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HANDHÅLLNA SÅGAR 
FÖR BETONG
Visste du att vi har Sveriges bredaste 
utbud av handhållna sågar för betong?

Vi representerar bl.a. Weka, AGP och 
Baier och erbjuder 1-fas maskiner likväl 
som högfrekventa maskiner. 

Hos oss får du alltid passande klingor 
med på köpet.

WEKA
HÖGFREKVENS 

HANDKAPAR

AGP 
HANDKAPAR 1-FAS

BAIER 
SPÅRSÅGAR 1-FAS
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PD fyller 25 år i år och planen var att fira tidningen 
lite extra på mässan DEMCON. Men det blev inget 
av med det. Tidningen startades 1995 och vi har 
lyckats hålla oss kvar under alla dessa år trots att 
den bransch vi bevakar är förhållandevis liten. Det 
är tufft att vara branschtidning i en liten bransch 
i ett litet land.

Men vår överlevnad beror på att Sverige utgör 
en oerhört viktig källa av kunskap för rivning, 
håltagning, återvinning, slipning och polering av 
betonggolv, stofthantering med mera. Här finns en 
extrem kunskap både i utveckling och tillverkning av 
maskiner och verktyg samt hur man använder dem 
på bästa sätt. Det finns ett utomordentligt samspel 
mellan tillverkare och användare sedan decennier 
tillbaka. Det är ett viktigt recept för spridning av 
tekniker och metoder runt om i hela världen.

Vi kan faktiskt slå oss för bröstet och 
vara stolta många gånger om över alla 
banbrytande uppfinningar som kommit 
och kommer från Sverige. Det har varit 
en ära att som branschtidning fått vara 
med och bevaka det som vi med ett 

samlat namn alltid kallat Demoleringsbranschen. 
PD i samarbete med tillverkarna och ett stort antal 
duktiga svenska entreprenörer är orsaken till varför 
vi kunnat göra det här till vårt levebröd under 25 år 
och dessutom startat branschmässan DEMCON, PDi 
Magazine, PDa Magazine och Svensk Rental Tid-
ning. Tack alla fina kollegor för ert fantastiska stöd.

Men dessa 25 år har varit en stor utmaning. Det 
är inte alltid helt enkelt att sätta sig in i och förstå 
all den avancerade teknik som branschen innehåller 
och omsätta det i lättförståelig text. Ibland blir det 
fel, men fel går att rätta till. Den utmaning vi står in-
för nu är at anpassa oss till den våg av digitalisering 
som sveper över hela världen. Digitaliseringen slår 
hårt mot tryckta medier i allmänhet och här måste 
vi anpassa oss och erbjuda olika typer av digitala 
medielösningar. Därför har vi parallellt med våra 

tryckta tidningar satsat hårt på digitala 
lösningar där du kan läsa våra tidningar 
som blädderbara pdf-tidningar eller som 
löpande text på vår hemsida. Vi jobbar 
också mycket med nyhetsbrev och med 
våra plattformar på sociala medier. 

DEMCON Virtual Roadtrip 2020 är ett annat ex-
empel. Trots detta tror vi fortsatt att inom nischade 
branscher som vår betyder den trycka tidningen 
fortfarande väldigt mycket. Vi är en liten bransch där 
snudd på alla känner alla och tidningen skapar en 
samhörighet och familjekänsla på samma sätt som 
när vi möts på mässan DEMCON. Men ett annat 
exempel på en ny digital lösning som vi lanserat och 
som jag vill slå ett slag för är vår nyhetskanal Demo-
litionToday. DemolitionToday är ett nyhetsprogram 
på engelska med korta nyheter från den globala 
branschen. Första episoden lades nyligen upp på 
www.demolitiontoday.tv. Titta på programmet och 
klicka dig sedan vidare till vår kanal på YouTube där 
du registrerar dig som prenumerant kostnadsfritt. 
När ett avsnitt släpps kommer du få ett meddelande 
om det och du kan snabbt hålla dig informerad om 
vad som händer i branschen.

Till sist vill jag passa på att tillönska en God jul 
och ett Gott Nytt År så ses vi 2021.

Jan Hermansson, 
jan.hermansson@pdworld.com

Chefredaktör

25 år av utmaning och tillfredställelse



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

Byggmarknaden är en av de sektorer i Sverige som klarat sig relativt bra under pandemin trots stora påfrestningar. 
Prognoser pekar dessutom på att 2021 blir ett bra år för byggsektorn. Visserligen sjunker nyproduktion något 
men ombyggnad och anläggning spås en stark uppgång.

BFB-företagen bör därför kunnat se fram mot en ljus framtid. En styrka för vår bransch är att rivning, håltagning 
och sanering alltid behövs och inom många områden.

Men ingenting är gratis och som alltid gäller hårt arbete för att nå framgång. Det kan också vara på sin plats att 
uppmärksamma några saker som kan få stor betydelse för framtiden.

VVi är många som lärt oss att lägsta pris nästan alltid fäller avgörande för ett uppdrag. Här finns dock  en tendens 
att även andra saker får större betydelse. Rätt kompetens, ordning och reda på skatter, anställningsförhållanden, 
att regler följs m m, kommer att bli allt viktigare. Allmännyttan i Stockholm har startat ett arbete för renare bygg-
verksamhet som börjar sprida sig till fler. Drivkraften bakom utvecklingen är att flera stora beställare börjar till slut 
verkar ha tröttnat på alla extra kostnader som följer med lägsta-pris. Vi kan därför hoppas på att kompetensut-
veckling och schyssta anställningsvillkor för personalen får större betydelse framöver. Det blir nog inga snabba för
ändringar men det är hög tid att rusta oss för att kunna möta framtiden med rätt förutsättningar.

Från branschorganisationens (BFBs) sida har vi tagit några viktiga steg under året som ska öka medlemsnyttan.

• Vi har påbörjat arbetet med egen webbaserad utbildning för grundkraven inom arbetsmiljö, kvartsdamm, 
    vibration och buller. Vi hoppas att ha klart detta till sommaren 2021. Målsättningen är att utbildningen ska 
    ingå i medlemskapet. 

• Vi har tagit fram en 4-dagars specialutformad arbetsledarutbildning som vi räknar med att sjösätta under 
   2021. Den här utbildningen har vi kunnat ta fram till ett starkt reducerat pris.

