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Då har ytterligare ett år nått sin ände och vi 
får ladda batterierna lite grann och samtidigt 
förhoppningsvis åtnjuta lite julefrid. Jag skulle 
vilja inleda min ledare med att rikta ett stort 
tack till alla som medverkade till att göra mässan 
DEMCON till ett kanonbra event återigen. Jag vill 
tacka alla våra sponsorer som spelar en viktig roll 
för bland annat marknadsföringen av mässan, 
alla våra utställare och naturligtvis besökarna. 
Utan besökarna skulle det inte bli någon mässa 
alls. Jag vill också rikta ett särskilt tack till våra 
samarbetspartners i Branschorganisationen för 
Byggnadsberedning där håltagarna, rivarna och 
sanerarna ingår. I år ställde totalt 40 företag 
ut vilket med råge representerar den svenska 
håltagnings- och betonggolvslipningsbranschen. 
Även leverantörerna av rivningsutrustning fanns 
representerade trots att vi saknade några aktörer 
som av någon anledning valt att inte ställa ut. 
Men de hoppas vi få med nästa gång mässan 
arrangeras. På besökarsidan landade antalet 
på nästan 2500 personer under de två da-
garna. Under mässan 2016 kom drygt 2300 
personer. Det är en liten uppgång sedan 
mässan 2016. Det som var nytt för i år 
var att besökarna kom i samma 
omfattning båda dagarna vil-
ket var positivt. Tidigare om 
åren brukar torsdagen vara 
ganska lugn medan det 
nästan är för mycket folk 
på fredagen så utställarna 
inte hinner med att prata 
med alla. Mässan hade också 

ganska många besökare från de övriga nordiska 
länderna men även andra länder i Europa och 
övriga delar av världen. 

Nytt för mässan i år var att även ett antal 
leverantörer av saneringsutrustning valt att ställa 
ut på mässan och flera av dessa har redan bokat 
monter på mässan 2020. 

Utställningshallen var bokad till i princip sista 
kvadratmetern och även på utomhusområdet 
var det full fart med demonstrationer och möj-
lighet att testköra maskinerna. Merparten av 
utställarna vittnade också om god försäljning i 
montrarna och att man knutit många kontakter 
både med befintliga och helt nya kunder. 

Under de två mässdagarna var stämningen 
mycket hög. Det snackades, skrattades, testades 
maskiner och pratades lite skvaller och rykten i 
branschen som vanligt, precis som det ska vara 
på en familjefest. Personligen upplever jag att 

de som besöker mässan trivs. De upplever 
en samhörighet och DEMCON blir ett 
tillfälle där man kan mötas och ut-
byta erfarenheter som vänner och som 
professionella aktörer i en krävande 
bransch som demoleringsbranschen 

många gånger är.
På kvällen torsdagen den 27 

september hölls det traditions-
enliga DEMCON-kalaset där 
också Det Svenska Demole-
ringspriset 2018 utdelades. 
Mer om just demoleringspri-
set kan du läsa längre fram 
i tidningen. Festen är som 

alltid en populär tillställning där många vill vara 
med och i år samlades omkring 260 personer. 
Festen var lyckad i stort men det fanns vissa 
inslag som vi kommer att ändra på till nästa gång.

En grupp på över 250 personer som är lite för-
friskade är lite svår att styra. Det tog lite för lång tid 
att få hela sällskapet på plats. Sedan tog det ganska 
lång tid att fördrink och själva maten serverades och 
då blir många otåliga. Här kommer vi att rationalisera 
upplägget till nästa gång. Vi kommer att minska på li-
vemusiken så att det är lättare att prata med varandra 
samt även korta ner själva prisutdelningen en aning 
som också drog ut en del på tiden. Men som sagt 
en fest av detta omfång är svår att styra och kräver 
en minutiös planering. Vi får jobba på det till nästa 
gång, för fest ska vi ha, det råder ingen tvekan om. 
Datum för nästa DEMCON-mässa är redan satt till 
24-25 september 2020. Ett antal montrar har redan 
nu bokats på mässan.

Tills sist vill jag återigen tacka alla som medver-
kade till att DEMCON återigen blev en så lyckad 
mässa för sjunde gången sedan 1998. Jag vill tacka 
utställare, besökare och samarbetspartner och våra 
sponsorer. Huvudsponsor och diamantsponsor 
för årets mässa var SDC, Swedish Diamondtool 
Consulting AB. Rubysponsor var Pentruder AB. 
Platinumsponsor var Husqvarna Construction 
Products, Guldsponsor var Tyrolit AB och silverspon-
sorer var Jack Midhage AB samt Drome AB. Jag vill 
också passa på att tack alla läsare och annonsörer 
i tidningen Professionell Demolering för ett fint 
samarbete under året. Till er alla tillönskas en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt År!

Jan Hermansson, 
jan.hermansson@pdworld.com

Chefredaktör

Stort Tack för DEMCON 2018!

Foto: Susann Rickan.



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

Marknaden för nyproduktion har gått ner. Visserligen från en hög nivå, men nedgångar
skapar alltid oro. Och som företagare är det naturligt att hålla koll på signalerna som kan
påverka den egna verksamheten. Hur ser det ut för oss inom rivning, håltagning och sanering
framöver? Ja det är givetvis svårt att spå in i framtiden och heller inget vi ska ge oss in på.
Men det vi kan säga är att vi inom områdena vi samlar under namnet byggnadsberedning
rimligen har goda möjligheter att ha en fortsatt bra utveckling framöver. Det som talar för
oss är att vi verkar inom ett flertal delar av byggsektorn. Nyproduktion, ombyggnad,oss är att vi verkar inom ett flertal delar av byggsektorn. Nyproduktion, ombyggnad,
renovering av bostäder, kontor, industrianläggningar och offentliga byggnader är några
exempel. Vidare har vi hela infrastruktur- och anläggningssektorn som just nu har flera
jätteprojekt som pågår och ska startas upp. Självklart känner vi alla till det här, men det kan
vara bra att påminna oss lite då och då vilken strålande marknad vi befinner oss på.
Samtidigt vet vi alla att verkligheten inte ser så enkel ut och vi vet alla att det är en tuff
konkurrens där ute. Och som regel är det ett lågt pris som vinner.
     Men vi ser också att det finns en stor efterfrågan på det vi inom BFB står för. Kunskap,     Men vi ser också att det finns en stor efterfrågan på det vi inom BFB står för. Kunskap,
kompetenta medarbetare och trygghet för kunden är några exempel på argument för att
välja ett BFB-företag. Likaså vet många beställare att vi arbetar med miljöhänsyn och
hållbarhet i fokus vilket blir allt viktigare i dagens samhälle.
     Det här är frågor vi arbetar målmedvetet och långsiktigt med inom vår branschorganisation.
Motivet att vi gör det är tydligt: Det ger oss konkurrensfördelar och innebär att vi får en bra
grund för att kunna driva en sund och förhoppningsvis lönsam verksamhet. Men det ställer
samtligt krav på oss medlemmar att hänga med i de utvecklingssteg vi tillsammans tar. Detsamtligt krav på oss medlemmar att hänga med i de utvecklingssteg vi tillsammans tar. Det
senaste året har vi pratat om vår arbetsmiljöutbildning, RAM, som vi valt att webbanpassa.
Vi har tagit fram stöd för att kunna uppfylla kraven som Arbetsmiljöverket ställer på
kvartsdamm. Eftersom arbetsmiljöfrågorna är så pass viktiga för vår verksamhet kommer vi
under 2019 fortsätta arbetet så att vi kan ge er medlemmar ännu större nytta av ert
medlemskap i föreningen.
     Glöm inte bort att titta in på vår hemsida, www.byggnadsberedning.se. Den 10 april är det
årsmöte på Arlanda i Stockholm och samma dag går vår mässresa till München och Bauma.årsmöte på Arlanda i Stockholm och samma dag går vår mässresa till München och Bauma.
Boka in er via hemsidan och häng med till en av de största och roligaste byggmässorna i
världen.

God Jul och Gott Nytt år
Styrelserna och kansliet för
BFB – Branschorganisationen för Byggnadsberedning
med Håltagningsentreprenörerna samt Riv- och Saneringsentreprenörerna

Tillväxt inom rivning, håltagning och sanering?
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Miljöansvarig på CS Riv & 
Håltagning utsedd till håll-
barhetsprofil 

DISAB-TELLA stärker sin säljorganisation

Fredheim och Arema 
samarbetar

Lotus startar 
dotterbolag i Finland 

Miljötidningen Aktuell Hållbarhet 
har utsett 33 unga talanger som på 
ett eller annat sätt arbetar för håll-
barhet i näringslivet. En av dem är 
25-åriga Amanda Borneke, kvali-
tets- och miljöansvarig på CS Riv & 
Håltagning.

Tidningen Aktuell Hållbarhet 
lyfter årligen fram 33 s. k. hållbar-
hetsprofiler under 33 år. De utvalda 
är verksamma inom flera olika fält, 
bland annat teknik, biologi, juridik 
och ekonomi. Urvalet har gjorts 
efter närmare 200 förslag från tid-
ningens läsare.

En av de 33 utvalda är Amanda 
Borneke, kvalitets- och miljöansva-
rig för CS Riv & Håltagning, bland 
annat för sitt arbete för en klimat-
neutral byggbransch och för sina 
kommunikationslösningar som gör 
det möjligt att skala upp påverkans-
arbetet och skapa nationella allian-
ser.

CS är den enda riventreprena-
den i Sverige som skrivit på färd-
planen för Fossilfri bygg-& anlägg-
ningssektor. Färdplanens mål är 
att – tillsammans med politiker och 
andra beslutsfattare – tydliggöra 
hur branschen ska bidra till att göra 
Sverige fossilfritt. CS har dessutom 
ett eget återbruk av rivavfall.

Lotus Maskin & Transport AB eta-
blerar sig i Finland med det nya före-
taget Lotus Maskin & Transport OY. 
Dotterbolaget kommer med sina två 
kontor vara placerade i Helsingfors 
och Vasa. I ett första steg anställs 
Ville Läppenen som filialchef, ett 
välkänt namn i Finland med erfaren-
het som kalkylator och projektchef, 
samt inom marksanering.

Ambitionen är enligt Lotus att ta 
marknadsandelar inom total- och 
rotrivningssegmentet såsom selek-
tiv rivning, sanering och håltagning. 
Den nya filialen kommer att ligga 
under koncernens organisation med 
affärsområdeschefen Daniel Jensen.

Delete köper Waterjet Stockholm 
och W-tech av European Hydro 
Demolition. Målet är att bli främ-
sta leverantör av miljötjänster i 
Norden.

I juni förvärvades Waterjet 
Karlstad av Delete Sweden AB. 
Nu köper Delete även Waterjet 
Stockholm och W-tech. Alla tre 
bolag köptes av European Hydro 
Demolition AB.

”Deletes strategiska mål är att 
vara våra kunders förstahandsval 
som leverantör av miljötjänster 
i Norden. Detta förvärv är i linje 

med vår strategi. Vi kompletterar 
vårt utbud som miljöserviceleve-
rantör och får samtidigt ett ännu 
starkare fäste i Stockholm, en vik-
tig region, inte minst när det gäl-
ler vårt servicekoncept mot infra-
struktur”, säger Tommi Kajasoja, 
CEO Delete Group Oy.

Waterjet Stockholm och W-
tech är specialiserade på infra-
strukturprojekt såsom underhåll 
av broar, garage, tunnlar och par-
keringshus. Företagen har i dag 
sina kunder främst inom bygg- 
och infrastruktur.

Delete förvärvar Waterjet Stockholm och W-tech 

DISAB-TELLA AB, med kontor i 
Vallentuna, har rekryterat Mikael 
Pettersson och Knut Nilsson som 
säljare för den svenska och inter-
nationella marknaden.

Både Pettersson och Nilsson 
har lång erfarenhet inom försälj-
ning. Pettersson kommer senast 
från Mersen Nordic AB där han 
arbetade som försäljningschef. 
Nilsson har sedan början av 
1990-talet arbetat med export-
försäljning inom olika branscher, 
nu senast på företaget Aritco som 
tillverkar plattformshissar.

Lars Lind, vd DISAB-TELLA, 
ser mycket positivt på rekryte-
ringen. ”Vi ser ett kraftigt behov 

av att förstärka vår säljorganisa-
tion för att kunna hålla jämna 
steg med de förfrågningar som 
vi får från marknaden, både här 
i Sverige och exportmarknader”, 
säger Lars Lind. ”Både Mikael Pet-
tersson och Knut Nilsson kommer 
att arbeta med projektförsäljning 
med fokus på våra stationära va-
kuumsystem. Det är framförallt 
inom kraftverk, stål, cement och 
tillverkningsindustrin som vi känt 
av ett växande behov hos våra 
kunder som efterfrågar en mer 
dammfri arbetsmiljö samt möjlig-
heten att spara in pengar genom 
att återvinna spillt material till-
baka in i produktionsprocessen.”

För att möta den ökade efterfrågan 
på korttidsuthyrning av sorterings-
verk har Fredheim Maskin AS sökt 
samarbete med uthyrningsföreta-
get Arema Rental AB.

Att kunna hyra ett sorterings-
verk är värdefullt för den som 
snabbt och flexibelt vill öka sin 
kapacitet eller bredda sitt utbud. 
Det har gjort korttidsuthyrning till 
en växande verksamhet hos Fred-
heim Maskin AS, som represente-
rar Keestrack i Sverige och Norge. 
För att möta den ökade efterfrågan 
har företaget sökt samarbeten med 
uthyrningsföretag specialiserade 
på anläggning, återvinning och 
demolering. Ett resultat av detta är 
samarbetet med Arema Rental AB.

”Vi vet vad rätt utrustning be-
tyder för produktivitet, lönsamhet 
och miljö. Därför är det extra kul 
att Arema Rental gör denna sats-
ning, som hjälper deras kunder att 
utveckla sina verksamheter”, säger 
Erik Olausson, Fredheim Maskin.

Arema Rentals första Keestrack 
blir ett sorteringsverk av modellen 
K4. Det är en mångsidig grovsor-
terare med en siktyta på sex kva-
dratmeter. Sorteringsverket passar 
bra för naturgrus, matjord, kros-
sat bergmaterial och återvinning. 
Samarbetet mellan Arema Rental 
och Fredheim Maskin ger även till-
gång till mindre sorteringsverk och 
transportörer. 

Arema Rental fått ett ökat antal 
förfrågningar gällande korttidsut-
hyrning av sorteringsverk.

”Allt fler entreprenörer efter-
lyser möjligheter att sortera jord- 
och schaktmassor till önskade 
fraktioner direkt där massorna 
uppstår. Sådan hantering ger stora 
vinster för både miljö, klimat och 
ekonomi, eftersom det minimerar 
transporterna både från och till 
byggplatsen”, säger Anders Hedlöf, 
vd Arema Rental.

