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Då är vi cirka ett kvartal in i 2019. Hur ser 
branschen ut så här långt? De signaler vi får till 
redaktionen är att det fortsatt rör ganska bra 
på sig. Årets första veckor kanske började med 
en viss trevan men nu känns det som om hjulen 
börjar snurra på ganska bra igen.

2019 är ett lite speciellt år då den tyska 
megamässan Bauma återigen arrangeras 
mellan 8-14 april i München. Det är den 32:e 
upplagan av mässan som bara blir större och 
större. Faktum är att Bauma är världens största 
mässa alla kategorier ifråga om yta. Mässan 
grundades 1954 så i år fyller den 69 år. Ofta 
brukar den här typen av megamässor vara 
ganska förvirrande och inte så fokuserade på 
specialbranscher utan gör ganska stora omsvep 
bransch- och produktmässigt. Men det gäl-
ler faktiskt inte Bauma. Arrangörerna har 
lyckats att hålla en mycket hög professio-
nell nivå på mässan och i synnerhet när det 
gäller utrustning för betonghåltagning, 
slipning och polering av betong-
golv, hantering av byggdamm 
och slamm, vattenbilning med 
mera. Dessa produkter ställs 
främst ut i hall A1 samt 
att man håller produkt-
demonstrationer i direkt 
anslutning utanför hall 
A1. Vad gäller produkter för 

rivning och återvinning håller även här mässan 
en mycket hög standard även om dessa pro-
dukttyper är lite mera utspridda på olika hallar 
och på utomhusområdet som är gigantiskt. I 
det här numret av PD hittar du en artikel som 
ger ganska bra vägledning i hur du navigerar 
på Bauma för att hitta dina favoritprodukter. 
Om du planerar att åka till mässan vill säga. 
Några som arrangerar en mässresa till Bauma 
är Branschföreningen för Byggnadsberedning, 
det vill säga före detta branschföreningarna 
HiB och Riv- & Saner. BFB, förkortat, kommer 
att hålla sitt årsmöte den 10 april på SkyCity 
på Arlanda. Efter avslutat årsmöte drar ett 
stort gäng rivare och håltagare ner till Bauma. 

Gänget kommer att bo på Vitalhotel i Ruh-
polding som ligger sydöst om München 
på väg mot Salzburg, inte långt från 
den österriska gränsen.

Vår bedömning är att årets mässa 
kommer att innehålla ganska mycket nya 

och intressanta produkter. Detta 
grundare vi på att vi redan 
känner till en hel del av dem 
genom vår internationella 
tidning PDi Magazine. En 
del av nyheterna finns även 
i PD 1 men vill du ta en or-
dentlig titt rekommenderar 
jag att du besöker hemsidan 

www.pdworld.com och klickar på de två senaste 
numren av PDi Magazine som är fullpumpade 
med nyheter.

I år gör den internationella håltagarföreningen 
IACDS en extra stor satsning på Bauma. Man kom-
mer at arrangera sin så kallade Networking den 11 
april på mässan där håltagare och rivare från hela 
världen kommer att samlas och utbyta erfarenheter. 
Vi rekommenderar att ni besöker detta event. Man 
kommer att samlas den 11 april klockan 16.00 i rum 
B11, paviljong B1 på mässan som inte ligger lång från 
hall A1.  Samlingen börjar alltså klockan 16.00 och 
man kommer bland annat att dela ut IACDS Diamond 
Award som rekordmånga tävlande anmält sig till i år. 
Mera och tävlingen hittar du på www.iacds.org. På 
mässan kommer vinnarna att koras. Under helgen 
den 13-14 april håller dessutom IACDS sitt årsmöte 
i München där BFB infår som medlem. Professionell 
Demolerings internationella systertidning, PDi Maga-
zine, samt den amerikanska tidning PDa Magazine 
ställer som vanligt ut på Bauma. Du hittar oss i hall 
A1, monter 136, mitt emot Husqvarna.

Mycket är inställt på Bauma i denna utgåva av 
Professionell Demolering men du hittar även en 
hel del andra intressanta teman och reportage. 
Så håll till god så kanske vi ses på mässan.

Jan Hermansson, 
jan.hermansson@pdworld.com

Chefredaktör

Med siktet inställt på Bauma i München

Foto: Susann Rickan.

Besök gärna

www.pdworld.com





Steelwrist, tillverkare av tiltrota-
torer och redskap för grävmaski-
ner, stärker sin position på den 
franska marknaden genom att 
etablera ett lokalt bolag, Steel-
wrist France SAS. Marknaden 
för tiltrotatorer fortsätter att 
växa och Steelwrist stärker sin 
närvaro på marknader av strate-
gisk betydelse. Företaget har haft 
egen representation i Frankrike i 
flera år, men tar nu ytterligare ett 
steg och etablerar ett lokalt bo-
lag, Steelwrist France SAS.

“Vi är mycket nöjda med att 
ta detta viktiga steg för att utöka 
vår organisation”, säger Nicolas 
Proust, Country Manager för 
Frankrike. “Genom att etablera 
ett bolag kommer vi närmare 
kunderna i regionen och kan ta 
hand om dem på ett mer direkt 
och noggrant sätt. Vi ser fram 
emot att fortsätta växa och ex-
pandera i Frankrike.”

Den nya adressen gäller från 
och med 1 januari 2019. 

www.steelwrist.com
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Country Manager 
på Steelwrist i Finland 

Rekordorder till Brokk

Steelwrist France SAS - nytt franskt dotterbolag

Ny serviceverkstad och 
återförsäljare för Doosan 
i Västerbotten 

Lotus Maskin & 
Transport AB öppnar 
kontor i Umeå

Brokk har i början av 2019 motta-
git den största ordern under före-
tagets drygt 40-åriga historia. Inte 
mindre än 60 av Brokks robotar 
med flera olika verktyg kommer 
att levereras till en kund i Asien, 
verksam inom Brokks affärsom-
råde Security & Rescue.

Brokks robotar är sedan tidi-
gare välkända inom bygg- och 
rivningsindustri, samt inom pro-
cess-, gruv- och tunnelapplikatio-
ner. Men kanske inte lika känt är 
att Brokks robotar även kan skapa 
stor nytta inom Brokks relativt 
nya affärsområde Security & Res-
cue. Det affärsområdet fokuserar 
på användningsområden inom bl 
a katastrofhjälp, återuppbyggnad 
och säkerhet. Det kan handla om 
insatser efter jordbävningar, at-
tentat och liknande.

Tack vare Brokks beprövade 
fjärrstyrningsteknik med möj-
lighet till lång räckvidd behöver 
operatören inte vara i närheten av 
de platser som innebär de största 
riskerna. Efter en katastrof är det 
svårt att avgöra vilka utmaningar 
man ställs inför och då är möj-
ligheterna att snabbt kunna byta 
verktyg inför olika situationer 
oerhört viktig.

En kraftfull maskin med förmå-
gan att flytta, lyfta, riva och klippa 
sig fram i otillgänglig terräng kan 
vara avgörande för att rädda liv. 
Det är det som gör Brokks robo-
tar till den perfekta lösningen för 
räddningsuppdrag av olika slag.

Arbetet med den här ordern 
har pågått under flera års tid. Le-
veranserna kommer att ske under 
2019.

“Etableringen är ett led i vår strä-
van att täcka ett större geografiskt 
område och kunna erbjuda samt-
liga våra tjänster på flera orter i 
Sverige”, säger företaget VD John 
Segerlund.

I första steget så har man valt 
att anställa Peter Johansson som 
kalkylator och projektledare och 
som dessutom har lokalförank-
ring och ett brett nätverk. Peter 
har sedan tidigare god  kunskap 
inom framför allt tung rivning och 
industririvning. Målet är att inom 
kort ha full verksamhet inom seg-
menten totalrivning av fastighe-
ter, industririvning, håltagning 
samt selektiv rivning. Peter kom-
mer med sin kompetens även att 
vara till stor hjälp för Lotus avdel-
ning i Piteå.

”För att kunna fortsätta växa 
i den utsträckning som vi vill så 
är detta ytterligare ett steg i rätt 
riktning för att bli rikstäckande. 
Efter att ha haft en bra dialog med 
Peter så känns det som att han är 
rätt person. Med sin kunskap och 
inställning kommer han passa väl 
in i vår organisation och företags-
filosofi. Att komma som företag 
utifrån är svårt på denna mark-
nad. Med lokalkännedom och en 
ordentlig satsning tillsammans 
med våra resurser och kunskap 
så kommer vi att lyckas”, avslutar 
John Segerlund VD Lotus Maskin 
& Transport AB.

www.lotus.se

Heidi Imboden har utsetts till 
Country Manager på Steelwrist i 
Finland. Med en gedigen erfaren-
het från anläggningsbranschen 
och flera ledande positioner i in-
dustriföretag är Heidi en viktig 
del i företagets fokus på att stärka 
marknadspositionen i Finland.

Doosan, Case samt Bergmanns 
generalagent Maskinia jobbar 
kontinuerligt med att bygga ut 
nätverket med försäljningsställen 
och serviceverkstäder i Sverige. 
Nu tas ett steg framåt i norr då 
Kjellsons Maskinservice AB blir 
serviceverkstad för Maskinias alla 
samtliga märken och dessutom 
återförsäljare för Doosan i Väster-
bottens län.

“Andreas och teamet på Kjell-
sons har en service i toppklass. De 
kommer nu att bli nästa kedje-
länk i att bygga den bästa servicen 
i Sverige, vilket är det långsiktiga 
målet för Maskinia. Stor kunskap, 
flexibilitet samt ordning och reda 
är egenskaper som matchar väl 
med de grundläggande pelarna 
som Maskinia bygger eftermark-
naden runt. De senaste 5 åren har 
vi tagit stora kliv på eftermarknad 
och försäljning i Sverige. Vi har 
en plan och ett mål där vi kom-
mer fortsätta att utveckla Ma-
skinia och våra varumärken på 
den svenska marknaden. Denna 
milstolpe i Västerbotten är ett av 
flera utvecklingssteg som kom-
mer genomföras under 2019. Det 
kommer att bli ett händelserikt 
år med full fart framåt”, avslutar 
Fredrik Holmquist, VD Maskinia.

Doosan försäljningen i Väs-
terbotten kommer Kjellsons Ma-
skinservice AB ansvara för framö-
ver. Försäljning för Case kommer 
fortsatt att bli kvar hos Olofsson 
Maskin AB. Maskinia har en bra 
försäljningsrepresentation i Sve-
rige men har haft begränsad när-
varo i just Västerbotten historiskt. 
Det ska bli ändring på nu. Kjell-
sons Maskinservice AB startades 
2011 av Andreas Kjellson som 
har 15 års erfarenhet av tekniskt 
arbete på entreprenadmaskiner. 
Kjellsons Maskinservice AB har 
fyra stycken servicetekniker med 
många års erfarenhet av service 
och reparationer av entreprenad-
maskiner. Företaget har tre servi-
cebilar som möjliggör arbete ute 
på fältet.

I PD 4-2018 publicerade vi en arti-
kel om att Amanda Borneke som 
är miljöansvrig på företaget CS 
Riv & Håltagning blivit utsedd till 
Hållbarhetsprofil av miljötidning-
en Aktuellt. Olyckligtvis beskars 
en gruppbild felaktigt i reporta-
get så att endast Amanda syntes 
på bilden. Amanda framhåller att 
även om det var hon som fick ut-

märkelsen så hade hela företaget 
betydelse.

“Även om det är jag som fått ut-
märkelsen så hade jag aldrig kun-
nat göra det utan hela teamet”, 
säger Amanda i en kommentar.

Åter igen, stort grattis till CS Riv 
& Håltagning AB och deras KMA-
ledare Amanda Borneke som är en 
av 33 hållbarhetstalanger under 33 år.

Från vänster: Amanda Borneke, Patrik Hellberg, 
Ola Landqvist, Peter Sävfendahl, Johanna Land-
qvist och Andreas Landqvist. 

Rättelse av inlägg i PD 4-2018



Riskera inte din hälsa
Det farligaste dammet är det du inte ser

Använd rätt produkter för säker hantering av damm. 
Gå in på dustcontrol.se för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig.
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Hydroscand lanserar 
mobil slangservice i 
Falköping

Fortsätter att 
växa i Skåne

JCBs återförsäljare GT–Center utö-
kar sitt nätverk i norra Sverige 
med en ny fullservice anläggning 
i Sundsvall. 1:a mars slog man 
upp portarna till en nyetablering 
av GT-Center på Murarvägen 
10 på Nacksta industriområde i 
Sunsvall.

Med en huvudanläggning i 
Skellefteå vill GT–Center i och 
med öppnandet i Sundsvall ge en 
ännu bättre och närmare service 
till sina kunder i Gävleborgs län.

GT-Center och JCB har en 
lång gemensam historik på den 
svenska marknaden. GT-Center 
är nu inne på sitt tjugonde år som 
JCB återförsäljare och de är nu 1 
av 6 återförsäljare som tillsam-
man täcker upp i princip hela den 
svenska marknaden.

“Vi är väldigt glada över vårt 
långa och goda samarbete med 

GT-Center och det är roligt att 
de valt att fortsätta att utveckla 
sitt samarbete med oss. Öppnan-
det av ytterligare en anläggning 
i Sundsvall är helt i linje med 
vår stategi om att vara nära våra 
kunder och att tillsammans med 
dessa utveckla våra produkter”, 
säger JCBs svenska försäljnings-
chef Markus Möller.

“JCB fortsätter att lansera nya 
attraktiva produkter på den glo-
bala marknaden, det känns helt 
naturligt för oss att följa med på 
denna resa. Genom att nu även 
finnas i Sundsvall med egen an-
läggning kan vi fortsätta att ta 
hand om våra kunder på ett bra 
sätt och hoppas också kunna att-
rahera nya kunder som kommer 
uppskatta vår lokala fullservice 
anläggning”, säger Roger Söder-
lund ägare och VD på GT-Center 

JCB växer ytterligare i Sverige

Hydroscands mobila slangservi-
cetjänst SlangExpress har blivit 
en succé i Sverige och företaget 
svarar nu på den växande efter-
frågan genom att lansera tjänsten 
i ännu en stad. Denna gång satsar 
Hydroscand på Falköping, där den 
nya bussen redan har börjat rulla. 
Tillsammans med SlangExpress i 
Skövde ska den nya servicebussen 
öka tillgängligheten för kunderna 
i området.

”Vi ser ett ökat behov av mo-
bil slangservice i Falköping och 
Västra Götaland. Lanseringen av 
SlangExpress blir en viktig pus-
selbit för att vi, tillsammans med 
våra butiker och SlangExpress i 
Skövde, ska kunna möta den öka-
de efterfrågan som vi ser hos våra 
kunder”, säger Andreas Jonsson, 
platschef på Hydroscand i Skövde 
och Falköping.

SlangExpress hjälper Hydros-
cands kunder i fält och arbetar 
med såväl akuta slangbyten som 
förebyggande underhåll. Med hjälp 
av SlangExpress kan tiden för 
oplanerade och kostsamma drift-
stopp kortas ned betydligt - eller 
undvikas helt. 

Hydroscands populära mobila 
slangservicetjänst, SlangExpress, 
fortsätter att växa i Skåne. Efter-
frågan har ökat kraftigt den senas-
te tiden och servicebussarna rullar 
konstant. Detta har nu Hydros-
cand svarat på genom att rulla ut 
ytterligare en SlangExpress-buss 
som utgår från Kristianstad.

Hydroscands mobila slangser-
vicetjänst, SlangExpress, har blivit 
en succé i Sverige. Nu har Hydros-
cand utökat servicen i Kristian-
stad och rullat ut ytterligare en 
servicebuss.

”Vi såg ett starkt behov av 
mobil slangservice hos våra kun-
der i området. Därför känns det 
väldigt bra att vi nu kan utöka 
tillgängligheten med ytterligare 
en servicebuss för våra kunder i 
Kristianstad med omnejd”, säger 
Conny Hansen, regionchef syd på 
Hydroscand.

Den nya bussen bemannas av 
Jimmy Jensen som tillsammans 
med Ulf Nilsson kommer att utgå 
från butiken i Kristianstad och 
hjälpa kunderna i fält. 

Hydroscand inleder ett nytt sam-
arbete och öppnar en filial tillsam-
mans med Maskinservice Sala AB.

I september 2018 skrevs ett 
avtal mellan Maskinservice Sala 
AB och Hydroscand AB som blev 
startskottet för den nya samar-
betsfilial som precis har öppnat.

Maskinservice Sala är en noga 
utvald partner som lever upp till 
Hydroscands värderingar, vilka är 
kundfokus, affärsmässighet, hög 
kvalitet, innovation, entreprenör-
skap och säkerhet. På Maskinser-
vice Sala finns lång erfarenhet och 
gedigen kunskap om reparation 

och underhåll av skogsmaskiner. 
Något som är viktigt i Sala, där 
många av Hydroscands kunder 
återfinns just inom skogsbruket.

Maskinservice Sala ägs av To-
bias Lindbom, Björn Yngvesson, 
Ulf Holm och Erik Billman. Samt-
liga delägare har lång erfarenhet av 
hydraulik och har arbetat i olika 
roller inom skogsbruk och entre-
prenad. Tobias Lindbom kommer 
att arbeta i verkstaden och butiken 
tillsammans med Cecilia Holm. 

”Vi ser det som en stor fördel 
att starta ett samarbete med Hy-
droscand. Hydroscand erbjuder 
ett brett sortiment som vi vill 
kunna erbjuda våra kunder. Sam-
arbetet innebär även att vi får 

ett mer komplett serviceutbud 
till våra kunder. Det behövs en 
slangservice i Sala”, säger Tobias 
Lindbom.

Butiken är helt nybyggd och 
slangverkstaden har byggts ut för 
att kunna ta emot fler kunder 
som behöver byta slangar och led-
ningskomponenter. Utöver det 
finns här även en stor verkstad 
med kapacitet att ta emot fordon 
upp till mellanstora lastbilar.

”Sala är en viktig stad för oss. 
Här har vi kunder inom skogs-
bruk, lantbruk, industri och en-
treprenad, vilka behöver en hög 
tillgänglighet och servicegrad”, 
säger Lars Forsberg, regionchef 
Västmanland på Hydroscand. 

Nytt samarbete
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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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Nu är det nytt år igen och dags för ännu 
en Vattenbilningsspecial. Under de se-
naste åren har det faktiskt hänt en hel 

del med utrustningen. Den har blivit mera till-
gänglig, lättarbetade och samtidigt mera exakt 
vilket gjort at den börjat ta sig in i nya “rum” 
där den inte arbetat tidigare, om man talar lite 
i bilder. Detta har gjort att flera entreprenörer 
än renodlade vattenbilningsfirmor börjat in-
tressera sig för tekniken. Den som först vågade 
sats var egentligen rivningsentreprenören Lo-
dab och dess dåvarande ägare Lars-Olov Dahl 
som förvärvade en robot från Conjet. Lars-Olov 
sådde ett frö på den tiden. Några år senare när 
DEMCOM, som bland annat hade sina rötter i 
Lodab förvärvades av Delete fanns idéerna och 
vattenbilningsentreprenader fortfarande med. 
Under förra året förvärvade Delete nämligen 
Waterjet Entreprenad som är en av landets 
största vattenbilningsentreprenörer med verk-
samhet över hela landet. Men den här utveck-
ling sker inte bara i Sverige utan det finns flera 

I Professionell Demolering har vi årligen och troget skrivit om vattenbilningstekniken 
ända sedan 1995. En av orsakerna varför vi bevakat den här branschen så noga, trots 
att den egentligen är ganska liten men samtidigt väldigt specialiserad, är att tekniken 
kommer från Sverige. Som så mycket annat i demoleringsbranschen.

VATTENBILNINGSSPECIALEN 2019

exempel på rivnings- och håltagningsentre-
prenörer runt om i världen som även erbjuder 
vattenbilningstjänster. Tillverkare Aquajet 
System kan bekräfta det. Ett annat viktigt steg 
för branschen som mera rörde tillverkningssi-
dan av utrustningen var när tillverkaren Brokk 
valde att förvärva vattenbilningstillverkaren 
Aquajet Systems för ett par åren sedan. De 
båda tillverkningsindustrierna befinner sig i 
ett helt nytt skede nu.

