
ATLAS COPCO LANSERAR SUPERTYSTA LED-BELYSNINGSMASTER

Nr. 1-18, Årg. 23

FÖRETAG I BYGGBRANSCHEN TAR KRAFTTAG MOT JARGONGEN

INTERMAT
I PARIS

VÄGGSÅGAR
MYCKET NYTT VÄNTAS FRÅN 
VÅRA TILLVERKARE UNDER 2018

VATTENBILNINGS-
SPECIALEN 2018

NYA HANDHÅLLNA 
MASKINER 2018

OCH VAD GÖR VI MED

STEELWRIST 
SYSTEM FÖR 

SNABBA BYTEN

STREETART
GAV RIVNINGS-

RESTER NYTT LIV

SCANMASKIN 

WORLD 
SERIES

DAMMET? 



Ruby Sponsor 2018



1-2018 • Branschtidningen Professionell Demolering    3

Redaktionsadress
Box 786 • SE-191 27 Sollentuna, Sverige

Telefon +46 (0)8 585 700 46
Fax +46 (0)8 585 700 47

Besöksadress
Skillingevägen 14A
192 71Sollentuna

E-post
info@pdworld.com

Webbplats
www.professionelldemolering.se

Utges av
SCOP AB

ISSN nr
ISSN 1403-3836

REDAKTION 

Chefredaktör: 
Jan Hermansson
jan.hermansson@pdworld.com

Ass. chefredaktör: 
Anita do Rocio Hermansson
anita.hermansson@pdworld.com

Grafisk produktion: S.C.O.P. AB
Markus Leo  

Redaktörer: 
David Ehrenstråle
Jan Olofsson
Andrei Bushmarin 
Mikael Karlsson
Jim Parsons

Ansvarig utgivare: Jan Hermansson

   
                      

            
ANNONSER

Annonschef: Johan Hedman, tel 08-621 16 90, 
epost johan.hedman@pdworld.com

Alternativt kontakta 
Professionell Demolerings redaktion 

på telefon 08-585 700 46

Omslagsbild: S.C.O.P. AB 
Jan Hermansson

Professionell Demolering distribueras till läsare i Sverige, Norge, 

Danmark och Finland. För beställning av tidning kontakta redak-

tionen eller vår annonschef.

Prenumeration: Om du vill försäkra dig om att alltid få ditt exemplar 

kostar en helårsprenumeration 385 kr. Prenumerationsavgiften sätter 

du in på bankgiro 5435-9443 eller postgiro 636 76 69-6, SCOP AB. 

Magasinet Professionell Demolering framställs kvartalsvis av SCOP 

AB, Box 786, SE-191 27 Sollentuna. ©1995-2014 innehas av SCOP AB. 

Uppgifterna i denna tidning lämnas med reservation för ändringar 

som skett under och efter detta nummers produktion. Utgivaren 

ikläder sig icke någon ersättningsskyldighet för i tidningen möjligen 

förekommande uteslutningar, ofullständighet eller oriktigheter. 

Eftertryck helt eller delvis, utan utgivarens godkännande förbjudes. 

För insänt ej beställt material ansvaras ej. Vi uppmanar dock läsarna 

att sända in textförslag och bilder till tidningen. Att det som insänds 

ej är originalhandlingar är insändarens ansvar. Om insänt material 

skall återsändas skall sändaren noga ange detta.

NORDISKT KVARTALSMAGASIN FÖR VERKSAMMA 
INOM RIVNING, HÅLTAGNING OCH RECYCLING

Nr 01 - 2018 • Årg.23

INNEHÅLL

ATLAS COPCO LANSERAR SUPERTYSTA LED-BELYSNINGSMASTER

Nr. 1-18, Årg. 23

FÖRETAG I BYGGBRANSCHEN TAR KRAFTTAG MOT JARGONGEN

INTERMATI PARIS

VÄGGSÅGARMYCKET NYTT VÄNTAS FRÅN 

VÅRA TILLVERKARE UNDER 2018

VATTENBILNINGS-SPECIALEN 2018

NYA HANDHÅLLNA MASKINER 2018

OCH VAD GÖR VI MED

STEELWRIST SYSTEM FÖR SNABBA BYTEN
STREETARTGAV RIVNINGS-RESTER NYTT LIV

SCANMASKIN WORLD SERIES

DAMMET? 

 Redaktionellt
4  Ren luft, rent vatten, rent samvete

 Business
6  VD-skifte hos Delvator efter rekordåret 2017
   
 Åkerströms Björbo vinner ny radiostyrningsorder
   
 Maskinia startar samarbete med   
 Jämt-Maskin AB i Östersund

 Peab Anläggning väljer Hilti som leverantör

 Husqvarna förvärvar verksamhet från   
 Atlas Copco

8  Stålproduktionen ökade

 Smålands Traktor AB namnändrar till   
 Söderberg & Haak Öst AB

 Andra året med Komatsu

 Delvator utökar I Stockholm

 Företag i byggbranschen tar krafttag   
 mot jargongen

   Nyheter
15 Curt Sundqvist 1940 – 2018

27 Atlas Copco utökar sin serie med   
 QIS-generatorer

 RM 120GO!

 Sensorer håller koll på oljan

34  Stark Drome-duo satsar i Stockholm
 
 Atlas Copco lanserar supertysta   
 LED-belysningsmaster

 Hitachi ZW150-6

36 Ny kraftfull handsåg från Jack Midhage AB

 Mejslar med maximal slaghållfasthet  
 till hydraulhammare

 Lyftmagneter och metallseparatorer för  
 rivning och skrot

40 En ännu mindre materialhanterare
 
 Tillämpningsspecifik design av de nya  
 Hjulburna materialhanterarna från Cat

41 Midhage lanserar ett nytt, brett stativprogram

42 Sennebogen materialhanterare

 Uppdaterade Volvo hjullastare i H-serien:  
 smartare, starkare och snabbare

 Scanmaskin presenterar World Series

 Reportage
32  Nu kommer Steelwrist system för snabba  
 byten av rivningsverktyg

37 Norrmalmstorgsdramat 23 augusti 1973

38 StreetArt gav rivningsrester nytt liv

 Mässor
22  Möt maskinvåren i Paris

 Special
10 Vattenbilningsspecialen 2018

16  Nya handhållna maskiner 2018

20  Väggsågarna tar ett kliv framåt

28  Och vad gör vi med dammet i år?



4    Branschtidningen Professionell Demolering • 1-2018

Bäste kollega
I åratal har jag repeterat det faktum att svenska 
tillverkare inom byggindustrin tagit sitt ansvar 
på allvar vad gäller att skapa renare luft på 
våra byggarbetsplatser. Just i Sverige finns 
en koncentration av duktiga tillverkare av 
luftrenare, stofthanterare, cykloner och våtsu-
gar vars kunnande spridit ringar på vattnet till 
andra länder runt om i världen. Inte nog med 
att svenska produkter exporteras och säljs med 
framgång i andra länder, det har också väglett 
utländska institutioner och tillverkare att skärpa 
sin miljökrav och börja utveckla utrustningar 
som eliminerar de skadliga partiklarna som 
exempelvis kvartsdamm. Sverige har varit med 
och skapat en medvetenhet om riskerna. Ett 
skräckexempel som jag var med om för ganska 
många år sedan var på ett rivningsjobb utanför 
New York. Det dammade extremt på jobbet och 
jag frågade om de aldrig funderade på att skaffa 
luftrenare och bättre dammsugare. Till svar fick 
jag att de är för dyra och lönar sig inte. “Vi kö-
per en billig dammsugare på ett byggvaruhus. 
När jobbet är färdigt är också dammsugaren 
färdig att kastas på tippen. De som utför det 

dammigaste jobben är dessutom tillfälliga, låg-
avlönade gästarbetare från Centralamerika”, sa 
personen med ironi som jag intervjuade. Mellan 
raderna kunde jag utläsa att det var inte så noga 
ifall de drog i sig de skadliga partiklarna, de 
kunde ju bytas ut ändå. I dag är det annorlunda 
även i USA. Kraftigt skärpa regler från OSHA 
gör det omöjligt att arbeta på det här sättet 
även i USA vilket skapar affärsmöjligheter för 
bra och effektiv utrustning från Sverige men 
framförallt en bättre och mindre hälsovådlig ar-
betssituation för amerikanska rivningsarbetare. 
I det här numret av Professionell Demolering 
publicerar vi vårt årliga tema om nya luftrenare 
och stofthanterare vilken som vanligt är ett bra 
exempel på att svensk teknologi fortsatt ligger 
i framkant.

Men det är inte bara dammet som varit ett 
problem och som vi fått bukt med i Sverige. 
Byggarbetsplatsen innehåller även en hel del 
vatten som förorenas vid bearbetning av be-
tong. Till exempel används en hel del vatten 
vid rivning, betonghåltagning och golvslipning. 
Vattenbilning som också är rivning innehåller 
en massa vatten som inte kan släppas ut i 

dagvattenledningarna utan att det renas. Idag 
finns skärpta bestämmelser som reglerar detta. 
Även här har svenska tillverkare, exempelvis av 
vattenbilningsutrustning, tagit sitt ansvar och 
utvecklat effektiva vattenfiltreringssystem som 
renar vatten på plats. Ett exempel är Aquajet 
Systems EcoClear som utvecklats i samarbete 
med engelska Siltbuster. Detta slutna system 
lämpar sig inte bara utmärkt för vattenbilning, 
som det utvecklats för, men skulle också kunna 
användas i flera andra applikationer där vat-
ten används i bearbetningen. Även tillverkare 
Conjet har sitt eget system för vattenrening som 
renar förorenat vatten.

Under mässan DEMCON den 27-28 septem-
ber i år på Infracity kommer några seminarier 
att arrangeras med fokus på kvartsdamm, 
luftrening, stofthantering och rening av vatten 
från skadliga ämnen och vad lagen säger. Mer 
information om dessa seminarier kommer att 
publiceras i tidningen längre fram under året, 
så håll utkik.

Jan Hermansson, 
jan.hermansson@pdworld.com

Chefredaktör

Ren luft, rent vatten, rent samvete



Branschorganisationen för Byggnadsberedning
Håltagningsentreprenörerna och Riv- & saneringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier

Storgatan 19 • Box 5054 • 102 42 Stockholm • Tel: 08-698 58 00 • Fax: 08-698 59 00 • 
www.byggnadsberedning.se

Nyheter från branschföreningen
Håltagning, Rivning och Sanering

Håltagning, rivning 
och sanering på Nordbygg
Snart är det dags för Nordbygg och då samlas håltagare, rivare och sanerare från hela landet för 
årsmöte i landets stora branschorganisationer Branschföreningen för Byggnadsberedning (BFB), 

Håltagningsentreprenörerna (HiB) och Riv- och Saneringsentreprenörerna (RivoSaner). Håltagningsentreprenörerna (HiB) och Riv- och Saneringsentreprenörerna (RivoSaner). 
Tisdagen den 10 april är det årsmöte och dags att besluta om det kommande årets verksamhet.

“Vi har haft ett mycket bra verksamhetsår bakom oss”, berättar branschordföranden 
Anders Andersson. “Vi har bland annat satt en ny gemensam branschorganisation på banan, 

vi har flyttat vårt kansli till nya lokaler och vi har dragit igång ett certifieringsarbete för 
föreningens medlemmar. Vi ser också att branschen växer och under året har vi fått närmare 

tio nya medlemmar”, berättar Anders.

BFBs årsmötet hålls på byggmässan Nordbygg som arrangeras på BFBs årsmötet hålls på byggmässan Nordbygg som arrangeras på 
Stockholmsmässan i Älvsjö. Mötet börjar klockan 13.00 men redan 12.00 är alla 

medlemmar välkomna på gemensam lunch utanför möteslokalen. 
“Nordbygg är alltid spännande att besöka för oss inom bygg och därför passar 

det bra att hålla årsmötet på plats”, säger Anders. “Vår expertis inom håltagning, rivning 
och sanering blir allt viktigare i byggprocesser runt om i landet och det kan bli en 

del värdefulla möten för våra medlemmar”, avslutar Anders Andersson.

Årsmötesdagen avslutas med gemensam middag och skärgårdsutflykt.Årsmötesdagen avslutas med gemensam middag och skärgårdsutflykt.

En Glad Vår tillönskas!
Styrelserna och kansliet i BFB, HiB och RivoSaner



6    Branschtidningen Professionell Demolering • 1-2018

PEAB ANLÄGGNING VÄLJER HILTI SOM LEVERANTÖR

Husqvarna förvärvar 
verksamhet inom 
markkomprimerings- 
och betongprodukter 
från Atlas Copco

VD-skifte hos Delvator 
efter rekordåret 2017 

Åkerströms Björbo 
vinner ny radiostyr-
ningsorder

Thomas Pehrsson efterträder 
Lotta Lundquist som VD för Del-
vator AB i Eslöv. VD-skiftet  sker 
1 maj – en nyhet som presentera-
des samtidigt som Delvator kunde 
blicka tillbaka på ett 2017 med re-
kordstor  försäljning av Hitachis 
entreprenadmaskiner.

Delvator är svensk generala-
gent  för Hitachi och befinner sig 
i ett expansivt  skede. Branschens 
mottagande av Hitachis maskiner 
i Zaxis Serie-6 har varit mycket 
positiv,  och försäljningen av både 
band- och hjulgrävare har nått re-
kordnivåer.

Nye VD:n Thomas Pehrsson 
är 57 år gammal, bosatt  i Lund 
och har sedan 2014 varit ledamot 
i Delvators styrelse. Han kommer 
närmast från en tjänst på Somfy 
Sweden AB där han varit VD un-
der mer än elva år. 

Åkerströms, en del av Allgongrup-
pen, har nyligen erhållit en order 
om 400 TSEK. Ordern kommer 
från en internationell ståltillverkare 
med verksamheter i 43 länder och 
rör ett utbyte av befintliga, äldre 
radiosystem till Åkerströms säkra 
och robusta Remotus Era system. 
Den första installationen har skett i 
Sverige under mars månad.

“Vi levererar säkra och tillför-
litliga radiostyrningsprodukter 
och lösningar av mycket hög kva-
lité, något som är avgörande för 
våra kunder”, säger Anna Stiwne, 
VP Sales. “Den här orden vittnar 
om att vi är en långsiktig leveran-
tör som får förnyat förtroende hos 
våra större kunder, något som vi 
är stolta och glada över.”  

www.akerstroms.se

Case, Doosan samt Atlas Copcos 
generalagent Maskinia jobbar 
kontinuerligt med att bygga ut 
nätverket med försäljningsställen 
och serviceverkstäder i Sverige. 
Nu utökas detta tack vare att 
Jämt-Maskin blir återförsäljare 
för samtliga märken i Jämtlands 
län.

Jämt-Maskin har sedan 1984 
varit aktiva inom främst lant-
bruksmaskiner, bland annat som 
återförsäljare av Massey-Ferguson 
och senare byggt på med bland 
annat Wille-redskapsbärare samt 
en mängd olika redskap tillhö-
rande dessa märken. Att man nu 
söker sig vidare till entreprenad 
beror på att man vill bredda och 
utöka sortimentet till sina kunder 
och då främst avseende större en-
treprenadmaskiner.

I dagsläget finns verkstad med 
fältservicedel och denna kommer 
att utnyttjas för att även stötta 
kunder i entreprenadsektorn. Pla-
ner finns på att ytterligare förstär-

ka servicesidan och tillsammans 
med tidigare etablerad service-
lämnare, Wagelins Entreprenad, 
finns goda förutsättningar att 
möta upp behovet och ge kunder-
na bästa möjliga eftermarknad, 
vilket skapar en trygg maskinaffär.

Ägarna till Jämt-Maskin, Niclas 
och Henric Olsson, kommer att 
ansvara för försäljning av de tre 
märkena på distriktet och de är 
triggade för uppdraget.

Maskinia har varit generala-
gent för Case sedan 2012, Doosan 
sedan 1990 och Atlas Copco sedan 
2016. Maskinia har alltid strävat 
efter största möjliga närhet mel-
lan kunder och företagets repre-
sentanter. Maskinia skapar denna 
närhet dels genom egna säljkon-
tor och serviceverkstäder och dels 
genom att samarbeta med åter-
försäljare samt servicepartners. 
Maskinia utvecklar kontinuerligt 
försäljnings- och servicenätverket 
i Sverige och arbetet kommer att 
fortgå.

MASKINIA startar samarbete 
med Jämt-Maskin AB i Östersund

Peab Anläggning gör en stor ut-
bildningsinsats under 2018 där ett 
tusental yrkesarbetare kommer att 
utbildas i arbete med motorkap 
och vilka risker det medför. Peab 
Anläggning vill givetvis säkerställa 
en adekvat utbildningsnivå, och 
har efter utvärdering av flertalet 
aktörer valt att samarbeta med 
Hilti som utbildningspartner.

”Hiltis unika upplägg med ar-
betsplatsbaserade utbildningar 
och minskat produktionsbortfall 
har varit en avgörande faktor för 
Peabs’s val”, säger Anna Kittel, 
produktchef för Hälsa, Säkerhet & 
Miljö (HSE) på Hilti.

