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Den tyska mässan Bauma fortsätter att ha väl-
digt stort inflytande på byggmaskinmarknaden 
i framförallt Europa. Det bevisades tydligare än 
någonsin vid den senaste upplagan i München i 
april. Årets mässa blev den bästa på många år. 
Antalet utställare hade ökat och även antalet be-
sökare med 40000 personer samt att man än en 
gång lyckats öka utställarytan. Mer om detta kan 
du läsa i ett stort reportage på sidorna 10-16. 

Men Bauma som företeelse är unik. Inte bara 
att det är världens största mässa alla katego-
rier men den har som mässa ett oerhört stort 
inflytande på marknaden. Det är här som 
nyheterna och innovationerna lanseras för 
första gången och det är här som trenderna 
vänder. Det händer inte på våra lokala och 
nationella mässor utan just på Bauma 
och ingen annanstans. Förr, för en 
väldig massa år sedan, var det 
dels långt mellan mässorna, 
och dels reste folk inte alls 
i den utsträckning som nu. 
Då var det förhållandevis 
vanligt att en innovation 
eller en hel världsnyhet 
försynt kunde lanseras på 
en byggmaskinmässa i Göteborg 

eller maskinmässa på Täby Galopp. Men inte 
nu längre. Nu läggs produktutvecklingspla-
nerna efter hur de stora mässorna arrangeras 
och Bauma är i topp. För dit kommer faktiskt 
många av köparna hur långt det än är att resa 
och dyra hotellnätter verkar inte avskräcka hel-
ler. “Gretas”, vädjan om minskat resande med 
flyg verkar ännu inte påverkat den kategori av 
människor som besöker Bauma. Det märks också 
på Münchens flygplats som börjar bli en av de 
större i Europa. Inte bara på grund av Bauma 
men många andra stora mässor som arrangeras 

på Messe München och så Oktoberfest 
förstås. Bauma är en kassako för Messe 
München och hela regionen och har ar-
rangerats i 65 år. Men det är under de 
senaste tio femton åren som konceptet 

formligen exploderat. Mycket tack 
vare en effektiv marknadsföring 
i kombination med en bra pro-
dukt och inte minst tack vare 
tysk minutiös planering och 
exakthet in i minsta detalj. 

Under de senaste 15 
åren har Messe München 
också sjösatt en rad andra 
mässprojekt kopplade till 

Bauma i Tyskland vilka är Bauma China, bc 
India, Bauma South Africa, Bauma CTT Russia 
och M&T Expo i Brasilien. I Indien och Sydafrika 
samarbetar man med Conexpo och i Brasilien 
med Sobratema, Brasiliens motsvarighet till 
Sveriges Byggindustrier. Genom dessa systermäs-
sor har man effektivt kunna marknadsföra även 
mässan hemma i Tyskland. Något som haft stor 
betydelse för Baumas framgång är också utveck-
lingen och förändringen av köparnas inställning 
till att inhämta information om nya produkter 
men även hur tillverkarna och säljarna ändrat 
sitt sätta att nå fram till kunderna. En viktig 
ingrediens är också flygbiljettprisernas utveckling 
där priserna kraftigt gått ner. Men beroende på 
hur världssamfundet agerar gällande miljön och 
tar jordens uppvärmning på allvar kan mässor 
som Bauma just nu befinna sig på sin absoluta 
topp. Med kraftigt ökande flygpriser kommer 
Baumas besökarantal att kraftigt reduceras. I 
år kom 250000 av totalt 620000 besökare från 
länder utanför Tyskland. Bara från Kina kom 5500 
besökare vilket är den högsta siffran någonsin.

Jan Hermansson, 
jan.hermansson@pdworld.com

Chefredaktör

Livet före och efter Bauma

Foto: Susann Rickan.



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

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

Sommaren närmar sig med stormsteg och det har gått en tid sedan vi höll vårt årsmöte. I år höll vi mötet på Arlanda eftersom vi direkt 
efter årsmötet hade en grupp medlemmar som åkte ner till München och Bauma-mässan. Efter kaffe och samling drogs mötet igång 
genom att föreningens ordförande, Anders Andersson, hälsade alla välkomna. Då vi under 2018 inte fullt ut genomfört sammanslag-
ningen av HiB och Riv- och Sanering förklarade Anders att årsredovisningen är i form av en konsoliderad rapport som visar den sam-
mantagna ekonomiska ställningen i alla tre föreningarna. Detta som en följd av vårt beslut att driva all verksamhet under namnet och 
föreningen BFB. Vi har haft ett starkt år där vi både kunnat genomföra den verksamhet vi planerade inför 2018 samtidigt som vi fått 
ett överskott på intäkterna. Detta betyder att vi inför 2019 har ännu större utrymme att genomföra olika aktiviteter för att stärka med-
lemsnytta och branschområdet. En av de punkter vi vill lägga kraft på under 2019 är försäkringsbranschens önskan om certiiiering 
inom rivning, sanering och håltagning där vi nu har en utmärkt möjlighet att visa vikten av att använda branschanslutna entreprenö-
rer. Vidare planerar vi att genomföra tre lokala/regionala medlemsträffar. Detta ska förhoppningsvis ge iler medlemmar tillfälle att 
träffas liksom att vi kan visa mer av vår verksamhet. Slutligen är det hög tid att ta fram en presentation av BFB som är vår branschför-
ening inom rivning, håltagning och sanering. Vi har även en nyvald styrelse som från och med 10 april leds av Håkan Karlsson från 
Riviära. Håkan valdes till ordförande efter Anders som gjort ett antal framgångsrika år på posten. Anders fortsätter dock inom styrel-
sen och går in som vice ordförande och är en av ledamöterna som representerar området håltagning (HiB).

Den nya styrelsen
Håkan Karlsson, Riviära Entreprenad AB, ordförande (vald på 1 år)
Anders Andersson, Void AB (omval 2 år)
Elisabet Johansson, Rijo Håltagning AB (omval 2 år)
Linda Dahlin, Betonghåltagning i Göteborg AB (ett år kvar)
Gunnar Bohman, Luleå Hålmetodik AB (omval 1 år)
Jörgen Persson, Sand & Vattenbläst AB (omval 2 år)
Igor Kecskés Maconkai, Saneringsspecialisterna Sverige AB (omval 2 år)
Pauli Hietala, Rivkompaniet i Stockholm AB (ett år kvar)
Tony Stigmanslid, Destroy Rebuilding Company AB (ett år kvar)

Ovanstående styrelse är vald för alla tre föreningarna, dvs BFB, HiB samt RivoSaner. Flera av ledamöterna bedriver verksamhet i sina Ovanstående styrelse är vald för alla tre föreningarna, dvs BFB, HiB samt RivoSaner. Flera av ledamöterna bedriver verksamhet i sina 
företag som omfattar alla tre delarna av vår bransch. Men av balansskäl har vi en helt jämn fördelning mellan personer som represen-
terar håltagning (HiB) liksom rivning och sanering (RivoSaner). Ordförande är undantagen denna fördelning och efter tre år av håltag-
ningsrepresentation på ordförandeposten är det nu dags för rivning att axla manteln. Vi kan försäkra samtliga medlemmar om att hela 
styrelsen dock i grund och botten ser till helheten, det vill säga samtliga sektionsområden som ingår i BFB.

Certiiieringslogga
Vi har även börjat använda certiiieringsloggan på vår hemsida och de företag som nu genomfört RAM med sin personal eller på trovär-
digt sätt kunnat visa att personalen besitter motsvarande kompetens har nu certiiieringsloggan vid sina företagsnamn på hemsidan. Vi 
räknar med att förankra detta hos försäkringsbolagen och i förlängningen större beställare på marknaden framöver. Dialogen är igång 
om detta.

Lokala medlemsträffar och höstmöte
Vi kommer som sagt att genomföra tre lokala/regionala medlemsträffar under verksamhetsåret 2019. Preliminärt räknar vi med att 
hålla dessa i Skellefteå, Västerås och lämplig plats i Skåne. Datum för träffarna är inte bestämt ännu då styrelsen inte hunnit planera 
verksamheten i detalj ännu. Detta gäller även höstmötet som är årets andra stora medlemsmöte. Vi återkommer med datum och plats 
för detta när styrelsen hunnit träffas, vilket blir i mitten av maj. Men till att börja med får ni ha en iin fortsättning på våren så hörs vi 
igen. Håll koll på vår hemsida och gå gärna in och uppdatera era kontaktuppgifter vilken ni enkelt kan göra genom att logga in som 
medlem. Glöm inte att meddela Roger eller Lasse på kansliet om ni uppdaterar så att vi får rätt namn och mailadress vid medlemsutmedlem. Glöm inte att meddela Roger eller Lasse på kansliet om ni uppdaterar så att vi får rätt namn och mailadress vid medlemsut-
skick.  
Med vänliga hälsningar från
Styrelsen och kansliet

Suppleanter:
Amanda Borneke, CS Riv & Håltagning AB (nyval 2 år)
Andreas Lindström, SHC Linköping AB (nyval 1 år)
Malin Söderson, Industri & Skadesanering AB (ett år kvar)
Pio Rodrigues, SBG i Stockholm AB (ett år kvar)

Årsmöte, ny styrelse med mera!



Sedan tidigare i år är Jerneviken 
Maskin återförsäljare även för 
Scanmaskins hela sortiment av 

slipmaskiner för slipning och 
polering av betonggolv.

www.jerneviken.se

Maskinia öppnar kontor i Gö-
teborg för att möta den ökande 
efterfrågan på sina produkter. 
En större satsning på Göteborg 
och Västra Götaland med kon-
tor i egen regi kommer att ge 
nuvarande och framtida kun-
der bästa möjliga service.

Göteborg växer och det är 
mycket stora infrastruktur-
projekt i länet. Det är en viktig 
del av Sverige och kunderna 
kräver en hög och bra ser-
vice samt bra tillgänglighet på 
maskiner. Maskinias märken 
växer i Sverige och i världen 
där Maskinias uppdrag är att 
utveckla verksamheten i Sve-
rige vilket kräver en närvaro i 
detta viktiga område. Maski-
ner från Maskinia kommer att 
bygga delar av västlänken och 
det framtida Göteborg.
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Maskinia öppnar 
kontor i Göteborg 

YRC GRUPPEN FÖRVÄRVAR MASKINFIRMA BO LAMM AB

Ramirent anlitar 
Husqvarna Fleet Services

Återförsäljare för Scanmaskins sortiment
  

Delvator utökar 
i Härnösand

Det svenska investmentbolaget 
Solix har nyligen förvärvat samt-
liga aktier i Terratech AB, med de 
helägda dotterbolagen Steelwrist 
och SVAB Hydraulik.

Steelwrist är idag en världsledan-
de aktör på marknaden för tiltrota-
torer, snabbfästen och redskap till 
grävmaskiner medan SVAB Hy-
draulik är marknadsledare inom 
styrsystem för redskapsstyrning, 
även dessa främst för grävmaski-
ner. Köpet är en del i Solix strategi 
att förvärva nordiska industriföre-
tag med en stark produktportfölj 
och med betydande internationell 
tillväxtpotential. 

Terratech passerade 2018 en 
halv miljard i omsättning och är 
idag etablerade med egna orga-
nisationer i tretton länder. Bland 
företagets huvudprodukter finns 
tiltrotatorer och snabbfästen, både 
hydrauliska samt helautomatiska, 
vilka idag är under stark internatio-
nell tillväxt. Dessutom har Terra-
tech flera nya produkter som Tool 

Recognition, Tool Tip Control och 
styrsystemsplattformen Quantum 
som tillsammans med tiltrotatorer 
och redskap skapar mycket stora 
produktivitetsökningar för gräv-
maskiner världen över.

Både Steelwrist och SVAB 
har ett nära samarbete med flera 
grävmaskinstillverkare och fokus 
på OEM affärer kommer att ligga 
kvar även framöver.

“Vi har ett mycket bra och 
framåtriktat samarbete med våra 
OEM-kunder. Det blir allt van-
ligare att våra tiltrotatorer och 
snabbfästen monteras direkt i 
grävmaskinstillverkarnas fabriker, 
och vi får med detta möjlighet 
att supportera våra egna och våra 
OEM-kunders internationella ex-
pansion ännu snabbare. Även pro-
duktutveckling tillsammans med 
våra viktigaste kunder kommer 
fortsatt att ligga mycket högt på 
agendan”, säger Stefan Stockhaus, 
vd på Terratech och på Steelwrist.

www.steelwrist.com

Svenska investmentbolaget Solix
förvärvar Steelwrist och SVAB Hydraulik

YRC Gruppen förvärvar Maskinfir-
ma Bo Lamm AB I Stockholm. Detta 
blir YRC gruppens första förvärv av 
en befintlig uthyrare. Maskinfirma 
Bo Lamm har lång erfarenhet och 
ett brett utbud inom håltagning 

och sågning av betong. De anställda 
kommer att finnas kvar inom före-
taget och depån kommer utöka sitt 
sortiment. Sedan tidigare finns YRC 
med egna depåer i Täby, Vallentuna, 
Uppsala och Åkersberga.

Jack Midhage AB:s nya säljare An-
dreé Bergström kommer främst att 
jobba med håltagnings- och riv-
ningsbranschen i Västra Götaland, 
Bohuslän och Norra Halland, men 
andra kundgrupper kan i framti-
den också bli aktuella.

Uppdelningen av distriktet blir 
i stort sett som tidigare, dvs Mag-
nus Molin ansvarar för uthyrare 
och vissa håltagningsföretag på 
detta distrikt samt håltagare och 
rivningsföretag i Värmland.

Andreé Bergström kommer 
närmast från Jerneviken Maskin 
AB, där han har haft en liknande 
tjänst. Han har en bakgrund som 
bl a betongarbetare och arbetsle-
dare hos Karaten Bygg AB. Andreé 
Bergström tillträdde sin nya tjänst 
hos Midhage den 15 april.

Ny säljare för 
Jack Midhage AB

Ramirent AB har med Husqvarna 
Group ingått ett avtal om att an-
vända Husqvarna Fleet Services för 
att hantera delar av de Husqvarna-
maskiner som Ramirent äger.

Husqvarna lanserade sin nya 
tjänst Husqvarna Fleet Services 
i januari 2019. Tjänsten är en di-
gital systemlösning som hjälper 
uthyrningsföretag att hålla koll 
på sina maskiner via internet. Ge-
nom att koppla upp maskinflottan 
kan man se var maskinerna finns, 
hur de används och när maski-
nerna ska in på service nästa gång.

“För oss innebär det att maski-
nerna utrustas med en puck och 
att vi på våra kundcenter kom-
mer att ha en läsare som tankar 
över information från maskinerna 
vid in- och utleverans”, säger Eric 
Nordin, Fleet Product Manager 
för Ramirent Sverige.

Bengt Höckert har tillträtt som ny 
säljare av Hitachi entreprenadma-
skiner, vilket innebär att Delvator 
i Härnösand nu har två säljare av 
Hitachi.

Bengt Höckert är 44 år och har 
lång erfarenhet som maskinsäl-
jare. I snart 20 år har han arbetat 
med gaffeltruckar och även försett 
industrier och sågverk med funk-
tionshyrda hjullastare. Under sälj-
karriären har han främst arbetat 
med gaffeltruckar av från Toyota/
BT och tyska Jungheinrich.

“Nu ser jag fram emot att i stäl-
let sälja grävmaskiner och hjullas-
tare från Hitachi. Det är roligt att 
få representera Hitachi och Del-
vator och de första offerterna till 
kunder har redan gått iväg”, säger 
Bengt Höckert.

Bengt Höckert utgår från Del-
vators försäljningskontor i Här-
nösand.

Representanter från Husqvarna och 
Ramirent möttes I Husqvarnas mon-
ter på mässan Bauma I april. Från 
vänster Simon Nordlund och Maria 
Forsberg från Husqvarna, Eric Nordin 
från Ramirent, Jeff Hilgers och Hans 
Lück från Husqvarna.



Behöver du lära dig mer om kvartsdamm?
Vi har i samarbete med Jobsafe lanserat en utbildning i kvartsdamm.

Gå in på dustcontrol.se för att läsa mer om utbildningen.
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Ny vd i OP Gruppen AB

Maskinia förstärker 
försäljningsorganisationen

SlangExpress har växlat upp i Karlskrona

Hydroscand etablerar sig på Gotland

OP Gruppen har expanderat kraf-
tigt under de senaste åren i takt 
med att de olika verksamheterna 
vuxit. Detta gör att arbetet som 
vd för koncernen kommer att 
kräva mer och mer i framtiden. 
OP Gruppens styrelse har därför 
gemensamt beslutat att nuva-
rande vd Mats Olofsson lämnar 
över vd-skapet för OP Gruppen 
till Anders Sällström. Anders har 
många års erfarenhet av ledar-
skap inom återvinningsindustrin 
och kommer närmast från Stena 
Recycling A/S i Danmark, där han 
jobbat som sälj- och marknadsdi-
rektör. Han har dessutom tidigare 
varit vd för Kretsloppsparken AB i 
Kristianstad, där OP Gruppen va-
rit delägare.

