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Aldrig har vi väl heller sett en så stor omflyttning 
av branschevent som denna vår och försommar. 
Konferenser och mässor har avbokats och flyt-
tats fram, numera i flera omgångar. En del väljer 
webinarier istället för att mötas personligen som 
exempelvis Branschföreningen Byggnadsbered-
ning, Aquajet Systems och Rototilt med flera.

Internationella branschföreningen för hålta-
gare, IACDS, ställde in sitt årsmöte. Nordbygg har 
flyttats fram två gånger. Senaste datum är 20-23 
april, 2021. Anmärkningsvärt, vad PD erfarit enligt 
hörsägen, är att man dock tagit 
betalt av alla utställare och kom-
mer inte att kreditera beloppen 
utan har intäkterna innestående 
till april 2021. Ett något märkligt 
förfarande då det handlar om åt-
skilliga miljoner som man håller 
inne. Även mässan Entreprenad-
Live ställer in årets evenemang i 
Göteborg som flyttas till 20-22 maj, 2021. Detta 
innebär att det blir två EntreprenadLive nästa år, 
en i Ring Knutstorp och en i Göteborg. En annan 

mässa som fått flytta är Svenska Maskinmässan 
som kommer att hållas i juni 2022(!). Även Load 
Up North flyttas till augusti 2021. Bara för några 
dagar sedan stod datumet för Demcon kvar, 24-25 
september. Men tyvärr har nu beslutats att mäss-
san måste flyttas fram till 9-10 september, 2021. 
Situationen blev ohållbar att hålla kvar datumen i 
år då läget fortfarande är väldigt oklart hur hösten 
kommer att se ut. Vi kunde helt enkelt inte vänta 
med beslutet tills efter semestern då tiden skulle 
blivit för knapp med planeringen för utställarna och 

hela arrangemanget av mässan. 
Ett väldigt tråkigt beslut då 

jag tror att många sett fram 
emot att träffas i höst. 

Fördelen med Demcon är 
att det är en smal och nischad 
mässa som inte samlar så många 
människor utan handlar helt om 
kvaliteten på de som besöker 

mässan. Men den samlar dock minst 1200 personer 
per dag och det är väldigt oklart om Folkhälsomyn-
digheten ämnar att minska på restriktionerna fram 

till september. Denna osäkerhet påverkar också 
besökarna och många tar nog det säkra för det 
osäkra och stannar hemma.

Vi vill att Demcon alltid ska vara en bra mässa 
där vi värnar om våra utställare och besökare. Innan 
vi tog beslutet att flytta fram hade vi en dialog med 
utställarna och har även pratat med många besö-
kare. Merparten föredrog att flytta fram mässan till 
september 2021. Däremot finns nu planer på att i 
september genomföra något som vi kallar DEMCON 
Virtual Roadshow 2020. I korthet innebär det att vi 
kommer att besöka samtliga utställare på DEMCON 
som vill och göra videopresentationer som sedan 
kommer att sändas i höst om företagens nyheter. 

Med det sagt vill jag önska alla en fin och 
fruktbar sommar trots det rådande läget. Jag 
ber er också att komma ihåg branschpressen 
i dessa tider. Kapa inte bort marknadsföringen 
och annonseringen. Slutligen, fortsätt att hålla 
distans till varandra.

Jan Hermansson, 
jan.hermansson@pdworld.com

Chefredaktör

DEMCON Virtual Roadshow i höst!



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

Efter en vårsäsong som kommer att gå till historien börjar vi närma oss semesterperioden. De flesta av oss har nog 
också börjat vänja oss vid en tillvaro med restriktioner. Nu börjar ju läget bli lite bättre med möjligheter att resa. Års-
mötet fick vi genomföra digitalt det här året, men höstmötet hoppas vi kunna köra på plats i samband med Demcon. 
Givetvis på ett annorlunda sätt jämfört med annars. För även om vi kan resa och mötas så gäller det att hålla fortsatt 
försiktighet med avstånd till varandra, handhygien, krav på att vara frisk och symptomfri mm. Allt det där börjar sitta i 
ryggmärgen, men det skadar inte att påminnas om det. Nu om vår bransch och vad vi håller på med. 

Utbildning inom föreningen
Som ni vet avslutades samarbetet med Jobsafe i slutet av förra året. I samband med det beslutade styrelsen att göra en Som ni vet avslutades samarbetet med Jobsafe i slutet av förra året. I samband med det beslutade styrelsen att göra en 
genomgång av utbildningsbehovet bland våra medlemmar. Till vår hjälp hade vi Henrietta Ludwig som tidigare arbetat 
med utbildningsverksamheten inom Stockholms Byggmästarförening. Resultatet av hennes arbete blev en plan som 
visar att vi inom föreningen ska kunna erbjuda medlemmarna en basutbildning för de mest elementära kraven inom 
våra branscher. Styrande för detta är givetvis de krav som ställs från myndigheter, fack med flera när det gäller att 
skydda våra anställda. Arbetet med detta pågår. Coronaläget har påverkat tempot en del men det är saker på gång, 
förhoppningsvis med några konkreta nyheter under hösten. Vi kommer att samarbeta med våra vänföreningar inom förhoppningsvis med några konkreta nyheter under hösten. Vi kommer att samarbeta med våra vänföreningar inom 
ställningsbyggnad (STIB), uthyrningsmaskiner (Swedish Rental) och takläggning (TIB) när det gäller utbildningsverksam-
heten. Vi har mycket att vinna på samverkan här.

Auktorisation/certifiering
Som ni minns från höstmötet i Jönköping är detta en fråga som vi har fokus på inför framtiden. Vi är väl medvetna om 
att det finns mycket att invända mot att investera i att auktorisera/certifiera sig som företag i den här branschen. 
Många har sura erfarenheter av anbudskrav som inte betyder något när det väl kommer till priset. Men det finns tydli-
ga tecken på viss förändring i synen på det här från beställarsidan. Vi som bransch måste ta initiativ när det gäller det 
här så att vi kan ge er medlemmar ökade möjligheter att vinna anbud på er kompetens och kvalitet framöver. Även 
detta arbete pågår och vi har återigen nytta av våra vänföreningar som i vissa fall kommit längre än oss. 

Vi vill bli fler
BFB, som är en sammanslagning av Håltagningsentreprenörerna och Riv- och Saneringsentreprenörerna vill växa. Inte BFB, som är en sammanslagning av Håltagningsentreprenörerna och Riv- och Saneringsentreprenörerna vill växa. Inte 
på vilka villkor som helst men vi vill gärna se fler medlemmar som är beredda att verka för att vi får en sund och bra 
bransch inom det vi idag kallar för byggnadsberedning. Känner ni till företag, såväl entreprenörer som leverantörer, 
som borde vara med är vi glada om ni vill tipsa dem eller oss. Tillsammans kan vi arbeta för att förbättra affärsmöjlig-
heterna för branschen. Nu hoppas vi att sommaren blir bra och att vi kan få tänka på lite annat än pandeminer 
och reseförbud. Och semester och sommar i Sverige är rätt bra att se fram emot. Sköt om er så hoppas vi att vi 
kan ses till hösten!kan ses till hösten!

Styrelsen och kansliet 
BFB - Branschföreningen för Byggnadsberedning

På gång i branschföreningen,
sommaren 2020 
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Peter Grönholm blir ny vd för Allu Finland

Fredheim Maskin ny svensk 
distributör för Sandvik

Årets HR-
personlighet 

OilQuick utses till Sveriges bästa 
industriföretag 2020 och hamnar 
på plats 15 i listan över Sveriges 
bästa arbetsplatser 2020 i klassen 
”Medelstora företag – 50-250 an-
ställda”. Priserna delas ut av Great 
Place To Work.

Organisationen Great Place 
to Work utför världens största 
arbetsplatsstudie och delar ut 
kvalitetsutmärkelser till de allra 
bästa i mer än 50 länder över 
hela världen. För att få komma in 
på listan över Sveriges bästa ar-
betsplatser måste man erhålla en 
Great Place to Work-certifiering. 
Det är process med höga krav på 
verksamheten där alla anställda 
får komma till tals i en anonym 
enkät. Av alla som blir certifierade 
så är det endast de 25 bästa resul-

taten av kulturutvärderingen och 
medarbetarundersökningen som 
får kalla sig Sveriges bästa arbets-
platser 2020.

“2019 hamnade vi på plats 
25 på listan över Sveriges bästa 
arbetsplatser”, säger Henrik So-
nerud, vd OilQuick. “I år klätt-
rar vi och kommer in på en fin 
femtonde plats. Att utses till en 
av Sveriges 25 bästa medelstora 
arbetsplatser är resultatet av ett 
långt intensivt arbete där medar-
betarna varit högst delaktiga och 
där företaget prioriterat att vär-
dera medarbetarnas behov och 
önskningar. OilQuicks filosofi är 
att det blir mer kostnadseffektivt 
och mycket roligare att arbeta 
proaktivt med en nöjd och glad 
personal.”

Dubbla utmärkelser till OilQuick

OilQuicks HR-chef Malin Lind-
qvist utnämns till Årets HR-per-
sonlighet av organisationen Great 
Place to Work. Hon är född och 
uppvuxen i Hudiksvall och har 
arbetat som OilQuicks HR-chef i 
sex år.

Great Place to Work utför värl-
dens största arbetsplatsstudie och 
delar ut kvalitetsutmärkelser till 
de allra bästa i mer än 50 länder 
över hela världen. Årets vinnare 
korades på en webbsänd gala den 
21 april och går att se i sin helhet 
på deras hemsida.

“Vi är naturligtvis otroligt 
stolta att ha en så kompetent och 
engagerad person som Malin i 
vårt team”, säger Henrik Sonerud, 
delägare och vd OilQuick. “Hen-
nes idéer och hennes drivkraft har 
skapat det engagemang och den 
goda kamratskap som råder bland 
våra medarbetare.”

“Det känns helt fantastiskt!”, 
säger Malin Lindqvist. ”Jag vet 
inte riktigt om jag fattat det än, 
men jag är otroligt glad och fram-
för allt väldigt stolt. Det känns 
extra roligt att bli nominerad av 
sina egna medarbetare. Det visar 
att vi arbetar på rätt sätt och att 
vår personal uppskattar mitt och 
OilQuicks arbete och det betyder 
väldigt mycket för mig.”

Enligt Malin Lindqvist är en bra 
HR-person någon som får perso-
nalen att må och prestera bra. För 
att vara en bra HR-person måste 
man ha ett genuint intresse för att 
arbeta med människor, vara dri-
vande, våga ta tag i problem, vara 
förtroendeingivande och förmedla 
känslan av att dörren är öppen för 
alla oavsett position. Att kunna 
och våga kommunicera ärligt år 
också är en viktig aspekt, framför 
allt under coronapandemin. Hon 
säger också att det är viktigt att 
man är empatisk och har en för-
måga att kunna sätta sig in i andra 
personers upplevelser och känslor.

Peter Grönholm utses till vd för Allu 
Finland och kommer att ansluta till 
Allu i juli 2020. Han har lång erfa-
renhet av försäljning och som vd 
inom internationella organisatio-
ner i såväl Finland som utomlands.

Peter Grönholms positioner 
under åren har varit i USA, Norge 
och Tyskland och han har också va-
rit ansvarig för affärer i flera andra 
länder, inklusive Nordamerika och 
Norden. Han är för närvarande Vice 
President, Supply Chain & Ope-
rations i tyska Cavotec Group, en 
leverantör av industriell utrustning.

“Allus strategi är för lönsam 
tillväxt, resultat och internationa-
lisering”, säger Markku Jonninen, 
styrelseordförande Allu Group. 
”Peter är en resultat- och lös-
ningsfokuserad, väl genomtänkt 
lagspelare, förutom att han har 
uppnått fantastiska resultat med 
starka ledarskapsförmågor. Peters 

erfarenhet av internationellt fö-
retagande spelade också en bety-
dande roll i urvalet.”

“För mig är Allu en positiv ut-
maning i Finland efter flera år ut-
omlands”, säger Peter Grönholm. 
”Det är ett välkänt varumärke 
inom sitt område och ett välskött 
företag med stor tillväxtpotential. 
Jag ser fram emot att vara en del 
av teamet för att vidareutveckla 
Allus verksamhet.”

Sandvik Mining and Rock Tech-
nology utökar sitt avtal med Fred-
heim Maskin på den skandinaviska 
marknaden till att gälla försäljning 
av mobila krossar och siktar i Q-
Range-, U-440- och U-300-serien 
på den svenska marknaden.

Sandvik och Fredheim Ma-
skin har arbetat med försäljning 
och eftermarknadssupport för 
Sandviks mobila kross- och sorte-
ringsprogram i Norge sedan 2015. 
Sandvik ser Fredheim som en stor 
tillgång för att främja tillväxten 
av dessa specifika produkter till 
bygg- och entreprenadsektorn i 
Sverige. Avtalet omfattar Sandviks 
modeller för serierna Q-Range, 
U-440 och U-300.

Fredheim Maskin kommer 
att lagerföra ett brett sortiment 
av Sandviks mobila krossar och 
siktar för att säkerställa snabba 
leveranstider. De kommer att er-
bjuda både långa och korta hyres-
avtal samt eftermarknadssupport, 
teknisk support och finansiella 
lösningar. Reserv- och slitdelar 
kommer att levereras dagligen 
från huvudlagret i Spydeberg till 
kunderna i Sverige och Norge. De 
har ett lager av nya maskiner till-
gängliga för omedelbar leverans 
på anläggningen i Karlstad.

“Vårt förhållande till Fred-
heim Maskin har vuxit fram-
gångsrikt under de senaste åren 
och vi är mycket glada över att 
utöka deras avtal till att omfatta 
Sverige”, säger Marcello Pupino, 
Area Sales Manager Sandvik Mo-
bile Crushers and Screens. ”Med 
deras investeringar i den svenska 
marknaden kommer vi att kunna 
erbjuda snabbare leveranstider för 
att möta kundernas efterfrågan.”

“Sandvik representerar ett 
mycket starkt varumärke inom 
kross- och sortering i Norge, Sve-
rige och globalt”, säger Per Olav 
Fredheim, vd Fredheim Maskin. 
”Vårt team kommer att göra vårt 
yttersta för att göra vår utnäm-
ning som Sandvik Mobiles försälj-
ningsrepresentant för den svenska 
marknaden till en stor framgång.”



Säkerhet har alltid varit i fokus för oss och lanseringen av Brokks 
atomiserade vattendimma är inget undantag! Det är ett integrerat 
och unikt system som tacklar de mest hälsofarliga dammpartiklarna, 
för säkrare och renare arbetsplatser världen över.

Läs mer om varför de minsta vattendropparna 
gör den största skillnaden: 

 
TACKLAR  
DAMMPARTIKLARNA 
DU INTE SER

BROKKS ATOMISERADE VATTENDIMMA 
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Årets Entreprenad Live i Göteborg flyttas fram 
till 20-22 maj 2021 på grund av den rådande co-
ronapandemin. ”Med nuvarande restriktioner 
får vi inte arrangera mässan”, säger projektle-
dare Hans-Erik Kristensson. 

Arrangörerna bakom Entreprenad Live hop-
pades i det längsta att kunna hålla mässan i sep-
tember som planerat. Med nuvarande restriktio-
ner kan mässan inte arrangeras och än finns inga 
besked om lättnader. Projektledare Hans-Erik 
Kristensson ville i samband med beskedet om se-

nareläggningen även tacka hyresvärden Castel-
lum, för att de varit med och skapat möjligheter 
för att flytta fram mässan.

“Osäkerheten gör att förutsättningarna för 
en trygg och uppskattad mässa inte är tillräck-
liga”, skriver Hans-Erik Kristensson, projektle-
dare Entreprenad Live, i ett pressmeddelande. 
“Vi hoppas att alla har förståelse och respekt 
för vårt beslut och att vi, utställare och samar-
betspartners ser fram emot att göra en riktigt 
bra vårmässa i Göteborg 2021.”

Entreprenad Live flyttas fram till nästa år

Foto: Entreprenad Live

Milwaukee Tool lanserar den nya MX 
Fuel batteridrivna 28 mm Hex bilnings-
hammaren. Verktyget har enligt Milwau-
kee Tool den lägsta vikten i sin klass med 
sina 29,6 kg och klarar av att bryta mer än 
två ton material per laddning.

Milwaukee Tool vill med MX Fuel ska-
pa ett batteridrivet verktygssystem som 
levererar prestanda, driftstid och hållbar-
het som efterfrågas av yrkesanvändare, 
utan riskerna förknippade med utsläpp, 
buller och vibrationer. Varje enskild lös-
ning i MX Fuel bygger på ett kompatibelt 
system som använder samma batteri.

“Vårt mål var att utveckla ett system 
som skulle ta batteritekniken till nya 
höjder”, säger Henrik Nielsen, Product 
Manager Milwaukee Tool. ”MX Fuel 
bilningshammaren är inte bara säkrare 
och lättare att använda än de nätdrivna 
alternativen som finns på marknaden 
utan har även 35 % snabbare bilningshas-
tighet!”

Bilningshammaren har en slagenergi 
på 64 joule och en vibrationsnivå på 5,17 
m/s². Den har även ett ergonomiskt fron-
thandtag utvecklat för att göra verktyget 
enklare att manövrera och flytta runt på 
arbetsplatsen. MX Fuel bilningshamma-
ren har tillräcklig drifttid för krävande ar-
betsuppgifter såsom bilning av en ränna 
som är 12 meter lång, 30 cm bred och 20 
cm djup på en uppladdning. En annan 
fördel är One-Key som gör det möjligt 
att spåra bilningshammaren och få var-
ningsmeddelanden, fullständig inven-
tariehantering och smart maskinteknik 
som skyddar användarens investering.

 Milwaukee Tool lanserar 
 batteridriven bilningshammare 

Brokk introducerar Brokk Descaler, en speci-
aldesignad lösning för att riva ugnsbeklädnad 
på flera platser i värmetorn vid främst cement- 
och aluminiumfabriker.

Brokk Descaler har en teleskopbom med 
bra räckvidd och fjärrstyrd manövrering. Den 
har en snabb installering och kräver inga bygg-
nadsställningar. Eftersom Brokk Descaler är 
obemannad kan arbetet börja direkt vid 80°C. 
Risker såsom fallande rivningsmaterial eller vi-
brationer blir antingen eliminerade eller kraf-
tigt reducerade. ”Med denna lösning kan vi 
skydda arbetarna även i värmetorn, där risken 
för fallande rivningsmaterial är lika uppenbar 

som i en cementugn”, säger Joakim Furten-
back, International Sales Director Brokk Sve-
rige.

Brokk Descaler utvecklades från en Brokk 
standardrobot och är modifierad för använd-
ning i värmetorn utan att kompromissa vad 
gäller styrka. Teleskopbommen kan förlängas 
i en eller två sektioner. Brokk Descaler är 
enkel att förflytta till olika platser i tornet 
eftersom den kan transporteras i de flesta 
personhissar. Brokk Descaler kan installeras 
på mindre än tre timmar och när den väl är 
installerad kan operatörern övervaka arbetet 
på avstånd.

Ny lösning för 
rivning av ugnsbeklädnad från Brokk
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I mer än 27 år har vi gjort vad våra konkurrenter nu kallar 
ny produktutveckling.