Arbetsmiljöverket har hittills 
konstaterat ett 40-tal allvarliga 
olyckor med motorkap i bran-
schen och en underliggande or-
sak till skadeproblematiken är att 
verktygen ofta används av perso-
ner utan relevant utbildning.

Arbetsmiljö och säkerhet är ett 
av Peab’s viktigaste fokusområ-

den och Peab Anläggning har valt 
att utbilda samtlig personal som 
handhar motorkap som ett steg i 
deras nollvision gällande arbets-
platsolyckor.

”Det är alltid uppmuntrande 
att samarbeta med aktörer som 
inte bara följer lagkrav utan går 
sin egen väg och sätter arbetsmil-
jön och säkerheten för sina an-
ställda främst”, säger Anna Kittel.

Peab Anläggning ingår i Peab-
koncernen som är ett av Nordens 
ledande bygg- och anläggningsfö-
retag med cirka 15.000 anställda 
och en omsättning på 49 miljar-
der kronor.

Under 2017 utbildade Hilti 
drygt 4000 medarbetare på cirka 
200 företag runt om i Sverige. 
Arbetsmiljöutbildningarna riktar 
sig till yrkesarbetare, platschefer 
och arbetsledare. Och innefattar 
i dagsläget sex stycken arbetsmil-
jöutbildningar med fokus på bl. a. 
kvartsdamm.

Husqvarna Groups Construc-
tion-division har tecknat avtal 
om förvärv av Atlas Copcos Light 
Compaction & Concrete Equip-
ment-verksamheten.

”Atlas Copcos Light Compac-
tion & Concrete Equipment-
verksamhet passar bra i Hus-
qvarna Constructions strategi 
för att expandera djupare i mark-
nadssegmentet för betongytor 
och golv”, säger Kai Wärn, VD 
och koncernchef för Husqvarna 
Group. ”Förvärvet kommer yt-
terligare stärka vår ledarskaps-
position inom detta segment och 
komplettera de övriga nyliga för-
värven. Strategiskt stödjer upp-
byggandet av detta område också 
vår övergripande ambition att 
öka Construction-Divisionens 
del av Husqvarna Group.”

”Vi är kända för att skapa inn-
ovativa, integrerade kundcen-
trerade lösningar med fokus på 
kundproduktivitet. Atlas Copcos 
lätta markkomprimerings- och 
betongprodukter är logiska kom-
pletteringar av vårt nuvarande 
sortiment inom betongytor och 
golv. Det kommer att göra det 
möjligt för oss att stödja våra 
kunders verksamhet genom 
hela processen vid skapande av 
betonggolv ”, säger Henric An-
dersson, VD för Husqvarna Con-
struction.

Atlas Copco Light Compac-
tion & Concrete Equipment, en 
del av Atlas Copco Power Techni-
que, är världsledande inom detta 
affärssegment och omsatte cirka 
570 miljoner kronor 2016. För-
värvet omfattar bland annat 
produktutbud, verksamhet och 
produktutveckling i Bulgarien 
samt specifika försäljnings- och 
serviceresurser som kommer att 
förstärka Husqvarna Construc-
tions befintliga organisation. Av 
de cirka 200 anställda finns mer-
parten i Bulgarien men också på 
alla andra nyckelmarknader.

”Detta ger oss en bra tillväxt-
möjlighet eftersom lätta produk-
ter för byggnadsindustrin verkli-
gen är Husqvarna Constructions 
kärnkompetens”, förklarar Hen-
ric Andersson. 
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ANDRA ÅRET MED KOMATSU

Richard Häll har tillträtt som ny 
säljare av Hitachi entreprenadma-
skiner, vilket innebär att Delva-
tor nu har tre säljare av Hitachi i 
Stockholmsområdet.

Richard Häll är 44 år gammal och 
har lång erfarenhet av entreprenad-
maskiner och maskinbranschen. 

Han är utbildad elektriker, 
men kom in i maskinbranschen 
när han började sin yrkeskarriär 
som slangmontör hos Hydros-
cand. 

Därefter har han arbetat med 
maskinförsäljning hos LMK Mark-
vårdsmaskiner, Liebherr Sverige, 
Komatsu och Minimaskiner AB 
(Maskino) i Stockholm. Han har 
också en examen i marknadseko-
nomi från IHM Business School.

“När jag nu börjat sälja Hitachi 

för Delvator, så tycker jag att jag 
äntligen hittat rätt. Under tiden 
som maskinsäljare har min erfa-
renhet varit att de maskinentre-
prenörer som haft minst intresse 
att prova annat märke, är de som 
redan äger en Hitachi. Det är ett 
bra betyg till Hitachi och det har 
jag med mig nu. Det ska bli roligt 
att få representera Hitachi och 
Delvator”, säger han.

Rickard Häll utgår från Delva-
tors försäljningskontor i Arlan-
dastad som nu får dubbelbeman-
ning. Han blir alltså kollega till 
Delvators välkände säljare Håkan 
Svanberg.

I Jordbro söder om Stockholm 
finns dessutom säljaren Lawrence 
Skoglund.

www.delvator.se

DELVATOR UTÖKAR I STOCKHOLM
   

I april 2016 tog Söderberg & Haak 
över agenturen för Komatsu för 
hela Sverige, frånsett försäljning 
till gruvindustrin i Norrbotten, 
som ligger kvar hos tidigare im-
portören Hesselberg Maskin. Sö-
derberg & Haak är inne på andra 
året, tillsammans med Komatsu, 
och har fått en fantastisk start 
med en konjunktur som inte kun-
de ha varit bättre.

Målet är högt satt och man har 
åtta anläggningar, specialiserade 
för tung entreprenad, 12 regions-
säljare för enbart Komatsu, och 
tillsammans med totalt 40 återför-
säljare där man marknadsför och 
underhåller mini-/midigrävma-
skiner samt hjullastare upp till 15 
ton. Ungefär hälften är Söderberg 
& Haaks egna anläggningar och 
andra hälften privata handlare. En 
ny anläggning har precis öppnat i 
Karlstad och inom några månader 
invigs helt nya lokaler, en anlägg-

ning i Rosersberg i Stockholm.
Söderberg & Haak är mer än 

150 år gammalt och att bygga upp 
ett varumärke är inget nytt för fö-
retaget. När Söderberg & Haak ser 
Komatsus långsiktiga arbete med 
distributörer i andra länder, och 
ser till sin gemensamma långsik-
tiga plan, så har man en mycket 
spännande framtid framför sig. 
Förutom grävmaskiner och hjul-
lastare säljer man bandschaktare, 
dumprar, tipptruckar och riv-
ningsmaskiner, där man bara bör-
jat skrapa på ytan. Försäljningsök-
ningen av mini- och midigrävare, 
som stadigt ökat i Sverige under 
flera år, skall man också vara med 
på och man introducerade Komat-
sus sortiment 2016.

Dock har tidigare försäljning 
och marknadsföring av Komatsu 
i Sverige varit låg i många år och 
det tar tid att vända trenden. Man 
ser att, även med ett känt och 

kvalitativt märke, så är sättet hur 
en tillverkare distribuerar sin pro-
dukt avgörande. “Vi ser hur vik-
tigt det är att ha en rikstäckande 
service och att eftermarknaden 
fungerar i hela landet, då kunder 
ofta flyttar sina maskiner till olika 
jobb och projekt. Även vikten av 
att nya maskiner, i de vanligaste 
storlekarna, alltid finns tillgäng-
liga för snabb leverans.

Med vår långa erfarenhet vet vi 
hur viktigt det är med olika sup-
portfunktioner och ständig per-
sonalutbildning, på både service 
och försäljning, för att bli fram-
gångsrika i en tuff marknad. Som 
för alla andra i branschen är det 
svårt att hitta personal i alla funk-
tioner, precis som det är svårt för 
våra kunder att hitta förare till sina 
maskiner. Hur vi löser detta, tror vi 
är en av de största utmaningarna vi 
har i vår bransch”, sager Wreter.

www.sodhaak.se

Smålands Traktor AB, som har 
anläggningar på Propellervägen, 
söder om Kalmar Flygplats samt 
i Frödinge i norra delen av länet, 
byter nu namn till Söderberg & 
Haak Öst AB.

Namnändringen innebär ingen 
förändring i verksamheten utan är 
snarare en följd av att huvudäga-
ren ändrat strategi beträffande sin 
försäljningsorganisation i landet. 
Detta innebär att Söderberg & 
Haak kommer att bli en del av fö-
retagsnamnet på de anläggningar 
där Söderberg & Haak är huvudä-
gare i bolagen.

Jörgen Bogren, verksamhetsle-
dare och tillika delägare i bolaget, 
kommenterar: ”Vi kommer inte 
att ändra något i vår bemanning 
eller lokala förankring, men vi ser 
det naturligtvis som en fördel att 
ingå i Söderberg & Haak-gruppen 
med den finansiella styrka och öv-
riga synergier det ger. Med namn-
bytet blir vår tillhörighet tydligare 
och det tror jag är bra för både 
kunder och leverantörer”. 

Smålands Traktor AB 
namnändrar till 
Söderberg & Haak Öst AB

Den svenska råstålsproduktionen 
uppgick till 417 tusen ton under 
oktober 2017. Det är en ökning 
med 12,7 procent jämfört med 
samma månad 2016, visar statistik 
från Jernkontoret.

Hittills under 2017 har det pro-
ducerats 4 316 tusen ton råstål i 
Sverige. Det innebär att den totala 
produktionen ökat med två pro-
cent jämfört med samma period 
2016.

“Uppgången i produktion i 
november jämfört med samma 
period föregående år är positivt”, 
säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkon-
toret.

Produktionsstatistiken sam-
manställs med siffror från 10 stål-
tillverkare i Sverige.

Stålproduktionen ökade

Företag i byggbran-
schen tar krafttag 
mot jargongen
Hilti bjuder in till workshops 
kring en öppnare byggbransch 
på sitt huvudkontor i Arlöv. Den 
första är helt vigd åt medarbetare i 
byggbranschen och ägde rum den 
28 februari. Den andra vänder sig 
till beslutsfattarna i branschen 
och hölls den 21 mars.

Många företag inom byggbran-
schen jobbar idag för bättre inklu-
dering och ökad mångfald. Trots 
detta upplever de flesta kvinnliga 
medarbetare att de fortfarande 
möts av fördomar, nedlåtande 
kommentarer och i vissa fall även 
trakasserier. För snabbare föränd-
ring krävs samarbete över före-
tagsgränser.

Vid dessa tillfällen delades 
såväl negativa erfarenheter som 
succéhistorier för att få en aktu-
ell och samlad bild av situationen 
idag. 

Alla deltagare gick därifrån 
med tips och råd de kan använda 
i sitt dagliga arbete, dels genom 
att lära av varandra men också 
från föreläsning av Stoppa Ma-
chokulturen och fackförbundet 
Byggnads.

Självklart var deltagandet kost-
nadsfritt och Hilti bjöd på frukost. 
Dock krävdes anmälan till eventet. 



HÅLTAGARNAS FAVORIT

 SENASTE PRODUKTIONSTEKNIKEN

  FÖR POSITIONERADE DIAMANTER

 EUROPEISKA DIAMANTER MED HÖGSTA

  KVALITÉ

 FÖR GOLV- OCH VÄGGSÅGAR

  12MM SEGMENTHÖJD

PRO3

Drome AB    Drome AB
Växtorpsvägen 6   Saldovägen 2
51461 Dalstorp   175 62 Järfälla
Tel: 0705-21 62 46   Tel: 0737-28 05 71
info@drome.se   Stefan Alhall

SNABB AVVERKNING

 GRYM LIVSLÄNGD
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Vattenbilning är numera en väl beprövad 
metod som får ett allt starkare fotfäste 
även bland vanliga rivare och håltagare. 

Brokks förvärv av tillverkaren Aquajet Systems 
var ett viktigt led i vattenbilningsteknikens in-
steg bland rivare och håltagare och det finns en 
enorm utvecklingspotential.

AQUAJET FYLLER 30 ÅR 
OCH FIRAR MED NYHETER
I år firar Aquajet 30 år. Firandet kommer att 
vara en väsentlig del av företagets Hydrode-
molition Days i april som PD kommer att vara 
med på. Under evenemanget i Holsbybrunn 
kommer Aquajet att avslöja flera nya banbry-
tande produkter och därigenom stärka sin 
position ytterligare som den ledande leveran-
tören av säker och hållbar vattenbilningsut-
rustning.

EN SVENSK FRAMGÅNGSHISTORIA
Aquajet Systems berättelse börjar som ett en-
treprenadföretag inom vattenbilning i ett av 
de mest innovativa och tekniskt länderna i 
världen. Några av de entreprenörer som inled-
de resan finns fortfarande hos företaget idag. 
“De började som ambitiösa visionärer och lan-
dade som globala ledare. Under 2018 fortsätter 
historien och nu skriver vi ett helt nytt kapitel 
i historien om vattenbilning”, säger Roger Si-
monsson som är VD för Aquajet Systems.

Under åren har Aquajet tillverkat några av 
branschens mest avancerade, mångsidiga och 
hållbara hydrodemolitionsprodukter. Aqua 
Cutter 410A, Aqua Cutter 710V, Power Pack 
ECOSILENCE och det hållbara vattenrenings-

VATTENBILNINGSSPECIALEN 2018
Då var det dags igen att ta en djupdykning i den svenska 
vattenbilningsbranschen. Mycket har hänt det senaste åren 
och våren blir intensiv med mycket jobb och nya produkter.

systemet EcoClear är bara några exempel på 
produkter som förändrade spelet när de in-
troducerades. Sedan 1988 har Aquajet förfinat 
och omdefinierat tekniken flera gånger. Aqua-
jet har också gett branschen ett antal tekniska 
innovationer som Evolution Control System, 
Equal Distance System och Intelligent Sensing 
Control. Idag har Aquajet många unika och pa-
tenterade lösningar inom sina produkter.

PREMIÄR FÖR NYA PRODUKTER
30-årsjubileumet kommer att vara under hela 
året men firandet kommer att hållas under 
Aquajets Hydrodemolition Days i april. Som 
vanligt kommer huvudkontoret i Holsbybrunn 
att fyllas med hundratals människor från olika 
länder runt om i världen. I år kommer besö-
karna att få en riktig genomkörare. Aquajet 
introducerar en serie nya produkter som kom-
mer att förändra operatörens uppfattning om 
säkerhet, hållbarhet och effektiv vattenbilning. 

“Just nu är mina läppar förseglade men jag 
kan försäkra PDs läsare att våra nya produkter 
kommer att bli något speciellt. Vi introducerar 
banbrytande produkter för att leverera ännu 
bättre prestanda och produktivitet. Det är avan-
cerad teknik som gör driften snabbare, säkrare 
och lättare än någonsin”, säger Simonsson.

NYA AQUA SPINE
En ny applikation som Simonsson kan prata 
om redan nu är Aquajet Systems AquaSpine. 

Aqua Spine är det multimodulära systemet 
som använder högtrycksvattenstrålar för att 
exakt avlägsna betong från ytor som kan vara 
otillgängliga för traditionella vattenbilningsro-
botar. Aqua Spine är perfekt för bearbetning av 
betong vid land- och offshorebyggande såväl 
som i kraftstationer och kärnkraftverk.

Vattenbilningsutrustningen använder hög-
trycksvattenstrålar för att exakt avlägsna den 
skadade betongen och lämna en frisk yta, fri 
från mikrosprickor för god vidhäftning av ny 
betong. Aquajet har utformat Aqua Spine 
som ett multimodulärt system med en enda 
matningsbalk för att säkerställa anpassnings-
förmåga till olika applikationer. Systemet är 
anpassningsbart från 1 till 6 meter och fung-
erar bra i tillämpningar vid vägar och broar, 
vattenkraftverk och kärnkraftverk och rivning 
under vattenytan. Den modulära designen gör 
att Aqua Spine kan komma in i svåråtkomliga 
hörn, där golv och vägg möts, för att avlägsna 
betong utan användning av handlans. En Aqua 
Cutter robot eller standard Power Control 
Unit styr Aqua Spine. En separat Power Pack 
innehåller allt som behövs för jobbet. 

Vid arbete på plana ytor bultas modulsyste-
met på väggar, golv eller tak. För ökad mång-
sidighet kan hydrauliska plattformar, kranar 
och byggnadsställningar underlätta för Aqua 
Spine. Systemet fungerar också väl under vatt-
net på exempelvis bryggpelare med Aquajets 
Circular Power Head. 360-gradersringen kan 
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Conjet är en annan viktig och välkänd aktör 
inom tillverkning av förstklassig vattenbilnings-
utrustning. Just nu ingår företagets maskiner 

i ett prestigefullt jobb i Rotterdam, Nederländerna. 
Maastunneln som går under vattnet i Rotterdam i 
byggdes med hjälp av gigantiska nedsänkta rör och 
färdigställdes 1942. 

Denna byggnadsmetod involverade separata delar 
av tunneln som byggdes i en torrdocka och flyttade 
sedan på plats och sänktes i en grävd fåra i flodbotten. 
Maastunnel var världens första rektangulära undervat-
tenstunnel byggd på detta sätt. 