“Jag är väldigt glad att jag fått 
denna möjlighet att leda en mo-
dern koncern som strävar efter att 
ligga i framkant inom sina olika 
affärsområden. Jag ser fram emot 
att sätta mig in i företagets strate-

giska planer och lära mig mer om 
bolagets produkter och affärsmo-
deller”, säger Anders Sällström.

“Vi i styrelsen är mycket stolta 
över det vi och personalen har 
åstadkommit tillsammans genom 
åren och som skapat den styrka 
som finns i varumärket OP. Men 
nu har företagsgruppen vuxit sig 
så stor att moderbolaget behöver 
en vd som kan lägga 100% på den 
dagliga driften och samtidigt sta-
ka ut riktningen mot framtiden. 
Vi känner att Anders Sällström 
är rätt man för uppgiften”, säger 
delägarna Mats Olofsson och Sten 
Persson.

Mats Olofsson kommer att 
finnas kvar i OP Gruppens sty-
relse och fortsätta arbetet med 
att utveckla koncernens företag 
och kompetenser. OP gruppens 
styrelse består idag av Sten Pers-
son (ordförande), Mats Olofsson, 
Niclas Nilsson, Fredrik Brandt och 
Olof Persson.

Fr v Mats Olofsson, Anders Sällström (tillträdande vd för OP Gruppen) 
och  Sten  Persson.

Generalagenten för Doosan, Case 
och Bergmann, förstärker försälj-

ningsorganisationen i Jönköping 
och Västergötland med rutine-
rade Charlie Svantesson som är 
välkänd i branschen.

Senaste tillskottet i Maskinias 
säljkår är Charlie Svantesson som 
har påbörjat sin anställning den 
1:a maj i distrikt Jönköping- och 
Västergötlands län. Charlie är en 
välkänd profil i branschen och 
har bland annat 20 års erfaren-
het från tillbehörstillverkaren 
SMP i ryggen. Denna erfarenhet 
gör att han har stor kunskap om 
vad kunderna vill ha och förvän-
tar sig.

Hydroscand är inne i en stark 
tillväxtperiod och nu är det snart 
dags att slå upp dörrarna till ännu 
en butik i Sverige. Denna gång 
startar Hydroscand upp sin verk-
samhet i Visby, på Gotland.

Hydroscand inleder året med 
att fortsätta sin expansiva resa 
och startar nu upp sin 67:e butik 
i Sverige. Denna gång sker etable-
ringen på Gotland.

Den nya butiken beräknas 
öppna under mars månad och 
utöver butiken, så rymmer den 
nya lokalen även en verkstad med 
kapacitet att ta emot olika fordon 
för service och reparation av slang 
och ledningskomponenter.

I samband med att den nya 
butiken öppnar kommer Hydros-
cand även att lansera tjänsten 

SlangExpress för att öka servi-
cegraden för kunderna i fält. 

“Etableringen på Gotland känns 
helt i linje med vår strategi om att 
alltid finnas närmast kunden. På 
en ö, där det inte är lika enkelt att 
snabbt leverera material från fast-
landet, är det extra viktigt med 
lokal närvaro och mobil slangser-
vice för att minimera driftstopp 
för våra kunder”, säger Leif Ham-
marberg, regionchef Stockholm 
på Hydroscand.

Butikens sortiment kommer 
att anpassas efter det lokala be-
hovet hos kunderna som finns 
framförallt inom jordbruk, entre-
prenad, marin, livsmedelsindustri 
och bygg.

Platschef för den nya filialen på 
Gotland blir Mikael Liljegren. 

Från vänster: Leif Hammarberg och Mikael Liljegren.

Hydroscands mobila slangservi-
cetjänst växer fortfarande så att 
det knakar i Sverige. Under 2018 
satsade Hydroscand hårt och 
rullade ut nya servicebussar på 
många orter över hela landet. Nu 
vill företaget förstärka tjänsten i 
Karlskrona.

Hydroscand har sedan tidi-
gare en mindre SlangExpress-
buss som undsätter kunder i 
Karlskrona. Intresset för tjäns-
ten har varit stort, vilket gör att 
Hydroscand nu har valt att växla 
upp och ersätta det tidigare for-
donet mot en stor servicebuss 

som rymmer en komplett slang-
verkstad.

”Det känns bra att vi kan 
möta det växande behovet av 
mobil slangservice i Karlskrona, 
med en ny komplett servicebuss. 
Den nya bussen gör det möjligt 
för oss att hjälpa kunder mer 
effektivt i fält”, säger Niklas Au-
gustsson, ansvarig för SlangEx-
press i Karlskrona.

Den stora bussen har redan 
börjat rulla i staden och beman-
nas av Simon Månsson som har 
arbetat på Hydroscand sedan 
2012.



NYA
BROKK 70
SUPERKRAFTER
I MINIFORMAT

Brokk AB, Skellefteå | www.brokk.com/sv

Maximerad rivningskraft, snabbare än någonsin 
och extremt kompakt. Nya BROKK 70 är den 
perfekta lösningen för säker och effektiv rivning 
i begränsade utrymmen.
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demolerings-
utrustningens

MECCA!
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Vart tredje år vallfärdar 
de, demoleringsbran-
schens nördar, till templet 
i München. I april i år var 
det dags igen för Bauma 
för 65:e gången.

A llt är stort på Bauma, så stort att bara 
hall A1 där alla leverantörer av diamant-
verktyg, utrustning för betonghåltag-

ning, slipning och polering av betonggolv, 
hantering av betongdamm och slam, vatten-
bilning med mera fyller en hel hall drygt 160 
utställare inom bara de produktområden som 
nämnts. På utsidan hallen fanns i år som van-
ligt ett antal montrar där utrustning demon-
strerades. De som inte fick plats i hall A1 men 
arbetar inom samma produktsektorer fick 
hålla till godo med en plats i någon av de andra 
17 hallarna eller ställa ut på utomhusområde. 
Maskiner och utrustning för rivning och åter-
vinning återfanns främst utomhus i områdena 
FN och FM. Nu har det gått några veckor sedan 

megamässan Bauma avslutades in München 
och uppståndelsen lagt sig. Bauma slutar ald-
rig att förvåna och växa. Det var flera år sedan 
ryktet gick att mässan nått sin gräns ifråga om 
utrymme. Trots detta lyckas arrangörerna att 
klämma i fler utställare och öka utställningsy-
tan. Till årets mässa hade man byggt två nya 
hallar och lycktas utöka utställningsytan ut-
omhus.

BESÖKARREKORD
Årets Bauma-mässa arrangerades mellan 8-14 
april i München på samma ställe som de se-
naste tre decennierna, Münchens gamla flyg-
platsområde. Över 3700 företag från 63 olika 
länder ställde ut på en yta på mera än 613000 
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kvm. Inte mindre än 620000 personer, från 
200 länder, besökte mässan under de sju mäss-
dagarna vilket är 40000 fler besökare än 2016. 
Det är nästa lika mycket folk som Oslos popu-
lation. Som ren kuriosa kan också nämnas att 
på Nordbygg förra året kom totalt 48000 besö-
kare och Nordbygg räknas som en av de stora 
nordiska byggmässorna. Bauma befäste ännu 
en gång att man är världens största mässa alla 
kategorier. Bauma andades optimism den här 
gången i större utsträckning än på de senaste 
två upplagorna av mässan.

Rent generellt lanserades fler nyheter på 
årets mässa än tidigare, i alla fall om man jäm-
för med mässan 2016. Det kanske inte hand-
lade om så många riktiga innovationer men 
ökningen av mängden nyheter var uppenbar.

Rent generellt kan sägas att den stora ge-
mensamma nyheten för mässan var tillver-

karnas strävan att minska avtrycket på miljön 
genom att lansera motorer som svarar upp 
mot EUs Stage V-krav ifråga om utsläppsemis-
sioner.

FLER NYHETER ÄN NÅGONSIN
Sverige var som vanligt väl representerade på 
mässan och är ett tillverkarland som står sig 
mycket väl i konkurrensen trots att vi är små. 
Exempel på svenska tillverkare som langade 
ut en rad nyheter var Pentruder, Epiroc, Vol-
vo, Husqvarna, HTC, Scanmaskin, Dustcon-
trol, Pullman-Ermator, OilQuick, Steelwrist, 
Brokk, Aquajet Systems, Conjet med flera. Det 
är en omöjlighet att sammanfatta alla nyheter 
som visades inom PDs sektor i en artikel. Men 
här kommer en övergripande sammanfattning 
och resten av nyheterna sprider vi ut över året. 
Om vi börjar med rivningsutrustning så visade 

Volvo sina nya höjdrivare. Avant Tecno, Bobcat 
med flera visade flera nya kompaktlastare för 
rivningssammanhang där en del modeller var 
eldrivna. Epiroc, Furukawa, Trevi Benne, VTN 
Europe, Demarec, Indeco, Darda, Arden, NPK, 
Ramtec, Rotar, Genesis, La Bouty, Shearcore/
Fortress och många flera släppte en rad nya 
hydrauliska verktyg för rivning och återvin-
ning. OilQuick släppte sitt FPG-system (Front 
Pin Guide). Man uppdaterade också sitt OQ-
LockSupport-system. Man har också vidareut-
vecklat systemet för att helt eliminera att verk-
tyget faller av. Flera andra nyheter återfanns i 
OilQuicks monter som en ny 17-stifts vertikalt 
monterad V90 elektrisk kontakt. Steelwrist vi-
sade sina två nya helautomatiska snabbkopp-
lingar för rivningsverktyg, SQ65 and SQ70/55. 
Man lanserade också en ny elkontakt, V14, 
med 14 poler som även kan anslutas till exis-



Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ.) All rights reserved. Husqvarna is a registered trademark of Husqvarna AB (publ.)

husqvarnacp.se

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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terande SQ och OQ-kopplingar. Man flaggade 
också för att ytterligare två snabbkopplings-
modeller för tung demolering kommer att 
lanseras i en nära framtid. Det fanns också en 
hel del nyheter vad gäller mobile återvinnings-
krossar från tillverkare som Rubble Master, 
Rockster, Sandvik och Keestrack. Brokk visade 
stora delar av sitt sortiment tillsammans med 
dotterbolaget Darda. Brokk lanserade en helt 
ny rivningsrobot i Brokk 70 som kommer att 
ersätta Brokk 60. Darda visade två nya be-
tongsaxar. Andra Lifco-bolag som ställde ut i 
en gemensam stor monter var Kinshofer och 
Demarec som också bjöd på många nya mo-
deller av rivningsverktyg vilket också gällde 
för tillverkarna NPK och Arden som ställde ut 
inte långt ifrån. Det fanns också gott om nya 
mobila krosskopor från tillverkare som Simex, 
Allu, MB Crusher med flera. VTN Europe och 
Arden Equipment hade också laddat upp med 
flera nyheter och vad som var synnerligen in-
tressant från tillverkarna var at båda lansera-
des sina egna automatiska snabbkopplingssys-
tem för rivningsverktyg med säkerhetssystem 
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som ser till att man inte tappar verktyget. Inne 
i hall A1 var det trångt om saligheten. I princip 
hela veckan var det fullt med folk både i mont-
rar och i gångarna något som man inte riktigt 
upplevt på tidigare Bauma-mässor. Redan på 
morgonen första dagen trängdes folk för att 
kolla in nyheterna. En populär monter som all-
tid var Pentruders som i vanlig ordning ställde 
ut med tyska Hydro-Tech. Pentruder flaggade 
för sin nya generation HFi där mindre och lätt-
are fast kraftfullar maskiner. Ett bra exempel 
är nya väggsågen RS2. Andre populär montrar 
där besökarna flockades var Husqvarna, Tyro-
lit och Hilti med flera. Husqvarna visade en rad 
nyheter som sin första batteridrivna kapma-
skin, ny serie diamantverktyg, nya stofthante-
rare och nya golvslipar. Tyrolit hade också en 
rad intressanta nyheter på borr- och sågsidan 
samt ett eget sortiment av golvslipar. HTC vi-
sade bland annat sina nya enkelt hanterbara 
serie Start & Grind samt nya verktygsserier. 
Scanmaskin visade också sina senaste nyheter 
och två sprillans nya maskiner för Shot Blas-
ting och fräsning. En annan intressant nyheter 



16    Branschtidningen Professionell Demolering • 2-2019

som får betecknas som en riktig innovation var 
tyska tillverkaren av golvslipar, Schwamborn, 
som visade en betongsliptillsats som monteras 
på bommen till en rivningsrobot. Med sliptill-
satsen kan man enkelt slipa och polera betong 
vertikalt eller i vilken vinkel som helst prak-
tiskt taget. Passar utmärkt för att exempelvis 
ta bort grafitti från väggar. En produktnyhet 
väl värd att kolla in. I hallen fanns två tillver-
kare av vattenbilningsutrustning, Conjet och 
Aquajet Systems. Aquajet visade sina nyheter 
som lanserades under 2018. Conjet hade en hel 
del sprillans nytt till mässan. Man visade en ny 
högtryckslans som klarar upp till 3000 bar, en 
ny vattenseparator, CWS620, sitt nya gräns-
snitt med nya displayer för sin 7-serie, en ny 
webbportal för sina maskiner som underlättar 
för operatören, kallad CWP och slutligen sitt 
nya skärhuvud för vattenbilningsrobotar kall-
lad PTS. Dustcontrol smygvisade en batteridri-

ven stoftavskiljare för proffsanvändning som 
får betecknas som en riktig innovation som 
branschen inte sett tidigare. Andra tillverkare 
som ställde ut och visade nyheter var Weka, 
Ronda, Hakken, Diatop, Widecut, Ehwa Di-
amond, Dr Fritsch, Cedima, Gölz, Dr Schulze, 
Wakra, Eurodima, Blastrac och många, många 
fler. Under året kommer vi att dela upp infor-
mationen om nyheterna i separata artiklar. 

Värt att nämna är också att på torsdagen under 
mässveckan höll den internationella paraplyor-
ganisationen, IACDS, en networking och korade 
dessutom vinnarna i Diamond Award. Svenska 
branschorganisationen BFB är medlemmar i 
IACDS och ett ganska stort antal svenka håltagare 
deltog i networkingen på torsdageftermiddagen.

SKÅL BAYERN!
Även München som stad levererade som van-
ligt. I själva staden fanns inte ett enda hotell-

rum att uppbringa under själva mässveckan. 
Förutom möjligtvis bland lyxhotellen om 
man var villig att betala ett pris som multip-
licerats minst 20 gånger i jämförelse med ut-
gångspriset. På alla Gasthaus i småbyarna runt 
München återfanns språk och nationaliteter 
som normalt sett inte syns i de här trakterna 
förutom då Bauma arrangeras. Åtskilliga tu-
sentals Wienerschnitzel, korv och Sauerkraut 
och mängder liter av bayersk Helles eller Weiß-
bier har pumpats ut under de sju mässdagarna 
återigen. Det enda negativa under de sju da-
garna i Sydtyskland var att vädrets makter inte 
riktigt var på arrangörernas sida. Större delen 
av veckan var det mulet och stundtals riktigt 
bitande kallt. Ofta brukar vädret vara ganska 
behagligt vid den här tiden i Bayern med blom-
mande körsbärsträd och fullsatta biergarten, 
men inte den här gången.

www.bauma.de
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FÖRDELAR FÖR SLUTKUND/ANVÄNDARE: 

• Endast OilQuick originaldelar helt igenom.
• Driftsäkerhet genom att undvika störningar och stillestånd.
• Investeringstrygghet genom långa brukstider och värdebevarande.
• Bästa möjliga personskydd genom att minimera olycksrisker.
• Garantiskydd genom användning av originaldelar.

FÖRDELAR FÖR DIG SOM HANDELSPARTNER:

• Skyddar din mest värdefulla produkt: förtroende.
• Ett kompetensbevis med högt marknadsvärde.
• Minimerar garantiärenden.
• En tydlig ståndpunkt för hållbarhet och säkerhet.
• Du som partner får särskilda OilQuick-förmåner.

MaskinExpo
23-25 maj

Stoxa, Arlanda
Monter: 1933
Besök oss!

Clean System-partnerprogrammet riktar sig till OilQuick-handelspartners 
som vill skilja sig från konkurrenterna genom en ännu högre kvalitetsnivå. 
Med Clean System-certifieringen ger du som partner en tydlig signal om 
att du tar ansvar för din affär! 

För dig som slutkund innebär detta högre driftsäkerhet och garantiskydd 
genom användning av endast OilQuick originaldelar. Som kund kan du 
också känna trygghet i att dina maskinförare använder OilQuick helt 
igenom, med maximal säkerhet som resultat! 