Dock har antalet vattenbilningsentrepre-
nörer i landet inte ökat. Snarare motsatsen, 
men de som finns har blivit större och någon 
enstaka nykomling. Innan vi går in på att pre-
sentera några aktörer kan tilläggas att bran-
schen är ganska lukrativ om man kan sin sak. 
Det gäller kanske alla branscher men trots allt 
är konkurrensen inte stor här med få aktörer. 
Däremot ställer den höga krav på kunskap och 
erfarenhet samt kraftiga ekonomiska muskler 
då utrustningen är dyr. Det har också skett 
en ganska stor utveckling av bolagens verk-

samhet. När vattenbilningsbranschen var ung 
handlade uppdragen mest om bilning av be-
tongytor på broar, viadukter, kajer och parke-
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inom Svenska Demoleringspriset 2018 för de-
ras arbete vid Oxie Vattentorn. Arbetet gick ut 
på att ta bort betumenmassa från tornet samt 
att bila bort karboniserad betong med hjälp av 
vattenbilning och vattenblästring. Man fick 
priset i synnerhet för sin metod att rena pro-
cessvattnet från den kontaminerade betongen.

SVB Tyringe har idag 40 anställda och om-
sätter i storleksordningen 50 Mkr. Bolaget er-
bjuder tjänster inom Industri- & Miljösanering 
där vattenbilning, högtryck och vacuumteknik 
ingår som viktiga delar. Exempel på genom-
förda projekt är vattenbilning av undersida 
bjälklag i Göteborg inklusive vattenrening och 
betonghantering. Man har också utfört vat-
tenbilning och vattenrening  samt betong-
hantering av brandskadad industri i södra 
Sverige som är några exempel på utförda pro-
jekt. Kommande projekt är vattenbilning av 
vattentorn samt vattenbilning av ett antal eld-
fasta infordringar inom förbränningsindustrin 
samt ytterligare en etapp av vattenbilning vid 
parkeringsgarage i Göteborg. Nyligen gjorda 
investeringar är förvärv av högtrycksaggregat 
samt vattenreningsverk och ytterligare inköp 
av högtrycksaggregat kommer at förvärvas un-
der den närmaste tiden. Konjunkturerna ser 
enligt Jonas Björk god ut med många uppdrag 
där högtrycksaggregaten får jobba hårt men 
har också stor efterfrågan på sina sugbilar. 
Dock är konkurrensen om projekten relativt 
hård och ibland blir kostnadsbilden lite sned-
vriden. Jonas berättar att från beställarsidan 
glömmer man bort att vattenreningen är en 
viktig och omfattande del och som dessutom 
kostar pengar. Jonas är inte lika säker på kon-
junkturerna i framtiden och tror att det kan bli 
lite instabilt vilket också kan ha att göra med 
det politiska läget i landet. Målet inom bolaget 
är att fortsätta utvecklingsarbetet inom hög-
trycks- och vattenbilningsteknik med fokus på 
miljön.

www.svb-tyringe.se

SVENSK VATTENBILNINGSTEKNIK
En av de som varit med inom den renodlade 
vattenbilningstekniken inom landet i princip 
sedan allt startade är Svensk Vattenbilnings-
teknik i Vetlanda. Bolaget grundades av Carl 
Gustaf Andersson, Per Åke Andersson och 
Jan Ola Andersson 1986. Bolaget har en gan-
ska statiskt kundgrupp som inte förändras så 
mycket och jobben är långa och kontinuerliga 
och pågår i flera fall i många år. Huvudsys-
selsättningen består av balkrenoveringar med 
vattenbilningsteknik under och vid kajer längs 
västkusten. Man monterar och demonterar 
också olika typer av betongkonstruktioner vid 
avväxlingar.  Man utför också en del uppdrag 
på landets kärnkraftverk. Idag sysselsätter man 
12 personer och omsätter i genomsnitt cirka 15 
Mkr. Några exempel på genomförda projekt 
det senaste året är en hel massa kajrenove-
ringar som är brukligt när det gäller företaget. 
Men man har också i samband med bygget av 
Västlänken i Göteborg gjort ett gigantiskt vat-
tenbilningsjobb i Götatunneln. Exempel på 
pågående och kommande projekt är kajreno-
veringar i Göteborgs hamn som handlar om 
5 till 6 olika projekt som löper kontinuerligt. 
Man har också uppdragits att renovera pro-
dukt- och råoljekajer vid Preems raffinaderi i 
Lysekil. Man arbetar också med renovering av 
en kaj i Videbergs hamn vid Ringhals. Arbetet 
beräknas vara klart under 2019. Under 2018 
gjorde inga nyinvesteringar men under 2019 
kommer man att köpa en eller två nya hög-
tryckspumpar. Carl Gustaf säger som alltid att 
marknaden känns stabil och förändras inte så 
mycket. Man känner inte så stor konkurrens 
inom den sektor man arbetar. Man bedömer 
också att tillgången på jobb kommer att öka 
under de närmaste åren och konjunkturerna 
ser bra ut. Just nu ser man inget behov av för-
ändring av det rådande konceptet utan det be-
döms fortsatt som vinnande.

www.svenskvattenbilningsteknik.se

ringsgarage. Med tiden började tekniken även 
användas vid kraftstationer som reparationer 
av dammväggar, sk skibord, och turbiner med 
mera. Applikationer som ställde stora krav på 
kunnande. Nästa steg var att entreprenörerna 
gav sig allt mera in i nya sektorer så som pro-
cessindustrin och erbjöd andra typer av mera 
saneringstjänster där högtrycksvatten använ-
des och det är där vi är idag. 

BVA GROUP
BVA Group har sitt säte i Bromma och bolaget 
grundades 2013, men grundarna och ägarna 
har alla lång erfarenhet från vattenbilnings-
tjänster. Företaget ägs idag av grundarna To-
bias Thil, Andreas Nordström och företaget 
E-Holdings management. Verksamhet har en 
bra utveckling och har gått från dryga 22 Mkr, 
2013 till närmare 70 Mkr i omsättning 2017. De 
tjänster som erbjuds är i stort sett de samma 
sedan starten, vattenbilningstjänster, betong-
arbeten och traditionella anläggningstjänster 
förknippade med entreprenaderna. Idag sys-
selsätter man cirka 30 anställda. Exempel på 
arbeten utförda under det senaste året är fog-
byten på Essingeleden i Stockholm, åtskilliga 
garagerenoveringar och brorenoveringar. In-
planerade kommande projekt är av samma typ. 
Nya investeringar har bestått i en ny kranbil 
samt att man förvärvat en Ergo Climber från 
Aquajet System som är en ny produkt som lan-
serades för snart ett år sedan. Andreas Nord-
ström berättar att konjunkturerna ser bra ut. 
“Det är fullt tryck som alltid och ingen brist på 
jobb”, säger han. Han berättar också att han ser 
ingen minskning på arbetena framöver. “Re-
novering verkar det finns behov av jämnt. Det 
är ett konstant behov”. Han understryker dock 
att målet är att alltid hålla samma höga kvalitet 
och säkerhet som tidigare. Fallerar man här är 
det enkelt att tappa uppdrag.

www.bvagroup.se

SVB TYRINGE
SVB Tyringe står för Sand & Vattenblästring 
AB som grundades 1990 av Jörgen Persson. 
Idag ägs bolaget av Jörgen Persson, Jonas Björk 
och Johannes Strömberg. Bolaget har under 
de senaste åren stärkt sin ställning just inom 
vattenbilningsverksamheten. Värt at nämna är 
att bolaget förärades med Vattenbilningspriset 
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Aquajet System
KRAFTMÄTNING AV     

Aquajet Systems har under de senaste två 
åren tagit flera viktiga strategiska steg 
framåt både i fråga om produktutveck-

ling och själva företaget. I slutet av 2017 för-
värvade tillverkaren Brokk företaget. Parallellt 
pågick ett frenetiskt utvecklingsarbete av nya 
produkter och system som sjösattes våren 2018 
på Aquajets Hydrodemolition Days i Holsby-
brunn. Sedan dess har man arbetat hårt med 
att implementera de nya produkterna som 
börjar dyka upp lite här och varstans bland vat-
tenbilningsentreprenörer runt om i världen. I 
synnerhet i USA har man placerat Aquajet på 
kartan bland annat med hjälp från Brokks dot-
terbolag Brokk, Inc. 

Förra året lanserade man flera olika nyheter 
inklusive konceptet ERGO. ERGO bjuder med 
sin enkelhet, låga vikt men hög kapacitet in 
helt nya användargrupper och förstärker proff-
sentreprenörens konkurrenskraft. Men först 
lite om Aquajet Super Lance System 3000 som 
är et nytt lanssystem med kapacitet upp till 
3000 bar. Nytt är också att man minskat mun-
stycksdiametern från 45 till 36 mm samt gjort 
en del förbättringar på munstycket. Systemet 
är enkelt att montera och försett med en mera 
flexibel lans.

Sedan till det nya systemet Ergo. Ronnie 
Hilmersson, som är utvecklingschef på Aquajet 
Systems, berättar att ERGO är ett nytt banbry-
tande system för enkel, säker och mångsidigt 
arbete vid industrisaneringar och framförallt 

vattenbilningsarbeten. Aquajet Ergo består av 
tre delar. Själva hjärtat av systemet är den nya 
avancerade kontrollenheten Ergo Controller 
som väger endast 98 kg och är smidig och lätt 
att manövrera och flytta. Ergo Controller är 
kraftkällan för att driva de andra nyheterna i 
Ergo-familjen. Allt är nytänkande i minsta de-
talj inklusive den nya kontrollboxen, ett antal 
nya hydrauliska snabbkopplingslösningar som 
underlättar etableringen. Den har också ett så 
kallat start-kit kallat Ergo Go. Ergo Controller 
är kraftkällan för två viktiga verktyg som tar 
vattenbilning och industriell sanering till nya 
nivåer. ERGO Climber är det ultimata ramsys-
temet som snabbt kan byggas upp med hjälp 
av vanliga ställningsrör. Det är fullmatat med 
effektiva vattenbilningsmunstycken som ef-

Från vänster Roger Simonsson, VD på Aquajet Sys-
tems och Patrik Andersson, försäljningsansvarig.

fektivt avlägsnar skadad betong i mycket svår-
åtkomliga utrymmen och mäter 1,5x1,5 m med 
en total vikt på 85 kg. Systemet är så lätt att alla 
delar kan bäras på plats av en person. Nästa 
viktiga verktyg i ERGO-systemet är ERGO Spi-
ne. ERGO Spine är det ultimata rälssystemet 
för olika typer av konvexa eller konkava ytor 
som exempelvis betongpelare. Ergo Spine är 
som Ergo Climber mycket lätt till sin vikt. Den 
nya rälsen i aluminium reducerar vikten avse-
värt och två meter räls väger endast 20 kg. Ergo 
Spines flexibilitet ökar åtkomligheten avsevärt 
på jobbet och kan dessutom anpassas för an-
vändning tillsammans med en Brokk-robot. 
Systemet kan dessutom förlängas och byggas 
ut i princip i det oändliga. Bara fantasin sätter 
gränserna. Varje sektion mellan stöden mäter 
två meter och 2x2 m och ERGO Spine väger 
totalt 125 kg.

“Vår nya ERGO-familj kommer att ta vat-
tenbilningstekniken och även arbeten med 
industrisanering flera steg framåt genom att 
vi gjort tekniken avsevärt mera tillgänglig och 
effektiv men samtidigt mera åtkomlig och en-
kel att arbeta med. ERGO öppnar upp även 
för andra entreprenörer än specialiserade vat-
tenbilningsentreprenörer att börja arbeta med 
vattenbilning. En spännande framtid ligger 
framför oss”, kommenterade Roger Simons-
son, VD för Aquajet Systems.

Roger Simonsson berättar  också att mark-
naden mottagit det nya Ergo-programmet 
mycket väl. Mässan World of Concrete i Las 
Vegas nu i januari blev en stor framgång med 
stort intresse från besökarna, i synnerhet de 
amerikanska entreprenörerna. Men nyligen 
sålde man sex stycken Ergo och en antal Aqua-
pumpar till en kund i Italien för att renovera 
bropelare. Aquajet Systems ställer naturligtvis 
även ut på Bauma där man kommer att visa 
Aqua Cutter 410 A och Ergo förstås. Man stäl-
ler ut i hall A1 och monter nummer 127. På ut-
sidan av hallen kommer man at demonstrera 
Ecoclear och i Brokks monter visar man Aqua 
Cutter 710 V, Aqua Pump 700 och Ergo. 

www.aquajet.se
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KLARA. 
FÄRDIGA.
KLAR.

BATTERIDRIVEN  
PRESTANDA FRÅN  
HUSQVARNA
Husqvarnas batteridrivna kapmaskin K 535i erbjuder dig  
i princip allt det du lärt dig uppskatta hos din bränsledrivna 
maskin – men med ytterligare fördelar som enkla starter, 
låga vibrationsnivåer och låg vikt. K 535i är en praktisk 
och mångsidig maskin, det perfekta komplementet när  
du behöver kapa snabbt och effektivt.

Så, är du redo? Eller är du kanske redan klar?

UPPLEV FÖRDELARNA MED 
HUSQVARNAS BATTERIPRODUKTER

Husqvarnas handhållna batteridrivna produkter 
erbjuder en uppsjö av fördelar – för såväl 
användare som de runt omkring. Maskinerna är 
alla enkla att använda, lätta och kraftfulla. Varje 
maskin tillhör vårt smarta batterisystem vilket 
gör att alla batterier passar för alla maskiner.
Mer information om vårt batterisortiment  
hittar du på www.husqvarnacp.se
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färgskärm och manöverlåda
CONJETS LANSERAR NYTT GRÄNSSNITT,       

T illverkare Conjet ställde naturligtvis som 
vanligt ut på den amerikanska mässan 
World of Concrete i januari. Den ame-

rikanska marknaden har sedan länge varit vik-
tig för Conjet. Steven Toms är säljare på Con-
jets försäljningskontor i USA och har arbetat 
för Conjet i flera decennier och känner den 
amerikanska marknaden utomordentligt bra 
tillsammans med säljarna på huvudkontoret i 
Haninge förstås. 

På mässan lanserade man ett helt nytt 
gränssnitt för maskinerna och utvecklat för 
att operatören intuitivt ska kunna arbeta med 
roboten på säkert avstånd. Gränssnittet går att 
nå och arbeta i med både den nya färgskärmen 
(som är placerad på roboten) och med den nya 
manöverlådan. Gränssnittet delas upp i två de-
lar, den ena fokuserad på parametrar och den 
andra på underhåll. Inställningarna är alla pla-
cerade så att de kan nås med ett enda knapp-
tryck.

Färgskärmen på roboten är en 7-tums 
skärm med en upplösning på 800 x 480 px. 
Den har nio tryckknappar och en så kallad 
rotary encoder. Det är en uppdaterad version 
av föregångaren där några av de viktigaste 
förbättringar är att den styrs med en ratt med 
tryckfunktion istället för pilar vilket gör den 
väldigt lättanvänd i en tuff utomhusmiljö som 

vattenbilning ofta är. Färgskärmen kommer 
att finnas tillgänglig för alla befintliga robotar 
i Conjets 7-serie.

Manöverlådan med Conjet Color Display 
är utrustad med en 4,3-tums LCD-färgskärm 
med 2 mm tjockt, skyddande Gorillaglas och 
med upplösningen 480 x 272 px. Den utnytt-
jar omkringliggande ljus för att skapa en tydlig 
och skarp bild i svårare miljöer. Tekniken som 
driver färgskärmen är utvecklad för att vara så 
strömsnål som möjligt.

“Fokus har legat på enkelhet samt kort in-
lärningskurva under utvecklingens alla faser. 
Vi vill att vem som helst ska kunna förstå hur 
roboten körs och kunna köra den, utan att för 
den sakens skull tulla på säkerheten”, säger 

Conny Tångring, servicechef på Conjet. ”En 
inbyggd guide visar hur roboten manövreras 
och ställs in så att även den oerfarne ska kunna 
arbeta säkert.”

Med Conjet Color Display har man möjlig-
het att styra och kontrollera varje aspekt av 
vattenbilningen på avstånd. Operatören be-
höver inte närma sig roboten under drift utan 
kan utföra arbetet på säkert avstånd.

Conjets nya gränssnitt, färgskärm och ma-
növerlåda lanserades på World of Concrete i 
Las Vegas i januari 2019 men kommer natur-
ligtvis att lanseras för den europeiska markna-
den i Conjets monter på Bauma. Conjet ställer 
ut i hall A1, monter 424.

www.conjet.com
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färgskärm och manöverlåda

Det är cirka 160 m³ skadad och gam-
mal betong som ska tas bort på Mast-
hamnen, den ostliga fortsättningen 

på Stadsgårdshamnen på Södermalm i Stock-
holm. Kajplatsen består av en stor betongbalk 
som ska bilas på både utsidan mot vattnet och 
ovansida och insida balk. Huvudentreprenö-
ren är YIT Sverige AB. Underentreprenören 
är Waterjet Entreprenad, som numera ägs av 
Delete Sweden AB. Totalt arbetar sex man på 
arbetsplatsen.  För jobbet används Conjets två 
robotar 367 och 557, som båda ingår i Conjets 
7-serie. 367 är eldriven, går på hjul och har en 
multifunktionsarm som når upp till 6,6 m i alla 
vinklar. Den används för kajplatsens utsida. 
Robot 557, Conjets senaste robot, är larvburen 
och dieseldriven. Den används för ovansida 
balk. “Båda robotarna lämpar sig bra för denna 
typ av projekt”, säger André Jansson, arbetschef 
Stockholm på Waterjet Entreprenad. “Vi bilar 
cirka 12-15 cm djupt och en total yta på 1100 
m². I nuläget håller vi en produktionskapaci-
tet på cirka 5-7 m² per högtryckstimme.”  Till 
detta jobb provkör Waterjet Entreprenad även 
Conjets nya gränssnitt för 7-serien, som ni kan 

Inför renoveringen av Masthamnens kajplatser krävs en 
smidig och noggrann vattenbilning av kajkanterna. Därför 
har man valt att utföra jobbet med Conjets robotar 367 och 
557. PD besökte jobbet strax innan jul förra året.

Vattenbilning vid 
Masthamnen i Stockholm

läsa om i en separat artikel i tidningen. Vat-
tenbilningsrobotarna drivs av Hammelmann 
350-500 kW som har en kapacitet på 260 l/
min. Man använder även en handlanspump 

från Hammelmann på delar av jobbet. Två 
pontoner är placerade vid kajkanten för rens-
ningsarbetet med handlansar, men också för 
att samla upp betongmassorna som vattenbil-
ningsrobotarna genererar så att de inte ham-
nar i vattnet. Miljödirektiven är tydliga både 
vad gäller rivningsmassor och buller. Säkerhe-
ten på och runt arbetsplatsen är också något 
som prioriteras.  “Arbetet med vattenbilning 
har gått över förväntan. Vi ligger något före 
tidsplan”, säger André Jansson. “Fördelarna 
med projektet är framför allt storleken och att 
det är relativt ren vattenbilningsentreprenad. 
Den största utmaningen är att försöka köra 
klart vattenbilningen innan vintern tar fart på 
allvar, det är vår absolut största farhåga.”  Ge-
nerellt sker många jobb i Stockholms kajområ-
den i nuläget. För Waterjet Entreprenads del 
har de även förvärvat två större kontrakt för 
parkeringshus, som löper över vintern.

www.conjet.com
www.waterjetentreprenad.se

Två vattenbilningslegender: Från höger Conjets 
Lars-Göran Nilsson och Roland Hällgren.
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Senaste året har kantats av flera spännande nyheter på 
elverktygsfronten. Här är några av de främsta nyheterna, 
för användaren som söker mobilitet (och miljövänlighet) 
för arbetsuppgiften.

Årets nykomlingar!
ELVERKTYG    

En av dem som satsar på mobilitet på 
arbetsplatsen är Hikoki, som släpper 
nya 36V Multi Volt-verktyg och 36V-

batterier. Med Hikokis egna ord är styrkan i 
verktygen densamma som i ett 230V nätdrivet 
verktyg. Multi Volt-batterierna går att använ-
das i alla Hikokis verktyg, såväl 18V som 36V. 
Anslutningstekniken upptäcker automatiskt 
om maskinen är 18V eller 36V och justerar 
därefter spänningen, 5,0Ah för 18V och 2,5Ah 
för 36V. Batterierna har 1500 laddcykler och 
tre års garanti.