• Vi har inlett samarbete med närliggande branscher att sätta en gemensam grund för certifiering av 
   specialföretag inom byggsektorn. Detta kan förmodligen bli ett krav från flera beställare i framtiden. 

Det här och andra satsningar vi gör inom BFB ska bidra till ökat värde i medlemskapet och att  vi tillsammans kan 
fortsätta utveckla vår bransch mot en stark framtid. 

God Jul och Gott Nytt År!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen och kansliet för
BFB - BranschföBFB - Branschföreningen för Byggnadsberedning med HiB och Riv & Saner

Framtiden för rivare, 
håltagare och sanerare



För att kunna erbjuda kunder i 
Stockholmsregionen bättre ser-
vice och tillgänglighet av produk-
ter har Jack Midhage AB inlett ett 
samarbete med Pelles Diamant & 
Maskin AB.

I lokalen på Strömsätravägen 
18 i Skärholmen tillhandahål-
ler Pelle Andersson nu diamant-
verktyg, maskiner, borrstativ och 
kringutrustning ur Jack Midhage 
AB:s sortiment, sätter om kärn-
borr samt reparerar alla tänkbara 
maskiner.

”Vi är otroligt glada över att 
kunna presentera detta samar-
bete vilket är till stor hjälp för våra 
kunder och stärker vår position i 
södra Stockholm”, säger Joakim 
Lindfors, affärsområdesansvarig 
Jack Midhage AB. “Pelles mångår-
iga erfarenhet och kunskap passar 
perfekt in i vårt koncept och det är 
härligt att få välkomna honom in i 
Midhagefamiljen.”
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Kubota Center 
Stockholm öppnar

KH-Maskin ny återförsäljare 
för Wacker Neuson

Midhage i samarbete med 
Pelles Diamant & Maskin

Jonas Coltén blir ny vd för 
Delvator AB i Eslöv, och tar 
över rollen efter Thomas 
Pehrsson som går i pension. 
Jonas Coltén kommer när-
mast från OP System, där han 
varit vd i drygt sex år.

Delvator är generalagent 
för Hitachis entreprenadma-
skiner i Sverige och har sedan 
30 år tillbaka huvudkontor 
i Eslöv. Företaget har dess-
utom filialer i Härnösand och 
Stockholm, samt ett tjugotal 
associerade verkstäder över 
hela Sverige.

Jonas Coltén kommer när-
mast från företaget OP Sys-
tem där han varit vd i drygt 
sex år. OP System erbjuder 
försäljning, reparation och 
service inom återvinning, 
materialhantering, demole-
ring och krossning, där hu-
vudleverantörerna är tyska 
Doppstadt och Sennebogen. 
Han tillträdde sin nya tjänst 
på Delvator den 14 september.

“Det känns fantastiskt ro-
ligt att få vara med Delvator 
och utveckla bra lösningar till 
entreprenörer i Sverige”, säger 
Jonas Coltén. “Hitachi för mig 
står för kvalitet och bra tota-
lekonomi. Det känns extra 
spännande med den nya mo-
dellserien där Hitachi satsat 
mycket på komfort i hytten 
och förbättrat totalekonomin 
ytterligare.”

Jonas Coltén till-
träder som vd för 
Delvator

På Kubota Center Stockholm 
är en fullserviceanläggning på 
Lyftkransvägen 4A i Länna in-
dustriområde, där besökare kan 
hitta Kubotas grävmaskiner, hjul-
lastare, dumpers och ett utbud av 
begagnade maskiner. I samarbete 
med Nellemann Machinery visas 
också Kubotas hela grönyte- och 
lantbruksprogram. Här finns även 
tillgänglighet till service och re-
servdelar till Kubota och övriga 
entreprenadmaskiner.

KH Koneet Group säljer nu Wack-
er Neusons hela produktutbud i 
Sverige. KH-Maskin AB tecknar 
avtal med Wacker Neuson Sve-
rige, och förstärker sin produkt-
portfölj som även innefattar bland 
annat Kobelco grävmaskiner.

“Vi på Wacker Neuson ser det 
här som ett viktigt steg för att 
stärka upp närvaron på den svens-
ka marknaden och tror att det här 
samarbetet kommer att bli väldigt 
bra”, säger Patrik Viklund, MD 
Wacker Neuson Skandinavien.

“Från KH-Maskin AB:s sida så 
känns detta väldigt bra och ett 
strategiskt rätt märke, som kan 
komplettera vår produktport-
följ med hjullastare, hjulgrävare, 
dumprar och byggmaskiner samt 
komprimeringsortimentet”, säger 
Martin Lindén, vd och Country 
Manager KH-Maskin. “Vi kom-
mer att fortsätta jobba hårt med 
fokus på entreprenadmarknaden 
samt rentalmarknaden där vi nu 
kan erbjuda våra kunder ett brett 
utbud av produkter.”

Med utgångspunkt från Midhages 
serviceverkstad i Malmö kommer 
de att erbjuda reparation och ser-
vice, samt lagerhålla de mest frek-
venta reservdelarna till samtliga 
Brokk-modeller.

“Vi har haft en väldigt bra dia-
log med Brokk under en längre 
tid och ser fram emot att äntligen 
komma igång med samarbetet”, 
säger Joakim Lindfors, affärsom-
rådeschef håltagning, rivning 
och sanering Jack Midhage AB. 
“Vår servicepersonal i Malmö, 
med bakgrund i Wigrens Elmek 
AB och Pumpjouren AB, har lång 
och bred erfarenhet när det gäller 
reparationer av el, mekanik och 
hydraulik till byggindustrin och 
står väl rustade för att motsvara 

den höga servicegrad som Brokks 
användare kräver.”

Jack Midhage AB etablerades 
1984 och erbjuder verktyg och 
maskiner för byggindustrin. Fö-
retaget har även egen tillverkning 
av specialverktyg såsom kärnborr, 
fräsverktyg och golvslipverktyg.

“Samarbetet med Midhage 
känns väldigt inspirerande och de 
kommer med all säkerhet göra det 
som krävs för att befintliga kunder 
ska få den bästa möjliga kundser-
vicen”, säger Conny Robertsson, 
affärsområdeschef Sverige Brokk.

De båda företagen hoppas att för-
utsättningarna för att träffas fysiskt 
förbättras under 2021 och att det 
finns möjlighet att bjuda in kunder 
till ett öppet hus i de nya lokalerna.