Redan 1993 fick vi en idé, vi realiserade den och ut kom 
OQ – Originalet! På senare tid har kopior dykt upp och 
hävdat sig vara ”revolutionära nya produkter”. Vissa 
påstår sig också vara fullt kompatibla med Oilquick-
originalet, men bägge påståendena är helt fel!

Detta är vår ursprungliga idé och vår teknik. Genom 
år av innovation och forskning har vi etablerat en 
kvalitetsprocess som garanterar kompatibilitet mellan 
varje generation av OilQuick-produkter. Och som ni alla 
vet – Erfarenhet spelar stor roll!

Tillförlitlighet, hög kvalitet, säkerhet och service är vad vi 
erbjuder bättre än någon annan. När du väljer OilQuick kan 
du se fram emot en problemfri relation under många år.

OilQuick – Det första fullautomatiska snabbkopplings systemet. Nu 
världsledande med mer än 30 000 sålda system över hela världen!

Det här är ingen kopia, det här är:

OilQuick PD 02-2020.indd   1OilQuick PD 02-2020.indd   1 2020-05-08   11:012020-05-08   11:01
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för byggbranschen
KOLLEGUM – NY SMART PERSONALMATCHNINGSTJÄNST                

Nu är det slut med oron av att inte ha tillräckligt med jobb för gubbarna och riskera 
varsel, eller svårt att genomföra ett uppdrag på grund att det saknas kompetent 
personal och utrustning. Matchningsportalen Kollegum.se är lösningen.

A
tt ha optimal bemanning är ofta ett pro-
blem inom bygg- och anläggningsvärl-
den. Konjunkturerna kan dels svänga 
snabbt och dels kan det bildas luckor 
mellan olika jobb då man som arbets-

givare har för mycket folk. Som rivnings- eller 
håltagningsentreprenör så är personalen den 
viktigaste resursen. Med en kompetent och 
specialutbildad arbetsstyrka vill man som ar-
betsgivare alltid ha tillräckligt med jobb för de 
anställda och inte riskera att behöva skicka hem 
några ur styrkan på grund av arbetsbrist. Men 
hur löser man det? Johan Brandt vet svaret.

ALLTID OPTIMAL PERSONALSTYRKA 
OCH RÄTT UTRUSTNING FÖR JOBBET
“Efter lång erfarenhet från att vara arbetsle-
dare inom byggindustrin och nu på VOID AB 
hade jag brottats med detta problem många 
gånger. Jag kände frustration varje gång jag be-
hövde skicka hem någon på grund av att det 
inte fanns arbetsuppgifter. Det fanns ju en risk 
att man skulle förlora duktig arbetskraft. Jag 
har länge funderat över att hitta en lösning på 
detta”, berättar Johan.

Från vänster Johan Brandt och Anders 
Andersson från Void AB.

Johan fortsätter och berättar att ofta kunde 
situationen också vara den motsatta, att man 
saknade personal och att man kunde stånga 
sig blodig och riskera att mista ett uppdrag.

“Jag vet inte hur många gånger jag ringt 
runt till andra företag och frågat om de har 
gubbar över som kan hoppa in? Ofta får man 
inget svar på direkten utan de ska kolla och ber 
att få återkomma. Det blir lätt en ohållbar si-
tuation där slutkunden får lida för att jobbet 
kan bli försenat”, säger Johan.

Men så kom lösningen. Johan insåg att om 
det fanns ett mjukvaruprogram online med 
användare som upplever samma problem med 
bemanning skulle dessa användare av pro-
grammet kunna matcha sin personal med var-
andra. Johan ger ett exempel:

“Om jag exempelvis har två duktiga Brokk-
operatörer tillfälligt över, så att säga, blir de 
ganska dyra för företaget. Idag tvingas de flesta 
entreprenörsföretag att skicka hem dem vilket 
skapar en osäkerhet både för de anställda och 
arbetsgivaren. Helt plötsligt dyker ett jobb upp 
då man behöver personal, till och med utöver de 
egna resurserna”, berättar Johan. Det var så det 

internetbaserade systemet Kollegum uppstod.
“För oss är Kollegum också ett sätt att öka 

samarbetet mellan entreprenörer som exem-
pelvis rivare och håltagare istället för att vi kon-
kurrerar med varandra. Om vi har fått ett jobb, 
exempelvis i Östergötland, är det smidigare och 
billigare för kunden att någon i området utför 
jobbet istället för att vi ska resa från Stockholm 
eller Dalarna. På samma vis kan vi hjälpa någon 
kollega ute i landet att göra ett jobb i vårt när-
område”, inflikar Anders Andersson.

LÖSNINGEN ÄR BARA 
NÅGRA KNAPPTRYCKNINGAR BORT
Johan hade idéerna men det praktiska arbetet 
med att skapa internetportalen och själva da-
tabasen hanteras av it-företagen Profundis och 
Web Win AB i Göteborg som har stora vana 
från den här typen av uppdrag. Det var dessa 
bolag tillsammans med Johan Brandt och före-
taget Voids Anders Andersson som gick sam-
man för att skapa Kollegum.

De bygg- och anläggningsentreprenörer 
som är intresserade att vara med i personal-
matchningstjänsten Kollegum registrerar sig 



ÖPPNAR NY SERVICEDEPÅ I KARLSTAD

Nu auktoriserad att utföra garantijobb för 
Husqvarnas packningsmaskiner.
Vi säljer nya maskiner och reservdelar. 
Vi har reservdelar i lager för snabb leverans. 

För mer info kontakta våra servicedepåer i Kil och 
Karlstad.

LEKANA MASKIN VÄXER! 

Lekana Maskin 
Garvaregatan 7  
665 32 Kil

Lekana Maskin  
Kvällsvindsgatan 4
652 21 Karlstad 

Tel: 0554-401 401  

www.lekana.se

Litiumbatteridrift sparar upp till 34% driftkostnad jämfört med diesel. 
Avger inga utsläpp och passar därför inomhus där utsläpp- och ljudrestriktioner 
råder. Avant E6 är jämförbar med Avant 528, den mest sålda Avanten.

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

Maskiner på bild kan vara extrautrustade, reservation för felskrivningar/tryckfel.  
Du hittar mer information och alla återförsäljare på nordfarm.se

fler redskap  

for Demolering  

pa nordfarm.se

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

Världens grönaste maskin!

ö

nordfarm.se
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på www.kollegum.se. Varje organisationsnum-
mer blir en medlem och får ett konto, sedan 
kan varje medlem ha ett oändligt antal använ-
dare som kan logga in.

Nästa steg är att lägga in uppgifter om sina 
anställda, specialkompetens, utrustning, krav-
specifikation, vilka utbildningar de har, i vilka 
geografiska områden de kan arbeta och så vi-
dare. När personalresursen sedan blir lediga 
lägger man ut informationen och anger under 
vilken tidsperiod de är lediga. Sedan är det bara 
klicka upp informationen på nätet. De som se-
dan söker personal kan smidigt hitta folk och 
i vilka regioner i Sverige och matcha ihop med 
sitt behov. När matchningen är över återgår 
arbetskraften till moderbolaget.

Med Kollegum kan ett företag som fått ett 
stort jobb, där den egna personalen inte räcker 
till, enkelt hitta kompetent arbetskraft via Kol-
legum. Poängen är också att arbetskraften of-
tast också kommer med den utrustning som 

Enkla och tydliga menyer gör det smidigt att skapa en annons över 
arbetskraft som erbjuds.

Robert Andersson och Daniel Gustavsson ligger bakom utvecklingen av databasen och hanterar 
den i nuläget.

Vyn visar hur en annons där man 
söker personal kan se ut.

I princip finns två val på hemsidan, söka 
eller erbjuda arbetskraft. På sikt kommer 
troligen ytterligare två parametrar att 
hyra eller hyra ut maskiner och utrust-
ningar.

behövs. Om exempelvis Void behöver två borr-
systemsoperatörer följer även utrustning med 
operatörerna.

När man som användare loggar in på Kolle-
gum finns två val, söka eller erbjuda personal. 
I nuläget finns totalt 20 olika yrken inlagda i 
portalen men fler kommer säkert att tillkom-
ma i takt med att portalen utvecklas. Själva 
internetportalen Kollegum hanterar dock inte 
den finansiella transaktionen mellan de bolag 
som använder matchningen. Det är något som 
de gör upp sinsemellan.

“Med Kollegum försvinner en massa osä-
kerhet för entreprenörerna. Exempelvis oron 
att inte ha tillräckligt med jobb för hela perso-
nalstyrkan eller oron att inte hitta kompetent 
arbetskraft tillräckligt fort”, säger Johan.

KOSTNADSFRI 
ANSLUTNING UNDER 2020
Kollegum spänner över hela Sverige och fun-

kar för hela byggbranschen. Under 2020 
är det kostnadsfritt att ansluta sig. Det 
är först när det blir en matchning som 
en avgift på 2000 kronor tas ut. Under 
2021 kommer man dock införa en årsav-
gift som regleras beroende på företagets 
omsättning. Johan berättar att Kolle-
gum startades i slutet av 2019 och man 
har tagit det lite lugnt med marknadsfö-
ringen initialt.

“Nu känner vi att det är läge att gå ut lite 
bredare och marknadsföra tjänsten. Vi hade 
för avsikt att ställa ut på mässan Nordbygg i 
april men på grund av Corona-pandemin blev 
det inget. Nu är siktet eventuellt inställt på att 
vara med på Demcon i september 2021.

Man arbetar nu med att patentsöka tjäns-
ten och idag finns ingen annan liknande per-
sonalmatchningstjänst för byggbranschen, 
vare sig i eller utanför Sverige.

I nuläget sköts databasen av Daniel Gus-
tavsson från Web Win och Robert Andersson 
från Profundis, men planen är att på sikt an-
ställa två personer på heltid som kommer att 
upprätta en telefonkundtjänst.

En tänkbar utveckling av portalen på sikt 
är att den även kan omfatta uthyrning av ma-
skiner och utrustningar. “Ett bolag kanske har 
väggsågar, rivningsrobotar, grävare eller kom-
paktlastare som inte används för tillfället. Om 
man enkelt kan hyra ut dessa maskiner period-
vis gynnas både den som hyr ut och de som hyr 
in”, säger Johan.

Tanken på sikt med Kollegum är att skapa 
ett hjälpmedel för alla i branschen. “Kollegum 
är ingen produkt som Void säljer eller har 
men bolaget att göra även om jag och Anders 
är inblandade nu initialt. Planen är att när vi 
fått tillräckligt många användare kommer 
verksamheten troligen att överlåtas på nå-
gon annan som driver det. Kollegum ska vara 
en funktion som kommer alla till nytta inom 
byggbranschen”, säger Johan Brandt.

Patentsökning pågår för Portalen Kolle-
gum och på sikt är planen också att göra an-
dra språkversioner på engelska och tyska med 
flera språk. En gångbar väg för internationali-
sering av systemet är att skapa någon form av 
franchise-upplägg. Här pågår redan diskussio-
ner med andra länders branschorganisationer 
inom rivning och håltagning.

www.kollegum.se
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KONSTRUERAS OCH  
TILLVERKAS I SVERIGE

Snabba leveranser + Högkvalitativa material + Precisionstillverkade
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kvalitetsvarumärket Von Arx
NYA ÄGARE BAKOM              

Von Arx fräsar för betong och asfalt har ett fint renommé över hela värl-
den. Varumärket är väl inarbetat. Grundat av schweizaren Paul Von Arx 
men sålt till amerikanska Emerson i början av 2000-talet. Sedan 2019 är 
ägandet av Von Arx tillbaka i Europa av bland annat och ingen mindre än 
Fredrik Åkermark, tidigare global försäljningschef på Pullman-Ermator 
under många år.

N
amnet Von Arx förpliktigar, det vet alla 
som arbetar med någon form av ytbe-
arbetning. Bolaget grundades redan 
1941 av uppfinnaren Paul von Arx i den 
schweiziska staden Sissach nära Basel. 

Paul von Arx är känd för att en rad olika pro-
duktinnovationer och har över 100 patent. Mest 
kända är Von Arx för sina spår- och ytfräsar för 
betong och asfalt men också för sina tryckluft-
verktyg såsom tryckluftspistoler, nålpistoler 
och mejselhammare. Företaget och varumärket 
står för en mycket hög kvalitet avseende själva 
produkten, service och livslängd. Produkterna 
säljs sedan länge över hela världen. I Sverige 
har bolaget Epox Maskin AB haft försäljningsa-
genturen för Von Arx sedan 1997. Nyligen har 
man också knutit försäljningsavtal med finska 
bolaget Machinery Oy. Försäljningsavtalet gäl-
ler Finland, Estland och Lettland.

EN RESA SOM HETER DUGA
I början av 2000-talet såldes Von Arx till det 
amerikanska bolaget Emerson och ingick i 

Ridgid, Emersons Ridge Tool Division i St 
Louis, Missouri. Men för knappt ett år sedan 

hamnade ägandet i det svenska bolaget, Von 
Arx Sweden AB. VD för verksamheten är ingen 
annan än Fredrik Åkermark som branschen 
förknippat med varumärket Pullman-Ermator 
under många år.

Fredrik har gjort en imponerande resa un-
der de senaste decennierna. Allt började på 
Bevaclean som förvärvade bolaget Pullmans 
verksamhet utanför USA och senare även Er-
mator från Gällö. Man inledde senare ett sam-
arbete med amerikanska Pullman-Holt och 
lanserade Ermator i USA. Samarbetet ledde 
till att man efter något år övertog verksamhe-
ten i Pullman-Holt och varumärket Ermator 
stärktes kraftigt på den amerikanska markna-
den. I samband med denna förändring flyttade 
Fredrik med familj till USA för att leda verk-
samheten. Det blev totalt 11 år i USA. Fredrik 
arbetade från 1994 till 2017 som global försälj-
ningschef för Pullman-Ermator. Vad som sä-
kert är bekant för många av våra läsare är att 
Husqvarna Construction Products förvärvade 
Pullman-Ermator  under 2017. Under en tid ar-
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betade Fredrik på Husqvarna som Global Bu-
siness Development Manager, Dust & Slurry, 
Surface Prep.

“Vi hade en fantastiskt utvecklade resa med 
Pullman under många år och även i Husqvar-
nas ägo”, berättar Fredrik Åkermark.

Arbetar man under så många år i en och 
samma bransch hinner man lära känna den 
väl, även andra aktörer. Fredrik har upparbetat 
ett stort kontaktnät och när varumärket Von 
Arx blev till salu kunde han inte låta den möj-
ligheten passera.

“Det här passade mig perfekt. Företaget har 
mycket fina produkter med ett högt renommé 
över hela världen”, säger Fredrik.

FLYTTEN FRÅN 
SCHWEIZ TILL BULGARIEN
Men det blev en tuff start. Fredrik och hans 
kollegor är dock vana vid utmaningar. Hela 
Von Arx verksamhet flyttades från Schweiz till 
staden Plovdiv i Bulgarien. Plovdiv är en indu-
stristad, geografiskt sett ganska centralt place-
rad i Bulgarien i ett platt landskap mellan två 
bergskedjor i norr och söder. Sedan flytten har 
man rekryterat nya team för produktutveck-
ling, produktion och administration. “Arbetet 
med att flytta hela verksamheten gjorde att 
vi kom lite efter i produktionen vilket ledde 
till en del leveransförseningar gentemot våra 
distributörer. Men vi har en väldigt bra försälj-
ningsutveckling vilket initialt ledde till en del 
växtvärk i bolaget”, berättar Fredrik.

Idag är man 20 anställda i Plovdiv och för-
säljningen visar en lysande utveckling. Man har 
börjat komma i kapp leveransmässigt, mycket 
tack vare sina duktiga medarbetare och att alla 
växt in i sina arbetsuppgifter. “Vi bygger ny erfa-
renhet varje dag”, inflikar Fredrik.

I fabriken i Plovdiv utförs allt inom svetsning, 
bockning och pressning. Von Arx frästrummor 
är välkända för att hålla en hög kvalitet i världs-
klass. Förutom till sina egna maskiner tillverkar 

man även frästrummor till flera konkurrenter 
och kollegor i branschen. Vissa av skärverkty-
gen tillverkas internt medan en del köps från 
externa högkvalitetstillverkare i Europa.

BREDDA DISTRIBUTIONSNÄTET 
OCH PRODUKTUTBUDET
Det man arbetar mycket med just nu är att 
vidareutveckla sitt nätverk av distributörer. 
Fredrik berättar att även om Von Arx är ett 
globalt och välkänt varumärke finns fortfa-
rande många marknader där man inte är re-
presenterade eller där man kan växa ytterli-
gare. USA är just en sådan marknad där man 
vill växa och där man nyligen öppnat distri-
bution. Andra marknader med stor poten-
tial där man öppnat distribution är Sydafrika, 
Spanien, Portugal, Polen, Kroatien, Slovenien 
och Mexiko. I ytterligare sex till sju länder lig-
ger man i startgroparna för att öppna upp.

“Valet av rätt distributör är oerhört viktigt, 
det är något vi lärt sig efter alla år på Pullman-
Ermator. Hög grad av service och support är 
mycket viktiga faktorer hos en bra distributör”, 
framhåller Fredrik.

Produktmässigt består Von Arx-sortiment 
idag av sex olika basmodeller av ytbehandlings-
maskiner, VA10L, FR200, VA25S, VA30S, VA30SH 
och DTF25SH. Till detta skall tre pneumatiska 
verktygsserier läggas. “Hela vår produktutveck-
lingsavdelning arbetar idag med utveckla och 
förbättra våra befintliga produktserier och an-
passa dem för fler applikationer. Vi arbetar även 
med ett par helt nya produkter som vi hoppas att 
lansera i början av 2021”, berättar Fredrik.

Affärsplanen på lite längre sikt är att bredda 
produktutbudet ytterligare och man är inte 
främmande för att förvärva någon annan aktör 
som tillverkar kvalitetsprodukter inom betong-
bearbetning och den utrustning som är förknip-
pad med det. Alltså en spännande utveckling och 
framtid väntar Von Arx med de nya ägarförhål-
landena. Vi kommer att få anledning i framtiden 
att berätta mer om Von Arx i tidningen. 

En redaktionell kommentar är att man slutar 
aldrig att förvånas av den här branschen. När 
det tycks som om de flesta mindre bolag köps 
upp av stora drakar hittar branschen hela tiden 
nya vägar att utvecklas och leva vidare.

www.vonarx.com 

Delar av Von Arx-temet i Plovdiv, Bulgarien.

Fredrik Åkermark, VD och ägare till Von Arx.
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PDs ÅRLIGA 
HYDRAULHAMMARSPECIAL:
Vare sig du vill bryta upp betong eller 
spräcka skut finns ett hydraulhammar-
verktyg för varje bärare och budget.
Skriven av Jim Parsons
Översatt av Vitor Hermansson

F
örutom att erbjuda en enorm styrka flera 
gånger i minuten är de också fulla med 
funktioner för att förbättra effektivitet, 
underhåll och användande. Här tar vi 
en titt på den senaste utvecklingen i hy-

draulhammarbranschen.