De nya 36V-maskinerna har samma storlek, 
vikt och ergonomi som 18V. 36V-maskinerna 
är dessutom 110 % snabbare med Multi Volt-
batterier än 18V-maskinerna, beroende på 
maskintyp. Det integrerade kylsystemet gör 
så att batteriet värms upp långsammare, vilket 

har en positiv effekt på dess kapacitet och livs-
längd. Med medföljande laddaren UC18YSL3 
laddas Multi Volt-batteriet fullt på 32 minuter. 
Laddaren kan även användas till 18V slide-bat-
terier. Motorerna är kolborstfria.

Hikokis 36V-sortiment kommer att breddas 
för att bli en heltäckande plattform. Först ut 
på den svenska marknaden släpper Hikoki åtta 
verktyg med kompletterande produkter i sor-
timentet Multi Volt under vintern 2018/2019.

DEWALT
Dewalt lanserar nya borrhammaren DCH733, 
som ingår i 54V XR Flexvolts 8 kg-sortiment 
med SDS Max-fäste. Det är den hittills star-
kaste batteridrivna SDS Max-borrhammaren 
från Dewalt, specialutvecklad för tunga be-
tongkonstruktioner, rivningsarbeten och 

avancerade infästningar i murverk. DCH733 
har en slagstyrka på 13,3 Joule och klarar 
borrningar på upp till 48 mm i betong, vil-
ket innebär att den har kapacitet att (med ett 
DCB547-batteri) borra åtta 32 x 180 mm hål 
på en enda laddning.

Borrhammaren ingår i Dewalts säkerhets-
program Perform & Protect, vilket innebär 
att vibrationer, användarkontroll och damm-
hantering tas i beaktande. Vibrationsnivåerna 
ligger på 9,0m/s² tack vare sitt antivibrations-
handtag. Ett mekaniskt och elektroniskt anti-
rotationssystem ger kontroll och stänger av 
maskinen om något skulle gå fel. Tillbehör 
som skyddar mot skadliga damm-
partiklar finns tillgängliga.

Ytterligare en nyhet i De-
walts 54V Flexvolt-serie är 
betongkapen DCS690 (230 
mm), som är designad 
för att snabbt skära ige-
nom material som till 
exempel sten, betong 
och asfalt. Med hjälp av 
en inbyggd överbelast-
ningsindikator kan an-
vändaren anpassa kaphas-
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tigheten och skärkraften under kapningar för 
ökad säkerhet och färre avbrott. Den har även 
ett dammkontrollsystem som matar vatten på 
båda sidor om klingan och därmed skyddar 
mot damm. Betongkapen är utrustad med kol-
borstfri motor, har ett varvtal på upp till 6600 
RPM och ett skärdjup på 83 mm.

FLEX SCANDINAVIA
Flex Scandinavia lanserar tigersågen RSP DW 
18.E-EC med dubbellagrad lyftstångsstyrning 
med vibrationsbalansering. Den har en nyut-
vecklad, kolborstfri EC-motor med 10 % längre 
livslängd, 20 % mer effekt och 65 % effektivare 
användning av batterikapaciteten. Det steg-
lösa och justerbara pendelslaget från 0-3 mm 
gör att avverkningen är snabbare och att tem-
peraturutvecklingen på sågklingan minskas. 
Tigersågen har en slaglängd på 32 mm, tom-
gångsslagtal 0-3000/min och är utrustad med 
hastighetsreglage för hastighetsjustering. Med 
en vridbar sko med öppen topp får användaren 
optimal syn under skärningen. Bladen finns i 

olika längder och utföranden, anpassade för 
bland annat trä, metall och rivning. 

Låsknappen på maskinen förhindrar felaktig 
användning och oavsiktlig start.

MILWAUKEE
Milwaukee lanserar sin snabbaste och mest 
kraftfulla 18V SDS-Max kombihammare, M18 
FMH. Kombihammaren generar samma ef-
fekt som ett nätdrivet verktyg i samma storlek, 
har en elektromagnetisk koppling och klarar 
av att mejsla ett halvt ton material per ladd-
ning. Kopplingen aktiveras vid kärvning för att 
undvika överrotation och minimerar den po-
tentiella rotationen till endast 45 grader. Den 
är utrustad med Milwaukees mobilfunktion 
One-Key som möjliggör spårning, 
hantering och skydd direkt via 
deras app. Kombihammaren är 
utrustad med M18 Redlithium-
Ion High Output 12,0 Ah-batteri 
(M18 HB12) som levererar 50 % 
mer kraft, genererar 50 % mindre 
värme och ger 33 % längre drift-
tid än ett 9,0 Ah-motsvarigheten 
(M18 B9).

Dessutom lanserar Milwau-
kee sin nya 18V M18 Fuel-stick-
såg FBJS-502X. Den använder 
sig av Milwaukees kolborstfria 
Powerstate-motor som levere-
rar bibehållen hastighet vid 3500 
SPM. Med ett Redlithium-Ion 5,0 
Ah-batteri har den en total såg-
ningskapacitet på 32 m i 19 mm 
laminerad träfiberskiva. Sågen 
har ett verktygslöst sågbladsbyte, 

tvåhänta på- och avströmbrytare och sex såg-
hastigheter med automatiskt startläge. Stick-
sågen har en obelastad slaghastighet på 800-
3500 spm, maximalt sågdjup på 100 mm i trä 
och en slaglängd på 25 mm.

RYOBI
Ryobi lanserar i år sin nya sticksåg R18JS7, med 
ny förstärkt sågpendel som förbättrar exakthe-
ten av varje slag. Den borstlösa motorn levere-
rar upp till 3500 slag/min och 25 mm slaglängd. 
Med dess aluminiumbas får den ökad stabili-
tet, kontroll och uthållighet. Övriga produkt-
egenskaper är en hastighetskontroll där man 
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kan justera hastigheten med en hand under ti-
den du sågar, skydd till basplatta som minime-
rar repor på omtåliga ytor, fyrstegs justerbar 
pendelrörelse som ökar verktygets prestanda, 
verktygslös vinkeljustering från 0-45 graders 
vinkel vänster/höger, dammutsug och gum-
mibeläggning för komfort och kontroll i flera 
fattningar.

En annan nyhet från Ryobi är deras mest 
kraftfulla rivningsverktyg, den borstlösa 18V-ti-
gersågen R18RS7 med 40 % mer kraft och läng-
re driftstid än andra 18V-tigersågar från Ryobi. 
Den har en hastighet på 3200 slag/min och en 
slaglängd på 30 mm. Elektroniken kommuni-
cerar med alla Ryobi 18V Lithium-batterier. Vid 
användning identifierar motorn och batteriet 
vilken effekt som krävs. Anti-Vibe-handtaget 
hjälper till att absorbera vibrationerna. Tiger-
sågen har ett verktygslöst bladfäste, en säker-
hetsbrytare för att förhindra oavsiktlig start, in-
byggd LED-lampa och justerbart anhåll som gör 
det möjligt att styra vilken del av sågbladet som 
ska användas. Tillsammans med Ryobis ONE+ 
5,0 Ah Lithium-batteri når denna tigersåg upp 
till 260 kapningar av reglar på 45 x 90 mm.

FESTOOL
Festool släpper isolersågen 18V ISC 240 Li EB-
Basic med sågblad med vågformade tänder 
(SG-240/W-ISC) och adapterbord med mera. 
Den kan användas för sågning i isoleringsma-
terial av till exempel glasull, stenull, mineral-
fiber och naturfiber, samt ljudisoleringsplattor 
i PUR eller polystyren. Du kan använda den 
på fri hand eller med styrskena och anslags-
system (som finns i set eller som tillbehör) 
för upprepade, raka snitt med exakta vinklar. 
Sågbladen är avstämda med stabiliseringsblad 

för snabba snitt och har ett sågdjup på upp 
till 350 mm. Bladen byts utan verktyg. 18V Li-
jonbatteriet tillsammans med den borstfria 
EC-TEC-motorn ger hög hastighet. EC-TEC-
drivningskonceptet ger hög kraftutveckling 
med liten energiförbrukning. Det finns även 
ett integrerat bajonettlås, Cleantec, som kopp-
ling mellan dammsugare och verktyg. Varvta-
let är reglerbart för materialanpassa arbetet. 
Övriga produktegenskaper är FastFix, som un-
derlättar byte av verktyg vid till exempel fräs-
ning, sågning och hyvling, samt ett patenterat 
rälsstyrsystem för säker styrning av såg- och 
fräsverktyg.

NY BATTERIDRIVEN 
KAP FRÅN HUSQVARNA
På Bauma 2016 presenterade tyska tillverkaren 
Stihl en serie bateridrivna kapmaskiner. Serien 
har tidigare presenterats i PD och heter TSA 

230. Enverklig innovation och en intressant 
markör för åt vilket håll utvecklingen är på väg. 
På mässan World of Concrete var det Hus-
qvarnas tur att släppa sin första batteridrivna 
kapmaskin, Husqvarna K 535i XP. I nuläget har 
PD ganska lite teknisk information om nyhet 
men hoppas publicera mera fakta i PD som 
är mässnummer för mässan Bauma som hålls 
i april. Nyheten kommer med all säkerhet att 
lanseras på Bauma för europamarknaden. Är 
det här början på att branschen i framtiden 
kommer att se fler batteridrivna maskiner som 
borrsystem, vägg- och vajersågar, golvslipar 
och liknande? I nuläget har batteritekniken 
inte kommit så långt så att den kan leverera 
den kraft och livslängd som en vanlig eldriven 
maskin kan. Men kommer detta vara möjligt i 
framtiden? Kommer batteritekniken att kunna 
leverera den kraft som behövs och hur tunga 
blir batterierna? Om man behöver bära batte-
rierna i en väska på ryggen är det tveksamt om 
det kommer att funka.

AGP POWER TOOLS
Sist men inte minst släpper AGP Power Tools 
sin elektriska 230V handkap C16. Den är kom-
pakt, välbalanserad, lätt och säker och har ett 
sågdjup på 150 mm och en maximal klingdia-
meter på 415 mm. Dessutom har AGP Power 
Tools även en mindre 230V C14-såg (sågdjup 
125 mm och maximal klingdiameter 350 mm), 
som är lika kraftfull som C16 och dessutom har 
ett dammskydd. Dessutom levererar AGP även 
betongslipen G125 med variabel hastighet, jus-
terbart handtag och verktygslöst nosskydd. I 
Sverige är Jack Midhage AB återförsäljare för 
AGP.
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ALLU lanserar och demonstrerar nya 
produkter och lösningar vid Bauma 2019

ALLU kommer med stolthet att visa och de-
monstrera sin Transformer, Processor och an-
dra redskap vid Bauma 2019. Förutom etable-
rad och beprövad utrustning kommer ALLU 
att avslöja sin senaste utveckling och lansera 
nya och spännande lösningar.

Nästa Bauma kommer att hållas den 8–14 
april i München, Tyskland. Som världens le-
dande bygg och entreprenadutrustningsmäs-
sa, kommer ALLU att använda utställningen 
för att visa och demonstrera ledande lösning-
ar, presentera nya funktioner på utrustningen 
och lansera sin senaste utveckling för att ytter-
ligare förbättra kundernas verksamheter.

NYA PRODUKTER OCH LÖSNINGAR
Förutom existerande toppmoderna utrust-
ningslösningar som visas på mässan kommer 
ALLU också att introducera nya produkter och 
lösningar. Dessa består av:

• Den nya och uppgraderade ALLU Mobile App 
med nya funktioner som syftar till att förbättra 
produktiviteten och säkerheten för kunderna, 
samtidigt som det ger ökad kundservice.
• ALLU TS-slagor med två fraktioner och en ny 
storlek på 8mm.
• ALLU TS-tredubbla fraktioner för kombina-
tioner mellan 8mm och 105mm, vilket ger fler 
möjligheter med en ALLU.

Den patenterade unika TS-konstruktionen 
har utvecklats av ALLU som länge varit en pi-
onjär inom teknikområdet av detta slag. TS-
konstruktionen är en modern utveckling för 
sikt / krossmarknaden, med ALLU inställd att 
leverera nya nivåer av effektivitet och produk-
tivitet med de nya TS-variationerna. Den här 

nya strukturen gör det möjligt för kunderna att 
använda sin ALLU Transformer på mer än sätt.

ALLU mobil applikation är den senaste ut-
vecklingen inom ALLUs kommunikationssys-
tem. Appen erbjuder kunder och operatörer 
en intelligent digital lösning för korrekt och 
aktuell driftsinformation, vilket maximerar sä-
ker och produktiv användning av utrustningen 
från ALLU. De nya förbättrade kontaktmöjlig-
heterna som appen erbjuder möjliggör även en 
förbättrad kundsupport.

KOMPLETT LINE-UP FÖR BAUMA 2019
ALLUs monter är placerad på utomhus områ-
det norr om den omfattande utställningsplat-
sen, alldeles intill den norra/östra ingången. 
Den specialdesignade montern gör det möjligt 
att visa besökare hur ALLUs utrustning och 
lösningar kan omvandla affärsverksamheten, 
genom ökad produktivitet, effektivitet och 
lönsamhet. Samtliga Transformer modeller 
från den minsta DL-serien till den stora M-
serien kommer finnas på plats, och dessutom 
kommer ALLU Processor 500 HD och ett urval 
av ALLU Markvibratorer att visas i montern. 

Förutom stationär visning så kommer 
live demonstrationer genomföras genom 
hela mässan med ALLU Transformers och 
Markvibratorer. Produktutvecklingen och de-
monstrationerna i montern visar att med det 
bredaste utbudet av tillbehör på marknaden 
så möjliggör ALLU för företagen att välja rätt 
utrustning för att möta just deras speciella 
krav. ALLU ser fram emot att visa hur produk-
ter och expertis kan hjälpa alla företag att om-
vandla mer än bara sina vinster. 

ALLU montern är placerad på FN.1021/2 
open area, north.

Jack Midhage AB har sedan många år 
haft ett brett program för de flesta fa-
brikat av golvslipmaskiner. En del av 
verktygen tillverkas i företagets produk-
tionsenhet i Göteborg och en del köps 
från några av världens mest välrenom-
merade tillverkare. I samband med att 
man nu byter till en ny leverantör så 
utökar Midhage programmet ytterligare. 

“Vi har tecknat avtal med en tillverka-
re som producerar verktyg i allra högsta 
kvalitet och detta till ett mycket fördel-
aktigt pris vilket gör att vi kan erbjuda 
våra kunder de bästa golvslipproduk-
terna för alla maskiner på marknaden”, 
säger Morgan Midhage, ansvarig för 
golvverktyg på Midhage. “Vi håller som 
bäst på att uppdatera vår information 
om verktygen och våra säljare gör sitt 
bästa för att nå ut och informera kun-
derna. De som haft möjlighet att prova 
verktygen har varit mycket nöjda över 
pris, kvalité och bredd samtidigt som de 
uppskattat att kunna köpa alla verktyg 
på samma ställe”, säger Peter Logan, VD 
för Jack Midhage AB.

www.midhage.se

Slipskivor för slipning av 
betonggolv utgör en stor 
del av marknaden för dia-
mantverktyg i Sverige.

Utökat sortiment 
av golvslipverktyg 
hos Jack Midhage
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F inska tillverkaren Avant Tecno i Ylöjärvi 
strax utanför Tampere har uppvisat en 
fantastiskt utveckling under många år. 

I Sverige säljs företagets produkter av Nord-
farm. Idag har man egna försäljningsbolag 
i Tyskland, Storbritannien och sedan sju år 
tillbaka även i USA. Vidare säljs produkterna i 
drygt 50 länder runt om i världen via importö-
rer som exempelvis Nordfarm.

LADDAR INFÖR BAUMA
I januari ställde man ut på mässan World of 
Concrete i Las Vegas och chefen för det ameri-
kanska bolaget, Jukka Kytomäki, berättade att 
det går mycket bra för bolaget på den ameri-
kanska marknaden. Under de sju år man varit 
representerade i USA har man stärkt sina ställ-
ningar inom trädgård, bygg- och anläggning 
och rental och nu är man redo för att ge sig in 
i demoleringsbranschen på allvar och konkur-
rerar med kompaktlastartillverkare som exem-
pelvis Bobcat.

Den 14 februari anordnade Avant Tecno en 
pressvisning av nyheter som kommer att visas 
på Bauma. PDs utsände Andrei Bushmarin 

fanns på plats. Det var en hel del nytt som vi-
sades. De riktigt stora nyheterna var att man 
nu introducerar en helt ny Avant 800 series 
samt att man nu går vidare i utvecklingen av 
sin eldrivna kompaktlastarserie E Series. Man 
släppte dessutom nya liften Leguan 135 Neo.

Men den riktigt stora nyheten är nog ändå 
nya Avant 800 Series. Serien är den största och 
mest kraftfulla lastarserien från Avant Tecno. 
Serien flyttar gränserna för kompaktlastare 
och klarar att lyft upp till hela 1900 kg upp till 
3,5 meter. Men fortfarande är lastaren mått 
kompakta med en bredd på 1,5 meter, längd 
3,4 meter och en höjd på 2,2 meter. Maskinens 
vikt startar från 2,5 ton vilket innebär att den 
snudd på lyfter sin egen vikt. Den artikulerade 
konstruktionen gör maskinen mycket mångsi-
dig och kraftfull.

800-serien kommer till en början att omfat-
tas av två modeller: Avant 860i med en Kohler-
motor med beteckningen KDI 1903 TCR 42 
kW/57hp som är en turbomatad diesel som följer 
EU-direktivet Stage V and US Tier 4. Den andra 
modellen är Avant 850 som är försedd med en 

Kubota V2403 36 kW/49 hp diesel 
som designats för marknader ut-

anför EU och USA.
800-serien är försedd med 

en hydrostatisk transmis-
sion och hydraulisk driv-
motor på varje hjul och har 
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två drivhastigheter vilket är kännetecknande 
för Avant. Maxhastigheten är 30 km/h och ol-
jeflödet för tillbehör ligger så högt som 80 l/
min. En teleskopbom är standard på serien så 
klart. Teleskopdelen på bommen kan ökas och 
minskas 820 mm och hela bommen har en to-
tal räckvidd på 3,5 meter. Den god räckvidden 
gör 800-serien till ett utmärkt hjälpmedel i en 
rad olika verksamheter. 800-serien är utrustad 
med Avant snabbkopplingsystem för tillbehör 
vilket gör verktygsbytet mycket smidigt. Se-
riens hytt är certifierad enligt ROPS/FOPS och 
en stängd hytt med värme. Hytten är rymlig 
och är försedd med stora fönster för god sikt.

På Bauma 2016 lanserade Avant Tecno sin 
första eldrivna kompaktlastare, Avant 5e. Se-
dan dess har serien vidareutvecklats och för-
setts med det första lithium-ion batteriet på 
en eldriven kompaktlastare på marknaden, vil-
ket är Avant e6. Serien är idag 100-procentigt 
eldriven. E5 drivs av ett AGM-batteri och e6 
som sagt med ett lithium-ion-batteri. Fördelar 
med eldriften är bland annat inga utsläpp och 
väldigt låg bullernivå. Maskinerna är försedda 
med två elmotorer, en för drivtransmissionen 
och en för hydraulsystemet. Elmotorerna ger 
ett omedelbart och maximalt vridmoment 
och maskiner har en utmärkt lyft- och drag-
kapacitet. Maskinerna har inbyggda 230V/16A 
batteriladdare. Lyftkapaciteten upp till 900 kg 
och lyfthöjden ligger på upp till 2,8 meter. Di-
mensionerna är 2,55 meter i längd, 1,98 meter 
i höjd och bredder från 1,03 meter. Maskinvik-
ten startar vid 1,4 ton.

Nya liften Leguan 135 Neo är första liften 
byggd på en helt ny plattform som gör arbetet 
med liften betydligt mera användaranpassad. 
Alla moment sköts med hjälp av manöverspa-
kar som förenklar och breddar användningen av 
liftens bom. Plattformen är försedd med både 
automatisk och manuell utjämning. Den auto-
matiska användningen har gjort enkel och sker 
med en knapptryckning. Vid ojämnt underlag 
anpassar sig liften smidigt till underlaget. 

Leguans inbyggda automatiska utsträck-
ningsfunktion mäter korgbelastningen och 
den maximala utsträckningen är beroende av 
denna automatisering.

Att ta bommen tillbaka till transitläge har 
gjorts väldigt enkelt, håll bara ner en enda 
knapp och bommen hittar sig automatiskt 
tillbaka till transitpositionen. Avant In-house 
mjukvaruutveckling har sett till att förhindra 
att korgen och bommen kollidera med någon 
annan del av maskinkroppen.