Läs mer på oilquick.com

Ett certifierande partnerprogram för att skydda användarna 
och skapa förtroende för våra handelspartners. 

OilQuick PD 02-2019.indd   1 2019-05-02   16:46



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

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

Durable Performance 

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

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

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

Ni hittar även oss på facebook: www.facebook.com/pentruder samt  
Instagram: pentruder_official
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V id utvecklingen av den tredje generatio-
nen av Pentruders håltagningssystem 
var tillverkaren Tractive inte intresse-

rad av att göra några kompromisser. “När vi 
utformade planerna för den tredje generatio-
nens håltagningsmaskiner, kallat Pentruder 
HFi-systemet, definierade vi en uppsättning 
mycket tuffa mål”, säger Anders Johnsen, som 
leder Tractives produktutveckling. Ett mycket 
viktigt mål var att på bästa möjliga sätt respek-
tera kundernas önskemål om maskiner med 
lägre vikt utan att äventyra prestanda, produk-
tivitet och användarvänlighet.

 
UPPNÅ TUFFA MÅL
I strävan att nå alla de tuffaste målen måste 
Tractives utvecklingsgrupp uppfinna och de-
finiera ny banbrytande teknik. “Medan den 
nuvarande serien av Pentruder HF-produkter 
är de mest kraftfulla, pålitliga och mest pro-
duktiva maskinerna på marknaden, måste de 
nya HFi-maskinerna utvecklas från ett vitt 
papper, så att säga. Vi  överför i grund och 
botten ingen teknik från tidigare generations 
högfrekvens- eller hydrauliskt drivna maski-
ner. Varje koncept och detaljdesign måste 
förbättras betydligt och raffineras. Ett exem-
pel är den nya RS2-väggsågen, som uppfyller 
lagstiftningskrav, och inte tillåts väga mer än 

25 kg, vilket på många ställen är gränsen för 
enmansoperation.

I nära samarbete med våra nära utvecklings-
partners har vårt utvecklingsarbete brutit nya 
marker ifråga om motorer och deras design”, 
säger Johnsen. Nya specialkonstruerade moto-
rer och drivenheter ger den nya generationens 
Pentruder-maskiner ännu högre produktivitet, 
tillförlitlighet och användarvänlighet än föregå-
ende generation. I det nya HFi-systemet erbju-
der Tractive en sann modulbaserad framtidsin-
riktad plattform, där ett litet och lätt kraftpaket 
driver ett brett utbud av produkter.

 
KONSTRUERAT FÖR ATT HÅLLA
Tractive vill att såväl nya som äldre Pentruder-
maskiner ska fortsätta leverera på högsta möj-
liga nivå under många år framöver. “Det finns 
inget mer givande och tillfredställande än att 
ha en kund som lämnar in en tio eller till och 
med tjugo år gammal såg för service och se-
dan se kunden fortsätta att såga med samma 
utrustning efter servicen. Vi har precis samma 
designstrategi med det nya HFi-systemet”, sä-
ger Johnsen.

Tractive är ett relativt litet, familjeägt fö-
retag med en långsiktig strategi. Anders och 
Ingrid Johnsen, som startade företaget, har en 
lång historia inom håltagningsbranschen och 
sedan många år tillbaka arbetar även deras 
barn i företaget och driver den daglig verk-
samheten. Kristoffer Johnsen, företagets pro-
duktionschef säger: “Vi investerar tungt och 
sedan långt tillbaka kontinuerligt i avancerad 
produktionsutrustning för att möta den för-
väntade försäljningsökningen. Det har defi-
nitivt varit den rätta vägen att gå för Tractive 
att tillverka så mycket som möjligt internt i 
vår egen verkstad. På detta sätt kan vi hålla full 
kontroll på kvaliteten. En mycket viktig roll i 
kvalitetssträvandet spelar också vår kvalifice-
rade och motiverade personal. Med avancerad 
tillverkningsutrustning och förstklassig perso-
nal blir vår produktion mycket effektiv och till 
våra kunders fördel”, säger Kristoffer.

Marie Peil, marknadschef på Tractive, till-
lägger: “Ja, vi är väldigt nöjda med den riktning 
vi valt att arbeta efter under många år nu. Vår 
strategi är att satsa mycket på utveckling och 
fortsätta lansera innovativa maskiner för såg-
ning och borrning i betong och andra bygg-
nadsmaterial, med målet att underlätta hålta-
garens vardag”, avslutar Peil.

www.pentruder.com

Snart kommer Pentruders tredje maskingeneration HFi-systemet. 
Några smakprov visades på mässan Bauma och snart släpps 
första maskinen.

Nästa generation Pentruder kommer allt närmare

Från vänster Tractives marknadschef Marie Peil 
och ekonomichef Jenny Muda.

Made in Tractive, Borlänge.

Till höger Pentruder-programmets nestor, Anders Johnsen, 
i samspråk med Stefan Rabb, produktionstekniker.
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Nu har Atlas Copco bytt till dieselmotorer 
som uppfyller steg V-kraven i sin DrillAir-serie 
med mobila högtryckskompressorer. DrillAir-
kompressorerna används framför allt inom 
brunnsborrning och fundamenteringsborr-
ning. Serien innehåller flera stora kompressor-
modeller med drifttryck på 20–35 bar och 
flöden på 20,6–42 m3/min. Atlas Copco har 
dessutom försett serien med sin nya smarta 
Xc4004-styrenhet. Tack vare den tekniska 
utvecklingen av kompressorerna i kombina-
tion med prestandahanteringssystemet AirX-
pert 2.0 kan borrföretagen både minska ut-
släppsnivåerna från motorerna och förbättra 
driftsprestandan.

”Vår unika DrillAir-produktportfölj är 
mycket uppskattad av många borrföretag. 
Dels kan de lita på att våra kompressorer är 
driftsäkra, men dessutom har de vant sig vid 
deras enastående prestanda och låga ägande-
kostnad”, säger Hendrik Timmermans, Vice-
President Marketing för Atlas Copcos Portable 
Air-division. ”Nu har serien förstärkts ytterli-
gare med motorer som uppfyller steg V-kra-
ven, Xc4004 och AirXpert 2.0. Det betyder att 
operatörerna kan få jobben klara på rekordtid.”

STEG V-KOMPATIBLA
Nu kommer det att sitta en Scania-motor som 
uppfyller de senaste steg V-utsläppsgränserna i 
varje ny DrillAir-kompressor. 

Endast Y35- och V39-modellerna är undan-
tagna – de kommer att uppfylla de nya kraven i 
ett senare skede. De nya motorerna ökar Dril-
lAir-kompressorernas effektivitet med mellan 
3 och 4,5 procent.

I applikationer där bränslekostnaden beräk-
nas per borrad meter är det viktigt att ha mark-
nadens mest effektiva kompressorer för luft-
tillförseln till borriggarna. Atlas Copco nöjer 
sig inte med att införa motorer som uppfyller 
steg V-kraven. DrillAirkompressormodellerna 
V21 och H23 har Atlas Copcos senaste egen-
utvecklade kompressorelement – som ökar ef-
fektiviteten med ytterligare 2 procent.

Med det patenterade XPR-systemet (Exten-
ded Pressure Range) utökas dessutom tryck-
intervallet för Y35 DrillAir-kompressorn från 
15 upp till 35 bar. Därför går Y35-modellen att 
använda till en mängd olika applikationer och 
blir en favorit för uthyrningsföretagens genom 
sin potential att öka deras avkastning på inves-
teringen.

KONSTRUERAD FÖR DRIFTSÄKERHET
IP67-klassningen av DrillAir-seriens motorer 
gör det förbättrade och patenterade prestan-
dahanteringssystemet AirXpert 2.0 mer drift-
säkert. Färre kopplingar och en mer robust 
konstruktion skyddar systemet från vibratio-
ner och stötar. AirXpert 2.0 ökar produktivi-
teten, antingen genom att ge extra flöde eller 
genom att stabilisera flöde eller tryck.

Styrenheten Xc4004 har en sjutumsdisplay 
där användaren slipper växla mellan bilder och 
kan övervaka både tryck och flöde samtidigt. 
Användaren har också tillgång till en historik 
med 15 variabla parametrar för full kontroll. 
Dessutom gör OilXpert det möjligt att över-
vaka och justera oljetemperaturen och därmed 
förlänga livet på kompressoroljan. Något som 
ger en ännu bättre total ägandekostnad.

FÖR TUFFA APPLIKATIONER
Den nya IP67-klassade kompressorstyrenhe-
ten Xc4004 passar perfekt för tuffa borrappli-
kationer. Atlas Copco erbjuder även fjärrstyr-
ning via en sekundär skärm som kan anslutas 
till en borrigg. På så sätt kan operatörerna styra 
lufttillförseln till kompressorn direkt från an-
vändningspunkten.

En ytterligare trygghet är att kåpan har ett 
treskikts korrosionsskydd och är C3-certifierad 
efter att ha klarat 460 timmars saltsprutning. 
Slutligen tar DrillAir-kompressorerna upp 
mycket lite plats: både kompressorer och borr-
rigg får plats på en enda lastbil, vilket gör det 
enkelt att manövrera i svårforcerad terräng 
samtidigt som både transportkostnader och 
transporttid minimeras. 

Atlas Copco gör DrillAir-
kompressorerna mer effektiva

Redan 1993 släppte OilQuick det första 
fullhydrauliska snabbfästessystemet på 
marknaden, vilket revolutionerade bran-
schen och definierade vad som är dagens 
teknik. OilQuick har sedan starten sålt 
över 26 000 system vilket gör OilQuick 
klart störst på marknaden.

Med snabbfästets segertåg har även 
mångfalden av system ökat – och där-
med också risken för godtyckliga sys-
temkombinationer, som kan resultera i 
oförutsägbara problem.

OilQuick reagerar på den här utveck-
lingen med ett frivilligt Clean System-
samarbetsavtal.

“Tillsammans med handeln står vi 
upp för homogena systemlandskap – för 
att skydda användarna och skapa för-
troende för våra handelspartners. Clean 
System-partnerprogrammet riktar sig 
till OilQuick-handelspartners som vill 
skilja sig från konkurrenterna genom en 
utomordentligt hög kvalitetsnivå – från 
rådgivning för optimal användning till 
försäljning, uthyrning och after sales-
service. Med Clean System-certifieringen 
ger man en tydlig signal om att man tar 
ansvar för sin affär. Man blir en del av en 
växande intressegemenskap som främjar 
homogena systemlandskap”, berättar Jo-
han Lindqvist, säljchef på OilQuick.

Faktum är att något standardiserat 
gränssnitt för snabbfästen inte existe-
rar idag – och därmed inte heller någon 
universell kompatibilitet av system från 
olika leverantörer. Om man blandar 
systemtillverkare uppkommer ökad risk 
för slitage, felfunktioner och olyckor. 
OilQuick upplever att konkurrenter lo-
var 100% kompatibilitet med OilQuick-
produkter, vilket inte stämmer.

“Vi uppskattar konkurrens som mo-
tor för innovation, men vill samtidigt 
skydda våra produkters prestanda gent-
emot riskerna av en märkesövergripande 
blandad användning”, avslutar Johan.

OilQuick lanserar 
Clean System 
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höjdrivaren från Volvo
BERGKVARAS SILO GICK I BACKEN MED NYA       
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Älmby Entreprenad är lite av en doldis i rivningsbranschen men 
omsätter dryga 370 miljoner kronor per år och har 30-talet olika 
grävmaskiner i flottan. Nu är man först i landet med att plocka 
ner en silo på 34 meter med Volvos nya höjdrivare.
Text och foto: Carina Lundin 

L ikt en dinosaurie sträcker den sig mot 
himlen och sätter käftarna i betongen. 
Den specialutrustade höjdrivaren, en 

Volvo EC380EHR, på 55 ton jämnade på några 
veckor, den drygt 30 meter höga hamnsilon i 
Bergkvara, med marken. 

Älmby Entreprenad, var företaget som fick i 
uppdrag av Torsås kommun att riva den 65 år 
gamla silon, som de senaste decennierna en-
dast har fått stå symbol för svunna tider, utan 
något egentligt syfte.



höjdrivaren från Volvo
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FAKTA SILORIVNINGEN I 
BERGKVARA
Silon byggdes: 1955 som depå och mellanlag-
ring för säd
Totalentreprenad: Älmby Entreprenad AB från 
Älmhult
Uppdragsgivare: Torsås kommun
Högsta höjd: 34 meter
Ingår i rivningen: En magasinsbyggnad samt 
silon med 15 sammansatta torn och en huvud-
byggnad
Betongmassor: 5000 ton
Stål: ca 100–200 ton
Antal maskinenheter: En Volvo höjdrivare, 
EC380EHR, 55ton, med ett rivningsaggre-
gat med 26 meters räckvidd, samt en Volvo 
EC300E på 30 ton  
Samarbetspartners: AMW Industrisanering 

SILOFÖRVARING ETT MINNE BLOTT
Silons tid verkar vara förbi. De silor som fortfa-
rande finns kvar är ofta omdiskuterade. Vad ska 
göras med dem? En del vill ha dem kvar, som 
monument för en tid som var. Andra vill kon-
vertera dem för andra ändamål och en del tyck-
er att det enda rimliga är att plocka ner dem. 

Betongsilon, i hamnen i Bergkvara i sydös-
tra Småland, stod klar som sädesmagasin 1955 
och ansågs vara i för dåligt skick för att kunna 
byggas om eller renoveras till en rimlig kost-
nad. Efter många års diskussioner beslöt kom-
munpolitikerna att hela silon skulle jämnas 
med marken, för att man ska kunna gå vidare 
med de planer som finns, för att göra om den 
delen av hamnområdet till attraktiva boenden.

Älmhultsföretaget Älmby Entreprenad, drog 
igång arbetet med projektet i februari i år då 
saneringen av hela silobyggnaden påbörjades. 
Det kom att bli ett riktigt skitgöra, i ordets 
rätta bemärkelse. Det har hunnit passera några 

generationer av duvor som häckat i tornen 
under decennierna som silon har stått tom. 

Golven och trapporna var täckta av träck från 
duvorna. 

“Vi har framförallt sanerat hela byggnaden 
på PCB, asbests och PAH-papp”, berättar Jonny 
Nilsson, platschef och delägare i Älmby Entre-
prenad AB, när PD träffar honom några dagar 
innan rivningen ska påbörjas. 

“Saneringen i sig var inte särskilt komplice-
rad, men de 160 trappstegen med saneringsut-
rustning upp i trapptornet var rena gympasset 
för saneringspersonalen.” 

När saneringen var klar i slutet av februari 
startades den första rivningsetappen i projek-
tet. Till silon hörde en lägre magasinsbyggnad 
som under åren har använts för olika ändamål, 
senast som maskinhall. Till den delen använ-
des en Volvo EC300E, utrustad med en pulvri-
serare av märket NPK U-21 som direkt separe-
rade armeringsjärnet från betongen. 

Professionell Demolering besökte rivnings-
projektet i Bergkvara hamn, första gången, en 

Foto Sigrid Blomberg.



PROFESSIONELL
VIDEOPRODUKTION

FÖR DEMOLERING, BETONGHÅLTAGNING OCH GOLVSLIPNING

Vi kan bl a göra videor om produktservice, instruktioner, underhåll, på arbetsplatser,
för marknadsföring och företagspresentationer. Vi erbjuder professionell utrustning
och har lång erfarenhet av ovanstående industrier.

KONTAKT: contact@gogolabrothers.com / 0733305768 / www.gogolabrothers.com



Tomas Fransson på Älmby Entreprenad är den 
som kör höjdrivare vid silojobbet.

Maskinhytten går att tipp upp till 35% så att 
maskinisten enklare kan övervaka jobbet.

Den specialutrustade höjdrivaren Volvo EC380EHR lanserades 
under förra året. Älmby Entreprenads maskin är en av de första 
som levererades till den svenska marknaden.
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ÄLMBY ENTREPRENAD
Hemmahörande i: Älmhult
Omsätter: ca 370 miljoner, varav rivningsdelen 
står för 100 mkr 
Antal anställda: 103
Antal maskinenheter: ca 30 st
Övrigt: Företaget har funnits sedan 1998 då hu-
vudsysslan var att bedriva markentreprenader. 
För fem år sedan togs ett beslut om att man 
skulle utveckla rivningssidan och man öppnade 
kontor för rivning i Helsingborg och Älmhult. 
2018 omsattes drygt 100 miljoner kronor på 
rivningsentreprenader. Tilläggas bör också 
att Älmby Entreprenad har förvärvat Näsums 
Betonghåltagning och har på så sätt även blivit 
starkare på den sidan. Näsums omsätter 25 Mkr 
och sysselsätter 15 personer.
 

måndag, i slutet av mars, då det var dags att på-
börja rivningen av de tre första silotornen, i ett 
batteri av fem. Vi träffade då Tomas Fransson, 
maskinisten som med varsam hand, skulle se 
till att få ner hela silon, utan missöden tillsam-
mans med Magnus Rostedt, som körde den 
mindre grävmaskinen, en Volvo EC300E. 