Brokk inledde i mitten av november ett sam-
arbete med en ny servicepartner i Skåne och 
Blekinge. I och med det nya avtalet blir Jack 
Midhage AB Brokks nya auktoriserade service-
partner för området.

Ny servicepartner för Brokk 
i Skåne och Blekinge



Slipverktyg av högsta kvalitet sedan 1919
www.tyrolit.com

4 olika applikationer med ett gemensamt drivsystem
Med TYROLIT Modular System, kan olika maskintyper drivas med samma motor, kontrollbox 
och fjärrkontroll. Detta ger dig maximalt utnyttjande till reducerad total kostnad.

Mer information finns på www.tyrolit.com
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På grund av det rådande läget i 
Sverige och omvärlden finns inte 
förutsättningarna för ett genom-
förande av Nordbygg i april 2021. 
Därför flyttas branschmässan 
fram till 26-29 april 2022.

Nordbygg är norra Europas 
största mötesplats för bygg- och 
fastighetsbranschen och lockar 
vartannat år runt 50 000 besö-
kare från byggsektorn i Sverige, 
Skandinavien, Baltikum och öv-
riga Europa. De senaste åren har 
Nordbyggs internationella profil 
stärkts, antalet utländska besö-
kare fördubblats och andelen ut-
ländska utställare ökat stadigt.

Sedan regeringen tog beslutet 
om att förbjuda större allmänna 
sammankomster och offentliga 
tillställningar har Nordbyggs pro-
jektteam arbetat intensivt för att 
möjliggöra ett säkert genomför-
ande av mässan. Samtidigt har 
Stockholmsmässan fört ett idogt 
lobbyingarbete för att kunna öpp-
na upp under säkra förhållanden. 
På grund av det rådande läget i 
Sverige och omvärlden idag finns 
inte förutsättningarna för ett ge-
nomförande av Nordbygg i april 
2021. Därför har beslut fattats, i 
samråd med branschen, att flytta 
nästa genomförande av Nordbygg 
till den 26-29 april 2022, det vill 
säga nästa ordinarie genomföran-
desäsong och år.

“Vi hade aldrig kunnat ana att 
pandemin skulle dra ut på tiden 
så pass som den gjort”, säger Peter 
Söderberg, projektledare Nord-
bygg. “Nordbygg är vår största 
och mest internationellt präglade 
mässa och alla inblandade behö-
ver därför extra lång förberedel-
setid inför genomförandet. Det är 
därför viktigt att vi nu i god tid ger 
alla inblandade besked om förut-
sättningarna kring ett genomför-
ande av mässan. Den samman-
tagna nulägesbilden i Sverige och 
internationellt talar sitt tydliga 
språk och det bästa vi kan göra är 
tyvärr att ställa in mässan ytter-
ligare en gång och hoppas på ett 
säkert och framgångsrikt genom-
förande 2022 istället.”

Nordbygg 
flyttas till 
april 2022

Växtorpsvägen 6  Engelbrekts Väg 9
514 61 Dalstorp  191 62 Sollentuna
Tel: 0705-21 62 46  Tel: 0737-28 05 71
info@drome.se  stefan@drome.se

www.drome.se

HANDHÅLLNA BORRMOTORER

DM62- 2.0 kW - 2 Växlar - 6.2 kg
  Växel 1-  25 000 slag/min

         Växel 2 - 38 000 slag/min 

DM8P - 2.5 kW - 3 Växlar - 7.3kg
Motorhus i magnesium

     Väldigt stark motor

DM6P - 2.0 kW - 3 Växlar - 6.3kg
Motorhus i magnesium

     Kraftfull och smidig

1-fas betongslipar och spårsågar

Högfrekventa, borstlösa betongslipar med power-pack

HANDMASKINER FRÅN

CG150 - 2.5 kW - 150mm klingorG125 - 2.2 kW - 125mm G5- 2.2 kW - 125mm

BG125 - 2.2 kW - 125mmBG5- 2.2 kW - 125mm

SM7- 2.2 kW - 180mmG180- 2.2 kW - 180mm

P4K - Kraftaggregat

TORRBORRNING
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K

AGP-Blandat2.pdf   1   2020-09-15   19:06:42

Äntligen!
Nu har vi skapat en ny, 
bättre websida för dig.
Öppnar du ett webkonto 
och loggar in, kan du se 
dina avtalspriser direkt.  
Självklart kan du även  
lägga en order. 
Varmt välkommen  
till nya midhage.se
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Professionell Demoleirng vill passa 
på att gratulera Amanda Borneke 
som tilldelats Trafikverkets ut-
märkelse Årets miljöinnovatör 
2020. “Med entusiasm har hon 
ökat tempot i byggsektorns kli-
matarbete. En innovation behö-
ver inte vara teknisk, utan som 
här – ett bra arbetssätt”, skriver 
Trafikverket i ett uttalande.

För tredje året i rad delade 
Trafikverket ut priset "Årets mil-
jöinnovatör” på Universum Ran-
king Awards, den 8 oktober. I år 
digitalt. Det handlar om ett pris 

2020: Amanda Borneke, kvalitets- och arbetsmiljöledare, CS Riv & Håltagning AB.
2019: Faizal Luttamaguzi som ligger bakom ”The wooden bike tour”.
2018: Mattias Jägerskog, ordförande för samåkningsrörelsen Skjutsgruppen.

VINNARE AV TRAFIKVERKETS 
UTMÄRKELSE ÅRETS MILJÖINNOVATÖR

för att uppmuntra personer som 
tänker nytt, brinner för att arbeta 
med hållbar samhällsutveckling 
och som gjort något som minskat 
miljö och klimatpåverkan. Årets 
vinnare arbetar som kvalitets- och 
miljöledare på rivningsföretaget 
CS Riv & Håltagning i Göteborg.

“Genom att se till att fordon 
och maskiner i bygg- och anlägg-
ningsbranschen drivs med förny-
bara drivmedel och el kan vi bidra 
till ett mer fossilfritt samhälle. 
Bara att följa upp att fordonen och 
maskinerna använder mer mil-

jövänliga drivmedel ger avtryck”, 
säger Amanda Borneke.

“Trafikverket arbetar för de 
transportpolitiska målen, men det 
är också viktigt att uppmärksamma 
att mycket av vår verksamhet sam-
tidigt är i bygg- och anläggnings-
branschen. Det är särskilt tydligt 
på miljöområdet och då är det ex-
tra kul att ge denna utmärkelse till 
ett framgångsrikt och nytänkande 
hållbarhetsarbete”, säger Sven Hun-
hammar, måldirektör för miljö på 
Trafikverket och prisutdelare.