135 Neo har gjorts lägre och smalare än sina 
föregångare, men det har inte gjorts några 
kompromisser som påverkar maskinens off-
road kapacitet. Leguan-lift är kända för enkel-
het och servicevänlighet vilket också har varit 
två viktiga aspekter vid utvecklingen av denna 
maskin.

Maskinen drivs av en Honda GX390 ben-
sinmotor, som är utrustad med automatisk 
revolutionskontroll. 135 Neo kan utrustas med 
antingen 4WD eller gummiband. Som alla 
leguanmodeller är det möjligt att beställa en 

med en skräddarsydd släpvagn, vilken den kan 
köras på utan att behöva ta bort enheten från 
släpvagnen.

Elektrisk motor (230 V eller 110 V) samt 
fjärrstyrning för kör- och utriggerfunktioner 
finns som tillval.

Med växande intresse mot grönare maski-
ner kommer Leguan 135 Neo att bli tillgänglig 
med batteridrift under 2019.

Den som vill tas sig en närmare titt på nyhe-
terna rekommenderas att besöka Avant Tecno 
på Bauma i april. Avant Tecnos monter ligger 
utomhus med adressen FN.1020/5.

www.avanttecno.com
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Gå gärna in och
läs fler nyheter 

och reportage på:

www.pdworld.com

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

Hamnanläggningar och kajer - Vatten-
kraftverk - Kärnkraftverk - Väg- och
järnvägsbroar - Betongpelare
Våra uppdrag – oftast komplicerade och på
svåråtkomliga ställen, kräver stor kom-
petens och specialanpassad utrustning.
Erfarenhet finns efter drygt 25 års
produktion.
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På bauma 2019 kommer danska V. Brøn-
dum A/S introducera deras nya H-klas-
sade dammsugare Ronda 1800H Po-

wer, samt deras cyklonförseparatorer Ronda 
CF 502P och CF 502A. Dammsugaren Ronda 
1800H Power är gjord för betongdamm och 
annat fint och hälsofarligt damm. Den fung-
erar både som vanlig dammsugare för städning 
av byggarbetsplatser och som en stoftavskiljare 
sammankopplad med handverktyg för torrsåg-
ning och slipning av betong. Den är utrustad 
med eluttag samt start/stop-automatik för 
handverktyg. Ronda 1800H Power använ-
der sig av samma motorhuvud som Ronda 
200H Power och har samma egenskaper, så-
som mjukstart, 1450 elmotor och låg ljudnivå. 
Dessutom tillkommer ett stort och delvis själv-
rengörande teflontäckt multifilter med en livs-
längd som vanligtvis överstiger tre år, samt en 
filterventil för ytterligare filterrengöring under 

Hantering av byggdamm och betongslam är en viktig aspekt på 
de flesta arbetsplatser. Här är några av de främsta nyheterna 
som håller arbetsplatsen ren och säker.

ren och hälsosam
21 NYHETER SOM HÅLLER DIN ARBETSPLATS    

användning. Maskinen är delvis konstruerad av 
konduktiva material för att säkerställa urladd-
ning av statisk elektricitet. Maskinen är lätt-
hanterlig och enkel att transportera tack vare 
den stora metallramen som skyddar maskinen 
och dess stora hjul. Ronda 1800H Power kom-
mer i två versioner med olika lösningar för att 
tömma maskinen, den ena med Longopac och 
den andra med en stor metallbehållare som går 
att ta lös med ett handtag.

Cyklonerna Ronda CF 502P och CF 502A 
är gjorda i metall och är lämpade för bygg-
industrin. Dessa maskiner separerar upp till 
98-99 % av det dammsugna materialet. När 
man dammsuger stora mängder av väldigt fint 
damm, skyddar förseparatorn dammsugarens 
filtersystem från att överbelastas. En försepa-
rator kan även vara användbar när man behö-
ver extra insamlingskapacitet. Ronda CF-502P 
räknas som standardversionen av de två och 

är utrustad med en plastbehållare, medan CF-
502A är utrustad med en metallbehållare för 
att undvika statisk elektricitet. Båda modeller 
erbjuder en kapacitet på 50 liter och möjlighe-
ten att samla dammet direkt i en behållare el-
ler i en stark plastpåse.

www.broendum.com
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JACK MIDHAGE AB
Återförsäljaren Jack Midhage AB erbjuder jo-
niseringsaggregat för luftrening i egna märket 
och relativt nylanserade Jonex. Vid jonisering 
fylls luften med positiva och negativa syre-
molekyler som klumpar ihop föroreningarna 
till allt större partiklar, tills de faller ner på 
golvet och stannar där. Effekten stannar kvar 
i flera timmar vilket underlättar dammsug-
ning och sanering av arbetsplatsen. Förutom 
byggdamm tar Midhages joniseringsaggregat 
exempelvis mögelsporer, brandlukt och annan 
lukt, rök, bakterier och virus. Med Midhages 
egna ord är jonisering en naturlig process som 
gör luften mer hälsosam och välbalanserad på 
joner, men en begränsning i användandet kan 
vara att lokalen inte får ha för hög luftväxling 
då detta kan medföra att koncentrationen av 
joner kan sjunka.

En annan produkt som Midhage erbjuder 
är deras slamfilterpressar från Lissmac, en 
lösning som underlättar slamvattenhantering 
direkt på arbetsplatsen. Slamfilterpressarna 
renar vattnet och samlar slammet i kakor som 
sedan i flesta fall kan slängas direkt i contai-
nern. Det renade vattnet kan ledas tillbaka 
och återanvändas i arbetet, vilket förstås kraf-
tigt minskar vattenförbrukningen. Slamfilter-
pressarna erbjuder enligt Midhage hög drift-
säkerhet och bra kapacitet för sin storlek. I 
programmet finns två modeller, SFA 400 och 
SFA 900, med en reningskapacitet på 480 
respektive 900 l/h. De kompakta utrustning-
arna är lätta att transportera och drivs helt av 
tryckluft. Den lilla modellen, SFA 400, är en 
smidig och mobil filterpress lämpad för min-
dre håltagningsarbeten. Den har låg vikt och 
kan enkelt flyttas på trappor med steghöjd på 
upp till 22 cm. Den stora modellen, SFA 900, 
är avsedd för stationär eller mobil användning 
vid större arbeten. Processen är helautomatisk 
och kräver ingen passning.

Hos Midhage hittar man även torr- och 
våtsugar samt luftrenare från finska tillverka-

ren Strong. Strong tillverkar förutom våtsugen 
Sqix även luftrenare och dammfällor. Midhage 
erbjuder även en recyclingvåtsug för håltagare, 
Ronda 370. Den har ett inbyggt reningsverk 
som samlar upp kaxet i en filterpåse. Vattnet 
som finns i sugen kan återanvändas under ar-
betets gång. Sugen kopplas ihop med kylvat-
tenslangen till maskinen som används. Man 
slipper därmed dra slang från extern vattenför-
sörjning vid borrning och sågning. Kaxpåsen 
byts ut efter arbete och innehåller då endast 
rent vatten som man kan tömma i avloppet. 
Midhage erbjuder även en vattenuppsamlare 
för borrkax. Den är i återvunnet gummi och 
består av två fasta enheter och sex olika ringar. 
Det saluförs som ett kit och ger håltagaren åtta 
olika dimensioner av uppsamlare. Den funge-
rar på någorlunda jämna underlag, har en oval 
form samt ett ställbart suguttag.

www.midhage.se
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OXYSAN
De beprövade joniseringsaggregaten för luftre-
ning, Oxysan, som tillverkas av företaget Ren-
luftsteknik har genomgått en uppdatering. I 
Sverige säljs produkterna av Jerneviken Maskin. 
Oxysan finns i fyra olika modeller, OxySan 200, 
OxySan 1000, OxySan 2000 och OxySan 4000.

www.jerneviken.se 

HTC
Tillverkaren HTC lanserar en ny maskinserie 
med konceptnamnet Start & Grind. Serien 
innehåller bland annat stoftavskiljarna D10, 
D20, D30 och PS30, samt en föravskiljare. 
HTC D10 är en lätt stoftavskiljare som läm-
par sig bäst för handhållna slipmaskiner. HTC 
D20 är en kraftfull stoftavskiljare som rekom-
menderas till HTC 280 och 450. HTC D30 är 
en mycket kraftig 1-fas stoftavskiljare med tre 
vakuummotorer. Alla stoftavskiljare har Hepa 
H13-filter som fångar upp det finaste dammet 
samt H-klassning, den högsta internationella 
standarden för provning av damm- och vat-
tensugare. HTC PS30 är en föravskiljare som 
separerar stora partiklar vid t ex golvsanering.

Med maskinserien Start & Grind, som även 
innefattar tre golvslipsmaskiner, har HTC fo-
kuserat på enkelhet vid transport och hante-
ring. Maskinerna har utvecklats för golvslipa-
ren som snabbt vill komma igång och inte har 
så mycket förkunskap. Start & Grind-serien 
ersätter den tidigare HTC Greyline-serien.

www.htc-floorsystems.com

BLASTRAC
Blastrac har utvecklat en ny produktlinje en-
fasdrivna stoftavskiljare för den professionella 

slutanvändaren. De är M- och H-klasscertifie-
rade, har Longopac-system och fungerar för 
både små och större jobb. Målet med den nya 
produktlinjen är att erbjuda ett komplett urval 
av små men kraftfulla stoftavskiljare. Beroende 
på typen av damm kommer man ha möjlighet 
att välja mellan en M- eller H-klassenhet med 
Hepa-filter som försäkrar en hög filtreringsef-
fektivtet.

Produktlinjen innefattar dammsugarna 
BDC-1133, BDC-122M, BDC-122HC, BDC-
133MUD och BDC-133HCUD. BDC-1133 är 

en M/H-klassad stoftavskiljare som hanterar 
skadliga material och är TRGS519-certifierad 
för säker asbestborttagning. Den har bland 
annat ett permanent reverserad Air Pulse fil-
terreningssystem, hög sugeffekt och inkapslat 
luftflöde.

BDC-122M (M-klass) och BDC-122HC (H-
klass) är två dammsugare med en ny genera-
tion M-klassade filter, en manuell filterskakare 
på toppen och två motorer (ø50 mm intags-
öppning). Den senare är även utrustad med se-
kundära H14 Hepa-filter och fungerar bra för 
att hantera farliga ämnen såsom asbest.

Stoftavskiljarna BDC-133MUD (M-klass) 
och BDC-133HCUD (H-klass) är också utrus-
tade med M-klassade filter, har manuell filter-
renare på sidan och hög sugkraft (tre motorer) 
med ø70 mm intagsöppning.

www.blastrac.com



På Pullman Ermator är det din arbetsmiljö som får styra vår produktutveckling. Vi 
vill nämligen att du ska kunna andas lugnt och njuta av våren – utan att behöva oroa 
dig för damm i lungorna eller en smärtande rygg. Därför har vi satt H13-filter i alla 
våra stoftavskiljare och luftrenare. Vi kan också erbjuda Longopac® till alla våra 
stoftavskiljare, 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.  

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. Samtidigt som de är 
snälla mot din kropp. 

Våren är här. Välj en maskin som gör det enkelt att njuta. 

pullman-ermator.se

VÅREN ÄR HÄR. 
TA ETT ANDETAG 

OCH NJUT.

VILL DU PROVKÖRA? 
HÖR AV DIG SÅ KOMMER 
VI FÖRBI.
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SILA
Sila presenterar nu fyra nya luftrenare: 600A3, 
1000A3, 2000A3 och 5000A3. De är alla för-
sedda med grovfilterlucka som gör filterbytet 
enkelt och skyddar Hepa-filtret mot slag och 
stötar tack vare grovfilterluckans konstruk-
tion. Alla modeller är utrustade med Hepa 
H-13-filter med pestskydd och går att få med 
antingen tvättbara förfilter eller förfilter av en-
gångstyp. Man kan även köpa till en frontstos 
och en saneringsstos som extra tillbehör.

600A3 är byggd på höjden för att ta så lite 
plats som möjligt i en dörröppning. Med 600 
m³/h fungerar den bra för mindre rum som t ex 
badrum. Den klarar av rum upp till 23 m² (be-
räknat på 2,5 m takhöjd och en luftomsättning 
på 10 gånger per timme). 600A3 har två utblås 
som gör att du både kan leda ren luft tillbaka 
till arbetsområdet och leda ut luft för att skapa 
ett undertryck. 1000A3 har en kapacitet på 
1000 m³/h vilket gör att den klarar stora rum 
upp till 40 m². Insuget där grov- och Hepafilter 
sitter är väl tilltaget vilket gör att du kan arbeta 
länge innan filtret sätter igen. Hepafiltret är av 
H13-klass och 7,7 m² stort. Maskinens släta si-
dor gör att den är enkel att hålla ren. 1000A3 
är staplingsbar vid användning och förvaring. 
2000A3 har en kapacitet på 2000 m³/h och kla-
rar därmed mycket stora rum på upp till 80 m². 
Den är försedd med stora hjul och ett höj- och 
sänkbart handtag för förenklad transport. Du 
har möjlighet att lägga ned maskinen då stört-
bågen skyddar motor och elektronik. 5000A3 
är framtagen för att rena luften i stora rum och 
hantera stora mängder damm. Maskinen är ut-
rustad med två stycken Hepa-H13-filter på to-
talt 26,86 m² satta på höjden. Konstruktionen 

gör att det övre filtret blir mindre belastat med 
tungt damm vilket förlänger luftrenarens ka-
pacitet. Maskinen har två utblås vilket gör att 
man både kan skapa undertryck och cirkulera 
luften samtidigt. Den förbrukar 2 x 500 watt, 
har två punkteringsfria hjul och kan förflyttas 
liggande. 5000A3 är även försedd med lyftögla, 
en filtervakt per filter samt steglös hastighet.

Som tillval finns Silas patenterade sane-
ringsram, ett alternativ till den mängd arbete 
som krävs för att bygga upp tillfälliga plastväg-
gar för att hindra dammspridning. För Silas 
produkter placeras saneringsramen ovanpå 
byggplasten mot luftrenaren med hjälp av in-
byggda magneter; därefter skärs plasten som 
ligger mot grovfiltret bort.

www.silaproducts.com

DROME
En allmän nyhet från företaget Drome är att 
man sedan en tid tillbaka är återförsäljare för 
italienska tillverkaren Cardi. Cardi grunda-
des 1985 och ligger i staden Pontida i norra 
Italien. Cardi har ett brett sortiment av olika 
typer av maskiner och verktyg för betonghål-
tagning. Man har rönt stora framgångar med 
sina handhållna väggsågar och kedjesågar på 
den amerikanska marknaden under många 
år. Vad som kanske är mindre känt är att man 
också har ett brett sortiment av borrmaksiner 
för håltagning samt smidiga borrstativ. Mer 
information om vilket sortiment från Cardi 
som Drome marknadsför i Sverige återfinns 
på Dromes egen hemsida. Som ett effektivt 
komplement till Cardi-sortimentet har Drome 
även plockat upp ett sortiment av effektiva 
industridammsugare från italienska Delfin Va-

cuums i Settimo Torinese. Också i Norditalien 
fast i det västra hörnet nära den franska grän-
sen. Sortimentet är omfattande och det finns 
ett tiotal produktserier för hantering av fint 
silicadamm med uppsamlingssystemet Longo-
pac. Samtliga dammsugare är certifierade och 
några enligt den tuffa tyska certifieringsstan-
darden TÜV SÜD. Maskinerna är utrustade 
med HEPA-filter.

www.drome.se
www.delfinvacuums.com

 
SCANMASKIN
Scanmaskin lanserar sin ScanDust 8000 Pro-
pane World Series, en propandammsugare i 
World Series-sortimentet. Målet med den nya 
propandammsugaren är att göra arbetsdagen 
lätt och effektiv för användaren. Dammsuga-
ren har en höj- och sänkbar cyklon vilket gör 
den enkel att hantera och transportera. Både 
fram- och bakhjul har anpassats och dimen-
sionerats för att göra transporten så smidig 
och enkel som möjligt. Det inbyggda försepa-
reringssystemet tar bort behovet av en förskil-
jare. Filter-arean har även utökats vilket gör 
att man kan ha en längre körtid mellan ren-
sintervallerna. Dammsugaren har även utrus-
tats med det högre Hepa 14-filtret och fått ett 
vidareutvecklat Jet-Pulse-system för rensning 
av filter. Scanmaskin lanserar ScanDust 8000 
Propane World Series först under World of 
Concrete i början av 2020.

www.scanmaskin.com

PULLMAN ERMATOR
Pullman Ermator behöver ingen närmare pre-
sentation och är som bekant numera en del av 
Husqvarna. Pullman Ermators hela röda sorti-
ment finns numera även i Husqvarnas oranga 
färger bestående av föravskiljare, stoftavskilja-
re och luftrenare för torrkapning, golvslipning 
och mycket mera. Med ett effektivt filtersystem 
elimineras de skadliga partiklarna. Nyhetsfö-
det är som alltid högt men i nuläget har man 
inte flaggat för något nytt vilket för misstan-
karna till at man kommer med överraskingar 
på mässan Bauma i april. Så håll utkik.

www.pullman-ermator.se
www.husqvarnacp.com/se

DUSTCONTROL
Dustcontrol är som Pullman Ermator en av de 
riktigt stora aktörerna internationellt. Dust-
control har dock en större bredd då man även 
är starka på fasta lufthanteringsanläggningar 
inom en rad olika industrier. Man har även 
smarta system för transport av damm och 
förorenad luft inom byggindustri. Dustcontrol 
har i nuläget innan Bauma inte gått ut med 
några nyheter så misstanken är, som med Pull-
man Ermator, att man väljer at offentliggöra 
nyheterna direkt på mässan.

www.dustcontrol.se



Brokk AB Skellefteå, Sweden | www.brokk.com

FIND OUT MORE AT 
BAUMA APRIL 8-14 
BOOTH FM.713/2

www.steelwrist.com
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röd tråd genom hela livet”
“SKROT HAR GÅTT SOM EN        

Thomas Wadstedt är kanske 
lite av en doldis men har 
ägnat större delen av sitt liv 
åt skrot- och rivningsbran-
scherna. Sedan 2014 bygger 
han upp det egna bolaget 
IDS som bland annat säljer 
verktyg för rivning och skrot-
hantering från amerikanska 
Shearcore som tillverkar och 
säljer varumärket Fortress 
och som redan gjort avtryck 
på marknaden.

Thomas Wadstedt på ISD AB i sin klenod, en Fairlane Victoria 
som snart får komma ut i vårvärmen.

Skrothantering och rivning är nära be-
släktade. Det kan Thomas Wadstedt från 
Karlskoga bekräfta som nära ett halvt se-

kel jobbat framförallt med skrothantering på 
olika sätt. “Efter så många år i branschen kän-
ner jag i princip alla gamla skrotgubbar runt 
om i landet”, skrattar Thomas när PDs utsände 
träffar honom på Äsperudsgatan i Gunnilse, 
strax norr om Göteborg.

ALLT BÖRJADE 
PÅ HEMMAPLAN I KARLSKOGA
Men allting började i Karlskoga en gång i tiden 
där han föddes. Han fick jobb på Karlskoga 
Järn & Metall 1964 och stannade där i nära tio 
år. Efter en kort ajour som taxiförare började 
han arbeta på Skånska Cementgjuteriet ge-
nom kontakter vilket förde honom till Gdynia 
i Polen. Här jobbade han i 1,5 år bland annat 
med at bygga torrdockor. Sedan bar det iväg 
tillbaks till Karlskoga och Järn & Metall under 
några år. Det var nu som Thomas av en hän-
delse halkade in i rivningsbranschen. Närlig-
gande Bofors behövde arbetskraft för rivnings-
arbeten. Det ena rivningsjobbet gav det andra 
och från mitten av 1970 fram till en bit in på 
1990-talet jobbade han uteslutande med riv-
ningsarbeten. Merparten var industririvning-
ar. “Jag tog ner många fabriker under några år. 
Bland annat Ferro i Trollhättan där vi rev 5000 
ton stål och 20 000 ton betong. Jag rev Svenska 

Thomas Wadstedt (höger) med sonen Ronnie 
Wadstedt som också arbetar i bolaget.

Slipers fabrik och Gypron i Varberg samt i flera 
byggnader i de centrala delarna av Malmö och 
Limhamn”, berättar Thomas.

