säger Stefan.

Men om problemet i början var själva pande-
min så är det bristen på material som i dag stäl-
ler till det. Leveranstiderna är fördröjda. Många 
köpare avvaktade i början men nu kan de inte 
vänta längre med beställningar och leveranser.

Dynapac är ursprungligen ett svenskt 
företag som startade i Stockholm 1934. Hu-

vudkontoret ligger i Wardenburg, Tyskland 
och den svenska fabriken ligger i Karlskrona. 
Dynapac tillverkar produkter för packning 
och asfaltutläggning. Företaget har 350-400 
anställda i Sverige.

”Den övervägande delen av vår tillverk-
ning går på export och vi har fabriker i Sve-
rige, Tyskland, Brasilien, Indien och Kina”, 
berättar Stefan.

Företaget har bytt ägare flera gånger ge-
nom åren och sedan 2017 ägs det av Fayat 
Group som är ett franskt företag.

”Det har varit en bra förändring. Det känns 
lite grand som att komma hem”, avslutar Ste-
fan Carlsson.

Den som vill se och testa nyheterna från 
Dynapac bör ta sig till EntreprenadLive på 
Säve flygplats utanför Göteborg mellan 14-16 
oktober.

Entreprenad Lives idé är att skapa starka 
regionala mässor för proffs inom bygg- och 
anläggningsbranschen med fokus på entre-
prenad och bestående av utställning, provkör-
ning, seminarier och upplevelser.

Målet med Entreprenad Live är att skapa 
förutsättningar för bra affärer och nya mark-
nader genom inspirerande möten och relatio-
ner. Målet når man genom starka partnerskap, 
samverkan med branschen och stor lyhördhet 
för kundernas behov och önskemål.

www.dynapac.se
www.entreprenadlive.se

Dynapac kommer till EntreprenadLive med bara rena nyheter

Stefan Carlsson är säljare på Dynapac sedan 
långt tillbaka.
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amarbetet öppnar fantastiska möjlig-
heter i nya geografiska områden, med 
nya varumärken. Som en del i en effek-
tivisering av återförsäljarnätet har Sö-
derberg & Haak kommit överens med 

Maskin Väst om ett förnyat samarbete. Det 
återupptagna samarbetet avser både entre-
prenad och lantbruk, för såväl försäljning som 
för service och reservdelar. Samarbetet kom-
mer att omfatta Värmland, Närke och som en 
del i förvärvet av Mariestad Maskin & Energi 
AB från Söderberg & Haak, utökar Maskin 
Väst sitt geografiska ansvar i Västra Götaland.

”Vi ser fram emot att återuppta samarbetet 
med Maskin Väst. Detta skapar en stark kon-
stellation i ett viktigt område. Maskin Väst är 
väl etablerade i området och besitter gedigen 
kunskap kring försäljning och service av ma-
skiner samt tillbehör, detta i kombination 
med våra starka varumärken inom lantbruk 

och entreprenad ger mycket goda förutsätt-
ningar i området. Vi ser också framför oss att 
Maskin Västs förvärv av Mariestad Maskin & 
Energi AB kommer att lyfta en sen tidigare 
framgångsrik verksamhet ytterligare”, säger 
Jonas Jaenecke, VD Söderberg & Haak.

”Vi ser mycket positivt på att vi tillsam-
mans med våra nya delägare Springlake & 
Partners har gjort förvärvet av Mariestads 
Maskin & Energi. Förvärvet är en del i vår 
gemensamma tillväxtstrategi och vi ser fram 
emot att fortsätta resan med ytterligare för-
värv i närtid. Att samarbetet med Söderberg 
& Haak återupptas betyder bl.a. att vi kom-
mer att ta upp försäljningen av Komatsu och 
Amazone i Värmland och Närke, vilket kom-
mer stärka vårt utbud på de tyngre entrepre-
nadmaskinerna samt komplettera vårt pro-
duktsortiment mot lantbruket”, säger Daniel 
Bryske, VD Maskin Väst.

Söderberg & Haak Maskin AB har sitt hu-
vudkontor i Staffanstorp och är Sveriges le-
dande privata aktör inom maskinhandel för 
lantbruk, industri och entreprenad. Söder-
berg & Haak ingår i en företagskoncern där 
Mellby Gård AB är moderbolag. Koncernen 
omsatte ca 9,4 miljarder kronor 2020.

Maskin Väst grundades år 2000 och har 
sitt huvudkontor i Karlstad samt en återför-
säljaranläggning i Kumla. Under våren 2021 
gick Springlake & Partners in som majori-
tetsägare i Maskin Väst för att tillsammans 
med tidigare ägarna vidareutveckla bolaget. 
Maskin Väst är sedan tidigare återförsäljare/
importör av Case IH, JCB, Huddig, Rottne, 
Pöttinger och Väderstad m.fl. Personalstyr-
kan före förvärvet av Mariestads Maskin är 40 
personer och under 2020 omsattes drygt 400 
miljoner sek.

www.sodhaak.se

Inför höstsäsongen släpper Söderberg & Haak två spännande nyheter. 
Den första är att man återupptar samarbetet med Maskin Väst som 
återförsäljare och den andra är att man i samband med detta, avyttrar 
Mariestads Maskin & Energi AB till Maskin Väst.

Fr vänster, Daniel Bryske (Maskin Väst), Thomas Olsson (Maskin Väst), Jonas Janecke 
(Söderberg & Haak) och Johan Meinhardt (Springlake & partners)

Samarbetet mellan Maskin Väst 
och Söderberg & Haak återupptas
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Finska tillverkaren Dinolift lanserade en ny 
3,5 ton fordonsmonterad dieselelektrisk hy-
brid på tyska mässan Platformers Days. Det 
senaste tillskottet i Dinolifts lättviktsfamiljen 
är en expansion av fordonsmonterade DINO 
VT-serien vilket tar serien till en ny liga inom 
batteri/dieseldrivna produkter. Eftersom alla 
elektriska liftoperationer är möjliga kan åt-
komstarbete utföras i fullständig tystnad och 
med inga utsläpp även inomhus. Precis som 
sin föregångare är 230VTH konstruerad och 
byggd 100%-igt uthyrningssäker. Den är kost-
nadseffektivt och kan köras med B-körkort. 
Dessutom är det den enda hybrid i sin storleks-
klass som har plats för medförare i kabinen.

