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MIDHAGE KOMPLETTERAR SITT UTBUD MED VON ARX MASKINSORTIMENT

BYGGEL
Tänt var det här!

 AROS LIFT: SPECIALISTEN PÅ 

LIFTAR OCH 
ACCESSUTRUSTNING

NYA HANDHÅLLNA 
BYGGMASKINER 

 KÄRT ÅTERSEENDE 

 VID RENTALFÖRETAGENS 

 FÖRSTA FYSISKA MÖTE 

 ENTREPRENAD LIVE 2021  

”Vårt mål är 
att ligga i framkant”

DEROME SATSAR 
PÅ MASKINUTHYRNING

SCANTRUCK
lanserar ny Manitou-

teleskoplastareSuccé för enda maskinmässan 
i Sverige sedan februari 2020



Verktyg för högsta anspråk

SYS
Power
Station

Eluttaget som 
hänger med.

SYS-PowerStation levererar 
ström helt utan störande 
ljud och avgaser.
Alltid ström. Var du än är.

festool.se/powerstation

NYHET

Tekniska data SYS-PowerStation

Utgångsspänning 230 V

Konstant effekt 3 680 W

Toppeffekt (<0,5 sek) 11 000 W

Toppeffekt (<6,0 sek) 7 200 W

Nominellt energiinnehåll 1 555 Wh

Batteriteknik Li-Ion

Laddningstid Ca 3 h

IP-klass 44

Mått (l x b x h) 396 x 296 x 187 mm

Vikt 16,5 kg
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EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

  10  Tänt var det här!
Då var det dags för Svensk Rentals årliga tema om byggel. Denna gång handlar nyheterna 
nästan uteslutande om belysning på arbetsplatsen.

UPPVAKNANDET 2021-09-31

33  Handhållet

25  Rentalföretagen    I N N E H Å L L

I skrivande stund är det lite drygt en månad 
sedan Sverige i princip helt hävde restriktio-
nerna kring pandemin för de som är dubbel-
vaccinerade i landet. Meningarna är delade 
i ifall det var riktigt att helt häva restriktio-
nerna eller att istället hävda dem successivt 
under hösten och vintern. Den närmaste 
framtiden får utvisa. Den kalla perioden är 
just den del av året som viruset trivs bäst och 
vi har redan sett en markant ökning. Men 
samtidigt måste vi någon gång 
börja återgå till ett normalt 
liv igen som inte begränsas av 
restriktioner. Att gå tillbaka till 
”Business as usual” blir lite som 
ett uppvaknande. Om merpar-
ten av invånarna är dubbelvac-
cinerade löper vi inte samma 
risk att bli allvarligt sjuka eller 
till och med dö. Men förr eller 
senare kommer hela befolk-

ningen att behöva en tredje påfyllnadsdos 
då skyddet minskar betydligt sju månader 
efter den andra vaccinationsdosen. Bygg- och 
anläggningsbranschen har trots pandemin 
snurrat på väldigt bra. Det som pandemin satt 
käppar i hjulet för är att leveranstiderna för 
byggmaterial, förbrukningsmaterial, maski-
ner och verktyg förlängts avsevärt vilket gjort 
att produktionstakten halkat efter ganska 
mycket. Många pratar om den stora bristen 

på halvledare vilket stämmer. 
Halvledare behövs i en rad 
olika sammanhang såsom pro-
duktionsmaskiner och i olika 
utrustningar och bygg- och an-
läggningsmaskiner.

På det sätt som hela värl-
dens produktions- och mark-
nadsapparat funkar idag blir 
vi extremt sårbara, något som 
snabbt också påverkar hela 

Året har burit med sig lansering av många 
nya handhållna maskiner. Och det är 
nästan fullt ut batteritekniken som driver 
nyheterna. Sladden är i princip helt borta 
och faktum är att kraften har inte minskat 
utan snarare tvärt emot. Batteridrift står inte 
för någon begränsning i kraft.

Swedish Rental Association och Hyreskedjans 
första gemensamma möte som Rentalföre-
tagen den 14 oktober på Elite Grand Hotel i 
Norrköping blev en fullträff.

världen. Det såg helt annorlunda ut bara på 
1980- och 1990-talen då våra arbetssätt som 
exempelvis tillverkare och leverantörer var 
mycket mera begränsat. Marknaden var mera 
lokal och omsättningsnivåerna var betydligt 
mindre men också mängden problem som 
kunde störa den totala marknaden. Produk-
tionsstörningar drabbade heller inte hela 
världen utan begränsade delar av marknaden 
vilket gjorde att andra delar av marknaden 
kunde jobba på som tidigare. Men det snabba 
informationsflöde som gäller idag med hela 
världen som arbets!ält dyker nya mera svår-
lösta problem upp som drabbar en mycket 
större andel människor. Det här är något som 
vi måste lära oss att leva med och hitta nya ar-
betssätt till nästa pandemin eller till och med 
krig bryter ut.

 
Jan Hermansson, Redaktör

jan.hermansson@svenskrental.se
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Komatsu Finance, som är en del 
av Komatsukoncernen, kommer 
att erbjuda skräddarsydda finan-
sieringslösningar för Komatsus 
kunder i Norden. ”Detta är en 
långsiktig satsning vars syfte är 
att ge Komatsus nordiska kun-
der trygga och förmånliga in-
vesteringsvillkor”, säger Johan 

Appelros, försäljningsansvarig 
Komatsu Finance i Norden. 
Först ut på den nordiska mark-
naden är Sverige, och lansering 
skedde i samband med Entre-
prenad Live 14-16 oktober i 
samarbete med den svenska ge-
neralagenten Söderberg & Haak 
Maskin.

Starke 
Arvid 
förvärvar 
Rehnman 
& Co

Komatsu Finance lanseras i Norden

Renta ansluter sig till Färdplan 
2045, Byggföretagens initiativ för 
en klimatneutral bygg- och an-
läggningssektor. “När det kommer 
till miljön är vi alla kollegor”, säger 
Rebecca Långström, kvalitets- och 
miljöansvarig Renta Sverige.

Exklusive uppvärmning beräk-
nas bygg- och anläggningssektorns 
årliga klimatpåverkan motsvara 
cirka 15 miljoner ton koldioxidekvi-
valenter, när import och indirekta 
e"ekter inkluderas. För att minska 
denna påverkan och kunna uppnå 
klimatmålen som riksdagen rös-
tade igenom 2017 krävs att samt-
liga aktörer medverkar genom att 
minska sin klimatpåverkan. Renta 
meddelar att de kommer att börja 
med att kartlägga sina koldioxidut-
släpp, sätta upp mål för hur dessa 
successivt ska reduceras och hop-
pas kunna reducera dessa i snab-
bare takt än det som är målen i 
Färdplan 2045, samtidigt som de 
har stor respekt för utmaningarna.

”Det är viktigt att alla som 
jobbar på Renta är stolta över 
vårt hållbarhetsarbete och att 

vi är med och bidrar till ett mer 
hållbart samhälle”, säger Rebecca 
Långström, kvalitets- och mil-
jöansvarig Renta Sverige. ”Färd-
planen kommer ge oss möjlighet 
att samverka och samarbeta med 
kunder, leverantörer och andra 
aktörer inom branschen, allt för 
att på ett bättre och snabbare sätt 
nå de framsteg som vår planet så 
desperat behöver. När det kom-
mer till miljön är vi alla kollegor.”

Målen för att nå en klimat-
neutral värdekedja i bygg- och 
anläggningssektorn är:
• År 2045: Netto nollutsläpp av 
växthusgaser.
• År 2040: 75 procent minskade 
utsläpp av växthusgaser (jmf 
2015).
• År 2030: 50 procent minskade 
utsläpp av växthusgaser (jmf 
2015).
• År 2025: Utsläppen av växthus-
gaser visar en tydligt minskande 
trend.
• År 2020-2022: Aktörer i bygg- 
och anläggningssektorn har kart-
lagt sina utsläpp och satt klimatmål.

RENTA ANSLUTER 
TILL FÄRDPLAN 2045

Starke Arvid förvärvar produkt-
rättigheterna till Rehnman & Cos 
egna produktsortiment. Starke 
Arvid har för avsikt att fortsätta 
sälja produktsortimentet till Rehn-
man & Cos egna kunder och er-
bjuda sortimentet till Starke Ar-
vids kunder.

Rehnman & Co är verksamma 
inom utveckling, tillverkning och 
försäljning av verktyg för mark- 
och anläggningsbranschen och 
har arbetat med det sedan mit-
ten av 1970-talet. Utöver egna 
produkter marknadsför de även 
andra produkter inom special-
området. De är verksamma inom 
lyftverktyg för skyddsbarriärer 
och betongsten. ”Rehnman & Co 
har ett produktsortiment som 
kompletterar vår produktportfölj 
mycket väl men tillför också kun-
skap inom entreprenad- och an-
läggningssegmentet till vår orga-
nisation”, säger Mattias Hellner, 
vd Starke Arvid.

Verktygen är CE-märkta en-
ligt Maskindirektivet och ut-
provade för sitt ändamål. Som 
exempel kan nämnas lyftsaxar 
för GP-linkbarriärer, grushar-
por för sortering av grävmassor 
och hopdragare för segjärnsrör. 
”Rehnman & Co är ett välkänt 
namn i branschen och har byggt 
sitt varumärke på ett förtroende-
ingivande sätt under decennier. 
Det är med stor respekt för deras 
branschkunnande och kundre-
lationer som vi nu tar över verk-
samheten.”

Produkterna från Rehnman & 
Co kommer att ligga i Starke Ar-
vids entreprenadsortiment. Star-
ke Arvid har idag ett produktsor-
timent för materialhantering och 
vägunderhåll inom de tre a#ärs-
områdena bygg, entreprenad och 
väg.

Hans Åkerblom är från och med 
13 oktober ny försäljningschef för 
Åkerströms Björbo. Han kommer 
närmast från stålföretaget SSAB 
och dess verksamhet i Virsbo utan-
för Fagersta.

På SSAB har Hans Åkerblom 
haft en kombinerad roll som plats-
chef och försäljningsdirektör inom 
området för bergförstärkningsbul-
tar. Under många år har han också 
varit ansvarig för försäljning av 
SSABs plåtprodukter i Norden och 
Baltikum.

”Åkerströms befinner sig mitt 
inne i en mycket spännande fas 
inom utveckling av nya digitala lös-
ningar som hjälper till att öka säker-
heten för industrin, och trots en ut-
manande period med pandemi har 
vi lyckats med att vinna nya a#ärer 
och förbättrat vår lönsamhet. Vi är 
mycket glada att Hans kommer in 
och med sitt sinne för a#ärer och re-
lationsbyggande, tar en ledande roll 
för att utveckla a#ären och bolaget 
vidare. Vi ser stor potential med en 
stark kundbas inom industri”, säger 
Anna Stiwne, vd Åkerströms.

Hans Åkerblom är 51 år, och 
född och uppvuxen i Falun där han 
bor med sin familj. Han driver två 
hälsokostbutiker tillsammans med 
sin fru. ”Att tillsammans med med-
arbetare och kunder lösa problem 
och förbättra säkerheten på arbets-
platser genom att erbjuda bra pro-
dukter och tjänster ligger mig varmt 
om hjärtat. På Åkerströms har man 
en lång historia att göra just detta 
och jag ser fram emot att få vara 
med att utveckla våra a#ärer, så att 
fler kunder kan få nytta av våra lös-
ningar”, säger Hans Åkerblom.

Ny försäljningschef 
för Åkerströms
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Barometerindikatorn steg marginellt med 0,6 enheter i 
oktober, från 119,4 i september till 120,0. Hushållens 
konfidensindikator föll dock tillbaka för andra månaden 
i rad och börjar närma sig sitt historiska genomsnitt.

KONJUNKTURBAROMETERN
Oktober 2021

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg 2,4 enheter i oktober för att återigen 
hamna på en ny rekordnivå. Industriföretagens små lager samt stora orderstock 
förklarar indikatorns ovanligt höga nivå.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg marginellt och 
pekar på ett mycket starkare stämningsläge än normalt. Konfidensindikatorn för 
husbyggande steg medan indikatorn för anläggningsverksamhet föll tillbaka något.

Detaljhandelns konfidensindikator steg för andra månaden i rad, från 115,7 till 
117,0. Ökningen förklaras av att företagens försäljningsvolym stigit förhållandevis 
mycket. Att ökningen i indikatorn inte blev större förklaras av att företagen inte 
har lika höga förväntningar på framtida försäljningsvolym.

Tjänstesektorns konfidensindikator ökade marginellt i oktober till 112,2, även 
de ingående frågorna förändrades endast marginellt.

Hushållens konfidensindikator sjönk i oktober med 3,5 enheter till 103,1. 
Samtliga frågor förklarar nedgången men den förklaras mest av att både hushål-
lens inställning till kapitalvaruinköp i nuläget och hushållens syn på den svenska 
ekonomin nu jämfört med för tolv månader försämrades.

STARKA SIGNALER FRÅN 
TILLVERKNINGSINDUSTRIN 

Hydroscand etablerar sig i Tranås

Den nya slangservicebutiken be-
räknas öppna den 13 december i 
år. Det blir Hydroscands åttonde 
butik i Småland. Butiken kom-
mer att öppna på Västra vägen 27 
i Tranås, i en lokal där det har be-
drivits hydraulikverksamhet se-
dan tidigare. ”Det känns bra att vi 
nu kommer närmare våra kunder 
i Tranås och dessutom öppnar 
upp i en lokal som många redan 
förknippar med hydraulik”, säger 
Johan Dahlberg, regionchef Jön-
köping Hydroscand. ”Etablering-
en i Tranås innebär att vi kan öka 
servicegraden och tillgänglighe-
ten i Småland ytterligare.”

Tranåsbutiken blir enligt Jo-
han Dahlberg ett bra komple-
ment till butikerna i Vetlanda, 
Nässjö, Jönköping och Mjölby. 
Hydroscand erbjuder även kun-
derna hjälp på plats med fö-
retagets mobila slangservice, 
SlangExpress, som utgår från 
Jönköping. Den nya butiken har 
en area på cirka 300 m$, med ex-
tra lageryta utöver det, och kom-

mer enligt Hydroscand att erbju-
da ett brett och lokalt anpassat 
sortiment inom slang och led-
ningskomponenter för hydraulik, 
pneumatik och industri. ”Vi job-
bar hårt för att anpassa sortimen-
tet för lokala behov och vi kom-
mer att vara lyhörda inför lokala 
kundönskemål. I Tranåsbutiken 
kommer vi utöver vårt ordinarie 
produktutbud, även att erbjuda 
ett sortiment av lager, tätningar 
samt transmission och filter. Det 
är lokala behov som vi har upp-
märksammat i våra närliggande 
butiker i Nässjö och Vetlanda.”

Platschef för den nya butiken 
blir Sören Åkesson som har ti-
digare erfarenhet av hydraulik, 
men även av Hydroscands pro-
duktsortiment i stort. En annan 
nyrekrytering är Tomas Jonsson 
som även han har erfarenhet av 
slang och ledningskomponen-
ter. Han kommer att utgå från 
butiken i Tranås och arbeta som 
regionsäljare för Jönköping och 
södra Östergötland.

Hydroscand har öppnat tre nya butiker i Sverige 
under 2021. Innan året är slut är det dags att öppna 
ytterligare en butik som ska förse kunderna med 
slang och kopplingar i småländska Tranås.

Från vänster, Tomas Jonsson och Sören Åkesson.

Byggmaskiner klär i orange = O!ciellt nu en del av Renta
Men allt är precis som vanligt, 
samma lokalt engagerade perso-
nal och samma maskiner, om än 
fler och numera Rentaskyltade. 
Det är bara !ärgen blått som bli-
vit orange på kläderna och de-
påerna. Och teamen i Jär!älla, 
Norrköping och Linköping klär 
onekligen i orange.

För två månader sedan för-
enades Renta med de lokala ma-
skinuthyrarna Byggmaskiner AB 
och för en månad sedan kunde de 
berätta att man bygger en helt ny 
depå i Linköping som en del i den 
gemensamma satsningen. Och nu 
har de tre depåerna o"ciellt blivit 
en betydande del av Renta.
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Lars-Göran Olsson
Lambertsson Sverige AB
Styrelseledamot

S
ju si"ror som nyligen dök upp och 
som på ett eller annat sätt kommer 
påverka det vi gör till vardags, serva 
våra byggkunder med maskiner och 
utrustning. Klimat känner vi alla till, 

man kan knappt vare sig se eller lyssna på en 
nyhetssändning utan att klimat nämns på ett 
eller annat sätt. Deklaration, det vet vi alla 
vad det är, något vi gör på vårkanten. 

Men slår vi ihop dem till ett ord: Klimat-
deklarationer, då får det en ny innebörd för 
de flesta av oss. Här kommer en kort redovis-
ning om vad det innebär. Hur det påverkar 
oss i vårt arbete och när vi får frågan från våra 
kunder, i alla fall ska ha veta vad det rör sig 
om, för nu blir det lite teoretiskt…

VAD ÄR EN KLIMATDEKLARATION? 
Syftet är att minska klimatpåverkan när bygg-
nader uppförs och lagen säger att alla bygg-
herrar ska redovisa den klimatpåverkan nya 
byggnader har. Redovisningen ska ske i kg 
CO2e/m$ BTA (kg koldioxidekvivalenter per 
kvm bruttoarea) och byggherren är ansvarig 
för att det blir gjort, ingen redovisning – inget 
slutbesked. Detta gäller för byggnader där 
man söker bygglov efter den 1 januari 2022. 

2027 kommer ytterligare krav samt att det 
med all sannolikhet blir ett ”tak” på vad man 
får släppa ut, och med ytterligare skärpningar 
2035 och 2043.

Det finns dock ett antal undantag t.ex. om 
en privatperson är beställare och uppför en 
byggnad privat, byggnader < 100m$ eller med 
tidsbegränsat bygglov, ekonomibyggnader för 
jord och skogsbruk eller byggnader där bygg-
herren är myndigheterna Svenska kraftnät, 
Fortifikationsverket, Statens fastighetsverk, 
Specialfastigheter eller Trafikverket och någ-
ra undantag till, men vi lämnar dem därhän 
idag.

En byggnad har ett antal livscykelskeenden 
som är indelade i tre moduler där vi i rental-
branschen kommer att bli involverade på ett 
eller annat sätt i modul A5 byggproduktion.

Den är i sin tur uppdelad i tre delar, 
Byggspill, Energi och Övrigt.

A5 – Byggspill, i deklarationshänseende 
blir vi inte påverkade.

A5 – Energi, här handlar det om redovis-
ning av energianvändning vid uppförande av 
grundkonstruktion, stomme, klimatskärm 
och innerväggar, som är det man ska dekla-
rera idag.

Undantaget är markarbeten i samband 
med byggnation.

Det som ska med i deklarationen är kli-
matpåverkan från all användning av el, värme 
och bränslen på arbetsplatsen t.ex.: 
• Arbetsplatsens fordon, maskiner och verktyg
• Uppvärmning och drift (inklusive ventila-
tion, belysning, hiss och liknande) av till!älli-
ga bodar, kontor, förråd och andra byggnader 
inklusive byggnaden under produktion.
• Övriga energivaror, som gasol och diesel 
för värmare uttorkning och liknande, samt 
köpt el, %ärrvärme mm.

A5- Övrigt, inga krav i dagsläget.
Det är många produkter vi tillhandahål-

ler till byggarbetsplatser som faller in under 
Energidelen. Det är väl de stora grupperna, 
bodar, uppvärmning/uttorkning och belys-
ning som i första hand är energislukare, och 
på något sätt ska redovisas. Men vi får avvakta 
och se hur frågorna ställs när vi kommer dit.

Källa: Boverket
Ps. 2021:787 står för Lagen om klimatde-

klaration för byggnader.
Om vi fortsätter att göra samma sak om 

och om igen är sannolikheten stor att resul-
tatet blir det samma.
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MÄSSKALENDER

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
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Rentalföretagen 
lanserar en 
grafisk profil

Den första runtomsvängande kompaktgrävaren fyller 50 år

Ingen läsare av Svensk Rental 
borde ha missat sammanslag-
ningen av branschföreningarna 
Swedish Rental Association och 
Hyreskedjan i nya Rentalföreta-
gen.  I samband med förening-
ens första fysiska möte den 14 
oktober i Norrköping, lanserades 
Rentalföretagens grafiska profil 
som representerar den nya ge-
mensamma föreningen. Logoty-
pen har tagits fram för att fung-
era över tid och är redo att laddas 
med värdeord och visioner.