Arema Rental får sin första 
Keestrack i november. Inför detta 
utbildar företaget sina tekniker 
hos Fredheim Maskin och förstär-
ker det egna lagret av reservdelar, 
filter med mera.
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LEVERANS PÅ VÄG!LEVERANS PÅ VÄG!
En LaBounty sax på väg till en
av våra kunder.
Vi hjälper dig att hitta rätt sax
till jobbet. Litet som stort. 
Vi har saxmodeller från 250kg.
I samband med uppstart håller
vi en utbildning på levererad
sax så att ägandet blir bästa
möjliga.

Detta exemplar
väger 21 ton

PROFESSIONELL DEMOLERING - 2018-12-12 (Nr 4):Layout 1  2018-11-30  11:23  Sida 1



8    Branschtidningen Professionell Demolering • 4-2018

VINDKRAFT ÄR NISCHEN FÖR NIROC SOLUTIONS

Work System 
förvärvar uthyrnings-
företaget Kendrill

Tyrolit på ”rock-
turné” i Europa

Pirtek på plats i Borås

Söderberg & Haak släpper nyhe-
ten om företagets rekrytering av 
ny VD. Det är Jonas Jaenecke som 
efterträder nuvarande vd:n Hasse 
Ripa. Jaenecke återvänder därmed 
till maskinbranschen.

Söderberg & Haak Maskin AB 
är en av Sveriges största leveran-
törer av lantbruks- och entrepre-
nadmaskiner. På jordbrukssidan 
har man en stark ställning med 
varumärken som Deutz-Fahr, 
Amazone, Krone, Dal-Bo och Ge-
ringhoff. Sedan drygt två år till-
baka har man också generalagen-
turen för Komatsu, en av världens 
ledande tillverkare av entrepre-
nadmaskiner.

När den stora rockaden i svensk 
lantbruksmaskinhandel startade 2015 
tog styrelsen i Söderberg & Haak 
ett expansivt beslut att återställa 
sitt återförsäljarnätverk i Sverige, 
med både nya och tidigare, egen-
ägda återförsäljare.

Denna omfattande omorganisa-
tion som ledningen, med Hasse Ripa 
i spetsen, tog sig an har på väldigt kort 
tid resulterat i att Söderberg & Haak 
idag har 22 egna anläggningar och en 
arbetsstyrka på nästan 300 personer.

Nu är det dags att gå in i nästa 
fas med anpassning och finslipning 
av organisationen, en organisation 
som genom Komatsu också har för-
ändrats betydligt, där entreprenad-
sidan snart motsvarar halva omsätt-
ningen. Därmed är Komatsu det 
klart dominerande varumärket. I 
det perspektivet är rekryteringen av 
Jonas Jaenecke särskilt intressant.

Jonas Jaenecke är 51 år gammal, 
bosatt i Malmö och närmast kom-
mer han från en VD-tjänst på Ikaros 
Cleantech. Innan dess var han under 
drygt fem år VD för Delvator, som 
har den svenska generalagenturen 
för Hitachis entreprenadmaskiner. 
Jaenecke är civilekonom och har 
även en teknisk utbildning.

Jonas Jaenecke, ny VD 
för Söderberg & Haak Maskin AB

Pirtek utvidgar sin slangbussverk-
samhet i Västra Götaland och nu 
finns en buss tillgänglig även i 
Borås.

Pirtek får fler och fler upp-
drag utanför Göteborgsregionen. 
Detta är första steget i att utvidga 
sin verksamhet i region Västra 
Götaland. ”Vi har åkt till Borås 
och andra områden som ligger en 
bit från Göteborg i alla år. Senaste 
året har uppdragen i Borås ökat 
och vi ser att det finns ett behov 

till ökad närvaro”, säger Robert 
Larsson, operativ chef i Västsve-
rige.

Under året har Pirtek utökat 
från 16 till 20 slangbussar redo att 
rycka ut dygnet runt i Stockholm 
(inkl. Uppsala/Mälardalen/Ny-
köping), Östergötland, Göteborg 
(Västra Götaland och Halland) 
samt Skåne. 20 slangbussar står då 
redo att rycka ut dygnet runt i ur 
och skur, fullutrustade och med 
världens bästa Slanghjältar.

Örnsköldsviksborna Ronnie An-
dersson och Nicklas Holmgren 
startade Niroc Solutions med tron 
om ett ökat behov av resurser 
hos vindkraftsbranschen. Första 
jobbet blev ett stort vindkrafts-
projekt i Jämtland med Hitachi 
ZX250LC-6.

Uppdraget gäller underentre-
prenad och arbetsledning vid ett 
stort vindkraftsprojekt i Jämtland. 
Där byggs fundament till 56 vind-
kraftverk som ska driftsättas inom 
två år. Niroc är en av många entre-
prenörer som ska bygga upp infra-
strukturen för vindkraftparken, 

vilket inkluderar anläggande av 
vägar, kabelgrävningar och mark-
arbeten för vindkraftfundamen-
ten. Vid arbetet används bland an-
nat företagets första egna maskin, 
Hitachi ZX250LC-6, levererad av 
Delvator i Härnösand.

“Vår affärsidé är att erbjuda ma-
skinresurser tillsammans med en 
sammanhållande ledningsfunk-
tion vid projekt av det här slaget”, 
berättar Ronnie Andersson och 
Nicklas Holmgren, som båda tror 
starkt på vindkraftsbranschens 
behov av resurser under en lång 
tid framöver.

Tyrolit lanserade Tyrolution med 
en ”rockturné” i Europa. Likt ett 
rockband i en specialbyggd road-
truck har Tyrolit hittills besökt 
11 länder, inkluderat Sverige och 
i slutet av året har roadtrucken 
kört 30 000 km, besökt totalt 20 
länder och många tusen inbjudna 
personer med rockstatus har fått 
information och förevisning av 
Tyrolution – det nya sortimentet 
av supertunna kapskivor.

Tyrolits roadtruck i Europa 
gjorde stor succé under våren och 
nådde Norden och Sverige i juni 
månad. Då fick Södertälje, Karl-
stad och Sundsvall besök och cirka 
500 personer hade fått inbjudan i 
form av rockkonsertbiljetter. Kun-
derna kunde äta en bit mat, träffa 
kollegor i branschen och träffa det 
nordiska Tyrolit-teamet.

“Vi är hittills mycket nöjda 
med resultatet av vår ”rockturné”. 
Tyrolit är en pigg 99-årig rockstar 
som nästa år firar 100 år i bran-
schen”, säger Eva Skinner, mark-
nadschef på Tyrolit Norden.

Work System förvärvar uthyrnings-
bolaget Kendrill, grundat av Karl-
Erik Nylander. Huvudområden är 
uthyrning av utrustning till kunder 
inom rivning- och håltagning.

”Vi vill bygga vidare på det fina 
företag Karl-Erik skapat. Familjen 
Nylander finns kvar där sonen Mi-
kael kommer att ansvara för vår 
depå i Sätra, Stockholm och Karl-
Erik fortsätter som rådgivare till 
oss”, berättar David Nord, vd Work 
System.

”Jag är stolt över det bolag Ken-
drill utvecklats till idag. Jag såg en 
möjlighet efter att själv arbetat med 
håltagning under många år. Maski-
nerna gick sönder och behövde tas 
om hand ordentligt. Vid uthyrning 
nyttjas maskinerna mer effektivt. 
Det tycker jag att vi har lyckats rik-
tigt bra med”, säger Karl-Erik Ny-
lander, tidigare ägare Kendrill och 
numera rådgivare för Work System.

Björn Edmundsson blir ny vd 
för Kendrill. Han har en bakgrund 
som försäljningschef på Hilti. “Med 
musklerna och nätverket av en 
stark finansiär och vår nischade 
portfölj har vi möjlighet att inves-
tera snabbt för att vara en mer kom-
plett partner till våra kunder”, säger 
Björn Edmundsson.
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M40, M50 & M70

Nu ännu fler tillbehör 
som passar M-stativen 
och liknande stativ

NYHET!
Byggbar förlängare med kuggstång
495 mm och 750 mm nu även till M40

Våra egna borrstativ, M40, M50 och M70 har snabbt

blivit populära bland håltagare.

Till stativen finns även ett brett utbud av smarta

tillbehör som ger stativen större flexibilitet och som

även passar liknande stativ som finns på marknaden.

Senaste framtagna tillbehören är förlängare med

kuggstång till M40 som gör att du slipper tunga lyft.

1) M40 stativ, 2) M50 stativ, 3) M70 stativ, 4) Förlängare 495 mm med 
kuggstång till M40, 5) Förlängare 750 mm med kuggstång till M40, 
6) Förlängare 495 mm med kuggstång till M50, 7) Förlängare 750 mm 
med kuggstång till M50, 8) Säkerhetsstämp, 9) Kärnfångare,  
10) Motorfäste typ Gearmec, 11) Adapter för under-upp-borrning, 

12) Pelarförskjutare, 13) Fast takfot till M40 och säkerhetsstämp, 
14) Motorfäste 60 mm hals, 15) Motorfäste typ Weka, 16) Utbyggbar 
distans 50 mm till M40, M50 och M70, 17) Bakstöd till gradfot/bultstativ 
M40 och M50, 18) Sömborrningsadapter, 19) Gradfot M40, 
20) Gradfot M50, 21) Gradfot M70
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DEMCON 2018
BLOMSTRANDE AFFÄRER PÅ   

Både besökare och utställare är mycket nöjda efter många 
bra affärer direkt i montrarna på Demcon 2018. Men detta är 
bara en av höjdpunkterna på årets upplaga av Europas enda 
rivningsmässa.

Trots det allt kallare klimatet i septem-
ber-Sverige var stämningen på topp 
på Demcon i Upplands Väsby norr om 

Stockholm. Årets mässa samlade 40 utställare 
med hundratals produkter från såväl Norden 
som övriga Europa, Japan och USA. Flera av 
utställarna har varit med sedan Demcons start 
1998 och är välkända namn inom demolering, 
betonghåltagning, återvinning, behandling av 
betonggolv och utrustning för luftrening med 

mera. Flera av utställarna på årets mässa påpe-
kade att de sålt bra i montrarna.

PRODUKTPREMIÄRER  
OCH MÅNGA BESÖKARE
Mässan hade dessutom flera produktpre-
miärer. Företaget Twilldrill lanserade en unik 
innovation inom betonghåltagning där man 
enkelt fångar upp borrkärnan för att elimine-
ra risken att den faller ut och gör skada. Med 

Twilldrill undviker man också skadliga tunga 
lyft. På mässan visades även nya rivningsro-
botar, nya maskiner för slipning och polering 
av betonggolv, robotar och verktyg för effektiv 
vattenbilning, hantering av slam och damm 
där tillverkaren Sila visade upp sin nya serie av 
dammsugare med mera. Sveriges två tillverka-
re av effektiva snabbkopplingar för hydrauliska 
verktygsbyten, OilQuick och Steelwrist, fanns 
också på plats för att möta kunderna. På mäss-
san fanns också några leverantörer av hydrau-
liska rivningsverktyg såsom Trevi Benne ge-
nom Andersen Contractor och Epiroc genom 
Maskinia. Utmärkande i år var också att flera 
leverantörer av saneringsutrustning ställt ut, 
vilka samtliga var nöjda med mässan. 

Under årets mässa var fördelningen av be-
sökare ungefär lika stor båda dagarna, vilket är 
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ovanligt då det vanligtvis brukar vara lite färre 
besökare under mässans första dag och väldigt 
många besökare mässans andra dag.

Diamantsponsor för Demcon 2018 var fö-
retaget SDC AB (Swedish Diamondtool Con-
sulting) med huvudkontor i Nora och filial i 
Stockholm. SDC behöver ingen närmare pre-
sentation och är välkända bland användarna 

vilket också synts i företagets monter. Nästa 
sponsorsnivå innefattar Ruby-sponsoren Pen-
truder AB och Platinum-sponsorn Husqvarna 
Construction Products. Guldsponsor för mäss-
san var Tyrolit och bronssponsorer var Jack 
Midhage AB och Drome AB.

Generellt för årets mässa var att montrar-
na blivit större. Ett tydligt exempel på detta 

är Dromes monter som låg alldeles i entrén 
till mässan och effektivt lockade in besökarna 
när de kom in i hallen. Andra utställare som 
utökat sina montrar var Jack Midhage AB och 
Jerneviken, för att inte nämna de som alltid 
haft stora montrar på mässan: Husqvarna, 
Pullman Ermator, SDC, Pentruder och Dust-
control.
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Även på årets mässa fanns ett utomhusområde 
för demonstration av maskiner och verktyg. Hilti 
fanns som vanligt på plats med en stor monter 
med mycket liv och rörelse. I år ställde även finska 
tillverkaren Levanto ut utomhus och visade och 
demonstrerade framförallt sin agentur Shibuyas 
borrsystem som man säljer på alla marknader i 
Norden. Utomhus fanns också Jerneviken, Tyrolit, 
Husqvarna, HTC och Atlas Copco.

Som bekant har Demcon alltid stöttats 
av branschföreningarna Riv- & Saneringsen-
treprenörerna och Håltagningsentreprenö-
rerna inom Sveriges Byggindustrier. Numera 

går man under det gemensamma namnet 
BFB, Branschorganisationen för byggnads-
beredning. Mässan stöttas också av Europe-
an Demolition Association och IACDS (In-
ternational Association for Concrete Drillers 
& Sawers) som hade representanter med på 
mässan. De två utländska föreningarna ar-
rangerade också workshops för nordiska 
entreprenörer under de två dagarna i direkt 
anslutning till mässan. BFB höll också sitt 
höstmöte under torsdagen i Scandics kon-
ferensavdelning en trappa upp. Ett 70-tal 
medlemmar närvarade.
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Svenska Demoleringspriset 2018
VINNARE AV DET    

I samband med mässan DEMCON som hölls på Infracity i slutet av september 
delades den Svenska Demoleringspriset ut för sjunde gången. 