Efter många år har tunneln genomgått en kraftig 
renovering, med en ny Conjet Robot 557 som används 
för att renovera betonggolvets översta lager. 

FÖRFALLEN BETONG
Med tiden har tryck och fuktighet gjort sitt på Maastun-
nel. För några år sedan upptäckte tunnelexperter att 
tunnelns betongstruktur hade förfallit. Dessutom måste 
Maastunnel från 2019 följa de senaste EU-reglerna 
för säkerhet i tunnlar. Detta innebar att en  fullständig 
tunnelrenovering behövdes för att uppfylla moderna 
krav på tunnelns säkerhet och effektivitet. Den 3 juli 
2017 började storskalig renovering och restaurering av 
Maastunnel. Arbetet utfördes i två delar. 

En viktig uppgift i projektet är att renovera tunnelns 
en meter tjocka betonggolv som ligger 1,5 meter under 
vägen. Toppskiktet, med en tjocklek mellan 120 och 150 
mm, måste avlägsnas med vattenbilning och ersättas 
med ny betong, med den befintliga armeringen intakt.

Totalt har cirka 550 kubikmeter betong avlägsnats 
från tunnelbanans 570 meter långa och 6,8 meter 
breda betonggolv. Så snart den skadade betongen 
avlägsnat och armeringen rensats från rost hälldes ny 
betong på plats.

Jobbet tilldelas den nederländska betong- och 
renoveringsentreprenören, Hompert-Renes B.V., som 
är en entreprenör specialiserad på just vattenbilning. 
Denna metod valdes som den mest genomförbara 
och effektiva rivningsmetoden på grund av kravet på 
låga halter av buller och dammutsläpp. Dessutom, för 
att undvika sprickor i tunnelstrukturen, kommer den 
ursprungliga armeringen automatiskt att rengöras från 
rost tack vare vattenbilningsprocessen.

Medan den faktiska vattenbilningen är ganska 
enkel med standardroboten Conjet 557 är logistiken i 
operationen ganska komplicerad och omfattande. Detta 
beror på att man måste nå 94-sektionerna av tunneln 
med speciellt konstruerade broar, gå fram och tillbaka 
och ta bort den rivna betongen ur tunneln. Vattenbilning 
har visat sig vara det mest lämpade sättet att effektivt 
hantera tunnelrenoveringen, och användningen av 
Conjet-robotarna har säkertställt att själva rivningen 
fungerat utan missöden och med hög effektivitet.

www.conjet.com

slingra sig runt pelare av vilken diameter som 
helst, vilket gör att Aqua Spine kan fungera 
utan att behöva flyttas. Oavsett stöd eller ut-
rymme flyttar sig Aqua Spine därefter för att 
avlägsna betong utan att skada armeringen. 
Aqua Spine kan monteras och modifieras för 
en rad olika uppgifter baserat på specifika-
tioner. Entreprenörer kan ändra längden och 
bredden av Aqua Spine genom att lägga till el-
ler ta bort så kallade ryggradssektioner.

Systemet levereras med två utbytbara räls-
system: Dual och Triple. Det mindre Dual-
systemet fungerar bäst i begränsade områden 
när det är anslutet till en ställnings flera fäst-
punkter. Triple systemet används när Aqua 
Spine placeras horisontellt eller fristående. 
Det fungerar bra för en längre spännvidder, 
som kan vara upp till 6 meter och behöver 
inte ytterligare stöd. Aqua Spine tar några tim-
mar att sätta upp. Standardinställningen, med 
trehjulsdrift i maxkonfiguration, gör att Aqua 
Spine kan avverka cirka 194 kvadratmeter be-
tong innan den behöver flyttas. Aqua Spine 
hanterar samma tryck och flöde som Aqua 
Cutter-robotarna vilket är mellan 15 000 till 40 
000 psi.

www.aquajet.se

VÅRA ENTREPRENÖRER
Så över till de företag som rent praktiskt erbju-
der vattenbilningstjänster i Sverige. Under de 
dryga 22 år som Professionell 
Demolering publicerat Vat-
tenbilningsspecialen har kan-
ske antalet entreprenörer inte 
precis exploderat i antal. Men 
med tanke på att det är en så 
pass nischad verksamhet så har 
ändå antalet ökat en hel del 
procentuellt. PD började pu-
blicera Vattenbilningsspecialen 
1995 och då fanns mellan 3 till 
5 entreprenörer inom området. 
NCC Waterjet, idag Water-
jet Entreprenad, dominerade 
marknaden på den tiden. Idag 
finns mellan 10 till 12 företag 

som professionellt arbetar med tung vatten-
bilning, det vill säga att man arbetar med vat-
tenbilningsrobotar och ramsystem samt i vissa 
fall även handlansar. Till dessa skall ytterligare 
kanske ett 20-tal företag läggas som utför vat-
tenbilningstjänster med handlans. Vad som 
dock är lite anmärkningsvärt är att en del en-
treprenörer är ganska motvilliga till att berätta 
om sin verksamhet i temaartikeln och så har 
det varit nästa alltid. Kanske något som tyder 
på en tuff konkurrenssituation mellan landets 
aktörer.

WATERJET ENTREPRENAD AB
Waterjet Entreprenad AB har sina rötter i fö-
retaget NCC Waterjet. Ansvarig för verksam-
het då som nu är Tomas Åberg som kanske får 
betecknas lite som “Mr Hydrodemolition” i 
entreprenadledet. Thomas har hållit på länge 
men har många duktiga kollegor i sin stab.

Waterjet Entreprenad består idag av två bo-
lag, Waterjet Entreprenad i Stockholm AB och 
Waterjet Entreprenad i Karlstad AB. Verksam-
heten i Stockholm ägs idag av Tomas Åberg 
och André Jansson och sysselsätter 8-10 an-
ställda. Omsättningen ligger på cirka 25Mkr. 
Verksamheten i Karlstad ägs av Tomas Åberg 
och omsätter också omkring 25 Mkr samt sys-
selsätter mellan 8-10 personer. De tjänster 
man erbjuder är alla typer av vattenbilningsen-
treprenad inom bygg, anläggning och industri. 
Karlstad-bolaget arbetar även med industrisa-
nering.

Man arbetar geografiskt över hela Sverige 
och Norge. I Norge har man även ett separat 
bolag, Waterjet AS.

Kunderna i Stockholmsområdet är främst 
byggföretag och ute i landet och även i Norge 
är det främst de större entreprenadbolagen. 
Bolaget i Karlstad arbetar en hel del med in-
dustrin som exempelvis pappersbruken som 
Stora Enso samt på olika kraftstationer.

Maskinparken för Waterjet Entreprenad 
består idag av omkring 10 stycken robotar, 
sex olika geijdersystem, 20 stycken stora hög-
tryckspumpar och nio handlanspumpar.

Uppdatering av maskinparken sker konti-
nuerligt och under den senaste tolvmånaders-
period har man lagt ner en hel del resurser på 
att förnya och renovera upp befintliga maski-
ner.

Conjet en del i renoveringen 
av Europas första sänktunnel



• Betongsåg med 150 mm skärdjup
• Godkänd för kombinationen vatten/el
• Enkel och säker att använda
• Elektroniskt överbelastningsskydd
• Stark 3200 W (16A)
• Max klingdiameter Ø 406 mm
• Tålig och servicevänlig
• Låg vikt (9,6 kg)

PERFEKT!
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Vill du se mer av sågen så 
scanna QR-koden.
Observera att slätsågning 
ej är tillåtet inom EU.
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Vi kan utföra de stora komplexa 
projekten likväl som de små 
brinnade akuta uppdragen.
Vår erfarenhet ger oss fördelar 
då vi alltid strävar efter att hitta 
de bästa lösningarna till varje 
enskilt projekt.
Vi kan vattenbilning! 

Läs mer och kontakta oss gärna:
www.waterjetentreprenad.se

Waterjet är Er självklara 
vattenbilningsentreprenör

STOCKHOLM
Tel: 010-330 04 22
Cementvägen 35
136 50 Jordbro

KARLSTAD
Tel: 010-330 04 22 
Sunnanvindsgatan 2 
652 21 Karlstad
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Vad gäller uppdragen så finns det mängder 
av uppdrag att prata om men bland de större 
jobben kan nämnas vattenbilningsentreprena-
der längs Saltsjöbanan när stationer och per-
ronger har renoverats. Just nu pågår vatten-
bilning vid Serges Torg i Stockholm samt ett 
antal jobb vid parkeringsgarage.

André Jansson vid Waterjet Entreprenad i 
Stockholm berättade att orderingången ser bra 
ut för 2018, faktiskt bättre än 2017 om man ser 
till förfrågningarna. André berättar också att 
man är noga med att kontinuerligt utbilda sin 
personal i handhavande, säkerhet och arbets-
miljö. “Vi följer noga de direktiv och bestäm-
melser som gäller både ifråga om maskiner och 
miljö”, säger André.

www.waterjetentreprenad.se

SVENSK VATTENBILNINGSTEKNIK AB
Svensk Vattenbilningsteknik bör betecknas 
som landets äldsta vattenbilningsentreprenör 
och grundades redan 1986. Ägarna av bolaget är 
bröderna Carl Gustaf Andersson, Per Åke An-
dersson och Jan Ola Andersson. Omsättningen 
i bolaget ligger på cirka 16 Mkr och man syssel-
sätter tio personer. Bolaget arbetar med avan-
cerade vattenbilningstjänster inom företrädes-
vis hamnområden och kärnkaftverk. Men man 
utför även ibland mera traditionella vattenbil-
ningsuppdrag. Det geografiska arbetsområdet 
är främst södra Sverige och stora kunder är Gö-
teborgs Hamn, Vattenfall och Preem.

Aktuella projekt just nu är renovering av 
flertalet kajer, bilning i kylvattentunnlar inom 
kärnkraftsindustrin, bilning av isskydd på be-
tongpålar med mera. Man har nyligen påbörjat 
ett fyra år långt projekt där undersidan av kaj-
däck ska vattenbilas.

Vattenbilning i ett åtta meter djupt 
och trångt schakt. Här får man inte 
lida av cellskräck.

Pågående riggning inför bilning av 
undersida kajdäck.

geografiska arbetsområdet är framförallt Mel-
lansverige.

Uppdragsgivarna är framförallt Bostads-
rättsföreningar, Fastighetsbolag, Stat och 
Kommun samt större och mindre bygg- och 
anläggningsbolag.

Ifråga om maskinpark förfogar man över 
åtta robotar, fem ramsystem, sju stycken flö-
despumpar, nio handlansenheter, tre torrsu-
gar, tre kranbilar och diverse andra minima-
skiner som minigrävare, kompaktlastare och 
konventionella grävmaskiner.

Under det senaste året har man förvärvat 
en ny kranbil.

Exempel på utförda och pågående projekt 
är ett antal totalentreprenader av parkerings-
garage, fogbyten samt tillverkning av belys-
ningskonsoler samt montering av fuktskydd 
på Essingeleden, broreparation på Drottning-
holmsvägen i Alvik samt vattenbilning vid att 
antal vatten- och vindkraftverk ute i landet.

Vad gäller konjunkturerna så upplever BVA 
att 2018 börjat starkt med många förfrågning-
ar, full beläggning och det ser bra ut framöver. 
Andreas Nordström på BVA Group berättar 
att man är noga med att kontinuerligt skapa 
rutiner inom bolaget som svarar upp mot nya 
regler och direktiv. “Säkerhetsrutinerna inom 
företaget är väldigt viktigt för oss och lite av 
vårt signum. Säkerheten måste alltid vara på 
topp både med tanke på våra anställda och 
våra kunder för att kunna leverera högkvalita-
tiva tjänster”, säger Andreas.

Maskinparken består i nuläget av tio kom-
pletta utrustningar för alla typer av arbeten.

Carl Gustaf Andersson kommenterar att 
konjunkturen är till största delen oförändrad 
från tidigare år med god tillgång på uppdrag. 
SVTs spjutspetskompetens inom en small 
nisch har naturligtvis betydelse för tillgången 
på jobb. Carl Gustaf nämner dock att han ser 
på sikt en minskning av arbetena inom kärn-
kraftsindustrin på grund av kommande pla-
nerade nedläggningar av Ringhals och Okg 
(Oskarshamn kärnkraftverk). Vad gäller värdet 
av att anpassa verksamheten till nya regler 
och förordningar så är det främst på grund av 
skärpta miljökrav som SVT kontinuerligt in-
vesterar i nya och miljögodkända utrustningar 
och fordon.

www.svenskvattenbilningsteknik.se

BVA GROUP AB
Ett bolag med starkt fäste i Mellansverige se-
dan många år tillbaka är BVA Group som ägs 
av BVA Holding. Bolaget grundades 2013 men 
bolagets personal har arbetat med vattenbil-
ning under många år innan det i andra bolags-
konstellationer. Omsättningen ligger på cirka 
70 Mkr och man sysselsätter cirka 30 personer. 
Man har kontor i Bromma och Karlstad. Det 
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Den 7 februari i år möttes den svenska 
håltagningsbranschen av det tråkiga 
beskedet  att Curt Sundqvist gått ur 
tiden 77 år gammal. Begravningen 
hölls den 19 februari i Jönköping där 
Curt bott under större delen av sitt liv 
trots att han ursprungligen kom från 
Dalarna. Vi har vid många tillfällen un-
der åren skrivit om Curts betydelse för 
den svenska håltagningsbranschen och 
i PD 2-2015 publicerade vi ett större 
reportage om Curt och hans fru Ingvor. 

Curt var med och byggde upp 
den svenska håltagningsbranschen 
med framförallt sitt bolag Dimas 
som han grundade tillsammans med 
Owe Persson. Owe har tyvärr också 
lämnat jordelivet i slutet av 2016 
och som vi skrev om i PD 4-2016. 
Större delen av sitt yrkesverksamma 
liv ägnade Curt åt att utveckla och 
tillverka diamantverktyg och maskiner 
för betonghåltagning. Bolaget Dimas, 
som officiellt grundades 1972, hade en 
fantastisk utveckling och blev snabbt 
marknadsledande i Norden och det 
dröjde inte länge förrän man började 
exportera sina produkter till alla konti-
nenter i världen. Ganska snart öppnade 
man även egna dotterbolag i ett flertal 
länder. Dimas satte den svenska be-
tonghåltagningsteknologin på kartan 
och många andra duktiga tillverkare 
har följt i spåren efter Dimas, inte bara 
från Sverige utan flera andra länders 
tillverkare. Året 1987 förvärvade 
dåvarande Electrolux Dimas hela verk-
samhet men Curt skulle arbeta vidare 
som VD för verksamheten fram till sin 
pensionering 1998. Idag utgör Dimas 
och Partner grunden i det som idag 
heter Husqvarna Construction Products 
och som bedöms vara världens största 
tillverkare av diamantverktyg och 
betonghåltagningsprodukter. Tillverk-
ningen i Jönköping är fortfarande ett 
viktigt nav i verksamheten.

Vi minns Curt med värme. Hans 
gemytliga framtoning men också hans 
tydlighet och fasta beslutsamhet i hur 
han drev Dimas från den allra första 
början. Professionell Demolering vill 
med dessa ord rikta stor tacksamhet 
för hur Curt berikat den svenska hål-
tagningsbranschen och lysa frid över 
hans minne. Det är vår fulla övertygelse 
att Curt har fått frid och befinner sig nu 
på en bättre plats.

Jan Hermansson

Curt Sundqvist 
1940 – 2018
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H itachi Power Tools satsar kraftfullt på 
batteridrivna verktyg. Och man lanserar 
nu två nya 18V- och kolborstfria stom-

spikverktyg: NR1890DBCL och NR1890DBRL. 
De nya verktygen eliminerar behovet av luft-
slangar, kompressorer och gaspatroner.

De är designade för yrkesbruk och hante-
ras som luftdrivna spikverktyg för till exempel 
sammanfogning av träkonstruktioner, regel-
verk och fasadklädnad. 

Båda verktygen är byggda i grunden på 
samma sätt och med samma kvalitet som de 

pneumatiska maskinerna. Men de är dess-
utom utrustade med Hitachis unika och pa-
tenterade Air Spring Drive System, ett system 
med komprimerad luft som reducerar både 
rekyl och ljudnivå.

Hitachis Air Spring Drive System använder 
inkapslad tryckluft för att driva varje spik. Det 
resulterar i omedelbar avskjutning och ger en 
hastighet upp till två spikar per sekund, eller 
upp till cirka 700 spik med ett fulladdat 5,0Ah 
batteri. 

Underhållet blir också enklare då ingen 
schematisk rengöring krävs. Prestandan är 
konsekvent även vid låga omgivningstempera-
turer eller hög höjd.

Båda verktygen är utrustade med säker-
hetsspärr som förhindrar oavsiktlig avfyrning 
samt indikator för magasinpåfyllning. De är 
inställbara för enkel- eller serieskott. 

De har också integrerat LED-ljus som lyser 
upp arbetsområdet, bälteskrok samt en ut-
märkt balans och Hitachis välkända ergono-
miska grepp. 