Maskinmodellen, som användes till höj-
drivningen, lanserades av Volvo under förra 
året och är en av totalt tre maskiner i Volvos 
höjdrivarserie. En tre meter lång extrabom ger 
en total räckvidd på 26 meter. Underredet på 
maskinen kan breddas, för att ge extra stabi-
litet när maskinen jobbar på höga höjder. Det 
finns även motvikter, på fyra ton, inkluderade i 
totalvikten, monterade på maskinens motvikt. 
Den maximala verktygsvikten för den här ma-
skintypen ligger på tre ton. Betongsaxen, som 
användes för silorivningen, är en NPK s-16XCR 
på cirka 2,5 ton.

Första rivningsmorgonen blåser det “småspik” 
och regnskurarna avlöser varandra i hamnen. 

“Det här är ett kul och spännande projekt. 
Egentligen inga större konstigheter. Utma-
ningen är ju höjden och att vi ska se till att ing-
et av rivningsmaterialet hamnar i havet”, säger 

Tomas Fransson när han kliver ur maskinen 
efter att ha satt det första ”bettet” med saxen 
i ett av tornen 26 meter upp.

Det har blivit dags för morgonkaffet och vi 
sätter oss i personalboden, som är uppställd på 
hamnområdet. Rivningen av silon har varit en 
het potatis i kommunen under många år och 
nyfikenheten från lokalbefolkningen är stor. 

Utanför rivningsstaketet glider bilarna förbi i 
en strid ström och åskådarna står på rad, ut-
anför rivningsstaketet, när Tomas vecklade ut 
rivningsaggregatet mot skyn och satte saxkäf-
tarna i betongen, tidigt denna morgon. 

NERVÖST MED 
SÅ MÅNGA BLICKAR PÅ PROJEKTET? 
“Vi låter oss inte stressas av det. Vi gör vårt 
jobb och tar det lugnt. Det är bara roligt att det 
finns ett intresse kring rivningen och vad vi 
har förstått, så är majoriteten av befolkningen 
i kommunen för att silon rivs.

Tomas och Magnus har båda jobbat för 
Älmby Entreprenad i sex år. Tomas har varit på 
rivningssidan hela tiden och är den i företaget 
som är mest rutinerad på höjdrivaren. Magnus 
började på rivningssidan för ett år sedan och 
sedan dess har de två kollegorna hunnit med 
några projekt ihop. Ofta innebär rivningsjob-
ben bortajobb och husvagnsliv under veckorna 
och då är det viktigt att man trivs ihop.

“Tomas och jag funkar bra tillsammans och 
det är en stor fördel när man både ska jobba 
tillsammans och bo så nära inpå varandra”, 
menar Magnus. 
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Magnus Rostedt kör den mindre grävmaskinen, en Volvo 
EC300E.

De pålitliga rivningsverktygen som användes vid rivningen kom från NPK och svenska 
återförsäljaren Semab. Man har använt betongsaxar, pulveriserare och sorteringsgripar.

Så mycket ledighet på kvällarna brukar det 
dock inte bli. 

“Vi kör från sex på morgonen till sex på kvällen 
måndag till onsdag för att köra in halva torsdagen 
och hela fredagen. Det är lika bra att köra på när 
man ligger ute på jobb så här och sedan kunna åka 
hem i god tid på torsdagen”, säger Magnus.

När Professionell Demolering lämnade riv-
ningen på eftermiddagen den första rivnings-
dagen gapade de övre delarna på två av tornen 
tomma. Under veckorna som sedan följde, 
innan silon i Bergkvara helt och hållet jämnats 
med marken, följde PD rivningen genom ka-
meralinsen vid några olika tillfällen.

Älmbys tanke från början var att alltefter-
som tornen revs utifrån och in mot den hö-
gre huvudbyggnaden, som mätte 34 meter på 
höjden, skulle en ramp byggas upp av de rivna 
massorna, upp mot huvudbyggnaden. Den to-
tala höjden på rampen var tvungen att mäta 

åtta meter för att höjdrivaren skulle nå upp till 
toppen. Allteftersom rivningen framskred in-
såg man att massorna inte skulle räcka till att 
bygga en så pass hög ramp. Då gällde det att 
improvisera och hitta ett nytt sätt för att lyckas 
riva den högsta delen! Lösningen blev att ta dit 
en rivningsrobot av modellen Husqvarna DXR 
310, som lyftes upp på taket. Under några da-
gar jobbade den sig ner två meter, med hjälp 
av både hydraulhammare och sax. Massorna 
räckte till att bygga upp en sexmetersramp, så 
när detta var gjort kunde höjdrivaren ta över 
och plocka ner de resterande 32 metrarna.     

Ytterligare en utmaning dök, i ett tidigt 
skede upp, och Älmby Entreprenad fick lite av 
ett huvudbry när de skulle riva den stora järn-
balken som satt i taket på den överliggande 
bygganden på tornen. Den visade sig sitta som 
berg. Men med lite uppfinningsrikedom lycka-
des det till slut slita loss balken i ett stycke.

Tomas och Magnus var beredda på att allt 
inte skulle gå som på räls och att oroa sig i onö-
dan verkar inte ligga för någon av dem. De är 
båda lösningsorienterade och ser det som en 
del av tjusningen med jobbet – att aldrig riktigt 
veta vad som väntar och att få lösa situationer 
allteftersom de uppstår. Något som de fick 
känna på under rivningens gång lite då och då! 
Under nästan två veckor stod rivningen stilla 
eftersom en del till rivningsaggregatet gick 
sönder och behövdes beställas från utlandet. 

Trots det flöt rivningen på fint och sam-
mantaget tog det cirka fem veckor innan silon 
i Bergkvara helt var ett minne blott.

När vi sista gången besöker hamnen i Bergk-
vara återstår endast högar av betong, av det som 
i 65 år, varit byns siluett. Av de 5000 ton rivna be-
tongmassorna kördes 4000 ton iväg endast ett par 
mil bort för att användas som fyllnadsmaterial vid 
ett bygge. De resterande massorna gick på deponi.
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Jack Midhage AB är en av de ledande leverantörerna i Sverige av verktyg och maskiner 

för kapning, slipning och borrning. Verktygssortimentet består i huvudsak av diamant-

verktyg, hårdmetallsågklingor, tigersågblad, kapskivor och slipprodukter. 

Vi har expanderat kraftigt de senaste åren och har en mängd nya produkter som står 

inför lansering. Vi finns fyra ställen i Sverige; huvudkontor i Båstad, tillverkning/filial i 

Göteborg och filialer i Solna och Malmö. Vi är totalt 23 stycken i organisationen, varav 

7 st säljare från syd till norr och omsatte 2018 drygt 60,0 mkr.
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Gå gärna in och
läs fler nyheter 

och reportage på:

www.pdworld.com
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Det händer mycket i år på hydraulham-
marsidan ifråga om nya produkter. Inte 
helt otippat spelar mässan Bauma, som 

arrangerades i april, stor betydelse då många 
tillverkare passar på att släppa nyheter då 
mässan i sig ger lite extra uppmärksamhet. 
Den som besökte mässan i år vet att en oändlig 
mängd hammartillverkare ställde ut på mäss-
san. De flesta av dem är dock helt okända på 
den svenska marknaden. I PDs årliga hydraul-
hammarspecial kommer vi dock som vanligt 
att fokusera på de varumärken som sedan 
länge sålts på den svenska marknaden. I vanlig 
ordning har PD tillfrågat landets återförsäljare 
om deras nyheter och en ganska stor andel har 
svarat.

ARDEN EQUIPMENT
Vad PD erfar har franska hydraulhammartill-
verkaren Arden Equipment ingen representa-
tion i Sverige, i alla fall inte om man studerar 
tillverkarens hemsida. Dock har Arden Equip-
ment sålts på den svenska marknaden under 
många år. Företaget Andersen Contractor 
hade under många år agenturen. Nytt från Ar-

Världen består av hundratals tillverkare av hydraulham-
mare men i Sverige finns en knapp handfull märken och 
några av dem starkare än andra. Här är deras nyheter i 
PD Hydraulhammarspecial för 24:e gången.

HYDRAULHAMMAR-
SPECIAL 2019
PDs

den Equipment vad gäller deras hydraulham-
marserier är att man nu utrustat även sin ham-
mare med den kända Arden Jet-teknologin. 
Arden Jet är ett dammbekämpningssystem 
bestående av, på verktyget, integrerade mun-

stycken som effektivt sprider en vattendimma 
exakt där dammet uppstår när verktyget är 
i arbete. Det var 2016 som Arden Equipment 
lanserade Arden Jet på några av sina rivnings-
verktyg och från och med Bauma i år så finns 
alltså Arden Jet även på hydraulhammarna. 
Arden Equipment var först med att fabriks-
tillverka verktyg med ett integrerat damm-
bekämpningssystem. Arden Jet finns idag på 
Arden Equipments hammarserier i vikter från 
0,8 till 100 ton. Systemet är särskilt användbart 
inom rivning, anläggningsjobb och i stenbrott.

www.arden-equipment.com

BM HAMMAREN
Beck Maskin Sverige AB har sedan ett antal 
år tillbaka sålts BM Hammaren som tillver-
kas av koreanska företaget AJCE. BM Ham-
maren har med framgång sålts på den norska 
marknaden av Beck Maskin Norge och finns 
nu alltså i Sverige också. Enligt Beck Maskin 
Sverige ABs Cecilia Bergfelt är volymökningen 
i Sverige formidabel. “Vi är mycket nöjda med 
BM Hammaren som håller en hög kvalitet och 
därför lämnar vi två års garanti på hammaren”, 
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säger Cecilia. BM Hammaren finns i 12 olika 
modeller. Den minsta hammaren, BM100M, 
väger 113 kg och är avsedd för bärare på 800 
kg till 2500 kg till den största BM Hammaren, 
BM 1000M på 2279 kg för bärare mellan 25 till 
30 ton. Tillverkaren AJCE är en av åtta olika 
fabriker som tillverkar allt internt i Korea vilket 
borgar för kvalitet. De flesta andra koreanska 
tillverkare brukar outsourca sin tillverkning 
vilket innebär att man köper in komponenter 
från andra producenter och sätter samman.  

www.beckmaskin.se

BROKK-HAMMAREN
Förra året lanserade Brokk sin egen serie av 
hydraulhammare, BHB-serien. Serien består 
av åtta modeller. Från den 50 kg lätta BHB 55 
optimerad för den kompakta rivningsroboten 
Brokk 60, upp till den 700 kg tunga BHB 705 
för Brokk 500 och den helt nya Brokk 520D. 
Brokk 60 kommer så småningom fasas ut då 
den ersatts av nya Brokk 70 som lanserades på 
Bauma. Precis som för Brokks rivningsrobo-
tar, är kraft- till viktprestanda även en viktig 
aspekt för de nya hydraulhammarna. Brokks 

hammare är lätta och kompakta, men ändå 
lika kraftfulla som tyngre hammare från andra 
leverantörer.

De nya hydraulhammarna från Brokk 
matchas perfekt med sin respektive rivnings-

robot. Hammaren och rivningsroboten är kon-
struerade för att ge maximal prestanda tillsam-
mans, vilket skapar förutsättningar för att få ut 
ännu mer rivningseffekt från Brokks maskiner.

www.brokk.com
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NYA HAMMARE 
FRÅN CATERPILLAR
Nya Cat GC S-serie är topp-
monterade hydrauliska, tysta 
hammare från Caterpillar Work 
Tools. Serien omfattas av model-
lerna H115 GC S, H120 GC S, H130 
GC S och H140 GC S som är speci-
ellt konstruerade för grävmaskiner 
med arbetsvikter från 13t till 40t. De 
nya modellerna GC S-serien kom-
binerar optimala viktförhållanden 
med enkel design för att säkerställa 
pålitlig prestanda, mångsidighet, an-
vändarvänlighet, bekvämt underhåll 
och kostnadseffektivitet inom en 
rad applikationer, inklusive bygg-, 
rivnings-, stenbrotts- och gruvjobb. 
Som en paketlösning finns Caterpil-
lars konstruerade hydrauliska kits för att 
ge en exakt hammare till maskin passande 
för Cat-modeller, vilket garanterar optimal 
prestanda. Eliminering av tomslag skyddar 
hammaren genom att minska intern spän-
ning och värme, vilket resulterar i lägre 
totala ägandekostnader och driftskostna-
der. Som en standardfunktion har GC S-
serien hammare ett skyddande, inneslutet 
hölje, utformat för att sänka ljudnivån för 
operatören såväl som för den övergripande 
arbetsplatsen. Hammarnas toppmonterings-
design ökar slagkraften genom att säker-

ställa att hammarkraften och 
stötkraften är konsekvent i 
linje. Toppmonteringen ger 
också ett större arbetsom-
råde och förbättrar syn-

ligheten för operatören. 
I Sverige säljs Cat Work 
Tools hammare av Pon 

equipment.
www.pon-cat.com

EPIROC
Lagom till Bauma lansera-
des en ny tunnelversion av 

Epiroc Solid Body hammare.
Epiroc har utvecklat app-

likationsspecifika versioner av 
sina hammare SB 302 och SB 
452 för de tuffa utmaningarna i 
gruv- och tunnelarbeten. Ham-
marna är konstruerade för bä-
rare mellan 4,5 till 13 ton och 
har en ny kolv i rostfritt stål 
som ger längre livslängd. Andra 

förstärkningar av hammarna 
har också införts för att öka 
hammarnas livslängd i tuf-
fa förhållanden. Särskilda 

funktioner för att hindra 
damm och skräp att ta sig in i ham-
maren inre har också applicerats.

En annan stor nyhet som kom 
förra året är att Epirocs EC hammare 

får ett uppgraderat hölje 
som bland annat gör 

att hammaren blir lättare 
att serva och billigare att äga. 
På modellerna EC100-EC155 
med en arbetsvikt på 800kg till 
2600kg görs hålet i bottenplat-
tan på höljet större så att den 

flytande bussningen kan dras ut 
nedåt utan att separera slagverket 

från höljet. 
Detta gäller specifikt modellerna 

EC100, EC120 och EC135 samt 
EC140, EC150 och EC155 som dess-
utom får förstärkta tänder och si-
doplattor längst ned. 

Nils Almkvist som är Epirocs 
försäljningschef på hydrauliska 
tillbehör i Sverige berättar att EC-

sortiment ger ett bra prisförhållande till 
prestanda med den pålitlighet som använ-
daren förväntar sig av en Epiroc-hammare. 
“Med många funktioner blir dessa ham-
mare till hållbara arbetsredskap som ger 
operatören bra resultat i alla brytningsupp-
gifter”, berättar Nils.

Andra egenskaper är EC-seriens hybrid-
teknik med en integrerad kolvackumulator 
med kvävgas som ger konstant hög slagen-

ergi, säker start och jämn drift. Hammarna 
har beteckningen VibroSilenced Plus som 
innebär upphängning i icke-metallmaterial för 
att isolera slagmekanismen från hammarkrop-
pen och försegling av alla öppningar för att 
minska buller- och vibrationsnivåerna. Vidare 
innebär att hammarens inbyggda reglerventi-
len och EnergyRecovery-systemet ger 
optimal effektivitet med lägre vibra-
tionsnivå. EC-hammarna är gjutna i 
ett block vilket ger en kombinerad 
cylinder- och verktygshållarsektion 
som därmed innebär att inga sido-
bultar behövs för extra säkerhet. 
Cylinderfodret är utbytbart för kost-
nadseffektiva reparationer.

Hammarna har så kallad slag-
kammarventilation genom att den 
inbyggda backventilen minskar 
mängden damm som sugs in runt 
verktyget och i slagkammaren.

Steglängden i kombination med 
startlägesventilen gör att operatören 
kan justera hammarens driftsläge 
efter användningen för att få opti-
mal prestanda.

EC-hammarna kan som tillval 
förses med ContiLube II som är ett 
självsugande automatiskt smörjsys-
tem som minskar fettförbrukningen 
och ger kontinuerlig smörjning. 
Hammarna slitbussning är enkelt 
utbytbar tack vare att det är en fly-
tande mejselbussning i full längd 
gör att det går snabbt att byta med 
standardhandverktyg.

En annan nyhet värd att nämna i sam-
manhanget även om det var ett tag sedan 
den lanserades är Epirocs patenterade IPS-
system som tar hydraulhammaren till en ny 
nivå.