För sjunde gången i ordningen delades Det 
Svenska Demoleringspriset ut av tidning-
en Professionell Demolering i samarbete 

med branschorganisationen för Byggnads-
beredning där branschföreningarna Riv- & 
Saneringsentreprenörerna och Håltagnings-
entreprenörerna ingår. Prisutdelningen hölls 
i vanlig ordning i samband med DEMCON-ka-
laset på Infracity den 27 september i år. Årets 
vinnare hade valts ut av en jury bestående av 
personer kopplade till den svenska demole-
ringsbranschen. I Demoleringsprisets jury 
ingår Bo Hörnqvist, grundare och fd ägare av 
rivningsföretaget Rivab i Göteborg AB, Gun-
nar Landborg, grundare av DISAB Håltagning 
och en eldsjäl i branschen sedan många år, Jan 
Lemos, grundare och fd ägare av J L Betong-
håltagning AB, Lars Eriksson, grundare och 
fd ägare av Södertälje Borrteknik AB, Tommy 
Hällgren, fd säljare på Brokk AB, Arne Holgers-
son, fd produktchef och säljansvarig på Tyrolit 
ABs diamantverktygs- och håltagningssektion, 
Lars Sandström, Branschföreningen för Bygg-
nadsberedning, Roger Blomqvist, Bransch-

föreningen för Byggnadsberedning, Micael 
Appelgren, chefredaktör för branschorganisa-
tionen Maskinentreprenörernas magasin ME-
tidningen samt Jan Hermansson, chefredak-
tör för tidningen Professionell Demolering. 
Nämnas bör, för den som inte känner till, att 
Branschföreningen för Byggnadsberedning är 
själva paraplyorganisationen för Håltagnings-
entreprenörerna och Riv- & Saneringsentre-
prenörerna i Sverige. Här nedan publiceras 

en lista med vilka priser som delades ut med 
namnen på vinnarna och dess motiveringar. 
Nämnas bör även att mässan DEMCONs ar-
rangör, SCOP AB också tilldelades en plakett 
av European Demolition Association för att i 
många år verkat för att lyfta och tydliggöra den 
europeiska demoleringsbranschen. Plaketten 
delades ut av European Demolition Associa-
tions sekreterare José Blanco.

Följande priser delades ut i år till nedanstå-
ende vinnare:

ÅRETS RIVNINGSENTREPRENÖR
Nominerade: Riviära, Lotus och Areco 
Vinnare: Lotus Maskin och Transport AB
Motivering: Priset delas i år ut till ett företag 
som framförallt växt sig starkare under de se-
naste tre åren. Genom sina företagsförvärv av 
i branschen mycket välkända och välrenom-
merade lokala företag. Har man ändå lyckats 
behålla känslan av det lilla personliga företaget 
i denna rikstäckande verksamhet.

Priset för 2018 års Rivningsföretag delas i år 
ut till Lotus!

Håkan Karlsson på företaget Riviära förärades 
med et hederspris.

Danne Jensen, Lotus, mottar priset för 
Årets Rivningsentreprenör.



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
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ÅRETS HÅLTAGNINGSENTREPRENÖR 
Nominerade: Owe Larsson Borr, SHC Hål-
tagning och GUJA
Vinnare: SHC Håltagning AB
Motivering: Lång, trogen och finurlig verk-
samhet med kunden och uppgiften i fokus 
samtidigt som omsorgen och personalen och 
branschen skapat en grund för framgång. Vin-
naren har även visat på förmåga att använda 
rätt teknik och skapa rätt lösningar. Årets hål-
tagningsentreprenör är SHC Betonghåltagning.

ÅRETS RIVNINGSPROJEKT  
Nominerade: Delete, Lotus och Areco Cont-
ractor
Vinnare: Areco Contractor AB
Motivering: Priset delas ut till en stark aktör 
på frammarsch i södra Sverige. Företaget har 
på ett mycket lyckat sätt samordna håltagning, 
rivning och sanering på en mycket komplice-
rad arbetsplats. Priset delas ut för ett lyckat 
genomförande av Kv Holland, Söderpunkten. 
Priset delas ut till Areco!

ÅRETS HÅLTAGNINGSPROJEKT  
Nominerade: Owe Larsson Borr, SHC Hål-
tagning och Håltagarna Borrteknik
Vinnare: Owe Larsson Borr AB
Motivering: Ett krävande uppdrag i en utsatt 
miljö där det både strålar om uppdrag och en-
treprenör fast av olika orsaker. Då gäller det 
att jobba med trygghet, säkerhet och själv-
förtroende att nå rätt resultat. I årets håltag-
ningsprojekt har vinnaren lyckats väl och pus-
selbitarna har fallit på plats. Vinnare av årets 
håltagningsprojekt är Owe Larsson Borr.

ÅRETS SANERINGSPROJEKT  
Nominerade: Saneringsspecialisterna och 
SBG i Stockholm AB
Vinnare: SBG i Stockholm AB
Motivering: Går i år till ett företag som i sitt 
långa och stora saneringsprojekt i Kista, norr 
om Stockholm, visat att man kan nå såväl hög 
lönsamhet som mycket nöjda kunder genom 
ett engagerat Miljö- och Arbetsmiljöarbete. 
Vinnare är SBG Stockholm AB!

SÄKERHETS- & ARBETSMILJÖPRISET 
Nominerade: Renluftsteknik, Twilldrill och 
Husqvarna
Vinnare: Renluftsteknik AB 
Motivering: Med en målmedveten förvand-
ling och anpassning av befintlig teknik för 
användning i bygg- och anläggningsarbeten. 
Där fokus ligger på en hälsosam och ren ar-
betsmiljö tilldelas det Svenska Demolerings-
priset, Säkerhet & Arbetsmiljö 2018 företaget 
Renluftsteknik.

RECYCLING & MILJÖPRISET  
Vinnare: SVB Tyringe AB
Motivering: När miljöfrågorna kryper oss 
ända in på skinnet – och närmare ändå gäl-
ler det att ha en verksamhet som är hållbar i 
verklig mening. Med precision, varsamhet och 
en väl fungerande affärsmodell byggd runt vat-
ten, sand och återvinning har vinnaren visat 
att detta både är möjligt och lönsamt. Med sin 
attraktiva och flexibla lösning heter vinnaren 
av årets pris i recycling och miljö SVB Tyringe.

ÅRETS TILLVERKARE   
Nominerade: Brokk, Scanmaskin och Hus-
qvarna
Vinnare: Husqvarna Construction Products AB
Motivering: Med fokus på entreprenörens ef-
fektivitet, säkerhet, ekonomi, flexibilitet och 
arbetsmiljö sedan branschen var ung och in 
i framtiden, “Sempre”, tilldelas det Svenska 
Demoleringspriset 2018 i kategorin “Årets till-
verkare”, företaget Husqvarna Construction 
Products.

STORA INNOVATIONSPRISET  
Nominerade: Twilldrill, Renluftsteknik och 
Scanmaskin
Vinnare: Scanmaskin Sverige AB
Motivering: Med nya innovationer skapas nya 
möjligheter och bättre lösningar på markna-
den. Innovation kan vara en helt ny produkt, 
ett nytt sätt att arbeta eller en signifikant ut-
veckling av en beprövad produkt eller metod. 
Vinnaren av innovationspriset har visat sig 
bemästra detta i sin verksamhet och dessutom 

nått internationell framgång och tagit meto-
den för slipning och polering av betonggolv 
flera steg framåt. Stort grattis till Scanmaskin, 
vinnaren av innovationspriset.

ÅRETS ROOKIE    
Vinnare: Drome AB
Motivering: Med till synes oslagbar energi, fi-
nurlighet, med glimten i ögat, med känsla för 
kvalitet och vad som kunden eftersöker tillde-
las det Svenska Demoleringspriset 2018 i kate-
gorin “Årets Rookie”, företaget Drome.

HONORARY AWARDS
Honorary Awards utdelades till följande per-
soner:

Lasse Eriksson, fd Södertälje Borrteknik
Motivering: En verklig veteran och legend 
i branschen som burit den på sina axlar när 
den var ung och genom tiden. Årets Honorary 
Award tilldelas Lasse Eriksson, fd Södertälje 
Borrteknik.

Stefan Hilmersson, fd Aquajet Systems AB
Motivering: En mästare i vattnets vägar och 
krafter som varit med sedan starten och satt 
vattenbilningtekniken på kartan. Årets Ho-
norary Award tilldelas Stefan Hilmersson, fd 
Aquajet Systems.

Håkan Karlsson, Riviära AB
Motivering: Åter igen en kämpe i rivnings- 
och håltagningsbranschen. Då som nu och 
alltid en aktiv röst. En riv-i-ärans man. Årets 
Honorary Award tilldelas Håkan Karlsson, Ri-
viära.

Rickard Danielsson, Håltagarna Borrteknik AB
Motivering: Sedan länge en stark aktör inom 
håltagning i Mälardalen. Med en utomor-
dentlig känsla för hantverket och sina kunder 
i kvalitet och effektivitet går det Svenska De-
moleringsprisets Honorary Award till Ricky 
Danielsson, Håltagarna Borrteknik.

Åke Sonerud, OilQuick AB
Motivering: “Han och hans företag har ut-
vecklat en mycket viktig snabbkopplingslös-
ning som gör rivningsentreprenörernas arbete 
så mycket enklare och effektivare, i Sverige och 
hela världen. Det Svenska Demoleringspriset 
2018 Honorary Award tilldelas Åke Sonerud, 
OilQuick AB”.

VD för SHC Håltagning, Thomas Fredriksson, 
mottar priset som Årets Håltagningsentreprenör.

Priset för Årets Rivningsprojekt mottas av 
Markus Åbinger, VD Areco Contractor.

Owe Larsson Borr utsågs till Årets Håltagnings-
projekt.

Till Årets Rookie valdes företaget Drome AB och 
priset mottogs av företagets VD Roger Jonasson.

Det Stora Innovationspriset gick i år till till-
verkaren Scanmaskin. Företagets marknads-
chef Anna-Lena Lööf mottog priset.
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Durable Performance 

Utöka ert företags möjligheter inom håltagning. Använd samma 
drivsystem med Pentpak, fjärrkontroll, HF-motor och kablar till 
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Ni hittar även oss på facebook: www.facebook.com/pentruder samt  
Instagram: pentruder_official
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Återförsäljaren OP System släpper tre nyheter: 
en trumsikt från Doppstadt, eldrivna system 
från Sennebogen & Doppstadt och en betong-
sax från Demarec.

Den första releasen är trumsikten 518 BA-
SIC från Doppstadt, som bland annat inklu-
derar ett snabbväxlingssystem för trumma, 
matarficka på 4 m³ och matarhöjd på 2,8 m. 
Matar-bandet är vändbart för utmatning till 
höger eller vänster. Den är framför allt lämplig 
för mindre företag och återvinningsanlägg-
ningar för bearbetning av många olika mate-
rialtyper. Den transporteras med lastväxlare 
eller i 40-fots container. Den drivs med motor 
CAT C 2.2 och Powerpack 36,3 kW. Trumdia-
meter är 1,8 m, trumlängd 4,7 m och siktyta 
22,5 m². Trummans hastighet är 0-21 varv/min. 
Maskinvikt är 12 000 kg.

Den andra nyheten från OP System är 
komplett eldrivna maskiner för återvinning 
från Sennebogen & Doppstadt. Sennebogen 
har i över 25 år arbetat med eldrivna materi-
al-hanterare. I stort sett hela deras sortiment 
från 17 till 165 ton finns med eldrift eller som 
”plug-in”-hybrider. I den senare har man en så 
kallad PowerPack-enhet för dieseldrift, i de fall 
det finns behov av att koppla sig loss från elen 
för en längre förflyttning. Bland Doppstadts el-
drivna stationära återvinningsmaskiner finns 
maskiner för bland annat krossning, siktning, 
blandning, separering och sortering. En av 
fördelarna med att välja eldrift är bland annat 
avsaknaden av avgaser, vilket gör denna typ av 
maskiner lämpade även för inomhusbruk.

OP Systems tredje nyhet är en ny 2-kolvs be-
tongsax från Demarec. Nya DCC-serien har ut-
vecklats speciellt för demolering av väldigt tjock 
och förstärkt betong som i till exempel viaduk-
ter, kajer och tunga fundament. Skären har två 
svängpunkter vilket säkerställer mer vridmo-
ment till käftarna. Saxen har även DemaPower 
2.0-cylindrar och en speciellt utvecklad geome-
tri på käftarna. Hydrauliken är inbyggd i ramen 
och cylindrarna är utrustade med extra skydd 
så att de inte tar skada under rivningsarbetet. 
DCC-serien spänner idag från storlek DCC-25 
(2000 kg) till DCC-75 (6300 kg).

Tre nya releaser från 
OP System

ALLU Processor och Transformer visades 
på Bauma China 2018, den största mässan 
i Asien. Målet var att visa hur deras utrust-
ning kan hjälpa företag att maximera sin 
verksamhet oavsett tillämpning.

I november hölls Bauma China som är 
Asiens viktigaste internationella mässa, in-
riktad på kraven inom den asiatiska bygg-
industrin. ALLU visade stora delar av sin 
Processor- och Transformerteknik för de 
asiatiska marknaderna.

ALLU Transformer-serien är en process-
kopa som sorterar, pulveriserar, luftar, blan-
dar, separerar, krossar, matar och fyller ma-
terial. Den är anpassad för grävmaskiner, 
lastare och traktorer. ALLU Transformer-
serien består av den kompakta DL- & D-
serien och M- och G-serien. De sistnämnda 
är konstruerade för att användas på gräv-
maskiner upp till 300 ton.

ALLU Processor är en hydraulisk mixer 
som kan mixa lera, silt, torv, slam, sediment, 
muddermassor samt förorenade massor. 
Processor 300 HD har ett arbetsdjup på 
ner till 3 m och en vikt på 2100 kg exklu-
sive monteringsplatta, medan den större 
500 HD har ett arbetsdjup på 5 m och en 
vikt på 2450 kg exklusive monteringsplatta. 
Båda drivs av grävmaskinens hydrauliska 
system och blandar överallt där grävma-
skinen når. Båda modellerna är utrustade 
med automatiska ventiler för vridmoment-
justering, varvtalsräknare för trummorna, 
temperatursensorer samt sensorer för olje-
läckage placerade inuti ramkonstruktionen. 
På blandningstrummorna finns utbytbara 
skovlar för underhåll. En förlängningsdel på 
2 m eller 3 m är också tillgänglig som tillval 
för båda modellerna för extra arbetsdjup.

“Våra nya borrstativ i M-serien M40, M50 
och M70, har blivit något av en försälj-
ningssuccé. Framgången kan vi tacka 
våra duktiga håltagare för som hjälper oss 
att ständigt vidareutveckla stativen och 
komma med idéer kring smarta och an-
vändbara tillbehör som underlättar hål-
tagarens vardag” säger Joakim Lindfors, 
produktansvarig hos Midhage.

Det täta samarbetet med kunderna har 
hitills resulterat i bland annat snabbstämp/
säkerhetstämp, kärnfångare, spännspindel, 
pelarförskjutare och sömborrningsadap-
ter som funnits i Midhages sortiment se-
dan våren 2018.