Båda spikverktygen har kol-
borstfri motor, som ger verk-
tyget längre livslängd 
och högre kapacitet 
per laddning. Mo-

NYA HANDHÅLLNA 
MASKINER 2018

torn drivs med Hitachi 18V-batterier med sli-
defäste, vilket ger full kompabilitet inom Hi-
tachis 18V sortiment.

Båda stomspikverktygen finns även till-
gängliga som Tool only, utan batterier, ladda-
re, förvaringsväska och andra tillbehör vilket 
är ett bra och ekonomiskt alternativ för använ-
dare som redan har ett Hitachiverktyg med 
kompatibla 18V-batterier och laddare.

FLEX
Nu expanderar FLEX med två kraftfulla 1300 
watt tigersågar, RS 13-32 och RSP 13-32. Tiger-
sågen RS 13-32 med variabel hastighet och RSP 
13-32 med pendelrörelse har båda en dubbel-
lagrad lyftstångsstyrning med vibrationsba-
lansering för avlastat arbete som ger snabba, 
kraftfulla sågningar även för de tuffaste job-
ben. RSP 13-32 har en steglös pendelinställning 
från 0-3 mm: vridreglage, speciellt lämplig för 
snabb sågning i trä, vilket gör det lättare att av-
lägsna sågspån under ett snabbare arbetsför-
lopp. De nya FLEX sågarna är utrustade med 
ett verktygslöst sågbladssystem för snabbt och 
lätthanterligt byte av blad och för optimal flex-
ibilitet kan sågbladet vridas 180 °. 

Ytterligare alternativ finns då såganhållet 
kan djupjusteras och demonteras helt utan 
verktyg. Med en slaglängd på 32 mm och tom-
gångsslagtal 0-3000/min kan tigersågarna an-
vändas med säkerhet och precision även under 
kritiska ljusförhållanden tack vare det integre-
rade LED-ljuset.

Tigersågarna kontrollerar arbetet med elek-
troniskt konstantvarvtal, hastighetsreglage för 
hastighetsjustering, överbelastningsskydd och 
mjukstart med steglös brytare. Växellådan och 
det ergonomiska handtaget har ett ”non-slip” 
slitstarkt gummiöverdrag för säkert grepp. 
Damm- och stänkskyddad lyftstångsstyrning 
som främjar en lång livslängd även när verkty-
get används ofta.
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Lagom till att våren börjar ge sig till känna langas en rad nya hand-
hållna maskiner ut på marknaden. De flesta av dem eldrivna.



Designed and manufactured by:
Tractive AB I Gjutargatan 54 I 78170 Borlänge I Sweden 

Tel: +46 (0)243 221155 I E-mail: info@tractive.se
www.pentruder.com

Durable Performance 

Utöka ert företags möjligheter inom håltagning. Använd samma 
drivsystem med Pentpak, fjärrkontroll, HF-motor och kablar till 
din väggsåg, vajersåg och heavy duty borrmaskin.  

Alla precisionsdelar tillverkas i vår egen verkstad i Borlänge, i moderna  
produktionsmaskiner och av de bästa europeiska, högvärdigamaterialen.  
Med mer än 35 års erfarenhet av att utveckla och bygga transmissioner och  
betonghåltagningsutrustning vet vi vad som krävs för att skapa hög-
presterande maskiner med lång livslängd.

För mer information besök gärna vår hemsida www.pentruder.com  
 

Ni hittar även oss på facebook: www.facebook.com/pentruder samt  
Instagram: pentruder_official



JACK MIDHAGE
Midhage lanserar  en ny kraftfull handsåg för 
betong: C14.Det är en eldriven handsåg för 
våt- och torrkapning i betong och med ett 
skärdjup på 125 mm (Ø 350 mm). Sågen är en-
kel och snabb att arbeta med och är utrustad 
med ”Intelligent Management System” (IPM) 
som bland annat möjliggör ett större kraft-
uttag från motorn. C14 har låga vibrations-
värden, justerbart klingskydd (hindrar att av-
verkningsmaterialet når operatören) och låga 
decibelnivåer. Dessutom är sågen utrustad 
med löstagbara stödhjul som gör sågningen 
enklare och säkrare. 

Sågen har integrerad vattenförsörjning 
för våtsågning, integrerad jordfelsbrytare och 
överbelastningsskydd. Skyddet sparar många 
onödiga reparationer och ger även en bättre 
livslängd på maskinen. Växelhus och kling-
skydd är tillverkat av magnesium för extra tå-
lighet och låg vikt. C14 har som de flesta andra 
torrkapar uttag för dammsugare. Men med 
det extra tillbehöret ”dammskidan” elimineras 
betongdammet nästan helt vid torrkapning. 
Något som är viktigt för att undvika silikosre-
laterade hälsoproblem. 

Midhage har också inlett ett samarbete med 
en ny maskinleverantör, AGP Power Tools. Fö-
retaget har ett brett maskinprogram anpassat 
för byggnadsindustrin och är sedan många år 
väl etablerade i både USA och i delar av Eu-
ropa. Midhage kommer efter hand att introdu-
cera en stor del av AGP Power Tools maskin-
sortiment. 

Först ut i sortimentet är AGP C16, en elek-
trisk handsåg för våtsågning i betong. Sågen, 
som är CE-märkt och godkänd för vatten/el, 
kan förses med diamantklinga upp till Ø 406 
mm vilket ger ett skärdjup på hela 150 mm. 
Sågen är stark med sina 3200W (16A), den är 
också mycket användarvänlig och servicevän-
lig och har dessutom ett elektroniskt överbe-
lastningsskydd vilket gör att onödiga repara-
tioner undviks. Sågen är konstruerad för hårt 
bruk i tuffa miljöer för att klara de höga krav 
som betonghåltagarna ställer. Klingskydd och 
växelhus är tillverkade i magnesium vilket ger 
låg vikt och hög stryktålighet. 

Vinkeln på klingskyddet är ställbart genom 
ett enkelt handgrepp och har ett fjäderbelastat 

stänkskydd som 
följer underlaget och 

minimerar onödigt stänk. 
Sågens konstruktion gör den 

även mycket enkel att rengöra och 
serva. 

”Vi tror mycket på den här sågen”, berättar 
Peter Petersson på Jack Midhage AB i Göteborg. 

”Sågen håller en hög kvalitet och har ett pris som 
är attraktivt. Vi har redan sålt närmare 120 styck-
en sågar till proffshåltagare som varit mycket 
nöjda med både kapaciteten och säkerheten.”

Midhage introducerar en ny handhållen 
borrmotor för professionell håltagning. Ma-
skinen heter DM6P och är avsedd för borrning 
upp till Ø 100 mm (Ø160 mm vid stativmon-
tage). Borrmotorn är på 2000 W, har tre has-
tigheter och mekanisk slirkoppling. Övriga 
funktioner är bl.a. elektronisk motorstyrning, 
mjukstart, värmeskydd och överbelastnings-
skydd med indikatorlampa. Mjukstart-funk-
tionen låter motorn starta med halv hastighet 
och nå full hastighet efter några sekunder vil-
ket är skonsamt mot motorn samt möjliggör 
större kontroll vid ansättning. Motorhus och 
växellåda är tillverkade i magnesium för mini-
mal vikt och maximal styrka. Metallkonstruk-
tionen ger bättre kylning och ökad hållbarhet.

DM6P är en handhållen maskin i första 
hand men kan självklart monteras på stativ 
för borrning med större dimensioner (upp till 
Ø160 mm). Borranslutningen har både 1-1 / 4 
”UNC och 1/2” fröken. DM6P har maximal sä-
kerhetsstandard vilket naturligtvis inkluderar 
inbyggd jordfelsbrytare.

“Borrmotorn är egentligen ingen nyhet då 
den funnits i drygt två år och är väl beprövad ute 
på Europamarknaden”, berättar Peter Peters-
son. Maskinens funktionalitet, hållbarhet och 
prisbild kommer troligtvis att bli intressant för 
många håltagare. 

”Dessa maskiner är pålitliga, rejäla och ef-
fektiva och uppfyller kraven en proffshåltagare 
ställer på en handhållen maskin. De kommer 
från en av de världsledande maskintillverkar-
na, AGP Power Tools, som även tillverkar våra 
handsågar C14 och C16”, avslutar Peter.

NYA BILNINGSHAMMARE
 FRÅN MILWAUKEE
Milwaukee® fortsätter att utöka det nätdriva 
sortimentet med lanseringen av två nya kraft-
fulla, lätta och lågvibrerande bilningsham-
mare. Den nya bilningshammare K 2500 H 
levererar 64 J slagenergi och är konstruerad för 
de tuffaste rivningsarbetena, samtidigt som vi-
brationerna ligger på låga 4,9 m/s2. Detta värde 
är bland de lägsta som uppmätts i 25-kilosklas-
sen, vilket gör att användaren kan arbeta mer 
än 8 timmar per dag. De nya bilningshammare 
är perfekta för ett stort antal olika tillämp-
ningar såsom väg- och trottoarupptagning, 
asfaltskärning, dikesarbeten, arbete i lera och 
annan hård mark, pålning, grävning för rör- 
och pumpinstallationer, fundamentförstärk-
ningar, vattentätning, förankringsarbeten och 
stampning.

Milwaukee® K 2500 H drivs av en kolborst-
fri motor som i kombination med en service-
fri slagmekanism ger maximal slitstyrka och 
livslängd i tuffa arbetsförhållanden. Det nya 
sortimentet är utrustat med systemet Milwau-
kee® Floating Body AVS som innebär att sorti-
mentet är utrustat med systemet Milwaukee® 
Floating Body AVS som innebär att använda-
ren kan luta sig på maskinen utan att känna 
vibrationerna, vilket ger ett mer bekvämt och 
mindre slitsamt arbete. På så vis kan använda-
ren arbeta hela dagen lång utan att nå farliga 
exponeringsnivåer. Bilningshammare är ut-
rustade med en 10-meterskabel vilket ger en 
möjlig arbetsyta på 314 m2.
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Behöver du lära dig mer om kvartsdamm?
Nu har vi i samarbete med Jobsafe lanserat en utbildning i kvartsdamm.

Gå in på dustcontrol.se för att läsa mer om utbildningen.

Vi ses på Nordbygg 
monter B 10:31

Webbshop Dustcontrol SE Dustcontrol_se
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Vad gäller aktörer som säljer maskiner för 
håltagning på den svenska marknaden 
har vi sett ganska få förändringar de se-

naste 10 till 20 åren. Man skulle kunna säga att 
den senaste uppstickaren var eurodima som 
kämpade tappert under ett antal år mot tung-
viktarna Pentruder, Tyrolit, Husqvarna och 
Hilti. Sedan har vi Jack Midhage AB som säl-
jer Cedima och Brauns maskiner. SDC är som 
bekant återförsäljare för Pentruders maski-
ner i Stockholm och Mälardalen tillsammans 
med Harry Eklund. Levanto säljer Pentruder i 
norra Sverige. Jerneviken Maskin marknadsför 

Den svenska marknaden för vägg- och vajersågar 
är väl etablerad med snudd på samma företag som 
dominerat i årtionden. Att ligga i framkant vad gäller 
teknologi innebär höga startkostnader som hindrar 
nya spelare från att komma in i gamet. Mycket nytt 
väntas från våra tillverkare under 2018.

VÄGGSÅGARNA
tar ett kliv framåt

väggsågar från Demco och vajerså-
gar från Cedima, Gölz och Demco. 
Under en period sålde Levanto Dem-
cos maskiner men inte längre. Dock 
kan man undra vad som gäller avseende 
Demco då bolaget har förvärvats av Hus-
qvarna för en tid sedan.

FÅ NYA AKTÖRER
Sammanfattningsvis är bilden av den svenska 
maskinmarknaden för håltagningsutrustning 
ganska statisk och det har inte hänt jätte-
mycket på senare år. En känsla, som PD re-

gistrerat, är att Pentruder stärkt sin närvaro 
medan Husqvarna, Tyrolit och Hilti tappat en 
aning.
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Få nya aktörer har också dykt upp på den 
internationella arenan. Pentruder, Husqvarna, 
Tyrolit och Hilti rör sig på den internationella 
arenan tillsammans med några ytterligare 
tillverkare som är starka på vissa marknader 
såsom Cedima, Gölz och Dr Schulze. Ameri-
kanska tillverkare håller sig fortsatt på hem-
mamarknaden främst. Det vi ser är att asia-
tiska tillverkare allt oftare gör trevare att sälja 
maskiner i Europa och USA. Främst handlar 
det om borrmaskiner men det finns också 
förekomster av asiatiska vägg- och vajersågar. 
Men vad är nu senaste nytt på marknaden?

NYA WSE1621 FRÅN TYROLIT
Den kanske mest rykande färska nyhet just nu 
är Tyrolits nya stora väggsåg Tyrolit WSE1621 
som lanserades i samband med att engelska 
branschtidningen PDi 1-2018 distribuerades 
i februari. I nuläget har vi inte jättemycket 
teknisk information om sågen. Men WSE1621 
bygger enligt Tyrolit på en helt ny design 
och leverera en mycket god relation mellan 
kraft och vikt. Den är utrustad med en helt 
ny innovativ teknologi för tuffa arbetsupp-
gifter på högsta professionella nivå. Att mon-
tera sågmotorn går snabbt och inga verktyg 
behövs. Den radiostyrda fjärrkontrollen har 
färgdisplay. Toppmodernt och nytt kommuni-
kationsinterface. Sågen är försedd med ett lätt 
och kompakt klingskydd. Sågens upbyggnad 
ger möjlighet till modulär ombyggnad för att 
vidga applikationsspannet ytterligare. Tyrolit 
har valt att fortsätta med en separat power-
pack och sågen beräknas att lanseras under 
sommaren 2018.

www.tyrolit.com 

PENTRUDERS NYA HFI-SYSTEM
Redan förra året berättade vi om en rad nyheter 
från Pentruder. Den nya väggsågen Pentruder 
RS2 har en kraftfull integrerad motor och en 
vikt på endast 23 kg trots dess höga kapacitet. 
Den nya kärnborrmotorn Pentruder MDU3 
har en uteffekt om 10 kW och tillsammans 

med ett helt nyutvecklat, lätt och modulärt 
riggsystem klarar den borrkronor upp till 1000 
mm. Vikten för en MDU3 landar på endast 
13 kg. Lägger man till integrerad, intelligent 
automatisk matning adderas endast 1,5 kg till 
borrmotorn. Samtliga HFi-maskiner (väggsåg, 
borrmotor, kedjesåg samt andra handhållna 
maskiner) kommer att drivas med Pentruders 
nya lilla Pentpak.

Pentruder har alltid användarvänlighet, 
prestanda och tillförlitlighet som sina ledord 
för produktutveckling och design av nya ma-
skiner. Med egenskaper som endast en mycket 
robust flerpolig kontakt på maskinerna och ett 
litet vattentätt Pentpak på ca 10 kg, kommer 
HFi-systemet att avsevärt underlätta det dag-
liga arbetet för professionella håltagare.

Pentruder har efter en lång och omsorgsfull 
utvärdering valt att lämna NTGRA-konceptet 
med helintegrerad elektronik på varje maskin, 
till förmån för ett lättviktigt och långt mer 
modulärt system. HFi-systemet är nästa gene-
rations HF-system att bygga vidare på. Förde-
larna är många, såsom avsevärt mycket lägre 
vikt för varje maskin, ökad modularitet och 
ett komplett och integrerat elektroniskt sä-
kerhetssystem. Den nya HFi-serien lanseras i 
slutet av 2017 och den nya modulära riggen be-
räknas vara färdig för marknadsintroduktion i 
höst. HFi-systemet innebär att Pentruder fort-
sätter att leverera tillförlitlig prestanda med ett 
modulärt system för att skapa ännu mer mer-
värde för professionella betonghåltagare.

Några konkreta exempel på förändringar är 
att den glidande kopplingen som skyddar HF-
motoröverföringen har stärkts med friktions-
skivor i kolfiber. Denna lösning minskar sli-
tage, vilket förlänger slitkopplingens livslängd. 
Glidkopplingen är en viktig del av en väggsåg-
ningsuppställning som gör att operatörerna 
kan fortsätta arbeta, även om bladet har fast-
nat. Allt som behövs är att backa ur klippet och 
fortsätta såga.

Bladflänsens mittskruv är nu tillverkad av 
högkvalitativt rostfritt stål för att eliminera 

risken för korrosion. Alla kontakter är nu för-
seglade för att skydda elektroniken. Tack vare 
de nya konstruktions- och tillverkningsproces-
serna har tillförlitligheten av sågens matnings-
motorer och vattenpassningen på Pentpak 
också förbättrats.

www.pentruder.se

NYA HILTI 
DST 20-CA MED INBYGGD ELBOX
Hilti har nu lanserat väggsågen DST 20-CA 
som inte kräver en separat elbox. Sågen vi-
sades för vissa utvalda vid mässan Bauma för 
ett par år sedan och nu är man alltså redo 
att lansera den. DST 20-CA har ett maximalt 
skärdjup på 720 mm, och erbjuder en 30% ök-
ning av sågsytan jämfört med föregångaren 
modellen DS TS20. Med fjärrkontrollen med 
skärdiameter och den patenterade Cut Assist-
funktionen är systemet lätt att hantera. Andra 
funktioner inkluderar ergonomisk design, en 
integrerad flush-skärande fläns, ett dragstyr-
ningssystem och en kompakt vagn för att flytta 
systemet runt platser. DST 20-CA är helt kom-
patibel med det befintliga sortimentet av Hilti-
väggsågningstillbehör.

www.hilti.com

HUSQVARNA LANSERAR NY 
VAGN FÖR STORA VÄGGSÅGAR
Som svar på kundförfrågningar färdigställer 
Husqvarna Construction Products den seriella 
produktionen av en transportvagn för WS 440 
HF och WS 482 HF väggsågsystem. Det nya till-
behöret är konstruerat för att bära hela sågsyste-
met, inklusive den nya väggsäkringen WSC 40.