Rentalföretagen grundades den 
27 maj 2021 efter att branschor-
ganisationerna Hyreskedjan och 
Swedish Rental beslutade om att 
gå samman. Den nya föreningen 
företräder och representerar 
Sveriges maskinuthyrare i en ge-
mensam stark röst.

”Jag har stor tillit till alla er med-
lemmar, ert engagemang i både 
stort och smått samt intresset av 
att fortsätta utveckla vår gemen-
samma bransch”, säger Rentalföre-
tagens ordförande Bodel Blom.

Under sommaren och hösten 
har branschföreningens visuella 
identitet tagits fram i samarbete 
med byrån Normy. ”Profilen ska 
återspegla oss som förening, stärka 
vår identitet och skapa förutsätt-
ningar för en enhetlig och profes-
sionell kommunikation i alla våra 
kanaler. Den nya logotypen är 
tydlig, funktionell och har en stark 
identitet redo att laddas med för-
eningens värdeord och visioner”, 
säger Leena Haabma Hintze som 
är kanslichef för Rentalföretagen.

”Jag fastnade direkt för logoty-
pens rena design och styrkan i en 
enda bokstav”, fortsätter Bodel 
Blom.

Linda Hintze, som är kom-
munikationsansvarig på Rental-
företagen, berättar att man även 
jobbar med en ny hemsida som 
kommer att lanseras efter års-
skiftet. 

Det var 1968 som Mr Akio Takeu-
chi fick frågan om att ta fram en 
maskin som skulle ersätta bygg-
arbetarnas hackor och spadar. 
Detta blev upptakten till den 
första kompaktgrävaren TB300. 
Grävaren skulle komma att ändra 
byggindustrin för all framtid.

1971 var det dags att introdu-
cera ytterligare en nyhet. TB1000 
kunde svänga 360 grader. Med 
en arbetskapacitet på 1000 kg 
och ett grävdjup på 1800 mm, var 
TB1000 byggd för små byggplat-
ser med begränsad yta och fram-
komlighet. TB1000 togs fram för 
50 år sedan och sedan dess har 

Takeuchi fortsatt sin vision att 
förbättra arbetsmiljön för bygg-
arbetare runt hela världen. 

I Sverige säljs Takeuchi av fö-
retaget EMS. EMS erbjuder hög-
kvalitativa entreprenadmaskiner 
(grävmaskiner och hjullastare) 
från bland annat Takeuchi och 
Hyundai. Maskinerna utrustas 
och kundanpassas med redskap 
och tillbehör från många olika le-
verantörer. Förutom tre egna full-
serviceanläggningar i Stockholm, 
Göteborg och Sundsvall erbjuder 
EMS ett rikstäckande nätverk av 
återförsäljare och servicelämnare. 

www.ems.se

I oktober i år firade Haulotte Scan-
dinavia 20-årsjubileum. Detta är en 
viktig milstolpe för dotterbolaget 
till Haulotte som har vuxit stadigt 
under åren och nu hanterar kraven 
från kunder från hela norra Europa.

Tjugo år har gått sedan Haul-
otte kom till Skandinavien. Hau-
lotte etablerades ursprungligen i 
Sverige för att vara närmare sina 
kunder och för att ge dem en 
snabbare och e"ektivare service. 
Dotterbolaget har framgångsrikt 
mött många utmaningar och är 
nu en stor aktör på den skandi-
naviska hissmarknaden.

Femton personer arbetar dag-
ligen för att möta och överträ"a 
kundernas förväntningar genom 
att förse dem med högpresterande 
arbetsplattformar och lokal service.

”Våra medarbetare spelar en 
nyckelroll i vår framgång. Deras 

engagemang, kunnande och till-
gänglighet är vår styrka”, säger 
Robert Magnusson, VD för Haul-
otte Scandinavia.

När det gäller framtiden är 
Magnusson positiv.

”Självklart kommer Haulotte 
att fortsätta att tillhandahålla en 
säker och högkvalitativ produkt-
linje. Vi kommer att fortsätta att 
sätta kundernas tillfredsställelse 
och närhet som våra högsta pri-
oriteringar”.

Och han tillade: ”Låt oss satsa 
på att dotterbolaget kommer att 
stärka sin närvaro i Sverige, Fin-
land, Danmark, Norge, Island, 
Estland, Lettland och Litauen 
under de kommande 20 åren”.

Svensk Rental Tidning vill 
passa på och gratta och önska 
lycka till de kommande 20 åren.

www.haulotte.se

TJUGO ÅR AV FRAMGÅNG



    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

TEMPORÄRA ANLÄGGNINGAR

info@bvm.se
www.bvm.se

GEDA LIFTAR OCH BYGGSPEL
Dagens GEDA Lift och GEDA Mini/Maxi 
är av enastående kvalitet och är 
resultatet av över åtta årtionden Know-
How och ständig vidareutveckling.

Flertalet innovativa lösningar möjliggör 
effektiva materialtransporter av upp till 
250 kg per lastning.

Robusta och enkla att hantera.
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V
i går mot den mörkare delen av året 
så det kan vara på sin plats att prata 
belysning. Dålig belysning är skadligt 
på många olika sätt. Risken för skador 
ökar markant på bygget. Stark men fel 

typ av belysning kan ge motsatt e"ekt och 
skapa trötthet, huvudvärk och annat. I den 
här temaartikeln presenterar vi de nya pro-
dukterna som gör tillvaron på byggarbetsplat-
sen ljusare och bättre.

FLIMRANDE BELYSNING 
GER SÄMRE ARBETSMILJÖ
Belysningen på arbetsplatsen kan påverka 
din arbetsförmåga negativt. Det meddelar 
tillverkaren Amiga AB. Det är bland annat 
flimmret som kan påverka negativt. Amiga 

Då var det dags för Svensk Rentals årliga tema om byggel. I år hand-
lar temaartikeln inte så mycket om byggcentraler, omkopplingsdosor, 
don med mera. Denna gång handlar nyheterna nästan uteslutande om 
belysning på arbetsplatsen.

har därför tagit fram produkter med inte-
grerat flimmerfritt drivdon för att förbättra 
arbetsmiljön ute på arbetsplatserna. Kraven 
för byggarbetsplatsbelysning är inte riktigt på 
den nivån ännu så som arbetsplatsbelysning 
för kontor. ”Vi på Amiga ser som en självklar-
het att minimera flimmer med vår belysning 

som är anpassad för byggarbetsplatser”, säger 
Jonas Bäck. 

Efter en period av tester, undersökningar och 
tiotals koppar ka"e 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, 
HUVUDVÄRK OCH ALLMÄNT OBEHAG? 
Flimmer från ljuskällor kan vara en del av 
orsaken om man känner trötthet, huvudvärk 



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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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 e"ekter 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 e"ekter kan 
undvikas genom att lämplig styrutrustning 

till ljusarmaturerna väljs (tex med högfrek-
venta elektroniska drivdon).”

www.amigaab.se

BELYSNINGSNYHETER 
FRÅN MILWAUKEE
Även Milwaukee kommer med en rad be-
lysningsnyheter som underlättar arbetet på 
byggarbetsplatsen. Först ut är belysningsmas-

ten MX Fuel. Belysningsmasten ingår i det 
nya MXFuel-systemet från Milwaukee och är 
en populär portabel arbetslampa för inom- 
och utomhusbruk. MX FUEL belysningsmast 
erbjuder extra batterikapacitet för att snabbt 
ge stark belysning utan att behöva tillgång till 
nätuttag. Belysningsmasten kan även använ-
das via nätanslutning och kan då samtidigt 
ladda batterier med sin integrerade MX FU-
EL-laddare. Milwaukee tar inte bara den bat-
teridrivna tekniken till ett branschsegment 
där den har varit otillgänglig, utan löser även 
problemen med mobilitet kombinerat med 
stabilitet i dessa miljöer.

MX FUEL belysningsmast är utrustad 
med terränghjul och transporteras smidigt 
på ojämn mark. Den teleskopiska belysnings-
masten är klar att användas på några sek-
under, kan höjas upp till 3,1 meter och kan 
sänkas ned till 1,2 meter för enkel transport 
och förvaring. När den väl är på plats kan 
fyra stödben snabbt !ällas ut för att ge bättre 
stabilitet på ojämna underlag. De fyra flerrik-
tade LED-lamporna ger upp till 27 000 lumen 



Se hela MX FUEL™-sortimentet på milwaukeetool.se

FRAMTIDENS BYGGARBETSPLATS 
ÄR BATTERIDRIVEN

BYGGMASKINER MED 
NOLL UTSLÄPP

SLIPP BENSIN OCH SLADDAR  

INGEN BLANDNING
AV BENSIN OCH OLJA

INGET  
MOTORUNDERHÅLL

INGET 
STARTSNÖRE

INGA 
AVGASER
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och linsen skyddas vid hop!ällbart läge för 
att inte skadas vid transport eller förvaring. 
Den har justerbart stativ mellan 1,10 m till 
2,15 m för att lysa upp områden och undvika 
skuggor i största mån. Kompakt stativ med 
låg tyngdpunkt, stöttåliga och armerade ben 
för maximal hållbarhet på arbetsplatsen. Två 
handtag för lätt och smidig transport. Jämnt 
fördelad vikt vid hop!ällbart läge gör det lätt 

att transportera arbetslampan. Indikator 
för låg strömnivå - Blinkande ljus när 
batteriets strömnivå är låg.

Till detta skall arbetslampan M12 
SAL läggas. Även denna modell med 
TRUEVIEW som ger höge"ektiv be-
lysning på stativ. Tolv höge"ektiva 
LED-ljus ger 1 400 lumen. Slagtåligt 
justerbart huvud med slitstark lins som 
klarar fall på upp till 3m. Huvudet kan 
roteras 210° vertikalt och vinklas 270° 
horisontellt. Lampan och linsen skyd-
das vid hop!ällbart läge för att inte ska-
das vid transport eller förvaring. Juster-
bart stativ med som når mellan 0,91m 
- 1,72m. Två bärhandtag som fördelar 
vikt och balans vid enhandsgrepp. Le-
vereras utan batteri och laddare.

Milwaukee släpper och tre andra hand-
hållna lampor, två ficklampor och en pann-
lampa. De tre nya belysningslösningarna 
omfattar en intern USB-laddningsbar fick-
lampa med 500 lumen, en USB-laddnings-
bar pannlampa med 450 lumen och en USB-
laddningsbar pennlampa med 250 lumen. 
I situationer där storleken är avgörande 
erbjuder dessa nya lösningar användarna 
den bästa kombinationen av smidighet och 
LED-teknologi. Värt att nämna är också 
Milwaukess nya underredslampa M12 UCL. 
Även här TRUEVIEW med höge"ektiv belys-
ning på upp till 1 200 Lumen och upp till 15 
timmar driftstid på ett M12 4.0 Ah-batteri. 
Lampan blinkar vid låg batterispänning. 
Designad för mobila underhållsenheter 
inom fordon- och serviceyrken. Lampan är 
dubbelt ledad och roterar 300° horisontellt 
och 180° vertikalt för fullständig flexibilitet. 
Lampan är utrustad med en 30 cm ränna för 
förvaring av in!ästning och en magnetisk bas 
för montageapplikationer. Slag- och kemi-
kalietålig, motstår fall på 2 meter. Flexibel 
batteriplattform, kompatibel med samtliga 
MILWAUKEE M12-batterier.

www.milwaukee.se

TRUEVIEW högintensiv belysning vid nätan-
slutning. När belysningsmasten är utrustad 
med ett MX FUEL REDLITHIUM XC406-
batteri har den en drifttid på 3 timmar vid 
den högsta ljusstyrkan på 20 000 lumen eller 
upp till 10 timmar på den lägsta inställningen. 
Den kan också anslutas till en förlängnings-
sladd för användning hela dagen, samt ladda 
MX FUEL REDLITHIUM-batterier. 

Den uppställda belysningsmasten står emot 
en vindhastighet på upp till 15,3 m/s (55 km/h) 
och är skyddad mot vatten, vind och damm. 

En ytterligare fördel är att användarna kan 
anpassa, spåra, hantera och låsa belysnings-
masten från en mobilenhet via ONE-KEY, 
Milwaukees Bluetooth-baserade spårnings-
nätverk. Vid eventuell förlust eller stöld er-
bjuder ONE-KEY möjligheten att spärra verk-
tyget via %ärrstyrning. 

Milwaukee släpper också arbetslam-
pan M18 HSAL. Även denna modell 
har TRUEVIEW belysningslösning 
som kombinerar den mest avancerade 
LED teknologin, mångsidig produkt-
design och REDLITHIUM batterier 
för att leverera en produkt som maxi-
merar produktiviteten och säkerheten. 
Lampan har tre ljusinställningar och 
12 högpresterande lysdioder som ger 
3000 Lumen vid högsta ljusnivån vilket 
är ljusare än 500W halogen. Tre stöttå-
liga och justerbara lamphuvud kan ro-
tera 180° vertikalt och 240° horisontellt 
med hållbar lins. Lampan har Inbyggd 
M18 batteriladdare, dubbla strömkäl-
lor som drivs av M18 REDLITHIUM 
batteri eller med 2,5 m kabel. Lampan 
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MARELD LANSERAR 19 
NYA PRODUKTER OCH TILLBEHÖR
Mareld lanserar arbetsbelysning som kan dri-
vas med batterier för elhandverktyg. Först ut 
är två nya arbetslampor, BANY 6000 APP och 
BANY 4000 RE APP som går att använda med 
de vanligaste batterisystemen för elhandverk-
tyg. 

”Arbetslampor som är batteridrivna och 
uppladdningsbara är något som marknaden i 
allt större utsträckning efterfrågar. Samtidigt 
vill man också kunna använda samma batteri 
för flera olika verktyg, något som de flesta till-
verkarna av elhandverktyg har anammat. För 
att möta detta behov har vi nu utvecklat två 
arbetslampor som går att driva med batterier 
för Bosch, Dewalt, Makita, Hikoki, Metabo 

tital produkter inom arbetsbelysning för den 
professionella användaren, alltifrån mobila 
arbetslampor och ledslingor till ficklampor, 
pannlampor och handlampor.

MARELD PRO LIGHTING LANSERAR 
ARBETSLAMPA MED 23 000 LUMEN
INTENSE 23000 APP heter den hittills ljus-
starkaste lampan i Marelds sortiment. Lam-
pan har två ljuskällor. Den större ljuskällan är 
cylinderformad och ger ett extremt kraftfullt 
ljus med 360° ljusspridning, medan den an-
dra mindre är en justerbar lampa för mer rik-
tat ljus. ”INTENSE är vår 
ljusstarkaste arbetslampa 

och Milwaukee”, säger Peter Dismark, Com-
mercial Product Manager.

Lamporna är IP 65 klassade, stöttåliga och 
går att APP-styra. BANY 6000 APP ger 6000 
lumen, kan nätdrivas och är dimbar. BANY 
4000 RE APP ger 4000 lumen och har ett in-
byggt, uppladdningsbart backup-batteri som 
fungerar som en nödljusfunktion som går 
igång när det andra batteriet är slut. 

ARBETSLAMPA MED 20000 LUMEN
VAPOR 20000 APP & SENSOR är det nyaste 
tillskottet i Marelds produktserie VAPOR. 
Med sina 20000 lumen, tre ställningsbara 
ljuskällor och en IP65-klassificering är lam-
pan anpassad för jobb som kräver ett brett 
och kraftfullt ljus oavsett om det är inomhus 
eller utomhus.

Mareld lanserar samtidigt också VAPOR 
8000 APP & SENSOR med 8000 lumen och i 
övrigt samma funktioner. Båda lamporna går 
dessutom att APPstyra. 

Mareld lanserar 19 nya produkter och till-
behör hösten 2021. Totalt har Mareld ett sex-
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på hela 550 meter. Ficklampan är framtagen 
för de mest ljuskrävande situationer som 
t.ex. eftersök. NIMBUS 12000 RE är uppladd-
ningsbar och är IP67 klassad. Mareld lanse-
rar också i höst en mindre version, NIMBUS 
2000 RE som har en räckvidd på 287 meter. 
Sedan tidigare finns också fyra andra ficklam-
por i produktfamiljen NIMBUS.

LJUSSTARKA PANNLAMPOR FÖR 
LJUSKRÄVANDE UTOMHUSARBETE
I mars 2021 förvärvade Mareld företaget Mila 
som specialiserat sig på ljusstarka och smi-
diga pannlampor för utomhusaktiviteter som 
t.ex. orientering, trail och jakt. Från och med i 
höst ingår pannlamporna MILA ORION 2500 
RE och MILA VEGA 5000 RE i Marelds sor-
timent.

Båda lamporna är IP65 klassade och upp-
laddningsbara och försedda med Go-Home 
funktion som lyser ytterligare 1 eller 2 timmar 
(beroende på modell) med lägre e"ekt när 
batteriet är slut. MILA ORION är dessutom 
kompatibel med Go-Pro !ästen vilket gör att 
den är enkel att flytta från t.ex. en huvudställ-
ning till en hjälm.

 
PANNLAMPA OCH FICKLAMPA 
I EN OCH SAMMA PRODUKT
NOVA 1200 RE och NOVA 2000 RE är två nya 
multilampor från Mareld som går att använda 
både som pannlampa och ficklampa. Lampor-
na är kompakta, smidiga och ljusstarka med 
1200 respektive 2000 lumen. Båda lamporna 
är uppladdningsbara, IP67 klassade och dess-
utom försedda med en magnet så man också 
kan !ästa dom på ett elskåp eller liknande.  

www.mareldprolighting.com

att de känner sig trötta i ögonen efter en hel 
dag på jobbet. Detta bidrar i sin tur till en 
ökad risk för fel och olyckor. Vi har därför nu 
tagit fram en Frostad ledslinga som är bländ-
fri och mycket mer skonsam för ögonen en 
de traditionella ledslingorna”, säger Andreas 
Bernet, Technical Brand Manager Mareld.

SUNLIT Frostad, som den nya ledslingan 
heter, är IP65 klassad och finns i tre längder, 
3, 10 och 20 meter och går att seriekoppla upp 
till 60 meter.

FICKLAMPA MED 12000 LUMEN 
OCH EN RÄCKVIDD PÅ 550 METER
NIMBUS 12000 RE är en extremt ljusstark 
ficklampa med 12000 lumen och en räckvidd 

och en ny typ av arbetsbelysning. Den är lite 
större än våra andra arbetslampor men ändå 
väldigt mobil eftersom den går att rulla. An-
vändningsområdena för INTENSE är många 
och de som har visat mest intresse för IN-
TENSE är verkstäder och mindre industrier 
som har behov av ljusstarka arbetslampor 
med bra ljusspridning som är enkla att flytta 
runt”, säger Peter Dismark, Commercial Pro-
duct Manager.

LEDSLINGOR SOM ÄR 
SKONSAMMARE FÖR ÖGONEN
Ledslingorna har definitivt kommit för att 
stanna. De omåttligt populära ledslingorna är 
e"ektiva för att skapa en bra allmänbelysning. 
Samtidigt kan det vara jobbigt för ögonen om 
man vistas i detta ljus under längre perioder.

”När vi har pratat med byggarbetare och 
andra yrkesgrupper som ofta vistas i miljöer 
där det finns ledslingor säger många av som 
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UPPKOPPLAD BYGGVÄRME FÖR 
MILJÖSMARTA BYGGARBETSPLATSER
Nu till något annat än belysning men väl el 
och värme på arbetsplatsen. Ramirent lanse-
rar uppkopplad byggvärme för miljösmarta 
byggarbetsplatser.

30–40 procent av energiförbrukningen 
under uppförandet av en byggnad, går  åt till 
att torka ut byggarbetsplatsen och betongen. 
Nu lanserar Ramirent ett system med upp-
kopplad byggvärme, som gör att mer än 30 
procent av den energin kan sparas. Systemet 
gör det även möjligt att följa uttorkningen av 
betongen och samtidigt kunna påverka den.

”Det uppkopplade systemet gör att man 
inte bara kan bygga miljöanpassade hus, utan 
också göra det på ett mer miljösmart sätt”, 
säger Johnas Tybring, Produktchef Power & 
Heating på Ramirent.

Den uppkopplade byggvärmen, som El-
björn utvecklat med stöd av bland andra Ra-
mirent, reglerar värmen automatiskt, men 
kan också följas upp och %ärrstyras. Fläktarna 

har sensorer som känner av temperatur, luft-
fuktighet och om luftfiltren behöver bytas ut. 
Informationen skickas till ett centralt data-
system som i sin tur styr och justerar värme-
e"ekt och fläkthastighet.