Den senaste nyheten är att det numera 
finns två förlängare, 495 mm och 750 mm, 
med kuggstång även till det lilla M40-sta-
tivet. Detta innebär att man nu också på 
M40 kan veva upp bommen hela vägen 
även då man arbetar på hög höjd vilket 
gör att man slipper tunga lyft.

 “Vi fortsätter naturligtvis att utveckla 
nya praktiska och smarta tillbehör samt 
välkomnar förslag och idéer från håltagar-
na. Inga tankar eller idéer är för dumma. 
Kan vi på ett relativt enkelt och billigt sätt 
underlätta håltagarnas vardag så vill na-
turligtvis försöka göra det. Det är nästan 
bara fantasin som sätter gränserna. Då vi 
har full kontroll över tillverkningen är vi 
idag mycket flexibla och kan framställa 
mindre serier och ändå få en intressant 
kostnadsbild. M-stativen, deras reservde-
lar och tillbehör är samtidigt kompatibla 
med liknande på marknaden förekom-
mande riggar vilket naturligtvis är väldigt 
uppskattat av kunderna” avslutar Joakim 
Lindfors.

ALLU Transformer 
och Processor på 
Bauma China

Nya tillbehör för borrstativ, 
pelarförlängare med kugg-
stång från Midhage
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Maskiner för
alla
jobb

Oavsett vem du är 
och vad du arbetar 
med, har vi de rätta 
maskinerna för just 
dig och ditt jobb. 

Olycksrisken med motorkapar och handhållna 
elkapar är stor och det har under senare år 
inträffat några allvarliga olyckor med svåra 
skador som följd. Jack Midhage AB har lagt 
stort fokus på att förbättra instruktionerna för 
att förebygga sådana olyckor. ”Vi har tagit fram 
säkerhetskort tänkta att följa med maskinen 
ut på bygget så att användaren verkligen kan 
ta instruktionerna till sig. Men verkligheten är 
den att man inte läser dessa instruktioner och 
ofta förekommer det att betongklingor körs i 
asfalt”, berättar Peter Logan, VD på Jack Mid-
hage AB.

Midhage har därför tagit fram en 350 mm 
diamantkapklinga, ZENESIS SafeTech. Klingan 
har försetts med fyra stycken försänkta skydds-
segment som skyddar mot slitage av stambla-
det. “De flesta allvarliga olyckor beror på att 
stambladet tunnats ut så mycket så att segment 
släpper eller att klingan kilar fast i materialet. 
Med Midhages nya klinga ZENESIS SafeTech så 
minimerar man risken för den typen av olyck-
or. Historiskt har alla tillverkare försett asfalt-
klingorna med skyddssegment p g a att klingan 
ofta körs ner i gruset vilket ger ett stort slitage i 
stambladet. Nu tar Midhage steget vidare och 
förser även sin premiumklinga betong/univer-
salklinga Zenesis med skyddssegment, till att 

börja med på vår 350 mm klinga”, berättar Peter 
Logan.

De fyra försänkta segmenten gör dessutom 
att klingan blir möjlig att använda för kortare 
arbeten i asfalt. Dock rekommenderas att för 
längre arbeten använda asfaltklingor för att få 
längre livslängd. Utöver mycket goda egenskaper 
i betong, armerad betong, granit och andra sten-
material kan den med gott samvete även rekom-
menderas för asfaltsågning.

Som ”grädde på moset” erbjuds ZENESIS Sa-
feTech också som en ljuddämpad klinga, Zene-
sis SafeTech Silent.  De höga ljudnivåer som en 
diamantklinga förorsakar är mycket störande för 
omgivningen och kan vara skadlig för hörseln. 
Tack vare nyutvecklad teknik så kan Midhage nu 
erbjuda en klinga som är anpassad både för mo-
torkapar och elkapar och som håller en avsevärt 
lägre ljudnivå än en vanlig klinga. “Vi har gjort 
omfattande tester i olika maskiner och mate-
rial”, berättar Peter Logan. ”Med den nya klingan 
så sänks ljudnivån med 3 -5 dB i motorkapar 
och med 7 -12 dB i elkapar. Det upplevs som en 
minskning av ljudnivån till hälften eller ännu 
bättre. Det ljuddämpade stambladet, ”Multi 
Layer”, bestående av fem skikt har också en vi-
brationsdämpande effekt vilket ger en påtagligt 
stabilare gång i materialet”, avslutar Peter Logan.

Säkrare, bredare användningsområde och tystare med Zenesis
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Temaartikeln Håltagningsspecialen har 
publicerats årligen sedan 1995 så det 
här blir den 23:e upplagan. Syftet med 

artikeln är att ge en samlad bild av håltag-
ningsbranschen i Sverige det senaste året med 
presentationer av svenska håltagningsentre-
prenörer. Som vanligt är det svårt att få in 
uppgifter från branschens håltagare och bara 
en bråkdel svarar. Orsakerna kan vara många 
som att många håltagare är ganska små och att 
tiden helt enkelt inte räcker till att besvara våra 
frågor. En annan orsak är kanske att man inte 
riktigt vill avslöja vad man håller på med på 
grund av ökad konkurrens om jobben. Oavsett 
anledning så är vi tacksamma för de som valt 
att svara och skicka in material till årets Hål-
tagningsspecial.

HUR STORA ÄR 
HÅLTAGNINGSBRANSCHEN I SVERIGE?
Men först lite allmän information om bran-
schen. Det finns väldigt lite eller i princip 
ingen statistik för vad den professionella hål-

Det är fortsatt full fart på mark-
naden trots många oroskorpar 
om nedgång. Men frågar man 
håltagarna så ser de flesta 
positivt på de kommande åren.

HÅLTAGNINGSSPECIAL 2018
PD     

tagningsbranschen i Sverige omsätter. Le-
verantörsföreningen Sveriges Slip- och Dia-
mantverktygs Förening för statistik över sålda 
slip- och diamantverktyg men det är ändå bara 
en del av kakan. Slip- och diamantverktyg säljs 
dessutom till andra branscher än håltagning 
så det är svårt att få fram rätt siffor. Leveran-
törerna är dessutom inte så pigga på att röja 
dessa siffror till pressen. Utöver verktygen så 
säljs även en hel del håltagningsmaskiner. Vi 
får istället göra en egen uppskattning.

Som bekant har branschföreningarna 
Riv- & Saneringsentreprenörerna och Hål-
tagningsentreprenörerna slagits samman till 
en branschorganisation kallad Branschfören-
ingen för Byggnadsberedning förkortat BFB. 
BFB är fortsatt kopplade till Sveriges Bygg-
industrier. Håltagningsentreprenörerna och 
Riv- & Saneringsentreprenörerna hade tidi-
gare sitt kansli på Storgatan 19 i Stockholm, i 
samma fastighet som Sveriges Byggindustrier. 
Men efter att BFB bildades 2016 har kansliet 
flyttats till Klara Norra Kyrkogata 31 i Stock-
holm i Näringspunktens lokaler. Föreningen 
har två kanslister, Lars Sandström och Roger 
Blomqvist. Ordförande för BFBs styrelse, som 
samlar ledamöter från håltagarna, rivarna och 
sanerarna, är Anders Andersson från bolaget 
VOID i Borlänge. BFB har två underföreningar 
som är de ursprungliga föreningarna Håltag-
ningsentreprenörerna (HiB) och Riv- & Sane-
ringsentreprenörerna. Ordförande för HiB är 
Anders Andersson och för Riv & Saneringsen-
treprenörerna, Lars Sandström. Värt att näm-

na i sammanhanget är att leverantörerna av 
diamantverktyg i Sverige med branschfören-
ingen SSDL (Sveriges Slip- och Diamantverk-
tygs Förening) också har sitt kansli på Klara 
Norra Kyrkogata 31.

BFBs nya hemsida är www.byggnadsbered-
ning.se. Vad som är lite missvisande med den 
nya hemsidan, och när man vill göra en upp-
skattning över vad håltagningsentreprenörer 
anslutna till BFB omsätter per år, är hur man 
numera listar sina medlemmar. Totalt har 
BFB drygt 150 medlemmar bestående av hål-
tagare och rivare. Men det är något som inte 
riktigt stämmer med hemsidans medlemmar. 
Om man väljer att endast visa renodlade hål-
tagare dyker endast 56 bolag upp. Söker man 
på rivare dyker 21 upp och sanerare 20 stycken. 
Söker man däremot på alla entreprenörsmed-
lemmar får man drygt 150 träffar med företag 
som vare sig är listade under rivare, håltagare 
och sanerare. Så det är lite svårt att ge en tydlig 
bild av omsättningen under 2017 för håltagare. 
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Men utgår vi från de 55 företag som listas som 
håltagare hamnar omsättningen sammanta-
get på drygt SEK1,3 Mdr. Den sammantagna 
vinsten låg på cirka SEK100 miljoner. Men 
bland alla medlemmar i BFB arbetar minst 
ytterligare 50 företag med betonghåltagning. 
Företag som står listade i BFBs medlemslista 
som rivare men som också sysslar med håltag-
ning är exempelvis Corvara,  PP Såg & Borr, 
Delete, Krügerin med flera. Uppskattningsvis 
representerar dessa ytterligare 50 företag näs-
tan lika mycket som de 55 första. Den totala 
omsättningen gällande håltagning under 2017 
torde vara minst omkring SEK2,6 Mdr. Räknar 
vi dessutom in de ytterligare kanske 250 en-
treprenörer i landet som uppger att de arbetar 
med håltagning men inte renodlat så borde 
betonghåltagning i Sverige omsätta omkring 
SEK4 Mdr årligen. För år 2016 gjordes en upp-
skattning i den internationella tidningen PDi 
Magazine att vi har cirka 380 företag i landet 
som arbetar med håltagning och den genom-
snittliga omsättningen per håltagare uppskat-
tades då till cirka SEK8M. Som branschtidning 
bedömer vi nu så här i efterskott att den upp-
skattade siffran var något för låg samtidigt som 
vi se en stark ökning av verksamheten under 
2017 i storleksordningen runt 30%. I skrivande 
stund har vi inga siffror för innevarande år 
men borde ligga minst i paritet med 2017 års 
siffor, d v s runt SEK4 Mdr.

Under hösten har vi fått många rapporter 
om avmattning i byggandet vilket även påver-
kar installationshåltagningen på sikt. Bygg-
marknaden har hittills backat med 11%, men 
från en väldigt hög nivå.  Vi kan dock räkna 
med en fortsatt minskning. En del projekt 
har lagts på is men fortfarande ångar byggin-
dustrin vidare på en mycket hög nivå. Det lär 
dröja innan det blir ordentligt kännbart att vi 
är på väg in i en lågkonjunktur. Fortsatt är det 
dessutom brist på bostäder så läget är inte det 
samma som i början av 1990-talet. Vad som 
dessutom är positivt för håltagningsbranschen 
och även rivningen är att det finns jobb även i 

tuffare tider.  Då ökar som regel ROT-jobben 
även om de kanske inte riktigt räcker till alla. 
En annan fara är också at om det blir färre 
jobb ökar också antalet entreprenörer. Vanliga 
byggfirmor försöker då dryga ut jobben och 
tar åt sig uppdrag inom rivning och håltag-
ning trots att de inte har kompetensen. Det är 
då viktigt att som professionell håltagare och 
att BFB som branschförening slår vakt om att 
använda auktoriserade och branschanslutna 
entreprenörer.

Här följer lägesrapporter från några av våra 
håltagare som är medlemmar i BFB.

BETONGHÅLTAGNING NBT
Betonghåltagning NBT AB grundades och ägs 
av Thomas Mickelssson. Huvudkontoret lig-
ger i Bromma, Stockholm med en filial i Jokk-
mokk. Det geografiska arbetsområdet är också 
Stockholm och Jokkmokk. Bolaget har idag 
åtta anställda och omsatte 2017-2018 (brutet 
bokföringsår) 16 Mkr. Ett exempel på projekt 
som man arbetat med är den så kalalde geting-
midjan som är den smala tågförbindelsen mel-
lan Stockholms Central och söder intill Riks-
dagshuset och Rosenbad. Under året har man 
gjort en del investeringar i exempevis väggså-
gar av märket Pentruder. Thomas upplever att 
vi börjar nära oss en lågkonjunktur och tror att 
det kommer att märkas mera ordentligt under 
2019. Han misstänker att också priser kommer 
att bli sämre. Betonghåltagning NBT är med-
lemmar i HiB/BFB och Stockholms Byggmäs-
tareförening.

www.betonghaltagningnbt.se

FALKENBERGS HÅLTAGNING AB
Falkenbergs Håltagning AB känner vi lite extra 
då de kammade hem Det Svenska Demole-
ringspriset för några år sedan. Bolaget grun-
dades 1984 av Thomas Johansson och köptes 
1987 av hans bror Urban Johansson som driver 
bolaget sedan dess. Sätet är som namnet av-
slöjar, Falkenberg. Arbetena utförs i området 
runt Falkenberg med en radie på upp till cirka 
12 mil men det händer att man jobbar längre 
bort också. Allt beror på uppdraget. Bolaget 
omsatte 2017, 8 Mkr och man räknar med att 
öka till omkring 8,5 Mkr under 2018. Man har 
totalt åtta anställda. Genomförda projekt är 
Varmbadhuset i Varberg, Carlsbergs bryggeri i 
Falkenberg, gamla SEB-banken i Varberg, Gekås 
i Ullared med flera. Pågående projekt sker vid 
ett dammbygge i Hyltebruk, Carlsbergs brygger 
i Falkenberg, stambyten i Falkenberg samt Ge-
kås i Ullared. Kommande jobb är inbokade på 
Carlsbergs bryggeri i Falkenberg, jobb vid Stora 
Enso i Hylte samt på Gekås i Ullared. Nyinves-
teringar under året har varit en ny väggsåg från 
Husqvarna, WS 482 HF, en ny svärdsåg och re-
ningsanläggningen Slurrybox med mera. Urban 
berättar att vad gäller konjunkturerna just nu 
så upplever han marknaden som väldigt ryck-
ig. “Antingen är det för mycket jobb eller så är 
det för litet. Aldrig riktigt lagom”, säger Urban. 
Men han är inte för någon förestående lågkon-

junktur utan bedömer att det kommer att vara 
riktigt god tillgång på jobb minst två år framåt. 
Han upplever heller inte konkurrenssitutionen 
som störande utan den är lagom påfrestande. 
Bolaget är medlemamr i HiB/BFB och Företa-
garna. Dessutom är man noga med att konti-
nuerligt utbilda sin personal och uppdatera den 
om ny regler och förordningar. 

www.fbgh.se

HÅLTAGARNA BORRTEKNIK SVERIGE AB
Håltagarna Borrteknik Sverige AB har sitt säte 
i Södertälje och grundades av Richard Daniels-
son 1987. Sedan åtskilliga år tillbaka förvärvade 
man en annan stor aktör inom håltagnings-
branschen, nämligen Södertälje Borrteknik AB 
som grundades av Lasse Eriksson 1979. Näm-
nas bör att vid den senaste utdelning av det 
Svenska Demoleringspriset tilldelades både 
Richard Danielsson och Lasse Eriksson prisets 
Honorary Award för lång och trogen tjänst 
i branschen. Lasse Eriksson som sitter med i 
prisjuryn mottog priset för Richard Daniels-
son. Honorary Awards bestäms dock av tid-
ningen Professionell Demolering och beslutas 
inte av juryn. Håltagarna Borrteknik Sverige 
AB ägs idag av Richard och hans son Peter Da-
nielsson. Peter är sedan ett år tillbaka VD för 
verksamheten. Bolaget är en av de större hål-
tagningsentreprenörerna i Sverige och har en 
årlig omsättning på cirka 55 Mkr. Man åtar sig 
uppdrag i Stockholm hela Mälardalen. Exem-
pel på genomförda projekt är Södertälje Sjuk-
hu, Karolinska Sjukhuset och Singnalen. Ex-
empel på nu pågående uppdrag är Henriksdals 
reningsverk, Albano, kvarteret Brädstapeln 
och kvarteret Vågdalen. Kommande projekt är 
exempelvis jobb vid Södertälje kanal och vid 

Peter Daniel, vd för Håltagarna Borrteknik 
Sverige AB.
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Scanias fabrik i Södertälje. Vad gäller gjorda 
investeringar så har man i år uppdaterat sin 
maskinpark en del. Vad gäller konjunkturerna 
upplever Peter att det är lite lugnare än van-
ligt men han ser ändå ljust på framtiden och 
är inte orolig för lågkonjunktur. Peter upplever 
oftast heller inte att konkurrenssituationen på 
marknaden är störande. “Jag gillar konkurrens 
och tycker om att arbeta med en sund bygg-
bransch och att vi tillsammans tar krafttag mot 
oseriösa bolag”, säger Peter.