”Vi mottog många förfrågningar från en-
treprenörer på en transportvagn som skulle 
hjälpa dem att flytta stora väggsågar och hjälp-
verktyg runt jobbet”, säger Husqvarnas globala 
produktchef Erik Edvardsson. ”På grundval 
av dessa önskemål utvecklade vi vagnen, vars 
vikt med hela väggsågningssystemet, inklusive 
kraftpaket och tillbehör, är 186 kg vid WS 440 
HF och 196 kg för WS 482 HF.”

www.husqvarna.se
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Många europeiska byggmarknader visar fortsatt positiva siffror 
inklusive Sverige och även Frankrike som nu vänt uppåt efter 
många år av nedgång. Detta är något som bådar gott för den 
franska mässan Intermat som slår upp sina portar den 23 april.

PARIS
Möt maskinvåren i

Den stora europeiska mässan i år är utan 
tvekan Intermat i Paris. Mässan arrang-
eras på mässområdet Paris-Nord Exhi-

bition Centre norr om Paris mellan 23-28 april. 
Omkring 1500 företag kommer att ställa ut på 
en yta på 385000 kvm. 

FRANSK MEN 
MED INTERNATIONELL PRÄGEL
Utställarna kommer från ett 40-tal olika länder 
och mer än 70 procent är företag från andra 
länder än Frankrike. Man uppskattar omkring 
183,000 besökare från 167 länder under de sex 

mässdagarna. Uppskattningsvis kommer om-
kring 35 procent av besökarna från Frankrike. 
Mässan spänner över fyra olika produkt- och 
servicesegment vilka är: 

Bygg, anläggning och demolering,
Vägar, krossning och grundförstärkning
Betong och konstruktioner
Lyft, hantering och transport

Totalt spänner mässan över fyra hallar, tre 
utomhusytor och en demonstrationsyta. En av 
utomhusytorna är dedikerad till rivning och 

återvinning. Parallellt med mässan Intermat 
arrangeras också World of Concrete Europe 
som håller till i hall 6 på mässan samt på det 
intilliggande utomhusområdet. 

STORT NYHETSFLÖDE UTLOVAS
För bygg, anläggning och rental finns mycket 
att titta på och mängden nya produkter är 
större i år än tidigare. Framförallt på liftsidan 
kommer många nya maskiner och i år är det 
också dags att lansera motor inom den nya 
emissionsnivån Stage 5. Merparten av motor-
tillverkarna har flaggat för att de kommer att 
visa nya motorer.

Även om Intermat bevisat sig vara en in-
ternationell mässa är det fortsatt de inhemska 
besökarna som dominerar. Omkring 35 pro-
cent av besökarna kommer från Frankrike och 
representeras av totalt 21570 entreprenörer 
som finns i Frankrike vilka tillsammans om-
sätter cirka 230 miljarder Euro. Ungefär 1100 
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PREMIUM vajersågs system med innovativa teknologier 
för avancerade jobb i armerad betong. Pålitlig, slitstark och 
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Hitta mer på www.tyrolitdiamant.se
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Ett urval av utställare på Intermat 2018

entreprenörer beräknas arbeta renodlat eller 
delvis med rivning i Frankrike. Dessa omsätter 
uppskattningsvis nära 10 miljarder Euro. Den 
franska bygg- och anläggningsmarknaden är 
på uppgång efter många år av tillbakagång. Ett 
uppsving som båda gott för att årets Intermat 
kan bli en riktig fullträff.

WOC I FRANSK TAPPNING
Amerikanska mässan World of Concrete 
(WOC) har varit en del av Intermat sedan 
2015 och lockar med sin närvaro en hel del 
lätt utrustning med koppling till framförallt 
betongbearbetningsmaskiner. Inom denna del 
av mässan samlas en hel del tillverkare och le-
verantörer av håltagningsutrustning, betong-
maskiner, lätta handhållna maskiner och ma-
skiner för slipning och polering av betong- och 

stenytor. Utspritt i denna utgåva av tidningen 
hittar du en hel del pressreleaser om produk-
ter som kommer att lanseras på Intermat. Här 
intill finns också ett urval av utställare på In-
termat med koppling till maskinuthyrnings-
branschen.

www.intermat.fr     



SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTERhydroscand.se

 

Arbeta smartare och 
undvik slitageskador 

- Ökad flexibilitet och bättre prestanda   

- Underlättar och eliminerar tunga lyft   

- Precisionstillverkade i Sverige  

SvenskVattenBilningsteknik AB, Box 90, 574 21Vetlanda
Tfn 0383-191 20, www.svenskvattenbilningsteknik.se

Hamnanläggningar och kajer - Vatten-
kraftverk - Kärnkraftverk - Väg- och
järnvägsbroar - Betongpelare
Våra uppdrag – oftast komplicerade och på
svåråtkomliga ställen, kräver stor kom-
petens och specialanpassad utrustning.
Erfarenhet finns efter drygt 25 års
produktion.
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Avancerad
Vattenbilning

Vattenbilning i
Göteborgs Hamn



Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)

www.husqvarnacp.se

Nya Husqvarna K 770. En ikonisk kapmaskin, redan från dag 1. Byggd på årtionden  

av erfarenheter från användare i hela världen. Alla funktioner du uppskattar hos  

föregångarna finns givetvis kvar. Dessutom har K 770 några väl valda nyheter, till  

exempel SmartTension™ som ger drivremmen exakt rätt spänning för maximal livslängd.

Med nya Husqvarna K 770 fortsätter vi traditionen att lansera ikoniska kapmaskiner.  

Precis som vi gjort sedan 1958. 

Power cutters by Husqvarna. For a better way of working. 

HUSQVARNA K 770

Cylindervolym 74 cm³
Motoreffekt 3,7 kW
Klingdiameter 300 / 350 mm
Vikt otankad utan klinga 9,9 / 10,1 kg
Max sågdjup 100 / 125 mm

NYHET!

BEEN
AROUND
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Atlas Copco har utökat sin serie QIS-generatorer 
med ytterligare fem modeller som ger optimal pre-
standa i de mest krävande industrimiljöer. De nya 
generatorerna på från 875 till 1420 kVA som bygger 
vidare på framgången med de ursprungliga QIS-
modellerna erbjuder både låg bullernivå och mo-
duluppbyggnad: 30 procent större innervolym ger 
utrymme för utbyggnad eller tillägg av extra kom-
munikationsmoduler.

QIS-modellerna är avsedda för utomhusinstal-
lation och genomgår marknadens mest grundliga 
testförfaranden, bland annat av beteendet vid ner-
skalning, prestandan i omgivningstemperatur, in-
trängning av vatten och certifiering för vattentät-
het, i kombination med omfattande bullertestning. 
Dessa egenskaper minimerar miljöpåverkan men 
garanterar dessutom prestandan under alla förhål-
landen.

Modellerna ger bränslebesparingar på i genom-
snitt fem procent, är upp till fyra gånger tystare och 
kräver bara en fjärdedel så stor yta som jämförbara 

modeller på marknaden. Alla generatorerna har 
premiummotorer som klarar hög belastning och 
dessutom en IP23-generator med hjälpvindning 
som klarar 300 procent överström under de första 
20 sekunderna. ”Det säkerställer omedelbar start, 
garanterad kraft och prestanda i exakt det ögonblick 
när det behövs”, förklarar Tome.

Generatorernas kompakta design gör dem idea-
liska för internationella transporter, med integrera-
de lyftuttag som underlättar processen.  Dessutom 
går generatorerna att blixtsnabbt att installera och 
börja använda. Alla enheter har spillfri ram som gör 
att vätskor hålls inuti maskinen.

De nya modellerna är QIS 875, QIS 1015, QIS 1115, 
QIS 1250 och QIS 1420. Alla har 500 timmars servi-
ceintervall och är konstruerade för att fungera pålit-
ligt och effektivt både i standby och för stationär pri-
märkraft inom de flesta branscher, från datacenter 
till hälso- och sjukvård, tillverkning, el-, vatten- och 
gasdistribution samt detaljhandel.

www.atlascopco.se

ATLAS COPCO utökar sin serie med QIS-generatorer 

RM 120GO!, kompaktkross med arbetskapacitet 
på upp till 350 ton/timme, är RubbleMasters nya 
flaggskepp. Med detta kraftpaket sätter RM en ny 
standard när det gäller prestanda, enkelt under-
håll, effektivitet och innovativ design. RM 120GO! 
är marknadens mest kompakta kross i sin klass. En 
vibrerande skakinmatning med integrerad försikt 
(grizzly), ger en jämn inmatning och säkerställer ett 
ännu mer homogent slutmaterial. Release-systemet 
förhindrar blockering inuti krossen.

RM 120GO! har tre olika rotorhastigheter och 
kan utrustas med 2 eller 4 slaghammare som snabbt 
och enkelt kan bytas, för olika typer av krossarbeten. 
Maskinen är dessutom utrustad med metallavskil-
jare och dammreduceringssystem (vatten). Som till-
behör finns RM MS125GO!, siktenhet på 5,5m2 samt 
sikt med återföringsband för överstort material som 
matas tillbaka till krossen. Även med vindsikt.

RM 120GO! 

Hitachi är första maskintillverkare som fa-
briksmonterar sensorer som håller koll på mo-
tor- och hydrauloljans kvalitet. Inledningsvis 
är det två grävarmodeller som får utrustningen 
fabriksmonterad. 

Sensorerna (ConSite Oil Sensor) börjar fa-
briksmonteras under 2018. Nyheten gäller till 
en början bandgrävarna av modellerna ZX210-6 
och ZX350-6. Sensorerna monteras i motor och 
hydraulsystem och håller koll på både motor- 
och hydrauloljans kondition.

Sensorerna mäter temperatur, densitet, vis-
kositet och dielektriska värden. Därigenom får 
ägaren kontinuerlig information om oljans kva-
litet utan att behöva ta prover, vilket ger möjlig-
het till högre flexibilitet i intervallerna för olje-
byten. 

Vid exempelvis körning under svåra för-
hållanden ges indikation om det krävs tätare 
oljebyten och motsatt kan bytesintervallerna 
förlängas om maskinen används i miljöer som 
kräver färre byten.

Sensorerna kommer att monteras även i yt-
terligare modeller framöver. 

www.delvator.se

Sensorer håller koll på oljan
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Roliga kollegor, en reko chef och hyfsade arbetstider. Det är viktiga saker för att du 
ska må bra på jobbet. Minst lika viktig är den fysiska arbetsmiljön. Hur ser din ut?  

På Pullman Ermator bygger vi kraftfulla maskiner som gör ett riktigt bra jobb. 
Det finns en maskin för varje tänkbart användningsområde inom bygg, sanering, 
rivning och håltagning. De är dessutom ovanligt snälla mot din kropp. 

I samtliga modeller sitter H13-filter som standard, så att det finaste dammet stannar 
i maskinen och inte i dina lungor. Maskinerna har också en låg vikt, ergonomiska 
handtag och låsbara hjul – allt för att underlätta arbetet och spara din rygg. 

Din arbetsmiljö styr vår produktutveckling. Precis som det ska vara alltså.     

pullman-ermator.se

HUR HAR DU DET 
PÅ JOBBET?

TRÄFFA OSS PÅ NORDBYGG!
Stockholmsmässan 
10–13 april, monter B10:21

Hela världen tittar på eller ändrar sina 
reningskrav utifrån svenska produk-
ter. Exempelvis har de amerikanska 

reglerna skärpts kraftigt för exempelvis kvarts-
damm så att de tangerar våra regler, något som 
vi berättade om redan i förra årets temaartikel. 
Amerikanska tillverkare fick extremt bråttom 
att uppgradera sina produkter medan svenska 
produkter med god marginal klarade kraven 
från start. 

RENING AV VATTEN PÅ BYGGAR-
BETSPLATSEN ALLT VIKTIGARE
Kvartsdamm och andra farliga partiklar i luf-
ten på byggarbetsplatsen har länge varit i fokus 
i Sverige och övriga Europa. Men sedan ett an-
tal år tillbaka har det vatten som används och 
genereras på en byggarbetsplats också kommit 
i fokus. Även här är Sverige långt framme. Den 
här tema artikeln handlar inte om vattenfiltre-
ring men i samband med mässan DEMCON på 
Infracity i höst kommer seminarier att arrang-
eras både gällande hantering och skydd mot 
kvartsdamm samt hur man effektivt filtrerar 
och renar vatten på och från byggarbetsplatser. 

NY LITEN OXYSAN
Som bekant säljer Jerneviken Maskin Oxysans 
joniseringsenheter som binder dammpartik-
lar genom joniseringsteknik så att de klum-
par ihop sig och trillar ner på golvet så att de 
enkelt kan samlas upp. Sortimentet har nu 

Och vad gör vi med 
dammet i år?

Det händer ständigt något bland svenska tillverkare av utrust-
ning för stofthantering och rening av luft. Den här temaartikeln 
redogör för senaste nytt.

utökats med Oxysan 200 som är en mycket 
liten behändig enhet lämplig för mycket små 
utrymmen.

www.jerneviken.se

HTC D60 VINNER INNOVATIONSPRIS 
För en tid sedan lanserade HTC sin nya stoft-
avskiljare HTC D60, något som vi berättat om 
i tidningen. För sin innovativa produktnyhet 
har HTC för andra året i rad vunnit mässan 
World of Concretes pris “Most Innovative Pro-
duct” i kategorin ”Industry choice”, som base-
ras på användarnas egna röster. I år är det den 
nya stoftavkiljaren HTC D60 vunnit utmärkel-
sen i klassen ”Dust Control and Accessories”. 
Detta följer framgången med den nya slipma-
skinserien HTC DURATIQ, som vann samma 
pris föregående år.

Stoftavskiljaren HTC D60 är speciellt kon-
struerad för att hantera damm vid golvslipning 
med fokus på kontinuerlig drift. Den är utrus-

tad med många smarta funktioner, till exem-
pel automatisk filterrengöring, en integrerad 
föravskiljare och fjärranslutning till HTC DU-
RATIQ slipmaskiner.

Tävlingen som arrangeras av Hanley Wood 
utlystes i samband med World of Concrete-
mässan i Las Vegas, har som syfte att lyfta fram 
de mest innovativa och banbrytande produk-
terna för betongbranschen i olika kategorier. 
HTC D60 nominerades i kategorin ”Dust 
Control and Accessories” och kunde på mäss-
san ses tillsammans med hela HTCs sortiment 
av sliputrustning och lösningar (golvslipma-
skiner, diamantverktyg, stoftavskiljare och 
golvlösningar).

www.htc-floorsystems.com

SILAS LUFTRENARE BÄST I TEST
Sila AB är den lilla tillverkaren som börjar vin-
na allt mera mark och fler och fler entreprenö-
rer upptäcker fördelarna med Silas sortiment. 
En stor nyhet för en tid sedan är att deras luft-
renare Sila 600A2 fick bäst i test i tidningen 
Byggarbetaren. Andreas Lundin, som är för-
säljningschef på Sila, berättar att man nu gjort 
Sila 600 ännu bättre. “Nu får kunden även en 
driftstidmätare, en filterlucka för snabbt grov-
filterbyte, filterindikator och sen har den ju 
blivit ett halvt kilo lättare också. Därför byter 
vi nu ut tvåan mot en trea: Sila 600A3 är här”, 
berättar Andreas.

För att ta så lite plats som möjligt i en dörr-
öppning, är Sila 600A3 byggd på höjden och 
har även stor filteryta för att vara så effektiv 
som möjligt. Med 600 m3/h är den perfekt för 
mindre rum som t ex badrum. Den klarar av 
rum upp till 23 m2 (Beräknat på 2,5 m takhöjd 
och en luftomsättning på 10 gånger per tim-
me). Sila 600A3 har två utblås som gör att du 
både kan leda ren luft tillbaka till ditt arbets-
område och dels kan leda ut luft för att skapa 
ett undertryck.

Andra nyheter från Sila är att den patente-
rade Saneringsramen har blivit 30 kg starkare 
och fått den gröna Sila-färgen. “Nu kan man 
även köpa till en Frontstos och en Sanerings-
stos som extra tillbehör. Med Frontstosen kan 
luftrenaren placeras centralt. Slangens öpp-
ning kan enkelt flyttas. Frontstosen monteras 
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på sugsidan av luftrenaren med 4 skruvar. Sa-
neringsstosen kopplas till slangänden och är 
försedd med grovfilter”, berättar Andreas.