Externa fuktsensorer monteras i betong 
och träkonstruktion och följer upp torkpro-
cessen. Systemet kan också anpassa tempera-
tur och luftflöde i respektive del av konstruk-
tionen, för att säkerställa optimal torkning 
med minsta möjliga energiförbrukning.

”Systemet är det mest kompletta i sitt slag, 
och det enda som reglerar värmetillförsel och 
luftflöde helt automatiskt i både värmeväxla-
re och fläktar. Samtidigt ger det möjlighet till 
uppföljning och justering på distans”, säger 
Johnas Tybring.

Automationen gör det även möjligt att sche-
malägga olika temperaturer till olika enheter 
och tider på dygnet, för att optimera processen.

”Vi kan anpassa temperatur och luftflöde 
efter hur betongen torkar, sedan sköter syste-
met sig självt. I framtiden hoppas vi kunna få 

systemet att själv justera även det. Alla mät-
punkter går dessutom att sätta som ett larm, 
som vi kan agera på”, säger Johnas Tybring.

Med ökad erfarenhet och tester av givare, 
kommer det i framtiden att vara möjligt att 
prognostisera när betongen är torr. En säk-
rare torkprocess gör planeringen av det efter-
följande arbetet, som t ex golvläggning och 
målning, enklare. Det i sin tur sparar både 
arbetstid och pengar.

Även om byggvärme i nuläget ofta drivs 
miljösmart med %ärrvärme, el eller pellets och 
där temperaturen kan justeras, nyttjas syste-
men inte fullt ut.

Johnas ser därför en solklar framtid för 
uppkopplad värme.

”Idag går många värmefläktar på max hela 
tiden och så öppnar man fönster och dörrar 
när det blir för varmt, i stället för att sänka ef-
fekten. Systemet hjälper våra kunder att vara 
mer miljösmarta”, säger han.

www.ramirent.se
www.elbjorn.se
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BYGG!STRÖM LADDAR UPP MED 
LYSANDE NYHETER I SITT SORTIMENT
Bygg-Ström presenterar flera nyheter under 
hösten och vintern 2021. Byggstrip har blivit en 
mycket populär produkt och kompletteras nu 
med flera praktiska tillbehör. Som första nyhet 
kan en mindre slinga om tre meter presenteras 
vilken är mycket lämplig för att förgrena belys-
ningen i en korridor exempelvis. Till detta finns 
lämpliga skarvar. Efter förfrågning komplette-
ras Byggstrip-slingorna med en batteribackup. 
Att säkerställa nödbelysning kan både vara ett 
krav och ger ett bra skydd på byggarbetsplat-

sen. Backuppen ger 30 procent belysning upp 
till en timme. Med dessa tillbehör får man en 
helhet av produkter för smidig användning av 
arbetsbelysning från Bygg-Ström.

Enligt Bygg-Ström har den smidiga Bygg-
laddboxen blivit en riktig succé och finns som 
1-fas och 3-fas. I takt med att hybrid och helt el-
drivna servicefordon ökar i popularitet blir fler 
och fler så ökar även  behovet av portabla ladd-
lösningar. Byggladdboxen har funnits i sor-
timentet under några månader och både för-
säljningen och förfrågningarna ökar stadigt på 
dessa portabla enheter meddelar Bygg-Ström.

Bygg-Ström har även lanserat en helt ny 
sortimentskatalog som tydligt beskriver hela 
sortimentet för till!ällig el och med tydlig in-
delning i respektive produktkategori.

Katalogen finns att beställa hos Malm-
bergs Elektriska AB och självklart går det även 
att ladda ned i digital utgåva på www.malm-
bergs.com.

Vill man läsa mer om Bygg-Ströms bredd 
av produkter för till!ällig el, byggkraft, kabel, 
belysning, värme, klimat och verktyg rekom-
menderas att kolla in den nya katalogen. 

www.malmbergs.com
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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

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.

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

GENERALAGENT FÖR MANITOU
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Specialisten på liftar och accessutrustning 
AROS LIFT                      

Nu kommer Aros Lift, en riktig specialist på liftar och andra typer av accessutrust-
ningar. Företaget slog upp sina portar i början av augusti och verksamheten går 
som tåget trots att man startade upp i en pandemi.

S
edan 2 augusti i år har nya maskinut-
hyraren Aros Lift AB slagit upp portar-
na på Slakterigatan 5 i Västerås. Bakom 
bolaget står två välbekanta ansikten, 
Magnus Jaasund och Christo"er Gö-

ransson, båda med lång erfarenhet från ut-
hyrning, service och reparationer av liftar och 
i princip allt inom accessutrustning. Magnus 
har arbetat med maskinuthyrning i allmän-
het och liftar i synnerhet under de senaste 
25 åren. Senast var han verksamhetsansvarig 
för Heroks liftflotta fördelad på fem depåer. 
Christo"er har jobbat i maskinuthyrnings-
branschen de senaste 15 åren och var ansvarig 
för Herok verkstad i Västerås under åtta år.

40 ÅRS SAMLAD
 ERFARENHET AV LIFTAR
Det är dock ett ganska stort steg att gå från 
anställd till att bli sin egen. Det håller båda 
delägarna med om. ”Men det har alltid fun-
nits en liten dröm om att starta eget och nu 
har vi gjort verklighet av det och det känns 
jättebra”, säger Magnus.

Med 40 år av samlad erfarenhet från ma-
skinuthyrningsbranschen har Magnus och 
Christo"er byggt upp ett stort värdefullt kon-
taktnät.

”I nuläget är vårt fokus helt och hållet på lif-
tar, ställningar, fallskydd och allt inom accessut-

rustning. Det är vår specialitet och vi vill jobba 
med uthyrning renodlat, inte i kombination 
med försäljning av förbrukningsmaterial och 
annat. Men vi hyr ut allt som våra kunder frågar 
efter också i samarbete med andra maskinuthy-
rare”, säger Magnus. Man har medvetet valt att 
inte jobba med traditionella byggmaskiner.  

När man startade la man en första be-
ställning på 32 liftar fördelade på bom- och 
saxliftar samt två billiftar. Fabrikaten på upp-
startsbeställningen landade på Skyjack, Nifty 
Lift och Palfinger. Aluminiumställningarna 
kommer från Instant Zip Up och fallskyd-
det från Fallskyddsspecialisten i Heby AB. 
Man bestämde också att helt och hållet jobba 
med nya produkter och inte begagnade ma-
skiner. ”Vi har mycket Skyjack i sortimentet 
idag. Dels gillar vi varumärket och dels är de 
mycket snabba på att leverera och ger oss god 
service. Men på sikt kommer vi att med all 
säkerhet att ta in fler varumärken som JLG, 
Genie med flera”, säger Magnus.

När kunderna efterfrågar minikranar och 
större mobilkranar har man ett nära samar-

Magnus Jaasund (höger) och Christoffer Gö-
ransson på Aros Lift framför de nya lokalerna 
i Västerås.
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bete med Aros Mobilkranar som ligger strax 
intill bolaget. Här Aros Mobilkranar köper 
man även de riktigt tunga transporterna som 
man inte klarar med den egna transportut-
rustningen. 

MILJÖN I FOKUS
Företagets miljötänkande har stor prioritet. 
Man försöker arbeta miljöanpassat i allt vil-
ket om fattar valet av maskiner, bränsle, det 
administrativa arbetet på kontoret med mera. 
”Vi satsar mycket på batteridrivna liftar och 
för de dieseldrivna liftarna är det miljömo-

torer som gäller. Sedan har vi investerat i en 
miljövänlig eldriven högtryckstvätt med hela 
63 ampere matning. Maskinerna och ställ-
ningarna blir skinande rena efter att det varit 
ute på jobb”, säger Christo"er. 

”Tanken är också att vi på sikt kommer att 
ISO-certifiera oss men redan nu arbetar vi ef-
ter ISO-principerna”, säger Magnus.

Kopplat till miljön är också att maskinerna 
alltid servas och genomgås innan de ska ut på 
ett nytt jobb. Ansvarig för service och repara-
tioner är som sagt Christo"er och till sin hjälp 
har han den stationära verkstaden på depån 

i Västerås och den välutrustade servicebilen. 
”Det händer ju att ganska ofta att man måste 
jobba ute i !ält och då är servicebilen oumbärlig. 
Det är ju allmänt känt inom maskinuthyrning 
att maskinerna får ta ganska mycket stryk med 
många olika användare. Bra service och under-
håll är därför extra viktigt i den här branschen 
och en viktig miljöaspekt”, säger Christo"er.

HÖG SERVICEGRAD 
MOT KUNDERNA ÄR DET VIKTIGASTE
Det geografiska arbetsområdet för Aros Lift 
under uppstarten är främst att jobba och bli 
starka lokalt, det vill säga i Västerås och när-
liggande regioner. Men på sikt är naturligt-
vis hela Mälardalen en viktig marknad. Både 
Magnus och Christo"er är rörande överens 
om att växa långsamt. ”Vi ska bygga upp vår 
verksamhet i lugn och sund takt och inte ta 
några överilade beslut. Att hålla en hög servi-
cegrad mot våra kunder är det allra viktigaste. 
Vi ska göra smarta och rätt investeringar både 
för våra kunders och vår egen verksamhets 
skull”, säger Magnus.

Inför öppningen i augusti hade man beställt 32 sprillans nya liftar.

Utrustningen för fallskydd kommer från 
Fallskyddsspecialisten i Heby AB.

De egna liftarna klarar man med egna transport-
medel men för större och tyngre kranar tar man 
hjälp av grannen Aros Mobilkranar.
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Man har redan nu behov av att utöka ma-
skinflottan men just nu är leveranstiderna 
långa beroende på pandemins verkningar. 
Men man vill samtidigt heller inte växa för 
snabbt. Istället för att köpa in alla maskiner 
försöker man samverka med andra uthyrare 
ifall man inte har just den lift kunder behöver 
inne. Liftar är kapitalkrävande och för snabb 
expansion ger växtvärk i bolaget och det är 
inget man eftersträvar. ”Så här i uppstartsfa-
sen måste man vara lite extra försiktig men 
vi är väldigt nöjda med utvecklingen av Aros 
Lift sedan starten i augusti. Vårt mål är att 
växa både dynamiskt och organiskt. Vi vänder 
oss till alla som har behov av hyresmaskiner 

från privatpersoner till små- och medelstora 
företag. Vår filosofi är at vi hellre har 100 små 
kunder än några få stora”, tillägger Magnus.

Han tror att under våren 2022 kommer 
man att behöva nyrekrytera personal.

Tilläggas skall också att Aros Lift erbjuder 
olika typer av utbildningar men då i samarbe-
te med ett utbildningsbolag. ”Vi kommer att 
erbjuda alla typer av utbildningar, precis det 
som kunderna efterfrågar”, säger Christo"er. 

Lokalerna på Slakterigatan hyr man av MPA 
Fastigheter. Invändigt har man en stor och ljus 
hall på 240 kvm med utrymme för verkstad, 
tvätthall och kontor. Det är hela 12 meter högt 
i tak så man kan enkelt testa och kalibrera rik-

tigt höga liftar även inomhus. På sikt kommer 
man att bygga en entresolvåning med fler kon-
tor, kök och fikarum. Utvändigt har man en 
väl tilltagen och inhägnad yta för maskinerna. 
Utvändigt har man en gård på cirka 1000 kvm.

Västerås med omnejd är just nu inne i en 
mycket expansiv fas. Även om ABB dragit ner 
sin tidigare stora verksamhet i Västerås så har 
detta ersatts med en rad andra industrier. 
Northvolt planerar att investera en halv mil-
jard i sitt utvecklingsbolag i Västerås. Områ-
det Finnslätten där ABB tidigare låg har gjorts 
om till ett teknikcentrum med en rad olika 
företag och småindustrier.

www.aroslift.se

Byggställningen kommer från Instant Zip Up.

Med hela 12 meters takhöjd kan man göra 
mycket inomhus.

Christoffer ansvarar för service och reparationer 
på Aros Lift.

Ett smart digitalt bokningssystem 
håller ordning på vilka maskiner 
som är uthyrda och vilka som är 
tillgängliga.



Kan du välja, välj el

www.atlascopco.com

READY FOR THE FUTURE?

Bygg- och anläggningsbranschen  
ställer om för att minska växthusgaserna. 
I vårt sortiment !nns olika lösningar av 
miljöanpassade produkter. Med den eldrivna 
kompressorn E-Air, kan du själv enkelt bidra 
till att minska utsläppen. 

Är du redo
för framtiden?

www.atlascopco.com

OPTIMALA DIAMANTKLINGOR FÖR EL- OCH BATTERIKAPAR

Säkrare, tystare och mer universell diamantklinga för el- och 
batterikapar. 4 st skyddande diamantsegment i stambladet

ZENESIS SAFETECH SILENT Ø 300 - 450 MM 
Extremt snabb, ljuddämpad diamantklinga, 

specialdesignad för batteri- och elkapar

ZENESIS SILENT EL-BAT Ø 230 MM

LJUDDÄMPAT SÅKLART!

JACK MIDHAGE AB • MIDHAGE.SE • BÅSTAD • MALMÖ • GÖTEBORG • SOLNA
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S
tämningen var på topp redan från 
kvällen innan mötet då många av del-
tagarna samlades. Det märktes tydligt 
att medlemmarna verkligen längtat 
efter att få trä"as igen efter nära två 

års avsaknad av fysiska möten. Deltagarna var 
också en optimal blandning av maskinuthy-
rare från de båda ursprungliga föreningarna 
samt leverantörerna. Balansen mellan uthy-
rare och leverantörer var också mycket bra. 
Tidigare har ju båda föreningarna fått utstå 
en del kritik att uthyrarna lyst med sin från-
varo men så var inte fallet denna gång.

STARKT FOKUS 
PÅ INDIVIDEN I FÖRENINGEN
Det var ett tydligt fokus på individen, det 
vill säga medlemmarna i Rentalföretagen på 

första fysiska möte 
KÄRT ÅTERSEENDE VID RENTALFÖRETAGENS   

Swedish Rental Association och Hyreskedjans första gemensamma möte 
som Rentalföretagen den 14 oktober på Elite Grand Hotel i Norrköping 
blev en fullträff.

”Nu är nya loggan antagen”, tycks ett gäng stolta uthyrare 
säga. Från vänster Fredrik Le Vau, Jiaman Tang, Wille Törn-
kvist och Ann-Charlotte Ripskog.

Rentalföretagens ordförande, Bodel Blom 
(vänster) och föreningens kanslichef Leena 
Haabma Hintze hälsade välkommen.

det här mötet. Vad tycker du? Vilka frågor är 
viktiga för dig? Hur vill du förändra, förbättra 
och förstärka? Tydliga tecken på detta var 
flera grupparbeten där alla kunde uttrycka 
sig. Ett intressant inslag vid flera till!ällen un-
der dagen var att mötesdeltagarna med hjälp 
av ett mentometersystem via sina mobiler 
kunde interagera personligen i olika viktiga 
frågor. Något som slog mycket väl ut.

Rentalföretagens höstmöte och Rentaldag 
startade med ka"e och mingel kl 09.00 den 14 
oktober. Mötet hölls i lokalen Bankiren strax 
intill hotellet Elite Grand Hotel. Ett 80-tal 
representanter från maskinuthyrare och ma-
skinleverantörer närvarade på mötet.  

Mötet öppnades av Bodel Blom, ordfö-
rande i Rentalföretagen och Leena Haabma 
Hintze, kanslichef i föreningen. Bodel och 
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Leena inledde med att presentera ledamöter-
na i Rentalföretagens styrelse. Sedan delades 
mötesdeltagarna i grupper och uppmanades 
att diskutera vilken vision föreningen bör ha 
samt att komma med förslag till en slogan 
för branschföreningen. Kreativiteten visade 
sig vara stor och många bra förslag till slogan 
kom fram. Något som på sikt kommer att 
mynna ut i att ett av förslagen kommer att 
antas.

Efter grupparbetet presenterades fören-
ingens nya logotype och varje mötesdeltagare 
fick en smidig termos med loggan tryckt på 
framsidan.

FLERA GIVANDE GRUPPARBETEN
Efter en kort bensträckare presenterade Le-

ena Haabma Hintze föreningens kansli, hur 
kansliarbetet är upplagt och hur branschar-
betet ser ut. Hon berättade om och presen-
terade också arbetet i föreningens många 
utskott samt vilka som sitter med i de olika 
utskottsgrupperna. Energiutskottets Johnas 
Tybring och Lars-Göran Olsson föreläst där-
efter i ämnet Hållbarhet och vad det innebär 
utifrån Rentalföretagen. Vad är och innehål-
ler en klimatdeklaration? Den sista timmen 
innan lunch klockan 13.30 föreläste Bodut-
skottets Fredrik Le Vau om arbetet i utskottet.

Efter en god lunch fortsatte dagen med 
ytterligare ett grupparbete om vad Hållbar-
het egentligen står för inom Rentalföretagen. 
Varje grupp redogjorde för vad man kommit 
fram till.  

Sedan var det dags för nästa punkt på dag-
ordningen, föreningens kommunikations-
arbete. Presentatörer var Linda Hintze och 
Leena Haabma Hintze. Linda beskrev ingå-
ende hur kommunikationsarbetet ser ut och 
vilka olika redskap som ingår i det arbetet 
som mailkorrespondans, nyhetsbrev, sociala 
medier och hemsida. Gruppvis diskuterade 
sedan mötesdeltagarna hur föreningen ska se 
ut. Vilken är den e"ektivaste vägen att nå ma-
skinuthyrarna, leverantörerna, myndigheter 
och institutioner? 

Innan eftermiddagsfikat presenterade 
Linda Hintze med stöd av Thomas Sandberg 
arbetet med föreningens nya hemsida, www.
rentalforetagen.se. Huvudansvarig för arbetet 
är Linda Hintze. Thomas Sandberg var ansva-

Rentalmöte med högt i tak!
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rig för Hyreskedjans hemsida som fortsatt är 
aktuell tillsammans med SRAs hemsida till 
dess nya hemsidan är klar. Man beräknar att 
nya hemsidan kommer att gå ”live” runt års-
skiftet och därefter stängs de gamla hemsi-
dorna ner. I arbetet med nya hemsidan ingår 
också en referensgrupp som kommer med 
förslag på hur nya hemsidan skall se ut. Det 
praktiska arbetet med att bygga upp sidan 
sköts av en mediabyrå.

ENGAGERAD OCH GRIPANDE 
INSPIRATIONSFÖRELÄSARE
Efter fikat var det så dags för dagens hemlige 
gäst, det vill säga en inspirationsföreläsare. 
Det är en populär tradition som alltid inföll 
under SRAs rentaldagar. Föreläsaren var Pär 

Johansson som framförallt är känd som ini-
tiativtagare till teatergruppen Glada Hudik. 
Pär är verksamhetsledare, teaterproducent, 
regissör och manusförfattare. Pär höll en 
mycket närvarande, rolig och många gånger 
gripande presentation om arbetet med att 
starta upp teatergruppen Glada Hudik och 
gav fler exempel på gruppens olika arbeten. 
Glada Hudikteatern består till stor del av 
skådespelare med utvecklingsstörning. Pär 
visade på i sin föreläsning hur människor 
kan utvecklas trots till synes vaga förutsätt-
ningar som många kanske lite fördomsfullt 
tänker. Glada Hudikteatern har tagit Sverige 
med storm många gånger med sina teater-
framföranden och filmer. Youtube-videon 
”Julhälsning – Du är allt” är verkligen värd 

att lyssna och titta på. Musikvideo handlar 
om Bosse Östling, en av Glada Hudiktea-
terns skådespelare. Bosses uppmaning var 
alltid att aldrig sluta kramas. ”Får jag en 
kram så blir jag på gladhumör”, brukade han 
säga. Tyvärr gick Bosse bort 2015 men för att 
hedra hans minne restes en staty av Bosse 
som står på gågatan i Hudiksvall. Många är 
de som passar på att krama Bosses uppvärma 
staty när de passerar den. 

Som sagt det blev många gånger en gri-
pande avslutning på Rentalföretagens konfe-
rensdag men med en fin och positiv känsla i 
kroppen.   

Dagen avslutades med välkomstdrink 
och mingel med påföljande middag på Elite 
Grand Hotel i Norrköping.

Energiutskottets Johnas Tybring 
föreläste om Hållbarhet.

Föreningens nya logga.