Håltagarna Borrteknik är medlemmar i 
HiB/BFB, Sveriges Byggindustrier och Stock-
holms Byggmästareförening. “Dessutom har vi 
i stort sett samtliga yrkesbevis inom branschen 
som existerar vilket vi är stolta över”, tillägger 
Peter. Bolaget är också certifierat enligt BF9K.

www.haltagarna.se

AF HÄRNÖSANDS BYGGRETURER AB
AF Härnösands Byggreturer AB ägs sedan någ-
ra år tillbaka av AF Gruppen i Sverige. Bolaget 
har kontor i Härnösand samt Stockholm. Man 
arbetar i hela Sverige men med tyngdpunkt på 
Stockholmsområdet samt längs Norrlands-
kusten. Förutom håltagning arbetar man även 
med rivning och sanering och under 2017 om-
satte företaget hela 132 Mkr och sysselsatte 50 
personer. Nyligen genomförda projekt är arbe-
ten vid Södertälje Sjukhus, kvarteret Gjutmäs-
taren samt i Rindö hamn exempelvis. Några 

Ricky och Lasse: Lasse Eriksson mottog det Svenska Demolerings-
prisets Honorary Award för Richard Danielsson men tilldelades 
också själv prisets Honorary Award.

exempel på pågående projekt är arbeten vid 
Uppsala Stadshus, The Brick (Ericssonhuset), 
arbeten vid Huddinge och St Görans Sjukhus 
i Stockholm plus ytterligare ett 20-tal projekt.

Investeringar som gjorts under året är för-
värv av flertalet Bobcats samt Brokk rivnings-
robotar. Man har dessutom investerat i en hel 
del annan rivnings- och håltagningsutrust-
ning. Nicklas Klingberg, som jobbar med an-
budsförfrågningar på företaget, berättar att 
han upplever att det är mycket jobb i bran-
schen just nu, men han påpekar samtidigt att 
det är väldigt stor prispress. Bolaget är med-
lemmar i Sveriges Byggindustrier och man 
innehar asbestsaneringstillstånd och trans-
porttillstånd. Man har genomfört utbildningar 
som Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-
U, Miljöansvarigutbildning, Asbestsanering, 
PCB-sanering, Sökra Lyft, Heta Arbeten, Mo-
bila Arbetsplattformar, Brandskydd på byggar-
betsplatser, Ställningscertifikat, Arbetsledarut-
bildning, Hjärt- & Lungräddning med mera.

www.byggreturer.com

OWE LARSSON BORR AB
I samband med utdelningen av det Svenska 
Demoleringspriset i år tilldelades Owe Lars-
son Borr AB priset i Årets Håltagningsprojekt 
för sina arbeten vid R2 Studsvik. Projektet om-
fattade att man rev reaktorn R2 vilket var en 
forskningsreaktor. Johan Nilsson på företaget 
meddelar att man använde sig av tre meter 
långa borrkronor med en diameter på 350 till 
450 mm för att borra ur genomföringar i reak-
torpoolen. Man lyfte sedan ur själva reaktorn 
som var inkapslad i betong och vägde över 20 
ton. Arbetet varade i cirka ett och ett halv år för 
at få bort all kontaminerad och aktiverad be-
tong. All betong var av så kallad järnmalmsbe-
tong och mycket hård vill säga. Maskiner som 
användes vid jobbet var Brokk 400, vajersåg 
och borrmaskiner från Tyrolit. Kontrollerna 
runt arbetet var rigorösa och säkerhetskraven 
mycket höga vilket ställde stora krav på Owe 

Larsson Borrs insatser. De som arbetade på 
platsen arbetade i godkänd skyddsutrustning 
vilket bland annat omfattade dubbla overal-
ler, dubbla skoskydd och helmask. Ett mycket 
avancerat håltagningsprojekt som ställde stora 
krav på entreprenören och utrustningen som 
användes. Projektet föregicks av ett minutiöst 
planeringsarbete och krav på högt kunnande 
bland de som arbetade på projektet.

Owe Larsson Borr AB befinner sig nu i ett så 
kallat skiftbyte på företaget och bolaget kom-
mer att byta namn inom kort. Idag är bolagets 
huvudägare Johan Nilsson och Eino Lyktberg 
samt att Peter Stark, Peter Johansson och 
Björn Adolfsson äger mindre delar av bolaget.

www.owelarssonborr.se

AB SHC HÅLTAGNING
En annan vinnare av det Svenska Demole-
ringspriet 2018 var AB SHC Håltagning. Man 
kammade hem priset som Årets Håltagnings-
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entreprenör. Håltagaren är ett bolag med anor 
och en av de stora aktörerna i landet. Bolaget 
grundades 1984 av Tomas Fredriksson och 
Sten Olov Löving. Tomas är fortfarande ägare 
i bolaget tillsammans med Östen Jonsson och 
Andreas Lindström. Bolaget har kontor både i 
Norrköping och Linköping. Geografiskt arbe-
tar man främst i hela östergötland men även i 
södra Södermanland och norra Småland. Bola-
get har brutet räkenskapsår och landade i om-
sättning på hela 89 Mkr från juni 2017 till juni 
2018. Man har idag totalt 60 anställda.

Owe Larsson Borr fick priset för Årets Hål-
tagningsprojekt vid utdelning av det Svenska 
Demoleringspriset 2018.

Några exempel på genomförda projekt är 
arbeten vid Yllefabriken i Norrköping. Här har 
man förberett cirka 19000 kvm av fabriksyta 
för att bli bostäder. Totalt har i snitt 10 man 
från företaget arbetat under två år med projek-
tet. Under de senaste tre åren har man också 
arbetat med rivning och håltagning vid Bille-
ruds pappersbruk som byggts om. I snitt har 
man haft mellan 7 till 9 man på jobbet. Man 
har utfört mycket arbete vid pappersbruket 
under många år tillbaka. Exempelvis har Rick-
ard Käll som är lagbas på företaget arbetat to-

talt tio år på pappersbru-
ket för SHCs räkning och 
har bara jobbat fyra må-
nader på med ett annat 
projekt. Det säger lite om 
kundrelationen. Andra 
jobb som utfört hos andra 
kunder är Universitets-
sjukhuset i Linköping och 
Kullbergska Sjukhuset i 
Katrineholm.

Exempel på pågående projekt är stora ar-
beten vid kvarteret Torget i Norrköping där 
ett helt kvarter håller på at totalrenoveras. Et 
resurskrävande projekt för SHC. Exempel på 
andra jobb som ligger i pipeline är arbeten i 
Luftsfartsverkets lokaler i Norrköping där man 
skall göra stomrent. En yta som totalt spänner 
över 4000 kvm. Andra jobb som är kommande 
är arbeten vid Universitetsjukhuset i Linkö-
ping och Tinnerbäckshuset också i Linköping.

Under året har flera nyinvesteringar gjort 
i maskiner och annan utrustning. Man har 
bland annat köpt en ny Brokk 60 och flera 
väggsågar från Husqvarna. Man har också ökat 
antalet anställda under året. Tomas Fredriks-
son berättar att gällande konjunkturen så tror 
han at högkonjunkturen nog har nått sin kul-
men just nu. Men för SHCs del ser det ändå 
väldigt positivt ut de närmast åren. Vad gäller 
konkurrenssituationen så är det ständigt en 
strid på kniven med tuffa prisförhandlingar. 
SHC är dock klart den största håltagaren i Öst-
ergötland. Företaget är medlemmar i HiB/BFB 
och Sveriges Byggindustrier samt Norrköpings 
Byggmästareförening. Man är certifierade en-
ligt ISO 9001 och 14001 samt OSA 18001.

www.shchole.se

WERMLANDS HÅLTAGNINGSSERVICE AB
Wermlands Håltagningsservice AB ligger i 
Slottbron utanför Grums i Värmland. Företa-
get grundades 2003 av Fredrik Hinas, Thomas 
Jansson och Niclas Englund. Idag ägs bolaget 
av Niclas Hinas och Fredrik Seeberg som var-
dera äger hälften av bolaget. Arbeten utförs 
främst i Värmland och Dalsland men det hän-
der att man jobbar över hela Mellansverige. 
Bland annat har man arbetat med renovering-
en av Stockholms Rådhus. Under 2017 omsatte 
man 15 Mkr och under 2018 räknar man med at 
komma upp i hela 18 Mkr. Genomförda projekt 
nyligen är arbete vid Södermalmsskolan i Kris-
tinehamn och Skogsbackeskolan i Karlstad. 
Man har arbetat för Veidekke vid Barilla-fabri-
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ken i Filipstad och utfört ROT-arbeten vid Ås-
gatan i Grums för at ge några exempel på jobb.

Just nu jobbar man bland annat med kvar-
teret Kronkursen i Karlstad där det handlar om 
ombyggnadsarbeten från kontor till bostäder. 

Under året har en hel del investeringar 
gjorts i bland annat en ny Brokk 110, nya Pen-
truder väggsågar, nya Mpirum-stativ samt att 
man bytt ut stora delar av bilparken.

Konjunkurmässigt berättar Fredrik Hinas 
att det känns bra. “Det tuffar på ganska starkt 
måste jag säga. Jag känner mig nöjd med året 
och utsikterna inför nästa år. Jag tror att 2019 
blir ett bra år för oss”, säger Fredrik nöjt. Han 
berättar att de jobbar med många anbud inför 
nästa år. “Det känns bättre inför 2019 än det 
gjorde för ett år sedan faktiskt och det är rik-
tigt positivt”, säger Fredrik.

Bolaget är medlemmar i HiB/BFB och kom-
mer att bli medlemmar inom Sveriges Bygg-
industrier under 2019. Samtliga anställda har 
RAM-utbildning och företaget är godkända för 
asbestsanering. Under 2019 kommer man även 
att genomföra Brokk Academy för ett antal an-
ställda.

www.whs.nu

Z-BORR AB
Håltagaren och rivaren Z-Borr AB ligger i 
Östersund men man arbetar över ett ganska 
stort distrik även om de flesta jobben ligger i 

Jämtland och Härjedalen. Bolaget grundades 
av Björn Skogsäter som numera är pensionär 
och företaget ägs idag av Kjell Larsson. Om-
sättningen under 2017 landade på 11 Mkr och 
för 2018 räknar man med att komma upp runt 
16 Mkr.

Exempel på genomförda projekt under året 
är håltagning vid nya storköket för Landstinget 
Östersund, håltagning vid renovering av Stor-
sjöteatern i Östersund, håltagning och sane-
ring vid ombyggnad av Österängsskolan och 
vid ombyggnation av kontor till bostäder, båda 
i Östersund. I Åre har man utfört håltagning 
vid helrenoveringen av ett hyreshus samt gjort 
håltagning vid ombyggnaden av ICA i Åre. An-
dra jobb är håltagning vid XL-Bygg i Sundsvall, 
rivning och håltagning inne i en skidtunnel i 
Gällö, rivning och håltagning vid Riddermarks 
Bil i Östersund samt rivning av et skyddsrum 
på Frösön, rivning av väggar på sågverket i Öst-
avall samt sanering av asbest i samband med 
dörrbyten i ett flertal fastigheter i Sundsvall.

Just nu jobbar man bland annat med riv-
ning av fyra betongfundament vid en kraftled-
ning ute på en myr i Borgvattnet. Man arbetar 
med sanering, avfuktning och håltagning vid 
en strörre fuktskada i Krokom samt att man 
river ett gammalt stall i Östersund. Exempel 
på kommande inbokade projekt är rivning av 
en skola i Krokom. Sänkning av källargolv i en 
hyresfastighet i Östersund samt omdragning 

av avloppstam i en källare till ett hyreshus i 
Östersund.

En hel del investeringar har gjorts under 
året. Bland annat har man införskaffat en 
Brokk 280 och ett nytt reningsverk. Man har 
köpt tre nya Transporters-bilar med komplett 
utrustning för saneringsarbeten. Andra fordon 
som köpts in är en kranbil med krok, en eldri-
ven hjullastare samt en Volvo L60 hjullastare 
samt flera nya väggsågar.

Magnus Halle, som är platschef på Z-Borr, 
säger om de rådande konjunkturerna att det 
ser bra ut med gott om jobb. “Det händer in-
tressanta projekt lite varstans i landet nu som 
vi är med på”, säger Magnus. “Jag tror att de 
goda konjunkturerna för vår del kommer att 
hålla i sig några år till. Vi jobbar över hela lan-
det så det finns alltid något att göra”, tillägger 
Magnus. Och han är inte rädd för konkurrens 
heller utan tycker att det alltid är nyttigt med 
konkurrens. “Då skärper man sig”, säger han.