Nyheten kom 2018 och innebär att många 
av Epirocs riggmonterade tunga hydraulham-
mare nu är utrustade med det patenterade 
IPS-systemet (Intelligent protection system). 
Detta helt automatiska  system kombinerar 
Epirocs populära  AutoControl- och StartSe-
lect- funktioner och ger enklare, effektivare 
och mer ekonomisk drift än någonsin tidigare. 
IPS gör brytningsprocessen ännu enklare för 
användaren genom automatisk anpassning 
av hammarens driftbeteende till alla arbets-
förhållanden. Drifttiden ökar, eftersom IPS, 
med dess helautomatiska funktionalitet, inte 
kräver någon åtgärd eller reaktion från använ-
daren och därför förekommer inga avbrott i 
arbetsprocessen.

Epirocs hydraulhammare säljs förutom 
genom Epirocs egen organisation också via 
svenska generalagenten Maskinia AB som i sin 
tur har ett antal egna sälj- och servicekanaler.

www.epiroc.com
www.maskinia.se

FURUKAWA ROCK 
DRILL UTÖKAR FXJ-SERIEN
Furukawa Rock Drills FXJ-serie av hydrau-
liska hammare är det synergistiska resultatet 
av mer än 50 års erfarenhet och kontinuerlig 
utveckling i kombination med dagens tek-
nik. PD har bevakat seriens utveckling många 
gånger under åren. Två nya modeller intro-
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BESÖK WWW.DROME.SE FÖR MER INFORMATION

•1-FAS
   •TORRBORRNING

     •HANDHÅLLEN
       •AVSTÄNGNINGSBAR SLAGFUNKTION

         •REKOMMENDERAD BORRDIAMETER 30-200MM

•1-FAS
   •TORRBORRNING + VÅT

     •HANDHÅLLEN
       •AVSTÄNGNINGSBAR SLAGFUNKTION

         •REKOMMENDERAD BORRDIAMETER 35-250MM

•1-FAS
   •TORRBORRNING + VÅT

     •AVSTÄNGNINGSBAR SLAGFUNKTION
       •REKOMMENDERAD BORRDIAMETER 50-300MM

         •STARK OCH PÅLITLIG

•1-FAS
   •STARK OCH PÅLITLIG

     •ROBUST KONSTRUKTION
       •STARKT VRIDMOMENT

         •REKOMMENDERAD BORRDIAMETER 30-400MM
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ducerades vid Bauma 2019, 
FXJ225 och FXJ1070. En av 
åtta FXJ-modeller, FXJ1070, 
ersätter F100XP. Den nya mo-
dellen lägger till halvt ton i vikt 
och betydligt mera slagkraft, så-
väl som hållbarhet och den lägsta 
ägandekostnaden i serien. Tack 
vare förbättringar av sina så kalla-
de in-linersystem och olika andra 
patenterade lösningar erbjuder 
de nya FXJ-hammarna ett ökat 
viktförhållande. En viktreduce-
rad hammare med högre slag-
kraft ger större brytkraft, med 
mindre underhåll med minimalt 
driftstopp och enkel hantering. 
En ökad bredd i oljeflöde gör att 
hammaren kan användas med 
större bredd avseende grävma-
skinstorlekarna.

En ny monoblockdesign 
eliminerar behovet av bul-
tar, vilket resulterar i högre 
prestanda och mer stabilitet. 
FXJ-seriens smala design som 
ökar effektiviteten gör den 
idealisk för användning i 
rivningssammanhang eller 
som produktionshammare 
vid stenbrott. Både ljud och vibra-
tioner reduceras också med det 
nyutvecklade dämpningssystemet. 
Den höga produktionskvaliteten i 
kombination med den nya monob-
lockkonstruktionen och nyutveck-
lade stånghållare gör att enskilda 
komponenter varar längre, vilket 
kraftigt minskar de totala under-
hållskostnaderna. De nya modellerna erbjuder 
de standardfunktioner som finns på Furuka-
was tidigare hammare, såsom eliminering av 
tomslag, justerbar kolvslag, anslutningar för 
ett centralt smörjsystem och undervattensar-
beten, damm- och smutsskyddad och många 
fler egenskaper. I Sverige säljs Furukawas ham-
mare sedan många år tillbaka av Amas Svenska 
AB i Enköping.

www.amas.se

KINSHOFER KÖPER ITALIENSKA 
HAMMARTILLVERKAREN HAMMER
Kinshofer kanske inte är ett namn som är så 

känt i Sverige 
men är en stor 
aktör i många 
andra länder 

genom bland an-
nat sin tillverkning 
av verktyg för riv-
ning och återvin-
ning. Bolaget har 
ett nära samarbete med 
bland annat nederländska 
Demarec och nyligen för-
värvade Kinshofer den ita-
lienska hammartillverkaren 
Hammer som ligger i den 
tillverkartäta regionen Mol-

fetta intill Bari där Indeco 
har sitt huvudkontor och fa-

brik. Det kanske inte är bekant 
för alla men bland annat Kinsho-

fer, Demarec och Brokk ägs av det 
svenska bolaget Lifco.

www.kinshofer.de
 

NY MINIHAMMARE 
FRÅN INDECO
Indeco är Italiens största hammartill-
verkare och företaget grundades för 43 
år sedan. Bolaget har en mycket stark 
position på hemma marknaden men 

nära hälften av produktionen exporte-
ras. Förutom Europa är USA en viktig marknad. 
På Bauma lanserades en rad olika hydrauliska 
verktyg för rivnings- och återvinningsmark-
naderna. Man passade på att utvidga sin serie 
av små hydraulhammare genom lanseringen 
av minihammaren HP 100. Som företages VD, 
Michele Vitulano, uttryckte det: “HP 100 är den 
lilla hammaren med det stora uttrycket”. HP 
100 är den minsta hammaren i serien men hål-
ler trots det en imponerande avverkningstakt. 
HP 100 har utvecklats för minigrävare i vikter 
mellan 700 till 800 kg och är perfekt för jobb i 
trånga och känsliga områden. Utmaningen för 
Indeco var att utveckla en hammare som kla-
rade av att arbeta kraftfullt med ett lägre olje-
flöde. Och tillverkaren lyckades nå de mål som 
hade satts upp i utvecklingsarbetet. Man har ut-
vecklat en hammare som har ett oljeflöde på 15 
liter och uppåt med maximal hydraulisk effek-
tivitet trots att hammaren väger under 60 kg. 
Resultatet av utvecklingsarbetet blev HP 100, 
en hammare med med större ståldiameter än 

hammare i samma klass 
och med en häpnads-

väckande energi per slag 
vilket minskar rivnings-
tiden och garanterar hög 
produktionstakt. I Sverige 
säljs Indecos hydraulham-

mare av återförsäljaren An-
dersen Contractor.

www.andersen-contractor.se

FRAMGÅNG FÖR 
MONTABERTS SC 
36-HAMMARE
Montabert SC 36 har rönt 

stor uppskattning tack vare sin 
effektivt slutna och isolerade 
hammarkropp för att minimera 
skadliga vibrationer, minska bul-
ler, begränsa jobbstörningar och 
skydda viktiga hammardelar från 
damm och skräp. Hammaren är 
konstruerad för användning med 
kompaktlastare, traktorgrävare och 

minigrävare som väger mellan 1 och 
15,5 t. SC 36 som producerar 1550 slag 

per minut och har en arbetsvikt på 365kg och 
en slagenergi på 4448N.

SC-serien är mycket tolerant mot bak-
tryck och är kompatibel med alla befintliga 
hydrauliska system med användning av in-
tern tryckreglering. En enkel "plug and go" 

DEMOLERINGSUTRUSTNING
NPK står för hög kvalitet och prestanda. Vi levererar pålitliga 
och slitstarka verktyg till rivningsbranschen. 
I sortimentet hittar du: 
• Hydraulhammare • Betongkrossar 
• Betongsaxar • Kompaktorer 
• Stålsaxar • Demoleringsgripar WWW.SEMAB.ORG

HEAVY DUTY!
 MER KRAFT – MINDRE OLJUD

NPK HYDRAULHAMMARE GH-SERIEN
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själva slaget och den nya PH-serien har ett 
lägre gastryck i gaskammaren vilket gör ham-
maren mera lättdriven. Spetsbussningen be-
står av endast en lång bussning som enkelt kan 
bytas ut för hand vilket förenklar underhållet 
av hammaren. Förutom den nya hammarse-
rien lanserade NPK en rad andra hydrauliska 
rivningsverktyg på Bauma som vi återkommer 
om i nästa utgåva av PD. I Sverige säljs NPKs 
produkter av företaget SEMAB, Skandinaviska 
Entreprenadmaskiner AB.

www.semab.org

RAMMER/SANDVIK
Ett företag som tagit återförsäljarskap, service, 
reparation och det bästa för kunden på allvar 
är Rammers svenska återförsäljare Göteborgs 
Hammarservice i Hisings Kärra strax utanför 
Göteborg. Göteborgs Hammarservice är ett fa-
miljeföretag som arbetat med hydraulhamma-
re sedan 40 år tillbaka. Företaget säljer, servar 
och reparera nya och begagnade hydraulham-
mare av alla typer av varumärken. Men man är 
förstås experter på just Rammer som man är 
återförsäljare för. Företaget säljer både nya och 
begagnade Rammer. Förutom att man är auk-
toriserad återförsäljare och serviceverkstad för 
Rammer/Sandvik har man även ett stort lager 
av spet till de flesta Rammer-modellerna och 

även andra varumärken. Huvudkontor och ny 
verkstad är belägen i Orrekulla Industriom-
råde intill E6:an på Hisingen men med sina 
servicebilar täcker man in halva Sverige. “När 
kunden behöver oss finns vi på plats”, säger 
Robin Andersson på Göteborgs Hammarser-
vice. Vad gäller nyheter från Rammer så fram-
håller Robin Rammers Excellence Line som 
hänger ihop med att Rammer fyller 40 år. Man 
har uppgraderat och uppdaterat sin Excellence 
Line vilket är en uppföljning av lanseringen av 
Performance Line under 2018.

En av huvuddragen i den nya linjen är att 
säkerheten är endemisk för driften av inter-
vallet, oavsett om hammaren används i ett 
stenbrott, på rivningsprojekt, tunnel eller nå-
gon annan applikation. För att förstärka detta 
engagemang har alla modeller reflekterande 
klistermärken som påminner användarna om 
vikten av att arbeta säkert, och att hjälpa kol-
legor att göra detsamma.

En av de viktigaste egenskaperna hos Excel-
lence Line är Rammers utvecklade Ramdata, 
RD3 som är et fjärrövervakningssystem, som 
sägs vara det första av sitt slag på hammare. 
RD3 använder “My Fleet” telematiktjänst för 
att spåra och övervaka användning av utrust-
ning i maskinflottan utan att behöva gå till en 
webbplats för att samla in data, vilket gör den 
idealisk för återförsäljare, uthyrningsföretag 
och operatörer. Det här molnbaserade syste-
met gör att hammarna kan ses och övervakas 
i Google Maps.

De viktigaste fördelarna med systemet är att 
det gör det möjligt för ägare och chefer av ma-
skinflottor att veta exakt var deras utrustning är 
och hur den används och mår. Detta underlät-
tar bättre affärsbeslut genom att tillhandahålla 
förbättrad säkerhet och optimerad lokalisering 
av maskiner och verktyg, samtidigt som det 
möjliggör ökad applikationskunskap och ope-
ratörsutbildning, allt som uppnås via GPS-data. 
Detta hjälper verktygen att bidra till ägarens 
övergripande lönsamhet och effektivitet.

Excellence Line återspeglar vidare Ram-
mers ökade kundfokuserade genom en mängd 
nya funktioner. Exempelvis den nedre verk-
tygsbussningens rotation och möjligheten till 
byte i fält ökar livslängden på verktyget, vilket 
bidrar till minskade driftskostnader. Detta 
återspeglas vidare genom användning av två 
verktygshållarstiften som ökar verktygets och 
stiftens livslängd, samt ökar livslängden på 
verktygsbussningarna. En IBP av/på-knapp är 
monterad på ventilkroppen vilket möjliggör 
lätta fältjusteringar (modell 2577E och uppåt). 
Separata smörjkanaler från ventilkroppen till 
övre och nedre verktygsbussning ökar dess-
utom livslängden för verktyg. Jobbar du med 
hydraulhammare och har vägarna förbi Hising 
Kärra, titta in till Göteborgs Hammarservice. I 
ett kommande nummer av PD publiceras ett 
mera fullödigt reportage om bolaget.

www.rammer.com
www.hammarservice.se

-process innebär att inga extra komponenter 
eller komplicerade justeringar behövs. SCs 
hydrauliska fördelning justerar automatiskt 
arbetstrycket för hammaren, vilket möjliggör 
optimal funktionalitet. Med få slitdelar, och 
inga slipsstänger för förenklat rutinunderhåll, 
är SC-hammaren också kompatibla med alla 
snabbkopplingar och uppfyller alla anpass-
ningskrav för olika bärare. Montabert säljs i 
Sverige av företaget DL Maskin AB i Falun.

www.montabert.com

NPK SLÄPPER 
NY SERIE SMÅ HAMMARE
Japanska tillverkaren NPK, känd för sin höga 
kvalitet i sina rivningsverktyg, släpper nu en ny 
serie av små hammare kallad PH-serien. Serien 
finns idag i sex modeller från 94 till 465 kg, ex-
klusive fäste, för bärare mellan 1 till 12 ton. Vik-
terna för hammarmodellerna i den nya serien 
är lägre än föregångarna men med bibehållen 
samma höga slagkraft. Hammarna är bygda 
utan sidobultar och har försetts med ett helt 
nytt ventilsystem. Hammarna i PH-serien kan 
enkelt justeras med eller utan tomslagskydd. 
NPK använder samma teknik som tidigare 
med endast komprimerad gas som genererar 



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. 

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

pullman-ermator.se

SOMMAREN ÄR HÄR. 
TA ETT ANDETAG 

OCH NJUT.

VILL DU PROVKÖRA? 
HÖR AV DIG SÅ KOMMER 
VI FÖRBI.
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“När man har arbetat i samma bransch i 
över 30 år vet man genast om en produkt 
är bra eller i detta fall, riktigt bra”, säger 
Ulf Dolfei, VD på AMAS Svenska AB, som 
stolt kan meddela att de förvärvat agen-
turen för Rotastar siktskopa.

Redan från starten 1987 har AMAS ar-
betat med sållande och siktande verktyg. 

“Siktning av massor har alltid varit 
komplicerat, du ska ha ett verktyg som 
kan hantera en mängd olika material 
med alla dess olika egenskaper. Vi pra-
tar om att få ut ett önskvärt resultat från 
massor som kan vara allt från blött, torrt, 
hårt, mjukt och kletigt.

För det första vill man få ut ett bra ma-
terial, för det andra måste det gå snabbt 
och för det tredje ska det vara enkelt för 
operatören, då får man en bra ekonomi i 
det. Rotastar siktskopa fixar allt detta tack 
vare sin unika konstruktion”, säger Ulf.

Det unika med Rotastar siktskopa är 
dels den extremt stora ovalformade sikty-
tan, i ett steg får man med sig en väldigt 
stor volym. Men framförallt är det sikts-
tjärnorna som roterar och siktar materia-
let, de är som namnet antyder stjärnfor-
made och tillverkade i polyuretan vilket 
gör dem oerhört slitstarka och effektiva 
men framförallt ger det en bra ekonomi 
för entreprenören då de är väldigt billiga 
att producera.

Skopan finns för närvarande i 8 mo-
deller för basmaskiner från 2,2 till 25 ton. 
Premiärvisning och demonstration blir 
på MaskinExpo den 23-25 maj.

”Vi är väldigt upprymda över att få visa 
och demonstrera skopan på MaskinExpo, 
det kommer bli ett lyft för hela markna-
den. Matthew, skopans uppfinnare kom-
mer även han att finnas på plats och svara 
på frågor för den som är djuptekniskt in-
tresserad”, avslutar Ulf.

Nu har AMAS 
hittat den rätta 
siktskopan

OilQuick är världsledande leverantör av 
fullautomatiska snabbfästessystem för gräv-
maskiner, hjullastare, kranar och material-
hanteringsmaskiner. OilQuicks snabbfästen 
möjliggör sekundsnabba och säkra byten av 
hydrauliska redskap direkt från förarhytten. 
OilQuick har varit på marknaden i mer än 25 
år och sålt mer än 26000 system runt om i 
världen.

För åttonde gången ställde företaget ut på 
den internationella entreprenadmaskinmäs-
san BAUMA 2019 i München i april i år. Bau-
ma var som vanligt fullt av nyheter något som 
också återfanns i OilQuicks monter.