I nuläget består Silas sortiment av Sila 
600A3, som vi berättat om. Till det skall Sila 
1000A2, Sila 2000A2 och Sila 5000A2 läggas 
samt saneringsramen förståss, vilka vi presen-
terat i tidningen vid ett tidigare tillfälle.

www.silaproducts.se

MIDHAGE MARKNADSFÖR 
STRONG I SVERIGE
Strong är en tillverkare som fram tills för nå-
gon månad sedan var okänd för tidningen 
Professionell Demolering. Strong är ett starkt 
namn i Finland och nu tar Jack Midhage AB 
upp produkterna i sitt sortiment för den 
svenska marknaden.

Midhage har med sina joniseringsaggregat, 
Jonex, etablerat sig även inom luftrening på 

den svenska byggmarknaden. Joniseringsag-
gregaten renar luften på byggarbetsplatsen 
från damm, mögelsporer, dålig lukt och andra 
mikropartiklar. Även det farliga kvartsdammet 
avlägsnas effektivt. Jonex-aggregaten används 
med fördel tillsammans med traditionella luft-
renare för att kunna styra och kontrollera luft-
strömmarna i rummet och därmed maximera 
joniseringseffekten. För att kunna erbjuda ett 
komplett program inom luftrening inleder nu 
Midhage ett samarbete med Strong OY.

Strong OY är Finlands ledande inom bran-
schen med egen tillverkning av luftrenare, 
stoftavskiljare och våtsugar. De har i dagsläget 
en mycket stark ställning på den finska mark-
naden med en marknadsandel, enligt Midha-
ge, på ca 50 procent men i Sverige har de hit-
tills varit ett nästan okänt varumärke.

Strong Sverige AB drivs av Jan-Henrik 
Svensson som också är VD i det svenska bo-
laget. Jan-Henrik är en välkänd profil i denna 
bransch och har bland annat varit en av dem 
som har utformat Pullman Ermators modell-
program, enligt Jack Midhage AB. Han har 
även drivit SWIX AB specialmaskiner och se-
nast integrerat Centractions sortiment med 
Pullman Ermator AB. 

Jan-Henrik är också den som tillsammans 
med Strong Finland utformat det nya program-
met som Midhage i samarbete med Strong nu 
ska introducera till uthyrare, betonghåltagare 
och andra aktörer inom byggindustrin. Sam-
arbetet innebär även att Midhage blir auktori-
serad servicepartner för hela Strongs maskin-
program. Service och underhåll kommer att 
kunna erbjudas vid Midhages egna servicecen-
ter i Göteborg och i Solna. 

En stor del av tillverkningen är förlagd till 
Finland. Produktprogrammet innehåller flera 
modeller av varje maskintyp; luftrenare, stoft-
avskiljare, föravskiljare och våtsugar. Ytterli-
gare modeller är planerade och kommer att 
lanseras under våren och sommaren. Produkt-
utveckling och kvalitet i utförande har satts i 
främsta rummet och maskinerna har flera in-
tressanta lösningar och unika detaljer.

Hela sortimentet av Strongs produkter 
finns nu i Midhages program och det kommer 
även att presenteras närmare i Midhages mon-
ter på Nordbygg under våren samt på Demcon 
under hösten. 

www.midhage.se

DAMMFRITT UTAN KABEL MED FESTOOL
Inom ramen för sitt koncept ”Arbeta damm-
fritt” kommer Festool med många smarta 
produktnyheter som gör arbetet ännu renare. 
Tack vare den nya Bluetooth-modulen får bat-
teriverktygen ett utsug utan att någon nät-
kabel behövs. Med de nya förbättringarna av 
CT-dammsugarna 26, 36 och 48 blir dammsug-
ningen ännu enklare och effektivare än någon-
sin. Dammsugarna levereras nu med Sys-Dock 
med T-LOC, vilket gör att man enkelt och sä-
kert kopplar fast alla sina SYSTAINER, SOR-
TAINER och SYS-ToolBox på sin dammsugare. 

På den nya och smarta kabelvindan lindar man 
enkelt upp kabeln. Och får sedan - tack vare 
smart fällmekanism - loss den oerhört snabbt 
igen. Det har aldrig varit enklare att arbeta ef-
fektivt och dammfritt. Alla nyheter är  tillgäng-
liga  från  och  med  januari  2018.  

www.festool.se

L x B x H  316 x 296 x 526 mm
Vikt  13,4 kg
Flöde  600 m3/h
Effekt  155 W
Filterindikator Ja
Timmräknare Ja
Ljudnivå  66dB
Grovfilter  G4
HEPA-filter H13 ≥99,95 %, 4,45 m2

  Enligt EN1822:2009
Tillbehör  Saneringsram, Utblås-kit,  
  Frontstos & saneringsstos,  
  Engångsslang, 203-slang med  
  väska

Tekniska data Sila 600A3

NYA INDUSTRIDAMMSUGARE 
FRÅN SCANMASKIN
Under förra året lanserade Scanmaskin två 
nya Industridammsugare, ScanDust 8000 och 
ScanDust 3600 som vi berättat om i PD. Ma-
skinerna är utrustade med Hepa-filter som tar 
hand om de ohälsosamma partiklarna. Damm-
sugarna är utrustade med en filtervakt som 
upplyser användaren om att det är dags att 
rengöra filtret. För att hålla filtren så rena som 
möjligt används rengöringssystemet Jet-Pulse 
som pulserar filtren. Maskinernas grovfilter-
paket är i polyester med hög separeringsgrad. 
Designen och filterarean på dessa två nyför-
värv i ScanDust serien är också utformade så 
att man får ut mesta möjliga sugkapacitet.

ScanDust 3600 och ScanDust 8000 är helt 
byggda i stål och har kraftiga, slitstarka och 
punkteringsfria däck som inte lämnar märken 
efter sig. Maskinerna har dessutom Longopac.

www.scanmaskin.se
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A lla vet numera att hydrauliska helau-
tomatiska snabbkopplingssystem har 
under det senaste decenniet blivit ett 

starkt konkurrensmedel inom rivnings- och 
återvinningsbranschen. I takt med att kraven 
på ökad säkerhet, effektivitet och bättre mate-
rialseparering direkt på arbetsplatsen har ock-
så behovet att byta verktyg oftare ökat. Men 
tunga rivnings- eller återvinningsapplikatio-
ner ställer höga krav på utrustningen. 

FYRA VÄLKÄNDA SYSTEM
En modern grävmaskinist av idag strävar efter 
att hoppa i och ur grävmaskinen så lite som 
möjligt för att byta verktyg. Och när han väl 
gör det skall avbrottet vara så kort som möjligt, 
eventuellt oljespill så litet så möjligt, med så 
liten risk för skador på människor och utrust-
ning som möjligt och slutligen med så hög ef-
fektivitet och flexibilitet som möjligt.

Historiskt sett har det i rivnings- och åter-
vinningssammanhang egentligen bara fun-

OilQuick-metoden för snabba och smidiga verktygsbyten bland 
rivningsentreprenörer har länge varit den regerande metoden 
bland entreprenörerna. Men nu får OilQuick konkurrens när en 
annan svensk tillverkare, Steelwrist, lanserar sitt system. 

NU KOMMER STEELWRIST SYSTEM 
för snabba byten av rivningsverktyg

nits fyra automatiska snabbkopplingssystem 
på marknaden: Likufix, Variolock, OilQuick 
och EC-Oil. Likufix-systemet ägs av Liebherr 
och är starkt på tyskspråkiga marknader men 
också starkt kopplat till Liebherr-grävare na-
turligtvis. Variolock tillverkas av Lehnhoff som 
idag ägs av Komatsu. OilQuick behöver ingen 
närmare presentation och är ett uppskattat 
snabbkopplingssystem bland tunga rivnings-
entreprenörer framförallt i Europa med tyngd-
punkt på den norra delen och i England. EC-
Oil har utvecklats av Engcon, också en svensk 
tillverkare som OilQuick. I Norden börjar man 
se allt flera rivningsutrustade grävmaskiner 
med EC-Oil snabbfästen men det är OilQuicks 
system, som är mera avancerat, som helt klart 
dominerar marknaden. 

Det som rent generellt skiljer de olika stan-
darderna med helautomatiska snabbkoppling-
ar är dess konstruktion. Detta märks tydligast i 
själva låsningsmekanismen då snabbkoppling-
en stänger och kopplingarna skyddas. Likufix 

och Varilocks honsida exponeras horisontellt 
medan OilQuick och EC-Oils honsida i kopp-
lingen exponeras vertikalt vilket innebär att 
den vertikala låsningsfunktionen är att föredra 
då känsliga ytor exponeras mindre och skad-
liga partiklar har svårare att ta sig in i de käns-
liga delarna av systemet.

STEELWRISTS HELAUTOMATISKA 
SQ-FÄSTEN OCH QPLUS
Under 2017 hände något. Då dök ytterligare en 
svensk tillverkare upp. Steelwrist, med sitt nya 
automatiska snabbkopplingssystem sällade 
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sig till den vertikala låsfunktionen som bättre 
skyddar det känsliga kopplingsområdet. Steel-
wrist har funnits med sina produktserier av til-
trotatorer, snabbfästen och breda mekaniska 
och hydrauliska produktsortiment sedan 2005 
men nytt är deras sortiment av helautoma-
tiska snabbkopplingar som lanserades i april 
2017. SQ, som systemet kallas, erbjuder säkra 
verktygsbyten på bara några sekunder direkt 
från förarhytten. Först lanserades produkterna 
på den svenska marknaden vilket snabbt gav 
svallvågor internationellt. 

PDs redaktör hade förmånen att träffa före-
tagets grundare och delägare Stefan Stockhaus 
och företagets marknadskoordinator Sofia Da-
nielsson på Steewrists anläggning i Sollentuna, 
norr om Stockholm. 

I april 2017 lanserade som sagt Steelwrist 
sin SQ-serie bestående av automatiska snabb-
fästen, tiltrotatorer och grindar. I samband 
med att man gick i serieproduktion under hös-
ten 2017 lanserades Steelwrist “Qplus” kopp-
lingsteknologi. Både SQ-serien och Qplus är 
helt kompatibla med tillverkaren OilQuicks 
OQ-fästen. Allt för att underlätta för entre-
prenören. Qplus ökar oljeflödet maximalt, för-
länger drifttiden och möjliggör enklare service 
än alternativa lösningar. 

Steelwrist automatiska oljekopplingsfäs-
ten följer den internationellt växande sym-
metriska standarden, ett killåst system enligt 
ISO 13031:2016. I tillägg till att uppfylla ISO 
13031:2016, inkluderar Steelwrist fästen och 
tiltrotatorer även den patenterade Front Pin 
Lock-teknologin, vilket ökar säkerheten ge-
nom att föraren inte tappar redskap av miss-
tag.

NYTT, SMART OCH 
ENKELT FÖR ENTREPRENÖREN
Marknaden för verktygsfästen har varit och är 
ganska snårig och beroende på vilken standard 
entreprenörer i olika länder väljer är man ock-
så ganska bunden till den standarden utan så 
många valmöjligheter. Steelwrist vill med sitt 
nya SQ-serie och QPlus förenkla för entrepre-

nästa storlek, SQ80 för grävmaskiner mellan 
25-43 ton. “Det är i detta storlekssegment som 
våra automatiska snabbkopplingar blir riktigt 
intressanta på rivnings- och återvinnings-
marknaden”, säger Stockhaus.

Att som rivnings- eller återvinningsentre-
prenör investera i helautomatiska snabbkopp-
lingar innebär en kraftig ökning av både ef-
fektivitet och säkerhet på arbetsplatsen. Det är 
också betydligt mera miljövänligt då oljespillet 
minskar radikalt samt att andelen sortering 
kan ökas genom användningen av flera typer 
av verktyg. Men att ligga i framkant på det här 
sättet kostar. Prisnivåerna på de existerande 
systemen varierar både avseende funktion och 
pris. Om sanningen ska fram har kanske hel-
ler inte tillverkarna under många år satsat så 
mycket på att utveckla sina lösningar, förenkla 
dem och samtidigt göra dem billigare i inköp. 
Steelwrist har tagit fasta på detta och pre-
senterar med sitt nya helautomatiska snabb-
kopplingssystem och Qplus ett betydligt lägre 
inköpspris i förhållande till storsäljaren Oil-
Quick med en högre grad av enkelhet att byta 
exempelvis tätningar utan specialverktyg som 
nämnts.

Steelwrist ställer för övrigt ut sina nyheter 
på franska mässan Intermat i april samt på 
demoleringsmässan DEMCON den 27-28 sep-
tember på InfraCity.

www.steelwrist.com

nören genom att göra sitt system kompatibelt 
med OilQuick. Men när man valde att använ-
da samma produktbeteckning som OilQuick, 
nämligen OQ, då de ändå var kompatibla, upp-
fattades detta inte positivt från OilQuick.

“Vår avsikt var att göra det enkelt för kun-
derna att veta vilka produkter som är kompati-
bla med varandra och att bygga en internatio-
nell standard för automatiska oljekopplingar. 
Detta visade sig vara mycket känsligt för Oil-
quick AB’s ledning som valde att ansöka om 
varumärkesregistrering av “OQ” dagen efter 
vår produktlansering. Steelwrist valde därför 
att byta produktbeteckningar till Steelwrist 
SQ. Vi har fått ett fantastiskt mottagande se-
dan produktlanseringen och för oss är inte 
namnet det viktiga, då vi tror att kunderna 
redan förstår att Steelwrist SQ är helt kompa-
tibelt med OilQuick OQ”, säger Steelwrist vd, 
Stefan Stockhaus.

Steelwrist alternativ till att inte göra sitt sys-
tem kompatibelt hade varit att lansera ett helt 
eget system, vilket inte hade varit bra. “Världen 
behöver inte ytterligare ett nytt kopplingssys-
tem, istället behöver grävmaskinsägaren en 
kostnadseffektivt standardiserad lösning för 
att enkelt byta arbetsredskap. Nu fokuserar 
vi istället på att göra produkten ännu bättre 
och samtidigt behålla kompatibiliteten”, säger 
Stockhaus.

Det som är mer intressant är det Steelwrist 
gjort med Qplus på insidan av kopplingarna. I 
samband med serieproduktionsstart har man 
vidareutvecklat kopplingarna så att man ökat 
flödeskapaciteten högst väsentligt. Beroende 
på kopplingsstorlek ökas flödesarean med upp 
till 37% samtidigt som man infört en helt ny 
tätningsmetod. Fördelen för kunden blir för-
utom högre oljeflöde även längre drifttid då ti-
den mellan tätningsbyten ökas samtidigt som 
bytet görs mycket enklare och snabbare än ti-
digare, och helt utan behov av specialverktyg.

“Vi bygger nu upp produktionskapaciteten 
ytterligare för att möta efterfrågan och Qplus 
är standard i alla SQ leveranser sedan novem-
ber, 2017”, säger Stockhaus.

Idag finns Steelwrists helautomatiska 
snabbfästen med SQ auto connect-system i 
två modeller, SQ60-5 för grävmaskiner mellan 
12-20 ton och SQ70 för grävmaskiner mellan 
18-33 ton. I pipelinen ligger nu lanseringen av 

Med Steelwräst system har packningsbytet blivit 
betydligt enklare.

Stefan Stockhaus, Steelwrist grundare och delägare vid anläggningen i Sollentuna.
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Att tillverkaren Drome även satsar på Stock-
holm och Mälardalen berättade vi i ett tidigare 
nummer av PD. Men nyligen fick vi även möj-
lighet att besöka de nya lokalerna på Saldovä-
gen 2 i Järfälla. I de ljusa och fräscha lokalerna 
huserar Stefan Alhall och Johan Levin.  Stefan 
jobbar med framförallt försäljning och Johan 
ansvarar för service och reparationer av maski-
ner samt omsättning av borr.

TVÅ STARKA KORT
Stefan har under ett tiotal år arbetat som hål-
tagare vid företaget Granitgrabbar där han 
också varit arbetsledare. “Det känns jättebra 
att nu jobba med försäljning och röra sig ute 
på fältet. Själva branschen är ju inget nytt för 
mig och eftersom jag jobbat som håltagare un-
der många år kan jag vara ett bra stöd för våra 
kunder i deras arbete”, säger Stefan.

Johan har lång erfarenhet från att ha jobbat 
med leverantörssidan och är välkänd sedan ti-
digare från att ha arbetat med service, repara-
tioner samt omsättning av borr.

Stefan framhåller att placeringen av konto-
ret är mycket bra och det är framförallt enkelt 
att resa både norr och väster ut. De centrala de-
larna av stan är lätt att ta sig till och även söder 
ut. “Jag tycker att det är jättekul och brinner för 
att snurra runt hos håltagarna oavsett var de är 
placerade. Vi ligger bra till för de som jobbar i 
stan och norr ut till Uppsala och väster ut med 
hela Mälardalen. Och när håltagarna på södra 

sidan upptäcker att vi är så konkurrenskraftiga 
med bra produkter kommer de också. Dess-
utom erbjuder vi naturligtvis servicen att både 
hämta och lämna så det borde inte vara ett mot-
stånd att vi ligger på norra sidan”, säger Stefan.