Föreläsaren och grundare av Glada Hudikteatern 
Pär Johansson höll en inspirerande och gripande 
föreläsning.
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Efter att TrendSet, pilotmässan för Messe 
München under coronavirusförhållanden, 
hölls framgångsrikt i juli i år, ägde mässan 
IAA Mobility rum i september med ett ge-
nomarbetat säkerhets- och hygienkoncept. 
Åtgärderna togs emot väl av alla inblan-
dade och visar att det är möjligt att hålla 
mässor igen även i fortsatta utmanande ti-
der. Tre utställare från bauma, som hålls i 
München 24-30 oktober 2022, var på plats 
och kunde själva se förhållandena på plats. 
Deras slutsats: Vi ser fram emot bauma 2022 
i München.

Anke Hadwiger, chef för mässor, evene-
mang och utbildning på Zeppelin Baumas-
chinen GmbH, är mycket optimistisk inför 
nästa år: ”Efter att ha sett de nya mässförhål-
landena efter coronaviruset personligen på 
plats under IAA, hoppas och förväntan att 
ha en nästan normal bauma 2022 växer ännu 

mer. Mässan utvecklade och implemente-
rade nya och framåtblickande konceptidéer. 
Vi förbereder oss nu för branschträ"en med 
intressant inspiration, intryck och ett posi-
tivt humör”. Även Joachim Strobel, VD för 
Liebherr-EMtec GmbH, tillägger: ”Pandemin 
visade oss massor av potential för alternativ 
kommunikation och samarbete, men bekräf-
tade samtidigt också den enorma vikten av 
personlig kontakt och dialog med kunden, 
partners och företagets medarbetare.”

För Marco Maschke, Manager German 
O&ce European Distribution Management 
på Komatsu, är betydelsen av bauma 2022 
också obestridd: ”För Komatsu del, är och 
förblir bauma den ledande mässan för vår 
bransch över hela världen. Våra kunder och 
försäljningspartners berättar gång på gång 
hur viktig direktkontakt med tillverkaren är 
i vår bransch – på rätt avstånd förstås. I det 

avseendet övertygade hygienkonceptet som 
visades på IAA Mobility mig att bauma kom-
mer att bli ett mycket säkert och som alltid 
mycket lyckat evenemang. Häng med oss nu 
för att se fram emot oktober 2022.”

Och det finns goda skäl till det. Som en 
internationell industrisammankomst er-
bjuder bauma en omfattande översikt över 
marknadsledare och innovationer. Vid den 
kommande upplagan kommer fokus också 
återigen att ligga på en mängd olika framtida 
ämnen inom bygg-, byggmaterial- och gruv-
maskinindustrin i livepresentationer, diskus-
sionsrundor och föreläsningar. Trendämnena 
för bauma 2022 är ”Vägen till nollutsläpp”, 
”Digital byggarbetsplats”, ”Morgondagens 
konstruktionsmetoder och material”, ”Vägen 
till autonoma maskiner” och ”Gruvdrift – 
hållbar, e"ektiv, pålitlig”.

www.bauma.de

NU ÄR VI PÅ MIDHAGE 
ÄVEN ÅTERFÖRSÄLJARE 
AV VON ARX
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Branschen ser fram emot Bauma 2022
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Är du trött på dyra varmluftslangar?
Köp våra varmluftslangar och spara pengar!

www.varmluftslang.se  Tel 010-16 16 790

Standardstorlekar i lager
Storlek Priser 
166 mm 7,5 meter  750 kr 
315 mm 7,5 meter  1!200 kr 
400 mm 7,5 meter 1!695 kr 1 395 kr
500 mm 7.5 meter  2!195 kr 1 695 kr
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!



Handhållet

Nya handhållna byggmaskiner 
BATTERIER, BATTERIER OCH MERA BATTERIER PÅ VÅRA NYA   

Året har burit med sig lansering av många nya handhållna maskiner. Och det 
är nästan fullt ut batteritekniken som driver nyheterna. Sladden är i princip 
helt borta och faktum är att kraften har inte minskat utan snarare tvärt emot. 
Batteridrift står inte för någon begränsning i kraft.
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Å
rets temaartikel om handhållna bygg-
maskiner innehåller en hel del intres-
santa nyheter. Vi vill påpeka att vi i 
SRT 1 varje år även publicerar temat 
Elverktyg. Det kanske kan tyckas 

lite förvirrande att ha två så lika teman sär-
skilt med tanke på den snabba utvecklingen 
av batteridriften. Men vi har valt att behålla 
båda temaartiklarna i tidningen då det finns 
en väldig massa olika handhållna maskiner 
och lanseringen av nyheter är kontinuerligt 
omfattande. Här följer presentation av nyhe-
ter från några av branschens tillverkare.

KRAFTFULLA HANDHÅLLNA 
NYHETER FRÅN BOSCH
Bosch släpper världens kraftfullaste borr-
maskiner, enligt dem själva. Det handlar om 
GSR 18V-150 C Professional och GSB 18V-150 

C Professional. Deras borstlösa motorer kan 
drivas av det kraftfulla batteriet ProCORE18V 
på 8,0 Ah för maximal prestanda. Med ett 
maximalt vridmoment på 150 Nm och upp 
till 2 200 varv per minut erbjuder maskinerna 
högre prestanda jämfört med konkurrerande 
modeller på marknaden. Maskinernas lägsta 
vridmoment ligger dessutom på 84 Nm, vilket 
är 15 procent högre än de främsta konkurre-
rande modellerna på marknaden. Verktygen 
kan användas till vardagliga uppgifter som 
skruvdragning och borrning i trä och metall. 
Båda modellerna har utrustats med en display 
för att enkelt ändra inställningar, som även 
kan justeras från mobilen.

Bosch släpper även Biturbo-vinkelslipar 
för professionellt bruk. 

 Den nya BITURBO-serien från Bosch utö-
kas nu med tre vinkelsliparna GWS 18V-15 C 

Professional, GWS 18V-15 SC Professional och 
GWX 18V-15 SC Professional. Samtliga verk-
tyg är optimerade för användning med 8,0 
och 12,0 Ah ProCORE18V-batterier. 

 Vinkelsliparnas specialutvecklade borstlö-
sa motorer gör att ProCORE18V-batterierna 
kan utnyttjas till fullo. Prestandan hos de nya 
BITURBO-vinkelsliparna kan jämföras med 
nätanslutna maskiner på 1 500 watt. De nya 
vinkelsliparna kapar upp till 50 procent snab-
bare än den tidigare högst presterande vin-
kelslipen från Bosch om 18 volt och är därför 
ett självklart val även för de mest krävande 
slipuppgifterna.

Nytt är också att Bosch lanserar ergono-
miska excenterslipar för pro"s. Man presen-
terar två nya batteridrivna excenterslipar på 
12 respektive 18 volt – GEX 12V-125 Profes-
sional och GEX 18V-125 Professional. Båda 
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maskinerna är kompakta, ergonomiska och 
lätta att transportera. GEX 12V-125 Profes-
sional är dessutom Bosch första excenterslip 
på 12-volt. Excenterslipen på 12 volt har en 
kompakt och smidig design vilket gör den lätt 
att ta med och använda. Verktyget är särskilt 
lämpligt för slipning av vertikala ytor såväl 
som högt belägna ytor. 

Samtidigt lanseras GEX 18V-125 Professio-
nal på 18 volt, som rekommenderas för större 
horisontella ytor. GEX 18V-125 har därtill en 
av marknadens lägsta vibrationsnivåer på en-
dast 1,9 m/s$ och är således lämpad för långa 
arbetsdagar. Man lanserar också en kraftfull 
borrhammare i Biturbo-serien.

Modellen GBH 18V-45 C Professional utö-
kar sortimentet av e"ektiva och batteridrivna 
BITURBO-verktyg. Den batteridrivna borr-
hammaren kan nyttjas med det kraftfulla bat-
teriet ProCORE18V på 12,0 Ah för maximal 
prestanda. 

Med en slage"ekt om hela 12,5 joule kla-
rar GBH 18V-45 C Professional även de mest 
krävande uppgifterna. Verktyget är dessutom 
lättare än konkurrerande nätanslutna mo-
deller, även när maskinen utrustas med det 
kraftfulla batteriet ProCORE18V på 12,0 Ah. 
Borrhammaren är därtill kompatibel med be-
fintliga batterier och laddare i Bosch Profes-
sional 18V System. 

Borrhammaren kan användas till mejsling 
och borrning i betong, murverk och sten – till 
exempel i samband med byggnadskonstruktion.

Vidare släpper man de två nya cirkelsågar – 
GKS 18V-68 GC Professional och GKS 18V-68 
C Professional. Båda cirkelsågarna kan nytt-
jas med batterierna ProCORE18V om 8,0 och 
12,0 Ah för maximal prestanda. 

De nya cirkelsågarna kapar 15 procent snab-

bare än konkurrerande modeller, och tillsam-
mans med 8,0 Ah ProCORE18V-batteriet är 
verktyget 225 gram lättare än motsvarande nät-
anslutna maskiner med en e"ekt om 1800 watt. 

GKS 18V-68 GC Professional har ett såg-
djup på 68 mm och GKS 18V-68 C Profes-
sional bättrar på detta ytterligare till hela 70 
mm, vilket är klassledande. Båda cirkelsågar-
na lämpar sig för takläggning, ramkonstruk-
tion och olika snickeriarbeten.

Sist men inte minst presenterar Bosch en 
ny batteridriven sänksåg i bolagets populära 
BITURBO-serie. GKT 18V-52 GC Professional 
kan nyttjas med batterierna ProCORE18V om 
8,0 och 12,0 Ah för maximal prestanda. 

Snickare och hantverkare bjuds på en god 
nyhet när Bosch lanserar sin första sänksåg i 
18V-sortimentet. GKT 18V-52 GC Professio-
nal sågar snabbt och e"ektivt upp till 52 mm 

tjocka material samtidigt som dess styrskena 
tillåter maximal precision. 

Sänksågen är särskilt lämplig för olika for-
mer av hantverk, till exempel möbelsnickeri, 
byggnation av kök och sågning och installa-
tion av parkettgolv.

www.bosch-professional.com

FYRA NYHETER FRÅN DEWALT 
MED NYA FLEXVOLD!BATTERIER
Tillverkare DeWalt laddar också med en rad 
nyheter. Först ut är borrmaskinen DCD999 
som är en 18V XR XRP hammarborr. DCD999 
levererar upp till 42 procent mer kraft parad 
med ett DCB546 XR Flexvolt 6Ah-batteri än 
med ett DCB184 18V 5Ah-batteri. Borrmaski-
nen är utvecklad för att jobba snabbt och ha 
hög slittålighet. Andra egenskaper är en tre-
växlad växellåda helt i metall, borstlösa moto-
rer samt metallchuck och karbid!ästen.

Ny är också DeWalts batteridrivna vin-
kelslip DCG409. Vinkelslipen levererar upp 
till 54 procent mer kraft med rätt batteri som 
beskrivs i texten ovan. Maskinen är utrustad 
med konseptet DeWalt Perform & Protect 
vilket innebär att maskinen är försedd med 
en funktion som begränsar risken för bakslag 
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Demolering • Håltagning • Slipning och polering av betonggolv 
• Hantering av damm och betongslam • Vattenbilning • Sanering • 

Återvinning ...och mycket mer

Mässan stöds av Officiella mässtidningar Organisatör

Exklusiv Diamantsponsor

Exklusiv Ruby-Sponsor Exklusiv Platina-Sponsor

Guld-Sponsorer Silver-Sponsorer

24-25 november, 202224-25 november, 2022
Åttonde upplagan av mässan på Infracity
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Demoleringsbranschen går fortfarande på 
högvarv i Sverige. Behovet av bostäder är 
fortsatt skriande och det verkar inte som att 
efterfrågan minskat trots lågkonjunktur och 
Corona-pandemi. Så länge vi lever med den-
na situation på byggmarknaden är risken för 
att en bostadsbubbla ska spricka inte så stor, 
något som bådar gott inför DEMCON 2022.

“Med det trots allt ganska hyfsade läge vi 
har på marknaden tror jag att även DEMCON 
2022 ligger helt rätt i tiden. Förhoppningsvis 
har Corona-pandemins hot dämpats hösten 
2022 och då kommer det finnas ett stort 

uppdämnt behov att börja investera. Våra 
entreprenörer har fortsatt mycket att göra. 
Samtidigt är konkurrensen stor. Det gäller att 
särskilja sig från sina konkurrenter med större 
kunnande, mera effektiva maskiner och me-
toder samt effektivare verktyg. Här har våra 
leverantörer en utmaning att fånga upp detta 
och DEMCON blir då en än viktigare mötes-
plats. Det fina med demoleringsbranschen 
är att även om man går en lågkonjunktur till 
mötes så brukar inte jobben ta slut. Det finns 
alltid ROT-jobb”, säger Jan Hermansson som 
ansvarar för DEMCON. 

Åttonde upplagan av DEMCON
DEMCON 2020, som skulle hållits på Inframäs-
san i Bredden norr om Stockholm hösten 2020. 
Har nu flyttats till 24-25 november, 2022 på grund 
av Corona-pandemin och arrangeras för åttonde 
gången sedan starten 1998. Inriktningen är den 
samma sedan starten, det vill säga att mässan rik-
tar in sig på den bransch som har samlingsnam-
net demolering. Inom demolering ryms sektorer 
såsom betonghåltagning, rivning, slipning och po-
lering av betonggolv, återvinning av rivningsrester, 
sanering, stofthantering, vattenbilning med mera, 
sammantaget de tjänster som våra entreprenörer 

DEMCON 2022DEMCON 2022
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erbjuder. “Under de nästan 30 år som vi arbetat 
med demoleringsbranschen är det intressant att 
konstatera att många entreprenörer omfamnat 
så många flera tekniker än vad de ursprungligen 
jobbat med. Att erbjuda rivningstjänster eller slip-
ning av betonggolv är idag nästan en självklarhet 
om man är håltagare exempelvis. Det har hänt 
mycket med branschen och det är precis den här 
utvecklingen mässan DEMCON kommunicerat 
sedan slutet av 1990-talet”, säger Jan.

Stort intresse
Mässan DEMCON 2022 kommer som sagt att 

hållas den 24-25 november 2022. Startfältet är 
det samma som den mässa som skulle arrange-
rats 2020 samt att några nya utställare kommit till.
“Inför DEMCON 2022 är intresset större än det 
brukar vara. Då Corona-pandemin gjorde det 
omöjligt att arrangera mässan 2020 och 2021 är 
trycket på att ställa ut än större från leverantörer-
na hösten 2022,”, säger Jan Hermansson.

Det kommer att bli två intensiva mässdagar på 
InfraCity med en inomhusdel och en utomhusdel 
som vanligt. På kvällen den 24 november arrang-
eras som vanligt demoleringsbranschens egen 
branschfest “DEMCON-kalaset”. I samband med 

det koras också vinnarna av Det Svenska Demo-
leringspriset. Nomineringsprocessen har redan 
dragit igång för fullt och de som önskar nominera 
tillverkare och entreprenörer ombeds att skicka in 
nomineringshandlingar som finns att ladda ner på 
sidan www.professionelldemolering.se/demole-
ringspriset.

“Det är alltid lika kul att börja förbereda för ett 
nytt DEMCON-event och vi drar alltid igång cirka 
ett år innan mässan så nu är det hög tid. Mässans 
nya hemsida är aktiv så att det går att gå in och 
boka monter direkt på hemsidan”, avslutar Jan 
Hermansson.

DEMCON 2022DEMCON 2022
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Då är det åter igen dags att börja fundera i banor att nominera 
landets bästa företag inom demolering, betonghåltagning, slipning 
och polering av betonggolv, sanering och återvinning. Nu släpps 
anmälningshandlingarna till branschtävlingen. Det Svenska Demo-
leringspriset sjösattes för första gången 2012 och arrangeras nu för 
femte gången. Priset delas ut av tidningen Professionell Demolering 
i samarbete med Branschföreningen för Byggnadsberedning, det vill 
säga före detta Riv- och Saneringsentreprenörerna och Håltagnings-
entreprenörerna. Vinnarna av Det Svenska Demoleringspriset 2022 
kommer som vanligt att koras på DEMCON-kalaset som hålls på 
kvällen torsdagen den 24 november, 2022, efter första mässadagen 
av DEMCON på InfraCity i Stockholm.

Nominera ditt företag
Men innan dess drar nomineringsprocessen igång och alla professi-
onella aktörer inom branschen som bär det samlade namnet demole-
ringssektorn är välkomna att sända in sina nomineringsförslag. Kom 
ihåg att ett företag kan nominera sig själv och ingen anna behöver 
göra det för dig. Det viktigaste är att du tydligt beskriver varför du 
tycker att just ditt företag skall nomineras. Naturligtvis kan man ock-
så nominera något företag som man tycker förtjänar att vinna priset 
inom någon kategori.

DEMCON c/o S.C.O.P. AB • Box 786 • 191 27 Sollentuna • Sweden • Tel: 08-585 700 46 • info@demcon.se • www.demcon.se
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Och Det Svenska Demoleringsprisets kategorier är följande:
  1.  Årets rivningsentreprenör
  2.  Årets håltagningsentreprenör
  3.  Årets saneringsentreprenör
  4.  Årets rivningsprojekt
  5.  Årets håltagningsprojekt
  6.  Årets saneringsprojekt
  7.  Säkerhets- och arbetsmiljöpriset
  8.  Recycling- och miljöpriset
  9.  Det Svenska Vattenbilningspriset
10.  Årets tillverkare/leverantör
11.  Stora innovationspriset för tillverkare/leverantörer
12.  Det Svenska Demoleringsprisets “Honorary Award”

Prisets jury
De bidrag som skickas in för att nomineras kommer att, i vanlig ordning, 
granskas av prisets jury. Juryn består av ett antal välkända, tidigare ak-
tiva, namn inom demoleringsbranschen samt nyckelpersoner inom den 
svenska bygg- och anläggningsbranschen. Juryn består av Bo Hörnqvist, 
grundare och fd ägare av rivningsföretaget Rivab i Göteborg AB, Gunnar 
Landborg, grundare av DISAB Håltagning och en eldsjäl i branschen 
sedan många år, Jan Lemos, grundare och fd ägare av J L Betonghåltag-
ning AB, Lars Eriksson, grundare och fd ägare av Södertälje Borrteknik 
AB, Arne Holgersson, fd produktchef och säljansvarig på Tyrolit ABs 
diamantverktygs- och håltagningssektion, Lars Sandström, ordförande 
i Branschorganisationen för Byggnadsberedning, Micael Appelgren, 
chefredaktör för branschorganisationen Maskinentreprenörernas ma-
gasin ME-tidningen samt Jan Hermansson, chefredaktör för tidningen 
Professionell Demolering.

Skaffa anmälningshandlingar
För att rekvirera anmälningshandlingar till priset går de antingen att 
ladda ned direkt från tidningen Professionell Demolerings hemsida på 
länken www.pdworld.com/demoleringspriset eller beställas från SCOP 
AB på telefon 08-585 700 46. Missa inte möjligheten att nominera ditt 
företag till Det Svenska Demoleringspriset 2022.

Folder DEMCON 2022 sv_SRT.indd   4Folder DEMCON 2022 sv_SRT.indd   4 2021-10-29   12:082021-10-29   12:08



READY
SET
DONE

DM 540i

BATTERIDRIVEN KOMFORT  
FRÅN HUSQVARNA
Husqvarnas DM 540i är en kraftfull 
batteridriven borrmotor som kommer att 
förvandla många kärnborrningsuppdrag till en 
smidig, enkel och stärkande upplevelse. 
Nu är vår mest ergonomiska borrmaskin hittills 
här, laddad med möjligheter.

Är du redo? Eller är du redan klar?

Copyright © 2021 Husqvarna AB (publ). Med ensamrätt. Husqvarna är ett registrerat varumärke som tillhör Husqvarna AB (publ.)