FPG
OilQuick har utvecklat ett system kallat ”Front 
Pin Guide” (FPG), som möjliggör en centrerad 
och säker instyrning av fästet i redskapsgrin-
den och säkerställer därmed en stressfri ihop-
koppling av el- och oljekopplingar. FPG har 
testats i fält under mer än 18 månader med 
mycket bra resultat. Testerna visar att man får 
en förbättrad förcentrering vid koppling av el- 
och oljekopplingar, vilket ger en ökad livslängd 
på kopplingarna. Man räknar med att den nya 
patentsökta produktförbättringen skall betyda 
ökad driftsäkerhet och lägre underhållskostna-
der för OilQuick-användarna.

OQLS BLIR ÄNNU SÄKRARE
OilQuick arbetar mycket aktivt på att kunna 
leverera de säkraste snabbfästessystemen på 
marknaden. 

Sedan fem år erbjuder man sina kunder 
det elektroniska övervakningssystemet OQ-
LockSupport (OQLS), som, enligt OilQuick, är 
marknadens mest avancerade säkerhetssystem 
för grävmaskiner. OQLS guidar föraren ige-
nom hela redskapsbytesprocessen, standardi-
serar manövreringen av låsfunktionen och ger 
föraren information via en hyttpanel. OQLS 

finns även för två snabbfästen i så kallat ”Sand-
wichutförande”, det vill säga, över och under 
tiltrotatorn.

Nu har OilQuick även tagit fram en innova-
tiv Fallsäkring, OQSH och en mekanisk låsin-
dikator, MRL, som premiärvisades i företagets 
Bauma monter. 

OQSH förhindrar farliga tapp av redskap 
runt maskinen. Vid slarvig eller felaktig kopp-
ling av föraren så fångar OQSHs säkerhets-
krokar redskapet i alla lägen. Man kan jämföra 
OQSH med ett säkerhetsbälte i en bil, som au-
tomatiskt träder i kraft vid tillbud och risk för 
personskada.

OilQuicks MRL-system är en mekanisk lås-
indikator som ger föraren klart besked om fäs-
tets låskolvar är i låst eller olåst läge. OilQuick 
understryker att MRL visar att redskapet är 
riktigt kopplat och låst endast när låskolvarna 
är i rätt position under grindaxeln.

OQLS, OQSH och MRL är säkerhetslös-
ningar som kan användas fristående från 
varandra eller i olika kombinationer med 
varandra. OilQuick är det enda företaget på 
marknaden som kan erbjuda detta breda ut-
bud av säkerhetslösningar.

Andra produktnyheter som OilQuick vi-
sade upp på Bauma var en nyutvecklad 17-po-
lig vertikalmonterad V90 Elkontakt. Den nya 
kontakten möjliggör samtidig körning av två 
separata canbussystem och styrel på samma 
kontakt. Man introducerade också special-
fäste OQRail för spårbundna grävmaskiner. 
Fästet har plats för åtta oljekopplingar plus 
två stycken vertikala elkopplingar. Men inte 
nog med detta, OilQuick visade också det 
kraftigt förbättrade fästessystemet OQC för 
pendlande redskap. Fästena finns i två stor-
lekar, OQC65 och OQC70/55 med maximal 
lyftkraft 20 ton respektive 30 ton passande för 
materialhanterare.

www.oilquick.se

OilQuick presenterade 
produktnyheter på BAUMA
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I februari blev OilQuick, som första företag i Gäv-
leborg, certifierade som ett Great Place to Work-
företag. 

Som en fortsättning på detta har man nu blivit 
utnämnda till Sveriges Bästa Arbetsplats och ham-
nade på 25 plats i klassen Medelstora organisationer 
50-249 medarbetare.  Alla som uppnått Great Place 
to Work-certifieringen blev inbjudna till en galakväll 
på Cirkus i Stockholm den 27 mars i år. Sveriges 25 
bästa arbetsplatser skulle koras och kvällen bjöd på 
3-rätters middag med musik och underhållning. 
OilQuick tog hem en av de 25 troféerna som Sveri-
ges Bästa Arbetsplats! 

 “För oss betyder denna utmärkelse oerhört 
mycket. Det är ett kvitto på att vi gör saker rätt, att 
våra medarbetare trivs på jobbet och att vi har kul 
tillsammans. Det är viktigt också för att locka nya 
medarbetare”, sa Henrik Sonerud, VD och delägare 
i OilQuick AB. 

“En framgångsrik arbetsplatskultur och ett högt 
engagemang är ingenting som kommer av sig självt. 
Det kräver att ledningen förstår att prioritera med-
arbetarna, det kräver investeringar och det kräver 
tid, men vi vet att det lönar sig. Mår man som med-
arbetare bra presterar man bra, och då går också fö-
retaget bra. 

Vi i ägarfamiljen förstår värdet av detta och är 
därför också beredda att satsa det som krävs. Resul-

tatet ser vi nu. Att uppnå Great Place to Work-cer-
tifieringen och att vinna utmärkelsen Sveriges Bästa 
Arbetsplats är något som alla medarbetare kan vara 
stolta över”, tillade Henrik.

GREAT PLACE TO WORK-CERTIFIERING
För att bli Great Place to Work-certifierade ska 
minst 70% av medarbetare uppleva att man jobbar 
på en utmärkt arbetsplats. Den siffran passerade 
Oilquick med råge och hamnade på 91%. Hela 99% 
är stolta över att berätta för andra var de jobbar. Pro-
centsiffrorna är en sammanställning av ett antal frå-
gor som varje medarbetare måste svara på anonymt 
i en webbaserad utvärdering.

Förutom medarbetarnas utvärdering måste 
man också uppfylla en rad krav på kulturskapande 
aktiviteter. Företagets sätt att organisera och leda 
samt hur man når organisatoriska mål utvärderas 
också.

“Engagemang är en förutsättning för framgång 
idag och för oss betyder dessa två utmärkelser oer-
hört mycket. Att vi nått hela vägen är både våra 
medarbetares och ledningens förtjänst. Tillsam-
mans är vi alla ambassadörer, tillsammans utgör vi 
vår kultur och kompetens. Kort och gott – Det är vi 
tillsammans som utgör OilQuick. Detta är vårt ge-
mensamma pris”, kommenderade Malin Lindqvist 
som är HR-chef vid OilQuick AB.

OILQUICK 
A Great Place to Work
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Betongborrargruppen
RELITA OCH        

Nöjda köpare och leverantör. Från vänster Magnus Engvall, Arbetschef håltagning, 
Tony Westman, Arbetschef rivning och sanering, Marcus Ahlgren, säljare Husqvarna 
Construction Products och Fredrik Ohlsson, Arbetschef rivning och sanering.

När Relita förvärvade Betongborrargruppen, GUJA och Demolit tillförde man dryga 
350 Mkr i omsättning men framförallt en hel massa kunnande inom rivning och håltag-
ning. Med en knivskarp strategi och hög investeringstakt siktar Betongborrargruppen 
Relita AB på att bli marknadsledare i Mellansverige. Nyligen förvärvade man fem nya 
rivningsrobotar från Husqvarna.

Inom den svenska rivnings- och håltagnings-
branschen händer saker. Nya bolag bildas 
och välkända aktörer köps upp och slås sam-

man med andra. Betongborrargruppen Relita 
AB i Veddesta är ett bra exempel på det senare.

BETONGBORRARGRUPPEN RELITA AB, 
EN STARK AKTÖR I MELLANSVERIGE
Med jämna mellanrum har PD bevakat utveck-
lingen inom bolaget Betongborrargruppen, 
förkortat BBG. För några år sedan rapporte-
rade vi exempelvis om deras gigantiska arbete 
vid ombyggnationen av Stockholm Centralsta-
tion. BBG har en lång och spännande resa. Allt 
började 1997 då Hans Pettersson och Anders 
och Maria Jäderholm startade Betongbor-
rarn i Sollentuna. Efter några år slogs bolaget 
ihop med ett riv- och håltagningsföretag i 
Kungsör som ägdes av Håkan Ahlm och An-
ders Jäderholm. Nästa steg i utveckling kom 

Betongborrargruppen Relitas 
huvudkontor i Veddesta.

2007 då man tillsammans med Tony Westman 
och Fredrik Olsson bildade BBS Riv- & Sane-
ring. Med tiden utmynnade verksamheten i 
Betongborrargruppen med säte i Veddesta i 
Järfälla kommun. Verksamheten inte bara tuf-
fade på utan formligen exploderade och man 
var redan runt 2010 en av de större rivnings- 
och håltagningsföretagen i Sverige, kanske det 
största beroende på hur man räknar. Nästa 
stora förändring kom i slutet av 2017 då före-
taget Relita förvärvade Betongborrargruppen. 
Relita är idag ett marknadsledande sanerings-
företag med säte i Uppsala som omkring 2015 
förvärvades av det norska företaget Recover 
Nordic Group som har verksamhet i all de 
nordiska länderna. Innan Relita förvärvade Be-
tongborrargruppen hade man också förvärvat 
rivnings- och håltagningsföretagen Demolit 
och GUJA. Tillsammans bildar dessa tre riv-
nings- och håltagningsföretag affärsområdet 

Rivning och Håltagning inom Relita. Under 
våren kommer GUJA att fusioneras med BBG 
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och senare även Demolit. Affärsområdet sys-
selsätter idag cirka 200 personer och har en 
uppskattad omsättning i år till cirka 350 Mkr 
varav BBG står för cirka 200 Mkr. Bolagets 
namn är idag Betongborrargruppen Relita AB 
med huvudkontor i Veddesta och lokalkontor i 
Kungsör, Örebro och Uppsala.

Affärsområdets inriktning är den samma 
som tidigare, det vill säga betonghåltagning 
och rivning i alla dess former. Vad som tillkom-
mit är saneringsverksamheten där tjänsterna 
hämtas från koncernmodern Relita. Relitas 
huvudinriktning är som sagt sanering av alla 
typer av föroreningar och hälsovådliga sub-
stanser inom bygg och industri. Man arbetar 
med skadesanering och olika typer av industri-
sugning är en stor del av verksamheten.

När BBG förvärvades av Relita arbetade de 
tidigare delägarna Hans Petersson och Anders 
Jäderholm kvar i verksamheten fram till fe-
bruari 2018. Kvar av de tidigare ägarna är dock 
Tony Westman, Fredrik Olsson och Håkan 
Ahlm.

“Den här trion har mycket kvar att ge och vi 
vill fortsätta att befästa Betongborrargruppens 
goda rykte på marknaden genom att fortsätta 
utföra våra uppdrag till bästa möjliga kvalitet 
både i tjänster och utrustning”, säger Tony.

ÖSTERMALMS SALUHALL, 
ETT PRESTIGEFYLLT PROJEKT
Det är och har varit mycket i görningen för 
bolaget. Många stora och långa projekt som 
exempelvis arbetet med renoveringen av 
Östermalms Saluhall som pågått sedan 3,5 år 
tillbaka. “Bara vår del i arbetet omsätter cirka 
80Mkr och vi har varit på jobbet sedan febru-
ari 2016”, säger Fidde, d v s Fredrik Olsson. 
Man har blåst ut allt i den gamla saluhallen 
och rivit hela det gamla bjälklaget. Man har 
vajersågat en hel del och till och med negativ 
vajersågning och sänkt fastighetens botten-
nivå där man ska lägga nya rör. Förutom kvar-

teret där saluhallen ligger har man även job-
bat en del på kvarteret intill där ett nytt hotell 
byggs. Ett annat prestigefyllt projekt man va-
rit inblandade i är renoveringen av National-
museum. Även här har man utfört olika typer 
av håltagningsjobb. Ytterligare ett intressant 
projekt är rivningen av Wenströmska gymna-
siet. Här rev man totalt 12000 kvadratmeter 

och jobbet tog ungefär ett år. “På det här job-
bet använde vi vår tungrivningsutrustning. 
Totalt hade vi tre rivningsutrustade grävare 
igång. Allt material krossades och återvanns”, 
berättar Fidde.

Det ser också bra ut i orderboken framö-
ver över med många olika uppdrag. Man har 
precis påbörjat ett rivningsjobb i Uppsala för 

BBG Relita håller en hög investeringstakt bland annat vad gäller servicebussar.

En servicebil snart redo att skickas ut på jobb.
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NCC. Det här är en utrivning av en fastighet 
som skall byggas om till lägenheter.

NYA RIVNINGSROBOTAR
 FRÅN HUSQVARNA
Man för också ett internt målmedvetet arbete 
vad gäller arbetsfördelningen, organisationen, 
vidareutbildning av personal och kontinuerlig 
investering i ny maskinpark. Sedan drygt tre år 
tillbaka har företaget en ny VD i Carl Brogren. 
Företagets ledningsgrupp består, förutom 
Carl, av Magnus Engvall som arbetschef för 
håltagningsverksamheten i Stockholm/Upp-
sala, Tony Westman som är arbetschef för riv-
ning och sanering och Fredrik Ohlsson som är 
arbetschef också han för rivning och sanering 
också i området Stockholm/Uppsala. Stefan 
Molinder är arbetschef för håltagning, rivning 
och sanering i området västra Mälardalen. Idag 
avser 60 procent av BBGs verksamhet rivning 
och sanering och resterande håltagning. 

Betongborrargruppen är medlemmar i 
Branschorganisationen för Byggnadsberedning 
där Riv- & Saneringsentreprenörerna och Hål-
tagningsentreprenörerna ingår. BBG är noga 
med att löpande vidareutbilda sina anställda. 
Maskinparken är också något som kontinuer-
ligt ses över. Idag har man över 100 servicebus-
sar och mer än hälften av bilparken har bytts 
ut. Man har drygt 10 rivningsutrustade grävare 
i vikter upp till 24 ton. Samtliga maskiner är 
komplett utrustade med hydraulhammare, 

Delar av det senaste nyförvärvet från Husqvarna Construction Products.

sorteringsgripar, pulveriserare, betongsaxar, 
skrotsaxar med mera. Då tungrivningsdelen 
växer finns planer på att inom kort investera i 
en rivningsgrävare runt 30 ton. Man har också 
ett antal hjullastare samt två krossverk via Re-
lita. Till detta tillkommer ett 35-tal rivningsro-
botar och ett 50-tal Bobcat. Nyligen tecknade 
dessutom företaget en order med Husqvarna 
Construction Products om fem nya rivnings-
robotar, tre DXR 310 och två DXR 140. Lagom 

till att Professionell Demolering besökte hade 
en DXR 310 och en DXR 140 levererats. Med 
på mötet var Husqvarnas säljare i Stockholm, 
Marcus Ahlgren. Men det är inte bara rivnings-
utrustning som BBG köper från Husqvarna. 
Det gäller också maskiner och verktyg för be-
tonghåltagning och slipning av betonggolv. 
Diamantverktygen kommer också från SDC 
och Tyrolit med flera.

“Vi håller faktiskt på att växla över lite till 
Husqvarnas rivningsrobotar då vi är väldigt 
nöjda med dem. Ett bra koncept som funkar 
utomordentligt bra med hög driftsäkerhet, bra 
garantier och service”, säger Tony. Med de fem 
nya robotarna från Husqvarna har man totalt 
tio stycken och fler kan det bli. “Vad vi skulle 
vilja se är dock fler storlekar av Husqvarnas ro-
botar”, tillägger Tony.

Idag omsätter BBG, som sagt, cirka 200 
Mkr och målet inom de närmaste åren är att 
öka med mellan 7-10 procent per år. “Jag tror 
att vi har väldigt goda förutsättningar för det. 
Bolaget fungerar bra på alla sätt och vis och 
framförallt organisatoriskt. Inget faller mellan 
stolarna och vi har bra uppföljning på jobben. 
Bland annat tack vare vårt nya affärssystem 
Entré som är skräddarsytt för vår verksamhet”, 
säger Fidde.

Tony berättar att målet är att växa över hela 
landet men primärt är at bli marknadsledande 
i Mellansverige.

www.betongborrarn.se
I robotflottan finns maskiner både från Brokk 
och Husqvarna.
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nordfarm.se

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

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

6 timmar

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

Demolering
Avant e6 - 

Betongsax Grepskopa BetongskopaHydraulhammare

REDSKAP FÖR DEMOLERING - fler redskap på nordfarm.se

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

världens grönaste maskin!
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Hydroscand har totalt 70 slangservicebutiker 
i landet från Malmö i söder till Kiruna i norr. 
Dessutom finns Hydroscand SlangExpress-
bussar över hela landet. I de större städerna är 
tillgängligheten maximal, sju dagar i vecka dyg-
net runt. Tisdagen den 14 maj höll Hydroscand 
i Stockholm ett event där man visade sin nya 
tjänst, SlangExpress MC. Landets snabbast sätt 
att få sina slangar levererade och fixade med MC-
ordonnans.  Man höll till hos Veho Bil på Smista 
Allé 42 i  Segeltorp sydväst om Stockholm.

Första steget blir att lansera tjänsten i Stock-
holm och sedan kommer tjänsten att spridas geo-
grafiskt, där behov finns. Planering pågår även för 
att lansera tjänsten i ytterligare ett antal av de 20 
länder där Hydroscand finns representerade.