Användning av ström från ett LiFePo-bat-
teri gör DINO 230VTH tyst och utsläppsfri 
drift, vilket bidrar märkbart till den mångsidiga 

NY TYST BILLIFT 
perfekt för uthyrning från Dinolift

användningen av liften. Det möjliggör arbete 
inomhus och i andra utsläppsbegränsade om-
råden som stadskärnor, hallar och innergårdar. 
Kapaciteten på det 5 kWh starka LiFePo-bat-
teriet möjliggör all elektrisk lyftdrift under en 
dag utan att behöva ladda under dagen.

Förutom miljöfördelarna förbättrar den 
elektriska användningen också användarupp-
levelsen avsevärt. Arbetet i korgen blir smi-
digt och stabilt utan darrande eller störande 
lukt från avgaserna. Till användarvänligheten 
skall också läggas de funktioner som är ge-
mensamma för DINO 230VT vilka är: intui-
tiva och enkla reglage, en lättkörbar korg med 
en säker halkfri trappa och den utmärkta ut-
sikten från korgen över hela arbetshöljet.

En viktig designprincip för DINO 230VTH 
var att tillhandahålla batterianvändning 

utöver alla viktiga standardfunktioner i VT 
-serien. Även om miljöaspekterna var de vik-
tigaste drivkrafterna bakom designen, har 
den flexibla och mångsidiga användningen 
av maskinen inte äventyrats. I vikten på 3500 
kg ingår två förare enligt europeiska normer, 
vikten på 90% bränsle och full AdBlue-tank 
för längre resor. Dieselmotorn förblir en 
driftskälla när batteriet är svagt eller när ar-
betsmiljön är lämplig och batteritiden kom-
mer att behövas för ett annat jobb samma 
dag. Standardomformaren på 1 kW laddar 
högspänningsbatteriet medan dieselmotorn 
är igång om operatören vill göra det.

Hela DINO VT-serien är specialbyggd för 
uthyrning och passar för användning under 
varierande förhållanden och temperaturer. 
Särskild uppmärksamhet har ägnats åt att 
förhindra avbrott och maximera drifttiden.

Liften är konstruerad och byggd för tung 
användning och alla komponenter är välskyd-
dade. Omfattande servicedokumentation och 
utmärkt tillgänglighet för reservdelar ökar 
också hissens kostnadseffektivitet på lång 
sikt.

www.dinolift.se
www.zipup.se
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Bronto S70XR till tyska W. Schnitger GmbH

Fem litiumdrivna Snorkel-liftar i produktion

W. Schnitger, baserade i Northeim, Tyskland, 
har införskaffat en Bronto S70XR arbetsplatt-
form. W. Schnitger erbjuder försäljning och 
uthyrning av bland annat mobilkranar och 
arbetsplattformar. S70XR har en maximal 
arbetshöjd på 70 meter och är bland annat 
utrustad med en 220 grader roterande arbets-

korg, en 400 kg korgvinch, ett Bronto 5+-kon-
trollsystem och en fjärrkontroll. Enheten 
monteras på Volvo FM 460 8×4*4 chassier, 
har en totalvikt under 32 ton, transportlängd 
under 12 meter och kan köras utan speciella 
vägtillstånd i hela Tyskland och i andra euro-
peiska länder, enligt Bronto Skylift.

Snorkel har påbörjat full produktion på fem 
litiumjonbatteridrivna, kompakta RTE-
saxliftsmodeller för grov terräng. Liftarna 
utökar deras utbud av litiumdrivna liftar och 
teleskoplastare för grov terräng till totalt åtta 
modeller.

De nya modellerna består av två litiumjon-
batterienheter med smal bredd, S2255R-
TE och S2755RTE, samt tre enheter med 
standardbredd, S2770RTE, S3370RTE och 
S3970RTE. Dessa saxliftar är designade för att 
erbjuda en grovterränglösning utan utsläpp, 
utan att kompromissa med tillförlitligheten 
och fyrhjulsdriftsmöjligheterna hos diesel-
motsvarigheterna, enligt Snorkel.

De fem nya saxliftarna är utrustade med 
underhållsfria litiumjonbatterier med in-
byggda batterihanteringssystem, BMS. Liti-
umjonbatterierna är enligt Snorkel lämpliga 
för de flesta miljöer och har testats i klimat-

kammare mellan -25 och +60 grader. Dessa 
Snorkel-modeller erbjuds som standard med 
två 5,75 kWh litiumbatteripaket och kan väljas 
med ett extra 5,75 kWh batteripaket.

Under både testförhållanden och verkliga 
applikationer har det standardiserade tvåbat-
teripaketet visat sig leverera minst åtta tim-
mars skift på en enda laddning, och i vissa 
fall upp till en vecka mellan laddningarna, 
beroende på användning, enligt Snorkel. El-
motorn levererar upp till 62 grader mindre 
arbetsljud än dieselmotsvarigheten, enligt 
Snorkel. Utan motorfläkt reduceras damm-
generering för en säkrare och renare drift i 
områden med låga utsläpp och gröna städer, 
enligt Snorkel.

S2255RTE och S2755RTE har en maximal 
arbetshöjd på 8,5 och 10,1 meter, och har en 
lyftkapacitet på 420 respektive 300 kg. De 
har en smal bredd på 1,45 meter, samt en 1,4 x 

3,93 meter platform med den 1,2 meter långa 
däckförlängningen. De väger mindre än 2750 
kg, och kan bogseras med bil eller lätt nytto-
fordon med släpvagn mellan jobben.