Mellan industrijobben åtog han sig en rad 
mindre rivningar också samt specialrivningar 
där bara fantasin satte gränser. Thomas be-
rättar att han nog var först i Sverige med att 
lyfta upp en 45-tons Åkerman H16 på taket 
på en byggnad som skulle rivas, 36 meter upp 
i luften. Men det kunde ha slutat illa. Maski-
nen gled ner i ett schakt och blev som tur var 
hängande på bommen och bakpartiet. Thomas 
lyckades kravla sig ur innan maskinen störta-
de ner i schaktet. Men skam den som ger sig. 
Thomas visste att metoden funkade och inför-
skaffade en ny grävare och slutförde rivningen 
på plats uppifrån och ner.

STARTADE KIESEL SVERIGE
Av en slump träffade han vid ett tillfälle Janne 
Ling som då var säljare av tyska Fuchs skrot-
hanterare i Sverige. Sammanträffandet ledde 
till att Thomas kom överens med Ling att 
börja sälja Fuchs till skrotbranschen där han 
fortsatt hade många kontakter. Thomas öpp-
nade stort och sålde tre maskiner till Stena. 
“Försäljningen gick som en dans under ganska 
många år och jag hade ett bra hum om vad 
skrotbranschen behövde för maskiner. Det 
fanns dock ett problem, vi hade ingen egent-
lig serviceverksamhet i Sverige och det är ett 
måste på längre sikt”, berättar Thomas. I dis-
kussioner med moderbolaget Kiesel i Tyskland 
och dess VD Tony Kiesel bestämdes att Kiesel 
Sverige skulle startas med Thomas som delä-
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röd tråd genom hela livet”

gare och VD. Kiesel förvärvade inkromet till 
Thomas bolag och året var 2000. Inriktningen 
på verksamheten var försäljning av maskiner 
och verktyg för skrot- och rivningsbranschen 
samt service. Totalt arbetade Thomas 14 år i 
bolaget och ganska tidigt kom även sonen Ste-
fan in i verksamheten och fick huvudansvaret 
för reservdelarna. Med tiden började Stefan att 
arbeta med försäljning och idag är han VD för 
bolaget. 2014 hoppade Thomas av men inte för 
att slå ner på takten. Under åren Thomas arbe-
tade med Kiesel besökte han Tyskland regel-
bundet och fick insyn i Kiesels olika produkter 
för rivnings och skrothantering. Vid ett tillfälle 
var han med då det första OilQuick-fästet le-
vererades på en maskin i Tyskland. Verktyget 
som satt på var en skrotsax från Genesis. Se-
dermera blev Kiesel Sverige återförsäljare för 
Genesis i Sverige och Thomas fick bra kontak-
ten med en av nyckelpersonerna i  företaget, 
nämligen ägaren Bruce Bacon i USA. Kortfat-
tat kan nämnas att Bruce Bacon är ett välkänt 
namn vad gäller skrotsaxar. Han arbetade ur-
sprungligen för La Bounty. Han lämnade fö-
retaget när det såldes till Stanley för att starta 
Genesis.

ÅTERFÖRSÄLJARE 
FÖR FORTRESS SKROTSAXAR
Efter att Thomas hoppat av Kiesel Sverige 2014 
och sonen Stefan tagit över började Thomas 
samla på sig lite olika agenturer. Ungefär sam-
tidigt hade Bruce Bacon på Genesis sålt verk-
samheten till ett investmentbolag och samti-
digt startat ett nytt bolag inom samma bransch 
kallat Shearcore som tillverkade rivnings-
verktyg och skrotsaxar med namnet Fortress. 
Bruce behövde en återförsäljare i Norden och 
fick genom kontakter reda på att Thomas 
numera drev sitt eget bolag och skulle passa 
perfekt som återförsäljare av Fortress. Vid ett 
tillfälle var Bruce Bacon i Skottland samtidigt 
som Thomas var i London på ett av föreningen 
Svenska Järns möten. Thomas har suttit i sty-
relsen för Svenska Järn sedan dryga 20 år till-
baka. De två träffades och återförsäljareskapet 
för Fortress knöts. Vi är framme i nutid och 
med ett antal agenturer för skrothantering 
inklusive Fortress verktyg för skrothantering 

Här bygger Thomas Wadstedt snart sin nya anläggning i Gunnlise. 
Just nu har man påbörjat pålning då marken behöver förstärkas.

och rivning räknar Thomas Wadstedt med sitt 
bolag ISD AB att göra ett ordentligt avtryck på 
marknaden. Förutom skrotsaxar har Fortress 
också flera olika produktserier för rivningsar-
beten. “Trots att jag börjar närma mig 70 har 
jag inga planer på att slå av på takten. Jag är full 
av idéer och just nu håller vi på att bygga ut 
våra lokaler i Gunnilse”, säger Thomas.

Man kommer att bygga ut de befintliga lo-
kalerna med 360 kvm. I de nya lokalerna kom-
mer man att inrymma en serviceverkstad samt 

utställningslokaler för produkterna och nya 
kontor. Men verksamheten är sedan länge i 
full gång. Man säljer skrotutrustning åt alla 
håll och inte bara i Sverige.  Man har monterat 
skrotsaxar i en rad olika länder från Ryssland 
och ända till Namibia i Afrika.

Thomas är inte bara produktiv i sitt pro-
fessionella liv utan även på det privata planet. 
Han har totalt sju barn där alla arbetat in fa-
miljeverksamheten och de flesta gör fortsatt 
det. Stefan Wadstedt driver som sagt Kiesel 
Sverige och en annan son, Ronnie Wadstedt 
är operatör och arbetar med skrotklippning. 
Både rivnings- och skrotbranschen kommer 
att få höra mer från Thomas Wadstedt och IDS 
med Fortress produkter i framtiden.

Shearcore/Fortress ställer ut på Bauma och 
Thomas kommer att finnas i montern.
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Bygg- och anläggningsmässan bauma 
startade 1954 och tog då upp totalt 
20 000 kvadratmeter. Sedan dess har 

bauma växt till att i år landa på 614 000 kva-
dratmeter och en av de mest eftertraktade 
mässorna för bland annat de företagare som 
arbetar med demolering, betonghåltagning, 
återvinning, slipning av betonggolv och re-
laterade serviceyrken. I A1-hallen väntar 
allt inom diamantverktyg, betongsågning, 
betongborrning, golvslipning och polering, 
dammsugare och luftrenare, vattenbilnings-
utrustning och standardutrustning inom 
demolering. Utspritt på en rad ahallar och 
på utomhusområdet återfinns verktyg för 

Redan för drygt ett halvår sedan hade 3500 utställare från 
55 länder anmält sig till den 32:a installationen av världens 
största internationella mässa för bygg- och anläggningsbran-
schen. Vid pressläggning låg utställarantalet på 3990 stycken 
och mässan Bauma slår upp portarna den 8-14 april i år.
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demolering och själva bärarna, det vill säga 
de rivninsutrustade grävmaskiner samt en 
mängd utrustning för återvinning av riv-
ningsmaterial. I snart 20 år har bauma hållits 
på Münchens gamla flygplats och inkluderar 
numera hela 18 utställningshallar och ett gi-
gantiskt utställningsområde utomhus. Förut-
om mässan i München finns även andra bau-
mamässor i Kina, Indien, Afrika och Ryssland. 
Hela byggindustrin växer fortsatt, något som 
återspeglas i baumas egna enorma tillväxt ge-
nom åren. På årets mässa förväntas lite över 
en halv miljon besökare komma.

“Vi har tagit med den stigande efterfrågan 
i beräkningen och utökat utrymmet till 614 

000 kvadratmeter”, säger Klaus Dittrich, ord-
förande och CEO Messe München. “Vårt mål 
är att erbjuda en plattform för så många utstäl-
lare som möjligt. Med bauma 2019 fortsätter vi 
överträffa oss själva, även digitalt.”

Nytt för i år är att besökare kommer att få 
uppleva industrin virtuellt tack vare s k aug-
mented och virtual reality. Man hoppas även 
locka fler utställare med det nya konceptet 
bauma PLUS, ett alternativ bortom traditio-
nella montrar.

På bauma delar International Association 
of Concrete Drillers and Sawers, IACDS, ut 
sitt pris Diamond Award. Det är en interna-
tionellt erkänd tävling för betongsågning och 

betongborrning inom två grenar: arbete och 
produkter. Vinnaren kommer att få ett pris 
och en inbjudan till IACDS årliga event. Pris-
utdelningen hålls torsdagen den 11 april. Innan 
ceremonin hålls ett mingel för att nätverka i 
rum B11, paviljong B1.

Detta nummer av PD innehålla omfattande 
information om nya produkter som ställs ut 
på mässan. Det finns även en lista över ut-
ställare som täcks av PD, tillsammans med en 
sammanställning av hela A1-hallen och hela 
utställningsområdet på bauma. Vi på PD ser 
fram emot att träffa er besökare i vår monter 
A1.136.

www.bauma.de



1Diamond AS A1.139
Adamas BV A1.233
AGP Europe EWE.06
Airo Tigieffe S.R.L FS.1102/1
AIRTEC AG A1.118
Alimak FS.1102/10
Alimak Service FS.1102/10
Alitrak Srl C4.328
ALLU Deutschland GmbH FN.1021/2
ALLU Finland Oy FN.1021/2
Alpin Makine San. ve Tic. AS. C2.306
Alpin Makine San. ve Tic. AS. C4.600
ALPINE KALIP B0.320/9
Altrex B.V. B3.401
Aluexbeams C4.124
ALUFASE S.A. FM.708/1
ALUFASE S.A. FM.708/1
Ammann Group FS.909
Ammann Group FS.910
ANMOPYC  A1.220
Antraquip Corporation C5.503
Aquablast A1.425
Aquajet A1.425
Aquajet Systems AB A1.127
Aquajet Systems AB FM.713/2
Arden Equipment SA FN.1020/3
ARJES GmbH FN.1017/9
Ashine Diamond Tools A1.527
AEM EOE.17
Astec Industries, Inc. FS.1109/4
Atlas Copco Power Technique GmbH         FS.1108/1
Atlas GmbH FM.813/A
Atlas Weyhausen GmbH C6.212
AUSA Center, S.L.U. C6.202

Utställare bauma 2019
AUTEC Srl FM.807/9
AVANT FN.1020/5
Avant Tecno Oy FN.1020/5
B&B Attachments Limited B5.304
BAIER, OTTO, GmbH EWE.02
BLASTRAC A1.414
Bobcat FN.820
Bochumer Eisenhütte GmbH & Co.KG C2.225

Böcker Maschinenwerke GmbH FS.1203/2
BOMAG GmbH FS.1008/1
BOMAG GmbH FS.1109/1
BOMAG GmbH FS.1009
Bosch GmbH, Robert  A3.327
BRAUN Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.   A1.215
Breaker SRL A1.203
Broendum, V.,  A/S A1.114
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3-FAS BORRMOTORER

Drome AB    Drome AB
Växtorpsvägen 6   Saldovägen 2
514 61 Dalstorp   175 62 Järfälla
Tel: 0705-21 62 46   Tel: 0737-28 05 71
info@drome.se   stefan@drome.se   

CR503S

4200/5000

83
23

3
EFFEKT/MAX

MAX VRIDMOMENT (NM)
VIKT (KG)

VÄXLAR

CR503

4200/5000

300
23

3
EFFEKT/MAX

MAX VRIDMOMENT (NM)
VIKT (KG)

VÄXLAR

CR703

6000/7000

530
33

3
EFFEKT/MAX

MAX VRIDMOMENT (NM)
VIKT (KG)

VÄXLAR

CR704

6000/7000

700
42,5

4
EFFEKT/MAX

MAX VRIDMOMENT (NM)
VIKT (KG)

VÄXLAR

HYDRAULISKA/PNEUMATISKA BORRMOTORER
PN334

3300

300
25

4
MAX EFFEKT

MAX VRIDMOMENT (NM)
VIKT (KG)

VÄXLAR

HYDRO25/50/80/100

MAX EFFEKT
VÄXLAR

MAX VRIDMOMENT (NM)
VIKT (KG)

MODELL HYDRO25 HYDRO50 HYDRO80 HYDRO100
6100 7000 8000 8300

2 2 2 2
157 333 510 633
7,3 9,5 12,5 11,1

BESÖK WWW.DROME.SE FÖR MER INFORMATION



Brokk AB  A1.127
Brokk AB  FM.713/2
Brokk A1.127
Brokk FM.713/2
Bronto Skylift FS.1203/3
Brunner & Lay Inc. C4.527
Cangini Benne s.r.l. C5.149
CARDI s.r.l. B0.217
Case Construction Equipment FN.817
Caterpillar S.A.R.L. FM.60B.7
Caterpillar S.A.R.L. FM.709/1
Caterpillar S.A.R.L. B6.102
Caterpillar S.A.R.L. B6.104
Caterpillar S.A.R.L. B6.106
Caterpillar S.A.R.L. B6.107
Caterpillar S.A.R.L. B6.308
Caterpillar S.A.R.L. FM.60B.1
Caterpillar S.A.R.L. FM.60B.3
Caterpillar S.A.R.L. FM.60B.5
Caterpillar FM.709/9
Caterpillar B6.B62
Caterpillar B6.106
”CEDIMA Diamantwerkzeug- und 

    Maschinenbaugesellschaft mbH” A1.349
CEJN Product GmbH A3.313
Chicago Pneumatic Construction Equipment FS.1311/1
CityEquip FN.1024/1
CONEXPO-CON/AGG EOE.17
Conjet AB A1.424
Consec Corporation A1.246
Construction Equipment Association (CEA)      B5.426M
Construction Equipment Association (CEA)      B5.426M
Construction Equipment Association (CEA)      B5.438M
CONTEC A1.212
CONTEC s.r.l. C1.512
CORAZZA SRL B5.450
CORIMAG S.r.l. B5.324
CRAMO AG FN.619/3
Cramo School FN.619/3
Cummins A4.325
DAEMO Engineering Co.,Ltd. B5.237
DARDA GmbH FM.713/2
Dehaco B.V. FN.624/7
DEMAREC FM.713/2
DEUTZ AG A4.327
DEUTZ AG FN.1215/1
Di-Star Ltd A1.500
Diamond Products Limited A1.139
Diamond Tools Austria GmbH B0.405
Diatop Sama Co. A1.334
DiBO NV A1.112
DIECI S.r.l. FS.1007/1
DIEWE GmbH A1.315
DIGGA Ltd. B5.447
Dinolift Oy FS.1306/1
Doosan Infracore Europe B.V. FM.F5/517
”Doppstadt, Werner, Umwelttechnik 

    GmbH & Co.KG”                       B5.538
”Doppstadt, Werner, Umwelttechnik 

    GmbH & Co.KG”                                             B5.539
Duss, Friedrich, Maschinenfabrik A1.416
Dustcontrol GmbH A1.549
DYNASET Oy - Powered by Hydraulics FN.1118/1
E-Z Drill, Inc. C4.627
Edil Lame Srl Macchini Edili A1.519
EHWA DIAMOND IND. CO., LTD. A1.223
”Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock” A1.537
EmiControls GmbH C5.512
engcon FM.708/3
EPEC OY A2.426
Epiroc Deutschland GmbH FS.1208/1
Erkat I Anbaufräsen PC GmbH C4.324

EURODIMA GmbH & Co KG A1.402
EVERDIGM Corp. FS.1106/2
Exin Diamond New Material Co., Ltd A1.535A
Fayat Dynapac FS.1008/3
Fayat Group FS.1008/1
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH A1.319
FLYGT A6.449
Dr. Fritsch GmbH A1.538
FRUTIGER Company AG B5.224
FSI power-tech ApS FS.1311/3
FSX Equipment, Inc. A6.521
Fuchs FM.711
Furukawa Rock Drill B.V. FM.710/1
Fuzhou Bontai Diamond Tools Co., Ltd. A1.535B
GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG ICM.304
GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG           FS.1004/1
Gehl FS.908/1
GEN SET S.p.A. A6.419
Generac Mobile Products srl A5.526
GENESIS GmbH FN.1020/1
Genie FM.711
Giant Crushing Ltd B5.426M
GIPO AG Aufbereitungssysteme FN.921/9
GÖLZ GmbH A1.449
Grindex AB A6.143
Hamm AG FS.1011
Hammelmann GmbH A1.425
Hammer Srl C4.215
HARDAB Sweden AB C2.502
Hardox® A6.439
Hartl Engineering & Marketing GmbH B2.226
Hatz A4.449
Heger GmbH Excellent Diamond A1.438
Dr. Heinemann Diamond Tools & Parts  EWE.08
HEYLO GmbH A1.503
HIDROMEK  C5.427
HIDROMEK  C5.449
Hilti Deutschland AG A1.313
HIMOINSA A6.308
HINOWA S.p.A. C4.325
HINOWA S.p.A. FS.1103/8
Hitachi Construction Machinery (Europe) NV FN.718
Hoeflon B.V. FS.903/7
Holland Lift International B.V. FS.1101/1A
Holmatro Industrial Equipment B.V B0.409
HOLP GmbH FN.1019/3
Honda Motor Europé A4.149
HTC Floor Systems A1.325
Huddig AB FN.1023/4
Huddy Diamonds s.r.o. B0.107
Husqvarna Deutschland GmbH A1.137
Hycon A/S A1.210
HYDRA SRL FN.523/1
Hydraram b.v. FN.815/5
Hydro-Tec GmbH A1.403
Hyundai Construction Equipment Europe   FM.812/A
ICS Blount Europe S.A. A1.415
Idrobenne s.r.l. C4.146
IDROMECCANICA RAMTEC C5.415
IMPACTS GmbH A1.305
Indeco FM.709/8
INDECO Ind S.p.a. FM.709/8
Indexator Rotator Systems AB FM.807/5
Infratec co., Ltd. A2.447
INTERMAT EOE.01
INTERMAT ASEAN EOE.01
INTERPUMP GROUP B0.100
Interpump Hydraulics SpA A3.339
Italiademolitori S.r.l. C5.148
Jansen Betonwaren B.V. FS.1004/5
Janser GmbH A1.102
Jekko s.r.l. FS.903/6