RAMMER SLÅR
SMARTARE MED NYA MODELLER
Rammers ”Excellence Line” bibehåller fö-
retagets fyrtioåriga tradition av att leverera 
innovativa hydraulhammare utformade för 
att förbättra lönsamheten, säkerheten och 
prestandan. Excellence Line lanserades på 
Conexpo/Con-Agg och består av toppmo-
derna hydraulhammare som är redo för alla 
arbetsuppgifter, där den största medlemmen 
är 9033E för bärare på 65-120 ton. Excellence 
Line har designats för att göra det lättare att 
eliminera tomslag med en så kallad Idle Blow 
Protection, IBP, vilket sänker kostnader för 
både användning och underhåll. IBP gör att 
hydraulhammaren inte kan användas innan 
det finns ett tryck, vilket även skyddar verk-
tyget från tekniska fel eller överbelastning, 
sänker oljeöverhettning och skyddar mot fel i 
tidigt stadium. Dessutom har alla stora Ram-
mer-hammare en annan underlättande och 
justerbar funktion, ”Stroke Selector”, som gör 
det möjligt för operatören att optimera hy-
draulhammaranvändningen baserat på mate-
rial och användning.

Andra funktioner hos Excellence Line inklu-
derar separata smörjningskanaler från ventil-
kroppen till den övre och nedre verktygspack-
ningen för att förlänga livslängden på både 
verktyg och packning; nya, robusta och slittå-
liga höljen i plast för optimalt skydd och buller-
minskning; och enkla pins för att påskynda byta 
av nedre packningen i fält. Den kanske största 
utvecklingen inom produktlinjen är dock Ram-
mers ändamålsinriktade och fjärrstyrda över-
vakningssystem RD3, en standardfunktion på 
alla Excellence Line-modeller (RD3 finns också 
som tillval på Rammers Performance Line-
hydraulhammare och som retrofit-kit för äldre 
Rammer-hydraulhammare). RD3, utrustad med 
den senaste GPS- och telematikteknologin, an-

vänder sig av Rammer MyFleet Telematics för 
att spåra och övervaka flottans verktygsanvänd-
ning via Google Maps. Den kommer också med 
en ny funktion, ”hour meter”, som är kopplad 
till enhetens serienummer för att mäta exakt 
antal passerade arbetstimmar. Systemet gör det 
möjligt för ägare och chefer att veta exakt var 
deras utrustning är och hur den används.

www.rammer.com

EPIROCS HATCON: HYDRAULIC 
ATTACHMENT TOOLS CONNECTIVITY
Ett annat företag som äntrar scenen för fjärr-
styrd övervakning är Epiroc, vars HATCON är 
designad för hydraulhammare och roterande 
fräshuvud och håller koll på plats och arbets-

timmar för att förbättra effekti-
vitet och säkerhet. Den molnba-
serade My Epiroc-plattformen 
ger användaren meddelande om 
underhåll, skapar uppgiftslistor 
och erbjuder en överblick av hela 
flottan. All data presenteras på ett 
enkelt sätt för att förenkla både 
vardagsuppgifter som långsiktiga 
beslut. HATCON finns tillgänglig 
som fabriksmonterad eller som 
retrofit-kit för Epirocs hydraul-
hammare och roterande fräshu-
vud i premiumklassen. När det 
är uppkopplat har systemet koll 
på varje enskilt verktyg och håller 



Snabbkoppling för klingan
Smidigt att få klingan på plats

Endast en kontakt 
Enkelt att koppla i och ur 

Klingskydd med låg vikt, och enkel montering
Hög säkerhet och helt ny design

Revolutionerande integrerad motor
Mycket hög verkningsgrad innebär ännu mer kraft på klingan

Med Pentpak 3 driver du ett flertal HFi-maskiner 
Ett modulärt system med betydligt lägre vikt

Samma rälssystem som tidigare Pentruderprodukter 
För högsta stabilitet och smidig hantering

Designad med kunden i fokus
Färre komponenter

Enkelt att serva

Effektiv slirkoppling på alla motorer  

Borstlösa matningsmotorer med snabbare matning

EN LITEN SÅG MED STOR POTENTIAL 
OCH MYCKET KRAFT

RS2
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kunder uppdaterade via My Epiroc. Notifika-
tioner om service och slitdelsvarningar är bara 
några av de funktioner som kommer att un-
derlätta effektiviteten. På den svenska mark-
naden säljs Epirocs hydraulhammare bland 
andra av Fredsund Maskin AB.

www.epiroc.se
www.fredsund.se

NYHETER FRÅN INDECO
De minsta hydraulhammarna i Indecos sorti-
ment, HP 100 FS, och HP 150 FS är kapabla för 
toppjobb även med reducerat hydrauliskt flöde. 
De ger utmärkt produktivitet tack vare en hög 
slagkraft per slag. Två lätta medlemmar i Inde-

cos lilla hydraulhammarserie, HP 550 FS och 
HP 400 FS, har uppdaterats för att ge förbättrad 
prestanda med nya kraftfulla funktioner. Båda 
har högre energiklasser, högre verktygsdiame-
trar och ger fler slag per minut. Denna upp-
gradering har inte förändrat hammarstorleken 
eller designen av endera modell. HP 550 FS är 
lämpad för grävmaskiner på 2,5 ton grävmaski-
ner och HP 400 FS är lämpad för grävmaski-
ner på 3,5-6,5 ton. Slutligen tar Indecos nya HP 
6000 FS position mitt emellan HP 5000 och HP 
7000 som ett svar på en specifik trend i gräv-
maskinvärlden, då bärare på 30 ton allt oftare 
ersätts med något större modeller på upp till 36 
ton. Den nya hydraulhammare är utformad för 
grävmaskiner på 35-45 ton, med vad som sägs 
vara ett utmärkt effekt-/viktförhållande. I Sve-
rige säljs Indeco av Andersen Contractor AB.

www.indeco.it

RONDELLEN MASKIN 
SÄLJER PLADDET I SVERIGE
Pladdet är en nederländsk tillverkare av 
grävmaskinstillbehör och har även ett 
omfattande sortiment av hydrauliska 
rivningsverktyg som betongsaxar, pul-
veriserare, riv- och sorterskopor, skrot-
saxar med mera. Man har även ett brett 
sortiment av hydraulhammare. Serien 
kallas Pladdet Demolition Hammer och 
omfattas av totalt 19 olika modeller. Den 
minsta modellen, PDH07S-II, väger 78 
kg och är avsedd för bärare mellan 0,7 
till 1,4 ton. Hammaren har en slagkraft 
på 130 joule och ett flöde på 15-25 l/m. 
Den största av Pladdets hydraulham-
mare heter PDHA1000 och väger hela 
8 ton. Hammaren är avsedd för bärare 
i viktklassen 75-120 ton. Slagkraften lig-
ger på 22 000 joule med ett flöde på 290-
350 l/m. Maxtrycket ligger på 180-210 
bar. Sortimentet av hydraulhammare 
täcker väl in bärare från de allra minsta 

minigrävarna, rivningsrobotar, kompaktlas-
tare upp till de riktigt stora grävmaskinerna på 
upp till 120 ton.

Pladdets hydraulhammare har en smart 
design med endast två rörliga delar vilket bor-
gar för god tillförlitlighet och hög livslängd. 
Förhållandet kraft och vikt har optimerats för 
att ta ut så mycket som möjligt ur hammaren. 
Varje modell erbjuder varierat oljeflöde vilket 
gör att samma hammare kan används på en 
rad olika maskiner. 

Hammarna kan arbeta med ett returtryck 
upp till 16 bar, så de är lämpliga för de senas-
te bärarna. “Kombinationen av en hammare 
byggd av högkvalitativa komponenter, två års 
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garanti och ett kundvänligt pris ger kunden 
ett klart intressant alternativ”, säger Samuel 
Lundberg på Rondellen Maskin i Kinna.

Rondellen Maskin AB är sedan några år till-
baka återförsäljare för hela Pladdets sortiment 

i Sverige. Rondellen Maskin, som har växt 
starkt under de senaste åren, har sitt huvud-
kontor i Kinna med depåer i Landvetter, Partil-
le och Nyköping. Man är både maskinuthyrare 
och återförsäljare. På uthyrningssidan har man 

ett brett sortiment bestående av olika 
typer av anläggningsmaskiner, bo-
dar och vagnar, byggmaskiner, liftar 
och kranar, el- och energiutrustning, 
ställningar och staket, trafik- och 
kommunikation, släp med mera. Till 
försäljning erbjuder man som sagt 
en rad olika grävmaskinstillbehör, 
lastmaskinstillbehör, släp och kär-
ror, bränsletankar, aluminiumram-
per, begagnade maskiner med mera. 
Rodellen Maskin har även ett eget 
skopmärke som heter ema där man 
vuxit till ett av de största i Sverige på 
de åtta åren man producerat skopor.

www.rondellenmaskin.se

HAMMER HAR PREMIÄR 
PÅ SVENSKA MARKNADEN
Tack vare mer än fyrtio års erfaren-
het erbjuder Hammer sina kunder 
ett brett sortiment av hydraulham-
mare av hög kvalitet, samt en hög 
nivå av underhåll. Hammers SB-se-
rie med åtta modeller är designad för 
grävmaskiner på 0,5-11 ton, medan 
FX-seriens 14 modeller är lämpade 
för grävmaskiner på 10-200 ton. 
SB-hydraulhammare kan tåla 25 bar 
mottryck och är utformade för en-
kel installation i alla grävmaskiner. 
Tillsammans med hög effekt har FX-

hydraulhammarna ett speciellt hål i fronten 
på höljet för anslutning av en luftslang för riv-
ningsarbete under vattnet. Alla hydraulham-
mare från Hammer har en sluten höljdesign 
integrerad med övre och undre stötdämpare 
av polyuretan, vilket förlänger livslängden på 
huvudkomponenterna samtidigt som buller- 
och vibrationsnivå hålls till ett minimum. Hy-
drauliska anslutningar är belägna djupt inuti 
höljet och skyddas av ett elastiskt gummihölje, 
vilket gör det möjligt att säkert arbeta på smala 
platser. En speciellt utvecklad läpptätning 
hjälper till att förhindra gasförluster från kvä-
vekammaren, vilket ger längre perioder med 
full effekt och minskar kvävepåfyllningsinter-
vallerna. En oljekudde på kolvens topp, kon-
trollerad av en regenerativ inre krets, skyddar 
hydraulhammaren från tomslag även om verk-
tyget inte är i kontakt med marken. Slutligen 
har kolvens botten en rundad form som säker-
ställer regelbunden kontakt med verktygets 
topp, vilket också hjälper till mot kolvskador 
och komponentslitage. Hammer ägs idag av 
tyska Kinshofer Group som är en del av svens-
ka Lifco där även bolag som Brokk, Demarec, 
Darda och RF-System ingår. RF-System är idag 
svenska återförsäljare av Hammers sortiment.

www.rf-system.se
www.hammereurope.com

MONTABERT OCH KOMATSU SAMAR-
BETAR I EN NY SERIE HYDRAULHAMMARE
Som ett sätt att möta sina kunders efterfrågan 
lanserar Komatsu sin kompletta serie av hy-
draulhammare. De Montabert-tillverkade hy-
draulhammarna är designade och testade för 
att passa Komatsu-grävmaskiner från PCMR30-
5 upp till PC800LC-8 utan modifikation. Pro-
duktserien är en av de första produktsläppen 
sedan Komatsu förvärvade Montabert tidigare i 
år. Den nya serien kommer att erbjuda kunder 
det franska företagets långvariga tradition av 
kvalitet, prestanda och tålighet i ett Komatsu-
paket. Hydraulhammarnas höga slageffektivitet 
och unika variabla energiteknologi erbjuder 
en hög produktion i ett flertal användnings-
områden. För att skydda kundinvesteringen 
i utrustningen ingår ett tomslagssystem och 
automatisk smörjning. I nuläget släpps den nya 
hammarserien endast på den nordamerikanska 
marknaden. Montabert traditionella sortiment 
av hydraulhammare säljs i Sverige av företaget 
Danielsson & Lissbackas Maskin AB i Falun.

www.dlmaskin.se

MEMBRANSSTYRDA HYDRAULHAM-
MARE FRÅN GREEN ATTACHMENTS
Red Line-serien av membranstyrda hydraulham-
mare från Green Attachments har designats för 
gruvdrift, rivning, tunnelbyggande, undervat-
tensapplikationer och stenbrytning. Rörelserna 
görs genom det hydrauliska oljetrycket på kolv-
huvudet och accelereras av olja- och gasbelast-
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ningen på ackumulatorn på kolvens övre del. 
Denna ackumulator upprätthåller ett konstant 
tryck längst upp på kolven, varvid gas tillsätts 
endast under drift. Red Line är helt hydrauliskt 
drivna vilket ger en tillförlitlig drift. De kan arbeta 
i alla positioner på grund av en lång och lätt kolv, 
samt ett stort antal tätningar. Andra funktioner 
inkluderar konstant slagenergi, lågt slitage och 
god hydraulisk stötdämpning tack vare ett unikt 
buffertsystem som håller oljans termiska värme 
låg för energibesparingar, medan sidostänger är 
täckta med polyuretan. Serien består av 19 mo-
deller för grävmaskiner från 0,75 till 100 ton.

En annan nyhet från företaget är Piikki, 
deras gasassisterade hydraulhammare i ekono-
miklassen, för kunder som enbart har tillfälliga 
behov av en hydraulhammare. Denna serie är 
lämpad för assistans vid rivning och grävning, 
käluppbrytning etc. Piikki tillåter högre mot-
tryck och generellt sett en större mängd hy-
drauliska förhållanden än helt hydrauldrivna 
sådana. Hammarna består av relativt få delar 
vilket innebär att driftskostnaderna förblir 
låga. Piikki erbjuder många av de funktioner 
som de större Red Line-modellerna, inklusive 
ett system med sido-, topp- och bottenbuffer-
tar som ger speciella slag- och vibrationsabsor-
berande egenskaper. Verktygs- och kolvdiame-
trar matchas för maximal energiöverföring. 
För den som inte visste är Green Attachments 
ett finskt företag. Vad PD erfar har bolaget 
ännu inte någon representant i Sverige.

www.greenattachments.com

 
ANDRA HYDRAULHAMMARNYHETER
Det har under våren kommit en hel del andra 
nya modeller från tillverkare som ännu inte 
har någon representation i Sverige. Här är 
några exempel. Prodems PRB-serie är en om-
fattande serie specifikt designad för att vara 

kostnadseffektiv utan att kompromissa om 
styrka eller tålighet. Från den lilla men dyna-
miska PRB008 till den mäktiga PRB1000 – de 
är alla arbetshästar. En unik ventildesign och 
högtrycksackumulator i modellerna PRB170 
och uppåt arbetar för att eliminera tryckfluk-
tuationer och öka slagkraften, samtidigt som 
skador på grävmaskinpumpen minimeras. 
De hydrauliska hammarna har också en spe-
ciellt härdad och värmebehandlad kolv som 
ger långa kolvslag som minimerar rekylen och 
eliminerar mekaniska fjädrar. Alla modeller i 
PRB-serien har ett optimalt dämpningssystem 
tillverkat av högkvalitativ elastomer, vilket mi-
nimerar slagpåverkan, vibrationer och buller.

Prodemhydraulhammare från och med 
PRB150 och uppåt har ett tomslagsskydd för att 
avsevärt reducera fel vållade av tomsslag och 
driftstopp, för att därmed öka produktiviteten. 
Modellernas dubbla hastighetskontroll justerar 
slagfrekvensen för hydraulhammaren till mate-
rialets densitet för att maximera produktivite-
ten: låg effekt/hög hastighet för betongbrytning, 
mjuka bergarter och skutspräckning; hög effekt/
låg hastighet för brytning och dikesgrävning. Alla 
modeller har en härdad ”rock claw” som motstår 
slitage och nötning, med en genomgående bult 
som minskar inre skador vållade av torsion och 
ökar fästelementets livslängd. De har också ett 
extremt slitstarkt, svetsat hölje utan fasta sido-
bultar för att skydda komponenter och minska 
buller. Alla hydraulhammare kommer med två 
verktyg optimerade med högkvalitativt stål och 
värmebehandlade för att maximera hållbarhet 
och effektivitet. Hydraulhammarna är också 
utformade för att vara lätta att underhålla efter-
som det finns färre rörliga komponenter och ett 
centraliserat smörjsystem med möjligheten att 
installera ett automatisk smörjnings-kit.

Promoves nya 600 kg XP600 och 200 kg 
XP200 kompletterar företagets XP-serie med 

högpresterande hydraulhammare. XP-serien 
kan skryta med sin energiåtervinning och 
sitt tomslagssystem, ett automatiskt regler-
system för kraft/frekvens och en innovativ, 
smart ventil med en "plug and play"-funktion 
som gör det möjligt för användare att instal-
lera hydraulhammaren utan att behöva justera 
några inställningar på grävmaskinen. Förutom 
betydande tids- och kostnadsbesparingar eli-
minerar det framtida problem såsom för tidiga 
skador på grund av ett för högt oljeflöde. Detta 
system gör det också möjligt att flytta hydraul-
hammaren till olika maskiner, vilket gör det 
enklare att hyra ut utrustning.

Vid användning tillsammans med minigräva-
re är Promoves lätta serie med fem modeller, som 
alla väger mellan 60 till 430 kg, designad för att 
erbjuda en kombination av styrka och prestanda, 
där modellen på 60 kg är lämpad för användning 
på de minsta rivningsjobben. Den större XP 101 
och XP 150 är designade för jobb som kräver en 
större noggrannhet och säkerhetskontroll, då 
den erbjuder en mångsidighet tack vare dess 
grundläggande teknik. Stötdämpare monterade 
ovanför och under hammarkroppen är där för 
att undvika vibrationer och skador på grävmaski-
nens arm. Kväve-ventilen är lätt att komma åt för 
snabbare och effektivare gasreglering eller för på-
fyllning, medan en lågtryckskammare förbättrar 
energin vid varje slag och tillsammans med den 
ökade diameterslagmassan ger ett kraftigare slag.

Idromeccanica Italiana erbjuder deras IMI 
88HP, utrustad för kompaktlastare, och den 
mångsidiga IMI 121M för maskiner på 15-24 
ton. Idromeccanica tillverkar förutom ett 
komplett sortiment av hydraulhammare från 1 
till 50 ton även verktyg för demolering, gruv-
drift, återvinning och vägarbete. Efter ett 20 år 
lång avbrott ställde Idromeccanica än en gång 
ut på Conexpo/Con-Agg, som de trots det på-
gående världsläget såg som en framgång.
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Med service i fokus
GÖTEBORGS HAMMARSERVICE – RAMMERS ÅTERFÖRSÄLJARE I SVERIGE              

Med över tio års erfarenhet av hydraulhammare bestämde sig Meier Andersson 
år 1996 för att starta Göteborgs Hammarservice. Idag driver han företaget med 
sönerna Emil och Robin, och servar och reparerar hydraulhammare, samt erbjuder 
Rammers kompletta sortiment av produkter.
Skriven av Vitor Hermansson

G
öteborgs Hammarservice servar, repa-
rerar och säljer Rammers kompletta 
sortiment av såväl hydraulhammare 
som betongsaxar, pulveriserare och 
skrotsaxar. Sedan 2018 köper de pro-

dukterna direkt från Rammers fabrik i finska 
Lahti. Kvaliteten och supporten är några av 
fördelarna som lyfts fram när Professionell De-
molering frågar om deras samarbete. ”Rammer 
håller hög kvalitet, det märks när man skruvat 
i flera olika märken”, säger Robin Andersson, 
produkttekniker Göteborgs Hammarservice. 
”Supporten vi får från fabriken i Lahti finns 
det inget att anmärka på. Ställer vi frågor så får 
vi snabba och konkreta svar direkt från tekni-
ker, som bara är ett mejl eller ett telefonsamtal 
bort. Vi har själva ett stort lager av reserv- och 

slitdelar på hyllan. Det är inte så långt till Fin-
land heller, och Rammer har även ett lager i 

Holland med 24 timmars leveranstid till oss. 
Ingen maskin är bättre än hjälpen du får när 
det behövs.”