Trafikverket arbetar kontinuer-
ligt för hållbarhet och återanvänd-
ning. Verkets klimatkrav innebär 
exempelvis att man i upphandlingar 
av entreprenader ställer krav som 
premierar återanvändning och åter-
vinning. Exempelvis behöver åter-
vunnet stål användas i tillverkning 
av stålprodukter. Asfalt återanvänds 
eller återvinns nästan jämt, så länge 
materialet håller teknisk eller miljö-
mässig kvalitet. Även sliprar återan-
vänds om de är i tillräckligt bra skick.

MOTIVERINGEN LYDER
“Amanda Borneke har med kom-
munikation och nytänkande som 
främsta verktyg tagit hållbarhets-
arbetet till nya nivåer och målgrup-
per. Hon coachar framgångsrikt 
företag i bygg- och anläggnings-
branschen att göra förändring på 
riktigt. Med en smittande entusi-
asm, detaljkunskap och inte minst 
mod har hon visat konkreta resul-
tat som sprider sig till andra.”

Grattis Amanda till priset Årets miljöinnovatör
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HANDHÅLLNA BORRMOTORER

DM62- 2.0 kW - 2 Växlar - 6.2 kg
  Växel 1-  25 000 slag/min

         Växel 2 - 38 000 slag/min 

DM8P - 2.5 kW - 3 Växlar - 7.3kg
Motorhus i magnesium

     Väldigt stark motor

DM6P - 2.0 kW - 3 Växlar - 6.3kg
Motorhus i magnesium

     Kraftfull och smidig

1-fas betongslipar och spårsågar

Högfrekventa, borstlösa betongslipar med power-pack

HANDMASKINER FRÅN
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OilQuick öppnar 
brittiskt dotterbolag
OilQuick har tidigare funnits 
representerade i Storbritannien 
endast via återförsäljare och dist-
ributörer. Nu växlar företaget upp 
med ett eget brittiskt dotterbolag, 
OilQuick UK.

OilQuick UK kommer bland 
annat hantera direktförsäljning, 
marknadsföring och serviceären-
den. Parallellt kommer OilQuick 
UK fortsätta expandera sitt nät av 
återförsäljare och servicepartners. 
Nuvarande partners är Murray 
Plant i Warrington och Linwood, 
samt Mutley Plant i Aylesham.

“Detta är ett naturligt steg för 
att kunna möta en ökande efter-
frågan och kunna växa ytterliga-
re”, säger Henrik Sonerud, vd Oil-
Quick Sverige. “Med ett eget bolag 
får vi bättre kontroll och kan kon-
kurrera på lika villkor. Storbritan-
nien är en enorm marknad som 
har stor utvecklingspotential både 
för vår basprodukt – fullautoma-
tiska snabbfästen – men även för 
våra nya tiltrotatorer OQTR-E. I 
Skandinavien är marknaden mer 
mogen och nästan alla grävma-
skiner har både snabbfästen och 
tiltrotatorer. I Storbritannien är 
marknaden ännu inte lika långt 
framme.”

OilQuick rekryterar Steve Par-
ker som närmast kommer från 
ECY Haulmark. Han har jobbat i 
branschen i över 30 år och blir nu 
platschef på OilQuick UK.

“Jag är väl bekant med Oil-
Quicks kvalitetsfästen och har 
bara positiva erfarenheter”, säger 
Steve Parker. “De håller högsta 
kvalitet och det ska bli otroligt kul 
att dra igång. Nu med de nya til-
trotatorerna OQTR-E så har vi en 
enorm marknad att tillgå. Vi kom-
mer att bearbeta marknaden hårt 
för att nå ut till både användare 
och beslutsfattare.”

Motsvarande befattning gällande 
produkter för betonghåltagarna 
och rivare ansvarar liksom tidi-
gare Joakim Lindfors för.

Magnus Lindstrand kommer 
närmast från en befattning som 
strategisk inköpare hos Corema 
Svetsekonomi AB i Göteborg. Han 
har under 24 år även haft olika be-
fattningar inom rentalbranschen 
hos Cramo, där han har arbetat 
som servicetekniker, innesäljare, 
produktledare och strategisk in-
köpare. I alla dessa befattningar 
har han arbetat inom de produkt-
områden som Midhage verkar 
inom och har därmed kunskaper 
om Midhages produkter och före-
taget.

“Vi är mycket glada att få in 
Magnus i vår verksamhet och 
vi kommer att ha stor nytta av 
hans breda erfarenhet och kom-
petens inom maskinuthyrnings-
branschen”, meddelar Morgan 

Midhage tillsammans med Peter 
Logan, vd och marknadschef Jack 
Midhage AB.

“Det är med stor entusiasm 
jag antar uppdraget och ser sto-
ra möjligheter framöver”, säger 
Magnus Lindstrand. “Att få vara 
med att förvalta och utveckla 
Midhages produktportfölj ska bli 
oerhört spännande. Under de tio 

år som kategoriansvarig inköpare 
på Cramo för bland annat Mid-
hages sortiment, värdesatte jag 
deras höga kundservicenivå och 
nära samarbete med användaren 
i fokus. Midhages produkter har 
för mig alltid representerat verk-
tyg och maskiner utvecklade med 
arbetsmiljö och säkerhet som led-
ord och min ambition är att jobba 
vidare i samma anda.”

Morgan Midhage, som i år 
fyllde 68 år, kommer under våren 
2021 att gå i pension efter 30 år i 
företaget. Morgan Midhage och 
Peter Logan köpte in sig 1991 som 
delägare i Jack Midhage AB, vilket 
då ägdes och drevs av Morgans far 
Jack Midhage. År 1997 kom Peter 
Petersson in som delägare, med 
ansvar för tillverkningsenheten i 
Göteborg. Morgan Midhage kom-
mer med sitt kunnande finnas 
med i bakgrunden en tid framö-
ver, också i egenskap av delägare.

Magnus Lindstrand efterträder från och med 1 januari 2021 succes-
sivt Morgan Midhage och tillträder befattningen som produktchef för 
produktområden som rör rentalbranschen och återförsäljare.