John Deere Construction & Forestry Division   FS.1011
Kärcher A1.103
Kärcher, Alfred, Vertriebs-GmbH A1.103
KAESER KOMPRESSOREN SE FM.708/15
KAESER KOMPRESSOREN SE FM.708/17
KATO WORKS CO., LTD. FN.1116/1
Keestrack NV FN.1017/1
KERN-DEUDIAM A1.422
Kiesel GmbH ICM.302
KINSHOFER GmbH FM.713/2
Kleemann GmbH FS.1011
Klindex Srl A1.231
Klingspor A1.541
Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG A1.541
Kobelco Construction Machinery Europe B.V. FN.1016
”KOCEMA - Korea Construction Equipment 
Manufacturers Association” C4.303
”KOCEMA - Korea Construction Equipment 
Manufacturers Association” C4.403
Kohler Engines A4.225
Kolbenschmidt A6.101
Kolbenschmidt A5.324
KOMATSU EUROPE INTERNATIONAL N.V. C6.222
KOMATSU EUROPE INTERNATIONAL N.V. C6.223
KOMATSU EUROPE INTERNATIONAL N.V. C6.232
KOMATSU EUROPE INTERNATIONAL N.V. C6.233
KOMATSU EUROPE INTERNATIONAL N.V.     FM.713/1
Kranlyft, AB FS.1003/1
Kroll Energy GmbH A1.523
KUBOTA (Deutschland) A4.239
KUBOTA Baumaschinen GmbH FN.1019/1
LaBounty (Stanley Infrastructure) C5.444
Layher, Wilhelm, GmbH & Co.KG B3.425
Layher Bautechnik GmbH B3.424
Layher Steigtechnik GmbH B3.319
LEGUAN LIFTS OY FN.1020/5
Lehnhoff Hartstahl GmbH FM.710/2
Leica Geosystems GmbH Vertrieb 34A.4
Liebherr-International Deutschland GmbH FM.809
Link-Belt Cranes FS.903/3
LISSMAC Maschinenbau GmbH A1.249
LiuGong Machinery FM.F4/417
Maeda Mini Cranes FS.1003/1
MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. FS.1003/1
MAGNI TELESCOPIC HANDLERS S.R.L.        FS.1107/9
MAGOTTEAUX B2.338
Manitou FS.908/1
Manitou Group FS.908/1
Manitowoc Cranes FS.1201
Manitowoc Cranes FS.1202
Manitowoc Cranes FS.1302/1
Mantovanibenne s.r.l. C5.137
MAXIMUS CRUSHING AND SCREENING B2.236
MB Crusher B5.424
MB Crusher FN.832/9
MB Dustcontrol BV FN.624/9
MBI Deutschland GmbH C5.137
McCloskey International Ltd. FS.1211/1
McCloskey Washing Systems FS.1211/1
MECALAC FRANCE S.A.S FN.919/1
Meijer Diamond Tools BV EWE.11
Merlo Deutschland GmbH FS.1108/3
Merlo S.p.A. Industria Metalmeccanica        FS.1108/3
Messersi’ S.p.A. FN.1019/7
Metso Germany GmbH FS.1111/2
MONTABERT C5.425
MotoCut Oy C5.231
MTB Breakers & Attachments C4.312
MultiOne Srl FN.919/5
Multiquip (UK) Limited FM.808/2
Nakayama Iron Works, Ltd. B2.324
National Flooring Equipment B0.201
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NEXUS DIAMANTE SRL C2.430
Niftylift Ltd. FS.1002/10
OFFICINE MECCANICHE E.M.E. Srl A3.100
OilQuick AB FN.821/1
Okada Aiyon Corporation C5.329
Olssons i Ellös AB B0.506
OMME LIFT GmbH FS.1102/1
Padley & Venables Ltd. C2.436
Palazzani Industrie S.p.A. FS.907A/1
PDi Magazine/SCOP AB - PDa Magazine 
Riverbends Publishing A1.136
Perkins Engines Company Limited A4.336
Perkins Engines Company Limited - Parts 
and Service A5.207
Phoenix Conveyor Belt Systems C2.139
Pilosio Group S.p.A. FN.720/7
PIRTEK 24/7 HydraulikService A6.526
PIRTEK Deutschland GmbH A6.526
Pladdet B.V. FN.1022/2
Portafill International Ltd FN.1024/1
Powerscreen FM.711
Powerscreen FN.1024/1
PRINOTH B4.413
PROMOVE s.r.l. B5.326
Putzmeister B6.100
Ramtec Oy C5.327
Remu Oy B5.421
Riedlberger GmbH FN.618/13
Ritchie Bros. C4.139
RIVARD FS.1104/2
Rockster Recycler GmbH B2.214
Rokla GmbH FN.1015/9
Rossi GmbH A3.308
Rossi S.p.A. A3.308
ROTAIR S.p.A. C5.238
Rotar International B.V. C5.337
Rototilt GmbH FN.914/9
Rozzi S.p.A. C4.721
RUBBLE MASTER HMH GmbH B2.236
RUBBLE MASTER HMH GmbH FN.1024/1

SAECLIMBER SL FM.708/1
Saint-Gobain Abrasives GmbH A1.437
SAMEP TOOLS B5.312
SANY Group Co.,Ltd. FN.620/9
Scanclimber Oy FS.1101/1
Scandinavian Pile Driving SPD AB                 FN.622/1
Scanmaskin Sweden AB A1.338
Schleifmittelwerk H.Riedel & Sohn GmbH B1.127
Dr. Schulze GmbH A1.149
Schwamborn Gerätebau GmbH A1.314
SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH FM.712
Sept-Tools A1.142
SF DIAMOND CO., LTD A4.102
SHEARCORE C5.509
SIMA A1.125
”Simex s.r.l. Soc. Uninom.” C5.315
Skyjack C4.515
Snorkel FS.1002/3
SOCOMEC S.p.A. B5.530
SoRoTo A/S A1.406
Spraystream C2.402
SSAB Swedish SteeL GmbH A6.439
Steelwrist AB FN.1115/3
STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG A1.327
”Sulzer Pumps Wastewater Germany GmbH” A6.149
Sumitomo (S.H.I.) Construction Machinery C4.302
Sumitomo Heavy Industries Construction Cranes  FS.903/3
Superabrasive EOOD A1.213
Swepac AB FS.1309/3
TADANO LTD. (International Division) FS.1205
TADANO LTD. (International Division)           FS.1305/1
Takeuchi FN.1116/2
Takeuchi FN.1116/2
TECMAN Sarl B2.146
Terex Corporation FM.711
Terex Equipment Limited FN.720/9
Tesab Engineering Limited B2.131
TEUPEN Maschinenbau GmbH FS.1204/6
Thwaites Limited FN.1019/9
Titan International Inc. A6.315

Topcon Positioning Group A2.249
Tractive AB PENTRUDER A1.403
Trelawny SPT Ltd A1.130
TREVI BENNE S.p.A. C5.424
TRIMMER SRL A1.409
Tsurumi (Europe) GmbH A6.338
Tyrolit Construction Products GmbH A1.139
UNACEA EOE.21
UNACEA A5.135
UNIC Cranes Europe FS.1102/5
URACA GmbH & Co. KG A1.248
Versalift International FS.1002/4
Volvo Construction Equipment Germany C6.201
Volvo Construction Equipment Germany C6.203
Volvo Construction Equipment Germany C6.213
Volvo Construction Equipment Germany FM.714
Volvo Construction Equipment Germany ICM.200
VTN EUROPE SPA B5.413
Wacker Neuson Group FN.915
Wacker Neuson Group ICM.100
WAKRA Maschinen GmbH A1.301
WEBER-HYDRAULIK GMBH A3.312
Weber Maschinentechnik GmbH FS.1107/1
Weber Stahl-Anarbeitungs-Service GmbH C5.400
WEKA Elektrowerkzeuge KG A1.113
WIDECUT CO. LTD. A1.126
Wimmer Hartstahl GmbH & Co. KG A6.113
Wirtgen GmbH FS.1010
Wirtgen GmbH FS.1011
Wirtgen GmbH FS.1110
Wirtgen GmbH FS.1111
Wirtgen GmbH ICM.106
WLP SRL C5.325
WOMA GmbH A1.103
World of Concrete / Informa EOE.08/B
WORLD OF CONCRETE EUROPE EOE.01
Yanmar Construction Equipment Europe    FN.1017/2
Yanmar Europe B.V. A4.425
”Zoomlion Heavy Industry Science & Technology  

    Co. Ltd.”  FS.905/2
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Det är med ett starkare utbud än någonsin 
som Keestrack ställer ut på årets Bauma, som 
hålls i München den 8–14 april. Med kostnads-
effektiv hybriddrift som ledmotiv visar företa-
get vad traditionen av innovation betyder för 
produktivitet, handhavande, miljö och eko-
nomi. Under de första fem dagarna finns Fred-
heim Maskin AS, Keestracks representant för 
den svenska och norska marknaden, på plats.

Käftkrossen Keestrack B7e, med kapacitet på 
700 ton per timme, ersätter den mindre B6. Ma-
skinens kärna är den väl beprövade käftkrossen 
Sandvik CJ 412, med ett intag på 1 200 x 830 mil-
limeter och som klarar block upp till 700 milli-
meters bredd. Minsta käftavstånd är hydrauliskt 
reglerbart mellan 75 och 250 millimeter.

B7e levereras som plug-in-hybrid, där kros-
sen drivs av en elmotor på 132 kW. På kross-
verket finns även en 55 kW elmotor som ger 
hydraulkraft till larverna, lyftcylindrarna, den 
vibrerande mataren försedd med tvåstegs 
grizzly samt till transportband.

Det dieselelektriska motorpaketet är mon-
terat på krossverket, men kan även fås avtag-
bart för att skydda det mot damm och vibra-
tioner. I motorpaketet finns en Volvo-diesel 

på 273 kW (steg 3a) alternativt 285 kW (steg 4), 
som i sin tur driver en generator på 330 KVA. 
Det är också möjligt att ansluta krossverket till 
elnätet eller en extern generator.

Trots sin storlek och kapacitet kommer trans-
portvikten för B7e ner under 60 ton efter att ma-
taren har lyfts av. Separat transport av motorpa-
ketet sänker vikten med ytterligare sju ton.

Den mångsidiga konkrossen Keestrack H6e 
är en fullhybrid, avsedd för material upp till 215 
millimeter. Den variabla krosskammaren erbju-
der ett minsta krossavstånd på 6–44 millimeter. 
Den specialanpassade konkrossen Keestrack 
H6e, baserad på Sandviks teknologi, levererar 
upp till 400 ton per timme i merparten av frak-
tioner. Den tredäckade eftersikten, med en yta 
på hela 24,5 kvadratmeter, ger en effektiv åter-
cirkulering av övergrovt material, vilket garan-
terar önskad kvalitet till rätt kostnad.

Själva krossen drivs av en elmotor på 220 
kW. Därtill kommer två mindre motorer för 
övriga funktioner. Kraften levereras av det av-
tagbara motorpaketet, som kombinerar en die-
selmotor på 345 kW med en generator på 500 
KVA. Precis som med B7e och andra hybridlös-
ningar från Keestrack är det också möjligt att 
ansluta krossverket till elnätet eller en extern 
generator. Totalvikten för H6e stannar vid 62 
ton och blir drygt tio ton lägre utan eftersikt.

Även slagkrossen Keestrack R6e har mång-
sidigheten som signum, likaväl som den är 
kompakt och i högsta grad mobil. Den har 
dubbel försikt samt en dubbeldäckad eftersikt 
med återcirkulering av övergrovt material. R6e 
visas nu som fullhybrid i plugin-version, men 
finns även med dieselhydraulisk drift och med 
delvis eldrift. Ett dollysystem gör det enkelt att 
omlokalisera R6e med tillhörande enheter.

Keestrack presenterar delar av 
sitt utbud av larvburna kross- och 
sorterverk på årets Bauma. Kon-
krossen H6e och käftkrossen B7e 
är två av flaggskeppen, högintres-
santa för den svenska marknaden.

Keestrack visar bredd och 
hybridteknik på Bauma

821E Elhybrid har den elektriska maskinens 
alla fördelar kombinerat med dieselmaskinens  
flexibla mobilitet. Vid arbete inomhus har man 
den nätansluten,  men med den integrerade  
Powerpack-enhet kan man bara koppla loss 
och köra iväg när det krävs. Powerpacken är 
en dieselmotor  som då tar över driften och då 
den även fungerar som motvikt  har man be-
hållit  821:ans kompakta  mått.

821E är en mångsidig maskin för alla typer 
av materialhantering som sortering och plock-
ning av återvinningsmaterial, lastning och 
lossning av t ex timmer, skrot, bulk etc. 821E 
har Powerpack-enhet för sladdlöst arbete.

www.opsystem.se

821E ELHYBRID
UNPLUG AND GO 



PT361

3000/3650

30000
8,2

1
EFFEKT/MAX

SLAG/MIN
VIKT (KG)

VÄXLAR

PT443

EFFEKT/MAX

SLAG/MIN
VIKT (KG)

VÄXLAR
3420/4400

16080/26400/43800
15

3

TORRBORRSMASKINER MED SLAGFUNKTION
PT261

2200/2650

28800
7,1

1
EFFEKT/MAX

SLAG/MIN
VIKT (KG)

VÄXLAR

1-FAS BORRMOTORER

Drome AB    Drome AB
Växtorpsvägen 6   Saldovägen 2
514 61 Dalstorp   175 62 Järfälla
Tel: 0705-21 62 46   Tel: 0737-28 05 71
info@drome.se   stefan@drome.se   

CR283 CR363

CR443 CR444 CR446

EFFEKT/MAX EFFEKT/MAX

EFFEKT/MAX

VÄXLAR VÄXLAR

VÄXLAR

VIKT (KG) VIKT (KG)

VIKT (KG)

CR263

EFFEKT/MAX
VÄXLAR

VIKT (KG)

2200/2650
3

7,3

2570/2800
3

9,5

3000/3650
3

11,1

3420/4400
4

EFFEKT/MAX
VÄXLAR

VIKT (KG)

3420/4400
3

12,5 14

EFFEKT/MAX
VÄXLAR

VIKT (KG)

3420/4400
6

18,5

BESÖK WWW.DROME.SE FÖR MER INFORMATION

4 växlar, 110Nm



42    Branschtidningen Professionell Demolering • 1-2019

En virvelvind av 
nyheter på WOC 2019

V ilda ökenvindar dominerade premiär-
dagarna av World of Concrete 2019, nå-
got som återspeglades i den virvelvind 

av aktiviteter som hölls på den mässa som av 
organisatörerna kallats den största på mer än 
ett decennium. Kanske sa denna virvelvind 
även något om osäkerheten som väntar den 
nordamerikanska byggbranschen under de 
kommande månaderna. Mässan präglades av 
optimism bland de mer än 1500 utställarna och 
60 551 besökarna, även om vintern i Las Vegas 
enbart var en gnutta mildare än ett desto snö-
igare övriga USA.

POSITIV UTVECKLING 
AV BYGGBRANSCHEN I USA
“Vi är optimistiska över byggbranschen i både 
Nordamerika och globalt för detta år, och 2020 
också”, sa Henric Andersson, vd för Husqvar-
nas Construction Products. Även om Henric 
Andersson medger att det funnits vissa “mör-
ka moln” i form av tariffer och problem inom 
handeln, tycker han att Husqvarnas position är 
fortsatt stark i USA. Liknande känslor delades 
med Avi Kahn, CEO på Hilti i Nordamerika 

World of Concrete 2019 erbjöd flera produktnyheter och tog tempen på 
USA-marknadens långsiktiga hälsa.
Skriven av Jim Parsons
Översatt av Vitor Hermansson

som haft en ökning på 10,4 % i försäljnings-
siffror under 2018. “Vi fortsätter att investera i 

produktivitet, med hänsyn till bristen på skick-
lig arbetskraft”, sade Avi Kahn.

Det fanns en del tecken på att ett nästan 
decennium långt uppsving på den nordame-
rikanska byggmarknaden kan ha nått sin kul-
men. Stanley Black & Decker, Inc. blev den se-
naste av de större tillverkarna att dra tillbaka 
sina uppskattningar om vinst för det komman-
de året, något som kan påverka det i augusti 
presenterade förvärvet av verktygstillverkarna 
Genesis och Paladin. Affären med Genesis gick 
för övrigt inte igenom då konkurrensmyndig-
heterna hävdade att Stanley La Bounty skulle 
få en för stark position på marknaden. Å an-
dra sidan har inte osäkerheten i branschen satt 
stopp för andra förvärv. Kinshofer firade på 
World of Concrete med att avsluta sitt förvärv 
av italienska Hammer srl. Dany Martin, sales 
manager i Nordamerika, förklarade att förvär-
vandet passar de två företagen perfekt. “De har 
samma inställning till kvalitet och erbjuder de 
funktioner som våra kunder vill ha.” Martin 
tillade att: “Även om hammarna kanske inte 
blir de billigaste på marknaden, så kan vi be-
visa att de är värda det”.
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Bland nästan 260 debutanter bland utstäl-
larna fanns Avant Techno USA, Inc., den nord-
amerikanska grenen av den finska tillverkaren 
av kompaktlastare. Företagets chef Jukka Ky-
tomäki förklarade att man nu är redo att höja 
sin profil i bland annat demoleringsbranschen 
efter sju år i USA. Företaget erbjuder innova-
tioner såsom en hyttdesign som placerar föra-
ren i fronten av hyttramen, vilket ökar lyftka-
paciteten, stabiliteten och synligheten. “Vi ser 
en stor potential på den amerikanska markna-
den”, berättade Kytomäki. “Vi erbjuder lättare 
maskiner som kan göra samma jobb som tyng-
re modeller, plus ett sortiment av mer än 200 
verktygstillbehör.”

STORT UTBUD AV AUTOMATISERING
På World of Concrete presenterades ett antal 
större lanseringen. Brokk gjorde sin största 
produktlansering i Nordamerika någonsin 
med fyra nya maskiner i sin produktserie av 
fjärrstyrda demoleringsmaskiner. Tre maski-
ner är eldrivna: Brokk 170 på 1,6 ton,  Brokk 
200 på 2 ton, Brokk 300 på 3 ton samt Brokk 
520D på 5 ton som är dieseldriven och ersätter 
Brokk 400. All nyheter inkluderar förbättrad 
design, förstärkta komponenter och färre elek-
triska kopplingar på insidan, vilket företaget 
säger bidrar till ökad genomslagskraft och till-
förlitlighet, samt större mångsidighet i arbetet.

Brokk presenterade dessutom sin nya serie 
av åtta BHB-hammarmodeller. Serien spänner 
från BHB 55 på 50 kg för den kompakta Brokk 
60, hela vägen upp till 700 kg, BHB 705 för den 
senast introducerade Brokk 500 och Brokk 
520D. 

Några som delade Brokks plats i rampljuset 
var vattenbilningsspecialisten Aquajet Systems 
som lanserade sitt kompakta Ergo System för 
mindre jobb och trånga utrymmen. Den består 
av en 4,2 kW kontrollenhet och ett vattenbil-
ningshuvud som arbetar effektivt från en verk-
tikal eller horisontell ram. Den har en styrka 
på 1000 N vilket är ungefär hälften av Aquajets 
största vattenbilningsrobot. “Ergo eliminerar 
även säkerhetsriskerna med handlansar, vil-
ket ger ett mer konsistent bearbettningsdjup”, 
berättade Peter Bigwood och noterade att det 
amerikanska intresset för vattenbilning har 
hjälpt Aquajet att fördubbla sina försäljnings-
siffror de senaste två åren. “Aquajets produkter 
har lyft vattendemolering till en högre nivå av 
förfining.”

Som ett tillägg i denna trend släppte en an-
nan svensk tillverkare av vattenbilningsutrust-
ning, Conjet AB, ett nytt grafiskt gränssnitt 
som förenklar användandet av deras Conjet 
7-serie-robotar. Gränssnittet är integrerat i 
både maskinen och dess manöverlåda och har 
mer intuitiva kontroller med direkt feedback 
för specifika parametrar, vilket gör det möjligt 
för användarna att förbättra energi- och vat-
tenanvändning när användarkraven förändras 
under ett och samma jobb.

Automatiseringstemat fortsatte även på 
Hiltis välbesökta utomhusområde där de pre-
senterade sin väggsåg DST 20-CA; den första 
av sitt slag som integrerat allt av sin operatörs-
elektronik i såghuvudet, något som Hilti säger 
väger mindre än enheter med externa kraf-
tenheter. Konfigurationen erbjuder en 30 pro-
centig ökning i styrka och upp till tre gånger 

startvridmomentet hos 800mm-klingan. Med 
en sladdlös fjärrkontroll och ett integrerat 
CutAssist-system, visar sågen skärdjupet i real-
tid och styrs med handsfree, vilket ger använ-
daren möjlighet att förbereda nästa sågsnitt 
eller utföra andra uppgifter medan väggsågen 
jobbar på egen hand.

JOBBA SLADDLÖST
Batteridrivna verktyg var ett annat vanligt 
tema hos de verktyg som presenterades på 
World of Concrete. Hilti visade deras TE-300A 
chipper och TE 60 A-36 SDS max kombiham-
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mare. I borrningstester har den senare av de 
två klått deras motsvarighet med sladd, TE 60, 
med sina 3300 slag/min. DeWalt introduce-
rade sin nya Flexvolt® 60V DCH773 2 51 mm 
borstlösa SDS MAX borrhammare som når 
19,4 J, samt 20V 28,6 mm DCH263 SDS Plus 
D-handtag borrhamamre, med 3.0 J kraft för 
högprestationsborrning och chipping. Bosch 
visade sin nya Bulldog 18V S26D borrhamamre 
med så kallad kickback control som minime-
rar plötsliga slag i verktyget. Beroende på bor-
rets storlek kan S26D borra upp till 60 hål på 
en laddning, tack vare en borstlös motor som 
maximerar körtiden. Bosch planerar att lanse-
ra sladdlösa versioner av RH540M och RH745 
för den amerikanska marknaden senare i år. 
“Vi kommer inte släppa en ny sladdlös version 
av ett redan existerande verktyg förrän den är 
bättre än den med sladd”, sade Rachael Klein, 
talesperson Bosch.

Även kapmaskiner stod i rampljuset på 
mässan, däribland Husqvarnas nya, batteri-
drivna K355i 228.6mm kap som med sina 3,5 kg 
till och med kan fästas i operatörens bälte. Ett 
brett urval av batterityper är tillgängliga för att 
maximera produktivitet, beroende på antalet 
snitt och materialtypen. Henric Andersson på 
Husqvarna säger att företaget har lagt stor vikt 
på batteristyrka i deras produktutveckling på 
grund av att det blir allt viktigare för använ-
dare. “Om någon kan göra en bra batteridriven 
kapmaskin så är det vi och vi vill visa det.” Stihl 
var dock först med batteridrivna kapar och 
lanserade en modell på Bauma 2016.