Z-Borr är medlemmar i HiB/BFB. Man har 
utbildningar och certifikat i asbestsanering, 
PCB och RBK fuktmätning. Man har tillstånd 
att bedriva yrkesmässig godstrafik på väg samt 
att transportera avfall plus farligt avfall. Man har 
utbildningar på hjullastare, grävmaskin, lyft-
bord, fallskydd, ställning, Heta Arbeten, Första 
Hjälpen, ESA – 14, SSG, lastbilsmonterad kran 
över 18t/m samt certifierade Brokk-operatörer.

www.z-borr.se
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I vårt sortiment finns en maskin för varje tänkbart användningsområde inom bygg, 
sanering, rivning, golvslipning och håltagning. Kraftfulla luftrenare, stoftavskiljare 
och våtsugar som effektivt tar hand om slammet och dammet – och som samtidigt 
är snälla mot din kropp. 

På Pullman Ermator låter vi nämligen din arbetsmiljö styra vår produktutveckling. 
Därför sitter det H13-filter i alla våra stoftavskiljare och luftrenare – för att skona 
dina lungor. Vi kan också erbjuda Longopac® till alla våra stoftasvkiljare, för helt 
dammfria påsbyten. På våtsugarna sitter en utkastarpump som underlättar tömning 
av det som sugits upp. Sist men inte minst har maskinerna ergonomiska handtag, 
en låg vikt och hjul som gör dem lätta att flytta – allt för att spara din rygg.  

I den här annonsen ser du fem goda exempel. På vår hemsida finns betydligt fler. 

pullman-ermator.se

JAPP! VI HAR 
DEN DU BEHÖVER 
(OCH NÅGRA TILL).

VILL DU PROVKÖRA? 
HÖR AV DIG SÅ KOMMER 
VI FÖRBI.

Komatsu är världens näst största tillverkare 
av entreprenadmaskiner och den största av 
grävmaskiner. De erbjuder ett brett modell-
program med hög kvalitet, vilket välkomnas 
av svenska maskinentreprenörer. Det mar-
ker Söderberg & Haak tydligt när man kon-
staterar att i dagsläget motsvarar entrepre-
nadförsäljningen halva bolagets omsättning 
och därmed är Komatsu Söderberg & Haaks 
klart dominerande varumärke.

För att utveckla den stora potential som 
entreprenadverksamheten har med Komat-
su, för att ta Söderberg & Haak in i nästa 

fas samt för att skriva ytterligare ett kapitel 
i bolagets mer än 150-åriga historia, väljer 
man nu att lansera den nya hemsidan www.
komatsuentreprenad.se. Den är utvecklad för 
att den som är intresserad av entreprenad-
maskiner enkelt ska kunna manövrera sig 
fram till våra olika maskiner, hitta informa-
tion som eftersöks samtidigt som hemsidan 
är snygg att titta på. Man lanserar samtidigt 
även en ny Facebooksida, där kunderna hit-
tar de senaste nyheterna och diskussionerna 
kring entreprenadmaskiner i allmänhet och 
Komatsumaskiner i synnerhet. 

Entreprenadverksamheten blir allt viktigare för Söderberg & Haak

Nu blir det ännu svårare för tjuvarna att stjäla 
en Cat. Alla nya Caterpillar-maskiner som säljs 
av Pon Equipment i Sverige kommer från och 
med årsskiftet att stöldskyddsmärkas med 
bland annat syntetiskt DNA och etsade rutor. 
Pon blir därmed först på marknaden med att 
uppfylla de nya kraven i normen SSF 1084.

“Vi vill bidra till att minska risken för våra 
kunder att råka ut för maskinstölder. För oss 
är det en så viktig fråga att vi har beslutat att 
samtliga nya maskiner som säljs av oss ska 
märkas enligt SSF 1084”, berättar Fredrik Fors-
man, produktchef vid Pon Equipment.

Normen   är   framtagen   på   uppdrag   av   
Trafikförsäkringsföreningen   i   ett   samarbete   
mellan Yrkestrafikgruppen, Larmtjänst och 
Stöldskyddsföreningen, SSF.

Svenska företaget Eurosafe Security So-
lutions AB har under lång tid arbetat brotts-
förebyggande  för att minska maskinstölder. 
Företaget är den första leverantören som blivit 
certifierade enligt SSF 1084 med produkten 
SmartWater System 1084 som används till Pon 
Equipments maskiner.

www.pon-cat.com

Pon Equipment blir först i Sverige 
med att DNA-märka nya maskinerDagens Industris Gaselltävling uppmärksam-

mar de snabbast växande företagen i Sveriges 21 
län. För andra året i rad är Steelwrist utsett till 
Gasellföretag. Under 2018 har företaget fortsatt 
sin expansion till nya marknader och har nu 
egen representation i USA, Italien och Japan.

En viktig händelse under året är flytten av 
produktionsenheten. Den nya anläggningen i 

Rosersberg norr om Stockholm mer än dubb-
lerar produktionskapaciteten.

“Vi riktar ett stort tack till kunder och med-
arbetare som gjort detta möjligt och ser fram 
emot ett framgångsrikt samarbete även nästa 
år”, säger företagets VD och grundare Stefan 
Stockhaus i en kommentar.

www.steelwrist.se

Steelwrist utsett till Gasell för andra året i rad

Nästa generations grävmaskiner från Caterpil-
lar i 30-tonsklassen – 330 och 330 GC – ger ökad 
drifteffektivitet, lägre bränsle- och underhålls-
kostnader samt bättre förarkomfort jämfört 
med tidigare modeller. Dessa nya grävmaskiner 
erbjuder unika kombinationer av funktioner 
som utvecklats för att matcha entreprenörernas 
produktivitets- och besparingsmål.

Nya Cat 330 ger hög produktivitet och höga 
prestanda, är som standard utrustad med in-
byggd Cat Connect-teknik och är den maski-
nen av de två modellerna som har den högsta 
effekten och lyftkapaciteten.

Nya Cat 330 GC har perfekt avvägda pro-
duktivitetsfunktioner samt låga kostnader för 
bränsle och underhåll. Resultatet är hög tillför-

litlighet och låga kostnader per produktions-
timme. Tekniken ökar effektiviteten med upp 
till 45 procent. Nya 330 kan ståta med bran-
schens högsta nivå av standardutrustning för 
ökad produktivitet. Inbyggd Cat Connect-tek-
nik höjer effektiviteten med upp till 45 procent 
vid traditionell nivellering.

Standardsystemet Cat GRADE med 2D ger 
vägledning när det gäller djup, lutning och ho-
risontellt avstånd på standarpekskärmen, vil-
ket gör att förarna kan åstadskomma ett mer 
exakt resultat. Systemet kan enkelt uppgrade-
ras till Cat GRADE med Advanced 2D eller Cat 
GRADE med 3D. Standardmonterade Grade 
Assist automatiserar bommens, stickans och 
skopans rörelser så att föraren håller rätt djup 

enkelt och smidigt med enspaksgrävning.
Cat Payload ger exakta lastmål och ökad 

lastningseffektivitet. Med vägning under kör-
ning och uppskattningar i realtid av nyttolast 
hjälper Payload att undvika över-/underlast-
ning. Nya Lift Assist hjälper föraren att säkert 
plocka upp tunga föremål utan att tippa. Syn-
liga och hörbara larm indikerar huruvida en 
last är inom grävmaskinens gränser.

E-gräns förhindrar att grävmaskinen flyttas 
i förhållande till de börvärden som definierats 
av föraren. Systemet är särskilt användbart vid 
arbete under byggnader och nära trafik. Ma-
skin- och programvaran Cat LINK™ kopplar 
ihop byggarbetsplaten med kontoret och ger 
chefer maskinkritisk driftsinformation.

ÖKAD EFFEKTIVITET 
OCH LÄGRE DRIFTSKOSTNADER
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Komatsu Europe introducerar 
kompakthjullastaren WA100M-8
Den nya kompakthjullastare WA100M-8 från 
Komatsu har en Steg IV-motor med SCR-avgasef-
terbehandlingssystem, ny ergonomisk design, stan-
dardutrustning och urval av tillvalsutrustning.

Komatsu WA100M-8 är byggd för byggarbets-
platser, återvinningsindustrin eller inom lantbru-
ket, utrustad med Easy Fork-parallellföring, hydrau-
luttag med snabbkopplingar och ett urval av olika 
redskap som tillval. ”WA100M-8 är byggd på den 
robusta föregångaren WA100M-7 och med många 
nya funktioner samt ett stort utbud av tillvalsut-
rustning, öppnas ett helt nytt segment för mång-
sidighet”, säger Sebastian Zienau, produktchef på 
Komatsu Europe.

WA100M-8 har en maskinvikt på 7200 kg och är 
utrustad med en Komatsu SAA4D94LE-3 Steg IV-
motor som har en effekt på 70 kW (95 hk). Motorn 
är optimerad för krävande förhållanden och levere-

rar högt vridmoment vid låga varvtal. Maskinen är 
försedd med helautomatisk hydrostattransmission 
som driver på alla fyra hjulen. Tack vare Easy Fork 
parallell-föringssystemet behöver föraren inte kor-
rigera pallgafflarnas vinkel kontinuerligt vid lastning 
eller lossning av gods på pall.

Motorns avgasrening reducerar utsläpp av sot-
partiklar och kväveoxider med 80 %. DPF-partikel-
filtret har ett bytesintervall på 6000 h. Komatsus 1,3 
m³ allroundskopa har fått längre botten, modifierat 
bakstycke och gavlar samt överfyllnadsskydd. Ma-
skinen har låg tyngdpunkt för ökad stabilitet och 
kompakta mått och slutande motorhuv för bra sikt. 
Den är även utrustad med högupplöst TFT-LCD-
monitor med pekskärmsfunktion och färgdisplay. 
Maskinen kan fås i 40 km/h version, med högka-
pacitetshydraulsystem, höjdjusterbart drag samt ett 
tredje och fjärde hydrauluttag baktill på maskinen.

HITACHI lanserar egen maskinstyrning
Hitachi lanserar X-modeller med 3D-system för 
GPS-baserad maskinstyrning. Systemet, som är ut-
vecklat i samarbete med amerikanska Trimble, pre-
senterades i samband med en ny maskinmodell från 
Hitachi.

Nyheten släpptes av Hitachis europeiska bolag 
HCME på ett pressevent vid Hitachis fabrik utan-
för Amsterdam, där man tillverkar grävmaskiner 
och hjullastare. Systemet omfattas av begreppet 

”Tomorrow’s Job Site”, som framöver kommer att 
gälla ett helt paket av nya tjänster och funktioner 
som kan ingå vid investering i Hitachis entrepre-
nadmaskiner. Systemen finns i olika utföranden 
efter kundens behov och betecknas 3DMG och 
3DMC. De första X-maskinerna med 3DMC levere-
ras inom kort ut till rentalmarknaden på den euro-
peiska kontinenten. Introduktionen för den svenska 
marknaden är oklar i dagsläget.
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BETONGGOLVSLIPNING
STARKA AKTÖRER PÅ     

Under de senaste tolv måna-
derna har det hänt en hel del 
på betonggolvmarknaden i 
Sverige. Kanske inte så många 
nya aktörer men rådande har 
blivit desto starkare.  

Det är tufft att slå sig in på den svenska 
marknaden vad gäller maskiner och 
verktyg för slipning och polering av 

betonggolv. Marknaden domineras av HTC, 
Scanmaskin och Husqvarna i nuläget. Men det 
finns uppstickare som Jerneviken som nyligen 
lanserade amerikanska märket Sase och säl-
jer sedan tidigare Floorman som tillverkas av 
svenska bolaget Hamatic. Ett annat bolag som 
funnits i Sverige i olika skepnader och som 
sedan DEMCON öppnat eget dotterbolag för 
Norden i Göteborg är välkända Blastrac. Mo-
derbolagets marknadschef, Rocco Van Vliet 
berättar för Professionell Demolering att man 
nu gör en seriös satsning på hel den nordiska 
marknaden. Ansvarig för verksamheten i Nor-
den är Stig Fredriksson som fanns i Blastracs 
monter på DEMCON.

BLASTRAC I NORDEN
Blastrac har lanserat ett antal nya maskiner 
under den senaste tiden. Mest iögonfallande 

är BMG-2200 eller “Bull” som den också kallas. 
Bull är till för de riktigt stora ytorna med tre 
kraftfulla sliphuvuden som tillsammans täck-
er en slipyta på hela 2,2 meter. Maskinen har 
två drivhjul monterade på framsidan och ett 
svänghjul på baksidan vilket gör den mycket 
enkelt manövrerbar. Den har ett mycket välba-
lanserat sliptryck på vardera sliphuvud vilket 
ger en effektiv täckning av slipytan. Maskinen 
kommer som standard med rotationsriktning 
med variabel sliphastighet, samt ett oberoende 
upphängningssystem. BMG-2200 har också 
ett variererat sliptryck, vilket gör det mycket 
lämpligt för en mängd olika arbetsplatser. 
Den är utformad med ett integrerat kraftfullt 
dammuppsamlingssystem med HEPA 14-filter, 
vilket gör BMG-2200 praktiskt taget damm-
fritt enligt exempelvis OSHAs nya föreskrifter.

Blastrac har också lanserat två singelslipar. 
Blastrac BGS-250SC MKII är konstruerad för 
små och medelstora horisontella ytbehand-
lingar. Den är som standard utrustad med 

ett hastighetsstyrsystem för att kunna utföra 
slipning, bushhammering eller polering. Den 
är lätt och bekväm att använda och har låga 
vibrationer. BGS-250SC MKII kan också göras 
dammfri när den ansluts till Blastracs damm-
uppsamlingssystem.

Blastrac BG-250TWIN är en betongslip 
med enkelskiva som arbetar med två olika has-
tigheter. Den har konstruerats för snabb och 
enkel växling mellan normal slipning och an-
vändning av bushhammarverktyg. Den dubbla 
elektromotorn har två inställningar: låg och 
hög hastighet. Höghastighetsinställningen ger 
det normala varvtalet för slipning, medan låg-
hastighetsinställningen ger optimal rpm för så 
kallade bushhammarverktyg. Denna funktion 
eliminerar behovet av att byta remskivor varje 
gång det finns ett krav att växla mellan normal 
slipning och bushhammarverktygsoperation.