Andra fördelar hos Rammer är enligt Robin 
Andersson de tekniska funktionerna, framför 
allt vad gäller hydraulhammarna. Tryckregle-
ringsventilen, det enkla bytet av spett, mem-
branackumulatorn och den valbara tomslags-
automatiken och slaglängdsväljaren är några 
av de höjdpunkter han nämner. Rammer upp-
daterar och förbättrar kontinuerligt sina pro-
dukter, nu senast genom att göra den nedre 
bussningen vridbar. ”Man sliter bussningen 
i grävriktningen. Tar man ur den, vrider den 
90 grader och pressar in den igen så har man 
lite till att slita på och det sparar servicekost-
naderna.”

Från vänster: Emil, Robin 
och Meier Andersson.
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Dessutom har Rammers mindre ham-
mare fått dubbla smörjkanaler, en till vardera 
bussning. De nya hammarna märks på dess 
helröda utseende med nya reflexdekaler och 
ändelsen E efter modellsiffrorna. Rammer har 
även tagit fram en enklare och billigare serie 
med gasomladdade hammare från 95 kg till 
3 ton, samt RD3, en puck med GPS som fästs 
på hammaren och registrerar slagserierna och 
hammartimmarna, och gör det lätt att ha koll 
på serviceintervallerna. ”Både vi, fabriken och 
kunden kan läsa av den på distans. Föregånga-
ren, Ramdata II, behövde man fysiskt plugga 
in i en dator och saknade dessutom GPS. RD3 
sitter på hela modellprogrammet, inte bara 
medium- och large-serien.”

ÖVRIGA TJÄNSTER OCH PRODUKTER
Förutom Rammerprodukter erbjuder Göte-
borgs Hammarservice i princip alla tjänster 
som rör hydraulhammare förutom körning. 
De är återförsäljare av Cejn snabbkopplingar 

med TLX-serien för hammare, OilQuick, Ya-
mamoto bergspräckare och tyska spettillver-
karen Solida. ”Vi hjälper såklart även framtida 
Rammerkunder med service och reservdelar 
till deras andra märken. Spett, fett och vissa 
reservdelar till gångbara modeller av andra fa-
brikat finns hemma.”

Planerad service görs i verkstaden där rätt 
lyfthjälp finns och där det är fritt från grus och 
smuts. I fält görs nödvändiga reparationer, inte 
minst vad gäller flödesmätning, kontroll och 
justering av bäraren. ”En flödesmätning görs 
alltid i samband med installation av en ham-
mare, ny som gammal, och är helt avgörande 
för att en hammare ska fungera optimalt och 
hålla i längden, oavsett fabrikat.”

PLANER FÖR FRAMTIDEN
Sedan 2018 arbetar Göteborgs Hammarservice 
i hela Sverige, från att tidigare ha fokuserat 
på västra och södra delarna av landet. Planer 
på hur arbetet kommer att utökas ytterligare 

kommer att presenteras senare i år. Robin An-
dersson ser ljust på framtiden för Göteborgs 
Hammarservice, bland annat med tanke på att 
flera stora projekt redan är igång och beräknas 
hålla på i flera år. ”Hammarmarknaden ökar i 
och med att de används mer och mer i många 
olika jobb, exempelvis rivning, bygg, VA och 
bergtäkter. Det går för fullt, så marknaden är 
allt annat än ’knackig’”, säger Robin nöjt.

På Rammer Seminar 2017 i Helsingfors tog 
Göteborgs Hammarservice emot ett diplom 
för sin kundtjänst. Att erbjuda en hög nivå av 
service är av yttersta vikt för familjeföretaget. 
”Det finns många lågprismärken som säljer på 
postorder mer eller mindre, utan varken sup-
port eller eftermarknad. De har ett pris som 
lockar, men de kunderna får ofta erfara vad det 
innebär. Vår styrka är servicen vi erbjuder, med 
35 års erfarenhet, och att vi ser till att grejerna 
fungerar och att kunderna är nöjda”, avslutar 
Robin Andersson.

www.hammarservice.se
BÅSTAD - TEL: 0431 - 710 00 - HALLANDSVÄGEN 27
MALMÖ - TEL: 040 - 29 33 44 - STILLMANSGATAN 12
GÖTEBORG - TEL: 031 - 19 88 80 - MARIEHOLMSGATAN 10
SOLNA - TEL: 08 - 23 29 00 - S:T ANSGARS VÄG 6

C16 OCH C14 - HANDHÅLLNA SÅGAR FÖR BETONG

DM6 BORRMOTOR

AS200 BULTSTATIV

VP140 VAKUUMPUMP

VB400 VAKUUMPLATTA

Smidiga och prisvärda 1-fasmaskiner för de tillfällen du behöver snabba snitt.  
Max klingdimension: C16 Ø414 mm och C14 Ø355 vilket ger sågdjup 150 mm 
(C16) och 125 mm (C14). Sågarna har vattenkylning, överbelastningsskydd 
och inbyggd jordfelsbrytare. 

Klarar borr upp till Ø160 mm vid  
stativmontage. För handhållen borrning 
rekommenderas max Ø100 mm borr.
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EN SLAGFÄLTSRAPPORT OM           

rivningsutrustade grävare
Med en pandemi som nästan dagligen förändrar villko-
ren för vår vardag blir nyheter gamla väldigt fort. Värl-
den som vi kände igen den verkar inte finnas längre och 
vi måste nu alla ta itu med en ny verklighet. 

R
ivningsprojekt avbryts medan tillver-
kare av byggutrustning omvandlar sina 
produktlinjer för att göra ventilatorer 
för sjukhus. Det är ytterligare ett världs-
krig, även om varje nation denna gång 

kämpar mot en gemensam, osynlig fiende. 
Lyckligtvis kan inte ens ett krig stoppa mänsk-
liga framsteg. PD rapporterar om den senaste 
utvecklingen inom grävmaskinindustrin.

EN GRÄVMASKIN MED KLÖS
Cats höga Cat 352 UHD rivningsutrustade gräv-
maskin är specifikt designad för rivning av höga 
byggnader. Framsidan kan ändras för en rak el-
ler böjd (retrofit) bomposition för vanlig rivning 
eller schaktning. Ändringen kan göras av två 
personer inom loppet av en kvart utan speci-
alverktyg. 352 UHD har ett variabelt underrede 
och Cat Active Stability Monitoring-system som 
kontinuerligt informerar operatören om verk-
tygets position. Med UHD-konfigurationen har 
grävmaskinen en vertikal räckvidd på 28 meter 
och en horisontell räckvidd på 15,8 meter vid 
användning av redskap på 3,7 ton. Dessa fak-
torer gör det möjligt att riva byggnader på 8-9 
våningar. 352 UHD har en längre sticka, en 3,08 
m³ skopa, ett grävdjup på 6670 mm och en max-
imal räckvidd på 11 880 mm. Maskinen drivs av 
en 408 hk (304 kW) Cat C13-motor som upp-

fyller utsläppsstandarderna EU Steg V och U.S. 
EPA Tier 4 Final. C13 kan även drivas på biodie-
sel upp till B20. Tre kraftlägen tillåter föraren 
att anpassa grävmaskinens prestanda till den 
aktuella uppgiften. Vid användning av retrofit-

bommen kan maskinen användas med maskin-
kontrollsystemet Cat Grade med 2D, ”swing 
e-fencing” och Cat Payload vägningssystem 
ombord. Nyttolastsystemet kan användas med 
det nätbaserade telematikgränssnittet Vision-
Link för att hantera produktionsmål fjärrstyrt 
via maskinens telematiksystem Product Link. 
Förarhytten har ett skydd för fallande objekt, så 
kallat Falling Objects Guard Structure, och in-
kluderar laminerat, P54-klassat glas på framsida 
och tak. Hytten kan luta upp till 30 grader för 
optimal sikt. Vindrutan och takglaset levereras 
med parallella torkar med tre intermittenta in-
ställningar med tvättspray.

www.zeppelin-cat.se

DOOSAN LANSERAR 
HÖGTFLYGANDE NYHET
Doosan introducerar sin DX235DM, först ut 
i den nya serien av rivningsutrustade gräv-
maskiner med hög räckvidd (två till model-
ler kommer senare i år). Med dess lutning 
på 30 grader och goda sikt är den lämpad för 
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rivningsjobb som kräver hög räckvidd. Gräv-
maskinens höjdpunkter är en modulär bom-
design och en hydraulisk låsmekanism på ma-
skinen. Detta gör det möjligt för användaren 
att använda maskinen inom fler användnings-
områden än rivning. Tack vare dess innovativa 
design går det snabbt och enkelt att byta mel-
lan en rivningsbom och en schaktbom. En spe-
cialställning ingår för att underlätta bytet av 
bom. Ett cylinderbaserat system hjälper till att 
sätta låspinnarna på plats. Multibomdesignen 
möjliggör även montering av schaktbom på 
två olika sätt. Utrustad med en 18 meter lång 
rivningsbom når DX235dM en maxhöjd på 16 
meter medan grävbommen i sin raka konfigu-
ration gör att maskinen når en maxhöjd på 9 
meter. Maskinen har ett hydrauliskt justerbart 
underrede som förlängs till en maxbredd på 
3,74 meter för stabilitet på rivningsplatser.

www.maskinia.se

HYUNDAI SLÄPPER NY BANDGRÄVARE
Hyundai Construction Equipment Europe, 
HCEE, introducerar HX220AL, en ny 22 ton 
Steg V-kompatibel bandgrävare. Den är utrus-
tad med Electric Positive Flow Control som 
förbättrar bränsleeffektiviteten och styrbar-
heten. Auto Safety Lock förhindrar oavsiktlig 
start av grävmaskinen, vilket förbättrar säker-
heten. Eco-vägledning indikerar "ineffektiv 
drift" för att förhindra onödig bränsleförbruk-
ning. Maskinstyrning och maskinkontroll in-
dikerar arbetsstatus och styr verktyget. Engine 
Connected Diagnostics hjälper tekniker och 
återförsäljare inom eftermarknad genom att 
generera diagnostiska rapporter om motorns 
prestanda. Machine Connected Diagnostics 
gör det möjligt för användaren att samla in 
och analysera data om maskinens totala pre-
standa. Peter Sebold, produktspecialist HCEE, 
kommenterar den nya modellen: ”HX220AL 
inleder lanseringen av vår nya A-serie, en se-
rie grävmaskiner med intelligenta funktioner 
som tillgodoser den nuvarande efterfrågan på 
smarta och miljövänliga, men ändå robusta 
och produktiva maskiner.”

www.ems.se

RUSCH ÄR TILLBAKA!
Nederländska Rusch specialiserar sig på reno-
vering av rivningsbommar och modifiering av 
grävmaskiner, och är tillbaka i rivningsmat-
chen med sina skräddarsydda lösningar. Rusch 
senaste innovation var RS 7500 Quatro, byggd 
runt en Hitachi 1900 grävmaskin för några år 
sedan. Ferma Corporation, en amerikansk en-
treprenör som specialiserar sig på rivning, till-
handahöll basmaskinen vars bandlängd hade 
blivit förmodifierade baserat på Rusch speci-
fikationer. Därefter konstruerade Rusch den 
kompletta Quatrobommen med retrofitbom 
och underram för att passa basmaskinen. RS 
7500 är ursprungligen avsedd för undervat-
tensdrift och hade en räckvidd på 28 meter 
med ett verktyg på 15 ton, alternativt 20 meter 
med ett verktyg på 25 ton. I högräckviddsläge 
nådde denna gigant 42 meter och 32 meter, 
med ett verktyg på 15 ton respektive 25 ton. 
Alla bomsektioner ligger på en plan ställning 
för enkel och billig transport. Grävmaskinens 
kontrollsystem var utvecklat och installerat i 
entreprenörens högkvarter nära San Francis-
co. Kontrollsystemet var sammankopplat med 
Rusch säkerhetssystem som skyddade gräv-
maskinen från att välta. Den skräddarsydda 
maskinen hade sin ”jungfrufärd” i Los Angeles, 
USA, där den användes vid rivning av ett bro-
fundament.

www.ruschcranes.com 

ATLAS SÄTTER NY SÄKERHETSSTAN-
DARD MED 1604ZWBLUE
Tyska kran- och grävmaskinstillverkaren At-
las, ett företag med hundra års erfarenhet, har 
lanserat en ny järnvägsgrävmaskin som sägs 
sätta en ny standard för operatörssäkerhet och 
komfort. Den nya 1604ZWblue-modellen har 
en omdesignad, fast axel med automatiska 
snabbkopplingar av axlarna, så kallade RADL, 
en speciell funktion som resulterar i förbätt-
rad säkerhet och operativ flexibilitet. Gräv-
maskinens bakre axel kan låsas helt med hjälp 
av ett automatiskt, differentiellt låssystem för 
järnvägsapplikationer. När den bakre axeln au-
tomatiskt låses av systemet avlastas den direkt 
från sin last, vilket innebär att lastfördelningen 
är balanserad på båda sidor av maskinen. Den 
operativa fördelen är framförallt tydlig när 
man arbetar på ”tvärgående” spår, eftersom 
dragkraften under lasten kan hanteras mer ex-
akt och därmed med en högre nivå av säkerhet. 

Dessutom kan nya Atlas-grävmaskiner köra 
över större spårvridningar med friktionsdrift 
utan att grävmaskinen förlorar dragkraft.

www.traktornord.se

TYSK SPECIALISTENTREPRENÖR 
VÄLJER SENNEBOGEN
Sauer Bau und Projektentwicklung är en tysk 
entreprenör inriktad på rivning och återvin-
ning som valde att införskaffa en Sennebogen 
870 E grävmaskin baserat på fyra huvudsakliga 
kriterier. För det första har den 117 ton tunga 
maskinen en räckvidd på 20 till 33 meter vid 
användning av en rivnings- och sorterings-
skopa. Samtidigt är den enkel att kontrollera 
vilket är essentiellt vid arbete i trånga utrym-
men. Sedan 2019 finns dessutom en version av 
870 E som når upp till 36 meter. För det andra 
är denna modell en riktig mångsysslare när 
det kommer till kontrollerad rivning. Den kan 
montera ner sektioner av en byggnad med en 
grip, krossa rivningsmaterialet på marken med 
en betongsax eller en hydraulhammare och 
försortera det innan det flyttas från arbetsplat-
sen. Detta är möjligt tack vare Sennebogens 
valfria snabbkopplingssystem. Bränsleeffekti-
vitet, enkel montering och transport var Sauer 
Baus tredje kriterium. 870 E erbjuder upp till 
20 % i bränslebesparingar tack vare de automa-
tiska stopp- och tomgångsfunktionerna och 
den sömlösa matchningen av motor och hy-
draulsystem. Ett sofistikerat självmonterings-
system som möjliggör installation av motvikt 
och bom utan en extra kran gör det möjligt 
att transportera maskinen i enbart tre delar. 
Tack vare det kompakta teleskopunderredet 
kan grävmaskinens huvuddel enkelt passa 
på en plan ställning. Sist men definitivt inte 
minst kommer arbetssäkerhetsfaktorn. ”Mina 
anställdas säkerhet är min topprioritet”, säger 
Florian Trinkl, vd Sauer Bau. ”Vi kan bekräfta 
att den tyngre vikten på 870 E har en positiv 
effekt på dess stabilitet.” Förutom stabiliteten 
har grävmaskinen andra funktioner som bi-
drar till ökad säkerhet: en krossäker vindruta, 
front- och takskydd för att skydda från fal-
lande material, ytterligare stickmonterade ka-
meror för att kunna ha uppsikt över arbetsom-
rådet och den 30 grader lutningsbara hytten. 
Maskinen kommer med ett förinstallerat och 
elektroniskt uppsiktssystem som förhindrar 
tippning. 

www.opsystem.se
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tillskott i branschen
ROTERANDE FRÄSHUVUDEN ETT FRÄSIGT              

Det roterande fräshuvudet, vilket torde ses som något av en nykomling i rivnings-
branschen, är troligtvis ett av de mest universella grävmaskinsverktygen. 

R
ivning, schaktning, tunneldrivning, land-
skapsarbete, undervattensborrning och 
pipelinebyggen – det är en ofullständig 
lista på de arbetsuppgifter som ett rote-
rande fräshuvud kan utföra. Många verk-

tygstillverkare har hoppat på trenden och utökat 
sin arsenal med denna taggiga mångsysslare. 