UPPLEV HUSQVARNAS i-SERIE AV BATTERIPRODUKTER
Husqvarnas i-Serie av batteridrivna produkter är ett mångsidigt utbud av utrustning. Samtliga drivs av i-batterisystem 

och erbjuder dig och din omgivning flera fördelar för att underlätta arbetsdagen.
För mer information besök www.husqvarnacp.se
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genom att maskinen bromsar upp samt att 
den är försedd med så kallat Anti-Rotation 
E-Clutch System för att öka användarens sä-
kerhet. DeWalt har också lanserat en kraftfull 
tigersåg i DCS386 som ger hela 50 procent 
mera kraft parad med ett DCB546 XR Flex-
volt 6Ah-batteri än med ett DCB184 18V 5Ah-
batteri. Sågen är försedd med en ny typ av 
drivlina som ökar e"ektiviteten och minskar 
vibrationerna och levererar en imponerade 
bladhastighet på 3000spm när sågen ej är 
belastad. Sist ut från DeWalt är den batteri-
drivna cirkelsågen DCS573 som ger hela 70 
procent mer kraft parad med ett DCB546 XR 
Flexvolt 6Ah-batteri än med ett DCB184 18V 
5Ah-batteri. Sågen klarar att såg 67 mm djupa 
snitt och tar hand om dammet på ett förträ"-
ligt sätt. Cirkelsågen sågdjupp kan justeras 
utan verktyg och maskinen är försedd med en 
elektronisk säkerhetsbroms.

www.dewalt.se

MYCKET NYTT 
OCH HANDHÅLLET FRÅN FESTOOL
Även Festool har lanserat en uppsjö av nyhe-
ter under den senaste tiden. Med nya kant-
slipen ES-ETS 125/ES-ETS 125 blir kantslip-
ningen enklare. Med kantslipmaskin arbetar 
man lika flexibelt som för hand. Men det går 
mycket snabbare eftersom kantslipen ger 
maskinellt stöd och risken för fel minskar. 
Kantslipen ligger an helt mot kanten och 
levererar en felfri slipning. ”Vi har utvecklat 
den nya kantslipen så att den varken tippar 
eller slipar igenom. Jämfört med en hand-
slipkloss förkortas tiden med upp till 50 pro-
cent: man bara öppnar sin SYSTAINER, tar ut 
kantslipen, sätter den mot kanten och börjar 
slipa – snabbt, e"ektivt och utan fel”, förkla-
rar produktchef Gröger. Med kantslipen kan 
man slipa alla typer av kanter oavsett hur 
de ser ut: raka eller böjda, obearbetade eller 

Kickback-stoppet motverkar den farliga 
vridningen i handleden. En sensor i elektro-
niken övervakar hela tiden rotationsrörelsens 
hastighet och vridvinkeln. Om insatsverkty-
get blockeras stängs maskinen av i kritiska 
tillstånd. På så sätt minskar det nya Kickback-
stoppet risken att skruvdragaren plötsligt kan 
fastna och vrida till handleden. 

I slutet av förra året kom Festools nyut-
vecklade vägg- & takslip PLANEX 2 ut på 
marknaden. En vägg- & takslip som är nå-
got av en revolution inom slipning av väggar 
och tak. Tack vare LED-belysning direkt på 
maskinen upptäcker man ojämnheter redan 
under slipningen och slipper därför dyrt och 
tidskrävande efterarbete. Och den excent-
riska sliprörelsen ger suverän ytkvalitet – helt 
utan slipspår. Produkten utvecklades med 
fokus på ergonomiskt arbete på väggar och i 
tak: med reglerbar sugsupport, inställbar ar-
betslängd och smart T-handtag. Resultat: sli-
pen är bekväm och enkel att använda – även 
när man jobbar länge. 

De båda nya skruvdragarna från Festool 
som ersatt föregångarna QUADRIVE PDC 
och DRC 18/4 heter QUADRIVE TPC och 
TDC 18/4. De två nyheterna är kraftfulla, 
mångsidiga och har 4 växlar för att kunna 
klara alla utmaningar. Tack vare det smarta 
växlingskonceptet har man alltid rätt vrid-

lackerade, rätvinkliga eller fasade (från 43° till 
92°), på små eller skrymmande arbetsobjekt, 
smala eller breda (från 5 till 60 millimeter). 
Den nya kantslipen slipar på ett perfekt sätt 
alla kanter. Till och med rundade konturer, 
som ett runt matbord eller innerhörn, slipas 
utan problem.  

Festool har också lanserat ett nytt Kick-
back-stopp som förhindrar farliga rekyler. 

 ”Med det unika Kickback-stoppet har vi 
gjort vår nya batterisänksåg TSC 55 K ännu 
säkrare eftersom man äntligen slipper farliga 
rekyler”, förklarar Festools produktchef Bo-
ris Seyfried. Rekylen är den vanligaste orsa-
ken till allvarliga personskador med sänksåg. 
”Skulle arbetsobjektet slå tillbaka när man 
börjar såga eller under sågningen, så stannar 
det unika Kickback-stoppet sågklingan blixt-
snabbt.” 

Rent tekniskt fungerar det så, att Kick-
back-stoppets avkänningskil ligger an mot 
styrskenan eller mot materialet som bearbe-
tas. Om verktyget sjunker ner i arbetsobjektet 
eller om en rekyl uppstår under sågningen, så 
registreras det direkt av avkänningskilen och 
en snabbromsning aktiveras. Kickbackstop-
pet finn säven på den nya borrskuvdragarna 
TDC 18 och TPC 18. De två nya borrskruvdra-
garna är kraftfulla, mångsidiga och har fyra 
växlar för att klara alla uppgifter. Tack vare 
det smarta växlingskonceptet har man alltid 
rätt vridmoment och varvtal för varje uppgift. 
Maskinerna är robusta och dessutom mycket 
slitstarka och uthålliga tack vare den borstfria 
EC-TEC-motorn. 
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moment och varvtal för varje uppgift. Båda 
skruvdragarna är utrustade med en kraftfull, 
borstlös och därmed hållbar EC-TEC-motor 
av den senaste generationen. Den har ännu 
högre vridmoment och varvtal vid belastning 
än tidigare och – precis som alla borstlösa 
motorer från Festool – har den utvecklats helt 
och hållet av Festool själva och tillverkas på 
företagets fabrik i Tyskland. 

Festools sänksågar har under många år 
varit de mest eftertraktade sänksågarna på 
marknaden och nu berättar Festool att dessa 
sågar blivit ännu bättre. Den nya generation 
av dessa sänksågar sågar nämligen dubbelt så 
fort som tidigare, och batterisänksågen TSC 
55 K har dessutom utrustats med ett unikt 
Kickback-stopp. 

”Med det unika Kickback-stoppet har vi 
gjort vår nya batterisänksåg ännu säkrare ef-
tersom man äntligen slipper farliga rekyler”, 
förklarar Festools produktchef Boris Seyfried. 
Rekylen är den vanligaste orsaken till allvarli-
ga personskador med sänksåg och ofta är ska-
dan skedd på en millisekund. ”Säkerheten är 
mycket viktig för oss. Skulle arbetsobjektet slå 
tillbaka när man börjar såga eller under såg-
ningen så stannar det intelligenta Kickback-
stoppet sågklingan blixtsnabbt. Därmed stop-
pas sågens bakåtrörelse. Detta skyddar inte 
bara arbetsobjektet, utan minimerar även ris-
ken för personskador. Sist ut bland nyheterna 
är den kraftfulla högtalaren Toprock. 

Den nya Bluetooth-högtalaren TOPROCK 
öppnar för kvalitetsljud på bygget eller i verk-

staden. Det utmärkta hifi-ljudet kommer 
från lockets fyra högklassiga neodymhögta-
lare i kombination med två basreflexsystem, 
som hämtar sin mäktiga bas från en smart 
utformad resonanskammare. Resultatet im-
ponerar onekligen även på öron med höga 
krav: nya TOPROCK levererar ett fylligt och 
kristallklart hifi-ljud. Vill man ha samma fina 
ljud i stora rum är det bara att parkoppla två 
TOPROCK-högtalare till sin smartphone och 
njuta av stereoljudet som fyller hela rummet. 
Detta är möjligt tack vare den avancerade 
Bluetooth-5.0-standarden med TWS-teknik 
(true wireless stereo). 

www.festool.se

“INGET KLÅR GIRAFFEN”
Flex Scandinavia lyfter fram sin populära 
slip Gira"en bland nyheterna. Gira"en är en 
vägg- och takslip för betong med utbytbart 
huvudsystem. Maskinen är försedd med kon-
stant varvtal, mjukstart och varvtalsreglering 
med justerhjul.

Det är en mycket lätthanterad, användar-
vänlig och lätt maskin. Gör arbetet mindre 
ansträngande och ergonomiskt riktigt. Den 
är utrustad med innovativt utbytbart hu-
vudsystem med kantsegment. Sliphuvud kan 
monteras och demonteras med ett klick. Gi-
ra"en är lätt att styra tack vare optimal balans 
mellan motor och sliphuvud. Den har pålitlig 
kraftöverföring, tack vare den flexibla driv-
axeln från motorn till sliphuvudet med den i 
decennier etablerade ”FLEX-tekniken”. Med 
innovativ design av huvudet reduceras vikten 
på Gira"en till ett minimum. Detta under-
lättar handhavandet. Kardanknutsmonterat 
sliphuvud ger stor flexibilitet och optimal an-
passning för slipning av väggar, tak och golv. 
Till detta skall e"ektiv utsugning för damm-
fritt arbete. Det finns anslutningsmöjlighet 
för FLEX säkerhetsdammsugare med FLEX 
Clipsystem på styrröret samt dammskyddad 
strömbrytare.

Gira"en är mycket flexibel genom ett för-
längningsrör (tillbehör) på 500 mm, monter-
bart utan verktyg. Stora ytor och rumshöjder 
på upp till 3,40 m kan bearbetas med hjälp av 
GM 340.

Med det innovativa transportsystemet kan 
maskin och tillbehör transporteras utan pro-
blem. Gira"en måste inte monteras, utan är 
genast arbetsberedd.

Turbo-Jet är en slipskål för optimal avverk-
ning av betong. De många diamantsegmen-
ten ger en jämnare avverkning och finare yta. 
Skålen ökar livslängden på maskinen. Idealisk 
för betonggradning.

www.flexscandinavia.se

BATTERIDRIVEN KAP OCH 
KÄRNBORRMASKIN FÖR PROFFS
En riktigt stor nyhet som vi berättat om tidi-
gare i år men som hör hemma i den här te-
maartikeln är Husqvarnas nya batterikap K1 
PACE. Nu tar Husqvarna steget fullt ut och 
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erbjuder kunderna en batteridriven kap som 
klarar de riktigt tunga jobben. Det här är den 
första produkten som lanseras på företagets 
nya batterisystem, PACE.  

Med mer än 60 års erfarenhet som tillver-
kare av kapar och med en ledande position 
inom handhållna kapar, så har Husqvarna 
Construction den expertkunskap som krävs 
för att leda utvecklingen från bensin- till bat-
teridrivet. Med K1 PACE kan kunderna för-
vänta sig prestanda på samma tekniska nivå 
som en bensindriven motsvarighet, med alla 
ytterligare fördelar batteridrift medför för så-
väl maskinförare som miljö. 

Batterisystemet PACE kan utnyttjas för 
fler maskiner i takt med att den batteridrivna 
familjen utvidgas. I tillägg till kapen och bat-
terisystemet har specialverktyg (kapklingor) 
i 12” och 14”/300 och 350 mm optimerats för 
batteridrift. 

Maskinen är utrustad med X-Halt, en 
bromsfunktion som har kapacitet att stoppa 
rotationen på bråkdelen av en sekund.

K1 PACE visades för första gången i Sverige 
på branschföreningen Byggnadsberednings 
höstmöte den 31 september i år.

Husqvarna lanserar också den batteridriv-
na borrmotorn DM 540i för professionell hål-
tagning i betong. DM 540i som passar i trånga 
hörn, har låg vikt, är optimalt balanserad och 
lätt att använda för en ännu mer produktiv 
arbetsdag. DM 540i är optimerad för hand-
hållen borrning i de flesta material, särskilt i 
armerad betong med diametrar upp till Ø 75 
mm. Eftersom den körs på Husqvarnas BLi-
batterisystem, kan den enkelt kombineras 
med vattentanken WT 15i för våtborrning el-
ler en stoftavskiljare för torrborrning.

Den är även lämplig att montera på borr-
stativet DS 150 för diametrar upp till Ø 100 
mm. Den nya borrkronan Elite-Drill D10 TW 
är utformad för att förbättra prestanda för 
DM 540i och utnyttjar batteriets fulla e"ekt 
för att ge ett avancerat borresultat. Husqvar-
na släpper också en ny förbättrad vattentank 
för våtkapning, WT15i. Det är en kompakt 
och lättanvänd vattentank på 15 liter som 
hjälper användaren att arbeta mer e"ektivt. 
Den har en elektrisk pump vilket gör att den 
inte kräver någon manuell pumpning. WT 15i 
tillhör Husqvarnas serie av batteriprodukter 
och drivs av ett BLi-batteri. Den har även ett 
fack för transport av batteriladdare vilket gör 
att man har allt man behöver för en dag full 
av våtkapning. 

www.husqvarnacp.com

MÅNGA HANDHÅLLNA 
NYHETER FRÅN MILWAUKEE
Även Milwaukee har släppt en radda nyheter 
under året. M18 FUEL FTR8 är en ny handö-
verfräs. Med POWERSTATE kolborstfri mo-

tor levererar samma kraft som en nätdriven 
motsvarighet, max. 31,000 varv/min för stark, 
smidig fräsning. Dubbel LED-belysning. Pas-
sar med dammutsug (DEK 26). Levereras med 
2 x dammutsugsadapter, 146 mm kantbas 
kompatibel med 31.75 mm schablonhylsa , 6 
mm och 8 mm spännhylsa, sänkbas, 2 x paral-
lellanhåll. Vikt med batteri 3,6 kg. Levereras i 
HD Box utan batterier och laddare.

Man har också släppt M18 FMTIW2F30 
som är en 3/8" mellanmutterdragare med frik-
tionsring. Branschledande prestanda med upp 
till 881 Nm lossningsmoment och upp till 745 
Nm åtdragningsmoment. Endast 152 mm total 
längd. 4-läges DRIVE CONTROL inkl. Auto 
shut-o" drar endast åt 34 Nm för att förhindra 
överdragning samt bultlossningläge, där ma-
skinen automatiskt minskar hastigheten efter 
lossningen, för att undvika borttappade mutt-
rar. Tre LED-lampor belyser arbetsområdet. 
Vikt med batteri 2,3 kg. Levereras utan batteri 
och laddare i staplingsbar HD box.

Ny är också M18 ONEFHIWH716 som är 
en Hex 7/16” mutterdragare, med branchle-
dande prestanda på 1016 Nm. POWERSTATE 
kolborstfri motor och helt ny slagmekanism 
ger användaren upp till 30% snabbare borr-
ning. Perfekt för att borra stora och djupa hål 
med 7/16" hex-borr. ONE-KEY ger använda-
ren möjlighet att anpassa, spåra och adminis-
trera maskinen. Utrustad med QUIK-LOK-
snabb!äste, för snabba byten av tillbehör. 
Levereras utan batteri och laddare och en 
staplingsbar HD box. 

XL M18 FORCE LOGIC är ett nytt borst-
löst pressverktyg. Kompakt in-line design. 
Enhandsavändning. Branchledande 40,000 
cykler mellan kalibreringar. Förkontroll av 
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batterier säkerställer att det finns tillräckligt 
med energi för att slutföra pressningen. Utö-
kad presskapacitet till Ø108 mm i kopparrör 
och Ø110 mm i plaströr. Justerbar slaglängs 
möjliggör användning med standard MIL-
WAUKEE J18 käftar samt de vanligaste kon-
kurrenterna på marknaden. Presskraft 32 kN. 
Vikt med batteri 3,9 kg. Levereras utan käftar, 
batterier och laddare i PACKOUT-väska.

Mera press finns i nya M18 FORCE LOGIC 
pressverktyg med kolborstfri motor som ger 
upp till 10% snabbare pressningar och 20% 
längre drifttid. Mest kompakt in-line design. 
Opereras med en hand. Marknadsledande 40 
000 pressningar mellan kalibreringar. ONE-
KEY-kompatibel för verktygssäkerhet, inven-
tariehantering och rapportskapande. Upp till 
Ø108 mm i kopparrör och Ø110 mm i plast-
rör. Universellt verktygs!äste. Presskraft på 32 
kN. Vikt med batteri 2,9 kg. Levereras utan 
batteri och laddare i väska.

Ny är också den kraftfulla M18 FUEL stom-
spikpistol. Levererar kraft nog att skjuta spik 
i hårda träslag. Skjutredo-teknik eliminerar 
uppladdningstid. Inga gaspatroner behövs. 
Två lägen, enkelspikning och stötspikning. 
Verktygslös inställning av spikdjup. Spärr 
stoppar verktyget från att avfyra när magasi-
net är tomt på spik. Skjuter upp till 700 spik 
på en REDLITHIUM 5.0 Ah laddning. Skjuter 

50mm till 90mm standard 20° till 22° maskin-
spik. Maskinen har både bältes- och regelkrok 
såväl som LED-belysning. Vikt med batteri 5,1 
kg. Levereras utan batterier och laddare i en 
väska.

Även Milwaukee släpper en ny vinkelslip 
M18 FUEL som är en 125 mm vinkelslip med 
lågt växelhus och e"ekt motsvarande en 1 
200W nätdriven motsvarighet. Litet växel-
hus, smalt handtag och vinklat batteri för 

bästa åtkomst och användarkomfort. Inte-
grerat FIXTEC-system. Paddelbrytare (död-
mansgrepp), RAPIDSTOP skivbroms, över-
belastningsskydd, kastskydd samt "line 
lock-out"-funktion. Varvtal utan belastning 8 
500 varv/min. Vikt med batteri 2,7 kg. Leve-
reras med kapskydd, avvibrerat extrahandtag 
och utbytbara dammskydd utan batteri och 
laddare i HD Box.

Man har också släppt den kompakta och 
batterdrivna blåsen M12 som erbjuder bättre 
kontroll och snabbare städning på byggar-
betsplatsen. 

Den elektroniska brytaren med två hastig-
heter gör det möjligt att optimera hastighet 
och kontroll, samtidigt som den kompakta 
storleken ger användaren bättre åtkomst i 
trånga utrymmen. 

M12 blåsen har en kompakt axialfläkt som 
ger den bästa kombinationen av e"ekt och 
drifttid med en blåshastighet på 177 km/h. 
Blåsen har två munstycken – ett gummimun-
stycke för borttagning av skräp i trånga ut-
rymmen och ett brett munstycke för e"ektiv 
rensning av skräp i mer öppna utrymmen. Av-
tryckaren kan låsas för att underlätta städning-
en. När blåsen är utrustad med ett M12 RED-
LITHIUM 6,0 Ah–batteri har den en drifttid 
på upp till 15 minuter vid högsta e"ekt. 

www.milwaukee.se
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M
ånga var nog ganska tveksamma till 
att förlägga en utomhusmässa i ok-
tober och dessutom på västkusten 
där vädret kan växla snabbt. Men 
vädergudarna tycks ha varit på ar-

rangörernas sida den här gången. Det kanske 
inte var så varmt och det blåste hårt periodvis 
men solen höll sig framme en hel del under 
de tre dagar så mässan blev fullt genomför-
bar. Knappt 200 företag ställde ut och enligt 
arrangörens egna uppgifter besöktes mässan 
under de tre dagarna av 14 037 personer.

BATTERITRENDEN  ÖKAR
Stämningen var god i montrarna och trots av-
saknaden av mässor och stora leveransproblem 
fanns en hel del nyheter i montrarna. En trend 
som blir allt starkare är den ökande batteridrif-
ten på både stora och små maskiner. Utbudet 
av batteridrivna maskiner blir allt bredare och 
omfattar allt från små handhållna byggmaski-
ner, vibroplattor, stampar, liftar, minikranar, 
hjullastare, dumprar till grävmaskiner.

Det enda minustecknet för mässan den här 
gången var att den ligger en aning avsides. Man 
ska helst åka med egen bil och det är ganska 
långt att gå från parkeringen till själva mässan. 
Reste man kommunalt var det ett ganska stort 
projekt att ta sig dit. Även taxi hade lite svårt 
att hitta rätt. Men det blev i alla fall en mässa i 
Sverige i år om än ganska sent på året. 

Som branschtidning hade vi lite begrän-
sad tid att besöka mässan men fick i alla fall 

möjlighet att besöka några utställare och kan 
i den här artikeln redogöra för några intres-
santa guldkorn på marknaden.