Blastracs nya BMG-735RS MKII är försedd 
med tre 3x240mm skivor, som är konstruerad 
för att slipa stora horisontella ytor. Maskinen 
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är fjärstyrd och som alla Blastrac-slipmaskiner 
har BMG-735RS MKII en solid metallkonstruk-
tion för att skapa den idealiska tyngdpunkten 
och med trippelhuvudet dammfritt när det 
är anslutet till lämpligt dammuppsamlings-
system. Förutom ett komplett sortiment av 
golvslipmaskiner utveckla företaget även alla 
diamantverktyg, vilket ger möjlighet att bear-
beta golv och hantera specifika applikationer. 
Andra funktionerna på Blastracs slipmaskiner 
omfattar flytande hölje med integrerat golv-
munstycke, smart och lättanvänd knappsats 
med all relevant information, ergonomiskt 
justerbar styrning, lättåtkomlig slanganslut-
ning och bredare och större hjul.

www.blastrac.se

HUSQVARNA 
CONSTRUCTION PRODUCTS
Det har nog inte gått någon förbi att Husqvar-
na för drygt ett år sedan förvärvade både HTC 
Sweden och Pullman Ermator. Båda varumär-
kena säljs i Norden under sina ursprungliga 
namn och på många andra marknader där de 
är kända. I HTCs fall säljs produkterna enbart 
under HTC-namnet. Men Husqvarna har ju 
faktiskt sitt eget sortiment av golvslipar och 
dammsugare. Sortimentet har utvecklats un-
der åren men härstammar från det australien-
siska varumärket King Concepts som “nästan” 
var med från början när det begav sig för den 
nya planetariska golvslipningstekniken på 
1990-talet. En teknik som uppfanns av HTC 
Sweden. De golvslipar som säljs under Hus-
qvarna-namnet kallas PG-serien och består av 
åtta modeller med slipbredder från 280 mm 
till 820 mm. Man har också två “scarifiers” eller 
fräsar i sortimentet.

www.husqvarnacp.com

HTC SWEDEN
HTC lanserade nyligen en helt ny slipmaskin, 
Duratiq 5, i sin prisbelönta Duratiq-serie av 
slipmaskiner, som vi berättat om tidigare i PD. 
Duratiq 5 har en slipbredd på 515 mm och finns 
i två modeller, en med en motortyp på 2,2kW 
och den andra vid 4,0kW. Båda modellerna har 
en helt ny design med fokus på enkel hante-
ring och kraft. Dessa är viktiga faktorer i det 

här populära maskinsegmentet, och har även 
andra funktioner som är unika för en modell 
av den här storleken. Duratiq 5 levereras kom-
plett med en digital kontrollpanel som ger full 
kontroll över kapacitet och funktioner, ett nytt 
sliphuvud, hermetiskt förseglat och dammtä-
tat, med hög tillförlitlighet, medan effektiva 
och energieffektiva motorer ger högre nivåer 
av slipning. Dess modulära chassi och sliphu-
vud har snabba kopplingar för enkel transport 
och optimal hantering, och dess dammbe-
kämpningssystem med vattenånga sägs öka 
produktiviteten med upp till 78%. Med sina 
kompakta dimensioner är maskinen lämplig 
för både små och medelstora ytor och kan 
använda mer än 120 kompatibla verktyg som 
HTC utvecklar och tillverkar, vilket gör Dura-
tiq 5 mycket mångsidigt. Den kan hantera allt 
från slipning av betong och andra grova ytor 
till polering av natursten och slipning av trä-
golv.

www.duratiq.com

JACK MIDAGE AB OCH BARRACUDA
Jack Midhage AB har sedan länge marknadsfört 
och sålt sitt sortiment av golvslipar för slipning 
och polering av betonggolv kallat Barracuda. I 

sortimentet finns också ett omfattande pro-
gram av diamantverktyg. Sedan en tid tillbaka 
har man tagit ett målmedvetet steg mot att 
skapa en smidig och miljövänlig lösning för 
effektiv golvslipning i nya Barracuda S4. Ma-
skinen är enkel att transportera, etablera och 
arbeta med och framförallt miljövänlig både 
i fråga om att hantera slipdamm och vibrera 
mindre. Maskinen motordel väger endast 25 
kg vilket gör den lätt att lyfta och transpor-
tera. Den är mångsidig och flexibel bland an-
nat genom att maskinens vikter är löstagbara. 
Maskinen kan användas antingen med stöd av 
hjulen eller vilande enbart på slipskivan under 
arbetet.  Man erbjuder ett stort urval av verk-
tyg för olika typer av arbeten. Maskinen har en 
låg vibrationsnivå och är försedd med ett sys-
tem kallat LVS (Low Vibration System). Andra 
goda egenskaper är enkelt handgrepp för att 
montera bort skaftet och att det är lyfthandtag 
på motorn för att underlätta transporten.

www.midhage.se 

WORLD SERIES FRÅN SCANMASKIN
Tidigare i år berättade vi om Scanmaskins sto-
ra nyhet, World Series, som man lanserade på 
World of Concrete förra året. World Series är 
en produktlinje av högkvalitativa slipmaskiner, 
industridammsugare och diamantverktyg där 
framtagandet har präglats av inspiration och 
kunskap från hela världen.

Detta premium sortiment har fokuserat på 
slutanvändaren, där service, kvalitét och pålit-
lighet är några utav nyckelorden.
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THE DEFINITIVE
DEMOLITION SOLUTION

Nu tar Brokk nästa steg när det gäller intelligent och lönsam rivning. 
Fyra nya underverk med branschledande teknik och funktioner: 
Oslagbar kraft med Brokk SmartPower™. Ergonomi och produktivitet 
med Brokk SmartRemote™. Robusthet och servicevänlighet med 
Brokk SmartDesign™. Välkommen till framtiden.
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DEN NYA SMARTPOWER-GENERATIONEN ÄR HÄR
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”Vi har tagit hänsyn till efterfrågan som 
finns på marknaden, samlat kunskap från pro-
fessionella 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 var 
Scanmaskin 32, en slipmaskin med en rad hög-
intressanta egenskaper som kanske gör detta 
till en utav de snabbaste och modernaste slip-
maskinerna på marknaden. Med en unik verk-
ningsgrad minimerar Scanmaskin 32 antalet 
sliptimmar till en tiondel. Maskinen är utrus-
tad 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 maskinhuset, vilket underlät-
tar när maskinen ska servas.     

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

World Series by Scanmaskin lanserades på 
mässan ”World of Concrete” i Las Vegas och 
Scanmaskin 32 blev snabbt en favorit bland be-
sökarna. Mycket folk samlades i Scanmaskins 
montrar för att kika på maskinens uppbygg-
nad och dess teknik. Reaktionerna var mycket 
positiva för de besökare som valde att provköra 
maskinen och uppleva fördelarna med detta 

nya koncept. Men sedan dess har man även 
lanserat Scanmaskin 28 World Series och en 
propandriven modell av Scanmaskin 32 World 
Series.

Scanmaskin har rönt stora framgångar på 
den amerikanska marknaden men stärker nu 
även sin ställning på flera marknader i Eu-
ropa och övriga världen. I Sverige och övriga 
Norden har man haft en stark ställning sedan 
länge.

www.scanmaskin.com

SCHWAMBORN
Schwamborn Gerätebau GmbH är en tysk till-
verkare av slipmaskiner för betonggolv. Till-
verkaren finns representerad i Sverige genom 
Epox Maskin och man har nyligen släppt DSM 
250S för slipning och polering av betong- och 
designgolv. Produkten funkar även bra för 
slipning av kanter. Bland dess egenskaper finns 
ett svängbart sliphuvud och en lätt justerbar 
slipkåpa som automatiskt anpassar sig till väg-
gens konturer under kantslipning. Dessutom 
är DSM 250S utrustad med en vattentank för 
våtslipning och har en kontinuerligt justerbar 
rotationshastighet, vilket gör att kantslipning 
kan genomföras ända fram till det färdiga gol-
vet. Maskinen finns även i en bensindriven 
version för arbete utomhus eller där det inte 
finns el.

Företaget har också utvecklat och lanserat 
ett nytt sortiment av dammsugare och pre-

separatorer. “Ergonomi och säkerhet för att 
skydda operatörernas hälsa och andra männ-
iskor blir allt viktigare”, förklarar Schwam-
borns verkställande direktör Eckart Schwam-
born. “Av denna anledning har vi reviderat det 
kompletta systemet med slipmaskiner, damm-
sugare och föravskiljare”. Alla maskiner är nu 
utrustade med HEPA-filter och de kraftful-
lare dammsugarna som STS 260A är utrustade 
med automatiska filterrensare för problem fri 
användning utan avbrott.

www.schwamborn.com

SASE OCH FLOORMAN
Floorman-sortimentet av golvslipar är sedan 
länge känt i Sverige. Tillverkas av Hamatic 
och säljs av Jerneviken Maskin och Hamatic 
själva. I sortimentet finns totalt sex modeller. 
Sedan en tid tillbaka säljer Jerneviken Maskin 
även amerikanska Sase. Vi berättade om den 
nya agenturen för drygt et år sedan. Sase är 
ett populärt märke på hemmamarknaden 
USA och bolaget tillverkar golvslipar, mattri-
vare, glätare och dammsugare samt har egen 
utveckling och tillverkning av diamantverk-
tyg. I golvslipningssortimentet ingår totalt 11 
modeller där modellen PDG R8 är den kanske 
mest intressanta för den svenska marknaden. 
Maskinen är välbalanserad och fjärrstyrd. 
Den har en variabel hastighet och en slip-
bredd på 76 cm.

www.jerneviken.se
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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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Ifråga om tunga mobila verktyg för klipp-
ning av skrot och metall inom rivning-, pro-
cess-, offshoreindustrier och övrig skrot-

hantering förändras inte produktutbudet 
jättemycket över åren. På marknaden finns en 
klar dominans av framförallt ett fabrikat som 
vi berättade om tidigare i år. Det handlar om 
Stanley La Bounty som fortsatt håller ett järn-
grepp om marknaden ifråga om skrotsaxar. I 
Sverige, Norge och Danmark har La Bountys 
produkter marknadsförts och sålts av företa-
get IPE Göteborg sedan mitten av 1980-talet. 
Det var Bengt Lisén som startade företaget 
1983 men i dag drivs det av sonen Jonas Li-
sén. La Bounty har ett omfattande produkt-
sortiment med många klassiska modeller som 
uppgraderas kontinuerligt. IPE marknadsför 
framförallt 13 olika skrotsaxstorlekar från La 
Bounty i vikter från 250 kg till hela 20,000 kg. 
Förutom egen service- och reparationsverk-
samhet samt i samarbete med andra företag 
på många orter i Norden lagerför man skär 
till många olika saxfabrikat. Tidigare i år lan-
serade man dessutom en pulveriserare som 
kompletterar rivningssortimentet och som 
IPE just har börjat marknadsföra. Modellen 
kallas MHP och finns i två storlekar, 2000 kg 
och 3000 kg.

Under året har inte så många nyheter lanserats avseende skrotsaxar på den 
svenska marknaden. La Bounty behåller en fortsatt stark ställning. Varumärkena 
är dock många men än har inte amerikanska nykomlingen Fortress siktats på 
svensk mark.

FÖRÄNDRINGAR I  

skrotsaxbranschen

NYHETER FRÅN CAT OCH DEMAREC
Andra existerande skrotsaxfabrikat på den svens-
ka marknaden är Epiroc, Trevi Benne, FRD/Fu-
rukawa, VTN, Rammer, NPK, SMC, Demarec, 
Robi, Caterpillar Work Tools och några ytterli-
gare mindre fabrikat. Under året har dock ganska 
få regelrätta nyheter lanserats. Vad som närmast 
kan betecknas som en nyhet som släppts under 
året är att Caterpillar Work Tools lanserat sina 
nya multiprocessorer MP332, MP345 och MP365 
där S-käften är avsedd för klippning av skrot. 
Demarec has släppt sin nya DMS-05-S-serie som 
också är en serie av tre multiprocessorer avsedda 
för bärare mellan 7-9 ton. 

NYA FORTRESS FRÅN WISCONSIN
Ett nytt varumärke som seglat upp på arenan 
är bolaget ShearCore med varumärket Fort-
ress. Än så länge är man inte representerade 
i Sverige vad PD erfarit. Vad som är speciellt 
med bolaget ShearCore är att det grundats 
och ägs av legendaren Bruce Bacon. Ur-
sprungligen arbetade Bruce Bacon som för-
säljningschef för Roy Labounty. När Roy La-
bounty såldes verksamheten till Stanley Tools 
slutade Bacon och grundade bolaget Genesis 
Attachments med en kollega. När bolaget se-
dan såldes till Paladin valde Bacon att starta 
ShearCore med varumärket Fortress. Första 
gången som Fortress visades i Europa var på 
mässan Intermat tidigare i år. Fortress sorti-
ment av skrotsaxar omfattas av sju modeller 
i vikter från 2,495 kg till 9,616 kg. Förutom 
skrotsaxsortimentet tillverkas andra typer av 
demoleringsverktyg samt rivnings- och sorte-
ringsskopor.

Tidigare i år meddelades att Stanley Black 
& Decker inlett förhandlingar om att förvärva 
Genesis, Paladin och Pengo. Dock ryktas det 
att förvärvet är föremål för granskning då 
Stanley skulle få en mycket stark dominans på 
marknaden med båda varumärkena La Bounty 
och Genesis.
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För första gången lanserar Wacker Neuson i 
den tunga hjullastarklassen. Den nya 10-tons-
lastaren WL95 är den största från Wacker 
Neuson och inkluderar bland annat överväx-
eln ecospeedPRO och två motorvarianter som 
passar de senaste avgasnormerna.

WL95 med 10 tons totalvikt kommer att 
vara tillgänglig från januari 2019. Liksom alla 
Wacker Neusons hjullastare besitter också den 
nya modellen en omfattande standardutrust-
ning. Dessutom kan man konfigurera motor, 
drivning, förarhytt och hydraulik beroende på 
tillämpning.

I varianten för 40 km/h är WL95 utrustad 
med den innovativa överväxeln ecospeedPRO. 
Det handlar om en steglös hydraulisk överväx-
el vars högre dragkraft och körhastighet tillåter 
bättre energieffektivitet och användarkomfort, 
detta i kombination med kompakthet. 

Utöver hydrostatisk drivning möjliggör 
ecospeedPRO fartökning genom hastighets-
intervallet från 0 till 40 km/h, utan växlingar. 
Detta erbjuder körkomfort då inget dragkrafts-
avbrott förekommer.

WL95 erbjuds med två motortyper: en 3,6 
l motor från Deutz med 100 kW / 136 hk och 
DOC/SCR-system för avgasrening, i enlighet 
med den nu gällande avgasnormen nivå IV. 
Som alternativ kan man också få ett dieselpar-
tikelfilter, som är certifierat för år 2020, steg V. 
Det finns även en 4,1 l motor med 115 kW / 156 
hk, också från Deutz. Denna är försedd med 
avgasrening med DOC/DPF/SCR-system som 
också uppfyller steg V.