Alla fem liftar har däck för inom- och ut-
omhusbruk, och har fyrhjulsdrivna funktio-
ner med 35 procent lutningsbarhet och en 
oscillerande axel. Fyra automatiska utjäm-
ningsstabilisatorer kommer som standard. 
Dessa modeller erbjuds även fortsättningsvis 
som RT-versioner med dieselmotor eller som 
BE-versioner med Snorkels bi-energilösning 
som gör det möjligt för föraren att växla mel-
lan en förbränningsmotor och blybatteri för 
inom- och utomhusarbete.
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Hej Anker, och grattis till utnämningen 
till ny VD för Scantruck AB. När blev ert 
begagnatcenter klart och var finns det nå-
gonstans?
”Tack så mycket. Det stod klart årsskiftet 
20/21 och ligger vid vår anläggning i Rosers-
berg precis utanför Stockholm. Totalt är det 
ungefär 1200m² under tak med betonggolv. 
Vi har sett hur bra det har fungerat med vår 
anläggning i Skive i Danmark där Scantruck 
AS har ungefär 5500m² och cirka 300 begag-
nade maskiner i lager, och vi vill skapa något 
liknande för våra svenska kunder, fast i lite 
mindre skala.”

Vad finns det för fördelar för era kunder 
med den här lösningen?
”Till att börja med så är det naturligtvis skönt 
att kunna titta på maskinerna i lugn och ro 
oberoende av vädret. Vill man titta under en 
maskin så är det trevligare att ligga på ett rent 
betonggolv än utomhus, speciellt om det har 
regnat. En annan fördel är att vi alltid har mer 
än en maskin att titta på. Det händer att kun-
der kommer till oss för att titta på en viss mo-
dell, men sedan hittar en annan maskinmo-
dell på vårt begagnatcenter som passar deras 
behov ännu bättre.”

Vart kommer maskinerna som finns i ert 
begagnatcenter ifrån?
”Det varierar. Vi arbetar brett för att alltid se 
till att det ska finnas mycket att välja på. Dels 
är det inbytesmaskiner från kunder som har 
köpt en ny eller en annan begagnad maskin 
från oss. Utöver detta så kommer det löpande 
in maskiner från vår R2R (rent to rent) verk-

samhet, men vi köper också in maskiner både 
från Sverige och utomlands. Alla maskiner 
som vi tar emot tvättas och städas ordentligt 
innan de ställs ut i hallen, men därefter så kan 
våra kunder välja hur mycket tid de vill att vi 
ska lägga på maskinen. Vi kan besiktiga den, 
serva den, utrusta den efter deras önskemål 
samt de kan till och med köpa till garanti till 
sin begagnade maskin.”

Var kan man se vad som finns i lager hos er?
”Man kan givetvis besöka vår hemsida http://
www.scantruck.se men det absolut bästa är 
att kontakta någon av våra säljare så man blir 
uppdaterad på det senaste och vad som är på 
väg in.”

Finns det möjlighet att provköra maski-
nerna?
”Självklart!”

Vilka tider har ni öppet?
”Vi har öppet 07:00-16:00, men har man inte 
möjlighet att besöka oss på dagen så löser vi 
det också så klart.”

Finns det något mer du vill tillägga?
”Just nu har vi ett 20tal begagnade maskiner 
i lager på vårt begagnatcenter i Rosersberg, 
men skulle man sakna något så finns det möj-
lighet att plocka över från vårt lager i Dan-
mark. Det går transporter kontinuerligt så 
det löser vi kvickt. Det innebär att de svenska 
kunderna har tillgång till ett mycket stort 
utbud av begagnade maskiner totalt sett. På 
www.scantruck.dk kan man se vår lagerstatus 
i Danmark, men självklart går det också bra 
att prata med någon av säljarna på Scantruck 
AB. Dessutom har vi alltid nya maskiner i la-
ger också natulrigtvis. Vi har ett 80tal maski-
ner beställda som är på väg hem för att alltid 
säkra en god kontinuitet.”
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Den litiumbatteridrivna SPX1280 har en 
maximal lyftkapacitet på 8 ton och en 
maximal arbetshöjd på 26,6 meter (med in-
stallerad hydraulisk jib). Stödbenen har en 
hydraulisk rotation mellan 0 och 45 grader, 
och teleskopisk hydraulisk förlängning.

Beroende på öppningsvinkeln och för-
längningen av stabilisatorerna kan pro-
gramvaran i realtid definiera den maxi-
mala säkra arbetsbelastningen vid en 
specifik punkt. Tack vare den nya digitala 
elektrohydrauliska Danfoss-distributören 
reglerar maskinen oljetryck och flödeshas-
tighet baserat på rörelse, belastning och 
rörelseshastighet. Det är möjligt att arbeta 
samtidigt med tre funktioner. SPX1280 är 
utrustad med en 1,5 ton hydraulisk jib och 
kan arbeta med en negativ vinkel upp till 
-10 grader, och med en 3,5 tons ”runner 
jib” som kan nå de smalaste hörnen (båda 
med plug & play-tillbehör). Maskinen har 
också en fjärrkontroll, med en mjukvara 
utvecklad internt av Jekko, som gör det 
möjligt att direkt aktivera eller inaktivera 
alla kranfunktioner och verktyg.

Trefasmotorn på 20 kW drivs av ett 96 
V-litiumbatteri med en kapacitet på 400 
Ah. En trippel batteriladdare är instal-
lerad ombord på maskinen för laddning 
med monofas (230 V) eller trefas (400 
V). Maskinen kan användas medan bat-
teriet laddas. Alla batteriparametrar och 
fel kan visualiseras på displayen på fjärr-
kontrollen. Tack vare elmotorn kan den 
nya versionen av SPX1280 även användas 
inomhus eller på känsliga arbetsplatser 
utan utsläpp. Litiumbatterier tillåter 
oförändrad och konstant prestanda även 
vid intensiv användning under hela ladd-
ningstiden, och de har längre livslängd 
jämfört med blybatterier, enligt Jekko.