EPIROC
Epiroc Group äntrade fräshuvudsmarknaden 
2017 genom förvärvningen av Erkat, en av pi-
onjärerna bakom fräshuvudsteknologin under 
1990-talet. I mars introducerade Epiroc deras 
nya Hatcon, en fjärrstyrd övervakningsanord-
ning för hydraulhammare och roterande fräs-
huvuden som håller koll på vart verktyget är och 
hur länge det använts. Den är kopplad till den 
molnbaserade plattformen My Epiroc som ger 
notifikationer om underhåll, skapar uppgifts-
listor och erbjuder en överblick av hela flottan. 
Hatcon finns tillgänglig som fabriksmonterad 
eller som retrofit-kit för Epiroc och Erkats ro-
terande fräshuvuden. Notifikationer om ser-
vice och slitdelsvarningar är bara några av de 
funktioner som kommer att underlätta driftti-
den och effektiviteten. ”Hatcon erbjuder en ny 
nivå av kontroll. Du kommer alltid veta var dina 
verktyg är, vad de gör, när de behöver under-
hållas eller om något verktyg används mer än 

något annat. Och med My Epiroc blir alltifrån 
att schemalägga service till att identifiera fel och 
hitta nya lösningar mycket snabbare och enkla-
re”, säger Torsten Ahr, Vice President Marketing 
Hydraulic Attachment Tools Epiroc. Att veta 
var verktyget är någonstans är också en effek-
tiv antistöldåtgärd. En annan nyhet för i år från 
Epiroc är deras Pro-fäste för tvärgående fräshu-
vuden. Detta stela fäste förbättrar skyddsnivån 
på hydraulslangarna vid arbete i trånga utrym-
men med dålig sikt, utan att kompromissa med 
kvaliteten eller prestandan. Fästet erbjuder 
bättre slangledning, vilket resulterar i mindre 
mekanisk belastning och ökat skydd på arbets-
platser med sämre sikt (tunnlar, under ytan). 
Den robusta låddesignen hindrar rivmaterial 
från att falla på motorkåpan. Pro-fästet kommer 
med ett valfritt vattenspraysystem för damm-
hantering under rivnings-, tunnel- och kanal-
arbete. Epirocs Pro-fäste gör det nu möjligt för 
kunden att välja antingen ett fast fäste eller ett 
roterande fäste beroende på applikation. För in-
formation om svenska återförsäljare av Epirocs 
fräshuvuden besök Epirocs hemsida.

www.epiroc.se

MBS FRÄSHUVUDEN BRILJERAR
Roterande fräshuvuden från italienska MB 
Crusher har nyligen använts med stor fram-

gång på ett antal infrastrukturprojekt i Eu-
ropa. När den historiska bron Augustusbrücke 
över floden Elbe i Dresden skulle renoveras 
sökte entreprenören efter ett verktyg som inte 
skulle skada 1700-talskonstruktionen och som 
skulle passa maskinen som redan fanns på ar-
betsplatsen, en Liebherr 918 grävmaskin. MB 
Crusher-specialister rekommenderade ett MB-
R800 roterande fräshuvud, lämpad för 10-22 
ton tunga grävmaskiner. Den första och mest 
utmanande fasen i projektet var att frigöra ex-
pansionsfogarna. Därefter användes MB-R800 
för att ta bort en del av betongen som fyllde 
brovalvet och gå så djupt som tre meter. I ett 
annat tyskt projekt skulle en gammal bro över 
den vältrafikerade AVUS-motorvägen i Berlin 
rivas. Utmaningen låg i att tillåta trafiken att 
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fortsätta på körbanan som korsade bron. Efter 
den första fasen som utfördes med tung riv-
ningsutrustning användes två roterande fräs-
huvuden – en MB-R800 och en MB-R900 – för 
att ta bort lager av cement och asfalt. I ett an-
nat projekt, denna gång på Korsika, skulle en 
450 meter upphängd gångbro, fem meter över 
havsnivå, byggas.  Den största utmaningen var 
själva arbetsplatsen på en brant klippa mel-
lan hav och land med väldigt lite utrymme för 
manövrering. MB Crusher löste det genom att 
råda kunden att använda en kombination av 
en Bobcat E85 minigrävare med ett MB-R500 
roterande fräshuvud med kit för rotering. I 
Witzeeze, Tyskland, skulle en entreprenör ta 
bort betongväggar på en bro och några sten-
block på botten av en flod 1,5 meter ned för 
att bredda flodbädden. En MB-R700 klarade 
testet med bravur. I Sverige säljs MB Crushers 
produkter av företaget Entrack.

www.mbcrusher.com 

SIMEX UTÖKAR 
SIN PRODUKTIONSANLÄGGNING
2019 blev ett väldigt framgångsrikt år för ita-
lienska Simex. Tillverkaren förstärkte sitt för-
säljningsnätverk, utvecklade nya tillbehör och, 
viktigast av allt, utökade med en ny byggnad 
på 7500 m² vid sin främsta produktionsanlägg-
ning nära Bologna. Det är ett stort lager med 
hög kapacitet som gör det möjligt för det ita-
lienska företaget att förbättra leveranstiderna 
och svara på marknadskraven på ett mer effek-
tivt sätt. De höjdpunkter som Simex planerade 
att visa upp på Samoter, innan mässan sköts 
fram på grund av coronakrisen, var de nya TFC 
400 och TFC 600 dubbla roterande fräshuvu-
den. TFC 400 och TFC 600 är designade för 
grävmaskiner på 6 till 10 ton respektive 9 till 12 
ton och har båda kontinuerlig rotering, vilket 
garanterar en smidig och jämn fräsning. Med 
en kraft på 18,5 kN är TFC 400 idealisk för små 
grävuppgifter, samt bearbetning av betongytor 
och landskapsarbete. Den mer kraftfulla TFC 
600 (med en kraft på 24,5 kN) är designad för 
tyngre uppgifter såsom fräsning av nedgångna 
betongstrukturer i väggar och tunneltak, be-
arbetning av kapade väggar, samt dikesgräv-
ning och läggning av avloppsrör. TFC 400 har 
tilldelats Samoter 2020 International Innova-
tion Award i verktygskategorin. Simex säljs av 
Amas Svenska AB i Sverige.

www.simex.it  

ROCKWHEEL FOKUSERAR PÅ 
OPTIMERAD LAYOUT AV FRÄSTÄNDERNA
Tyska Rokla, en av pionjärerna och trendsät-
tarna i fräshuvudsindustrin, som marknadsför 
sina produkter under varumärket Rockwheel, 
har nyligen fokuserat på fräständernas layout 
för att uppnå snabb, precis och jämn bearbet-
ning. Den tyska tillverkaren menar att en opti-
merad layout av fräständerna resulterar i färre 
avbrott hos fräshuvudet, mer kontinuerlig be-

arbetning och slutligen högre prestanda. För 
bearbetning i särskilt hårda material rekom-
menderas ett särskilt rivningsfräshuvud. Den 
har en spiralformad djupbegränsare för att för-
hindra överfräsning och minska vibrationer. 
Ett annat signum på Rockwheel-fräshuvuden 
är att de enbart behöver två hydrauliska an-
slutningar, utan att dräneringsledning krävs. 
Den speciella ventilkonstruktionen tjänar till 
att skydda hydraulmotorn. Tillbehörens kom-
pakta konstruktion minskar belastningen på 
grävmaskinens bom och säkerställer driftsta-
bilitet. I Sverige säljs Rochwheel av företaget 
NTC AB i Sundsvall.

www.rockwheel.com 

KINSHOFER DÖPER OM SITT SORTI-
MENT AV ROTERANDE FRÄSHUVUDEN
Kinshofer Group, en tysk tungviktare inom 
kran- och grävmaskinsverktyg, håller för när-
varande på att döpa om sitt sortiment av ro-
terande fräshuvuden, som tidigare gick under 
namnet WS-serien. Från och med nu kommer 
varje fräshuvud i serien med nio modeller kall-
las KDC med ett nummer på slutet som anger 

den maximala arbetsvikten på grävmaskinen 
som den passar med. KDC-modellerna drivs 
av motorer med höga vridmoment och kän-
netecknas bland annat av en modulär kon-
struktion. Verktygen är lämpade för undervat-
tensarbete på upp till 25 meters djup tack vare 
dess tätningssystem. Hydraulmotorn kan jus-
teras till grävmaskinens hydraulkretskapacitet. 
Snabbt och enkelt utbyte av slitdelar minskar 
driftstoppen. Rotationsfunktionen på 360 
grader tillåter exakt placering i hörn, på väg-
gar och andra vertikala ytor för mer exakt be-
arbetning. Det optimerade arrangemanget av 
fräständerna säkerställer en hög brytningsför-
måga och lågt slitage. Tre fräshuvudsversioner 
finns tillgängliga med Kinshofer: grävmaskins-
versionen för arbete i mjuk till mediumhård 
sten, profileringsversionen för formning och 
utjämning av mjuk till mediumhård sten och 
rivningsversionen för bearbetning av medium-
hård till hård sten och betong. Fyra frästand-
svarianter gör det möjligt för användaren att 
uppnå optimal prestanda på olika material: 
standardversionen rekommenderas för mjuk 
till mediumhård sten såsom argillit och as-
falt, heavy duty-versionen för mediumhård till 
väldigt hård sten, den slitskyddade versionen 
för väldigt spröd sten som sandsten och ugns-
infodring, samt träversionen för exempelvis 
landskapsarbete. I Sverige säljs Kinshofers pro-
dukter av företaget RF-System AB.

www.kinshofer.com 
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Blastrac BMC-335Elite är en ny elektriskt 
spårfräs/shaver för tyngre jobb, utrustad 
med en 15 kW sågmotor och elektrisk 
drivning där användaren ej behöver vara 
i konstant kontakt med handtagen.

BMC-335ELITE spårfräs är ergono-
miskt designad vilket gör det lätt att jus-
tera både hastighet och riktning och att 
vända 360 grader. Den digitala ampere-
mätaren blir röd när max Ampere är nådd, 
vilket innebär att arbetsdjupet måste jus-
teras. Det dammtäta fräshuset sitter mon-
terat i ramen med vibrationsdämpande 
bussningar. Tack vare detta system har 
BMC-335Elite ett vibrationsvärde lägre 
än 2,5 m/s² vilket tillåter användaren att 
köra maskinen åtta timmar i sträck. Be-
roende på hur sågtrumman konfigurerats 
(antal blad och spacers) kan BMC-335Elite 
användas till bland annat spår- och rut-
fräsning, räfflade mönster för halkskydd, 
ledstråk för synskadade eller ren avverk-
ning. Tack vare det specialdesignade sys-
temet för dammextraktion inuti fräshuset 
är BMC-335Elite dammfri när du kopplar 
till en passande Blastrac stoftavskiljare. 
Spårfräsen finns även som fjärrkontrolle-
rad version, BMC-335Elite RC.

Andra funktioner inkluderar ett vibra-
tionsdämpat specialhandtag med djupin-
dikator och integrerad kontrollpanel, en 
lyftögla för hela maskinen, tre länkhjul 
fram för planare körning även över sågad 
yta, riktningsindikator, fräsdjup ner till 
2 cm i betong med standardblad (max 3 
cm med specialblad), sidomonterade såg-
trumma, två stora drivhjul, två kraftiga 
elmotorer, 100 mm stoftavskiljaranslut-
ning, fotpedal för att enkelt luta tillbaka 
maskinen, samt låsbar djupinställning 
för rätt bearbetningsdjup.

 Blastrac släpper nya 
 spårfräsen BMC-335Elite 

Doppstadts AK 640K är försedd med Euro V-mo-
torer för bättre miljö- och klimatsäkring, samt 
innovationer såsom bättre kyl- och avgassystem i 
rostfritt stål med termiskt skyddad isolering.

AK 640 har en så kallad 3D basket tech-
nology för en jämnare materialkvalitet med 
minskad mängd fin- och överfraktion. Materi-
alstorleken kan ställas mellan 80 och 300 mm. 
Utmatningsbandet kan sänkas nästan helt ner 
till marken. Slagspetsar kan bytas tack vare det 

patenterade Dopp-Lock-systemet. AK 640K 
finns även i en off-road-modell med högre 
markfrigång än standardmodellen (200 mm).

Serien utmärker sig bland annat med sin 
”one-man operation” och inkluderar fjärrkon-
troll för viktiga funktioner. Maskinen flyttas 
med larvband och har en maskinvikt på 32,5 
ton, trumdiameter/bredd på 112 cm/175 cm 
och trumbredd på 175 cm. Doppstadts gene-
ralagent i Sverige är OP System.

Doppstadt uppdaterar sin 
AK-serie höghastighetskrossar

Rototilt och Steelwrist  har ambitionen att skapa en allians kring 
helautomatiska symmetriska snabbfästen för grävmaskiner
Allteftersom marknaden för helautomatiska 
snabbfästen fortsätter att växa i snabb takt, 
och fler tillverkare lanserar lösningar, har frå-
gan kring kompatibilitet blivit allt viktigare. 
Steelwrist och Rototilt har tillkännagett den 
gemensamma ambitionen att uppnå global 
utbytbarhet mellan redskap med integrerade 
oljekopplingar inom den Symmetriska stan-
darden.

Ambitionen med alliansen baseras på sym-
metriska snabbfästen, eller grindfästen som 
vi ofta kallar dessa i Sverige, vilka idag är 
den snabbast växande typen av snabbfästen i 
världen. Huvudmålet med den Symmetriska 
standarden har alltid varit att säkerställa ut-
bytbarhet mellan olika tillverkare av snabbfäs-
ten, tiltrotatorer, skopor och andra redskap. 
Ett skäl till Symmetriska snabbfästens snabba 
genomslag har varit att de är öppna och inte 
kontrolleras av en ensam tillverkare.

“När vi nu lanserar och utökar vårt Quick-
Change-sortiment med helautomatiska snabb-
fästen var det naturligt att bygga vidare på den 
Symmetriska standarden som vi följt sedan 20 
år tillbaka vilken redan är kompakt, relativt lätt 
och mycket robust jämfört med många andra 
alternativ. Med tillägg av oljekopplingar och 

ett elektriskt gränssnitt kommer det att vara 
oöverträffat på den internationella markna-
den”, säger Anders Jonsson, VD för Rototilt 
Group AB.

Huvudskälen till att bilda en allians är att: 
1. Öka säkerheten, flexibiliteten och effek-

tiviteten för grävmaskinsägare, grävmaskino-
peratörer och markpersonal då utbytbarheten 
säkerställs mellan olika tillverkares produkter.

2. Sträva efter en konkurrenskraftig och öp-
pen industristandard som inte kontrolleras av 
en tillverkare.

3. Göra det kostnadseffektivt att montera 
helautomatiska grindar på begagnade och nya 
arbetsredskap.

Ambitionen med alliansen är att den skall 
vara öppen för andra tillverkare som utvecklat 
kompatibla lösningar att ansluta sig till.

“Vi ser tydligt att det finns ett stort behov 
av en allians mellan olika tillverkare, och våra 
helautomatiska SQ fästen har växt mycket 
sedan vår lansering för snart tre år sedan. 
Det främsta skälet till att vi har arbetat för 
att skapa alliansen är att vi tror på att bygga 
öppna system som kunderna kan leva med 
under lång tid”, säger Stefan Stockhaus, VD 
för Steelwrist AB.



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 PerformanceDurable 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, högvärdiga materialen.  
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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P
å initiativ från Tony Sjölander, en gång 
försäljningsansvarig på Dimas i Jönkö-
ping, tänkte vi med start i detta num-
mer börja publicera en sida som vi kalla 
”Återblicken!”.

Med “Återblicken!” menar vi helt enkelt 
att publicera bilder och korta texter från förr 
i branschen. 

EN UNIK TRADITION
Sverige är troligen det land merparten av 
de metoder inom håltagning, rivning, golv-
slipning med mera uppfunnits och fostrats. 
Många maskiner som revolutionerat den 
globala marknaden har utvecklats i Sverige. 
Vi tänker då på exempelvis rivningsroboten, 
ringkapen, den fungerande högfrekvenstek-
nologin, maskiner för slipning och polering av 
betonggolv, effektiv hantering av betongdamm 
och betongslam, vattenbilningsroboten, auto-
feeden (Joker som vi kallade den), mobila en-
heter för krossning och återvinning av betong, 
kärnborrningsgyrot, borrstativ med stämp-
ningsmekanism med mera med mera. Den här 
återblickssidan spänner över alla metoder och 
produkter som ryms under samlingsnamnet 
demolering och som används av rivningsen-
treprenörer, håltagare, golvslipare, sanerings-
firmor, återvinningsfirmor med mera. Skicka 
ditt bidrag antingen på mail till jan.hermans-

son@pdworld.com eller per post till Professio-
nell Demolering, c/o SCOP AB, Box 786, 191 27 
Sollentuna, om du inte har inskannade bilder.

RINGKAPEN VISAS
 FÖR FÖRSTA GÅNGEN PUBLIKT
Det första bidraget i denna återblicksserie 
kommer just från Tony Sjölandet i Jönköping. 
Vid en genomgång sina arkiv, läs storstädning, 
hittade han bland annat en bild från en mini-
mässa i Malmö 1986 där man för första gången 
i historien visade Partners Ringkap. Ringka-
pen hade föregåtts av MJ-sågen, utvecklad av 
ingen annan än Mats Johansson som gick bort 
för några år sedan. Enligt Tony hade Mats sett 
en liknande såg i Kanada fast som där används 
till att kapa träd. På mässan i Malmö var mon-
terutrustningen enkel. En handskriven skylt 
annonserade ringkapen och lägg märke till 
att den är röd tillika Tonys slips. Tony hade i 
princip fått låna med sig ringkapen bara för at 
kunna visa en banbrytande innovation som 
det verkligen blev. Idag hittar vi kopior av 
ringkapen över hela världen. Tony hade fått 
stränga instruktioner från Curt Sundqvist på 
Dimas: “Sälj under inga omständigheter sågen 
för det är den enda vi har och vi måste ha den i 
Jönköping för att testa klingor”.

Inte lyssnade Tony på det utan sålde sågen 
till en glad entreprenör. Deltagandet på mäss-

san i Malmö blev en succé tillika ringkapen 
som fortfarande är en av Dimas eller numera 
Husqvarna Construction Products storsäljare. 
Trots att det nu är ganska länge sedan Tony 
arbetade i branschen har han många fina min-
nen kvar. Han berättar också att han under 
hans många år i branschen samlat på sig en hel 
del minnen både rent fysiskt men också i tan-
karna. Han har exempelvis ett avtal när Dimas 
startade i november 1972. Han nämner också 
den gamla järnhästen och kedjesågen Zohrro. 
Järnhästen utvecklades av Curt Sundqvist 
och Owe Persson på Dimas tillsammans med 
en mekanisk verkstad i Jönköping som hette 
Höglandsverken. Där fanns en duktig meka-
niker som hette George som hjälpte till. Räl-
sen till Järnhästen gjordes av Tonys pappa KG 
Sjölander på KG Sjölander AB Svetsarna. Det 
var Tony själv som stod och handmålade rälsen 
grå hemma i pappas garage på helgerna. Svärd-
sågen Zohrron utvecklades som bekant av Bror 
Österman. Tony var med och fick se den första 
prototypen. Det finns mycket att berätta från 
svunna tider och vi på Professionell Demo-
lering hoppas att du som varit länge vill vara 
med och bidra med en massa fina minnen. Vi 
tycker att det är lämpligt att dra igång denna 
minnenas kavalkad just i år då Professionell 
Demolering faktiskt fyller 25 år.

www.professionelldemolering.se

Häng med på minnenas kavalkad i Professionell Demolering. En sida i varje nummer 
av PD där vi kommer ihåg händelser från förr. Det kan vara produkter, personer, jobb, 
mässor, ja i princip allt från svunna tider ifråga betonghåltagning, rivning, återvinning, 
golvslipning med mera.

Återblicken!
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Rototilt QuickChange
ROTOTILT SLÄPPER GENERATION TVÅ AV                

I dessa Corona-tider valde även tillverkaren Rototilt den digitala världen för att 
lansera sina senaste nyheter. Den 29 maj sände tillverkaren live från sin nya anlägg-
ning i Vindeln och visade sin nya generation av helautomatiska snabbfästessystem, 
Rototilt QuickChange.

R
ototilt lanserade faktiskt den första ge-
nerationen av Rototilt QuickChange re-
dan 2008 men på den tiden fanns snabb-
fästet bara nertill på systemet. Med 
generation 2 lanserar man nu en så kall-

lad sandwich-lösning som innebär att Quick-
Change finns både upptill och nertill i systemet.

TVÅ ÅR AV UTVECKLINGSARBETE
Rototilts livesänding leddes av företagets för-
säljningschef i Sverige, Markus Olofsson.

Under sändningen förklarade man noga de 
nya fördelarna med den nya generationen.

Rototilts utvecklingschef, Pär Olofsson, be-
rättade att man arbetat i mer än två år med den 
nya generationen av QuickChange.

“Hela arbetet började med en djuplodande 
marknadsundersökning och vi studerade för 
och nackdelar med existerande system samt 
pratade med många användare. Vad var bra 
och vad var dåligt, vad kunde vi förändra”, be-
rättar Pär Olofsson.

Man satte upp fem mål i utvecklingsarbetet: 
Första målet var att eliminera vardagsdriftstör-
ningar. Vidare ville man få bort risken för stora 
och omfattande driftstörningar som kostar 
pengar. Det tredje målet var att maximera livs-
längden på hela kopplingsorganet såsom infäst-
ningar med mera. Som fjärde mål skulle sys-
temet uppfylla alla lagar och regler samt hålla 
branschstandarden. Och till sist skulle man öka 
prestandan på systemet med hela 20 procent.

Säkerheten i systemet är något som löpt 
som en röd tråd genom hela projektet. Här 

hade man redan en mycket bra och prisbelö-
nad lösning i SecureLock som naturligtvis in-
går i QuickChange.

När sedan själva konstruktionen av hela 
systemet var fastslagen tog en rad tester vid. 

“Vi har testat systemet på alla tänkbara sätt in 
i minsta detalj i vårt eget labb och ute i fält otaliga 
gånger. Ett stort antal användare har kört syste-
met och kommit med en rad tips. Och nu är vi 
redo att bli publika med systemet”, säger Pär.