Lyftarmen uppnår en maximal tipphöjd på 
3,80 m och kan lasta även lastbilar med högt flak. 
Dessutom har föraren ständigt sikt över påbygg-

nadsredskapet. Hjullastarens erbjuder en tipplast 
på över 5,7 ton för effektiv materialhantering. 

Trots storleksklassen har Wacker Neuson 
beaktat kompakta mått. Med skopa uppvisar 
WL95 en totallängd på 6,50 m och en bredd 
på 2,39 m samt är utrustad med midjestyrning 
och en bakre pendelaxel som säkerställer op-
timal manövrerbarhet och dragkraft. Vändra-
dien uppgår till endast 4,90 m med en inner-
radie på 2,45 m. WL 95 kan utföra transporter 
med släpvagnslast upp till 18 ton. För att lasten 
på släpvagnen säkert ska kunna transporteras 
erbjuds också en tryckluftsbroms med dubbla 
ledningar och hydraulisk släpvagnsbroms.

Hela manöverpanelen i förarhytten är lättö-
versiktlig och ger en god överblick. Genom den 
stora digitala 7”-displayen har föraren överblick 
över maskinen och de viktigaste funktionerna. 
Vid behov kan hydrauloljans flödesmängd stäl-
las in manuellt med inställningssystemet ”Jog 
Dial”. Det är en fördel när maskinen driver ett 
hydrauliskt påbyggnadsredskap som inte be-
höver dra nytta av maskinens fulla hydraulka-
pacitet. Föraren kan på det sättet arbeta med 
maskinen och påbyggnadsredskapet väldigt 
finkänsligt och resursbesparande. Manöver-
konsolen är förbunden med den luftfjädrade 
förarstolen, vilket möjliggör en bekväm kör-
ning. Standardutrustningens luftkonditione-
ring möjliggör god ventilation i hytten och 
sörjer för ett bekvämt arbete.

Motorhuven låter sig enkelt öppnas uppåt 
och förarhytten är tippbar till hälften. Kofång-
aren kan tas av, det tillsammans med andra lätt 
tillgängliga inspektionsluckor gör underhålls-
servicen enkel att utföra, då alla viktiga kom-
ponenter är åtkomliga.

WACKER NEUSON LANSERAR 
TUNG HJULLASTARE

För att sticka ut hos kunderna har Robert 
Lidén från Olsfors utanför Borås beställt 
en svartlackerad Liebherr. “Har gett ett 
uppsving för mitt företagsnamn”, berättar 
Boråsentreprenören.

Om man är känd så innebär det snab-
bare och mer jobb, tycker Robert Lidén 
som driver Konungsgärde Åkeri AB. 
Därför lät han beställa en Liebherr A914 
Compact med svart lackering, istället för 
den vanliga gula lackeringen. A914:an ut-
vecklade han tillsammans med Liebherrs 
säljare Mattis Ryd. Den fick ytterligare 
motivlack på Litab Lack i Vänersborg och 
belysningslösningarna från Standby.

Robert Lidén ställde ut hjullastaren 
offentligt på Svenska Maskinmässan i 
maj-juni. Efter det har han också beställt 
bandgrävaren Liebherr R920 Compact på 
cirka 22 ton. Den ska naturligtvis också 
vara svartlackerad.

“Man blir gratulerad och ihågkommen 
när det finns behov av maskiner. Min uni-
ka Liebherr har gett ett uppsving för mitt 
företagsnamn”, säger Robert Lidén. ”Svart 
är min favoritfärg på fordon, varför vet jag 
inte riktigt. Men så är det”.

Speciallackerad Liebherr 
till Boråsentreprenör

Tyrolit presenterar en helt ny 
serie av supertunna kapskivor
Tyrolit lanserar nu konceptet Tyrolution där 
samtliga kapskivor inom kvalitetslinjerna: Pre-
mium, Standard och Basic, genomgått en upp-
gradering. Prestandan för dessa 73 produkter har 
förbättrats med upp till 60%. De nya supertunna 
kapskivorna kan användas för bearbetning av 
stål, rostfritt stål, icke-järnmetaller och sten.



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

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
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Mångsidighet har legat i fokus under tillverk-
ningen av Komatsus nya hjuldrivna grävma-
skin PW160-11. Med sin Komatsu Steg IV-
motor har den lägre bränsleförbrukning än sin 
föregångare.

Grävmaskinen PW160-11 har en maskinvikt 
från 16,7 till 18,6 ton och är utrustad med en 
Komatsu SAA4D107E-3 Steg IV-motor med 
en effekt på 110 kW (150 hk) vid 2000 r/min. 
Motorn är försedd med oxidationskatalysator 
(KDOC), kylfläkt och automatisk stopp-funk-
tion (Auto-Idle Shutdown). Motorns elektro-
niska styrenhet reglerar luftflöde och bräns-
lemängd. SCR-avgasefterbehandlingssystemet 
med AdBlue reducerar dessutom utsläpp av 
kväveoxider.

“Mycket förbättringsarbete har lagts ned, 
med fokus på att öka användarnas mångsidig-
het. Joysticksstyrning, ett integrerat system för 
redskapsmanövrering och fabriksmonterade 
snabbfästen ökar prestandan och effektivite-

NY GRÄVMASKIN   
PW160-11 från Komatsu

ten”, säger Daniel Falk, produktchef Komatsu 
på Söderberg & Haak.

Grävmaskinens övriga funktioner är bland 
annat ett elektroniskt bomfjärdningssystem 
(ECSS) för komfort vid körning över gupp el-
ler på ojämnt underlag. Förarsätet har bland 
annat integrerade joysticksreglage i armstö-
den och premiumfjädring. Maskinen är också 

utrustad med Komatsu EMMS (Equipment 
Management Monitoring System) med diag-
nosegenskaper som ger information till både 
förare och servicetekniker. EMMS övervakar 
kontinuerligt alla viktiga system, ger informa-
tion om förebyggande underhåll och underlät-
tar vid diagnos och felsökning. Maskinen har 
även en högupplöst TFT-LCD-display.

Ny självrengörande
elkontakt från Steelwrist
I takt med utvecklingen av Steelwrists pro-
duktportfölj för helautomatiska fästesys-
tem släpps nya fjortonpoliga elkontakten 
V14 för koppling mellan SQ-fäste och red-
skap. Eftermontering i befintliga SQ- och 
OQ-fästen fungerar också.

Den nya, robusta elkontakten V14 är 
särskilt avsedd för applikation med SQ-
fäste och redskap. Den har större anslut-
ningsytor som gör kopplingen säker. Ge-
nom en konstruktion där ytorna släpar 
mot varandra i kopplingsproceduren ga-
ranteras god kontakt och dessutom upp-
står en självrengörande effekt.

V14 har fjorton poler istället för tio, 
vilket möjliggör tiltrotatorfunktion och 
koppling med exempelvis grävsystem eller 
separata ventilpaket, i en och samma kon-
takt. Den är även kompatibel med monta-
gepositionen för V90-kontakten. Befintli-
ga fästen och redskap kan uppgraderas till 
V14 för både Stelwrist och Oilquicks fästen 
och redskapsgrindar.

Det specialbyggda demoleringsverktyget väger 
27 ton och är utvecklat i nära samarbete med 
en europeisk rivningsentreprenör. Den nya 
saxen HC 250 har bland annat extra stor käk-
öppning för ”heavy duty”-tungrivning.

Saxen kommer att monteras på en special-
byggd rivningsmaskin av det större formatet. 
HC 250 väger 27300 kg och kräver en 250 tons 
bärarmaskin för montering på stickan. Klipp-
kraften ligger på 545 ton vid spets. Maskinens 

längd är 5200 mm och käköppningen är 3100 
mm.

Trevi Bennes betongsaxar finns i två utfö-
randen, antingen med käkar utrustade med 
utbytbara tänder eller med specialkäkar utan 
tänder, precis som nya HC 250. HC-serien be-
tongsaxar omfattar 16 modeller med vikt från 
180 kg och uppåt, passande för maskiner från 2 
ton. Återförsäljare för Trevi Benne i Sverige är 
Andersen Contractor AB.

TREVI BENNE 
levererar världens största betongsax



www.brokk.com

www.husqvarnacp.se

Utvecklad och producerad av:

Tractive AB I Gjutargatan 54 I 78170 Borlänge I Sverige 
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

nordfarm.se

Litiumbatteridrift! Spara upp till 34% driftkostnad jämfört  
     med diesel. Avger inga utsläpp och passar därför inomhus                                                                                                                                          
            där utsläpp- och ljudrestriktioner råder. e6’an är jäm-                                                                                                                                             
                  förbar med Avant 528, den mest sålda Avanten.

Oerhört kompetent inomhus med sin  
kompakta storlek. Vänder på en 5-öring.

• Inga avgaser
• Minimal ljud- och bullernivå
• Sänkt driftkostnad
• Ladda på 1 timma*, kör upp till 

6 timmar

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Reservation för felskrivningar eller tryckfel.  
Du hittar mer information och alla återförsäljare på nordfarm.se eller ring 011-19 70 40

Demolering

Avant e6 - Världens grönaste maskin!

Avant 300-serien

Betongsax Grepskopa BetongskopaHydraulhammare

• Idealisk i trånga utrymmen  
     • Bensin- el. dieselmotor
             • Bredd från 790 mm
                • Glidstyrd lastare

REDSKAP FÖR DEMOLERING - fler redskap på nordfarm.se

*Laddar fullt på 1 timma med snabbladdaren A32, 3 timmar med snabbladdaren A16 och 6 timmar med vanlig stickkontakt 220V.

Ta dig fram nästa överallt med en Avant
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Atlas Copco har lanserat den femte generatio-
nen generatorer i sin serie QAS. De nya QAS 
5-modellerna är utvecklade för att klara dagens 
operativa utmaningar och erbjuder slutanvän-
dare inom anläggning, evenemang och indu-
stri tystare drift, 20 procent mindre fotavtryck 
än jämförbara modeller på marknaden, mins-
kade utsläpp, snabbare bruksfärdig parallell-
koppling, bättre bränsleekonomi, 24 timmars 
bränsleautonomi och lägre total ägandekost-
nad.

 QAS 5-serien har utvecklats för att ge ge-
neratoranvändare en smidig övergång under 
infasningen av EU:s fas V-utsläppskrav fram 
till 2019/20. De första fem modellerna i serien 
är nya versioner av QAS 80, 100, 120, 150 och 
200. Alla har optimerade steg IIIA-motorer, 
stor bränsletank och integrerad motordriven 
VSD-kylfläkt (Variable Speed Drive). De egen-
skaperna i kombination med en integrerad 
VSD-motor ger användaren en genomsnittlig 
bränsleförbrukning som ligger fem procent 
under industrigenomsnittet för likvärdiga mo-
deller.

“I år firar vi 30 år som ledare och innovatö-
rer inom mobila generatorer, och vi är stolta 
över att kunna fira det med lanseringen av vår 

QAS 5-serie”, säger Adrian Ridge, vd för Atlas 
Copcos Power and Flow Division. Den femte 
och senaste generationens QAS-generatorset 
är redan från början konstruerade för att till-
godose slutanvändarnas växande behov av 
hållbar produktivitet, ökad operativ flexibilitet 
och efterlevnad av miljö- och tillsynskrav.

Toleransen för alltför höga bullernivåer från 
mobil energiutrustning blir allt mindre i stads-
miljöer och på industriarbetsplatser. Därför 
har bullernivån sänkts betydligt för QAS 5-ge-
neratorerna: de är i genomsnitt 5–8 dBA tysta-
re än jämförbara generatorer. Som anpassning 
till platser där det är trångt om utrymmet, som 
byggplatser i stadsmiljö och vid evenemang, är 
QAS 5-generatorerna upp till 20 procent min-
dre än jämförbar portabel energiutrustning. 
QAS 5-generatorerna är även konstruerade för 
att ge säker, snabb och flexibel strömförsörj-
ning. De har upp till 8 uttag, kopplingspanel 
och högströmskontakter som tillval och kan 
vara i drift inom fem sekunder. För operatö-
rer som behöver skalbar strömförsörjning kan 
QAS 5-generatorerna dessutom parallellkopp-
las med varandra på mindre än en minut. Det 
ger optimalt energiutnyttjande och en hög 
nivå av redundans på plats.

Nya QAS-generatorer 
från Atlas Copco

Nu lanserar Husqvarna två nya våt- & torr-
dammsugare, 20-liters WDC 220 och 25-li-
ters WDC 325L. Båda dammsugarna har 
tvättbar PET-filterpatron med hög filtre-
ringsförmåga, handtag för behållaren och 
semiautomatisk filterrengöring.

Med WDZ 220 och WDC 325L, erbjuder 
Husqvarna två nya våt- & torrdammsugare 
som är enkla att använda och transportera. 
Både WDC 220 och WDC 325L har ett inte-
grerat fällbart handtag i behållaren som gör 
den enkel att lyfta ur och tömma.

“Som en del i vår ambition att erbjuda ett 
komplett sortiment med kraftfulla rengö-
ringsmaskiner, lanserar vi två dammsugare 
som ett komplement till de högtryckstvät-
tar som vi lanserade tidigare i år”, säger Ro-
bert Jareman, försäljningschef Husqvarna.

Med 25-liters WDC 325L, får konsu-
menten en kompakt och klass L-certifie-
rad dammsugare med automatisk start-/
stoppfunktion. Den automatiska start-/
stoppfunktionen gör maskinen effektiv till-
sammans med elverktyg då dammsugaren i 
detta läge startar och stoppar automatiskt 
med elverktyget. Den har också stora bak-
hjul och pivåhjul där fram som roterar 360 
grader, vilket gör dammsugaren stabil utan 
att kompromissa med manövrerbarheten.

WDC 220 är en 20-liters kompakt och 
mobil dammsugare med effektiv turbinmo-
tor. Produkten har ett integrerat och fällbart 
handtag på behållaren, stora hjul och robust 
design. Maskinen har flera möjligheter för 
förvaring av slang, nätsladd och munstyck-
en.

Husqvarna lanserar två 
nya våt- & torrdammsugare
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Raka hörn
Sågdjup upp till 63 cm

ICS Betongkedjesåg för bensin- eller hydrauldrift.
Sågar i murverk, armerad betong, tegel, granit, gjutjärn och segjärn. 

Sågar säkert utan kast eller hugg. Sågdjup upp till 63 cm.

P&V Mejslar till 
hydraulhammare
P&V är en av Europas största tillverkare av mejslar och levererar 
originalmejslar till många hammartillverkare



Premium grinding tools since 1919 
www.tyrolit.com

Getting to the top level. Done.
PREMIUM wall saw systems with innovative technologies  
for top level performance. Reliable, easy to use and long-lasting.  
For visionary users.

Find out more at www.tyrolit.com
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