Ny produktchef inom 
rental/bygg på Jack Midhage AB

Husqvarna Groups Construction 
Division tecknar avtal om förvärv 
av Blastrac, en aktör inom ytbe-
handling för den globala bygg- 
och saneringsindustrin. Ambi-
tionen är att slutföra förvärvet i 
slutet av 2020.

Blastracs produktportfölj be-
står av lösningar för kulblästring, 
fräsning, skrapning, slipning, po-
lering och stoftavskiljning. Blast-
racs nettoomsättning uppgick till 
cirka 600 Mkr under de senaste 
12 månaderna. Företaget har 380 
medarbetare globalt med till-

verkning och försäljningskontor i 
Nordamerika, Europa och Asien. 
Försäljning sker i över 80 länder.

“Förvärvet av Blastrac komplet-
terar och stärker vår organiska 
tillväxtambition genom att vi ex-
panderar inom kompletterande yt-
behandlingslösningar”, säger Hen-
ric Andersson, vd och koncernchef 
Husqvarna Group. “Vi kan nu 
erbjuda kunderna ett komplett ut-
bud av lösningar för varje enskilt 
uppdrag inom ytbehandling.”

“Förvärvet syftar till att expan-
dera och stärka erbjudandet till 

marknaden för ytbehandling”, 
säger Karin Falk, President Con-
struction Division Husqvarna 
Group. “Blastracs verksamhet pas-
sar väl in i vår tillväxtstrategi och 
möjliggör expansion till befintliga 
såväl som nya kunder. Dessutom 
bidrar teamet från Blastrac med 
omfattande produkt- och mark-
nadsexpertis för dessa komplet-
terande lösningar.”

Ambitionen är att slutföra för-
värvet i slutet av 2020 vilket för-
utsätter godkännande av berörda 
konkurrensmyndigheter.

Husqvarna Group förvärvar Blastrac



EFTERSOM VARDAGSUTMANINGAR 
KRÄVER KONKRETA SVAR.

www.husqvarnacp.se

3 STORLEKAR 8 MODELLER HÖGPRESTERANDE

ANVÄNDARVÄNLIGA

TILLFÖRLITLIGA

ETT HELT NYTT SORTIMENT AV GOLVSLIPARHöga prestanda. Ordentligt tätade. Intuitiv användarvänlighet. Husqvarnas 
helt nya sortiment av golvslipar menar allvar. De här robusta, kompakta 
golvslipmaskinerna är utformade för att klara vardagsutmaningar med 
trygghet, kraft och en omisskännlig känsla av lätthet. Så du kan fokusera på 
arbetet.

UTFORSKA MASKINERNA DIGITALT 
GENOM VR.

  concreteanswers.husqvarnacp.com/sv/

UNIVERSELLA UTMANINGAR
KONKRETA SVAR.
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10 ST NYA 
VÄGGSÅGAR 

DRILLCON INVESTERAR I  

Sedan våren 2000 har Drillcon AS varit en betydande aktör i 
östra Norge inom områden som betongsågning, kärnborrning, 
wiresågning, golvslipning och rivning i betong. Fokus har varit 
på professionellt utförande av arbetet, nöjda kunder och en bra 
och säker arbetsmiljö.

FRÅN HUSQVARNA 

E
ffektiva maskiner och minimal stille-
ståndstid är viktiga faktorer som påver-
kar slutproduktens resultat, tidsförbruk-
ning, säkerhet och ekonomi för företaget. 
Husqvarna Construction Products har 

varit en viktig leverantör av maskiner och ut-
rustning sedan starten av norska Drillcon.

TIO KOMPLETTA 
VÄGGSÅGAR TILL DRILLCON
I september i år köpte Drillcon AS 10 st nya 
kompletta väggsågar av modellen WS 482HF, 
som är den kraftfullaste sågen i Husqvarnas 
produktportfölj. 

“Vi har använt oss av Husqvarna väggsågar 
i tio år och är väl bekanta med både produk-
ten och leverantören. Lika viktigt som en väl-
fungerande och pålitlig såg är eftermarknaden. 
Husqvarna är en leverantör som vi upplever 
tillhandahåller service i linje med våra behov”, 
säger Kim Bjørnsgård, chef för Drillcon AS.

I och med det nya köpet är 
den tjugofemte väggsågen från 
Husqvarna på plats hos Drillcon, 
som är baserat i Spydeberg, men 
det är inte bara väggsågar som 
kommer från Husqvarna hos 
Drillcon AS.

INGENTING ÄR 
DYRARE ÄN 

STILLESTÅND OCH 
HUSQVARNA 

HJÄLPER OSS ATT 
HÅLLA NERE KOST-

NADERNA OCH 
SAMTIDIGT HÅLLA 

IGÅNG PRODUKTIO-
NEN. VI KÄNNER 
OSS SÄKRA PÅ 

INVESTERINGEN.

“

”



4-2020 • Branschtidningen Professionell Demolering    13

10 ST NYA 
VÄGGSÅGAR 

08-626 07 10
www.steelwrist.com

SQ Helautomatiska fästessystem

• Front Pin Lock - extra säkerhet
• Förbättrade flödesegenskaper
• Stålgjutet
• Open-S kompatibelt

AU

TO CONNECTION

STEELWRIST

COMMITMENT TO 
EFFICIENCY

Open-S – den öppna
standarden för helautomatiska

snabbfästen. Läs mer på 
www.opens.org

Vi önskar alla en 

riktigt God jul 

& Gott nytt ar!

EN 20-ÅRIG GOD KUNDRELATION
“Jag har arbetat med Drillcon AS sedan star-
ten 2000, och vi har levererat allt från dia-
mantverktyg till golvslipmaskiner, asfaltsågar, 
handsågar och rivningsrobotar. Drillcon är en 
stadig kund som vet vad de vill ha”, säger Frode 
Findahl, försäljningsrepresentant för Husqvar-
na Construction Products.

Betongsågning och rivning är krävande 
uppgifter för utrustningen, maskinerna måste 
underhållas och repareras.

“Ingenting är dyrare än stillestånd och Hus-
qvarna hjälper oss att hålla nere kostnaderna 
och samtidigt hålla igång produktionen. Vi 
känner oss säkra på investeringen”, avslutar 
Bjørnsgård.

Drillcons ägare Kim Bjørnsgård på toppen av det 
senaste förvärvet från Husqvarna.

Men det är inte bara väggsågar man köper från 
Husqvarna.
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Företaget Freightbag har utvecklat två patente-
rade produkter för hantering av bygg-, rivnings- 
och saneringsavfall, säckvagnen SV300 och 
trappklättraren TD300. Målsättningen är att 
kraftigt förenkla hantering av fyllda byggsäckar.