Ny litiumbatteridriven 
SPX1280 från Jekko

Länspumparna Weda D70 har en konstruk-
tion med topputlopp och är lämpade för 
allmänna länspumpningstillämpningar, pump-
ning av grundvatten och råvatten på byggar-
betsplatser och industrianläggningar. De kan 
pumpa vatten med en densitet på upp till 
1100 kg/m³ och hantera vatten med fasta par-
tiklar på upp till 7 mm i diameter.

”Fasta partiklar i vatten kan få ett kom-
pressorhjul att slitas ut och gå sönder i för-
tid, men den här innovativa konstruktionen 
innebär att pumparna har exceptionellt lång 
livslängd”, säger Bart Duijvelaar, Product 
Marketing Manager för dränkbara pumpar 
Atlas Copco Power and Flow. ”Kompressor-
hjulen tillverkas också av rostfritt stål med 
hög kromhalt, 55 HRC, och har därmed hög 
hårdhet och exceptionell slitstyrka.”

Tack vare ett särskilt tätningssystem med 
hus av rostfritt stål kan underhåll utföras på 
plats. Andra funktioner inkluderar stötdäm-

pare för att tåla ovarsam hantering och lätt-
åtkomliga oljeinspektionspluggar. Pumparna 
har även en noggrant dimensionerad motor 
och kan köras torrt för tillförlitlig och robust 
drift, enligt Atlas Copco. Dessutom stöds an-
vändare av Weda-pumpar av ett nätverk av 
återförsäljare och servicetekniker samt av lät-
tillgängliga delar, enligt Atlas Copco.

Alla pumpar i D-serien har Weda+-
funktioner, som möjliggör plug-and-pump-
installation. De har även fasfelsskydd, rota-
tionsstyrning, termobrytare och en 20 meter 
lång kabel med en fasvändande stickkontakt 
för alla 3-faspumpar. Alla modeller har ett 
inbyggt start- och motorskyddssystem till-
sammans med automatisk nivåreglering som 
tillval. 

Teknikplattformen tillämpas initialt på 
Weda D70-pumpen och kommer i framtiden 
att finnas tillgänglig för hela Weda D-avtapp-
ningssortimentet.

Atlas Copco Power and Flow har introducerat en ny tek-
nikplattform, Wear Deflector, för sina elektriska dränkbara 
länspumpar Weda D70. Kärnan i Wear Deflector är en 
hydraulisk konstruktion som enligt Atlas Copco ger hög 
pumpeffekt.

Ny pumpteknik 
från Atlas Copco
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Renta förenas med Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB
Renta har förenats med Byggmaskiner-Gruppen 
Sverige ABs tre depåer i Norrköping, Linköping 
och Stockholm/Järfälla. Renta AB kommer att 
förvärva 100% av Byggmaskiner- Gruppen Sve-
rige ABs aktiekapital genom ett avtal underteck-
nades 13 augusti 2021. I samband med avtalet gör 
ägarna till Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB en 
betydande investering i Renta Group Oy.

Rentas expansion fortsätter tillsammans 
med Byggmaskiner i Östergötland och Stock-
holm. Med stöttning från depåerna i Eskilstu-
na, Jönköping, Södertälje, Globen och Sollen-
tuna ökar man tillgängligheten, servicen och 

kompletterar kvalitetssortiment än mer i re-
gionen. Sortimentet kommer vara minst lika 
välsorterat där som i de andra 44 depåer och 
med sammanslagningen med Byggmaskiner 
blir man nu 47 st.

“Vi vill vara det lilla bolaget där lokala be-
slut tas. Samtidigt som vi kan ta vara på det 
stora bolagets muskler, med breda sortiment 
av maskiner och tjänster. Det är det som vi 
gillar med Renta”, säger Wille Törnkvist, VD 
på Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB.

Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB är mo-
derbolag till tre bolag; Linköpings Byggmaski-

ner AB, Mark & Byggmaskiner Törnkvist AB 
och Norrköpings Byggmaskiner AB. Det är 
ett familjeföretag med rötter ända tillbaka till 
70-talet. Gruppen har en årlig omsättning på 80 
MSEK med en personalstyrka på 22 personer.

”Jag vill börja med att välkomna Byggma-
skiner till Rentafamiljen. Byggmaskiner är ett 
kvalificerat företag som uppskattas mycket av 
sina kunder, med en stark position på mark-
naden och att vi nu förenat oss tillsammans 
är en styrka vi kommer ta vara på”, säger Joa-
cim Johansson, Vd för Renta.

www.renta.se

International Powered Access 
Federation (IPAF) har sett en 
betydande ökning av efterfrågan 
på kvalitetssäkrad liftutbildning 
av både operatörer och arbets-
ledare i Norden och Baltikum 
under de senaste åren. Det är 
framför allt utländska entrepre-
nörer som ställer högre krav på 
säkerheten på sina arbetsplatser.

Katarina Jacobson på Riwal 
Sweden är nu en fullt certifierad 
IPAF Senior Instruktör, vilket 
innebär att hon kan utbilda och 
certifiera andra IPAF-instruktö-
rer i Sverige. Dörren öppnas nu 
för att fler utbildningsföretag 
kan bli ackrediterade till att er-
bjuda ISO-certifierad liftutbild-
ning i Sverige.

Katarina Jacobson säger: ”Jag 
är glad över att kunna utöka vårt 
erbjudande av kvalitetsutbild-
ning på Riwal Sverige och hjälpa 

IPAF certifierar sin första 
Senior Instruktör i Sverige

flera utbildningsföretag att kun-
na erbjuda IPAF’s ISO-certifiera-
de liftutbildning.”