SHREDDERS OCH DAMMBEKÄMPNING 
FRÅN ANDERSEN CONTRACTOR
Vid ingången från parkeringen hamnade vi 
ganska snart i Andersen Contractors monter 
där man visade Arjes mångsidiga shredder som 
klarar att e"ektivt sönderdela det mesta av 
material. Man visade också en siktskopa från 
Trevi Benne samt stofthanteringsutrustning 
från WLP. Med en tunn vattendimma fångas 
dammpartiklar i luften e"ektivt upp och faller 
till marken. Man visade också en ny liten mo-
dell för dammbekämpning som man kallar ET.

www.andersen-contractor.se

FYRA BATTERIDRIVNA NYHETER 
FRÅN FREDSUND OCH WEBER 
Att batteridriften på allvar slagit igenom 
bland bygg- och anläggningsmaskinerna rå-
der ingen tvekan om. Ett bra exempel på detta 
är vibroplattorna, rundplattorna och stam-
parna. Flera av leverantörerna visade nyheter 
däribland Fredsund Maskin som säljer Weber 
i Sverige. På mässan visade man fyra nya bat-
teridrivna modeller, CR2DC, CFR90DC, CF-
2DC och stampen SRE590DC.

CR2DC är en batteridriven fram- och bak-
åtgående platta som väger 143 kg inklusive 
batteriet. Packningsbredden är 45 cm. Ma-
skinen drivs av en Honda elmotor på 1,8 kW. 

CFR90DC är en batteridriven framåtgående 
rundpadda som väger 96 kg inklusive batte-
riet. Packningsbredden ligger på 43 cm och 
maskinen drivs av en Honda elmotor på 1,8 
kW. Modellen CF2DC är en framåtgående 
vibroplatta som väger 87 kg inklusive bat-
teri. Packningsbredden är 45 cm och driften 
kommer av en Honda elmotor på 1,8 kW. 
Stampen SRE590DC väger med batteri 68 kg 
och har en stampningsbredd på 28 cm. Även 
här används samma motor som för de övriga 
batteridrivna maskinerna. Weber släpper 
också den lilla batteridrivna asfaltläggaren 
VPR700DC som med batteri väger 183 kg och 
har en arbetsbredd på 67 cm. Samma elmotor 
även här. Förutom Weber är Fredsund även 
återförsäljare för Epirocs produkter i Sverige.

www.fredsund.se

BATTERIDRIVEN STAMP FRÅN BOMAG
En annan batteridriven nyhet som ställdes ut på 
mässan var Bomags stamp BT60e, den elektris-
ka motsvarigheten till BT60. Den har en vikt på 
71 kg och en prestanda på 2,3 kW, och batteriet 
kan bytas ut utan verktyg och laddas på under 
två timmar, enligt Bomag. Batteritekniken är 
densamma som hos Wacker Neuson. ”Det inne-
bär att vi har samma batterilösning och laddare 
som Wacker Neusons produkter, elmotorn är 
densamma”, säger Tobias Rostedt, försäljnings-
ansvarig Bomag på Söderberg & Haak som har 
den svenska agenturen för Bomag. ”BT60e lig-
ger i beställning och kommer att släppas inom 

Succé för enda maskinmässan 
i Sverige sedan februari 2020

Mellan den 14-16 oktober var det dags för den enda maskinmässan för bygg- 
och anläggningsbranschen att gå av stapeln sedan pandemin bröt ut i februari 
2020. Mässan EntreprenadLive hölls på Säve Flygplats norr om Göteborg och 
blev ett lyckat arrangemang.
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de närmaste månaderna. Det enda som kom-
mer ändras från modellen vi visar här är bygeln 
som kommer se lite annorlunda ut.”

På vältsidan lanseras nyheten Bomap, ett 
positioneringssystem som kan mäta antal 
överfarter vid packning med jord- och as-
faltsvältar. Appen är gratis att ladda ned och 
fungerar på Android-smartphones och surf-
plattor, utan behov av speciell hårdvara.

www.sodhaak.se

PROTOTYP FRÅN SVENSKA SWEPAC
I Swepacs monter fick besökarna ett smak-
prov på en annan batteridriven nyhet, nämli-
gen en prototyp av en fram- och backgående 
markvibrator, FB 200B. Den är lämpad för 
större arbeten för avgasfri packning av sand, 
grus och makadam, och bygger på Swepacs 
patenterade batteriteknik. Den har enligt 
Swepac en drifttid som överstiger två tim-
mar tack vare ett 4,6 kWh litiumjonbatteri. 
Modellen har även RFID-nyckel med ”död-
mansgrepp”, Bluetooth-uppkoppling, avvi-
brerat manöverhandtag, med mera. ”Den här 
modellen kommer vi att släppa innan nästa 
mässa”, säger Swepacs vd Anders Johansson.

www.swepac.com

JEKKO!MINIKRAN 
STÄLLS UT FÖR FÖRSTA GÅNGEN
Svenska Jekko AB presenterade deras minik-
ran SPX650, som finns tillgänglig både med 
litiumbatteridrift eller vanlig batteridrift. Den 
har en lyftkapacitet på totalt 5 ton, en lyfthöjd 
på 23,5 meter och dimensioner på 4460 x 980 
x 2020 mm. ”Jekkos mål är att alla kranar 
ska gå på batteridrift”, säger Jakob Burge på 
Svenska Jekko. ”Det är första gången vi stäl-
ler ut den här modellen på mässa, men vi har 
redan sålt ett antal på broschyr.”

Hüllert Maskin, som är starkt kopplat till 
Svenska Jekko, ställde även ut teleskoplastaren 
Merlo Roto 50.30 Plus. ”Detta är bara en av sex 
Roto-modeller vi har”, säger Jakob Burge. ”Vi 
har haft den sedan strax innan pandemin, men 
detta är första gången vi ställer ut den.”

Merlo Roto 50.30 Plus har en maximal 
lyftkapacitet på 4950 kg och en maximal lyft-
höjd på 29,2 meter. Roto S Plus-serien kän-
netecknas av bland annat större motor, nytt 
hydraulsystem och ny drivlina i kombination 
med en ny tiltbar hytt, kapacitiv joystick och 
ett nytt lasthanteringssystem.

www.jekkosverige.se
www.hullert.se

BATTERIDRIVEN MINIDUMPER
I Kendrills monter demonstrerades den batte-
ridrivna minidumpern Ecovolve ED1500, som 

liksom namnet antyder har ett lastutrymme 
på 1500 kg. Modellen gör det möjligt att ar-
beta avgasfritt i känsliga miljöer, kan hög-
tippa direkt och kan enligt Kendrill användas 
en och en halv arbetsdag utan laddning. Den 
har en laddningstid på 10 timmar och drivs av 
ett 600 Ah batteri. ”Det finns alltmer efter-
frågan på att släppa ut mindre avgaser”, säger 
Karl Holm, regionchef väst Kendrill. ”Den här 

minidumpern har visat sig vara väldigt lyckad 
för uthyrning.”

www.kendrill.se

OILQUICKS BUDSKAP
I OilQuicks monter kunde man se såväl las-
tar!ästen som materialhanterar!ästen. De 
demonstrerade även deras gräv!äste med till-
behör såsom tiltrotator. Med sin närvaro på 
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HAMM-vältar 
KRAFTFULLA LÖSNINGAR FÖR VÄG-  
OCH MARKBYGGNATION.

CLOSE TO OUR CUSTOMERS. Stor packningskraft, geniala koncept för drivlinan, användarvänlig drift och 
perfekt sikt – dessa är de övertygande argumenten för Hamm-vältar. Över hela världen!

Slipverktyg av högsta kvalitet sedan 1919
www.tyrolit.com

 + 2-stegs växellåda med aktiverbart mjukt slag  
för optimal borrning

 + Dammutsugning för en renare arbetsmiljö

 + För handhållen eller rig-monterad borrning

Kärnborrmotor DME17DP
Borrdiameter upp till Ø 200 mm

Se mer på www.tyrolit.com.
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mässan vill OilQuick lyfta fram ett budskap 
till mässans besökare. ”Vi vill pusha tänket 
med att byta verktyg”, säger Johan Schedin, 
säljare OilQuick. ”Det ligger fortfarande på en 
låg nivå från vad vi tycker det borde vara. Våra 
förhoppningar med mässan är att få pusha 
det tänket och att få chans att trä"a kunder, 
medarbetare och folk i branschen.”

www.oilquick.com

NYHETER HOS 
BENGT BERGS MASKINSERVICE
I montern hos Bengt Bergs Maskinservice, 
BBM, ställde man ut två hjullastare från finska 
Wille, nämligen Wille 675 och Wille 475, som 
lanserades tidigare i år. Wille 675 ersätter Wille 
665 när det nya kravet på Steg V-motorer trä-
der i kraft. Axlarnas bärförmåga gör det möj-
ligt att koppla till arbetsredskap både fram, bak 
och ovanför motorhuven, enligt BBM. Wille 
675 är godkänd att dra upp till 14 ton med 
bromsuttag. Wille 475 har fått en uppdaterad 
design och många tekniska lösningar för att 
öka användarvänligheten, enligt BBM. Hyt-
ten sitter på framramen och ger en lågbyggd 
maskin (2180 mm) vilket enligt BBM ger god 
framkomlighet och förenklar insteget.

BBM visade även för första gången upp Ausa 
D300AHG, en hjuldumper utan partikelfilter. 
Denna hjuldumper har stor volym i flaket och en 
transporthastighet på 17 km/h vilket enligt BBM 
gör den optimal när stora volymer ska fraktas en 

längre sträcka. Modellen är 1840 mm bred och 
har ett svängbart flak (180 grader), en lastkapaci-
tet på 3000 kg och en total maskinvikt på 2701 kg.

www.bbm.se

NY SLANGPRESS HOS HYDROSCAND
I Hydroscands monter presenterade de den nya 
slangpressen H16 som är hälften så tung som fö-
regångaren, det vill säga 11 kg. H16 började säljas 
redan för ett halvår sedan och är deras minsta, 
manuella portabla slangpress. Pressen är enligt 
Hydroscand snabb och enkel att använda, och 
har dessutom förvaring av pressbackssats.

www.hydroscand.se

DYNAPAC SLÄPPER LÄTTA 
KOMPAKTERINGSPROGRAMMET
EntreprenadLive blev forumet för Dynapac 
att lansera sitt nya lätta kompakteringspro-

gram. I sin monter visade bland andra kom-
pakteringslegenden Stefan Carlsson upp Dy-
napacs breda sortiment. Här fanns också den 
nya välten Seismic med som vi skrev om i SRT 
4. Men särsklit intressant var alltså det lätta 
programmet med stampar och vibroplattor. 
Det lätta programmet består av 31 olika mo-
deller. Bland nyheterna fanns rundpaddan 
D.Round med en arbetsvikt på 90 kg och 
packningsbredd på 430 mm. DFP8X också 
med en vikt på 90 kg och en packningsbredd 
på 430 mm. Ny är också DFP9X som väger 94 
kg och har en packningsbredd på 500 mm. 
Nya DRQ15 väger 165 kg och packar med en 
bredd på 450 mm. Nya är också DRQ25 och 
DRQ30 som väger 240 respektive 282 kg och 
har båda en packningsbredd på 500 mm. Flera 
av modellerna finns i batteridrivna varianter. 
Inom kort lanseras också den fram- och bak-
åtgående plattan DRP40DX. Stefan Carlsson 
passade även på att visa upp den batteridrivna 
elvälten Z.ERA CC900e från Dynapac. Man 
bjöd på !ärskrostat ka"e från sin ka"evagn i 
montern.

www.dynapac.se

MÅNGA NYHETER HOS KRANLYFT
Även AB Kranlyft ställde ut på Entreprenad 
Live. Kranlyft är välbekanta som återförsäl-
jare av japanska minikranen Maeda i Europa 
och Mellanöstern, Magni teleskoplastare och 
liftar samt mobil- och trailerkranar från Klaas.
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På mässan visade man den nya batteridriv-
na minikranen Maeda MC285CB-3. Det här är 
en liten smidig maskin som är helt utsläpps-
fri. Den drivs med Toshibas premium Lithi-
um-Ion-batterier, är lätt och bullrar minimalt.

Maskinen arbetar kontinuerligt i fem tim-
mar innan den behöver laddas men kan även 
laddas under drift. Det tar 3,5 timmar att full-
ladda batteriet och 2,20 timmar att ladda upp 
till 80 procent.

MC285CB-3 har mycket smidiga mått på 
2800mm x 750mm x 1470mm vilket gör att 
den passar utmärkt på trånga byggen. Kra-
nen lyfter maximalt hela 2,82 ton men klarar 
dock att lyfta 550 kg upp till hela 8,7 meters 
höjd. Denna lätta maskin väger endast 1995 
kg. Maskinen är runtomsvängande i 360° och 
försedd med vita larvband.

Andra nyheter var Magnis Rickilift som är 
en teleskoplastare med korg för servicearbe-
ten på hög höjd. Korgens utformning är lite 
annorlunda då dess design gör det möjligt att 
arbete från flera olika sidor, exempelvis vid re-
paration av belysningsstolpar, beskärning av 
träd och liknande då man behöver komma åt 
objektet från flera håll. Kranlyft visade också 
delar av Magnis sortiment av olika typer av 
liftar som saxliftprogrammet.

I montern fanns också en nyhet från Klaas, 

en släpvagnsmonterad (3500kg) kran och lift i 
ett paket. Klaas K23-33 RS City som är el och 
dieseldriven. Detta är Krankungens andra 
maskin av samma modell som visat sig bli en 
succé framför allt bland hallbyggare men även 
bland takläggare och byggare generellt då den 
har en lyfthöjd på hela 33 meter.

Kranen har beställts av uthyraren Kran-
kungen men visades på mässan innan den 
levererades till kund.

www.kranlyft.com

BETONGRADAR FRÅN GSSI
Blinken Tool känner vi som återförsäljare 
av positionerings- och mätutrustning från 
Topcon, Sokkia, Laserliner och Fluke samt 
drönare från DJI Enterprise, Sensefly med 
flera. Men under höst har man på allvar 
börjat marknadsföra ytterligare en agentur-
produkt, amerikanska GSSI. GSSI utvecklar 
och tillverkar så kallad Ground Penetration 
Radar Systems. Det handlar om utrustning 
som skannar av exempelvis betong och berät-
tar vad betongen innehåller. Vid alla typer av 
betonghåltagning och även partiell rivning är 
det viktigt att ta reda på vad betongen inne-
håller såsom armering, vattenledningar, el-
ledningar, ventilationsrör och liknande. Man 
kan inte förlita sig på att ritningar alltid finns 

och om de stämmer helt och hållet. Med ra-
darutrustning från GSSI kan entreprenörer 
enkelt och exakt positionera vad som finns 
i betongen och undvika både onödiga och 
allvarliga skador. GSSI är ett internationellt 
respekterat företag som är känt för sina tek-
niska framsteg inom geofysiska, arkeologiska, 
infrastruktur-, o"entliga arbeten etc. Man 
har ett brett sortiment av olika lösningar för 
att skanna betong, mark och andra material 
som exempelvis hjulförsedda markradarsys-
tem och handhållna system som man enkelt 
för över betongen för att avläsa den. Detek-
torerna redovisar den exakta positionen både 
horisontellt och vertikal och anger på vilket 
djup föremålet i betongen ligger. ”Vi ser GS-
SIs radarutrustning som ett perfekt hjälpme-
del för att entreprenörer som arbetar med 
bygg- och anläggningsjobb. Tydliga exempel 
på användningsområden är vid professionell 
betonghåltagning, installationshåltagning 
med mera”, säger Jan-Erik Ljungberg som an-
svarar för GSSI på Blinken Tool.

Produktsortimentet är brett och spän-
ner över en rad användningsområden och är 
utmärkta produkter både att äga som exem-
pelvis betonghåltagningsentreprenör eller att 
hyra hos en maskinuthyrare.

www.blinken.eu
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www.milwaukeetool.se

NYHET

UPPLADDNINGSBART
LASERSORTIMENT

KOLLA IN SORTIMENTET 
PÅ MILWAUKEETOOL.SE

L4 CLL
USB-LADDNINGSBAR 
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L4 CLLP
USB-LADDNINGSBAR 

KOMBILASER
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M12TM  KOMBILASER
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M12TM  TREPLANSLASER

HEL DAGS
DRIFTTID

SNABB & SMIDIG
UPPSÄTTNING 4X vs RÖD LASER

BÄTTRE 
SYNLIGHETGRÖNA LASRAR

LADDNINGSBARAHÖGINTENSIV
GRÖN LASER

ANDRA NYHETER
Det Göteborgs-baserade företaget PG Export 
visade upp en rad olika maskiner och produk-
ter i sin monter. Däribland rivningsutrustning 
från franska Arden och motorkapar från Stihl. 
Steelwrist fanns på plats och visade sina nya 
modeller av snabb!ästen. Göteborgs Ham-
marservice som är generalagent för Rammer 
i Sverige visade Rammers hydraulhammare. 
DL Maskin som säljer franska Montaberts 
hydraulhammare ställde ut. Man blev nyligen 
återförsäljare för Rotar som är ett holländsk 
varumärke för rivnings- och återvinningut-
rustning. Allu Svenska AB visade det senaste 
i sina krossnings och siktningsskopor samt 
nya demoleringsskopan och även en ny kom-
paktor. Matek visade de diamantbestyckade 
kedjesågarna från ICS och bland annat vibro-
plattor och vältar från Husqvarna samt borr-
maskiner från Tyrolit med mera. OP System 
visade bland annat en rivningsgrävare med 
lång bom från Sennebogen och rivningsverk-
tyg från Demarec. Rondellen Maskin visade 
sitt breda sortiment för rivning och uthyrning 
av maskiner. Scantruck visade nyheter från 
bland annat Manitou. Nya bolaget ScandKran 

visade minikranar från Hoeflon och glasliftar 
från Smart Group. Även StigMachine ställde 
ut ett brett sortiment av bland annat stampar, 
vibroplattor och vältar från Ammann och grä-
vare och hjullastare från LiuGong, dumprar 
från Twaites, grävmaskiner från Huyndai 
med mera.

På mässan fanns inga av de vanliga varu-
märkena för pumpar som Grindex och Atlas 
Copco med men däremot fanns pumpleve-
rantörerna Sulzer och Scandia Pumps på plats 
som bland annat säljer dräneringspumpar för 
bygg- och anläggning.

www.entreprenadlive.se
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Företaget Scandkran AB är en ny aktör inom 
minikranar och byggmaskiner. Bolaget har 
sitt säte i Sätila sydöst om Göteborg och ägs 
av företagsgruppen MonZon. Man har också 
kontor i Norsborg utanför Stockholm. VD för 
företaget är Jonathan Månsson.

Jonathan berättar att man kommer att 
specialisera sig på banddrivna minikranar, 
glasrobotar, mobilt fallskydd, bullermattor 
till byggstaket och verktygssäkring. De va-
rumärken man i nuläget representerar och 
är generalagent för är Hoeflon Minicranes, 
danska Smart Groups glasliftar, Free Falcon 

och Gripps Global. ”Vi ligger även i förhand-
lingar med andra tillverkare om att bredda 
sortimentet med ytterligare maskinfabrikat 
med inriktning på rentalmarknaden”, säger 
Månsson.

Minikranarna gör alltmer sitt insteg på 
den svenska marknaden. Sedan långt tillbaka 
har japanska Maedas minikranar represen-
terats av Kranlyft. På senare år har även ita-
lienska Jekko dykt upp och nu alltså även Ho-
eflon från Nederländerna. Det finns ett stort 
användningsområde för just minikranar. 

www.scandkran.se

Scandkran satsar på minikranar för rentalmarknaden

Under hösten har Jack Midhage AB, o&ciellt 
blivit återförsäljare för hela Von Arx maskin-
sortiment.

”Jag är väldigt glad över att få in Von Arx 
högkvalitativa maskiner i vårt sortiment. Det 
kommer komplettera vårt befintliga utbud på 
ett mycket bra sätt, där vi ser att kundernas 
efterfrågan inom golvbearbetningsprodukter 
ökat markant hos oss på senare tid”, säger 
Magnus Lindstrand som är produktchef hos 
Midhage.

Att få in ytfräsar och spårfräsar vid sidan 
om Jack Midhage ABs golvslipmaskiner och 
golvslipverktyg, gör att företaget i stort sett 
blir heltäckande inom ”surface preparation”-

segmentet. Lite extra kul tycker den nya åter-
försäljaren av Von Arx att det är att man fått 
in den nya versionen av storsäljaren Von Arx 
FR200 i form av nya FR200 Genus. FR200 Ge-
nus har ett av marknadens lägre vibrationsvär-
den inom detta maskinsegment, med ett värde 
på 3,6m/s$. Dessa låga vibrationsvärden är 
något som garanterat kommer uppskattas av 
såväl slutanvändare, platschefer och arbetsmil-
jöombud. Den totala tillåtna arbetstiden för 
insatsvärde ökar markant i jämförelse med den 
tidigare versionen. ”Vi går ifrån 8 min till över 5 
timmars arbetstid”, säger Magnus Lindstrand.