SIKTAR PÅ MARKNADSLEDNING
Planerna inför framtiden är att snabbt få full 
snurr på verksamheten och om möjligt utöka 
med mera folk och kanske till och med på sikt 
att öppna en filial på södra sidan. “Mottagandet 
av våra produkter hos de som testat och köpt 
dem har varit mycket positivt. Vi ser därmed 
med stor tillförsikt på framtiden”, säger Stefan.  

Verktygssortimentet vid kontoret i Järfälla 
är det samma som på huvudkontoret i Dals-
torp och omfattas av borr i diametrar från 12 
till 900 mm samt klingor från 125 mm till 1600 
mm. Dessutom har man en rad olika varianter 
av diamantvajer, slipklossar, slipkoppar, spår-
sågsklingor med mera. 

Att det här jobbet och branschen är oerhört 
kul att arbeta i instämmer också Johan i. “Jag 
har jobbat några år med det jag gör och trivs jät-
tebra. Vi siktar på att ge den bästa service och 
snabb reparation av maskiner och utrustningar. 
Sedan är vi duktiga på ska vi omsättning av borr 
och hoppas därmed att håltagarna kommer att 
vallfärda till oss. Vi har utomordentligt bra seg-
mentskvaliteter och det kostar bara 80 kr per 
segment att sätta om hos oss”, avslutar Johan.

www.drome.se

STARK DROME-DUO satsar i Stockholm

ZW150-6 innebär att denna populära 13 
tons hjullastare uppgraderats och kan kvala 
in i Hitachis Serie 6-familj av effektiva hjul-
lastare.

Maskinen har en ny fyrcylindrig Cum-
mins-motor på 4,5 liter som lever upp till 
miljökraven enligt Steg IV. Steg IV-tekniken 
har avgasbehandling med SCR-system som 
reducerar kväveoxidutsläppen till godkända 
nivåer utan behov av partikelfilter.

Förutom miljögodkännandet enligt Steg 
IV ger den nya motorn lägre bränsleför-
brukning och lägre driftkostnader. Hitachi 
anger bränsleförbrukning till 19 procent 
lägre vid förflyttning och 6 procent lägre vid 
V-format lastarbete.

ZW150-6 har också lägre bullernivå än 
förra modellen, nu är värdena i nivå med 
de bästa i klassen, enligt Hitachi. Dessutom 
har maskinens främre ram förstärkts för 
högre hållfasthet. Lastarmsfjädring inne-
bär bekväm och säker körning och Hitachis 
antispinnsystem hindrar hjulen från att 
slira vid våta eller vintriga förhållanden.

Maskinen har tre typer av lastarmslös-
ningar att välja på. Standard, parallellyft (PL) 
eller höglyft. PL-modellen är redan sedan 
tidigare uppskattad vid materialhantering. 
Lyftarmarna ger en helt parallell rörelse vid 
lyft och ger dessutom både större lyft- och 
brytkraft än vad konventionella lyftaggregat 
presterar.

Hitachis ZW150-6 har en steglös hy-
drostatisk transmission med möjlighet till 
krypkörning i 1-7 km i timmen med in-
chläge på lägsta växeln. Vid krypkörning 
går det att varva motorn högre med hög 
hydraulisk prestanda som resultat. Föraren 
kan därmed manövrera med mycket exakta 
rörelser.

När det handlar om säkerhet och kom-
fort så har förarhytten fått förbättrad ljud-
isolering. Sikten från förarplatsen är också 
förbättrad runt om, tack vare nytt slimmat 
utförande på motorhuven. Dessutom har 
de bakre hörnstolparna tagits bort, den nya 
designen med välvd bakruta förbättrar bak-
åtsikten ytterligare.

Även servicebehoven har fått extra om-
tanke i den nya modellen, det går enkelt att 
göra daglig service från marknivå med lätt 
åtkomlighet.

HITACHI ZW150-6 

Atlas Copco lanserar supertysta LED-belysningsmaster
Atlas Copco har lanserat en ny, ultratyst die-
seldriven LED-belysningsmast för användning 
i stads- och bostadsområden. Masten är en 
moderniserad version av HiLight B5+ med en 
bullernivå på endast 55 dBA och passar som be-
lysning vid evenemang, temporär offentlig be-
lysning eller för att ge bättre ljusförhållanden 
på byggarbetsplatser nära bostadsområden.

HiLight B5+-mastens LED-strålkastare ger 
optimal ljusprestanda: de kan täcka en yta på 
5000 kvadratmeter med en genomsnittlig be-
lysningsstyrka på 20 lux.

Underhåll och effektivitet har prioriteratas 
vid konstruktionen av HiLight B5+. Belys-
ningsmasten behöver bara en enkel service ef-
ter 600 timmars drift. Dessutom blir servicen 
enklare genom de breda serviceluckorna och 
den logiska placeringen av viktiga inre kom-
ponenter. 

HiLight B5+ kommer att vara utrustad med 
SmartMast™, den nya innovationen för belys-
ningsmaster. Denna egenutvecklade teknik från 
Atlas Copco har intelligenta inbyggda sensorer 
som upptäcker ogynnsamma miljöförhållanden 
såsom kraftiga vindar och automatiskt sänker den 
vertikala masten när säkerheten eller stabiliteten 
hotas. Enheten är även programmerad att varna 
slutanvändarna för potentiella hinder och stötar.

www.atlascopco.se

Från vänster 
Stefan Alhall 
och Johan Levin.
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Drome AB    Drome AB
Växtorpsvägen 6   Saldovägen 2
51461 Dalstorp   175 62 Järfälla
Tel: 0705-21 62 46   Tel: 0737-28 05 71
info@drome.se   Stefan Alhall   

DECA
Ett slitstarkt segment för stål och
armerad betong. Mycket bra livslängd,
passar utmärkt till 3-fas maskiner.

PENTA
Ett segment med titanbelagda diamanter
med mjuk/medium segmentblandning.
Fungerar bra i alla applikationer.
Lämpar sig bäst för 1-fas maskiner.

PDA
Ett segment med positionerade diamanter.
Bra borrsjunk och livslängd. Lämpar sig
för både 1-fas och 3-fas maskiner.
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Matek AB är generalagent och importör av 
P & V mejslar till hydraulhammare. Mejs-
larna tillverkas och bearbetas samt vär-
mebehandlas i modern anläggning med 
senaste maskiner och teknik för att skapa 
maximal hårdhet, slaghållfasthet och håll-
barhet. Detta för lång hållbarhet och hög-
sta motståndskraft mot slitage vid krävan-
de rivningsarbete, skutknackning i berg 
och gruvor, demolering av betong med och 
utan armering, vägarbeten, tjälknackning, 
asfaltbrytning mm.

Mejslarna finns i flera olika utförande 
som spets, flat, trubbig, bred och asfaltme-
jslar samt pål- och stolpdon till de flesta fö-
rekommande hydraulhammarna på mark-
naden. Trubbig finns även i extraförstärkt 
utförande med större arbetsdiameter som 
skapar bredare anläggningsyta och genere-
rar större kraft mot stenen samt hållbarhet 
hos mejseln. Företaget kan även tillverka 
mejslar enligt kundens eget önskemål. 

Mejslar med maximal slaghåll-
fasthet till hydraulhammare

Älmhults El-Mek i Älmhult utvecklar, tillver-
kar och reparerar lyftmagneter och metallse-
paratorer. Produkterna marknadsförs under 
Elme Magnets och omfattar bland annat lyft-
magneten LM 1300 för hantering av järnskrot, 
magnetseparatorn MS1000S 1200 för separe-
ring av järn, magnetgrip för sortering med in-
byggd magnet med mera. Man har också vir-
velströmsseparatorn VSB2000 Eddy Current 
för sortering av omganetiska metaller för att 
nämn några av produkterna. Mer information 
på företagets hemsida.

www.elmemagnets.com

Lyftmagneter och metallseparatorer 
för rivning och skrot

Midhage lanserar  en ny kraftfull handsåg för 
betong: C14.Det är en eldriven handsåg för 
våt- och torrkapning i betong och med ett skär-
djup på 125 mm (Ø 350 mm). Sågen är enkel 
och snabb att arbeta med och är utrustad med 
”Intelligent Management System” (IPM) som 
bland annat möjliggör ett större kraftuttag från 
motorn. 

C14 har låga vibrationsvärden, justerbart 
klingskydd (hindrar att avverkningsmaterialet 
når operatören) och låga decibelnivåer. Dessut-
om är sågen utrustad med löstagbara stödhjul 
som gör sågningen enklare och säkrare. 

Sågen har integrerad vattenförsörjning för 
våtsågning, integrerad jordfelsbrytare och över-
belastningsskydd. Skyddet sparar många onö-
diga reparationer och ger även en bättre livs-
längd på maskinen. Växelhus och klingskydd är 
tillverkat av magnesium för extra tålighet och 
låg vikt.

C14 har som de flesta andra torrkapar uttag 
för dammsugare. Men med det extra tillbehöret 
”dammskidan” elimineras betongdammet näs-
tan helt vid torrkapning. Något som är viktigt 
för att undvika silikosrelaterade hälsoproblem. 

Midhage har också inlett ett samarbete med 
en ny maskinleverantör, AGP Power Tools. Fö-
retaget har ett brett maskinprogram anpassat 
för byggnadsindustrin och är sedan många år 
väl etablerade i både USA och i delar av Europa.

Midhage kommer efter hand att introducera 
en stor del av AGP Power Tools maskinsorti-
ment. 

Först ut i sortimentet är AGP C16, en elek-
trisk handsåg för våtsågning i betong.

Sågen, som är CE-märkt och godkänd för 
vatten/el, kan förses med diamantklinga upp till 
Ø 406 mm vilket ger ett skärdjup på hela 150 
mm. Sågen är stark med sina 3200W (16A), den 
är också mycket användarvänlig och service-
vänlig och har dessutom ett elektroniskt över-
belastningsskydd vilket gör att onödiga repara-
tioner undviks. 

Sågen är konstruerad för hårt bruk i tuffa 
miljöer för att klara de höga krav som betong-
håltagarna ställer. Klingskydd och växelhus är 
tillverkade i magnesium vilket ger låg vikt och 
hög stryktålighet. 

Vinkeln på klingskyddet är ställbart genom 
ett enkelt handgrepp och har ett fjäderbelastat 
stänkskydd som följer underlaget och minime-
rar onödigt stänk. Sågens konstruktion gör den 
även mycket enkel att rengöra och serva. 

”Vi tror mycket på den här sågen”, berättar 
Peter Petersson på Jack Midhage AB i Göte-
borg. ”Sågen håller en hög kvalitet och har ett 
pris som är attraktivt. Vi har redan sålt närmare 
120 stycken sågar till proffshåltagare som varit 
mycket nöjda med både kapaciteten och säker-
heten.”

Midhage introducerar en ny handhållen 
borrmotor för professionell håltagning. Maski-
nen heter DM6P och är avsedd för borrning upp 
till Ø 100 mm (Ø160 mm vid stativmontage). 
Borrmotorn är på 2000 W, har tre hastigheter 
och mekanisk slirkoppling.

Övriga funktioner är bl.a. elektronisk mo-
torstyrning, mjukstart, värmeskydd och överbe-
lastningsskydd med indikatorlampa.

Mjukstart-funktionen låter motorn starta 
med halv hastighet och nå full hastighet efter 
några sekunder vilket är skonsamt mot motorn 
samt möjliggör större kontroll vid ansättning. 
Motorhus och växellåda är tillverkade i magne-
sium för minimal vikt och maximal styrka. Me-
tallkonstruktionen ger bättre kylning och ökad 
hållbarhet.

DM6P är en handhållen maskin i första hand 
men kan självklart monteras på stativ för borr-
ning med större dimensioner (upp till Ø160 
mm). Borranslutningen har både 1-1 / 4 ”UNC 
och 1/2” fröken.

DM6P har maximal säkerhetsstandard vilket 
naturligtvis inkluderar inbyggd jordfelsbrytare.

Borrmotorn är egentligen ingen nyhet då 
den funnits i drygt två år och är väl beprövad 
ute på Europamarknaden, berättar Peter Pe-
tersson.  Maskinens funktionalitet, hållbarhet 
och prisbild kommer troligtvis att bli intres-
sant för många håltagare. 

”Dessa maskiner är pålitliga, rejäla och ef-
fektiva och uppfyller kraven en proffshåltagare 
ställer på en handhållen maskin. De kommer 
från en av de världsledande maskintillverkar-
na, AGP Power Tools, som även tillverkar våra 
handsågar C14 och C16”, avslutar Peter.

Ny kraftfull handsåg från Jack Midhage AB
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Lasse Eriksson minns: Allt började med att 
Jan-Erik Olsson kom in på Kreditbanken vid 
Norrmalmstorg beväpnad med en K-pist och 
begärde pengar i kassan. Personalen tillkallade 
polis, varvid Olsson tog fyra personer som giss-
lan och gömde sig i bankvalvet i källaren. Jan-
Erik Olsson begärde efter en stund att Clark 
Olofsson skulle tillkallas, vilket också skedde. 
Tillsammans höll de sedan gisslan fångna un-
der flera dygn.

Polisledningen funderade på hur man 
skulle kunna kommunicera med förövarna 
och gisslan i valvet samt även se till att det fick 
näring. Företaget Hålmetoder med dess ägare 
Bror Österman tillkallades för att möjligen 
kunna borra ett hål ner till bankvalvet. Bror 
åkte tillsammans med Sören Norgren, som 
sedan borrade med en Atlas-maskin av model-
len BK-10, 3-fas maskin med en 309 mm borr-
krona. Borrkronan hade tillverkats av Dimas i 
Jönköping. Borrningen gick bra, men när man 
hade kommit igenom sköt dock Olsson sönder 

kronan med ett skott. Man lyckades dock ta 
upp den och skulle täcka hålet med en plexi-
glasskiva, varvid polismannen som gjorde job-
bet fick en skottskada i handen av ytterligare 
skott från Olsson (Borrkronan finns bevarad 
på polismuséet på Kungsholmen).

Jag hade under denna tid ett jobb på nya 
Polishuset på Kungsholmen med betongar-
beten. Polishuset byggdes under denna tid. 
Stabilator, som jag jobbade hos då, hade just 
börjat med håltagning och vi hade en hel del 
borrning på det stora bygget. Martin Lejdwik, 
som då var ansvarig för borrningen, fick tele-
fonsamtal från polisen om att hjälpa till med 
eventuell borrning på Norrmalmstorg. Han 
tog alla maskiner som fanns i företaget, samt 
lastade en bil full av borrkronor och gav sig 
iväg till brottsplatsen, där Hålmetoder redan 
var igång med borrningen.

Stabilators maskiner kom alltså inte till an-
vändning. Men vi på arbetsplatsen vid det nya 
polishuset blev utan borrmaskiner under någ-

ra dagar vilket inte var något vidare eftersom vi 
var försenade med borrningen redan tidigare.

I samband med dramat kom Österman och 
min chef Stig Wallentén i kontakt med var-
andra. Detta resulterade i att Stabilator köpte 
aktierna i Hålmetoder på hösten 1973, och jag 
fick ta hand om Hålmetoder, som då hade åtta 
håltagare och en stor kundkrets.

Nåväl, man fick så småningom ut både Ols-
son och Olofsson från banken och båda blev 
åtalade. Olsson fick 10 års fängelse, kom sedan 
ut och skötte sig bra, emigrerade till Thailand 
några år senare.

Olofsson blev frikänd. Det sägs dock att han 
troligen lyckades prångla ut en hel del kontanter 
genom att stoppa buntvis med pengar från bank-
valvet i kuvert som han lade i bankens utkorg för 
post utan att man kom på knepet. Detta berät-
tande Olofsson vid en TV-intervju 2003. Alla vet 
ju sedan utvecklingen för Clark Olofsson.

I nästa utgåva av PD berättar Lasse om Al-
bydramat. 

Betonghåltagningstekniken har under åren haft betydelsen även i 
riktigt stora sammanhang. En som minns och kan berätta är Lasse 
Eriksson som på sin tid grundade och drev Södertälje Borrteknik. 
I två artiklar delar han med sig av sina minnen. Först ut i detta 
nummer är Norrmalmstorgsdramat.