SlangExpress MC är en smart lösning för att 
kunna undsätta kunder även i svår terräng där 
servicebussarna inte kan ta sig fram. Det kom-
mer även göra det möjligt för Hydroscand att 
korta inställelsetiderna till kunderna under rus-

ningstrafik. Något som behövs i Stockholm där 
trafiken har stor påverkan på inställelsetiden.

”SlangExpress MC kommer att ge oss de 
verktyg vi behöver för att snabbt kunna hjäl-
pa våra kunder med vanliga problem – även i 
Stockholms värsta rusningstrafik. Vi arbetar 
ständigt med att korta inställelsetiden och öka 
tillgängligheten för SlangExpress och detta är 
en av de åtgärder som vi har tagit för att utveck-
la tjänsten ytterligare”, säger Leif Clevesjö, kon-
ceptansvarig för SlangExpress på Hydroscand.

Motorcykeln kommer att vara utrustad med 
de vanligaste slangarna och kopplingarna. Det 
kommer även att utrustas med en slangpress 
och de verktyg som krävs för att kunna pressa 
och montera slang på plats hos kunden. Om nå-
got saknas kommer serviceteknikern på motor-
cykeln snabbt kunna hämta detta hos den när-
maste av Hydroscands fem Stockholmsbutiker.

Vid eventet i Segeltorp bjöds kunderna på en 
italiensk buffé, pressen hade bjudits in och man 

visade dessutom upp två fulladdade slangservi-
cebussar och så en slangservice-MC förstås.

www.hydroscand.se

Hydroscand lanserar SlangExpress MC

HTC XX2 en problemlösare när inget annat biter
Nya XX2 från HTC Sweden är ett unikt dia-
mantverktyg för den allra hårdaste betongen 
och där snabb avverkning är den avgörande 
faktorn. 

Det nya XX2-verktyget från HTC är speci-
ellt framtaget för grovslipning av extremt hård 

betong när X-serien inte räcker till. Detta verk-
tyg har en exceptionellt hög avverkningsgrad. 
Mjukare bindning i segmenten gör att dia-
manterna exponeras mer för underlaget – och 
klarar av tuffare golv på kortare tid.

www.htc-floorsystems.com

ningsrobot. Det innovativa Brokk SmartPo-
wer-elmotorn har en ökad effekt från 5,5 kW 
till 9,8 kW och gör det möjligt för rivningsro-
boten att dubblera oljeflödet till hammaren 
jämfört med föregångare. Tillsammans leder 
detta till en 100% ökning av rivningsstyrkan 
jämfört med föregångaren, Brokk 60.

Kombinationen av Brokk SmartPower-tekni-
ken och Brokks uppgraderade hydrauliska kon-
struktion leder till både mjukare och mer exakta 
rörelser, vilket gör maskinen smidigare och snab-

bare än någonsin tidigare. Dessutom möjliggör 
den starkare hydrauliken och helt omarbetade 
mekaniken i maskinen att den kan bära och han-
terar tyngre och kraftfullare tillbehör.

Brokk 70 levereras med flera helt nya verk-
tyg. Den nya Brokk BHB105-hammaren väger 
över 100 kg och levereras med avancerade funk-
tioner som vattenspray-system för att dämpa 
dammet och ge kylning i heta miljöer. Den nya 
Brokk BDC40 trumskäraren ger en verklig skär-
kraft till det minsta segmentet av rivningsrobo-
tar för första gången. Och den nya Brokk G32 
rivningsgripen är det verktyg entreprenören 
väljer för effektivare och mjukare rivning.

Trots kapacitetsökningen håller Brokk 70 
samma extremt kompakta dimensioner som före-
gångaren. All denna kraft och teknik levereras i ett 
paket som väger endast 560 kg, passar genom de 
smalaste dörröppningarna och kan transporteras i 
en vanlig passagerarhiss. Och mycket viktigt är det 
fortfarande att endast en 16 Amp säkring.

“Brokk 70 tar Brokks viktförhållande till nya 
höjder med hjälp av den unika Brokk Smart-
Power-tekniken. Och med sina kompakta di-
mensioner är det verkligen en rivningsrobot 
som eliminerar allt behov av manuell rivning”, 
säger Martin Krupicka, VD för Brokk Group.

www.brokk.com

Ännu en ny maskin från Brokk

Från vänster: Leif Hammarberg (regionchef 
Stockholm), Leif Clevesjö (konceptansvarig 
SlangExpress), Philip Ahnstedt (Servicetekniker 
Stockholm), Christer Ellgren (Servicetekniker 
Stockholm, Pontus Nygren (VD Hydroscand AB), 
Emilia Lundstedt (Key Account Manager, Slang-
Express Sverige).

Vid mässan Bauma introducerade Brokk yt-
terligare en ny modell. Den nya modellen har 
beteckningen Brokk 70 och följer förra årets 
introduktion av fyra nya modeller och utvidgar 
Brokk SmartPower-sortimentet av maskiner. 
Den nya Brokk 70 är den perfekta lösningen för 
att få säker, mekaniserad och effektiv rivning i 
de mest begränsade utrymmena. Jämfört med 
sin föregångare, erbjuder Brokk 70 mer än 100% 
mer rivningskraft och levereras med den senaste 
innovativa Brokk SmartPower-tekniken samt ett 
kraftfullt och finjusterat hydraulsystem.

Brokk 70 är ett testamente för Brokks tek-
niska framsteg under det senaste decenniet 
och är ett tydligt bevis på maximal kraft i ett 
litet paket, det vill säga världens minsta riv-
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På Bauma i april visades flera nya speci-
alutrustade rivningsmaskiner men det 
var särskilt tre som stack ut, Caterpil-

lar, Komatsu, Sennebogen och Volvo. Unikt är 
också att de utvecklats och tillverkats helt utan 
inblandning från externa påbyggare.

NY ULTRAHÖG RIVNINGSGRÄVARE 
FRÅN CATERPILLAR
Caterpillar visade på Bauma sin nya ultrahög 
rivningsgrävmaskin, 340 SB, vilket är nästa 
generations rivningsgrävmaskiner från Cater-
pillar. Tack vare en ny design och ny teknik 
har Cat lyckats sänka underhållskostnaderna 
med upp till 15% och har gjort maskinen upp 
till 15% mer bränsleeffektiv. Den nya maskinen 
har många nya egenskaper. Bland annat har 
hytten gjorts betydligt mera lyxig. Den är rym-
ligare och ger bättre sikt. Sätet är uppvärmt 
och maskinen har en stor pekskärmskonsol. 
Maskinen har också gjorts säkrare än tidigare 

rivningsmaskiner
FYRA NYA TUNGA         

Specialbyggda rivningsmaskiner för avancerad rivning på hög höjd blir allt mera 
utbrett. Nu börjar tillverkarna också alltmera bygga maskinerna själva utan att 
köpa tjänster från specialbyggare. Den här artikeln ger fyra nya exempel som 
visades på Bauma.

modeller med en förstärkt ROPS/FOPS-hytt, 
rutorna har P5A-säkerhetsglas fram och i taket 
plus med 1PC-parallelltorkare fram och bak.

Maskinen är tillgänglig med två olika un-
dervagnar och två sticklängder. För snabban-
slutningar har maskinen en PL 161 
Work Tool Locator och är spår-
ningskompatibel med Cats Pro-
duct Link installerad. 340 SB 
är en så kallad Low Level-
maskin som är opti-
mal för rivnings-
applikationer för 

förbättrad prestanda över marknivå och som 
har en extra tung ram och en 9m tung motvikt. 
340 SB ersätter 336F SB och passar perfekt till 
Cats sortiment av rivningsverktyg som multi-
processorer, betongsaxar, pulveriserare, ham-
mare, sorterskopor, saxar med mera. 

www.pon-cat.com

NY RIVNINGSMASKIN FRÅN KOMATSU
Även Komatsu släppte en ny rivningsmaskin i 
samband med Bauma. Den nya PC490HRD-11 
är den senaste i Komatsu sortiment av tunga 
rivningsgrävmaskiner. Maskinen erbjuder det 
som företaget hävdar är "bäst i klassen ifråga 
om arbetshöjd". 

60-tonsmaskinen kan konfigureras i sex 
olika arbetsarrangemang. Den kan jobba med 
ett 2-tons rivningsverktyg upp till 32m, ett 
3,34-tons verktyg upp till 28m och ett 5-tons 
rivningsverktyg på upp till 17,4m vilket gör att 
operatörerna kan arbeta med största möjliga 
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Peter Lam är produktchef för Volvos rivnings-
maskiner.

utbud av applikationer med optimal kontroll 
och säkerhet.

Designad och utvecklad, inkorporerad med 
kundernas feedback från Komatsu UK (KUK), 
och tillverkad på Komatsu Europe-fabriken i 
närheten av Newcastle, England. Hela maski-
nen fungerar som ett enda komplett system, 
med jämn och bekväm drift, hög precision, 
stor stabilitet och förstklassig komfort. Med en 
arbetsvikt från 55,200 kg till 73 400 kg levere-
ras kraften av en Komatsu EU Stage V-kompa-
tibel motor, som ger 270 kW vid 1 900 varv per 
minut, med en minimal miljöpåverkan.

Komatsu PC490HRD-11 är en mycket 
mångsidig enhet som enkelt kan konfigureras 
för att ändra arbetskraven. Komatsus inbyggda 
bomväxlingssystem innehåller överdimensio-
nerade snabbkopplingar för hydraulledningar-
na för att minimera baktryck och oljevärmning 
utan att begränsa oljeflödet. Systemet har även 
hydrauliskt drivna stift, vilka är monterade 
inuti huvudkonstruktionen, vilket minskar ris-
ken för skador.

Komatsu har också fokuserat på transport 
av maskinen. Varje del av arbetsutrustningen 
är försedd med fästpunkter och lyftöglor för 
att utrustningen ska kunna lyftas och fästas sä-
kert på en släpvagn. Maskinen själv har hållits 
så kompakt och lätt som möjligt utan att även-
tyra hållbarheten. Den nya grävmaskinens 
standardundervagn är mekaniskt variabel: den 
håller vikten ner och upprätthåller enastående 
stabilitet med en minsta transportbredd på 
mindre än tre meter. Det hydrauliska underre-
det gör det extremt enkelt och snabbt att ställa 
maskinen på plats, vilket ger en arbetsbredd på 
nästan 4m.

www.komatsu.com
www.sodhaak.se/_/komatsu

SENNEBOGEN 870 E: 36 M LÅNG 
FRAM RIVNINGSGRÄVMASKIN
Sennebogen 870 E lanserades i slutet av 2017 
med en räckvidd på 33 m. Lagom till Bauma 
kommer uppgraderingen i en maskin som når 
36 meter och klarar att bära ett verktyg på fyra 
ton.  Modellbeteckningen är 870 R-Hdd. Den 
nya längre bommen består av en 19,5 m grund-
bom med en snabbväxlingsanläggning och en 

2,5 meter mellanbom, tillsammans med 12,5 
meter sticka med backmekanism. Detta ger 
utrustningen en total vertikal räckvidd på 36 m 
och ett bomområde på 20 m. Rivningsgrävaren 
kan enkelt hantera laster upp till 4 t över hela 
arbetsområdet. Maskinen finns också med en 
33 meter lång bom. Sennebogen har ännu en 
gång visat att man framgångsrikt kan integrera 
kundspecifika krav inom sitt sortiment. Den-
na maskin presenterades för allmänheten för 
första gången på bauma. Särskilt fokus läggs 
också på maskinens särskilt stabila konstruk-
tion och extremt robusta efterbehandling av 
alla komponenter. Maskinen är baserad på 
SENNEBOGEN 870 E-basmaskinen med en 
kraftfull dieselmotorn på 261 kW. Tack vare 
det teleskopiska underredet kan larvbanden 
regleras från 4,2 och 2,6 meter. Verktyget och 
den bakre motvikten kan tas bort för att trans-
portera den 155 ton tunga maskinen. Uppdelat 
minskas transportvikten till 66 ton.

VOLVO NYA RIVNINGSGRÄVMASKIN 
VISAS PÅ BAUMA
Under hösten 2018 publicerade PDs systertid-
ning PDi en lång rapport om Volvos senaste 
rivningsgrävmaskin. Volvo har nu tre speci-
albyggda rivningsgrävmaskiner i sin flotta, 
EC380E HR och EC480E HR, samt den nya 
EC750EHR. Den nya EC750EHR är en unik 
maskin som är utvecklad för både högt räck-
vidd och tungt rivningsändamål, och byg-
ger på E-serien. Volvo visade maskinen i sin 
monter på Bauma. EC750EHR-bommen har 
förlängts till 36m och förstärkts vilket gör att 
den kan bära ett rivningsverktyg på upp till 
3,6t. Bommen har en unik design, är robust, 
med alla känsliga delar väl skyddade, utrustad 
med ett dammskyddssystem och LED-lampor 

ger god sikt i mörker. Dessutom har bommen 
ett starkt länksystem som gör att den kan bära 
väldigt tunga verktyg med kort bom vid tungt 
rivning. Returflödeslinjerna har också ökats 
för att göra stängningen av verktyget snabbare.

EC750EHRs motvikt har förbättrats så att 
både standard- och extramotvikt kan hydrau-
liskt sänkas och tas bort vid transport. Maski-
nen har även en ny mellanräckviddsbom som 
når upp till 18 m och kan bära verktyg upp till 
8 ton. Bommen kan användas både i rak och 
böjd form. Den nya hytten är avsedd för riv-
ningsändamål och kan lutas upp till 30°. Den är 
väl skyddad och försedd med ett fallriskskydd 
(FOG) med stålnät på taket och framsidan. 
Kabinen ger utmärkt synlighet och förbättras 
ytterligare tack vare två kameror placerade på 
maskinens sidor och baksida, och ytterligare 
två kameror på höjdrivningsaggregatet. Kabi-
nen har också två stora displayer som är flexi-
bla så att operatören själv kan välja vilka och 
hur många kameror han vill ha på.

EC750EHR har ett mycket stabilt under-
rede konstruerat för rivning. Den är byggd på en 
X-formram och ger en mycket låg tyngdpunkt. 
Spårbredden är i utökat läge 5,05m medan bas-
maskinens vikt är 83.5 ton. Den 36 meter höga 
bommen utan verktyg väger 19,5 t, och när ett 3,6 
tons verktyg läggs till, är den kompletta maskin-
vikten 106,6 ton. För att överensstämma med 
transportreglerna kan maskinen plockas ner till 
en maximal vikt på största delen på 29 ton, vilket 
innebär att larvbanden kan tas bort, med snabb-
kopplingar för att detta ska uppnås enkelt.

www.volvoce.se
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Indien är världens snabbaste växande mark-
nad, även snabbare än Kina. Under 2018 steg 
BMP med i genomsnitt hela 7%. Landets in-

frastruktur genomgår en omfattande upprust-
ning och utbyggnad och sedan 2018 genomför 
landet en plan för att investera mer än US$98 
Miljarder i ny infrastruktur. Byggandet i största 
allmänhet är i paritet med tiden i Kina då nya 
städer och bostadsområden växte som svam-
par ur marken. Man uppskattar att omkring 
2022 kommer byggindustrin vara den största 
arbetsgivaren i Indien och sysselsätta mer än 
75 miljoner människor. Man uppskattar också 
att fram till 2030 kommer investeringsnivån 
avseende byggprojekt i Indien att nå US$7,5 
trillioner. I Indien finns idag drygt 200 stora 
bygg- och anläggningsföretag som arbetar över 
hela landet. Till detta skall omkring 120 000 
små och medelstora byggföretag läggas. 

STORT BEHOV AV DEMOLERING, 
SANERING OCH ÅTERVINNING
Där det byggs behövs också professionella 
tjänster inom demolering, återvinning av 
byggrester, sanering, betonghåltagning med 
mera. För att fånga upp det skeende som hän-
der i Indien just nu har några nyckelföretag 
inom demoleringsbranschen i Indien gått sam-
man för att arrangera Indiens första konferens 
inom demolering, sanering och återvinning. 
Begreppet demolering innefattar även meto-

der med diamantverktyg som betongborrning, 
golvsågning och rivning med vägg- och vajer-
sågar. Man inbjuder nu inte bara lokala aktörer 
tillkonferensen utan också internationell kom-
petens att delta.

Konferensen går under namnet DemTech 
India 2019 och är en endagarskonferens som 
kommer att hållas den 13 november, 2019. 
Platsen för konferensen är Hotel Sahara Star, 
Sapphire Room i Bombay. Hotellet ligger i di-
rekt anslutning till Bombays internationella 
flygplats, Chhatrapati Shivaji Maharaj Interna-
tional Airport Mumbai.