Kent Boström, IPAF-repre-
sentant för Norden och Bal-
tikum, kommenterar: ”IPAF 
ackrediterade sitt första utbild-
ningscenter i Sverige förra året 
och översatte även kursmate-
rialet till svenska. Vi förväntar 
oss att efterfrågan kommer att 
fortsätta öka och vi ser fram 
emot att få fler ackrediterade ut-
bildningscenter för att möta det 
behovet. Det är fantastiskt att 
Katarina nu är certifierad som 
IPAF Senior Instruktör och kan 
ta sig an att utbilda nästa våg av 
IPAF-certifierade liftinstruktö-
rer i hela Sverige.”

Under pandemin har många 
uppskattat möjligheten att göra 
den teoretiska delen av opera-
törsutbildningen på distans via 

IPAF’s eLearning. Det både spa-
rar tid i klassrummet och mini-
merar virusspridningen.

Till hösten lanserar IPAF även 
sitt digitala liftutbildningsbevis 
via mobilappen ePAL. Via appen 
kan man enkelt skicka en digital 
kopia av sitt liftutbildningsbevis 
till den som behöver se det, nå-

got som förenklar hanteringen 
för alla. Arbetsgivaren kan enkelt 
verifiera att liftutbildningsbevi-
set är äkta via IPAF’s hemsida. 
Verifieringstjänsten är kostnads-
fri och kräver ingen inloggning. 
I appen finns även Operatörens 
säkerhetsguide och en loggbok.

www.ipaf.org
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Flexibla, kompakta och kraftfulla; dumprar är oumbärliga medhjälpare på byggar-
betsplatsen. Wacker Neuson har lång erfarenhet av utveckling och produktion av 
hjul- och banddrivna dumprar: hela 50 år av dumperkunskap.

Wacker Neuson 50 år av dumperkunskap
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U
trustade med ett flak för transport av 
byggmaterial och utgrävningsmassor 
har dumprar, också kallade tipplasta-
re, under de senaste decennierna blivit 
till efterfrågade hjälpmedel på många 

byggarbetsplatser. Wacker Neuson är stolta 
att besitta 50 år av dumperkunskap: Vid mil-
lenniumskiftet övertog Neuson Baumaschi-
nen GmbH företaget Ebbs & Radinger. De för-
fogade på den tiden redan över decennielång 
dumpererfarenhet. Tillsammans med det 
brittiska företaget Lifton tillverkades dum-
prar först i Wien och Wales, för att år 2008 
förlägga produktionen till Österrike. Genom 
sammanslagningen av dåvarande Neuson 
Kramer Baumaschinen AG och Wacker Con-
struction Equipment AG tillfördes denna 
omfattande kunskap dagens Wacker Neuson 
SE. Vissa medarbetare, som redan har tillhört 
företaget under decennier, för kunskapen vi-
dare – och bygger ständigt ut den. 

BRED 
PRODUKTPORTFÖLJ FÖR ALLA KRAV
”Vad gäller dumprar har särskilt ett ämne 
fått stor uppmärksamhet under det senaste 
decenniet: säkerhet”, berättar Stefan Bogner, 
talesman för företagsledningen på Wacker 
Neuson Linz GmbH. ”Wacker Neuson har 
alltid kunnat övertyga med innovationer som 
har gjort våra kunders arbete effektivare och 

säkrare. Vi bygger vidare på våra erfarenheter. 
Vi önskar också hädanefter erbjuda lösningar 
för våra kunder inom segmentet dumprar.” 
Sedan år 2012 återfinns i Hörsching, nära 
Linz, Wacker Neusons kompetenscentrum 
för dumprar och grävmaskiner inom områ-
dena forskning, utveckling och produktion. 
Wacker Neuson har totalt tio hjul-, tre Dual 
View- och sju banddrivna dumpermodeller i 
sitt utbud. Dit hör också de eldrivna DW15e 
och DT10e i serien Zero Emission.  

ELEKTRISK ELLER MED 
VRIDBAR STOL: DUMPERINNOVATIONER
”Vid utvecklingen av våra dumprar tän-
ker vi alltid ett steg vidare”, förklarar Stefan 
Kurzmann, produktexpert för dumprar hos 
Wacker Neuson. ”Vi optimerar å ena sidan 
redan beprövade modeller i områdena säker-
het, ergonomi, prestanda och hantering. Å 
andra sidan spelar ämnen som digitalisering 
och elektrifiering allt större roller i vidare-
utvecklingen.” Exempelvis arbetar den elek-
triska hjuldumpern DW15e helt utan avgas-
utsläpp: Dumpern är utrustad med separata 
elmotorer för drivsystem och arbetshydrau-
lik, för att rikta effekt dit det krävs samt för 
att minimera energiförbrukningen. Jämfört 
med konventionella modeller minskas här 
bullernivån med över 20 dB till 60 dB, vilket 
motsvarar normal samtalston. Ytterligare 

en dumperinnovation från Wacker Neuson 
är de tre modellerna med Dual View DV60, 
DV90 och DV100 med en nyttolast på sex till 
tio ton. Dual View möjliggör en komfortabel 
och snabb växling av sätesposition genom att 
man kan vrida hela manöver- och stolskon-
solen 180 grader. Tillsammans med sätespo-
sitionen ändrar föraren sikt- och framåtkör-
ningsriktning. Tidsödande vändningar och 
rangeringar är inte längre nödvändiga. I syn-
nerhet på trånga byggarbetsplatser, exempel-
vis i innerstadsområden, i trånga utrymmen 
och på tättrafikerade vägar visar Dual View 
upp sin styrka. Föraren har därigenom alltid 
arbetsmiljön i sikte – och det betyder avsevärt 
större säkerhet. 