Hade inte Corona-pandemin slagit till var 
målsättningen att visa den nya generationen av 
Rototilt QuickChange på Svenska Maskinmäs-
san som skulle ha ägt rum på Solvalla nu i juni.

SMARTA FUNKTIONER 
GÖR VARDAGEN OPTIMAL
Sven-Roger Ekström var näste talare på den vir-
tuella mötesplatsen den 29 maj. Ekström, som 

är produktchef på Rototilt, berättade att sys-
temet byggs helt och hållet i Sverige. Som alla 
andra fästen så innebär QuickChange att gräv-
maskinisten slipper att lämna hytten när han 
ska byta verktyg. På sekunder kan han snabbt 
och enkelt byta från ett verktyg till ett annat 
utan minsta risk för läckage eller att verktyget 
lossnar. En automatisk lucka skyddar själva fäs-
tet så att smuts inte kommer in i systemet. Vid 
verktygsbyte öppnas luckan och verktyget låses 
fast. En annan funktion som skyddar systemet 
är att fjädrar är inbyggda i kopplingen och gör 
att eventuella brottsbitar inte tar sig vidare och 
skadar systemet och större driftsstörningar eli-
mineras. Hela systemet upplevs dessutom som 
mycket stabilt av användarna. Det var Quick-
Change så kallade HD-variant som visades i 
presentationen som är avsedd för riktigt tunga 
verktyg men systemet finns även för lättare 
verktyg som exempelvis kompaktorer.  

Ekström berättar att man nu är i full serie-
produktion av Rototilt QuickChange. Intresset 
från kunderna är mycket stort och nu tillver-
kas QC60 och QC70. Flera storlekar kommer 
under året. “Jag tror verkligen på det här sys-
temet och att det kommer att ersätta många 
standardfästen”, säger Ekström.

En användare intervjuades i den digitala pre-
sentationen och hans kommentar var ganska 
slående: “Jag uppmanar den som är tveksam till 
Rototilt QuickChange att aldrig prova systemet. 
Den som gör det kommer sedan aldrig kunna vara 
utan det. Det är helt enkelt revolutionerande”.

www.rototilt.com 

Från vänster Rototilt Groups VD, Anders Jonsson 
och försäljningschef Sverige Markus Olofsson.

Rototilt Groups produktchef Sven-Roger 
Ektröm förevisar QC70.
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E
fter ett par månaders hårt arbete släp-
per Malmöföretaget Fieldly funktionen 
”Smarta Artiklar” i sitt digitala projekt-
hanteringsverktyg. Smarta Artiklar är 
en för branschen unik funktion speciellt 

anpassad för håltagningsfirmor, som förenklar 
och effektiviserar rapportering och prissätt-
ning avsevärt. 

UNIKT BEHOV 
BLAND HÅLTAGARFÖRETAG
Håltagningsentreprenörer i hela Sveriges av-
långa land har ett unikt behov av att kunna 
prissätta utifrån ett stort och komplext antal 

Den som varit med ett tag i håltagningsbranschen kommer nog ihåg när 
Carl Johan Bendefors kläckte idén med kalkylprogrammet Dasicon i slutet 
av 1990-talet. I början av 2000-talet kom den första versionen. Dasicon 
var då, vad Professionell Demolering erfarit, det enda hjälpmedlet för 
tidsrapportering och kalkylering fram tills nu då företaget Fieldly släpper 
”Smarta Artiklar” för betonghåltagare.

Text: Linnéa Ivarsson 

 “SMARTA ARTIKLAR” FÖR HÅLTAGARE  
FIELDLY SLÄPPER

parametrar, som exempelvis djup, diameter, 
storlek och eventuella tillägg. Även variation 
i användandet av olika kärnborrar, diamant-
klingor, diamantvajer med mera spelar in i 
prissättningen och rapporteringen. Därför blir 
varje rapport, ner till minsta parameter, oerhört 
värdefull. Om några rapporter försvinner eller 
medarbetare missar att rapportera korrekt kan 
det leda till stora uteblivna intäkter. Detta inne-
bär i sin tur att håltagningsföretag får en tung 
administrativ arbetsbörda med mycket manuell 
handpåläggning - rapporter ska sammanställas, 
borrhålen eller snitten prissättas efter prislista 
för att sedan kunna faktureras. Dessutom kan 

det vara mycket svårt att upprätthålla en fung-
erande planering, då små korta jobb lätt kan visa 
sig bli längre och mer omfattande när man väl 
kommer ut på arbetsplatsen. 

Axel Laurin, Account Executive på Fieldly, 
beskriver en stor frustration hos många hålta-
garföretag han är i kontakt med. 

“Håltagare jag pratat med uppskattar att de 
har uppemot 10% i uteblivna intäkter, något 
som såklart är ohållbart i längden”, säger Laurin.

UTVECKLINGSPROCESSEN
Mot denna bakgrund påbörjade Fieldly förra 
hösten arbetet med att ta fram funktionen 

Systemet ger en tydlig översikt över alla projekt, intäkter och kostnader, 
arbetade timmar, tillgängliga resurser och planerade jobb, med mera.
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”Smarta artiklar”, som gör det möjligt för hålta-
gare att lägga upp sina parametrar och prisbe-
räkningar direkt i Fieldlys digitala projekthante-
ringssystem. Mats Boman, utvecklare på Fieldly, 
har varit drivande i arbetet med funktionen, 
och beskriver hur håltagare nu kommer kunna 
prissätta på ett enkelt och flexibelt sätt.

“Det känns väldigt roligt att nu släppa den-
na funktion, som gör det möjligt för våra an-
vändare att skapa artiklar som innehåller pri-
stabeller för olika diameterdimensioner, men 
också att skapa materialfaktorer som möjlig-
gör att de kan ta olika betalt för olika material. 
De behöver bara knappa in diameterdimen-
sion, välja material och ange djup och antal, så 
räknar systemet ut priset i rapporten och slut-
fakturan till kunden”, säger Boman.

TÄTT SAMARBETE 
MED HÅLTAGARFÖRETAG
Funktionen smarta artiklar har varit ett önske-
mål från flera av Fieldlys håltagningskunder, och 
för att lyckas riktigt bra har de i utvecklingspro-
cessen jobbat nära flera av dem, något som helt 
klart verkar ha lönat sig. Redan ett par dagar efter 
release av funktionen strömmade det in positiva 
kommentarer och reaktioner från Fieldlys hål-
tagningskunder. En av dessa är Öresunds Hål-
tagning, som efter endast ett par dagars använd-
ning upplevde en stor skillnad i sin arbetsvardag.

“Administrationstiden blir helt klart mycket 
mindre, och det är smidigare att rapportera. 
Nu slipper vi skriva in en massa text på papper 
när man är ute på fältet”, säger Mattias Bellan-
der på Öresunds Håltagning.

Mattias Götesson Ekenhagen på EGP Hål-
tagning i Växjö är rörande enig: 

“Med de smarta artiklarna blir jobbet en-
kelt. Istället för en massa lappar hit och dit blir 
allt ifyllt i realtid. Funktionen fungerar precis 

Då systemet även är mobilanpassat kan håltagare enkelt 
rapportera direkt på arbetsplatsen när jobbet utförts.

Så här ser en artikelrapport ut.

som våra handskrivna lappar gjorde men allt 
går mycket snabbare och effektivare. Risken att 
något faller mellan stolarna är minimal. Dess-
utom går det att ändra och lägga till i efter-

hand. Att allt dessutom är projektkopplat till 
faktureringssystemet är ju guld”, säger Götes-
son Ekenhagen.

Patrik Nilsson på AB Betongborrning 
Ljungbyhed tillägger: 

“Fieldlys smarta artiklar sparar oss en massa 
tid. Gubbarna får med exakt allt de gör och jag 
kan enkelt kontrollera så att allt blir rätt”, säger 
Nilsson.

Fieldly har även informerat branschfören-
ingen Byggnadsberedning om det nya systemet.

READY, SET, GO! 
På Fieldlys hemsida kan håltagare testa hur 
”Smarta Artiklar” funkar helt gratis, för att sedan 
bilda sig en egen uppfattning av funktionen. 

“På vår hemsida har vi skapat en särskild 
sektion som beskriver Fieldlys Smarta Artik-
lar för håltagare. Den som är intresserade kan 
knappa in fieldly.com/haltagare”, berättar Sven 
Paulin, som är initiativtagare till Fieldly.

 “Efter månader av hårt arbete är vi mycket 
stolta över att nu lansera funktionen smarta 
artiklar, kunna möta våra håltagarkunders be-
hov, och förenkla och effektivisera arbetsvar-
dagen för många håltagare runt om i Sverige”, 
säger Paulin.

Även bland håltagare i hela Europa skulle 
ett hjälpmedel som Fieldlys Smarta Artiklar 
vara uppskattat, och systemet finns redan idag 
på en rad olika språk. I princip handlar det bara 
om att sparka igång marknadsföringen.

 “Vi har diskuterat internationalisering av 
systemet, men vi vill först förankra det på vår 
hemmamarknad i Sverige. Men redan idag är 
det egentligen bara att byta språk så kan syste-
met köras på vilken håltagarmarknad som helst.

fieldly.com

Sven Paulin, Fieldlys grundare.
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AS200 
BULTSTATIV
För borr upp till  
Ø202 mm.

S170 BULTSTATIV
För borr upp till Ø170 mm

M40 STÄMPSTATIV
För borr upp till Ø220 mm

M50 STÄMPSTATIV
Lämplig för borr upp till Ø350 mm
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M70 STÄMPSTATIV
Lämplig för borr upp till Ø650 mm

S350 
BULTSTATIV
För borr upp till 
Ø352 mm

S800 
BULTSTATIV
För borr upp till 
Ø800mm

BRETT SORTIMENT AV BORRSTATIV
GRADFÖTTER INGÅR. 

Till våra egna M-stativ finns också ett fler-
tal andra smarta och innovativa tillbehör 

som även passar liknande stativ

S500 
BULTSTATIV
För borr upp till 
Ø500 mm

Juni Stativ helsida.indd   1 2020-06-02   13:41:44
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från Värmland
MASKINDOKTORERNA              

Lekana Maskins verksamhet växer. Allt började med intern service och reparatio-
ner på 1980-talet till att idag omfatta externa kunder över hela Sverige. Förutom att 
tillverka egna diamantverktyg och specialverktyg säljer man också en rad olika 
varumärken. I dagarna öppnar man dessutom en ny depå i Karlstad. 

L
ekana Maskin, en bit från Karlstad i Kil i 
Värmland, har vi berättat om tidigare i tid-
ningen. Men det var ett tag sedan så här 
kommer en uppdatering.

ALLT BÖRJADE PÅ 1980-TALET
Lekana Maskin är ett dotterbolag till Arnesson 
Betongborrning AB där även KBD, Karlskoga 
Betongdemolering ingår. Verksamheten i Le-
kana Maskin har funnits ända sedan 1980-ta-
let. På den tiden var bolagets främsta uppgift 
att serva moderbolaget med reparationer av 
borrar och sågar samt att tillverka borr av olika 
slag.

Men med tiden förändrades och fördju-
pades verksamheten samt att Lekana blev 
mera självständigt med en rad andra kunder 
än moderbolaget Arnessons Betonborrning. 
Verksamheten i dess nuvarande form startade 
2001 och hade föregåtts av ett utökat samar-
bete med tillverkaren Dimas Diamond Tools 
AB. Till en början satte man om diamantborr 
för Dimas. Samarbetet med Dimas breddades 
och fördjupade efter millenieskiftet och man 

blev i samma veva auktoriserade att serva och 
reparera maskiner av varumärket Partner.

Även om Lekana är starkt knutet till verktyg 
och maskiner från Dimas och Partner, numera 
Husqvarna Construction Products så servar 
och reparerar man en rad andra maskiner och 
utrustningar för tillverkare som Dr Schulze, 
Weka, Makita, AGP, Brokk, Bobcat, Hakken, 
Scanmaskin, Hilti, Hydrostress samt HTC och 
Pullman från Husqvarna med flera.

När man skriver om Lekana är det svårt att 
inte halka in på historien bakom Arnessons. 
Bolaget startades av Bo Arnesson 1979 men 
redan 1980 övertogs verksamheten av Kjell 
Andersson. Företaget växte snabbt och 1983 
anställdes Johnny Källhagen som den först 
anställda. Med åren anställdes allt fler i bo-
laget och 1994 togs verksamheten över av de 
fem först anställda vilka var Johnny Källhagen, 
Henric Nyman, Arne Andersson, Mario Lars-
son och Johan Ekström. Idag ser ägarbilden 
annorlunda ut och Arnesson-koncernen ägs 
av Per Carlsson, Marcus Jakobsson och Conny 
Överby. Trion förvärvade verksamheten av de 

tidigare ägarna i början av 2019. De nya ägarna 
har alla arbetat i koncernen under ett antal år 
och Per Carlsson är VD för verksamheten se-
dan fem år tillbaka.

BRETT TJÄNSTEUTBUD 
OCH STORT KUNNANDE
Det var som sagt redan i mitten av 1980-talet 
som behovet av intern service och reparation 
uppstod och sedan dess har Johnny Källhagen 
basat på Lekana Maskin.

“Lekana har haft en fantastisk utveckling 
och står på egna ben sedan många år. Under 
åren har vi byggt upp en bred erfarenhet från 
att serva och reparera många olika typer av 
maskiner och varumärken. De produktområ-
den som vi känner oss lite mera specialister på 
är Husqvarnas alla produktserier, Dr Schulze 
och Weka samt Brokk och Bobcat. Vi är auk-
toriserad servicepartner för Husqvarna, Brokk 
och Bobcat”, säger Johnny Källhagen. 

Om man pratar produkttyper istället för va-
rumärken så är det en rad olika typer av väggså-
gar, golvsågar, borrmotor, damm- och våtsugar, 

Karl Olof Ekström servar en väggsåg.
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Johnny Källhagen på Lekana Maskin i färd med att löda borr.

rivningsrobotar, kompaktlastare, minigrävare, 
markvibratorer, golvslipar, betongglättare med 
mera som man servar och reparerar.

“Jag skulle vilja säga att inget är omöjligt 
för Lekana Maskin. Vi åtar oss i princip alla 
reparationer avseende maskiner inom bygg- & 
anläggningsvärlden”, säger kollegan Christer 
Mellgren. 

“Vi är lite av doktorer för maskiner och ut-
rustningar. Får vi in en trasig maskin gör vi 
först en analys och diagnostiserar var proble-
met ligger. Sedan sätter vi in vår åtgärd, be-
handlar maskinen och när den är klar skickas 
den åter till kund. Ofta får vi in maskiner som 
kräver omfattande felsökning. Då testar vi oss 
fram tills vi hittat felet och åtgärdar det”, tilläg-
ger ytterligare en kollega, Karl-Olof Ekström.

Förutom service och reparation har man 
också egen tillverkning. Man tillverkar och 
sätter om diamantborr, som nämnts om, men 
man tillverkar också kompletta stämpnings-
stativ som spänns fast mellan golv och tak. Den 
här typen av borrstativ har Sverige varit ganska 
ensamma om att utveckla och använda. Borr-
stativen Lekana tillverkar är främst för Hiltis 
DD 150 och 160 borrsystem. Man har också en 
ganska omfattande tillverkning av specialverk-
tyg. Tilläggas bör att Lekana har ett brett sorti-
ment av reservdelar hemma på hyllan.

FÖRSÄLJNING 
AV MASKINER OCH VERKTYG
Sedan 2001 då man mera fördjupat börjat serva 
maskiner startade man också upp försäljning. 
Idag säljer man hela Husqvarnas sortiment, Dr 
Schulze och Weka. Och kunderna, både avse-
ende service och reparation samt försäljning, 
finns över hela Sverige idag. Man servar också 
maskiner från Sveriges närmaste grannländer.

Johnny berättar att han och kollegorna 
Christer och Karl-Olov har sina specialområ-
den som exempelvis väggsågar eller hydraulik. 
När ett nytt uppdrag kommer in så går det 
ganska snabbt att konstatera vem på verksta-
den som tar hand om jobbet. Man är också 
duktiga på att hänga med i takt med hur tek-
niken förändras. Ett exempel är högfrekvens-
tekniken inom håltagning. Här besitter man 
rätt kunnande och utrustning för att serva och 
reparera komplicerade HF-maskiner.

“Jag tycker att vi lyckats bygga upp en unik 
kunskap inom vårt arbetsområde, men så har 
vi ju hållit på i 37 år också. Vi har dessutom stor 
vana från att kommunicera med användaren 
och vi är ofta ute på fältet och jobbar och kan 
därmed enklare pricka in vad felet beror på och 
så vidare”, säger Johnny.

Vad gäller konjunkturerna säger Johnny 
att man upplevt att det varit högkonjunktur 
under ganska många år nu. Men under 2019 
märkte man att konjunkturen slog av en aning 
på takten.

“Efter en nästan lite “crazy” utveckling 
märkte vi i fjol en svag avmattning och en 
återgång till det som tidigare ansetts som nor-
malt.  Trots detta ser vi positivt på framtiden. 
Vi vet att vi besitter den kunskap i service och 
reparationer som våra kunder efterfrågar samt 
en snabbhet som få andra kan erbjuda”, säger 
Johnny.

“Maskiner och verktyg kommer alltid att 
behöva servas och repareras oavsett en kon-
junkturnedgång eller inte och då står Lekana 
redo att rycka in”, tillägger Johnny.

Som för alla andra har Corona-pandemin 
slagit till även mot Lekana. Man märkte direkt 
att antalet uppdrag gick ner. Lekanas kunder 
kände själva en osäkerhet vilket resulterade i 

att man väntade med nya investeringar eller 
vissa serviceuppdrag. Men allt eftersom tiden 
gått har marknaden börjat röra på sig igen. “Vi 
räknar med att till hösten så har nog det mesta 
återgått till det normala igen. Redan nu bör-
jar uppdragen komma tillbaka. Men vi införde 
korttidsarbete under våren för att värja oss från 
den minskade orderingången”, säger Johnny.

NY DEPÅ I KARLSTAD
En nyhet är att Lekana Maskin nu under juni 
öppnar ytterligare ett serviceställe med butik i 
Karlstad som ett komplement till servicedepån 
i Kil. Depån i Karlstad kommer att vara specia-
liserad på Husqvarnas markvibratorer, glättare 
och vibrostavar samt även sälja maskiner och 
verktyg i butiken. Verkstaden och butiken täck-
er naturligtvis även in håltagningsprodukterna.

“Tanken med depån är att det blir lättvin-
digt för många entreprenörer i Karlstadtrakten 
att komma och lämna in maskiner för service 
alternativt skicka hit dem. Vi ser det som en 
stor tillgång för oss att vara nära många av våra 
kunder, nära transporter och naturligtvis att vi 
fått flytta in i sprillans nya lokaler”, säger John-
ny som tror att Karlstad-depån kommer att bli 
ett lyft för både Lekana och kunderna.

Johnny understryker dock att depån i Karl-
stad är en expansion av verksamheten. Verk-
samheten i Kil fortsätter oförändrat.