Med säckvagnen SV300 vill Freightbag er-
bjuda en effektiv och arbetsmiljöriktig hante-
ring av material i säck. Den är handgjord i stål 
och pulverlackerad, bottenlös och självbalan-
serad med hjälp av en fjädrande stödram på 
hjul, och konstruktionen möjliggör transport 
av redan fyllda, tunga säckar som krokas på 
och av i en hävrörelse. Säckvagnen kan ut-
rustas med punkteringsfria, luftfyllda eller 
skumfyllda däck. Den har hjulbroms för han-
tering på alla underlag och en bottenlös kon-
struktion. Vagnen är 70 cm bred och hanterar 
säckar på upp till 300 liter och 200 kg (FIBC).

Trappklättraren TD300 är utvecklad för 
hantering av säckburet material och anpas-
sad för säckvagn SV300. Den är liksom SV300 
handgjord i stål och pulverlackerad. Den är 

enligt Freightbag enkel att montera och ger 
användaren avlastning i tre tyngdlägen, samt 
parkeringsläge. Förutom trappklättringsför-
mågan fungerar TD300 även som lyftpedal när 
tunga säckar ska transporteras.

Freightbag erbjuder även säckstödet SS300, 
framtagen som ett komplement till säckvagn 
SV300. Stödet håller säcken upprätt under 
fyllningsmomentet och är utrustad med bot-

tenplatta. Ett obegränsat antal säckstöd kan 
användas i kombination i en mobil sorterings-
station på arbetsplatsen för olika fraktioner 
och arbete med säckar samtidigt.

I linje med den nya Avfallsförordningen 
2020:614 (som trädde i kraft 1 augusti), som 
bland annat kräver att den som producerar 
bygg- och rivningsavfall ska sortera material 
såsom trä, gips och betong direkt på arbets-
platsen, erbjuder Freightbag handledning och 
guidning i förordningen. Deras produkter går 
enligt Freightbag själva hand i hand med för-
ordningen, med vilka man enkelt sätter upp en 
sorteringsstation för att skilja fraktioner åt.

Freightbag erbjuder patenterade produkter 
som möjliggör nya hanteringssätt för material-
flöden inom rivning och sanering. Målsättning-
en är att öka produktiviteten och säkerställa 
ergonomi och säker arbetsmiljö. Genom pa-
tenterade produkter erbjuder de mobilitetslös-
ningar i miljöer som ställer höga fysiska krav på 
transportören. Godset kan med ett och samma 
verktyg transporteras hela från produktion till 
fordon för vidare vägtransport. Hanteringstek-
niken lämpar sig för lätt fordonstransport och 
i miljözon. Transporttekniken är utvecklad för 
hantering av olika behållartyper på upp till 300 
liter och 200 kg för industriers varierande be-
hov, och mer specifikt inom sanering för för-
slutningsbara FIBC försedda med tät liner.

Två lösningar för han-
tering av byggsäckar 
från Freightbag

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



40+ 70+ 50+

KONSTRUERAS OCH  
TILLVERKAS I SVERIGE

Snabba leveranser + Högkvalitativa material + Precisionstillverkade

40+ 50+70+

Höjd: 2 040 - 3 275 mm Höjd: 1 780 - 2 825 mm Höjd: 1 845 - 2 985 mm
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och under … vattenytan 
VISSA JOBBAR HÖGT OCH LÅGT, RPP DYK JOBBAR ÖVER                   

Håltagare RPP Dyk AB besitter en unik specialkompetens med håltagningsuppdrag 
under vattenytan. De blir oslagbara i kombination med håltagningsutrustning från 
Pentruder och support från SDC.

F
ör drygt fyra år sedan bestämde sig Rick-
ard Persson och Johannes Hjelm att det 
var dags att göra något eget och tillsam-
mans. Vänskapen hade skapats redan 
under deras tonår och de gick dyksko-

lan i Olso 2010 och 2011. Efter några år inom 
anläggningsdyk med fyra till sex intensiva ar-
betsveckor på rad i Norge och en till två lediga 
veckor på hemmaplan med endast lite extra 
jobb inom håltagning var det dags att återvän-
da till Sverige och håltagningsbranschen, och 
starten av RPP DYK var ett faktum. 

“För oss är dykkompetensen grunden i bo-
laget. Både jag och Johannes har en bakgrund 
inom håltagning. Att göra oss tillgängliga både 
över och under vattenytan, och framförallt 
med vajersågning under vatten har gjort oss 
till specialister inom vårt område. Vi vill kunna 
erbjuda våra kunder helhetslösningar för de 
anläggningsjobb vi åtar oss”, säger Rickard 
Persson.

UNIK KOMBINATION
RPP DYK är ett av väldigt få företag i Sverige, 
och troligtvis i världen, som kan erbjuda både 
yrkesdykning och håltagning utan att ta in 
extern kompetens. I dagsläget är fyra av deras 
tolv anställda certifierade anläggningsdykare. I 
ett dyklag är det alltid tre personer, en dykare 

under vattnet och på land finns en dykskötare 
och en dykledare. 

“Förutom dykning och håltagning erbjuder vi 
även tjänster inom bergsarbeten och successivt 
jobbar vi också mer inom grundläggning. Att ha 
dessa fyra ben att stå på har varit både en fram-
gångsfaktor och även en trygghet för oss. Samt-
liga av våra dykare är utbildade och certifierade 
inom anläggningsdyk för hantverkare i Norge. 
Även om undervattensjobb är vår specialistkom-
petens åtar vi oss givetvis vanliga håltagnings-
jobb på torra land också”, fortsätter Rickard. 

VALET AV 
PENTRUDER ÄR SJÄLVKLART!
Mälarprojektet vid Södertäljekanal blev ett av 
RPPs stora projekt vid firmans uppstart. Tyvärr 
har detta projekt fått en del kritik i medier men 

inget av detta har varit kopplat till uppdraget 
som RPP utförde. Ett antal dykdalber, betong-
fundamenten ute i vattnet som skyddar broar 
och leder in båtarna i farleden, skulle sågas bort. 