”Med 50 års kunskap bakom oss har vi ett 
klart mål om att också hädanefter vara trend-
sättare i branschen”, tillägger Stefan Bogner. 
”Därvid spelar närheten till kunderna – såväl 
tidigare som nu – en stor roll: Redan från 
första början är kunderna delaktiga i utveck-
lingsförfarandet för våra maskiner, så att vi 
kan garantera optimala lösningar för säkert, 
enkelt och effektivt arbete. Dumprarna är en 
viktig beståndsdel i Wacker Neusons pro-
duktportfölj, som sträcker sig från betongtek-
nik via komprimeringsutrustningar upp till 
grävmaskiner och hjullastare och därigenom 
erbjuder vi våra kunder passande lösningar 
för olika användningsområden.” 
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En svensk lifttillverkare som vi faktiskt aldrig 
skrivit om i tidningen tidigare är företaget 
Låglyftar i Sverige AB med säte och tillverk-
ning i Växjö. Produkterna marknadsför under 
varumärket Safelift.

Safelift grundades 2010 med målsättningen 
att ersätta stegar med smidiga och användar-
vänliga pelarliftar och därmed göra arbete på 
hög höjd inomhus säkert. Efter ett par års pro-
duktutveckling kunde man 2013 presentera 
två modeller,  PushAround och MoveAround, 
båda med arbetshöjd 5 meter. Idag exporterar 
företaget till ett flertal länder i Europa.

All produktutveckling och montage görs i 
Växjö och de flesta delarna till liftarna tillver-
kas i Växjös närområde, på så sätt har man full 
kontroll på funktion och kvalité.

PELARLIFTAR MED HÖG SÄKERHET
Samtliga av Safelifts modeller uppfyller de 
högt ställda EU-kraven på säkerhet i EG-di-
rektivet och standarden EN280. Liftar är CE-
märkta i enlighet med dessa krav. 

Tillsammans med den enkla och lättskötta 
konstruktionen är Safelifts liftar ett kost-

nadseffektivt alternativ till likvärdiga liftar på 
marknaden.

Företagets mål är att bredda produktpro-
grammet med en PickAround för varuhante-
ring i butik och lager samt erbjuda såväl lägre 
som högre liftar för att fler skall kunna byta 
ut stegen och kunna arbeta säkert inomhus.

Den självgående Safelift MoveAround 
MA50 har automatiska parkeringsbromsar och 
kan lyftas helt på 16 sekunder. Den väger bara 
380 kg och är avsedd för arbete på golv med 
låg vikt. Den kompakta maskinen passerar lätt 
genom vanliga dörröppningar och kan trans-
porteras mellan våningarna i passagerarhissar. 
Tyst och rent, det går på 12V batteri och bullret 
är begränsat till maximalt 70 decibel (dB).

PushAround PA50 har samma prestanda-
funktioner; men väger bara 320 kg. En mindre 
version finns också - PA35, med en 3,5 m maxi-
mal arbetshöjd. 

Safelifts produkter har hittills inte synts 
till i uthyrningssammanhang vad tidningen 
erfarit men är definitivt tänkbara uthyrnings-
produkter också.

www.safelift.se

EN SVENSK LIFTTILLVERKARE

Vindels Maskinservice blir en Söderberg & 
Haak-auktoriserad serviceverkstad för Bo-
mag och Komatsu, vilket innebär att de sköter 
kundkontakten gällande service, reparatio-
ner, garantier och reservdelar. De kommer 
att ansvara för Umeå-området, det blåfärgade 
geografiska området i bild. Vindels Maskin-
service ägs och drivs av Thomas Barkemo. 
Förutom Barkemo består organisationen av 
fyra servicetekniker varav en ska utgå från 
Umeå.

Söderberg & Haak får verkstad i Umeå-området

Haulotte inför nu sin batterivårdsenhet, 
Battery Care, på vertikala master.

Haulotte Activ'Energy Management-
systemet finns redan på PULSEO-gene-
rationen av arbetsplattformar, SIGMA16-
modellerna och Optimum8-saxliftarna 
och numera alltså även  på Haulotte ver-
tikala master.

STAR6, STAR6 Picking, STAR8S 
och STAR10 (STAR13, STAR13 Picking, 
STAR20 och STAR26J i Nordamerika) 
vertikala master är nu utrustade med den 
exklusiva tekniken Haulotte Activ’Energy 
Management.

Alla STAR-modeller har nu in en 
smart CAN-bussladdare som övervakar 
olika laddningsparametrar och anpassar 
laddningskurvan enligt tillverkarna av 
blybatterier. De inbyggd underhållspro-
grammen är avsvalningscykel, utjäm-
ningsfas eller återhämtningscykel för 
djupa urladdningar, garanterar förbätt-
rad batteriprestanda och livslängd.

För att minska batteribyten och un-
derhållskostnader kan STAR-serien ut-
rustas med ett centraliserat vattenpåfyll-
ningssystem. Ett nätverk av slangar gör 
att alla batterier kan fyllas på samtidigt 
när vattennivåsensorn upptäcker brist 
på vatten. Operationen utförs antingen 
manuellt eller automatiskt, beroende på 
kundens behov. AUTO-underhållspake-
tet är standard i STAR 10-konfiguratio-
nen.

www.haulotte.se

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

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

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

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

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

Scandlift är sedan 1985 
auktoriserad återförsäljare av  

hela Genies sortiment.

www.scandlift.se

Sales · Parts · Service

Aerial Work Platforms

Aerial Work Platforms · Telehandlers

Used Equipment

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

Booms · Scissors · Telehandlers

www.brubakken.se

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

Hyr eller Hyrköp!
Nya Volvo grävmaskiner,

lastmaskiner och dumprar!
Service och reservdelar!