Lekana Maskin i Kil har idag fyra anställ-
da, Christoffer Nyström, som är ansvarig för 
verksamheten, Johnny Källhagen, Karl Olof 
Ekström och Christer Mellgren. På Karlstad-
depån kommer Christoffer Nyström fungera 
som platschef och Thomas Lundkvist som ser-
vicetekniker. Christoffer har varit ansvarig på 
Lekana Maskin sedan ett år tillbaka och har 
jobbat på bolaget i fyra år. 

www.lekana.se

På Lekanas nya depå i Karlstad kommer Chris-
toffer Nyström att vara platschef och Thomas 
Lundkvist servicetekniker. Christoffer är ansva-
rig på hela Lekana Maskin sedan ett år tillbaka 
och Thomas lär vara en fena på att serva och 
reparera maskiner för markarbeten.
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Milwaukee Tool lanserar en ny batteridriven 
lösning som underlättar håltagning, MX Fuel 
150 mm diamantborrmaskin. Diamantborrma-
skinen ingår i det nya MX Fuel-verktygssyste-
met och ger kraft nog att borra hål upp till 152 
mm i armerad betong.

Den första batteridrivna lösningen i sitt slag 
kan användas utan nätström vilket enligt Mil-
waukee Tool gör den till den smidigaste kärn-
borrlösningen där användaren slipper sladdar 
och risken att lösa säkringar.

“Håltagning med en kärnborrmaskin är ett 
arbetsmoment som de flesta yrkesanvändare 
avskyr – många proffs som vi talade med kän-
de till fall där användaren drabbats av kast vid 
kärvning eller överbelastning när man pressat 
för hårt mot verktyget”, säger Henrik Nielsen, 
Product Manager Milwaukee Tool. ”Vårt mål 
var att eliminera dessa problem och leverera 
en lösning som inte bara är säker och problem-
fri utan även skulle vara tillräckligt kraftfull för 
att kunna utföra arbetsuppgiften.”

En patenterad slirkoppling och andra ge-
nerationens Autostop-teknik ger enligt Mil-
waukee Tool en tryggare borrning med maxi-
mal kontroll och minskade kast vid eventuell 
kärvning. Funktioner som en tryckindikator 
hjälper användaren optimera borrningshas-
tigheten medan ett LED-vattenpass hjälper till 
att bibehålla precisionen. Oavsett om MX Fu-
el-diamantborren används handhållen (MXF 
DCD150-601) eller monterad på stativ (MXF 
DCD150- 601 Kit) erbjuds flexibilitet för smidig 
borrning överallt. Ytterligare en fördel är One-
Key som gör det möjligt att spåra diamantbor-
ren och få varningsmeddelanden, fullständig 
inventariehantering och smart maskinteknik.

Ny batteridriven diamantborr-
maskin från Milwaukee Tool

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

Inga mera krånglande batterier och laddare. 
Midhages nya vattentank, Ocean, är istället 
utrustad med en högkvalitativ, nätdriven 230 
V pump. Ocean är framtagen tillsammans med 
håltagare för att, på ett smidigt och enkelt sätt, 
tillhandahålla kylvatten vid borrning och såg-
ning i bland annat betong och sten.

Själva vattenbehållaren är tillverkad av lätt, 
slagtålig plast, rymmer hela 50 liter och är enkelt 
löstagbar/utbytbar. Det robusta chassit är försett 
med luftfyllda gummihjul och speciellt utforma-
de för att ge hög markfrigång och förenkla trans-
port i exempelvis trappor. Det höj- och sänkbara 
handtaget erbjuder också en mera ergonomisk 
arbetsställning vid transport och flytt. Chassits 
design skyddar samtidigt pump och vattenfilter 
vid körning i trappor samt för direkt påkörning 
både bakifrån, framifrån och från sidorna.

Den kraftfulla pumpen ger ett flöde på maxi-
malt 30 liter per minut och klarar att trycka upp 
vattnet 28 meter. Midhage Ocean levereras med 
10 meter slang och är naturligtvis CE-märkt och 
godkänd enligt maskindirektiv 2006/42/EC och 
lågspänningsdirektivet 2014/35/EU.

“Det har under många år funnits olika batte-
ridrivna vattentankar tillgängliga på marknaden 
men vi har ofta fått frågan från våra kunder om 
vi inte kan ta fram en nätdriven modell. Under 
utvecklingsarbetet tog vi fram prototyper med di-
verse olika lösningar för styrning av vattentanken, 
bland annat med tryckvakt, tryckvakt i kombina-
tion med flödesvakt samt även en trådlös styrning 
via fjärrkontroll. Vi  landade till slut i en väldigt 
mycket enklare och billigare lösning. Vi hittade 
nämligen en högkvalitativ pump som egentligen 
är alldeles för överdimensionerad för applikatio-
nen. Pumpen klarar att arbeta mot en stängd ven-
til, det vill säga mot ett ganska högt statiskt tryck, 
utan att ens utveckla någon värme”, säger Joakim 
Lindfors, produktansvarig hos Midhage.

www.midhage.se

Arrangörerna av Demcon 2020 höll ut i det 
längst för att kunna genomföra mässan den 
24-25 september i år. Men trycket blev för 
hårt. Men med anledning av osäkerheten 
kring Corona-läget i Sverige och att Sverige 
fortsatt inte hävt några restriktioner blir ti-
den för knapp för att arrangera mässan i år.

“Jag tycker att det är oerhört tråkigt att 
behöva ta det här beslutet att flytta mässan 
ett år fram i tiden till september 2021. Men 
vi ser ingen annan utväg. Det tar tid för 
våra utställare att förbereda sitt deltagande. 
Skulle vi ha väntat med det här beslutet 
till efter semestern hade det varit omöjligt 
både för utställarna och oss som arrangö-
rer att skapa en riktigt bra mässa”, säger Jan 
Hermansson.

“Även om restriktionerna hävs till viss 
del är det nog inte troligt att myndigheter-
na släpper antalet fritt om hur många som 
får samlas. Idag gäller fortfarande max 50 
personer och om man skulle tillåta låt säga 
1000 personer så är det ändå för få. Jag tror 
oavsett hur många som får samlas till hös-
ten så kommer en oro bland besökarna att 
kvarstå. Att flytta till 2021 är det enda gång-
bara”, tillägger Hermansson.

Demcon flyttas nu till 9-10 september 
2021 och kommer att arrangeras som van-
ligt på Inframässan vid Scandic Hotel Infra-
city i Bredden norr om Stockholm. Det blir 
förstås Demcon-kalas på torsdagskvällen 
den 9 september, 2021 med utdelning av 
det Svenska Demoleringspriset.

I samband med mässan i år var det pla-
nerat att branschorganisationen för Bygg-
nadsberedning skulle ha hållit sitt höstmöte. 
Den internationella paraplyorganisationen 
IACDS för håltagare skulle ha organiserat 
sitt årsmöte i anslutning till mässan. I nu-
läget finns ingen information om när dessa 
möten kommer att hållas men PD återkom-
mer så fort information finns tillgänglig.

www.demcon.se

Demcon flyttas till 
SEPTEMBER 2021

Midhage Ocean, stabil 50 liters 
vattentank med 230 V pump

Stabilt, väl-
balanserat 
och mycket 
robust chassi 
med luft-
gummihjul.
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från Aquajet Systems
ECOSILENCE 3.0 NY TYSTARE OCH SNÅLARE POWER PACK               

Inget kan stoppa Aquajet Systems. Trots avblåst kundevent på grund av Corona 
lyckas Aquajet samla över 100 kunder, återförsäljare och press från alla världens 
hörn till ett interaktivt Webinarium där de lanserade sitt nya Ecosilence 3.0.

A
quajet Systems AB i Holsbybrunn lå-
ter sig inte tystas trots den rådande 
Corona-pandemin. “Life finds its way” 
brukar man säga men det gäller även 
“business” och produktutveckling, i alla 

fall när det gäller Aquajet Systems.

INSTÄLLT FYSISKT 
MÖTE BLEV INTERAKTIVT
På våren varje år brukar Aquajet alltid samla 
sina återförsäljare, kunder, press med mera 
till sina produktdagar då man visar nyheter. Så 
var planerat även i år men så bröt pandemin ut 
och allt fick ställas in. Men det stoppade inte 
Aquajet från att nå ut till sina kunder och be-
rätta om sina nyheter.

“Det är klart att pandemin påverkat oss som 
alla andra. Men vi har faktiskt full fart i pro-
duktionen och de flesta av våra kunder rappor-
terar att de också håller i gång produktionen. 
Vi får hoppas att det fortsätter så och att vi får 
fortsätta jobba på. Dessutom har vi en hel del 
nytt på gång och vi kunde ju inte hålla tyst om 

Aquajet Ecosilence 3.0: 
Containern är nästan 
en meter kortare än 
föregångaren.

det”, berättar Aquajet Systems VD Roger Si-
monsson.

När man nu inte kunde träffas fysiskt 
denna vår bjöd Aquajet in till en virtuell pro-
duktmöte den 27 maj i år, klockan 14.00 CET 
(Central European Time). Inte mindre än 110 
personer slöt upp till mötet som varade i drygt 
en timme.

Det digitala mötet började med att Roger 
Simonsson hälsade alla mötesdeltagare väl-
komna och avslöjade nyheten att man nu lan-
serar sitt nya konsept Ecosilence 3.0 som bland 
annat omfattar den nya pumpmodulen Ecosi-
lence 700.

NYA ECOSILENCE 3.0, 
TYSTARE OCH SNÅLARE
Det så kallade Webinariet som presenterade 
nyheterna bjöd på välproducerade presenta-
tioner av nyheterna. Värd för Webinariet var 
Arielle Windham från amerikanska marknads-
föringsbyrån Ironclad Marketing. Arielle intro-
ducerade Aquajet Systems exportsäljare Patrik 

Andersson som inledde med att sammanfatta 
vad Ecosilence 700 handlar om och utveck-
lingschef Ronnie Hilmersson presenterade de 
tekniska fördelarna för användaren.

Kortfattat kan nämnas att nyheten Eco-
silence 3.0 erbjuder klart minskat buller och 
reducerad bränslekonsumtion. Systemet er-
bjuder också en mera kompakt arbetslösning 
i trånga och känsliga miljöer, i fråga om buller 
och utsläpp.

Den nya Ecosilence har integrerad automa-
tisk start / stopp-teknik som förbättrar bränsle-
förbrukningen, vilket sparar så mycket som 25 
liter bränsle per dag för ett mindre kolavtryck. 
Den omkonstruerade Ecosilence är också mer 
kompakt, med hela det fristående systemet 
som nu passar i en 20-fots fraktcontainer. Eco-
silence producerar också mindre buller under 
drift, vilket gör den idealiskt för användning 
i stadsområden med begränsat utrymme och 
strikta bullerbegränsningar. Den nya enheten 
har också ett dramatiskt förbättrat pumptryck 
upp till hela 3 000 bar (43 511 psi) och ger gott 



September 9-10, 2021
InfraCity, Stockholm

Med utdelning av Det Svenska Demoleringspriset.
Anmälningshandlingar hittar du på: 
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om kraft för vattenbilning av betongbroar, väg-
banor, kajer med mera.

“Vår ursprungliga Ecosilence uppnådde de 
låga ljudnivåer som våra kunder behövde men 
kunde inte matcha kraften i vårt standard Po-
wer Pack, vilket var nödvändigt för vissa app-
likationer“, säger Roger Simonsson. “Vi visste 
att vi kunde göra bättre, så våra ingenjörer gick 
tillbaka till ritbordet för att ge det bästa från 
båda världar - kraft och tyst drift. På vägen 
kunde vi integrera den senaste automatiska 
tekniken och samtidigt minska den totala 
längden på containern med nästan en meter”, 
säger Roger.

Ecosilence 3.0 har en miljövänlig, lågut-
släpps-motor och högtryckspump för att driva 
Aquajets sortiment av Aqua Cutter-robotar. 
Den skidmonterade enheten använder auto-
matisk start / stopp-teknologi, som den som 
finns i många moderna bilar, som tillfälligt 
stänger av motorn när den inte är i drift för att 
minska tomgångstiden med upp till 50%. Mo-
torn startar automatiskt när driften återupp-
tas. På detta sätt sparar nya Ecosilence pengar 
och minskar utsläppen betydligt. Den integre-
rade motorn och högtryckspumpen parat med 
en modern vätske-till-luft-värmeväxlare för att 
ge tyst och effektiv drift för alla vattenbilnings-
applikationer.

Den nya, skidmonterade motorn och pum-
pen är isolerade och värmereglerade i ett effek-
tivt tätat utrymme på framsidan av containern, 

Utvecklingschef Ronnie Hilmerssson beskrev fördelarna med Aquajet 
Systems nya Ecosilence 3.0 vid företagets Webinarium i slutet av maj.

Ecosilence 3.0 nya kontrollpanel.

Roger Simonsson, vd för Aquajet Systems, berättade att det är full fart på 
företaget trots  Corona-pandemin.

Trots kompaktare mått får mycket plats inuti containern.

vilket begränsar buller för att möjliggöra drift i 
stadsområden och andra bullerkänsliga miljö-
er. Denna innovativa design förhindrar också 
att skräp eller dammig utomhusluft tränger 
in i motorkammaren under drift. På grund av 
detta kan det nya konceptet användas i tuffa 
miljöer som vid hamnarbeten eller kallt väder, 
utan negativa effekter.

Precis som alla tidigare Aqua Power Packs 
är Ecosilence 3.0 lätt att transportera och in-
stallera. Den mäter 6,1 meter med 2,4 meter 
med 2,6 meter medan den bibehåller inno-
vativa ljudabsorberande designfunktioner. 
Detta inkluderar isolerade väggar och dörrar 
samt tätningar på alla dörrar och luckor. Trots 
kortare totallängd erbjuder containern fortfa-
rande gott om lagring för vattenbilningsrobo-
tar, tillbehör och verktyg. Ytterligare alternativ 
finns tillgängliga för att anpassa detta arbets-
område, till exempel en inbyggd arbetsbänk 
med en skruvstycke som ger entreprenörer ut-
rymme för underhåll av arbetsplatsen och en 
plats att förvara reservdelar.

Ecosilence 3.0 finns i flera tryck- och flödes-
kombinationer, vilket gör det möjligt för ope-
ratörer att skala utrustning för att möta deras 
specifika behov. För att hjälpa entreprenörer 
att välja den perfekta enheten lanserade före-
taget ett nytt onlineverktyg, Aquajet Configu-
rator, som leder operatörerna genom ett antal 
standardfunktioner och valfria funktioner för 
en helt anpassad Ecosilence 3.0.

PROFFSIG PRESENTATION
Hela produktpresentationen filmades med fle-
ra kameror så att webinar-deltagarna, från jor-
den alla hörn, noga kunde följa med och se alla 
detaljer i nya Ecosilence på sina dataskärmar.

Presentationen avslutades med en fråge-
stund där mötesdeltagarna fick möjlighet att 
ställa frågor till presentatörerna. Frågestunden 
modererades av Ironclads Arielle Windham. 
Bland annat framkom att systemet väger cirka 
11 ton och standardversionen uppnår en buller-
nivå på 73dBA. Proffsversionen bullrar endast 
65dBA. Systemet klarar att arbeta i miljöer på 
upp till 45°. Roger Simonsson berättade att i 
nuläget ser de en mycket hög potential för sys-
temet på den europeiska och Nordamerikanska 
marknaden. Ecosilence har gjort mycket servi-
cevänligt där det är enkelt att komma åt de olika 
delarna i systemet. Både robot och mast får 
plats inne i containern. På frågan vad systemet 
kommer att kosta hänvisade man kunderna till 
at bygga sin powerpack på Aquajets hemsida 
där också priserna då kommer att redovisas. De 
är svårt att ange ett generellt pris då varje con-
tainer skräddarsys utifrån den applikation den 
är ämnad för. Idag uppskattar man 10 veckors 
leveranstid exklusive frakttiden.

Hela Webinariet från Aquajet System kan 
ses på Professionell Demoleirngs digitala kanal, 
PDi TV på länken: https://pdworld.com/videos/
view/news-aquajet-system-s-ecosilence-3-0.

www.aquajet.se
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betongrivningssax CB 5500
OETTINGER GROUP FIRAR DEBUTEN AV EPIROCS               

Oettinger Group är mångårig kund hos Epiroc i Tyskland och har använt olika 
Epiroc-maskiner. Från och med augusti 2019 testade de världens andra prototyp av 
betongrivningssaxen CB 5500.

O
ettinger Group har ett team med över 
130 experter som hanterar utmanande 
byggprojekt och implementerar indi-
viduella önskningar från kunder. Ett 
extra kraftfullt tillbehör krävdes för 

partiell rivning av en före detta offentlig admi-
nistrationsbyggnad med inbyggt skyddsrum i 
Karlsruhe, Tyskland. Byggnaderna består av 18 
000 m³ slutna utrymmen och 4000 ton arme-
rat betongmaterial.

 Först utfördes rivnings- och återställnings-
arbetet med hjälp av en MG 5000 multigrip. 
Sedan följde rivning av en anslutande bro och 
den offentliga byggnaden, inklusive det kraftigt 
armerade skyddsrummet. CC 5000-rivnings-
saxarna användes vid rivning ovan jord. Den 
har en vikt på cirka 5,5 ton och har en käftbredd 
på 1600 mm. Väggarna som försetts med förut-
skurna slitsar med hydraulhammaren HB 4700 
skars slutligen ut med den nya CB 5500-pulveri-
seraren och förbereddes för pulverisering. 

“CB 5500 är konstruerad för tunga arbets-
uppgifter och är perfekt för att bryta struktu-
rer av tjocka, armerade betongväggar, balkar 
och fundament”, säger maskinföraren Marius 
Mayer. ”Spetsen tränger igenom betongen 
med kraft och ’spräcker’ den från insidan. Till-
lämpningsområden omfattar industriell riv-
ning eller rivning i innerstadsområden där vi-
brationer ska undvikas. Fördelarna blir särskilt 
tydliga vid rivning av fundament. Tack vare 

konstruktionen och den enorma käftbredden 
kan jag till och med bryta fundament av myck-
et hård betong med CB 5500. Arbetscyklerna 
är snabba och saxens kapacitet är enastående.”

KÄNNETECKEN I CB-SERIEN
Serien med pulveriserare (CB) från Epiroc kän-
netecknas av 360 graders hydraulisk rotation, 
två kraftfulla hydraulcylindrar med nästan kon-
stant krosskraft för hög produktivitet i kombi-
nation med effektivt cylinderskydd, korta ar-
betscykler tack vare inbyggd snabbventil, samt 
två oberoende rörliga skärarmar som eliminerar 
reaktionskrafter och har utbytbara kapskivor.

Produktsortimentet har nyligen utökats 
med CB 5500 och CB 7500 och omfattar nu sex 
modeller med arbetsvikter från 320 till 7400 kg 
för grävmaskinsklasser från 2 till 85 ton. Pul-
veriserarna har utvecklats speciellt för tunga 
fundamentarbeten och är särskilt lämpliga för 
rivning med grävmaskiner med lång front och 
i områden där den hydrauliska hammaren inte 
kan användas.

TVÅCYLINDERSYSTEM PÅ CB 5500
CB 5500 har utformats som ett tvåcylinder-
system, som är vanligt för Epiroc-fräsar. Enligt 
Epiroc ger det spetsen mer kraft och förhindrar 
reaktionskrafter. “När fräsen greppar materialet 
i en sned vinkel aktiverar den inbyggda tryckav-
lastningsventilen en automatiskt utlöst rörelse 

som flyttar fräsen till rätt läge”, säger Jens Wes-
termann, försäljningschef Epiroc Deutschland. 
”Ventilen ger både fräsen och bäraren ett bra 
skydd mot skadliga reaktionskrafter.”