Tom Techow, product manager på Stihl, 
poängterade att även om spridning av batte-
ridrivna sågar kan skapa konkurrens för eta-
blerade produkter såsom deras egna TS250, så 
bör användare ta hänsyn till applikationer och 
batteristyrka när de jämför produkter. “Ett bat-
teris livslängd är mer en akademisk fråga som 
beror på vad det är du vill göra”, sade Techow 
och tillade att kunder även borde ta hänsyn till 
kundtjänst och tillgång till assistans med att 
lösa problem när de dyker upp. Bland vanligare 
sågar fanns Stihls TS440, introducerad förra 
maj, med en förlängd klingskyddsjustering 
utformad för att enklare kunna skära igenom 

rör och väggsektioner och arbeta i hörn. När 
klingskyddet är i öppen position stoppas kling-
an på mindre än en sekund (med hjälp av en 
gyroskopisk sensor) ifall en så kallad kickback 
skulle inträffa.

Amerikanska bolaget US Saws visade upp 
en annan såginnovation, SX 13500 “Dust Bug-
gy”. Den drivs av en 178 mm Metabo-handslip 
och kan såga upp betongskarvar på upp till 
50,8 mm djupt och upp till 3 mm brett. Även 
borstlösa motorer dyker upp hos fler verktyg 
för betongkonstruktion. Några exempel är 
Makitas XDT 16 18V LXT, som erbjuder vrid-
moment på 180,78 J i fyra olika hastighetsin-
ställningar, och XRH12 17,5 mm borrhammare, 
utformad för installationsarbeten. 

Vid de fall där batteristyrka helt enkelt inte 
räcker till, erbjöd World of Concrete några 
innovativa nya lösningar för energi. Amerikan-
ska Makinex Construction Products premiär-
visade sin portabla “Power Box”, en hybridbat-
teridriven AC-generator som snart kommer 
att vara tillgänglig i modeller från 4,4 kW till 
17,6 kW. Makinex powerbox producerar energi 
till maskiner från 120V- and 240V-verktyg för 
hela dagen. Laddning tar runt två timmar med 
vanliga strömkällor eller tre timmar med ett 
valfritt solenergitillägg. “Power Box är också 
utrustad för att hantera stora spänningsvidder 
vilket täcker många byggverktyg”, sade Maki-
nex globala product manager Jeff Durgin. “Den 
är designad för 10 000 laddningscykler, vilket 
kommer att hålla i 20 år. Vi har en tioårsgaranti 
på batterierna.”

En svensk tillverkare som under åren byggt 
upp ett mycket starkt fäste i USA är Pentru-
der. Pentruder räknas numera även i USA som 
Roll Roycen bland håltagningsutrustning. Pen-
truder visade dock inga helt nya produkter 
på WOC men däremot för den amerikanska 
marknaden uppdaterade produkter. Sedan 
några år tillbaka säljs Pentruders produkter 
med framgång av amerikanska ICS Blount, 
som under förra året även förvärvade golvsåg-
stillverkare Merit.

Andra nyheter på mässan värda att nämna 
var Doosan som introducerade sina G25, G50 
och G70 Tier 4-anpassade mobila generato-

rer - deras första utrustade med Doosanmo-
torer. Alla tre har ökad bränslekapacitet för 
körtid som varar längre än 24 timmar oavsett 
arbetsbördan. Epiroc var också representerade 
på mässan och visade sina senaste nyheter av 
verktyg för rivning och återvinning.

UTRUSTNING FÖR BETONGGOLVET
Även om den stegvisa mognaden av betong-
golvslipningsbranschen kan ha orsakat att an-
talet tillverkare minskat en aning, så har eta-
blerade företag knappast tagit en paus. HTC 
gjorde ett starkt intryck på utomhusområdet 
med ett nytt pampigt eget helt hus intill Hus-
qvarnas anläggning. Nytt från HTC var bland 
annat att man lanserade en helt ny maskinse-
rie för enklare slipuppdrag omfattande både 
golvslipar och dammsugare. Serien kommer 
att ersätta den tidigare Greyline. I Husqvarnas 
monter både inne i centralhallen och södra 
hallen samt ute fanns även företagets numera 
mycket breda sortiment av luftrenare och in-
dustridammsugare, d v s det tidigare Pullman 
Ermator-sortimentet. 

En annan svensk tillverkare som förstärkt 
sina ställningar kraftfull i USA är numera In-
dutrade-ägda Scanmaskin. I USA säljs produk-
terna genom det egna företaget på östkusten 
med bland annat stort stöd av amerikanska 
kedjan Jon Don. Scanmaskin visade ett brett 
sortiment i flera montrar både utom- och in-
omhus.  Man visade bland annat nya Scanma-
skin 32 World Series som hade världspremiär 
på mässan. Även den ganska nya 28:an samt en 
rad andra modeller visade inklusive sortimen-
tet av dammsugare för golvslipning. En an-
nan stor nyhet var golvkonseptet World Series 
Floor som är et nytt system för at skapa polera-
de betonggolv med Scanmaskins World Series 
maskiner och verktyg samt underhållssystem.

Under de senaste åren har mängden tillver-
kare på betonggolvsidan var som vanligt hög. 
Det fanns en rad amerikanska företag som ställ-
de ut som SASE och många asiatiska företag. Ett 
annat exempel är Superabrasive som lanserade 
sin nya generation av elektriska och propan-
drivna golvslipar kallade Lavina Elite. De finns 
modeller på 500 mm upp till 965mm och har 
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omformade chassin för förbättrad manövrer-
barhet och snabbare verktygsbyte. Urvalet in-
kluderar även dammeliminerande sliphuvuden 
som skyddar interna komponenter från damm 

och fukt. Integrerade vikter hjälper till att reg-
lera sliptrycket. Ett nytt system för vattenånga 
trycker ner dammpartiklar från 0,1 till 100 mik-
roner, medan dammsugarslangskopplingen har 
flyttats närmare dammkällan och använder sig 
av en kamlocksystem i metall. 

Husqvarna blev dessutom det senaste fö-
retaget att äntra marknaden och presenterade 
deras “Fleet Services” som en del av ett större 
initiativ inom kundtjänst och användareffek-
tivisering. “Drifttid är viktigt, så det är viktigt 
för entreprenörer och uthyrningsföretag att 
bli mer proaktiva när det gäller förebyggande 
underhåll”, berättade en av Husqvarnas ameri-
kanska säljare och tillade att Fleet Services kan 
användas för verktyg från alla märken, ej en-
bart Husqvarnas verktyg. “Vi förstår informa-
tionsbehovet för diverse verktygskategorier, 
eftersom vi bygger produkter inom dem alla.” 
Som med många andra typer av teknologier 
finns det ofta ett åldersgap när det gäller han-
tering av maskinsortiment. “Yngre personer 
har lättare att sätta sig in i användningen av 
nya maskiner”, sa en entreprenör som varit i 
branschen i flera decennier”.

www.worldofconcrete.com
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• Reducerar transportkostnader.

Originalet med fler än 25 000 sålda system världen över!

OQ LockSupport
• Nu standard på alla grävmaskinsfästen.
• OQLS guidar föraren genom hela kopplings

processen via kontrollpanelen. 
• Sensoravkänning av axlar och låskolv.
• Automatisk aktivering av maskinens hydraulik.

OilQuick OQ PD nr1.indd   1 2019-03-01   11:46
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Rivning av höga byggnader i tätbebyggt om-
råde kräver stor precision och smidighet.  Sen-
nebogens  nya högrivare  är en specialmaskin 
för exakt och säker  rivning, med räckvidd  
upp till 36 meter. Nya  SENNEBOGEN   870E  
Högrivare  består  av  en  19,5  m  bom  (med  
quick-change system),  tillsammans  med en 
2,5 m mellanbom, samt en 12,5 m sticka.  Det 
ger en total räckvidd på 36 m (vertikalt) och 20 
m (horisontellt).

Den 117 ton tunga maskinen, med en kraft-
full dieselmotor på 261 kW, är designad för att 
säkerställa  en maximal stabilitet,  med ge-
nomgående högkvalitativa komponenter. Den  
bandgående  undervagnen  har  teleskopiskt   
ställbar  spårvidd  från  4,2  meters bredd, för 
suverän stabilitet,  till en minsta bredd på 2,6 
meter för enklare transporter. Motvikten på 
26 ton kan tas bort vid transport. Ställs hög-
rivningsaggregatet minskas transportvikten 
till 66 ton.

Den moderna Maxcab-hytten ger operatören 
en perfekt arbetsmiljö.  Hytten kan höjas steglöst  
upp till 2,70  m, samt  vinklas  30 grader.  Detta  
kombinerat  med en mängd kameror ger opera-
tören bästa möjliga bild av arbetsområdet. För 

högsta säkerhet är hyttens alla rutor i pansarglas.  
Takfönstret och vindrutan är dessutom  försedda 
med skyddande galler. Säker uppstigning med 
halkskydd, räcken och skjutdörr är standard.

www.opsystem.se

Ny högrivare från   
SENNEBOGEN

nordfarm.se

Litiumbatteridrift! Spara upp till 34% driftkostnad jämfört  
     med diesel. Avger inga utsläpp och passar därför inomhus                                                                                                                                          

            där utsläpps- och ljudrestriktioner råder. E6an är  
jämförbar med Avant 528, den mest sålda Avanten.

Serien har en stor mångsidighet och  
konstruktionen gör dem till oslagbart 
smidiga och pålitliga maskiner. 
      De tacklar lätt problem som trånga  
      utrymmen, smala vägar och gränder  
    - utför jobb där andra  
       maskiner inte ens får  
          plats. Katalysator är  
             standard.

• Inga avgaser
• Minimal ljud- och bullernivå
• Sänkt driftkostnad
• Ladda på 1 timme*  
 - kör upp till 6 timmar

Kampanj på snabbladdare gäller t.o.m. 190331. Maskinerna på bild kan vara extrautrustade.  
Reservation för felskrivningar eller tryckfel. Du hittar mer information och alla återförsäljare på nordfarm.se

Demolering

Avant e6 
- världens grönaste maskin!

Avant 500-serien

Betongsax

Grepskopa Betongskopa
Hydraul- 

hammare

Fler redskap för demolering på nordfarm.se

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

Kampanj på snabbladdare 

vid köp av Avant e6
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Jack Midhage AB har sedan två år varit återförsäljare 
för AGP Power Tools och har lanserat ett flertal av 
maskiner passande den svenska marknaden. Under 
åren har man i första hand satsat på produkter som 
är anpassade för betongdemolering såsom betong-
sågar, borrmotorer och slipmaskiner. Den första 
maskinen man lanserade var C16-sågen som fick 
mycket stort genomslag på den svenska marknaden, 
framförallt hos de professionella betonghåltagarna.

 C16-sågen är en kompakt, välbalanserad, lätt och 
säker såg som verkligen saknats på marknaden då 
liknande sågar som sålts inte uppfyllt alla de säker-
hetskrav som man ställer på maskiner. C16 har tack 
vare sin storlek, användarvänlighet och säkerhet till-
talat många företagare som vill satsa på säker utrust-
ning för sina anställda.

 Sågen har en “lillebror” som heter C14. Denna 
är något mindre i storlek men lika kraftfull och har 
dessutom ett enastående effektivt dammskydd som 
ger näst intill dammfri sågning i torrt material. Till-
behöret som kallas dammskidan finns även hos an-
dra liknande sågar men ingen av dessa kan mäta sig 
med C14s extremt verksamma dammupptagning, 
enligt Midhage.

Det är framförallt på rentalsidan C14 fått sitt ge-
nomslag.

 De nya borrmotorerna för betonghåltagning har, 
enligt Midhage, imponerat både på leverantören 
och dess kunder. Maskinerna är kraftfulla, drifts-
säkra och ger mycket för pengarna. Borrmotorn 
man sålt mest av heter DM6 och är en handhållen 
maskin som även kan användas monterad i ett borr-
stativ. DM6 är på 2000 W, har tre växlar och luftkyld 
motor. DM6 klarar med lätthet borrdimensioner 
från Ø 20-160 mm.

Därefter är det den större motorn, DM12, för sta-
tivmontage, den borrmotor som tilltalat marknaden 
mest. DM12 är även den mycket prisvärd och tillför-
litlig och är på 3500 W. Borrmotorn klarar borr upp 
till Ø 350 mm vilket är fullt tillräckligt för många 
håltagningsjobb.

 AGP Power Tools har även ett mycket tilltalande 
sortiment av borrstativ för professionellt bruk. Där 
finns sex olika stativ att välja mellan och samtliga 
håller mycket hög kvalitét och precision vilket är 
nödvändigt på grund av de kratiga påfrestningar 
som uppstår vid kärnborrning.

 De olika borrstativen har max borrdimensioner 
(beroende på vilket stativ) Ø170-800 mm vilket är 
fullt tillräckligt för de flesta håltagningarna.

AGP Power Tools stativ kompletterar Midhages 
egna stämpstativ (M40, M50 och M70) mycket bra.

AGP levererar även en smidig och smart betong-
slip, G125, med variabel hastighet, justerbart hand-
tag och verktygslöst nosskydd. “Det är verkligt kul 
att jobba med AGPs produkter då det har gett de 
etablerade, stora aktörerna en rejäl utmaning ge-
nom sin driftssäkerhet och flexibilitet”, säger Peter 
Petersson, ansvarig för AGPs sortiment hos Jack 
Midhage AB.

En stor favör är dessutom att AGPs produkter 
ger Midhage möjlighet att hålla mycket bra priser på 
maskinerna vilket naturligtvis gynnar de som köper 
in volymer av maskiner.

AGP har ett stort antal maskiner som man valt att 
vänta med tills man sett hur väl de passar på den svens-
ka marknaden. “Men vi kommer med säkerhet under 
2019 ta in ytterligare produkter för den svenska rental- 
och håltagningsbranschen, avslutar Peter Petersson. 

www.midhage.se 

AGP POWERTOOLS 
lyfter Midhages maskinsortiment
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med muskler i ryggen
KIESEL SVERIGE - ETT FÖRETAG       

K iesel är ett namn som förpliktigar inom 
skrothantering och även rivningsutrust-
ning. Inte minst i Tyskland där allt star-

tade i Baienfurt i södra Tyskland när Helmut 
Kiesel startade företaget. 

KIESEL SCANDINAVIA – EN HISTORIA 
SOM STARTADE PÅ 1990-TALET
Tyvärr har vi i Professionell Demolering inte 
presenterat det svenska dotterbolaget verk-
samhet tidigare. Vilket vi beklagar men hop-
pas att ändra på från och med den här artikeln. 
Kiesel Scandinavia med sin huvudprodukt, 
skrothanteraren Fuchs, har sålts på den svens-
ka marknaden sedan slutet av 1900-talet. Allt 
började i Tyskland med att mekanikern Hel-
mut Kiesel arbetade för tillverkaren Fuchs. 
Helmut startade med tiden en egen service-
verksamhet och försäljning som skulle visa sig 
bli en dundersuccé inte bara i Tyskland utan 
på flera andra marknader, däribland Sverige. 

Kiesel Sverige, en leverantör inom skrot- och rivningsbranschen att lita på. Som dotterbolag 
till tyska Kiesel finns stora resurser att hämta och nu berättar företagets Sverigechef, 
Stefan Wadstedt att man breddar produktsortimentet för rivning och skrothantering.

Mycket kraft i Genesis käftar.

Stefan Wadstedt är Sverigechef på 
Kiesel Scandinavia.

Från början såldes Fuchs i Sverige via återför-
säljaren E & B Mekan som under 1990-talet be-
hövde förstärkning både gällande försäljning 
och reparationer. Av en händelse kom man i 
kontakt med företaget Skrotteknik AB. Skrot-
teknik hade stor erfarenhet från skrot- och 
rivningsbranschen ända sedan 1960-talet och 
blev en utmärkt kombination för försäljning 
och reparationer för E & B Mekan. Samarbetet 
blev så lyckat att Kiesel i Tyskland beslutade 
att förvärva både E & B Mekan och Skrotteknik 
2001. 

Skrotteknik och E & B Mekan slogs ihop till 
ett företag och blev Kiesels officiella närvaro i 
Sverige. I dagsläget har det svenska företaget 
åtta anställda, medan Kiesel internationellt  
har totalt ca 900 anställda i nio länder. “Jäm-
fört med många andra svenska företag med 
lika många anställda har vi andra muskler i 
ryggen”, säger Stefan Wadstedt, Sverigechef på 
Kiesel Scandinavia, när PDs utsände träffar ho-

nom. Kiesel Scandinavia har sin bas i Gunnilse 
utanför Göteborg.



1-2019 • Branschtidningen Professionell Demolering    53

ÅTERFÖRSÄLJARE 
FÖR GENESIS HYDRAULVERKTYG
Mycket har hänt med bolaget sedan Kiesel 
Scandinavia grundades 2001. Huvudproduk-
ten är förstås fortsatt Fuchs materialhante-
rare. Men andra viktiga agenturprodukter är 
primär- och sekundärkrossarna Hammel för 
krossning inom återvinningsindustrin, skrot-
pressar och saxar från italienska Idromec/
Tabarelli och kranar från Baljer och Zembrod. 
Men Kiesel Sverige säljer också ett brett sor-
timent av hydrauliska verktyg för skrot- och 
rivningsbranschen och det är nu som det blir 
riktigt intressant för Professionell Demolering. 
Sedan 2002 är Kiesel Scandinavia återförsäl-
jare för det amerikanska skrotsaxsortimentet 
Genesis. Återförsäljarskapet fick man då Kie-
sel en gång i tiden köpte det europeiska dot-
terbolaget Genesis Europe. Kiesel Scandinavia 
säljer därmed Genesis hela sortiment som 
omfattas av inte mindre än nio olika grund-
serier av skrot- och demoleringsverktyg. Det 
handlar om LXP-seriens betongsaxar, LXP-
seriens pulveriserare, GDT Razer rivninsverk-
tyg, GDR recyclingverktyg, Versi Pro 07 som är 
en betongsaxserie, GMP C-serien mekaniska 
pulveriserare, GCC betongkross, GCP-serien 
betongprocessorer samt sist och inte minst 
Genesis breda skrotsaxserie XT mobilsaxar. 
XT GXT som serien egentligen heter omfattas 
av inte mindre än 22 olika modeller skrotsaxar 
från 3,1 ton till hela 56,5 ton. Verktygen passar 
på bärare från 15 ton till över 250 ton. Kiesel 
Scandinavia säljer även Genesis GXT riv- och 
skrotsaxar som är ett kompakt alternativ med 
stor klippkraft i förhållande till sin storlek. 

Genesis är en avknoppning av tillverkaren 
LaBounty. Historien är bekant. Roy LaBounty 
utvecklade LaBounty-saxen en gång i tiden. 
En av medarbetarna, Bruce Bacon lämnade 
LaBounty när bolaget såldes till Stanley och 
tillsammans med bland annat Ken LaBoun-
tys son till Roy, startade Genesis. När Genesis 
sedan såldes till ett investmentbolag, Interna-
tional Equipment Solutions LLC, startade om-

sider Bacon tillsammans med kollegor bolaget 
Shearcore med varumärket Fortress. Men nog 
om det för tillfället. Förutom Genesis verktyg 
säljer Kiesel Scandinavia även hydrauliska gri-
par från företagen HGT, Peiner och Hydralika 
Petras. 

NYA PRODUKTSERIER
Men nu är Kiesel Scandinavia aktuella med 
att man lanserar flera nya varumärken på den 
svenska marknaden. Stefan Wadstedt berättar 
att en ny stor nyhet som man tror mycket på 
är hydraulfräsar eller roterande fräshuvuden 
från tyska Rokla med varumärket Rockwheel. 
“Rockwheel, originalet bland hydraulfräsare”, 
utropar Stefan! Rockwheels produktserier om-
fattar ett antal olika produkterserier fördelat 
på kedjedrivna, växellådsdrivna och direkt-
drivna fräsar. Den mest populära serien går 
under namnet Flagship Series och omfattar 11 
olika modeller från C2 för bärare från 0,7 ton 
till G125 för bärare upp till 125 ton. I sortimen-
tet finns också en rad andra typer av produk-
ter som krosskopor, axelära fräsar, dikesfräsar 
med mera. 