”Von Arx och mina vägar har korsats 
många gånger under min fleråriga karriär 

inom Rental-branschen, där jag både skruvat 
med maskinerna och hyrt ut dem till slutan-
vändare. För mig är Von Arx synonymt med 
robusta och stryktåliga slitvargar, som står 
pall för uthyrningsbranschens ibland väldigt 
tu"a krav. Så det känns lite extra kul att nu 
kunna sluta cirkeln och ta in Von Arx i Mid-
hages sortiment”, säger Magnus.

Utöver maskinerna som är avsedda för 
bearbetning av golv, plockar Midhage även 
in ett sortiment med tryckluftsdrivna nålpi-
stoler och mejselhammare ifrån Von Arx och 
kommer vara fulltäckande med Von Arx hela 
utbud.

www.midhage.se

Midhage kompletterar sitt utbud med 
Von Arx maskinsortiment



NY KATALOG
Bygg-Ström och dess breda sortiment har varit välkänt på 
marknaden i över 35 år och vi utvecklar ständigt vårt utbud 
för att kunna erbjuda de bästa produkterna för allt inom 
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Det flexibla fastighetsbolaget Adapteo har 
under sommaren utökat sin verksamhet till 
Litauen. Företaget positionerar sig som en 
premiumleverantör av anpassningsbara bygg-
nader inom social och generell infrastruktur 
på den litauiska marknaden, och har redan 
inlett flertalet dialoger om nya, långsiktiga 
kontrakt inom skola, förskola och projekt-
kontor. Expansionen är en del av en större 
tillväxtstrategi, med mål att etablera sig på 
flera marknader i Baltikum.

Så sent som i april i år kunde Adapteo be-
rätta att de mottagit sin första order i Belgien. 
Nu etablerar sig det flexibla fastighetsbolaget 
i ytterligare ett land, och det första i Baltikum 
– Litauen. Jurij Vasiljev är utsedd till VD för 
Adapteo Litauen, och kommer att bygga upp 
ett team av säljare och projektledare på plats. 
Han har de senaste 17 åren ansvarat för ut-
hyrningen av Cramos anpassningsbara bygg-

nader i Litauen, Baltikum och Kaliningrad, 
och känner Adapteo väl.

”Jag är väldigt stolt över att få bli en del av 
Adapteo. Det är ett ambitiöst, starkt och flexi-
belt företag när det kommer till att anta ut-
maningar. Varenda person är engagerad i att 
göra Adapteo till den ledande leverantören av 
hållbara och högkvalitativa anpassningsbara 
byggnader på de marknader vi verkar på”, sä-
ger Jurij Vasiljev, VD Adapteo Litauen.

Adapteo Litauen positionerar sig som en 
premiumleverantör av anpassningsbara bygg-
nader inom social och generell infrastruktur 
på den litauiska marknaden. Fokus är också 
att driva företagets tillväxt med lösningar till 
infrastrukturprojekt som kommer att löpa 
under många år framöver. Flera dialoger har 
redan inletts om nya kontrakt inom såväl för-
skola och skola som projektkontor.

”Vi är övertygade om att vi kan bidra till ett 

mer flexibelt användande av byggnader inom 
infrastrukturprojekt i Litauen. Jämfört med 
de existerande aktörerna har vi ett tydligare 
kvalitetsfokus och en större bredd i vårt er-
bjudande”, säger Philip Isell Lind af Hageby, 
VD och koncernchef för Adapteo.

PLANER PÅ FORTSATT EXPANSION
Adapteo finns nu i totalt åtta europeiska län-
der. Långsiktigt är målet att etablera sig i fler 
länder i Baltikum.

”Etableringen i Litauen är nästa steg i vår 
ambitiösa tillväxtplan. Att vi går in i Litauen 
som första land i Baltikum beror till stor del 
på efterfrågan på marknaden samt hur väl 
våra anpassningsbara byggnader kan lösa pro-
blem inom såväl o"entlig som privat sektor”, 
säger Philip Isell Lind af Hageby, VD och kon-
cernchef för Adapteo.

www.adapteogroup.com

ADAPTEO EXPANDERAR TILL LITAUEN

Från början av oktober har Versalift etablerat 
ett eget dotterbolag i Sverige med försäljning 
och service av Versalift och Ruthmanns alla 
produkter.

Versalift är en välbekant lastbilsmonterad 
bomlift. Den första Versaliften byggdes i USA 
1965. Versalift ägs av TIME Manufacturing 
Company och sedan 1992 ligger Versalifts 
internationella säljkontor i Farsø, Danmark. 
Tidigare i år förvärvade dessutom TIME även 
tyska lifttillverkare Rutmann. 

SVENSKT DOTTERBOLAG
Versalift tar nu ett nytt helhetsgrepp på den 
svenska marknaden genom att öppna det 
egna dotterbolaget Versalift Sweden AB i Fal-
kenberg. Bolaget slog upp portarna i början 
av oktober i år. ”Vi vill komma närmare våra 
kunder i Sverige. Det är anledningen till att 
Versalift har beslutat att starta ett eget kontor 
och verksamhet för hela vår liftverksamhet i 
Sverige”, säger Anders Werneskog som är för-
säljningschef i Sverige. 

Att moderbolaget TIME Manufacturing 
company köpte Ruthmann i januari i år inne-

bär att alla Ruthmanns produkter, det vill 
säga hela produktlinjen hos STEIGER, Blu-
elift och Ecoline, kommer att säljas via Versa-
lift Sweden AB.

”HANDLA DIREKT 
FRÅN OSS UTAN MELLANHÄNDER”
”Vi har sålt Versalifts produkter i många år 
samt även Ruthmanns produkter via agenter 
eller återförsäljare. Det innebär att de båda fa-
brikaten, Versalift och Ruthmann, är välkända 
på den svenska marknaden. Den stora förde-
len nu blir att kunderna kan handla direkt från 
oss, utan mellanhänder”, tillägger Anders.

”Alla kompetent personal finns redan på 
plats i det nya svenska dotterbolaget som 
försäljningschef, liftkoordinator, servicechef 
och ett flertal duktiga servicetekniker. Det 

svenska dotterbolaget kommer vi ha ett nära 
samarbete med Versalifts internationella hu-
vudkontor i Farsø. Farsø ligger i den nordliga-
re delen av Jylland och således på bekvämt av-
stånd från det svenska kontoret i Falkenberg.”

Förutom säljorganisation, kommer Versa-
lift Sweden AB att ha ett flertal tekniker till-
gängliga runtom i Sverige, vilket möjliggör att 
man kan serva alla maskiner som säljs. Det 
nya svenska dotterbolaget tar företaget även 
hand om alla de liftar som tidigare sålts via de 
gamla återförsäljarna/distributörerna.

I årets sista nummer, SRT 6-2021, som all-
tid innehåller vårt stora tema om liftar kom-
mer vi att publicera ett större reportage om 
Versalift Sweden AB och produkterna Versa-
lift och Ruthmann.

www.versalift.se

Versalift öppnar dotter-
bolag i Sverige
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Det familjeägda träföretaget Derome förvärvar Hyr In och 
Hyrtab, och beger sig in i maskinuthyrningsbranschen. 
Svensk Rental Tidning har träffat Isak Gillgren, VD Derome 
Maskinuthyrning

”VÅRT MÅL ÄR 
ATT LIGGA I 
FRAMKANT”
DEROME SATSAR PÅ 
MASKINUTHYRNING

T
räindustriföretaget Derome startade 
1946, när snickaren Karl Andersson 
insåg att hans grannar behövde hjälp 
med att göra plankor av sitt timmer. 
Tre generationer senare har bolaget 

växt till ett av Sveriges största familjeföretag 
inom träindustri, idag är det 11 kusiner i tred-
je generationen som äger och driver koncer-
nen. Historiskt sett har fokus legat på trä och 
brädor, men för några år sedan startade sats-

ningen på järn- och industrivaror och tan-
karna har även funnits på maskinuthyrning.

En av dem som varit med sedan starten för 
maskinuthyrning är Isak Gillgren, som tidiga-
re arbetat som distrikts- och försäljningschef 
på Ramirent och som har en långvarig erfa-
renhet ända sedan han började jobba på sin 
fars maskinuthyrning som ung. Tillsammans 
med Mikael Modéer och Tony Bredöl, som 
båda kommer från Wangeskogs Hyrcenter, 



Isak Gillgren, VD Derome Maskinuthyrning.
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har han fått i uppdrag att bygga upp Derome 
Maskinuthyrning. Den organiska satsningen 
i Göteborg har vuxit till 17 medarbetare och 
efter förvärven av Hyrin och Hyrtab är de nu 
cirka 60 st.

Derome förknippas oftast med byggvarupro-
dukter, när beslutade ni er för att även satsa 
på maskinuthyrning?
”Jag tror tanken har funnits inom koncernen 
ett tag som en naturlig del av att förenkla 
kundernas vardag, men det var egentligen i 
samband med att koncernen kom i kontakt 
med oss tre som det togs ett beslut att “nu kör 
vi igång”.

Derome som koncern har hela tiden ut-
vecklats för att möta kundernas behov och 
förenkla kundernas vardag. Med den ut-
gångspunkten har vi hamnat där vi är idag. Vi 
erbjuder mer i hela kedjan, och är byggarens 
enda helhetsleverantör.”

Hur ser ert maskinuthyrningssortiment ut?
”Vårt sortiment utgår från Deromes identi-
fierade huvudsegment, bygg och anläggning. 

Således satsar vi på den del av sortimentet 
som hänger ihop naturligt, såsom bodar med 
tillhörande etablering, el, värme, ID06 och 
skalskydd, byggmaskiner och utrustning, 
samt anläggningsmaskiner. Vi sätter värde i 
att äga tjänsterna i egen regi. Vårt sortiment 
kommer att utvecklas, men då utvecklas det 
ihop med våra kunder. Vi vill vara kopplade 
till kundsegmentet “små och medelstora 
byggföretag” och deras underentreprenörer 
och anläggningskunder.

Vårt huvudfokus ligger på byggkunderna 
och det sortiment som våra kunder naturligt 
ser som en a#är, samt anläggning. Således är 
ställningar och kranar exempel på sådant vi 
inte har eller kommer att ha.”

Var ligger era första depåer?
”De första startade i Göteborg, en i Biskops-
gårdens industriområde runt 300 meter från 
vår bygg- och industrihandel, den andra på 
Tagenevägen på samma anläggning som vår 
brädgård och järn- och industrihandel. Det 
är en stor anläggning på 35 000 kvadratme-
ter med brädgård, järnvaror, yrkeskläder och 

industri i en och samma anläggning. Det är 
en unik anläggning i Sverige kan man säga.”

Vilket blir ert geografiska arbetsområde?
”Inledningsvis bestämde vi oss för att starta 
maskinuthyrningen organiskt i Göteborg där 
vi har en stark marknad. Den geografiska stra-
tegin är att följa Deromes bygg- och industri-
handlare och leverera ett helhetserbjudande.

Efter förvärven av Hyrin och Hyrtab finns 
vi från Malmö till Varberg. Vi tror på en stark 
lokal närvaro och att ha våra hyrdepåer på 
orter där vår bygghandel finns etablerad. Vi 
har idag över 50 bygg- och industrianlägg-
ningar. Av de nio orter där Hyrin och Hyrtab 
har depåer finns Derome redan på åtta av de 
orterna. Kopplat till vår geografiska strategi 
passade förvärvet väldigt bra.”

Fanns det fler orsaker till förvärven förutom 
geografin?
”Geografin är viktig, men det absolut viktigas-
te är vilken värdegrund och kultur som finns i 
bolagen. Det spelar roll när du ska bygga vida-
re på något. Hyrin och Hyrtab genomsyras av 

Från vänster Isak Gillgren, VD Derome Maskinuthyrning, Johan Winroth, VD Derom Bygg & Industri, 
Tony Bredöl, Marknadschef Derome Maskinuthyrning och Michael Modéer, Försäljningschef Derome 
Maskinuthyrning.



SE VÅRT KOMPLETTA SORTIMENT PÅ: 
www.scanmaskin.com
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entreprenörskap med stark lokal förankring, 
och tidigare delägarna Jan Holubec och Fred-
rik Landén kommer att vara kvar och driva 
verksamheten i sina geografier.”

Vill ni fortsätta förvärva befintliga uthyrare 
eller starta egna depåer, eller en blandning av 
de två?
”Deromes strategi är att växa 50 procent or-
ganiskt och 50 procent via förvärv, men alla 
organiska öppningar och eventuella förvärv 
ska grunda sig i att värderingarna matchar 
varandra.

Med det sagt är storleken i sig inget själv-
ändamål. Det är inte det som det handlar om. 
Det handlar om vad som krävs för att göra de 
satsningar vi vill göra, vad det ställer för krav 
på vår organisation. Det är inte storleken utan 
riktningen som är det viktiga. Om vi hittar 
förvärv som vi tror kan passa, med rätt värde-
grunder, då kan vi titta på det, men det måste 
passa oss och vad vi står för.”

Ser ni några utmaningar med att gå in i ma-
skinuthyrningsbranschen?
”Min övertygelse är att du inte kan växa mer 
än vad du har kompetenta medarbetare, det 
är det avgörande. Maskinuthyrning är för mig 
en kompetensgrundad bransch. Du måste ha 
maskinerna, men de som möter våra kunder 
måste ha rätt kompetens. Det kommer alltid 
att vara en utmaning att få med sig rätt, kom-
petenta medarbetare. Har du inte det så kan 
du inte växa mer. Den samlade kompetensen 
summerat avgör hur duktiga vi totalt sett blir 
som bolag.”

Vet du på ett unge!är vad er maskinuthyr-
ningsverksamhet omsätter idag?
”Det går inte att säga då vi har en kraftig till-
växt i dagsläget. Vi vill öka omsättningen, det 
är en del i att växa, men att prata i si"ror är 
inte viktigt för oss i nuläget. Det som är vik-

tigare för oss är att vara i framkant, inom fem 
år till exempel, och se vad vi behöver göra för 
att komma dit.”

Har ni några uttalade mål med er maskinut-
hyrning?
”Vårt mål är att ligga i framkant i branschen 
vad gäller uthyrning och så småningom vara 
ledande. Hur vi definierar “framkant” och 
“ledande” rymmer massa saker, men vi väljer 
att säga så eftersom det inte är en si"ra eller 

storleken som är vår målsättning. I grunden 
måste vi vara framåtlutade.”

Är målet att expandera i andra delar av landet 
eller kanske till och med Norden?
”Det är inte ristat i sten exakt hur en möjlig 
tillväxt ska se ut. Självklart vill vi ha tillväxt 
för att kunna utveckla vår verksamhet, men 
i första hand vill vi följa Deromes befintliga 
geografi.

Vi ska vara o"ensiva och kommer att satsa 
när vi ser att vi har möjlighet att stärka vårt 
erbjudande emot kund. För Derome och 
Derome Maskinuthyrning är målet att genom 
bred och lokal kompetens alltid ligga i fram-
kant inom branschen.”

Hur ser du i övrigt på att Derome nu beger sig 
in i ett nytt a"ärssegment?
”Det vi inte kan lyfta fram nog är att värde-
grunden för maskinuthyrningen är densam-
ma som Deromekoncernen. Det är långsiktig-
heten hos ett familjeföretag där medarbetare 
kommer i första hand för att förenkla kundens 
vardag. Vi måste göra detta tillsammans med 
våra leverantörer och utifrån vad kunden be-
höver, ge förutsättningar och ha kompetens 
att ta besluten så nära kund som möjligt. Det 
är viktigt för oss att förmedla. Det är en stor 
del av vägen fram och det som någonstans 
finns kvar när det börjar svaja. Medarbetare, 
kompetensen, relationen till kunden, det är i 
vårt DNA. Det betyder mycket för oss.”
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F
öreställ dig att i robust Systainer-format 
ha ström för en hel arbetsdag och där-
med kunna arbeta utan bekymmer – 
även om det inte finns någon strömkälla 
i närheten. Detta blir verklighet tack 

vare nya och portabla SYS-PowerStation från 
Festool. Med 1 500 Wh, 3 680 W konstant ef-
fekt och en toppe"ekt på upp till 11 000 W 
levererar SYS-PowerStation en stabil nät-
spänning på 230 V. I konkreta arbetsuppgifter 
betyder detta t ex 560 kapsnitt för parkett-
golv med kap-/gersågen KAPEX 60 inklusive 
dammsugare eller 200 kvadratmeter slipning 
med vägg- & takslipen PLANEX inklusive 
dammsugare.

Man kan arbeta när man vill, var man vill 
och med vilken maskin man vill. Med SYS-
PowerStation slipper användaren dra kablar 
och leta efter eluttag, eftersom man alltid har 
strömmen med sig. Resultatet blir ett flexibla-
re arbete med sina nätdrivna elverktyg. Nya 
SYS-PowerStation är dessutom kompakt och 
mobil och kan lagra upp till 1 500 Wh ström, 
vilket motsvarar 20 verktygsbatterier. Den 
innehåller alltså tillräckligt med energi för en 
hel arbetsdag utan vägguttag och gör använ-
daren helt oberoende av vanliga energikällor, 
som eluttag, strömfördelare och generatorer. 
Och till skillnad från det sistnämnda drivs 
nya SYS-PowerStation helt emissionsfritt. 
Det betyder att man slipper konstant buller 
och avgaser som skadar hälsan och miljön. 
Därför kan man utan problem även använda 
SYS-PowerStation inomhus. Med sin förhål-
landevis låga vikt på 16 kilo är SYS-PowerSta-
tion 50–70 procent lättare än jämförbara en-
ergikällor. SYS-PowerStation har ett kompakt 
Systainer3-format och är dessutom stänkvat-

tenskyddad (IP44) för att tåla tu" miljö på 
byggarbetsplatsen.

SAMMA EFFEKT
SYS-PowerStation ger en konstant e"ekt på 
3 680 watt och kortvarigt upp till 11 000 watt, 
vilket är tillräckligt för att kunna driva alla 
verktyg med sladd – till och med dammsu-
gare, stora sågar och borrhammare. Kombina-
tionen av hög e"ekt, mycket energi, kompakt 
format och relativt låg vikt gör SYS-Power-
Station världsunik. SYS-PowerStation kan 
användas till alla nätdrivna verktyg, oavsett 
märke. Den fungerar som ett helt normalt 
230 V-vägguttag, utan att e"ekten blir sämre.

Det tar ca 3,5 timmar att ladda upp SYS-
PowerStation helt. Det intelligenta laddsys-
temet anpassar laddningen till den aktuella 
celltemperaturen. Det ger så korta laddtider 
som möjligt och skonar samtidigt battericel-
lerna. Det mobila uttaget manövreras enkelt 
på framsidan av det praktiska Systainer3- höl-
jet: Strömbrytaren och strömanslutningen 
för alla nätdrivna verktyg är ergonomiskt och 
centralt placerade. Den aktuella laddnings-
statusen visas hela tiden tydligt på framsi-
dans LED-indikering. Dessutom finns det 

ytterligare en strömbrytare inuti Systainern 
för att förhindra oavsiktlig tillkoppling under 
transporten. På framsidan finns även en lätt-
åtkomlig USB- anslutning så att man smidigt 
kan ladda bärbara enheter, som exempelvis 
mobiltelefoner eller surfplattor.

SÄKER PLANERING AV ARBETSDAGEN
Tack vare SYS-PowerStation slipper man 
otrevliga överraskningar och avbrott i arbetet. 
Användaren behöver inte springa omkring och 
leta efter ström. Och man behöver inte längre 
dra en massa kablar eller krångla med överfulla 
byggströmfördelare och säkringar som går.

NOLL UTSLÄPP " FULL KRAFT
På många byggarbetsplatser ligger luften tät: 
koldioxid, avgaser och fint damm påverkar 
både människor och miljö. En av huvudan-
ledningarna till detta är verktyg och maskiner 
som drivs av förbränningsmotorer, till exem-
pel dieselgeneratorer. Den nya och mobila 
SYS-PowerStation bidrar starkt till utsläpps-
fria byggarbetsplatser. Med sina 1 500 Wh ger 
den tillräckligt med energi till alla* nätdrivna 
verktyg på bygget, helt utan utsläpp. Det 
skyddar både miljön och hälsan.