Kombinationen av två rörliga skärarmar och 
två hydraulcylindrar skapar en enligt Epiroc 
nästan konstant krosskraft, även med nästan 
stängda armar. Medan konventionella model-
ler med endast en cylinder eller endast en rörlig 
arm normalt uppnår en maximal stängnings-
kraft på 70 till 80 % vid fräsarnas spets, kan 
CB 5500 och CB 7500 bibehålla upp till 90 % i 
(nästan) stängt läge. De individuellt rörliga skä-
rarmarna förhindrar också att fräsen och gräv-
maskinen utsätts för stora deplacementkrafter.

CB 5500 är konstruerad för bärarklassen 50-
65 ton och drivs med ett arbetstryck på 350 bar. 
Käftbredden på CB 5500 är 1600 mm och käft-
djupet är 1060 mm. Käftarna är tillverkade av 
Hardox 650 och är dessutom förstärkta på de 
områden som utsätts för belastning. Spetsarna 
kan svetsas fast. Smörjpunkterna är också op-
timalt åtkomliga och skyddade mot eventuella 
skador.

Den har öppnings- och stängningstider på 
4,1 respektive 3,5 sekunder, samt en skärkraft på 
150 ton vid käftspetsen. De korta arbetscyklerna 
möjliggörs av den inbyggda snabbventilen. De 
här prestandaparametrarna och den tillhörande 
ökade effektiviteten var också avgörande för 
Oettinger-beställningen i Karlsruhe.
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möttes på nätet
BYGGNADSBEREDNING               

Corona-pandemin gör det svårt för alla. Men skam den som 
ger sig. Branschorganisationen Byggnadsberedning valde att 
hålla sin årsstämma digitalt på internet.

I 
dessa Corona-tider valde även Branschor-
ganisationen för Byggnadsberedning, där 
Håltagarna och Riv- och Saneringsentrepre-
nörerna ingår, att hålla sitt årsmöte digitalt. 
Mötet hölls med det digitala mötessystemet 

Teams den 22 april och samlade 23 deltagare 
av 31 anmälda. Efter 25 år är tidningen Profes-
sionell Demolering och ägarbolaget SCOP AB 
numera medlemmar i BFB. 

CERTIFIERING AV MEDLEMMARNA
Nuvarande ordförande Håkan Karlsson hälsa-
de alla välkomna och förklarade stämman öpp-
nad och valdes även till stämmans ordförande. 
Roger Blomqvist på BFBs kansli valdes till se-
kreterare för mötet och Linda Dahlin prickade 
av alla deltagare. 

Linda Dahlin och Annelie Hallqvist valdes 
till justeringskvinnor tillika rösträknare.

När all formalia avklarats redogjorde Roger 
för verksamhetsberättelsen som godkändes.

Roger redogjorde också för att det idag 
finns totalt 168 medlemsföretag inom BFB.

Branschorganisationen består fortsatt av tre 
föreningar, det vill säga BFB, Håltagarna och 
Rivarna. Men alla aktiviteter är samlade i BFB. 
Däremot går branschstödet från Byggföretagen 
(Sveriges Byggindustrier) in i Håltagarna och 
Rivarna. Blomqvist berättade bland annat att 
man under 2019 börjat ta fram underlag för att 
skapa en auktorisation eller certifiering för med-
lemmarna i föreningen. Ett så kallat körkort för 
rivare och håltagare. Detta har varit ett uttalat 
önskemål från medlemmarna som kan underlät-
ta konkurrenssituationen och förhoppningsvis 
minska antalet oseriösa aktörer på marknaden. 
Certifiering tros också öka behovet för entrepre-

Totalt närvarade 23 medlemmar av 31 
anmälda till mötet. Teams funkar så att alla 
som närvarar kan se och lyssna på mötet. 
När man önskar göra inlägg visas även bild 
på den som gör inlägget.

nörer att vara medlemmar i BFB. BFB uppvisade 
ett positivt resultat för 2019 trots att Byggföre-
tagen minskat branschstödet med 20 procent. 
13 nya medlemsföretag anslöt sig till BFB under 
2019 vilkte är en bra siffra. Föreningen har ökat 
sina tillgångar och har en god kassalikviditet.

Det beslutades också att inte ändra med-
lemsavgiften under 2020. Den rörliga servi-
ceavgiften har dock ändrats och avgiften till 
Byggföretagen har minskats med 20 procent. 
Medlemsavgiften för leverantörer kommer att 
förändras och anpassas efter hur mycket före-
taget omsätter. I budgeten för 2020 beslutades 
att satsa en dryga halv miljoner kronor i utbild-
ningsstöd.

NYA STYRELSEN VALDES
På årsmötet gjordes inga stora förändringar i 
BFBs styrelse. Håkan Karlsson omvaldes som 
ordförande. Till övriga ledamöter i BFBs styrel-
sen valdes Anders Andersson (vice ordförande), 
Roger Blomqvist (sekreterare), Linda Dahlin, Eli-
sabeth Johansson, Igor Kecskés Maconkai, Gun-
nar Boman, Jörgen Persson, Tony Stigmanslid 
och Pio Rodriguez (ledamöter), Malin Söderson, 
Amanda Borneke, Andreas Lindström och Ste-
fan Molinder (suppleanter). Ny ledamot är Pio 
Rodriguez och nya suppleant Stefan Molinder. 
Pauli Hietala lämnade styrelsen. Lars Sandström 
sitter kvar i styrelsen året ut men går sedan i 
pension. Lars avtackades för sin värdefulla insats 
i branschföreningen under många år. Erik Hå-
kansson omvaldes till ordförande i valberedning 
och sparras av Sonny Petterson.

Blomqvist meddelade att föreningens kans-
li numera sitter på Kungsholmen i Stockholm, 
närmar bestämt på Flemingatan 7.

BFB OCH FRAMTIDEN
Vad händer i föreningen under 2020 och i 
framtiden? Roger Blomqvist meddelade att 
arbetet med att skapa en certifiering för med-
lemmarna fortsätter med oförändrad styrka. 
Man fortsätter också arbetet med förening-
ens arbetsmiljöutbildning RAM som är en ny 
digital utbildningsplattform som ser mycket 
lovande ut. Som grund för plattformen lig-
ger Ställningsmontörernas digitala plattform. 
Man räknar även med att andra branschfören-
ingar kommer att bygga sina egna plattformar 
på RAM, som exempelvis Takentreprenörerna.

Kvartsdamm, vibrationer och buller är tre 
andra viktiga ämnen som man också kommer 
att bygga utbildningar kring.

I arbetet med utbildningar exempelvis 
framhölls att det är viktigt att involvera för-
eningens leverantörsmedlemmar som besit-
ter mycket kompetens och kunnande inom 
dessa ämnesområden och bidrar till att öka 
medlemsnyttan. Under Corona-pandemin 
har det varit svårt att arrangera lokala med-
lemsmöten som man gjorde tidigare. De lokala 
medlemsmötena uppfattades mycket positivt 
och är något man kommer att fortsätta med 
när Corona-pandemin ebbat ut. Man har stort 
fokus på medlemsmöten inom BFB rent ge-
nerellt. Ett prioriterat arbete sedan starten av 
både HiB och Riv och Saner har alltid varit att 
sträva efter att höja statusen på branschen. Det 
arbetet fortsätter oförändrat. En annan viktig 
del i BFBs arbete är att bevaka vad som händer 
inom Byggföretagen (Sveriges Byggindustrier). 
En ytterligare och viktig arbetsuppgift för BFB 
är att hålla en kontinuerlig och kvalitativ infor-
mation ut till sina medlemmar.

Något som framkom var också att trots Coro-
na-pandemins härjningar så är läget ganska bra 
inom branschen. Arbetet och uppdragen rullar 
på och de flesta av medlemmarna verkar att ha 
en hyfsad sysselsättning, i alla fall i nuläget.

www.byggnadsberedning.se
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Peak Screening är ett komplett paketer-
bjudande och ett prestandakoncept som 
utformats för att säkerställa produktiv 
siktanläggning. Peak Screening inkluderar 
rätt sikt, siktmedia och garanti- och servi-
ceprogram för olika budgetar och behov.

Sandviks siktutrustning, siktmedia och 
tjänster är utformade för att fungera opti-
malt med varandra och säkerställa att pro-
duktionen blir så effektiv möjligt. Detta 
tillsammans med kontinuerlig tillgång till 
Sandviks specialister, som hjälper till med 
rätt konfiguration, optimering, felsökning 
och annat, skapar enligt Sandvik en väl-
fungerande helhet.

Sandvik har utvecklat tre nya sortiment 
av underhållsvänliga, högpresterande och 
modulära siktar som är mer mångsidiga, 
mer tillförlitliga, snabbare att få på plats 
och säkrare att använda. Sandviks siktar 
levereras med siktmedia som standard. 
Sandvik samarbetar med kunder för att 
välja rätt lösning för den aktuella tillämp-
ningen. Det finns även exklusiva tillval 
för bättre produktivitet och längre drift-
tid, exempelvis Sandvik WX6500 inspänd 
siktmedia med upp till tio gånger längre 
livslängd än standardtrådsåll. 

Sandviks R&P-paket (Reliability & Per-
formance) omfattar två års utökad utrust-
ningsgaranti, regelbundna inspektioner, 
underhållsrekommendationer, felsökning 
och prestandaanalyser som kan hjälpa till 
att optimera serviceintervallen och där-
med undvika kostsamma haverier. Sand-
viks siktlösningar kommer också med en 
prestandagaranti som innebär att Sandvik 
garanterar att lösningen uppnår den pre-
standa som överenskommits. Om inte, 
kommer Sandvik att justera lösningen tills 
den gör det.

”Peak Screening är ett bevis på vår för-
ståelse för kundernas produktivitetsbehov 
och vår vilja att lösa deras utmaningar på 
okonventionella, branschledande sätt”, sä-
ger Mats Dahlberg, Vice President Lifecy-
cle Service, Stationary Crushing and Scre-
ening Sandvik. ”Vi vill hjälpa kunderna att 
dra nytta av konkurrensfördelen som Peak 
Screening kan erbjuda, och samtidigt eta-
blera produkten som en standard för sikt-
lösningar i vår bransch.”

Sandvik introducerar sikt-
lösningen Peak Screening

För sju år sedan så tog Husqvarna håltagnings-
industrin till en ny nivå genom att lansera sitt 
första högfrekventa Prime-system. Mycket har 
hänt på marknaden sedan dess och nu är det 
återigen dags för en ny Prime-lansering. Den-
na gång har fokus varit på att skapa en extremt 
robust och kraftfull utrustning, utvecklad för 
krävande arbetsplatser.

Lanseringen inkluderar en ny borrmotor- 
Husqvarna DM 700 och fyra nya kapar – Hus-
qvarna K 7000, K 7000 Ring (14- och 17- tums-
versioner) och K 7000 Chain. Det modulära 
systemet är helt kompatibelt med äldre Prime-
system, vilket gör det enkelt för kunder att 
uppgradera och expandera sina maskinparker 
allt eftersom verksamheten växer.

I centrum för lanseringen står nya vatten-
kylda kraftaggregatet Husqvarna PP 70. För-
sluten i en IP65-klassad aluminiumkaross som 
skyddar de inre komponenterna från fukt, 
stötar och slag. De elektriska anslutningarna 
och operatörens gränssnitt är också designat 
för att fungera säkert under svårhanterliga och 
smutsiga förhållanden.

 “Husqvarna PP 70 har designats för att 
kunna hantera de tuffa förhållanden som 
många av våra kunder arbetar med”, förklarar 
Mattias Holmdahl, Global Product Manager 
Power Cutters and Power Packs på Husqvarna 
Construction Products.

FLEXIBEL STRÖMFÖRSÖRJNING
När det kommer till strömförsörjning, är Hus-
qvarna PP 70 mer än flexibel. Strömmen an-
passas beroende på tillgång, till exempel med 
3-fas 200–480 V eller 1-fas 115–240 V (för maxi-
mal effekt krävs 3-fas strömförsörjning).

OPTIMERAR KÄRNBORRNING
Husqvarna DM 700 är utrustad med en hög-
frekvent permanentmagnetmotor som är to-
talt underhållsfri. En annan intressant detalj 
är den nya programvaran för motorkontroll, 
som fungerar med två-växlad växellåda för att 
optimera varvtalet för borrar mellan 80 mm till 
600 mm i diameter. DM 700 är vattenkyld och 
har inga luftintagsspår, vilket innebär att den 

Husqvarna introducerar nya Prime-familjen
är helt tät mot damm, fukt och smuts. Trots 
sin höga effekt väger maskinen endast 13,6 kg.

SKÄRDJUP PÅ 450 MM
Den nya K 7000-serien stärker Husqvarnas 
bild som marknadsledande inom handhållen 
kapning. Sortimentet inkluderar en 16-tums 
kap, en ring-kap i både 17- och 14-tumsver-
sioner och en kedjesåg med ett fullständigt 
18-tums (450 mm) skärdjup. Alla kapar i serien 
är utrustade med en ny motorstyrning, som 
bidrar till ett mjukt klingstopp. I samband 
med lanseringen presenterar Husqvarna även 
en helt ny serie hållbara diamantkedjor och 
svärd, som ökar den övergripande prestandan 
så att användaren kan förvänta sig både bättre 
skärdjup och en längre livslängd. Det nya sorti-
mentet inkluderar både Guld- och Silver-nivå-
er för att passa ett brett utbud av applikationer.

KOMPATIBEL 
MED ÄLDRE PRIME-UTRUSTNING
Man kan enkelt integrera sin existerande Pri-
me-utrustning med det nya Prime-sortimen-
tet genom att använda adapterkablarna som 
finns tillgängliga som tillbehör.

www.husqvarnacp.se
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Milwaukee Tool erbjuder den första batteri-
drivna lösningen i sitt slag med lanseringen av 
MX Fuel 350 mm kapmaskin. Kapmaskinen in-
går i det nya verktygssystemet MX Fuel.

Med ett knapptryck kan användaren starta 
MX Fuel 350 mm kapmaskinen och komma 
igång snabbare än någonsin eftersom man 
slipper det repetitiva arbetsmomentet med 
startsnöre. Med upp till 50% mindre buller och 
reducerade vibrationer för jämnare kapningar 
eliminerar denna batteridrivna maskin avgas-
problemen, vilket även gör den lämpad för in-
omhusbruk.

“När vi började titta på vanligt förekom-
mande irritationsmoment på byggarbetsplatser 
upptäckte vi att de oftast inträffade i samband 
med användningen av bensindrivna produkter 
– uppstart, blandning av olja och bensin, mo-
torunderhåll, buller och vibrationer – onödigt 
krångligt!”, säger Henrik Nielsen, Product Ma-
nager Milwaukee Tool. ”I branscher som entre-
prenad, elinstallation, VA och rivning behöver 

man i regel snabb tillgång till en kapmaskin, 
exempelvis för att kapa en betongplatta eller ett 
rör och sedan fortsätta arbetet, man vill inte be-
höva lägga ner tid på att få igång verktyget och 
hämma produktiviteten.”

Ytterligare en fördel är One-Key som gör 
det möjligt att spåra kapmaskinen och få var-
ningsmeddelanden, fullständig inventariehan-
tering och smart maskinteknik för att skydda 
användarens investering.

MILWAUKEE SLÄPPER NY 
BATTERIDRIVEN KAPMASKIN
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Svenska Maskinmässan flyttas till 2022
Svenska Maskinmässan flyttas fram till juni 2022. 
Beslutet har tagits av MaskinLeverantörerna och 
At Event Sweden AB, arrangör av mötesplatsen. 
Svenska Maskinmässan som skulle ha genomförts 
nu i juni initialt. Sedan flyttades den fram till okto-
ber, 2020, men på grund av den rådande situatio-
nen med coronaviruspandemin, som bland annat 
innebär begränsningar för allmänna sammankoms-
ter har beslut tagits att flytta fram Svenska Maskin-
mässan till juni 2022.

“Under rådande omständigheter är vi tvungna 
att ställa in genomförandet av Svenska Maskinmäs-
san 2020. Vi hoppades länge på att mässan skulle 
kunna genomföras till hösten 2020, men osäker-
heten inför hur situationen med coronaviruspan-
demin utvecklar sig gör att förutsättningarna inte 
finns för att kunna genomföra en trygg mötesplats 
för besökare och utställare i höst”, säger Christer 
Söderberg, Director Marketing & Business Strategy 
på Swecon Anläggningsmaskiner AB och ordföran-
de i MaskinLeverantörernas bygg & anläggnings-
maskinsektion.

För att skapa en mötesplats som motsvarar de 
högt ställda förväntningarna från besökare krävs 
god planering och framförhållning för att utstäl-
larna skall kunna leverera det besökarna förväntar 

sig. Därför har man valt att inte skjuta på beslutet 
ytterligare, utan välja att ställa in genomförandet 
2020 och istället flytta nästa mässa till juni 2022.

“Det var ett tråkigt men nödvändigt beslut. Som 
förutsättningarna är idag med restriktioner kring 
allmänna sammankomster samt en stor osäker-
het kring hur situationen är till hösten fanns det 
inget annat val än att flytta fram mässan från 2020. 
Nu tar vi nya tag och siktar in oss på en riktigt bra 
mässa 2022 istället”, förklarar Mats Hofstam, VD på 
Broddson AB och ordförande i MaskinLeverantö-
rernas vägunderhållsmaskinsektion.

www.maskinmassan.se

FAKTA SVENSKA MASKINMÄSSAN
• När: Juni 2022
• Var: Solvalla, Stockholm
• Utställare: Sveriges ledande leverantörer av mobila  
  maskiner och redskap. Alla är medlemmar i  
  branschorganisationen MaskinLeverantörerna.
• Arrangör: MaskinLeverantörerna i samarbete med  
  eventbolaget At Event Sweden AB, i samråd med  
  Maskinentreprenörerna.
• Övrigt: Fri entré, fri parkering, goda   
 kommunikationer med flyg, tåg, buss, taxi och bil.  
 Flera restauranger med stort utbud.

Epiroc och Fredsund Maskin påbörjar nu ett samar-
bete med uthyrning av Epirocs hydrauliska demo-
leringsverktyg.

Med tillgång till hela Epirocs sortiment med 
bland annat betongsaxar, sorteringsgripar, hydro-
magneter, rotationsfräsar och hydraulhammare så 
kommer man kunna erbjuda kunderna ett förmån-
ligt alternativ till att köpa utrustningen.

“Det finns kunder som normalt inte har behov av 
en viss typ av maskiner, men som får speciella behov 
under vissa projekt. Då passar det perfekt att hyra sin 

utrustning”, säger Johan Mohlin på Fredsund Maskin.
“Det har tidigare inte funnits möjlighet att hyra 

kvalitetsutrustning inom det här segmentet i Sve-
rige och vi har sett att det finns en stor efterfrågan 
på just det. Tillsammans med Fredsund har vi möj-
lighet att anpassa verktygen mot kundens bärarma-
skin så det blir en smidig och snabb uppstart vid 
hyrtillfället”, säger Nils Almkvist på Epiroc.

För mer information kontakta Johan Mohlin på 
Fredsund Maskin 0707-620761.

www.fredsund.se

Fredsund Maskin och Epiroc börjar
med uthyrning av demoleringsutrustning
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