Rockwheel C2 är en kedjedriven lättviktare 
som kan användas för minigrävare på 0,7-3 ton 
och har en styrka på 9,5 kW. Populära modeller 
med växellådsdrift är bland andra Rockwheel 
G5 och G5 Twin. Rockwheel G5 har ett maxi-
malt vridmoment på 3695 Nm vid 350 bar och 
kan fås med en andra motor för att dubbla 
styrkan. Den är utformad för grävare med en 
vikt mellan 2-6 ton och har en styrka på 22 kW. 
Twin-alternativet är utformat för tyngre grä-
vare på 5-10 ton och har en styrka på 44 kW.

Andra växellådsdrivna fräshuvuden är G40, 
G50, G60 och G125. Rockwheel G40 används 
för grävare på 30-50 ton och har en styrka på 
140 kW. G50 är för grävare på 42-50 ton och 
har en styrka på 140 kW. G60 är för grävare på 
50-65 ton med en styrka på 220 kW. Den sista, 
G125, är för grävare på upp till 125 ton med en 

styrka på hela 400 kW. De första hydrauliska 
fräshuvudena kom ut på marknaden för dryga 
15 år sedan och har blivit uppskattade produk-
ter även i rivningssammanhang. 

Bland krosshuvuden med direktdrift finns 
fyra olika alternativ: D10, D15, D20 och D30. 
D10 är avsedd för grävmaskiner mellan 8-12 
ton och har en styrka på 29 kW. D15 används 
för upp till 18 ton tunga grävare och har en 
styrka på 41 kW. D20 används för grävare på 
upp till 25 ton och har en styrka på 70 kW. Av-
slutningsvis används Rockwheel D30 på grä-
vare på upp till 38 ton och har en styrka på 110 
kW. 

NYTT FRÅN NEDERLÄNDSKA DEHACO
Kiesel Scandinavia lanserar dessutom neder-
ländska Dehacos produkter i sitt sortiment. 
Stefan lyfter särskilt fram dammbekämpnings-
kanonserien Tera. “Dehacos vattenkanoner 
skiljer sig lite från andra varumärken. De flesta 
vattenkanoner har vanligtvis en rad med mun-
stycken som behöver en hel del underhåll då 
de sätter igen ganska snabbt”, säger Stefan. 
“Dehaco har en annan lösning på sina vatten-
kanoner där man istället för små munstycken 
har en rotordisk som löser det problemet. Lös-
ningen är patenterad och kallas Demo-Rotor”, 
säger Stefan.

Roterande fräshuvuden från Rockwheel.

Dehacos sorterings- och rivningsgripar.
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Dehacos vattenkanonen har flera använ-
darnyttiga funktioner, exempelvis att vatten-
dimman kan justeras i mängd. Vattenkanoner-
na går att få i en rad olika varianter som med 
eller utan kraftgenerator, stationär eller på hjul 
med mera.

Med Tera har man breddat utbudet av möj-
liga applikationer förutom i rivningssammang 
vilket gör den till en effektiv vattenkanon för 
att till exempel även förhindra spridning av 
asbest från brinnande byggnader, på återvin-
ningscentraler, vid hantering av råmaterial 
och kontroll av dålig lukt vid avfallsbehand-
ling. Tera kommer i två serier, 230V/100V och 
400V. Den första innefattar Tera 15 (100V och 
230V) och Tera 25 (110V och 230V). Den andra 
innefattar Tera 45, 60, 75 och 90.

En annan produkt från Dehaco som Ste-
fan på Kiesel Scandinavia fastnat för är sor-
terings- och rivningsgripar, som finns både 
med rotation (DSG-R) och utan (DSG-F). “Vi 
hade säljkickoff på Coreum, ett teknologi- och 
innovationsforum i Tyskland. Där pratade jag 
med en norsk kollega. De har sålt Dehaco gri-
par i många år och har aldrig haft ett garantiä-
erende på  nån grip. Kiesel Norge hade precis 
sålt den första hydraulicylindern i Norge till en 
sex år gammal grip. Det visar vilken hög kva-
lité griparna håller. Företaget känns bra, de är 
alltid tillgängliga och det finns alltid produkter 
och delar i lager. Om vi saknar nån del i Sverige 
så har kunden den inom 24 timmar utan pro-
blem”, berättar Stefan Wadstedt.  

Den minsta modellen av griparna väger 40 
kg och har en kapacitet på 30 liter. Den största 
är en gigant på 13 000 kg med en kapacitet på 
inte mindre än 4600 liter. Stefan berättar att 
de har flera fördelar som många konkurrenter 
saknar. Bland annat hydraulisk änddämpning 
kontra mekanisk ändstopp. Det bidrar till ett 
mjukare handhavande och är mer skonsamt 
för gripen. Samtliga gripar som tas in i Sve-
rige har dubbla hydraulcylindrar och dubblar 
rotatorer. Något som kostar i tillverkningen 
men samtidigt bidrar till en bättre grip med 
längre hållbarhet. Gripar både med och utan 
rotation har perforeringen i gripbladen för 
att ge operatören bra sikt till och med genom 
gripen. Känsliga delar på skoprna har skyddats 
så att damm inte tränger in och förstör. Men 
Kiesel Scandinavia säljer även Dehacos övriga 
sortiment som består av 24 olika modeller av 
hydraulhammare för bärare från 0,7 till 200 
ton. Nytt är också att Kiesel Sverige säljer även 
italienska Mantovanibennes kompletta sorti-
ment av bland annat betongsaxar, pulverise-
rare, multiprocessorer, skrotsaxar, sorterings- 
och rivningsgripar och nibblers.

SKRÄDDARSYDDA 
RIVNINGSMASKINER FRÅN KIESEL
Förutom nyheterna har Kiesel i Tyskland gjort 
sig ett namn genom att erbjuda sina skräddar-
sydda KMC rivningsgrävare som bygger på Hi-
tachi-maskiner och är utrustade med så kallad 
full OilQuick med verktyg från tex Genesis 

eller Demarec. Dessa specialbyggen är mycket 
populära i Tyskland och har visat på en enorm 
effektivitet på arbetsplatsen. “Jag hoppas att 
vi ska få se dem i Sverige också”, säger Stefan. 
Kiesel i Tyskland är dessutom återförsäljare av 
Hitachi.

Sammantaget kommer det mycket nyhe-
ter från Kiesel Scandinavia i år och vi kom-
mer med all säkerhet att se mera av dem inom 
rivnings- och skrotsammanhang. Fortfarande 
är dock Fuchs-maskinerna lite grundplåten i 
bolagets utbud. “Fuchs är vårt bread and but-
ter”, skrattar Stefan Wadstedt. “Framför er-
bjuder den väldigt bra hantering. Men Fuchs 
är fortfarande lite av en nischmaskin jämfört 
med till exempel Hitachi. På Kiesel i Tyskland 
säljer de runt 350 nya Fuchs och bortåt 3000 
nya Hitachi per år så volymmaskinen är Hi-
tachi”. 

När PDs utsände lämnar Stefan på Kiesel 
Sverige går resan bara ett par hundra meter 
längre ner på gatan till ett konkurrerande fö-
retag. Chefen på företaget tar emot och är 
ingen mindre än Stefans egen far, Thomas 
Wadstedt, som en gång startade Skrotteknik 
där allt började. Trots att de är konkurrenter 
är stämningen lättsam mellan far och son i 
en bransch de båda brinner för. Historien om 
Thomas Wadstedt kan du läsa om i en annan 
artikel i tidningen.

Slutligen finns Kiesel Scandinavia i Kiesels 
monter på Bauma, hall ICM, monter 302.

www.kiesel.se

Dammbekämpningsutrustning från Dehaco.

Kiesels egna skräddarsydda rivningsmaskiner bygger på en rivningsutrustad 
Hitachi med komplett OilQuick för ett optimalt rivningsupplägg.

Betongsaxen MBI CR80 från italienska 
Mantovanibenne.
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Den nya eldrivna DW 308 Rhino är ”stark som 
en noshörning” och löser de tuffaste kross-
ningsuppgifterna när det kommer till riktigt 
stora volymer av t ex Industri- och rivningsav-
fall, returträ, stubbar, trädgårdsavfall, bio- och 
hushållsavfall. DW 308 Rhino ersätter den 
gamla DW-modellen ”Mammut”.

DW 308 Rhino är direktdriven av en AC-

motor, till skillnad från tidigare modellers DC-
motor. VarioDrive reglerar hastigheten för op-
timal anpassningen till materialet. Automatisk 
reversering av valsen vid överbelastning. För-
sedd med QuickChange-system för snabbt och 
enkelt byte av skärverktyg och tillbehör. DW 
308 Rhino är svår att slå när det gäller flexibili-
tet, effektivitet och kostnadsoptimering.

DW 308 Rhino – Eldriven kraftfull kross
Portafill MR-6 är populära 5000CTs 
efterlängtade storebror. Med 4200 mm 
siktyta på två däck, maximalt enkel åt-
komst till service av motor och den pa-
tenterade 2-i-1 blindningsfunktionen 
är detta den nya klassledaren, enligt 
svenska återförsäljaren Biocare. Nyhe-
ten kommer dessutom att visas i Porta-
fills monter på Bauma..

www.biocare.se

Storebror är 
här från Biocare
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En komplett serie bestående av tre golvslipma-
skiner, tre stoftavskiljare och en föravskiljare 
med fokus på ergonomisk design och använ-
darvänlighet.

HTC – experten inom golvslipning – lan-
serar en ny serie mindre golvslipmaskiner och 
stoftavskiljare under konceptnamnet START 
& GRIND. Enkla, lätthanterliga maskiner i en 
robust design. Dessa instegsmodeller lämpar 
sig framförallt för golvsanering och klarar allt 
från kantslipning upp till slipning av medel-
stora ytor. Dessa modeller kommer ersätta den 
tidigare HTC Greyline-serien.

Maskinerna har utvecklats för sliparen som 
snabbt vill komma igång och inte har så myck-
et förkunskap, vilket gör dem väldigt lämpliga 

för uthyrningsmarknaden. Speciellt fokus har 
lagts på enkelhet vid transport och hantering 
samt användarens säkerhet. Slipmaskinerna 
har vikbart chassi vilket även går att separera 
från sliphuvudet och underlättar transport 
avsevärt. De är även utrustade med flytande 
kåpor som säkerställer bättre dammupptag-
ning samt en timmätare som håller koll på hur 
länge maskinen använts totalt sett.

En stor nyhet är att alla stoftavskiljarna inte 
bara har HEPA H13-filter som fångar upp det 
finaste dammet utan även H-klassning, vilket 
är den högsta internationella standarden för 
provning av damm- och vattensugare.

Cathérine Königk, Head of Marketing 
HTC, sammanfattar sin bild av den nya serien:

“Vi är väldigt glada att kunna erbjuda våra 
kunder denna nya serie av praktiska och ro-
busta instegsmaskiner. Vi vill förbättra upple-
velsen av att slipa golv och det börjar redan vid 
transporten av utrustningen, till exempel med 
slipmaskinernas delbara chassin som lätt ryms 
i en vanlig personbil. Väl på plats ska det vara 
lätt att koppla ihop, köra igång och klara av job-
bet. Tack vare deras höga prestanda och känslan 
av att man arbetar med kvalitetsmaskiner som 
dessutom har mycket hög säkerhetsstandard, 
är jag övertygad om att maskinerna kommer bli 
väldigt uppskattade av våra kunder.”

De nya maskinerna lanserades över hela 
världen den 23 januari 2019.

www.htc-floorsystems.com

HTC lanserar en ny maskinserie

Inför BAUMA 2019 förbereder sig Atlas Copco 
på att visa upp sina nya hållbara mobila luft-, 
kraft- och flödeslösningar med lägre drifts-
kostnader tack vare ännu bättre teknik för ren 
drift, anslutbarhet och mångsidighet. Atlas 
Copco återfinns i Hall FS/monter 1108/1, 8–14 
april 2019, München, Tyskland.

Under mässan kommer Atlas Copco också 
att ta vara på tillfället att ge kunderna rådgiv-
ning om steg 5-utsläppsregler för motorer och 
berätta hur utrustning ger möjlighet till en smi-
dig övergång till att både uppfylla och överträffa 
de nya kraven. Som förberedelse kommer Atlas 
Copco att lansera en kostnadsfri e-guide inför 
BAUMA som beskriver vad steg V är.

Atlas Copco kommer faktiskt att presentera 
helt nya produkter med ren driftteknologi: 
E-air eldrivna mobila kompressorer och den 
nästan ljudlösa batteridrivna belysningsmas-
ten HiLight Z3+. Den nya, rena tekniken är 
ett alternativ till dieseldriven utrustning vid 
bygg- och anläggningsarbeten i stadsmiljö 
och vid offentliga evenemang. Genom att 
inga dieselmotorer behövs krävs heller ingen 
tankning, och både effektivitet och autonomi 
förbättras på arbetsplatsen.  Som extra fördel 
blir underhållet optimerat och bullernivåerna 
lägre.  E-Air- kompressorerna och Z3+-belys-
ningsmasten är enkla både att installera och 

ansluta, men det tekniskt mest innovativa är 
att de är utsläppsfria – ägarna behöver aldrig 
fundera över framtida utsläppsgränser.

När det inte går att använda el- eller batte-
ridriven teknik, till exempel på avlägsna platser 
utan tillgång till elnät eller för tillämpningar 
som kräver hög effekt, kan kunderna använda 
bygg- och anläggningsutrustning med Atlas 
Copcos integrerade motorer som har fast eller 
variabel hastighet och uppfyller steg 5-utsläpp-
skraven. Nya innovationer inom det området 
som kommer att ställas ut är bland annat de 
senaste modellerna i QAS5-serien med gene-
ratorer och den nya QAS VSG-generatorn med 
variabel hastighet. Alla de nya modellerna har 
lägre bränsleförbrukning, minskade utsläpp 
och tar mindre plats.

QAS VSG (Variable Speed Generator) erbju-
der en helt ny nivå när det gäller driftsekono-
mi, prestanda och tillförlitlighet. QAS 35 VSG 
har överlägsen prestanda vid låg belastning, 

med automatisk variabel hastighetskontroll 
från 800 till 2550 rpm och ett inbyggt PMS-
system för krafthantering som kan ge upp till 
40 procent lägre bränsleförbrukning än jäm-
förbara modeller.

Atlas Copco kommer också att visa sin 
nya IP67-klassade Smart Air XC4004- kom-
pressorstyrenhet som ger användarna ökad 
drifttid tack vare det lättanvända gränssnittet 
som ger snabb överblick över driftdata. Man 
kommer även att presentera de senaste model-
lerna i XATS-serien med mobila kompressorer. 
De har det intuitiva PACE-systemet (Pressure 
Adjusted through Cognitive Electronics) som 
ger stor flexibilitet genom möjligheten att välja 
olika tryck- och flödesinställningar, så att ope-
ratörerna kan utnyttja varje kompressorenhet 
bättre och öka sin avkastning på investeringen. 
Besökarna kan också titta på ett brett urval av 
handhållna verktyg.

www.atlascopco.se

De senaste tekniska innovationerna för minskad miljöpåverkan
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Hiltis nya system för spårning av utrustning 
med hjälp av Bluetooth har beskrivits som den 
sista saknade biten i inventariehanterings-
pusslet. Men hur kan denna nya innovation 
hjälpa företag att öka produktiviteten genom 
större synlighet och bättre automatisering av 
processer?

Att kunna spåra verktyg och utrustning 
oavsett format eller storlek på byggarbets-
platserna är en utmaning. Tills nu har Hilti 
ON!Track försett byggbranschen med en lös-
ning för att spåra inventarier via ett system 
av slitstarka streckkodsetiketter, som kom-
municerar med en molnbaserad programvara 
för inventariehantering. Detta är en pålitlig 
lösning för att identifiera verktyg eller utrust-
ning, koppla utrustningen till ansvarig person 
och plats samt tillhandahålla all relevant, till-
hörande dokumentation.

Men om en medarbetare till exempel glöm-
mer bort att skanna föremålets etiketter för att 
uppdatera platsen, så kan det likväl vara svårt 
att lokalisera ett föremål. Detta var en stor ut-
maning för många kunder och de efterfrågade 
en lösning. Därför har Hilti utvecklat smarta 
ON!Track-taggar för spårning med hjälp av 
Bluetooth och gjort ON!Track till ett ännu 
mer värdefullt system för branschen.

“Genom ett nära samarbete med utvalda 
kunder satte vi systemet på tuffa prov och vi-

sade hur effektivt det fungerade. Det är en del 
av vår kultur på Hilti att ha direkt kontakt med 
kunderna på plats och den relation vi har byggt 
upp med dem innebär att vi lyssnar till deras 
idéer och utvecklar lösningar som hjälper dem 
att möta sina vardagliga utmaningar”, berättar 
Herman Persson, Services & Software Support 
Manager på Hilti.

Hilti har lagt mycket arbete och forskning på 
att utveckla spårning av utrustning med hjälp 
av Bluetooth och därmed skapat de funktioner 
som kunderna faktiskt efterfrågar. Kunderna 
gav oss utmaningen att utveckla en lösning som 
minskar riskerna för att tappa bort värdefull 
utrustning och kunna genomföra snabba och 
noggranna kontroller av inventarier.

Tack vare ett nära samarbete med Hil-
tis kunder kunde man testa de nya smarta 
ON!Track- taggarna ute i verkligheten, för det 
mesta under tuffa förhållanden. Det håller nu 
snabbt på att etableras som en väsentlig del av 
det blivande standardsystemet för inventarie-
hantering inom byggbranschen.

“Vi på Hilti anser att inventariehanterings-
system för byggbranschen är av största bety-
delse för i stort sett alla typer och storlek på fö-
retag. Genom att utveckla ON!Track med vår 
spännande Bluetooth-innovation har vi tagit 
inventariehanteringssystemet till en ny nivå”, 
fortsätter Herman. 

Spårning av utrustning 
med hjälp av Bluetooth

I ett avgörande steg mot framtidens tek-
nologi har Volvo CE åtagit sig att senast 
i mitten av år 2020 börja lansera en se-
rie eldrivna kompaktgrävare (EC15 till 
EC27) och kompaktlastare (L20 till L28) 
under varumärket Volvo, samtidigt som 
utvecklingen av traditionell dieseltekno-
logi för dessa produkter avslutas. I och 
med detta initiativ blir Volvo CE den för-
sta tillverkaren av anläggningsmaskiner 
som fullt ut satsar på en omställning till 
elektriska kompaktmaskiner.

Initiativet är resultatet av ett antal 
demonstrationer och tester av ett flertal 
elektriska konceptmaskiner i ett nära 
samarbete med kunder. Initiativet är 
helt i linje med Volvokoncernens stra-
tegiska fokus på elektromobilitet inom 
alla affärsområden.

De första maskinerna kommer att 
presenteras på Bauma-mässan i april 
2019 och följs av en stegvis introduktion, 
marknad för marknad, som sedan skalas 
upp år 2020.

Företaget betonar att diesel fortfa-
rande är den mest fördelaktiga energi-
källan för de större maskinerna, men 
att dagens elektronik- och batteriteknik 
lämpar sig mycket väl för kompaktseg-
mentet. När investeringar i forskning 
och utveckling nu riktas mot den snabba 
utvecklingen av elektriska kompaktlas-
tare och kompaktgrävare, tar Volvo CE 
ett avgörande steg mot en dieselfri fram-
tid för kompaktmaskiner.

Satsar på eldrivna 
kompaktmaskiner

Entrack ställer för första gången ut på värl-
dens största entreprenadmässa Bauma i 
München i april. Ett naturligt steg efter att ha 
lanserat och sålt de egna fabrikaten av band-
vagnsdelar NTP och slitdelar NWP på de eu-
ropeiska marknaderna under de senaste åren. 
”Vi kommer visa nya och gamla kunder ett ax-

plock av våra produkter samtidigt som vi hop-
pas knyta många nya kontakter. Vi har ett par 
starka år på vår hemmamarknad bakom oss 
men i Europa har vi fortfarande stor poten-
tial att växa”, säger Entracks försäljningschef 
Magnus Nord.

www.entrack.se

ENTRACK ställer ut på Bauma
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Raka hörn
Sågdjup upp till 63 cm

Betongkedjesåg 
med hydraul-
eller bensindrift

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

NYHET! Hyr en ICS hydraulisk Betongkedjesåg
komplett paket med hydraulaggregat och tillbehör
Såga säkert utan kast eller hugg i murverk, armerad betong, tegel, granit, gjutjärn och segjärn
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