Falkenberg • O346-12345
www.autokrancentret.se 

UTHYRNINGSSYSTEM från MCS

Nöjda kunder  =  
Lönsam uthyrning

Kontakta oss på:  
08-578 770 93 

info@mcs-software.se

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

Diamantverktyg
& maskiner

för sten & betong

KVALITETSMOTORER  FÖR ALLA TILLFÄLLEN
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Experten på liftar från Genie och Leguan
• Reservdelar • Nya & Begagnade Liftar 

• Service & Reparationer

Göteborg • 031-20 20 05
Stockholm • 08-721 70 05

www.liftexperten.se 
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N
är den globala efterfrågan på förny-
bara bränslen ökar så befinner sig 
det svenska bioraffinaderiet SunPine 
i framkant. Företaget är en världsle-
dande leverantör av talldiesel, en för-

nybar produkt från skogen som reducerar de 
fossila koldioxidutsläppen från det svenska 
transportsystemet. Under 2021 och framåt 
räknar företaget med att den råvara som le-
vereras till Preems raffinaderier ska bidra till 
en minskning av utsläppen från trafiken med 
närmare 500.000 ton, en siffra som motsva-
rar cirka 300.000 dieselbilar. ”Atlas Copcos 
syfte är att leverera innovativ och energief-
fektiv teknik till kunder som skapar hållbara 
lösningar för framtiden och det är med stolt-
het som vi kan säga att de pneumatiska don 
och ventiler som styr SunPines fabrik regle-
ras med hjälp av tryckluft från Atlas Copco 
Compressor.”

Genom att tillvarata restprodukterna från 
skogen blir SunPine en viktig del på vägen 
mot en fossiloberoende fordonsflotta.

SunPines (och talldieselns) historia börjar 
egentligen på de stora sulfatmassabruken där 
skogsråvara av barrträ används för att produ-
cera den massa som går vidare till pappers- 
och kartongbruken. Vid framställningen av 
massa kokas veden i en blandning av vatten 
och kemikalier som separerar träfibrerna från 
andra ämnen som finns i veden. När koket är 
klart skickas den förbrukade kokvätskan till 
kemikalieåtervinningen där de kådämnen 
som veden utsöndrat tillvaratas och föräd-
las till råtallolja, en råvara som i sig inte har 
några klimatpåverkande utsläpp. Traditio-
nellt sett har råtallolja använts som bränsle i 
massabrukens pannor, men med dagens tek-
nik skulle sådan förbränning vara ett slöseri 
med naturens resurser. Den klimatneutrala 

talloljan kan nämligen förädlas och separeras 
i olika beståndsdelar som bidrar till att redu-
cera användningen av fossila bränslen inom 
olika branscher.

Petroleum- och biodrivmedelsföretaget 
Preem äger idag 25 % av SunPine och de kan 
tack vare den råtalldiesel som raffineras av 
SunPine minska mängden fossila ämnen i 
den fordonsdiesel som säljs på mackar runt-
om i Sverige. Preem Evolution Diesel inne-
håller 21 % processad råtalldiesel, en andel 
som ska öka under de kommande åren. Sve-
riges regering har lagt fram ett förslag som 
innebär att reduktionsplikten ökar successivt 
fram till år 2030 då 66 % av den diesel som an-
vänds ska vara fossilfri. Detta förutsätter att 
utvecklingen av biobränslen går framåt och 
att bioraffinaderier som SunPine på ett effek-
tivt sätt återvinner och förädlar restprodukter 
från svenska och utländska massabruk.

TRYCKLUFT
SunPines raffinaderi på Haraholmen är i drift 
24 timmar om dygnet 365 dagar om året. 
Samtliga reglerdon och ventiler styrs med 
hjälp av tryckluft, som även används för att 
tömma lastbilar som levererar tallolja och för 
att blåsa rent olika typer av utrymmen.

Fabriken är därför helt beroende av en sta-
bil och energieffektiv tryckluftsförsörjning. 
När den första delen av raffinaderiet byggdes 
2009 installerades en kompressor från Atlas 
Copco. Placeringen blev dock inte helt opti-
mal och effektiviteten påverkades negativt 
av att kompressorrummet inte ventilerades 
ordentligt. I samband med att den andra de-
len av fabriken byggdes ville företaget komma 
till rätta med detta och under 2020 nappade 
man på ett förslag från Atlas Copcos samar-
betspartner ITSAB: en välventilerad contai-

nerlösning med placering på marken mellan 
de två raffinaderistativen. Valet föll på en 
standard 40-fotscontainer där ITSAB höjt ta-
ket för bättre ventilation. Kompressorn är en 
oljesmord GA90VSD+, en mycket energief-
fektiv skruvkompressor med varvtalsstyrning 
(VSD) för att klara ett varierande luftbehov. 
En äldre modell med varvtalsstyrning står i 
samma container, men används endast som 
redundans.

Kopplingarna inuti containern har gjorts 
med AIRnet, ett hållbart rörsystem i alumini-
um från Atlas Copco som är enkelt att mon-
tera och modifiera.

KVÄVGAS ON-SITE
I containern finns även plats för att sätta in 
en egen kvävgasgenerator. SunPine köper 
idag den kvävgas som behövs i produktionen 
(blanketing) på tank från ett av de stora gas-
bolagen. En sådan lösning är bra, men kan 
vara onödigt dyr eftersom totalkostnaden 
inkluderar inte bara gasen utan också trans-
porter och tankhyra. Med en tank på gården 
följer också de risker som är förknippade med 
hantering av flytande kvävgas. Ett nästa steg 
för SunPine är därför att tillsammans med 
ITSAB utvärdera vilka besparingar som kan 
göras genom att producera kvävgas on-site 
med en egen kvävgasgenerator.

FJÄRRÖVERVAKNING VIA SMARTLINK
Genom att koppla upp kompressorerna 
mot Atlas Copcos fjärrövervakningssystem 
SMARTLINK får SunPine tidiga varningar 
och felmeddelanden om fel och brister som 
måste åtgärdas för att undvika driftstopp och 
produktionsbortfall. Informationen går också 
till ITSAB som snabbt kan vara på plats om en 
serviceinsats är nödvändig.