NORRMALMSTORGSDRAMAT 23 AUGUSTI 1973

KOMATSUFÖRSÄLJNING GRÄVARE UPP TILL 9 TON, HJULASTARE UPP TILL 15 TON: 
TELEFONNUMRET TILL DIN LOKALA ÅTERFÖRSÄLJARE: WWW.SODHAAK.SE

KOMATSUFÖRSÄLJNING TUNG ENTREPRENAD: 
TELEFONNUMRET TILL DIN LOKALA SÄLJARE FÖR TUNG ENTREPRENAD: SODHAAK.SE/KOMATSU

”MINA KOMATSUMASKINER ÄR VÄLDIGT DRIFTSÄKRA 
OCH BRÄNSLESNÅLA. MED HYBRIDERNA KAN JAG 
ÄVEN VARA EXTRA MILJÖMEDVETEN” Christer, CD Entreprenad 

Malung

1 ST MINIGRÄVARE
PC26MR-3
Vikt: 2,8 ton

1 ST MINIGRÄVARE
PC55MR-3
Vikt: 5,2 ton

1 ST HJULGRÄVARE
PW148-10
Vikt: 15 ton

1 ST BANDGRÄVARE
PC228USLC-10

Vikt: 24 ton

4 ST BANDGRÄVARE
PC290LC-8,10,11

Vikt: 30 ton

1 ST HYBRIDGRÄVARE
HB215-2

Vikt: 23 ton

1 ST HYBRIDGRÄVARE
HB365-3

Vikt: 37 ton

CHRISTERS KOMATSU MASKINFLOTTA:
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gav rivningsrester nytt liv

Det som en gång var Wargöns Pappersbruk är idag bara lite 
betongstumpar av de gamla byggnaderna. Något som duktiga 
streetart-konstnärer insåg att det gick att göra någonting av. 
Lennart Eijerstam, boende i Vargön har fångat det på bild.

För drygt 10 år sedan beslutade Holmen Paper att lägga ner verk-
samheten vid Vargöns Pappersbruk. Verksamheten vid Wargöns 
bruk, som är den gamla stavningen, startade redan 1874. Men när 

Foto: Lennart Eijerstam

nedläggningen var ett faktum och bruket skulle rivas förlorade 320 an-
ställda sitt jobb och verksamheten var ett minne blott. Det företag som 
uppdrogs att riva bruket var Lodab Demolition från Örebro, sedermera 
DEMCOM som numera ingår i Delete. Professionell Demolering skrev 
om projektet då det genomfördes 2009.

Det enda som finns kvar av det gamla pappersbruket idag är egentli-
gen bara ruiner. Framförallt delar av grunderna och betongfundament 
som sticker upp i marken tills dessa man beslutar att uppföra något an-
nat på tomten.

STREETART LÄTTAR UPP RIVNINGSRESTERNA
Men duktiga StreetArt-konstnärer insåg att det går att göra något bra 
av de gamla betongstumparna som sticker upp ur marken. Det fick Len-
nart Eijerstam, boende i Vargön, erfara när han tog en promenad på det 
gamla bruksområdet för en tid sedan. Lennart arbetar som Lead Engi-
neer Electrical Architecture vid NEVS i Trollhättan men en av många 
hobbies är att fotografera. Här bjuder Lennart på bilder av en rad vackra 
konstverk som lättar upp det idag annars ganska tråkiga bruksområdet. 
Ett bevis på att även gamla rivningsrester kan få nytt liv. Resande med 
båt från Vänern som äntrar Götakanal, som har sitt inlopp precis vid 
bruket, kan se grafittin från sjösidan.

STREETART
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En ännu mindre 
materialhanterare

Den nya serien från Cat med hjulburna materi-
alhanterare (MH3022, MH3024, MH3026) har, 
helt enligt Caterpillars filosofi, utformats än-
damålsenligt samtidigt som de återspeglar en 
teknisk förfining som anpassar dem ännu mer 
precist för specifika industriella tillämpningar. 
Bland förbättringarna på årsmodellerna för 2018 
märks funktioner som bidrar till snabb avkast-
ning på investeringen, förbättrad övergripande 
prestanda samt mångsidighet och säkerhet.

Vid konstruktionen av dessa nya material-
hanterare låg fokus på tillämpningseffektivitet 
och minskade ägandekostnader. Användare 
behöver exempelvis inte köpa en maskin med 
ett brett underrede om material med låg densi-
tet ska hanteras och ett kortare främre länkage 
finns tillgängligt om maskinen ofta arbetar i 
trånga utrymmen.

MH3022, till exempel, är ett smidigt val när 
arbetet ska utföras i begränsade utrymmen 
samtidigt som räckvidden är fullt tillräcklig för 
uppgifter såsom sortering och avfallshantering 
inomhus. Samtidigt erbjuder den flexibilitet 
med ett urval av två MH-bommar, tre raka 
stickor med länkage och två stickor med ned-
böjd nos. Det kompakta underredet är tillräck-
ligt brett för att ge utmärkt stabilitet, medan 
svänglagrets centrerade position ger samma 
arbetsmöjligheter över fronten och bakdelen.

Om utrymmet inte är ett problem är 
MH3024 idealisk för uppgifter som avfalls-
hantering, återvinning och bulkmaterialhan-
tering. MH3024 har optimal räckvidd med 

sitt långa MH-frontlänkage och urvalet av 
underredeskonfigurationer säkerställer att alla 
kundtillämpningar kan tillgodoses. Om till-
lämpningen inte är stabilitetskänslig kan det 
nya underredet på 2,75 m (9 fot) passa perfekt 
på en MH3024 som arbetar under vanliga för-
hållanden liksom på en MH3026 som hanterar 
material med låg densitet. I båda fallen har ma-
skinen en utformning som säkerställer god sta-
bilitet vid normal användning och, som sagt, 
lyftkapaciteten över bakdelen har ökats tack 
vare den symmetriska placeringen av sväng-
lagret. Om uppgifterna kräver högre lyftkapa-
citeter och större räckvidd så är en MH3026 
den optimala maskinen, utrustad med en lång 
MH-bom och ett urval av tre stickor med ned-
böjd nos – i längder från 4,9 till 5,9 m (16,1 till 
19,3 fot), tre raka stickor – och ett urval av tre 
olika underredesstorlekar.

Den flexibla konstruktionen hos dessa nya 
materialhanterare bidrar också till att göra 
dem enklare att transportera – ett säkert sätt 
att få bättre kontroll över kostnaderna. Det 
finns nu två stickor med nedböjd nos tillgäng-
liga för MH3022 och MH3026 med längder 
på 4,5 m (14,75 fot) och 5,5 m (18,1 fot). De nya 
stickorna kan vara en effektiv lösning när en 
maskin ofta flyttas mellan olika arbetsplatser 
eftersom stickan inte behöver tas bort inför 
transporten. Stickorna är utformade så att 
transporthöjden hålls under den kritiska grän-
sen på 4 m (13,1 fot) vilket ger betydande tid- 
och kostnadsbesparingar.

TILLÄMPNINGSSPECIFIK DESIGN   
av de nya Hjulburna materialhanterarna från Cat

Sennebogen presenterar nu sin minsta materi-
alhanterare hittills – 817E-serien. Man har sett 
att det finns behov av en materialhanterare 
som är riktigt smidig och kompakt för trånga 
utrymmen, inte minst inomhus.

Nya 817E är kompakt, ändå robust och pre-
cis i sina rörelser. Vid utvecklingen av den nya 
maskinen fokuserade ingenjörerna speciellt på 
maskinens snabbhet och exakthet. Med Sen-
nebogens pålitliga hydraulik och en utmärkt 
ljudisolering är den en idealisk sorteringsma-
skin i avfallsarbetets krävande miljö med t ex 
damm och värme.

Maskinens kompakta dimensioner på 2,54 
m bred, 4,61 m lång och 3,20 m hög, gör den 
perfekt inomhus i t ex hallar med låg takhöjd. 
Med sin arbetsvikt på cirka 17 ton och räckvidd 
på 9 meter, är den nya maskinklassen avsiktligt 
minst bland Sennebogens materialhanterare.

Den höj- och sänkbara Multicab-hytten 
(upp till 4,5 m ögonhöjd) är utrustad med sä-
kerhetsglas och stort takfönster samt kameror, 
vilket garanterar en perfekt överblick av ar-
betsområdet hela tiden. Air-condition, kom-
fortsäte och det intuitiva styrsystemet Sencon 
gör också arbetet bekvämt för operatören.

Dieselmotorn på 92 kW uppfyller ut-
släppsnormen Euromot 4. E-seriens bränsle-
snåla Eco-Mode, Auto Stopp och automatisk 
tomgång ger både ekonomiska och miljömäs-
siga fördelar. 817E kan utrustas med flera olika 
gripar, olika underreden (hjulgående, larvband 
eller stationär).
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www.husqvarnacp.se
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Tel: +46 (0)243 221155 I Fax: +46 (0)243 221180
E-mail: info@tractive.se I www.pentruder.com

www.oilquick.com

www.opsystem.se              
Tel 010–456 70 00

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER
www.hydroscand.se

Tel: 054 120 400
info@fredheim-maskin.se

Inom betonghåltagning i världen så är det nor-
malt att man vid kärnborrning använder borr-
stativ som bultas fast i betongen medans det 
i Sverige är vanligt att man i stället använder 
borrstativ som går att stämpa fast mot golv och 
tak eller dylikt. 

Som leverantör till håltagarmarknaden är det 
viktigt att kunna erbjuda bra sådana stativ och 
Jack Midhage AB presenterar nu en serie med 
nya stämpstativ där man har utvecklat funktio-
nen ytterligare. I nära samarbete med erfarna 
håltagare har man genomfört några tydliga för-
bättringar jämfört med tidigare, liknande stativ. 
Med utgångspunkt från väl beprövad teknik, 
högsta noggrannhet och kvalitet på materialval 
så har man bl.a. förstärkt en del svaga punkter 
samt minimerat antalet verktyg som behövs för 
att justera inställningarna. 

Stativen, som finns i tre storlekar, har alla 
även en fotplatta för vanlig fastbultning samt 
möjlighet till gradborrning. Det största stativet 
M70, med rekommenderad max borrdiameter 
på 650 mm, är i sitt slag en helt ny storlek och 
något som tidigare saknats på marknaden. 

”Det här är en rejäl satsning från oss. Vi 
smygstartade försäljningen sista kvartalet 2017 

för att testa funktion och dylikt”, berättar Pe-
ter Petersson, produktionsansvarig i Göteborg. 
”Det har gått över förväntan, vi har sålt mycket 
bra och stativen har helt klart hållit måttet”.

Vid sidan om dessa nya stämpstativ så har 
Midhage också i sitt sortiment traditionella 

bultstativ i alla olika storlekar från AGP. ”De 
håller en mycket hög klass”, säger Peter Peters-
son. ”De kompletterar fint våra egna stämp-
stativ och det känns riktigt bra att vi nu kan 
erbjuda ett brett och mycket prisvärt program 
i högsta kvalitet”.

Midhage lanserar 
ett nytt, brett stativprogram
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870E lanserades på Bauma 2016, och har med 
sina minimala driftskostnader och innovativa, 
anpassade lösningar, övertygat kunder över 
hela världen om sin duglighet som hamnma-
skin. 870E används nu i hamnar i bland annat 
Tyskland, USA, Turkiet och Island. 

Under 2018 lanseras en ny sticka med upp 
till 20% bättre lyftkapacitet. Med sin räckvidd 
på upp till 25 meter ersätter den nya E-serien 
sina föregångare med en betydligt högre pre-
standa. Det nya Green Hybrid Energy Recove-
ry-systemet  reducerar  dieselförbrukningen  
med upp till 30%. Vid 2-skiftsdrift i en hamn 
kan det innebära att man sparar 25 000 liter 
diesel per år.

GREEN HYBRID 
ENERGY RECOVERY SYSTEM
En energiåtervinningscylinder lagrar den en-
ergi som produceras när bommen sänks, i 
gascylindrar placerade på maskinens  baksida.  
Denna  ackumulerade energi änvänds sedan 
vid nästa lyft. Principen liknar en fjäder som 
komprimeras och släpper sedan sin energi när 
den får expandera.

SENNEBOGEN 870 levereras med en 
kraftfull 261 kW dieselmotor som uppfyller ut-
släppsnormerna Tier 4f, automatisk tomgång 
och Eco-Mode. Som alternativ finns även en 
250 kW elektrisk motor.

www.opsystem.se

SENNEBOGEN   
materialhanterare

World Series är en helt ny produktlinje 
av högkvalitativa slipmaskiner, industri-
dammsugare och diamantverktyg där 
framtagandet har präglats av inspiration 
och kunskap från hela världen. Detta pre-
mium sortiment har fokuserat på slutan-
vändaren, där service, kvalitét och pålit-
lighet är några utav nyckelorden.

”Vi har tagit hänsyn till efterfrågan 
som finns på marknaden, samlat kunskap 
från professionella användare världen 
över och sedan kombinerat detta med 
svensk teknik”, säger Martin Persson, 
Teknisk Chef på Scanmaskin Sverige AB.

Först ut i World Series sortimentet är 
Scanmaskin 32, en slipmaskin med en rad 
högintressanta egenskaper som kanske 
gör detta till en utav de snabbaste och 
modernaste slipmaskinerna på markna-
den. Med en unik verkningsgrad mini-
merar Scanmaskin 32 antalet sliptimmar 
till en tiondel. Maskinen är utrustad med 
ett helgjutet maskinhus vilket medför en 
lång hållbarhet med dammfri drift. En 
stor fördel med Scanmaskin 32 är att den 
är lätt att demontera. Genom att lossa 3 
skruvar får man åtkomst till hela maskin-
huset, vilket underlättar när maskinen 
ska servas.     

”Denna slipmaskin ger operatören 
de största tidsvinsterna, både vad gäller 
verkningsgrad och servicetid. Detta är 
verkligen ”Grinding in the fast lane” på 
alla sätt”, säger Martin Persson.

World Series by Scanmaskin lansera-
des på mässan ”World of Concrete” i Las 
Vegas och Scanmaskin 32 blev snabbt en 
favorit bland besökarna. Mycket folk sam-
lades i Scanmaskins montrar för att kika 
på maskinens uppbyggnad och dess tek-
nik. Reaktionerna var mycket positiva för 
de besökare som valde att provköra ma-
skinen och uppleva fördelarna med detta 
nya koncept. 

www.scanmaskin.com

Scanmaskin presenterar 

WORLD SERIES

Volvo presenterar sina hjullastare i H-serien 
med toppmodern teknik såsom andra ge-
nerationen OptiShift och ny lastkännande 
hydraulik och transmission. L150H, L180H 
och L220H är baserade på de beprövade hjul-
lastarna i G-serien och har upp till 15 % bättre 
bränsleekonomi, och L110H och L120H har 
upp till 20 % bättre bränsleekonomi. Faktorer 
som bidrar till den högre bränsleeffektiviteten 
är nästa generation OptiShift som gör det möj-
ligt för föraren att anpassa maskinens Lock up-
inkoppling, den starka motorn, optimerade 
redskap och den helt nya parkeringsbromsen 
som eliminerar dragkraftförluster. Den för-
bättrade OptiShift-tekniken är integrerad med 
Reverse By Braking-funktionen (RBB) och den 
nya momentomvandlaren med Lock-up som 
möjliggör direktdrift mellan motor och trans-
mission. Andra faktorer som bidrar till sänkt 
bränsleförbrukning är Eco-pedalen som ska-
par ett mekaniskt mottryck när gaspedalen 
trycks ned överdrivet långt, och Volvos nya hy-
draulsystem som regenererar oljan i lyft- och 
tiltcylinderkretsarna och inaktiverar hydraul-
pumparna.

UPP TILL 10 % MER PRODUKTIV
Hjullastarna i H-serien har uppgraderats med 

en ny transmission som samverkar med mo-
torn och axlarna vilket bidrar till maskinens 
enastående stabilitet och effektivitet. Den nya 
momentomvandlaren ger större vridmoment 
och därmed bättre prestanda i låga hastighe-
ter. Stegen mellan växlarna har minskats vilket 
ger snabbare acceleration och mjukare kör-
ning. I kombination med den avancerade last-
kännande hydrauliken, som ger ännu bättre 
redskapsrespons och snabbare höjning och 
sänkning av bommen, är de uppdaterade hjul-
lastarna i H-serien upp till 10 % mer produk-
tiva än G-serien.

Uppdaterade Volvo hjullastare i H-serien: smartare, starkare och snabbare



Drome AB    Drome AB
Växtorpsvägen 6   Saldovägen 2
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info@drome.se   Stefan Alhall

DIAMANTVERKTYG FÖR PROFFS
DIAMANTVERKTYG FÖR PROFFS

SPÅRSÅGSKLINGOR

VAJER & VAJERTÅNG

12MM HÖGA SEGMENT
SNABB AVVERKNING

VAJER FÖR BERG OCH BETONG
HYDRAULISK VAJERTÅNG

DIAMANTKLINGOR
RINGSÅGSKLINGOR &
SLÄTSÅGNINGSKLINGOR
MED BRA SKÄRHASTIGHET

FINNS I STORLEKAR: 125, 140, 150, 170, 180



STOCKHOLM 08-564 899 60  |  KRISTIANSTAD 044-24 40 10 
MALMÖ 040-22 22 04  |  GÖTEBORG 031-24 40 05

NYA MODELLER 
1,5 – 8 TONS MINIGRÄVARE. 

MYCKET HÖG KOMFORT OCH KVALITE.

FRÅN NORR TILL SÖDER
FÖRSÄLJNING & SERVICE
CE-MÄRKTA MASKINER
RESERVDELAR INOM 24 TIM

WWW.BOBCAT.SE

Avsändare: SCOP AB • Box 786, SE-191 27 Sollentuna
Tel: 08-585 700 46, Fax: 08-585 700 47