FULL LADDNING " FULL SERVICE
SYS-PowerStation är helsäkrad med Festools 
all-inclusive- garanti. Inklusive Fri original-
service – snabbt, grundligt och helt kost-
nadsfritt under de tre första åren – och stöld-
försäkring. De omfattande garantivillkoren 
finner man på festool.se/service.

Den nya SYS-PowerStation har funnits i 
handeln sedan maj 2021.

www.festool.se/powerstation
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Den svenska Manitou-importören Scan-
truck har börjat få hem de första exem-
plaren för iordningställande och leverans 
av den nya 18-metersteleskoplastaren 
MT1840A.

Det första exemplaret visades upp 
på Entreprenad Live i Göteborg mellan 
14-16 oktober. ”Vi har haft höga förvänt-
ningar på försäljningen av den nya upp-
daterade modellen, men förväntning-
arna har överträ"ats redan innan vi fick 
de första maskinerna och vi hade stort 
intresse när vi visade upp den på Entre-
prenad Live”, säger Peter Claesson, mark-
nadschef Scantruck.

Den nya MT1840A har en Steg V-mo-
tor från Deutz på 100hk och en lyftkapa-
citet på 4000 kg. Hytten har bland annat 
”easy step” som gör det säkrare och be-
kvämare för föraren att ta sig in och ut ur 
maskinen, enligt Scantruck. Inne i hytten 
möts föraren av en ny display, samt nya 
reglage som är hämtade från Manitous 
NewAg-serie. Den nya styrningen av 
stödbenen ersätter de traditionella rull-
larna på sidan av joysticken som man 
tidigare använde för att köra stödbenen 
upp och ned. Föraren har nu separata 
reglage som är enklare att använda sig 
av, enligt Scantruck. Samma uppdatering 
finns även för hantering av maskinens 
nivellering.

MT1840A kan fås med både person-
korg och radiostyrning som underlättar 
när man till exempel behöver komma 
upp och byta fönster, takplåt och andra 
uppdrag där människor behöver arbeta 
på hög höjd. Maskinen lyfter hela 17,55 
meter och räckvidden horisontellt pas-
serar precis 13 meter.

Scantruck lanserar ny 
Manitou-teleskoplastare

AARSLEFF INVESTERAR I 
BATTERIDRIVEN PÅLKRAN 

Junttan utvecklar och bygger pålningsutrust-
ning, medan Aarsle" utformar och levererar 
skräddarsydda pålnings- och grundlägg-
ningslösningar i Europa. Niclas Brogren, vd 
Aarsle" Ground Engineering, tycker att det 
känns fantastiskt att äntligen kunna erbjuda 
kunder ett klimatsmart alternativ och en mer 
klimatvänlig byggarbetsplats. ”Det var givet-
vis ett strategiskt beslut på koncernnivå att 
pålkranen hamnade just här i Sverige, men 
det känns väldigt bra att vara en av de första 
svenska grundläggningsentreprenörerna som 
möter den växande efterfrågan och intresset 
för klimatsmarta lösningar vid pålningsarbe-
ten inom byggbranschen.”

Den nya batteridrivna pålkranen Junttan 
PMx2e är utrustad med två batteripaket om 
396 kWh och en 266 kW eldriven kraftstation 
vilket genererar en kontinuerlig arbetsdag 

på 8-10 timmar. Den nya pålkranen är redan 
på plats i Sverige och kommer snart rulla ut 
på sitt första projekt. Under ett år beräknas 
Aarsle" spara 35 000 kg CO2 och 14 000 liter 
diesel. Den nya pålkranen producerar inga lo-
kala utsläpp och genererar betydligt mindre 
buller när den rör sig över byggarbetsplatsen 
och kan därför användas i miljöer med strikta 
utsläppskrav, enligt Aarsle". ”Eftersom mer-
parten av koncernens koldioxidutsläpp kom-
mer från fossila bränslen arbetar vi hårt för 
att hitta alternativ till de många dieseldrivna 
maskinerna”, säger Lars Dithmer, Head of 
Sustainability, Per Aarsle" A/S. ”Den största 
utmaningen är bristen på stora, kraftfulla el-
drivna byggmaskiner eller annan hållbar driv-
kraft, men maskintillverkarna arbetar hårt för 
att lösa detta. Framtiden börjar alltså se ljus ut 
för mer miljövänliga byggarbetsplatser.”

Aarsleff Ground Engineering investerar i en batteridriven pålkran. 
Den nya modellen är enligt Aarsleff världens första batteridrivna 
pålkran. Modellen är tillverkad av finska Junttan.
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”
Service, engagemang och kvalitet är 
våra värdeord här på firman”, säger 
Anna Tholmark. ”Kombinerar man det 
med ”styrkan sitter i viljan” och att ”ing-
enting är omöjligt, det omöjliga tar bara 

lite längre tid” så löser man det mesta. Företa-
gets viktigaste resurs är utan tvekan alla våra 
duktiga medarbetare men sedan är det natur-
ligtvis viktigt med duktiga leverantörer också, 
och där vill jag verkligen lyfta fram vårt långa 
samarbete med Scantruck AB.”

ÅTTA EGNA DEPÅER
Det är en disig dag i oktober när vi besöker 
Tholmarks Maskinuthyrning på deras hu-
vudkontor i Linköping. De som tar emot oss 
är Anna Tholmark, VD och ägare till bolaget 
samt depåchef Tommy Törnqvist som även är 
ansvarig för utbildningar. Över en ka"e berät-
tar Anna att deras depåer finns i Stockholm, 
Södertälje, Finspång, Norrköping, Jönköping, 
Växjö samt Oskarshamn, förutom anlägg-
ningen i Linköping som vi befinner oss i nu. 
Idag kan man hyra allt från byggmaskiner, 
ställningar, bodar, hissar, containrar till liftar 
och maskinförarjänster från dem.

”Maskinförarjänster betyder att vi kan hyra 
ut teleskoplastare och hjullastare tillsammans 
med en duktig maskinist till företag och privat-
personer som behöver hjälp”, förtydligar Anna.

Liftarna hos Tholmarks är och har under 
lång tid varit en viktig del av deras verksamhet, 
och inte mindre än ett femtiotal av dessa är 
röda och av märket Manitou som säljs av Scan-
truck AB. I flottan återfinns allt från 120AETJ 
och 150AETJ som är eldrivna maskiner främst 
avsedda för inomhusbruk till 280TJ. 

Tholmarks Maskinuthyrning finns på åtta olika orter längs östkusten från Stockholm 
i norr ned till Växjö i söder. Företaget drivs och ägs idag av Anna Tholmark som är 
dotter till pappa Nils som startade företaget redan 1962. Då var företaget ett åkeri 
och huserade som mest hela 48 lastbilar, idag är det en framgångsrikt företag i den 
stentuffa uthyrningsbranschen.

”Våra populäraste liftar är nog de i ”mellan-
segmentet” det vill säga 180ATJ och 200 ATJ. De 
passar till en mängd olika uppgifter och är otro-
ligt populära ute hos kunderna”, berättar depå-
chef Tommy Törnqvist. ”Därför valde vi att ta 
med även en 200ATJe Oxygen senaste gången 
vi fyllde på lagret. Det är en ren elmaskin med 
samma fina egenskaper som 200ATJ men med 
alla fördelarna hos en elmaskin. Den lyfter 230 
kg i korgen och har en arbetshöjd på 20 meter, 
men noll utsläpp och noll motorljud. Vi tycker 
det ligger rätt i tiden, och det gör även många av 
våra kunder också har vi märkt. Maskinen blev 
uthyrd direkt när vi fick den i våras och vi har 
knappt sett till den sedan dess. Vi fick faktiskt 
hämta hem den för att ni skulle komma hit och 
göra ett reportage”, skrattar Tommy.

”DET HAR ALLTID 
FUNKAT BRA MED SCANTRUCK”
På frågan hur det kommer sig att de har så 
många Manitouliftar från Scantruck i sitt sor-

timent så svarar Tommy att det beror på flera 
olika anledningar. Ett skäl är att det är väldigt 
hållbara maskiner med ytterst lite tid i deras 
egna välutrustade verkstad där de både servar 
sin egen utrustning och hjälper andra företag, 
och desto mer tid ute hos olika kunder där de 
ska vara. Ett annat skäl är att den lilla efter-
marknad de har behövt har fungerat väldigt 
bra, vilket skapar förtroende och gör att man 
handlar mer.

”Sedan ska vi inte sticka under stolen med 
att det är väldigt omtyckta maskiner ute hos 
våra kunder. Vi har flera kunder som frågar 
efter en Manitou istället för att fråga efter en 
lift, och vi är oerhört lösningsorienterade och 
lyhörda för våra kunders önskemål såklart”, 
avslutar Anna Tholmark.

”BRA KONCEPT I EN TUFF BRANSCH”
Alla som känner till uthyrningsbranschen 
kan säkert skriva under på att det inte sak-
nas konkurrens. Detta är givetvis något som 
Tholmarks Maskinuthyrning också märkt av, 
men det är inget som skrämmer ägaren Anna 
Tholmark utan snarare något som sporrar 
henne.

”I en tid fylld av uppköp där ägarna oftast 
tillhör stora multinationella bolag så har vi 
valt att stå kvar med båda fötterna på jorden, 
i privat ägo och utan att vara uppknyten till 
någon av de stora byggbolagen. Vi vill vara 
både lyhörda, kompetenta och engagerade 
mot våra kunder, men samtidigt vara obund-
na och kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats 
med högt i tak och nära till skratt, och jag tror 
faktiskt att det är det som är hemligheten 
bakom vår framgång”, avslutar Anna.

Tholmarks Maskinuthyrning når nya 
höjder tillsammans med liftar från Scantruck AB

Tommy Törnqvist arbetar som depåchef hos Tholmarks 
Maskinuthyrning på deras anläggning i Linköping.

Anna Tholmark är VD och ägare till Tholmarks 
Maskinuthyrning som finns på åtta olika platser 
från Stockholm i norr ned till Växjö i söder.
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Scantruck visar nya produkter på Entreprenad Live

MILWAUKEE LANSERAR 
NY BELYSNINGSMAST

14-16 oktober var det maskinmässa igen, och 
Scantruck var på plats på Säve Depå utanför 
Göteborg. Scantruck, som är generalagent för 
Manitou, Sennebogen, GMG, PB Platforms 
och Platform Basket, visade sin produktport-
följ i monter 507.

Entreprenad Live blev den första mässan 
som Scantruck medverkade på sedan corona-
pandemin bröt ut, och det långa uppehållet 
märks på så sätt att det finns en hel del nya 
maskiner att visa upp, enligt Scantruck. ”En 
nyhet som vi tog med oss var teleskoplasta-
ren Manitou MT930H”, säger Peter Claesson, 
marknadschef Scantruck. ”Den här maskinen 

är otroligt stark i kombination med ytterst 
små yttermått, och det tror vi kan passa väl-
digt många. Den är endast två meter bred och 
två meter hög, men lyfter trots detta hela tre 
ton nio meter högt. Det här är alltså en riktigt 
stark maskin som ändå är kompakt nog att ta 
sig in i garage.”

En annan nyhet som fanns på plats hittar 
man bland de runtomsvängande teleskop-
lastarna från Manitou, nämligen MRT2660 
Vision+. Den lyfter 26 meter högt och kan få 
med sig sex ton. ”En helt ny maskin som vi 
aldrig haft till!älle att visa upp tidigare”, avslu-
tar Peter Claesson.

Förutom Entreprenad Live är Scantruck 
även inbokade på Svenska Maskinmässan, 
Borgeby Fältdagar och Elmia Lantbruk 2022.

Manitou MT930H.

Manitou MRT2660 Vision+.

Belysningsmasten är utrustad med terräng-
hjul och kan transporteras på ojämn mark. 
Den teleskopiska belysningsmasten kan hö-
jas upp till 3,1 meter och kan sänkas ned till 
1,2 meter. När den väl är på plats kan fyra 
stödben !ällas ut för ökad stabilitet. De fyra 
flerriktade LED-lamporna ger upp till 27 000 

lumen TrueView högintensiv belysning vid 
nätanslutning. När belysningsmasten är ut-
rustad med ett MX Fuel RedLithium XC406-
batteri har den en drifttid på tre timmar vid 
den högsta ljusstyrkan på 20 000 lumen eller 
upp till 10 timmar på den lägsta inställningen, 
enligt Milwaukee. Den kan också anslutas till 

en förlängningssladd för användning hela da-
gen, samt ladda MX Fuel RedLithium-batte-
rier.

”I många år har kraftfulla belysningsalter-
nativ alltid behövt nätanslutas och tvingat 
användaren att spendera tid på att installera 
elverk på avlägsna byggarbetsplatser och han-
tera produkter som är svåra att flytta runt på 
arbetsplatsen”, säger Alexander Flemming, 
Trade Product Manager Nordic Milwaukee 
Tool. ”Med lanseringen av MX Fuel belys-
ningsmast kan vi nu erbjuda extra batterika-
pacitet för att snabbt ge stark belysning utan 
att behöva tillgång till nätuttag.”

Användarna kan även anpassa, spåra, han-
tera och låsa belysningsmasten från en mobi-
lenhet via det Bluetooth-baserade spårnings-
nätverket One-Key. Vid eventuell förlust eller 
stöld erbjuder One-Key möjligheten att spär-
ra verktyget via %ärrstyrning.

Den nya batteridrivna belysningsmasten MX Fuel ger upp till 27 000 
lumen. Enligt Milwaukee klarar den vindhastigheter på upp till 55 km/h 
och är skyddad mot vatten, vind och damm. Den nya belysningsmas-
ten ingår i det nya MX Fuel-systemet.

Foto: Milwaukee
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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
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De nya hjulgrävarna HW140A 
och HW160A har en uppdaterad 
standardutrustning från fabrik, 
jämfört med tidigare modeller. 
Några exempel är bom%ädring, 
automatisk grävbroms, spakstyr-
ning, 360 graders kamerasystem 
och att de nu är förberedda för 
dragkrok. Maskinerna uppfyller 
utsläppsreglerna enligt EUs Steg 
V, samtidigt som de har högre 
prestanda, bättre bränslee"ekti-
vitet och körhastighet samt för-
bättrade insteg och hytt, enligt 
EMS som representerar Hyun-
dais större maskiner. Den bakre 
svängradien och överhänget har 
minskats. Konstruktionen har 
enligt EMS optimerats för mins-
kat underhållsbehov och ökad 
livslängd, bland annat genom 
förstärkta ramkonstruktioner, tap-
par, bussningar och polymermel-
lanlägg.

Hi Mate %ärrövervaknings-
system ger enligt EMS kontroll 
över maskinposition, drifttim-
mar, bränsleförbrukning och 
andra parametrar. Engine Con-
nected Diagnostics ger råd vid 
felsökning, och servicetekniker 
kan få %ärrdiagnosrapporter för 
att förbereda sig med rätt verk-
tyg och reservdelar. ”Med de nya 
hjulgrävarna från Hyundai har vi 
breddat vårt produktutbud och 
kommer nu dessutom att kunna 
erbjuda två hjulgrävare med kort 
bakre svängradie”, säger Lennart 
Edling, vd EMSG Sverige. 

Hyundai kommer med ytterli-
gare modeller under den närmas-
te tiden, dels en större maskin 
HW210A och dels HW170ACR, 
som är en så kallad kortrumpa 
med kort bakre svängradie som 
enligt EMS gör att användaren 
kan arbeta i trånga utrymmen.

Nu lanserar Hyundai en ny linje hjulgrävare 
i A-serien med Steg V-dieselmotor. Det rör 
sig fyra modeller mellan 14 och 23 ton, 
nämligen två modeller med uppdaterad 
standardutrustning, en modell med kort 
bakre svängradie, samt en större modell.

Nya hjulgrävare i 
A-serien från Hyundai
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Bosch lanserar nu de batteridrivna borr- 
och skruvdragare, GSR 18V-150 C Profes-
sional och GSB 18V-150 C Professional. 
Deras borstlösa motorer kan drivas av 
batteriet ProCore 18V på 8,0 Ah.

Maskinerna har ett maximalt vridmo-
ment på 150 Nm och upp till 2200 varv 
per minut, medan deras lägsta vridmo-
ment ligger på 84 Nm. Verktygen kan 
användas till vardagliga uppgifter såsom 
skruvdragning och borrning i trä och me-
tall. Båda modellerna har utrustats med 
en display för att ändra inställningar, som 
även kan justeras från mobilen. Biturbo-
tekniken bistår med tillräcklig e"ekt för 
att hålsåga upp till 150 mm i trä, enligt 
Bosch. Ett test utfört av Dekra Testing 
på uppdrag av Bosch Power Tools visar 
att GSR 18V-150 C Professional och GSB 
18V-150 C Professional är världens mest 
kraftfulla batteridrivna borr- och skruv-
dragare (rapportnummer 342158900), en-
ligt Bosch själva.

Bosch introducerar även Electronic 
Angle Detection, ett hjälpmedel för att 
föra in skruvar i rätt riktning. Vinklar 
på 45 och 60 grader kan ställas in direkt 
i mobilen eller verktygsdisplayen. Båda 
maskinerna utrustas med säkerhetsfunk-
tionen Kickback Control som stänger av 
motorn om verktyget oförutsett skulle 
rotera runt borraxeln, till exempel om 
borren fastnar.

Bosch introducerar under 2021 flera 
nya verktyg i Biturbo-serien. Profes-
sionella användare får med de nya ma-
skinerna tillgång till maskiner med ef-
fekter om 1000-1800 watt. Maskinerna 
i 18V-serien har enligt Bosch själva god 
prestanda i kombination med batterierna 
i ProCore 18V-serien med kapaciteterna 
8,0 och 12,0 Ah. Verktyget är kompati-
belt med befintliga batterier och laddare i 
Bosch Professional 18V System.

Nya borrmaskiner

Milwaukee Tool lanserar en ny generation 
värmekläder med ett sortiment av nydesigna-
de M12-värmejackor. De nya värmekläderna 
har enligt Milwaukee upp till åtta timmars 
värme på ett M12 Red Lithium 3,0 Ah-batteri 
på låg värme.

De nya M12 ToughShell-jackorna värms 
upp på 2,5 minuter och sprider värme till hela 
överkroppen, enligt Milwaukee. De erbjuder 
långvarig värme med ToughShell-stretch-
polyester. M12-kamouflagevärmejackan har 
ljuddämpande stretchpolyester som minskar 
ljud från rörelser, och är vind- och vattentät. 

Jackan kombinerar värmeelement i kolfiber 
med RealTree Edge-kamouflagemönster för 
användning i skogsmiljö.

De nya värmekläderna är designade med 
ett nytt foder som optimerar värmeöverfö-
ringen till kroppen, enligt Milwaukee. Alla 
jackor har en batterilösning som gör att bat-
terierna kan placeras i fram- eller bakfickan. 
Denna lösning gör att batteriet kan flyttas 
till en mer optimal plats beroende på situa-
tionen, enligt Milwaukee. De nya M12-vär-
mejackorna är kompatibla med Milwaukees 
övriga M12-sortiment.

Milwaukee lanserar nya värmejackor

Sedan september är Christian Schuster ny 
säljare av Sennebogen i Sverige för Scan-
truck. Han är 54 år och bor i Helsingborg, 
och kommer närmast från Terex där han ar-
betat som eftermarknadschef för deras mo-
bilkranar och tornkranar. ”Jag kommer att 
utgå ifrån hemmet i Helsingborg och arbeta 
över hela Sverige med hela sortimentet av 
kvalitetsprodukter från Sennebogen”, säger 
Christian Schuster. ”Jag kommer att arbeta 
med allt från de mindre hjul- och larvburna 

maskinerna på mellan 16 till 70 ton, till de 
största fackverkskranarna på upp till 300 
ton. Det viktigaste i uppdraget är naturligt-
vis att koppla ihop alla olika behov med rätt 
maskinlösning och att vara lyhörd för kun-
dens behov. Förhoppningsvis kan jag få kun-
derna att inse storheten hos de lite mindre 
kranarna. Sennebogen har maskiner som är 
både smidiga och har en god lyftkapacitet, 
vilket jag tror kan passa väldigt många före-
tag.”

NY SÄLJARE AV SENNEBOGEN FÖR SCANTRUCK

Foto: Milwaukee



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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DINO Släpvagnsliftar
Möt

Lättviktaren med bra räckvidd.

Beställ dina liftar nu och få dem i vår.

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

Kontakta oss så berättar vi mer!
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www.dinolift.com
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