Konferensen pågår mellan 09.00 till 17.00 
och kommer att innehålla ett späckat föreläs-
ningsschema med en rad olika ämnen såsom:

• Indien idag, hot och möjligheter
• Infrastruktursatsningar
• Byggindustrin utveckling från idag till 2021
• Presentationer av rivningsprojekt i Indien
• Produktpresentationer
• Bygg: New Delhi, Mumbai, Calcutta, 
           Chennai och Bangalore 

En projektgrupp för DemTech India 2019 ar-
betar med att fastställa det slutgiltigt program-
met för konferensdagen som inom kort kommer 
att vara tillgängligt på konferensens webbplats 
www.demtech.in. Förutom själva konferensen 
finns också en mindre produktutställning med 
ett 50-tal platser i direkt anslutning till konfe-
renslokalen. Det finns även ett separat sponsor-
program för de leverantörer som önskar sponsra 
eventet. Mer information och bokning finns på 
DemTechs hemsida. Efter konferensdagens slut 
kommer en middag att hållas på Hotel Sahara 
Star för delegaterna på konferensen.

GRUNDANDET AV 
INDIAN DEMOLITION ASSOCIATION
Under dagen den 13 november kommer man 
också att officiellt grunda Indiens första ren-
odlade branschförening för professionella en-
treprenörer inom rivning, sanering, återvin-
ning och betonghåltagning. En av drivkrafterna 
bakom konferensen och även grundandet av 
branschföreningen är Mohan Ramanathan som 
arbetat inom den indiska demoleringsindustrin 
i decennier och känner såväl branschen som 
dess leverantörer väl. “Indien befinner sig idag i 
en position i sin utveckling då jag bedömer det 
av största vikt att branschen, dess entreprenö-
rer och leverantörer, samlas. DemTech kommer 
att utgöra en perfekt avstamp för alla de profes-
sionell aktörer som önskar att bidra och ta vara 
på de möjligheter som landets starka utveckling 
erbjuder”, säger Mohan Ramanathan i en kom-
mentar. Professionell Demolerings systertid-
ning PDi Magazine kommer att fungera som 
mediapartner för DemTech India 2019.

www.demtech.in

Indien växer med rekordfart och byggbranschen blomstrar, 
något som fått ett antal nyckelföretag i branschen i Indien att 
reagera och inse behovet av en branschkonferens inom demo-
lering, sanering och återvinning. Samtidigt passar man på att 
grunda landets första branschförening inom samma sektorer.

Indiens första renodlade demoleringsmässa 
och grundandet av en branschförening

ett starkt val! 
Billeberga • Malmköping  
Borås • Sundsvall • Piteå 

Tel 010–456 70 00
www.opsystem.se

En värld av samlat kunnande inom modern återvinning, där vi 
tillsammans med Sennebogen och Demarec kan effektivisera 
rivnings- och demoleringsarbete för entreprenörer i Sverige.  
Kontakta oss gärna, så kan vi berätta mer!
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Rätt utförande på skopor och andra redskap 
betyder mycket för både produktivitet och 
resultat. Därför introducerar Entrack AB nu 
ett nytt redskapssortiment för minigrävare 
och grävlastare upp till 13 ton. Det benämns 
”MITO – Less is More” och presenteras på 
årets MaskinExpo, den 23–25 maj.

“Vi har under en längre tid jobbat med att ta 
fram ett genomtänkt redskapsprogram med hög 
kvalitet i alla delar”, säger Fredrik Andersson, 
som är ansvarig för projektet. Utgångspunkten 
har varit att ta fram redskap som gör bäst nytta 
på maskinen. Kundnyttan har därför varit vikti-
gare än att göra redskapen billiga att tillverka.

“Det finns inga inbyggda materialflödeshin-
der i våra skopor. Med stor och jämn radie 

innebär det att skoporna blir otroligt lättfyllda. 
Det i sin tur snabbar upp arbetet och är bra för 
såväl ekonomin som miljön. Vi har låtit det 
som är viktigt för större maskiner, även vara 
viktigt för de mindre maskinerna”, fortsätter 
Fredrik Andersson.

Konceptet bygger även på att det bockade 
taket tillverkas i material med högre hållfast-
het än vad som är vanligt förekommande i 
detta segment.

“Genom att använda höghållfasthetsstål 
även i skopans konstruktionsdelar, har vi kun-
nat reducera vikten på ett kontrollerat sätt. 
Varför bära på mer vikt än nödvändigt”?

Redskapsserien ”MITO – Less is More” 
kommer lagerhållas för omgående leverans 

och just nu tillverkas över 350 redskap. Lagret 
beräknas vara på plats i juni. Releasen kom-
mer dock att ske redan på Maskin Expo, där de 
olika redskapen till en 3,5 tons maskin kommer 
visas upp.

“Vi har på olika sätt ansträngt oss för att ta 
fram rätt redskap till rätt maskin. Med en kor-
rekt volymberäkning, enligt den internationel-
la ISO standarden, är storlekarna väl avvägda 
för respektive maskin. Designen stödjer även 
användandet av rototilt. Med ”MITO – Less is 
More” kan kunden känna sig trygg med att ha 
optimala produkter anpassade till sin maskin”, 
avslutar Fredrik Andersson, som sedan ett år 
tillbaka jobbar som produktchef på Entrack.

www.entrack.se

Entrack lanserar redskapsserie 

Allu & Mapei inleder samarbete 
Allu Mapei Circulus är en lösning för att om-
vandla färsk returbetong till ett högkvalitativt 
återvunnet granulat. Den högmobila och ef-
fektiva metoden ger vinster både för miljön 
och betongproducenter eller återvinnare.

Allu och Mapei är båda världsledande före-
tag inom sina respektive områden med globala 
distributionsnät. Genom samarbetet får kun-
derna tillgång till en helt ny nivå gällande kun-
skap inom betongåtervinning.

Allu Mapei Circulus-systemet riktar sig 
till betongproducenter och betongåtervin-
ningsföretag som vill minska kostnaderna för 
hantering av betongavfall. Förutom de posi-
tiva miljöeffekterna, genom minskat behov av 
nytt material, kommer systemet att generera 
betydande besparingar i produktionen. Bespa-
ringar på hundratusentals kronor per år kan 
uppnås genom kraftigt reducerade deponi-
kostnader och minskade kostnader för inköp 
av ballast till ny betong.

Mapei Re-con Zero-systemet och Allu 
Transformer. Med Re-Con Zero omvandlas 
den våta betongen till ett torrt betongmaterial.

Allu Transformer krossar sedan betongma-
terialet till granulat i rätt angiven fraktions-
storlek som sedan återvinns i ny betong. För 
betongtillverkare medför detta betydande be-

sparingar genom att man kan återvinna gra-
nulatet vid nytillverkning av ny betong. Mel-
lan 5 och 30% av ballasten får idag ersättas med 
återvunnet material. Produkten från Circulus-
systemet uppfyller kraven enligt betongstan-
darden EN-206.

Systemet minskar också mängden av-
fallslam som bildas vid tvätt av betongbilar. 
Avfallsslam är en miljöutmaning eftersom det 
måste gå till deponi och därmed en extra kost-
nad för betongproducenter.

Den globala förbrukningen av betong är 
23 miljarder ton per år. En svindlande siffra. 
Miljöbelastningen från framför allt cementen 
i betongen är tyvärr stor. Man beräknar att 
cirka fem procent av världens koldioxidutsläpp 
härrör från cement och betongproduktion och 

därmed är man idag världens tredje största ut-
släppskälla av koldioxid. 

Globalt returneras mellan 2 och 5 procent 
av den betong som tillverkas oanvänd. Detta på 
grund av kvalitetsproblem (betong är en färskvara) 
eller överbeställning t.ex. vid en byggarbetsplats. 
Detta innebär att varje år måste cirka 460 miljo-
ner ton tas tillbaka av betongproducenter världen 
över och hanteras på något sätt. Den allra största 
delen hamnar på deponi. Hanteringen av returbe-
tong leder också den till stora koldioxidutsläpp på 
grund av krossning och transporter. 53 miljoner 
ton koldioxid släpps på grund av detta ut i onödan. 
Allu Mapei Circulus gör det möjlig att spara upp 
till 96% av dessa koldioxidutsläpp. Returbetongen 
behöver inte deponeras utan kommer istället till 
användning som ett återvunnet ballastmaterial.



2-2019 • Branschtidningen Professionell Demolering    49

www.matek.se

Diamantverktyg
& maskiner

för sten & betong

www.brokk.com

www.husqvarnacp.se

Utvecklad och producerad av:

Tractive AB I Gjutargatan 54 I 78170 Borlänge I Sverige 
Tel: +46 (0)243 221155 I Fax: +46 (0)243 221180
E-mail: info@tractive.se I www.pentruder.com

www.oilquick.com

www.opsystem.se              
Tel 010–456 70 00

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

Ramirent, Sveriges största maskinuthyrare ef-
ter köpet av Stavdal, ser nu över sina depåer 
och inför ett helt nytt koncept. I nuläget är 
informationen ganska knapphändig men det 
handlar om att öka servicen, kvaliteten och 
tillgängligheten. Depåerna får också et nytt ut-
seende och många produktgrupper blir bran-
dade i Ramirent färger och logga. Som en del 
i detta övergripande förändringsarbete ligger 
också valet av leverantörer. Man satsar nu på 
färre med bredare leverantörer och verktyg, 
utrustning och maskiner. En stark leverantör 
som seglat upp tack vare sitt breda sortiment 
och höga kvalitet på sina verktyg och maskiner 
är Husqvarna Construction Products. Rami-
rent kallar sitt nya koncept för Ramirent 2.0. 
På Ulvsundavägen 108A i Bromma, Stockholm 
har Ramirent öppnat sin första butik med det 
nya snittet. Maskinsortimentet är brett men 
antalet leverantörer färre än tidigare. När tid-
ningen besöker pågår en filminspelning om 
det nya för kunderna bättre och effektivare 
konceptet. På hyllorna är det många oranga 

produkter, de vill säga maskiner från Husqvar-
na Construction Products och på väggarna 
hänger diamantklingor från Husqvarna med 
förpackade med specialdesignade kartonger 
med Ramirents logga. Snyggt och väldigt en-
hetligt. Husqvarna Construction Products har 
idag, efter köpet av Atlas Copcos produktse-
rier för bygg- och anläggning som exempelvis 
markvibratorerna, ett mycket brett byggma-

skin sortimentet för just de byggföretag som 
väljer att hyra sina maskiner. I sortimentet 
finns som bekant också ett brett sortiment av 
borrmaskinsystem, dammsugar, luftrenare, 
våtsugar, handhållna kapmaskiner, golvslipar 
med mera. Håll utkik efter Ramirent 2.0 och 
deras nya snygga Concept Stores.

www.ramirent.se
www.husqvarnacp.se

Ramirent och Husqvarna Construction 
Products i fördjupat samarbete 
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Nästa generations grävmaskiner från Cater-
pillar i 30-tonsklassen – 330 och 330 GC – ger 
ökad drifteffektivitet, lägre bränsle- och un-
derhållskostnader samt bättre förarkomfort 
jämfört med tidigare modeller. Dessa nya 
grävmaskiner erbjuder unika kombinationer 
av funktioner som utvecklats för att matcha 
entreprenörernas produktivitets- och bespa-
ringsmål.

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

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

TEKNIKEN ÖKAR EFFEKTIVITETEN
Nya 330 kan ståta med branschens högsta 
nivå av standardutrustning för ökad pro-
duktivitet. Inbyggd Cat Connect-teknik hö-
jer effektiviteten med upp till 45 procent vid 
traditionell nivellering. Standardsystemet 
Cat GRADE med 2D ger vägledning när det 
gäller djup, lutning och horisontellt avstånd 
på standarpekskärmen, vilket gör att förarna 
kan åstadskomma ett mer exakt resultat. Sys-
temet kan enkelt uppgraderas till Cat GRADE 
med Advanced 2D eller Cat GRADE med 3D. 
Standardmonterade Grade Assist automatise-
rar bommens, stickans och skopans rörelser 
så att föraren håller rätt djup enkelt och smi-
digt med enspaksgrävning. Cat Payload ger 
exakta lastmål och ökad lastningseffektivitet. 
Med vägning under körning och uppskatt-
ningar i realtid av din nyttolast hjälper Pay-
load användaren att undvika över-/underlast-
ning. Nya Lift Assist hjälper föraren att säkert 
plocka upp tunga föremål utan att tippa. Syn-
liga och hörbara larm indikerar huruvida en 
last är inom grävmaskinens gränser.

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

ÖKAD BRÄNSLEEFFEKTIVITET
Tack vare deras konstruktion förbrukar nästa 
generations Cat-grävmaskiner mindre bränsle 
per arbetsenhet än de modeller de ersätter – 
upp till 20 procent för 330 jämfört med 330F 
och så mycket som 15 procent för 330 jämfört 
med 330D2. Det nya Smart-driftläget match-
ar automatiskt motor- och hydrauleffekten 
till grävförhållandena, vilket optimerar såväl 
bränsleförbrukningen som prestandan. För att 
ytterligare minska bränsleanvändningen sänks 
motorvarvtalet automatiskt när det inte finns 
något hydraulbehov. Grävmaskinerna är ut-
rustade med en ny huvudreglerventil som gör 
att inga pilotledningar behövs, samtidigt som 
tryckförlusterna minskar och bränsleförbruk-
ningen sänks.

Det nya kylsystemet använder automatiskt 
reverserande fläktar som oberoende övervakar 
hydrauloljans, kylarens och luft-till-luftefteky-
larens temperaturer för att leverera exakt det 
luftflöde som krävs. Cat 330 har en större 6 
700 kg (14 770 lb) motvikt som gör att grävma-
skinen klarar att lyfta nästan 10 procent mer 
än 330F och upp till 15 procent mer än 330D2. 
Med ökat svängtryck, en större svängdrivning 
och större svänglager ger Cat 330 fem procent 
högre svängmoment jämfört med tidigare se-
rier, vilket underlättar arbetet vid återfyllning 
och lyft i sluttningar.

SÄNKTA UNDERHÅLLSKOSTNADER
Cats nya grävmaskiner ger utökade och mer 
synkroniserade underhållsintervaller, vilket 
sänker underhållskostnaderna med upp till 20 
procent jämfört med tidigare serier.

Nya grävare från Cat

Scanmaskin presenterar nu betonggolv-
systemet World Series som gör betongpo-
lering enkelt. När det gäller att polera ett 
golv finns det två viktiga saker att komma 
ihåg. Dessa är att möta kundernas för-
väntningar och skapa ett optimalt slutre-
sultat. Anna-Lena Lööf, marknadschef på 
Scanmaskin, beskriver dagens svårigheter: 
“Idag finns det många kunder som inte vet 
vad polerad betong är och hur man skapar 
det förväntade slutresultatet. Därför har vi 
valt att skapa en enkel stegvis guide för att 
underlätta för våra kunder att polera ett 
betonggolv. Hur man får ett World Series-
golv, helt enkelt”, säger Anna-Lena.

World Series-systemet är ett premium-
val av produkter som har skapats för Scan-
maskins kunders krav runt om i världen. 
Utvecklingen av detta produktsortiment 
är inriktat på kvalitet, service och tillförlit-
lighet. Förra året släppte man Scanmaskin 
32 och Scanmaskin 28-maskinerna i olika 
versioner som har varit en stor framgång 
och belönades med 2020 års bästa innova-
tion. Efter mycket testning tillsammans 
med sina kunder har man nu också släppt 
ett komplett World Series-verktygssystem, 
inklusive World Series Metals, World Se-
ries Ceramics och World Series Resins.

World Series golvguide för polerad be-
tong kombinerar resultaten av Scanma-
skins omfattande testning, tillsammans 
med ett komplett sortiment och förkla-
ring av verktyget kunden behöver för job-
bet. Den enkla steg-för-steg-guiden hjäl-
per användaren att uppnå den ultimata 
finishen varje gång.

World Series Floor innehåller tre oli-
ka system som alla kan användas för att 
uppnå en matt, blank eller superblank 
yta. Scanmaskin kallar dem World Series 
Matte, World Series HF (high refinement) 
och World Series VHF (Mycket hög refi-
nement).

Golvsystemet lanserades på den årliga 
World of Concrete-mässan i Las Vegas, 
USA och visades på Bauma.

www.scanmaskin.com

Ny golvlösning 
från Scanmaskin

Premium grinding tools since 1919
www.tyrolit.com

Getting to the top level. Done. 
WSE1621 - The evolutionary leap forward in wall sawing.

The WSE1621 is the electric wall saw for everyday use on the construction 
site. Newly designed from scratch with an outstanding power to weight 
ratio. Equipped with innovative technologies for demanding works at the 
highest level. Designed for visionary users to get their jobs done.

More information on www.tyrolit.com/wse1621
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Avsändare: SCOP AB • Box 786, SE-191 27 Sollentuna
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