“Det var till Mälarprojektet som vi köpte vår 
första Pentruder. Vi behövde en riktigt smidig 
och lätt vajersåg som ändå hade en bra avverk-
ningskapacitet och då var ju valet rätt självklart. 
3P8:an underlättade detta projekt rejält och den 
fick mata på under åtskilliga timmar under det 
år som projektet tog att genomföra. I sluttam-
pen av Mälarprojektet så blev vi även anlitade 
som underentreprenörer för att hjälpa till med 
all betonghåltagning och borrning i samband 
med rivningen av Slussen”, säger Rickard. 

RPP Dyk är en trogen Pentruderkund som 
har kunskapen att utnyttja maskinernas kapa-
citet och modularitet till max. I dagsläget har 
de tre kompletta väggsågspaket med komplet-
terande vajersågsenheter, två stycken MDU 
borrmotorer samt en MD1 borrmaskin. 

“De är många saker som gjort att vi valt Pen-
truder. Några orsaker är att den är svensktill-
verkad och håller hög kvalité med smarta lös-
ningar genom att det går att komplettera med 
olika enheter. Förutom våra maskinpaket har 
vi diverse extra lösningar såsom gradbockar, 
sömborrningsriggar med mera. För oss är det 
otroligt viktigt med relationen och supporten 

Kapad betong i Tollered.
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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

från våra leverantörer, och Ante Larsson på 
SDC i Stockholm är en stjärna som bidrar till 
att vi föredrar Pentruder”, säger Rickard.

AVANCERAD 
BRORENOVERING I TOLLERED
Under det knepiga år som 2020 har inneburit 
med Corona har RPP DYK lyckligtvis klarat sig 
bra och deras 12 anställda har kunnat vara ute 
på olika projekt enligt plan. Ett av deras jobb 
under hösten 2020 har varit en större broreno-
vering nere i Tollered där mittenfogen skulle 
sågas bort för att sedan kunna gjuta samman 
bron. Projektet gick genom Jansson Entre-
prenad samt PEAB, och till detta användes en 
Pentruder 8-20iQ 27 kW. 

Utmaningen i projektet låg i sågdjupet på 
920 mm i 45 graders vinkel, även med tanke 
på att det var ca 150 löpmeter totalt som skulle 
avverkas. Teamet på plats bestod av Kristoffer 
Elfsström och Jens Karlsson och det hela tog 
knappt en månad för dem att avverka. I och 
med snedsågning på en bro där både trafiken 
gick parallellt och att bilningsarbete pågick, 
var det en hel del vibrationer som orsakade 
några fastkörningar speciellt när de sågade de 
djupaste snitten med Ø 2000-klingan, men 
allt löstes och tidsplanen påverkades inte. Ef-
ter sågningen innefattade även projektet till-

kommande borrning för armering till de nya 
brodelarna då dillfogen så småningom skulle 
gjutas ihop till den nya bron som skulle byggas. 

Planen framöver för företaget är att fort-
sätta tillväxten och expandera. Även om RPP 
i grunden är Stockholmsbaserade är planen 
att etablera en avdelning för Region Väst. Det 
är stor efterfrågan på deras tjänster på Göte-
borgsmarknaden och de har ett flertal uppdrag 
som underentreprenörer. 

“Även om vi givetvis gör vanliga håltagar-
uppdrag så vill vi givetvis satsa på vår speci-

alkompetens som vi är relativt ensamma om. 
Därför känns en satsning genom att dela upp 
oss, helt rätt. Jag tar hand om Region Öst och 
Stockholmsområdet medan Johannes som är 
bosatt i Lidköping fokuserar på Region Väst 
och Göteborgsmarknaden. Sen är det bara att 
gasa och hoppas att världen återgår till ett nor-
malläge efter denna konstiga pandemi”, avslu-
tar Rickard Persson, delägare av RPP DYK AB.

www.rppdyk.se
www.sdcab.se

www.pentruder.se

En av RPPs vajersågar från Pentruder.

Klack som håller 
sågen i rätt vinkel.

Jusering av klinga på Pentruder väggsåg 
8-20iQ.
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DEMCON VIRTUAL ROADTRIP 2020
LYCKAT GENOMFÖRANDE AV         

När branschmässan DEMCON 2020 ställdes in i september i år på 
grund av Corona-pandemins utbredning skapade arrangören av 
mässan istället den digitala plattformen DEMCON Virtual Roadtrip 
2020. Under delar av september och oktober månad besöktes ett 15-
tal leverantörer och resultatet premiärvisades online från slutet av 
oktober till mitten av november. Nu finns alla filmerna till beskådan 
på www.demcon.se fram till september 2021.S

täll in och ställ om är något som mötes-
branschen fått lära sig i år. I princip alla 
branschmässor kopplade till bygg- och 
anläggningsbranschen både i Sverige 
och utomlands har ställts in i år och 

flyttats fram antingen till 2021 eller 2022. Det 
är bara en mässa som går som planerat i no-
vember och det är Bauma China.

FYSISK MÄSSA BLEV DIGITAL
Den andra vågen av Covid 19-pandemin härjar 
nu i hela Europa. I Nord- och Sydamerika kan 
man knappast prata om en andra våg ännu. 
Det känns som de är kvar i den första vågen el-
ler att det inte blir någon direkt nedgång mel-
lan första och andra vågen. En del mässor som 
skulle ha hållits i år men som flyttats till 2021 
flyttar igen till 2022. Nordbygg är ett exempel 
på detta. Italienska mässan Samoter skulle hål-
lits i år men har flyttats till 2021. Likaså Eco-
mondo. Intermat i Paris ligger kvar med sina 
datum i april 2021. Men allt hänger på utveck-
lingen av pandemin. World of Concrete som 
flyttats från januari till juni 2021 är nog i faro-
zonen även med det nya datumet.

När hela den här omflyttningen började dra 
igång var det många mässarrangörer och även 
tillverkare av utrustning som började skissa på 
virtuella upplägg av sina mässor. Seminarier 

började hållas online för att få ut information 
om produktnyheter. Ett exempel på detta var 
mässan Demcon för den nordiska demole-
ringsindustrin. Demcon skulle ha hållits på In-
fracity norr om Stockholm 24-25 september i 
år. I juni togs beslutet att flytta mässan till 9-10 
september, 2021. Men som ett alternativ i år 
skapades DEMCON Virtual Roadtrip. 16 före-
tag nappade på idén som byggde på att ett film-
team från arrangören S.C.O.P. AB reste runt 
till de 14 medverkande under september och 
skapade nyhetsfilmer. De företag som medver-
kade var Hilti, Milwaukee, Rototilt, Husqvarna 
Construction Products, HTC Floorsystems, 
Thovo, SDC – Swedish Diamondtool Consul-
ting, Drome, Sila, AGP, Cardi, Starmix, Ander-
sen Contractor och Conjet.