Atlas Copco Compressor levererar 
tryckluften till Sveriges största bioraffinaderi
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Den nya serien med framåtgående vibratorplattor från Wacker Neuson, BPS med 
bensinmotor och APS med batteridrift, kännetecknas av sin bekväma och enkla 
hantering och är, utöver markkomprimering, idealisk för bearbetning av asfaltytor. 

Effektiv och bekväm asfaltkomprimering
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W
acker Neuson erbjuder sina kun-
der valfrihet med de nya model-
lerna av komprimeringsplattor 
och har tre modeller vardera med 
en bensinmotor och en elmotor 

med en centrifugalkraft på 10 till 13 kN och 
en bottenbredd på 30 till 40 cm i sin portfölj. 
De elektriska plattorna har samma prestanda 
som respektive konventionell modell. "Som 
expert på markkomprimering med många 
års erfarenhet erbjuder vi alltid våra kunder 
nya lösningar för deras byggarbetsplats - även 
inom e-maskiner", förklarar Stefan Pfetsch, 
VD för Wacker Neuson Produktion GmbH 
i Reichertshofen, Tyskland, kompetenscen-
trum för komprimeringsutrustning inom 
Wacker Neuson Group. ”Det är viktigt för oss 
att kunna leverera en lämplig lösning för varje 
kunds behov och vi lyckas med detta genom 
ett brett utbud av konventionella och batte-
ridrivna produkter, för vilka efterfrågan stän-
digt ökar. Utsläppsfritt arbete blir allt vikti-
gare, eftersom gränsvärdena för avgasutsläpp 
blir strängare och medvetenheten om klimat-
skydd blir mer och mer fokuserad."

ÖVERTYGANDE
De nya vibratorplattorna är lämpliga för alla 
typiska komprimeringsarbeten och i synner-
het för asfaltkomprimering: Flyttning och 
vridning av dessa vibratorplattor, särskilt på 
färsk asfalt, är enkelt och lämnar en slät yta 
utan märken. Även snygga trottoarkanter är 

enkla att åstadkomma tack vare bottenplat-
tans kantiga sidoprofil. Förarna drar också 
nytta av de låga hand-arm-vibrationerna på 
mindre än 5 m/s², vilket möjliggör utmatt-
ningsfritt arbete. Ytterligare en fördel: Det 
stora kranfästet är robust och kan därför 
också användas för sidostyrning, till exempel 
vid trottoarkanter. Tack vare styret som kan 
svängas framåt är transport- och platsbespa-
rande förvaring också mycket enkel. 

 
FLEXIBEL OCH 
EFFEKTIV ANVÄNDNING
Modellerna har vardera en komprimeringsef-
fekt på 10, 11 och 13 kN och finns med eller 
utan vattentank. Vattentanken är permanent 
monterad på enheten och gångjärnslocket 
med spår gör att vatten kan fyllas på utan att 
locket öppnas. Sprinklersystemet erbjuder 
optimal vattenfördelning över bottenplat-
tans hela bredd utan att slösa på vatten. På-
fyllning är därför mindre nödvändigt. Den 
robusta konstruktionen med livstidssmorda 
kullager samt högkvalitativa och därför lång-
livade kilremmar minimerar underhållsinsat-
sen hos de konventionella vibratorplattorna 
BPS1030, BPS1135 och BPS1340. Batteriplat-
torna APS1030e, APS1135e och APS1340e är 
helt underhållsfria tack vare batteridrivning. 
Som tillbehör kan erhållas en uppsättning 
hjul som enkelt kan monteras och en belägg-
ningsanordning som skyddar känsliga ytor 
mot vibrationer. 

”Vi utökar ständigt vår portfölj med zero 
emission och lägger nu till ytterligare tre vi-
brationsplattor i viktklassen 50 till 70 kg till 
den befintliga serien med zero emission, för 
att ytterligare utvidga användningsområdet 
för våra elektriska byggutrustningar”, tilläg-
ger Stefan Pfetsch. Batteriplattorna drivs med 
samma kraftfulla litiumjonsbatteri som också 
kan användas modulärt för alla andra batte-
riutrustningar från Wacker Neuson. Batteriet 
har redan beprövats många gånger sedan 2015 
och används nu för totalt tre batteristampar, 
sex batteriplattor och ett stavvibratorsystem. 
Från och med hösten 2021 kan batterierna 
för byggutrustning också användas av flera 
tillverkare. Kunderna drar nytta av förenklad 
byggplatslogistik och kostnadsbesparingar. 
Vibrationsplattorna kan startas enkelt med 
ett knapptryck - även vid låga temperaturer 
eller på höga höjder. Batteriplattorna fung-
erar utan direkta avgasutsläpp, varför de är 
idealiska för insats i diken och fodring, inom-
hus och i utsläppskänsliga miljöer. Dessutom 
hjälper batteriplattorna till att skydda föra-
ren och byggarbetsplatsmiljön. Två Wacker 
Neuson Systainers finns tillgängliga för bat-
teriet: en transportlåda och en laddlåda med 
integrerad snabbladdare. I Systainer skyddas 
batteri och laddare säkert mot nedsmutsning 
och skada. Transportlådan har FN-certifierats 
särskilt för Wacker Neuson och passar bat-
teriet perfekt. Därmed kan det transporteras 
säkert enligt ADR/RID-riktlinjer.



Aspen erbjuder ett sortiment av 

produkter som är bättre för 

människa, maskin och miljö. Eller 

som vi föredrar att kalla det: 

för människor som bryr sig.

Är din arbetsmiljö och dina maski-

ner  viktigt för dig ska du använda 

Aspen alkylatbensin, idealiskt för 

alltifrån kapsågar, vibrationsplattor 

till bilningsmaskiner och elverk.
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Lättviktaren med bra räckvidd.

Beställ dina liftar nu och få dem i vår.
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