När de olika nyhetsfilmerna var produce-
rade och godkända lades de upp enligt särskilt 
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DEMCONs virtuella mässa med alla de nyhetsfilmer 
som presenteras kommer att ligga kvar på DEMCONs 
hemsida (www.demcon.se) minst fram till september 

nästa år så att så många som möjligt kan titta på 
dem.

www.demcon.se

NYHETSFILMERNA LIGGER KVAR PÅ 
INTERNET FRAM TILL SEPTEMBER 2021

körschema på demcon.se. Den första nyhets-
filmen på DEMCON Virtual Roadtrip började 
sändas den 21 oktober. Efter att respektive ny-
hetsfilm hade premiär är de alltjämt tillgäng-
liga på Demcons hemsida och Demcons kanal 
på Youtube där de kommer att ligga fram till 
den fysiska mässan hålls 9-10 september, 2021.    

Den 20 november då alla de medverkan-
des filmer hade haft premiär hade när 2300 
olika IP-adresser sett på filmerna. Det här är 

naturligtvis en siffra som kontinuerligt ökar 
då DEMCON Virtual Roadtrip kontinuerligt 
marknadsför via branschtidningarna Profes-
sionell Demolering, PDi Magazine och Svensk 
Rental Tidning samt via en rad olika portaler 
på sociala medier.

MÅNGA 
BRANSCHNYHETER FRÅN HILTI
Först ut i den virtuella roadtrippen var till-
verkaren Hilti som presenterade EXO 01 som 
är et exoskellett som underlättar och avlastar 
entreprenörens kropp vid arbete över axlarna. 

Hilti visade också sina så kallade uppkoppla-
de produkter som gör arbetet smartare. Man 
lanserade ett nytt vattenhanteringssystem vid 
våtborrning. Systemet är slutet och gör att hål-
tagaren slipper ha tillgång till rinnande vatten. 
Vattnet binder dammet, suger upp slammet i 
våtsugen och släpper tillbaka det renade vatt-
net så det kyler borrmaskinen. Nyheten DRS 
är ett dammreduceringssystem som kan app-
liceras på de flesta typer av verktyg och ma-
skiner i Hiltis sortiment och kopplas till deras 
dammsugare. Skillnaden med och utan DRS 
är slående. Man visade även sitt senaste inom 
avvibreringstekniken kallat Hilti AVR och ATR 
(Active Torque Control) och den nya bilnings-
spettet TE70 ATC för tung demolering. Man 
presenterade sin högfrekventa vägg såg DST 
20-CA som lanserades på Bauma förra året och 
sina branschanpassade hälso- och säkerhetsut-
bildningar. Hiltis nyhetsfilm kan ses på länken: 
https://www.youtube.com/watch?v=IZixSqIj-
rE&feature=emb_logo. En särskild presenta-
tion vad Hilti kan erbjuda ifråga om hälsa och 
säkerhet finns på länken: https://www.youtube.
com/watch?v=IXLyvKiypAo&feature=emb_
logo



Colibri
Högpresterande och lättanvänd golvslipmaskin

River ni ut gamla golv?
Vi har utrustningen för att ta bort alla typer av golv 
och möjliggöra för nyinstallation. 

Kontakta oss för mer info!

Multistripper 
Vario NG
För aggressiv  
rivning av mattor

Strato-Mobil IV 
Den nya tungviktaren 
bland hydrauliska 
strippermaskiner

Åkstripper ADB High-Speed
Rivningsbranschens arbetshäst

@duriproffs

Duri Svenska AB Kryptongatan 1, 431 53 Mölndal

Tel 031 706 19 10

duri.se

duri.se
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REVOLUTIONERADE BATTERIDRIVNA 
MASKINER FRÅN MILWAUKEE
När tillverkaren Milwaukee för en tid sedan 
lanserade sin nya batteridrivna MX Fuel-serie 
steg man in i en nya paradigm för håltagning 
och rivning. MX Fuel-serien är försedda med 
kompakta och mycket snabbt laddningsbara 
batterier. MX Fuel-serien omfattas idag av 
batteridrivna klingkapar, borrsystem, bilnings-
spett och ett batteridriven avloppsrensare. 
Milwaukee presenterade också en rad nya 
diamantverktyg för sina borrmaskiner och 
kapmaskinerna. Hel presentationen kan ses 
på: https://www.youtube.com/watch?v=VaH4s-
Aq7bY&feature=emb_logo

PRISBELÖNT HELAUTOMATISKT 
SNABBFÄSTESSYSTEM FRÅN ROTOTILT
Med på den virtuella roadtrippen var också Ro-
totilt som berättade om sitt pridbelönta helau-
tomatiska snabbfästessytem, Rototilt Quick-
Change. QuickChange har en rad olika fördelar 
som att det är snabbt, säkert, efektivt och miljö-
vänligt men framförallt att rivninsgoperatören 
snabbt kan byta hydrauliskt verktyg utan att 
behöva lämna maskinen. Hela presentationen 
hittar du på länken: https://www.youtube.com/
watch?v=t-s-ntm1aw0&feature=emb_logo

HUSQVARNA SLOG ETT SLAG FÖR 
SÄKERHETEN OCH NYTT SERVICE-
CENTER I STOCKHOLM
Husqvarna tog tillfället i akt att presentera sin 
Safety Tour som trots Corona-tider trafikerar 
landet och berättar om Husqvarnas olika sä-
kerhetslösningar för att minimera risken för 
skador genom fel handhavande. Man lyfte i 
synnerhet fram egenskaper som ökar säker-
heten vid användning av tillverkarens hand-
kapar. Man visade också nya diamantverktyg 
som tydligt indikerar när de är förbrukade. 

Nyheterna kallas bland annat SmartGuard 
och SmartBlade. Man visade också sitt nya 
servicecenter i Stockholm samt flaggade för 
sin nya borrmaskin  DM430 som ersätter 
DM 340. En borrmaskin som är lättare att 
använda, underhålla och serva. Prime-serien 
har uppdaterat från K6500 till K7000. Man 
berättade också om att man nu lanserar nya 
verktyg till sina Hyper Trowels-maskiner samt 
att man nu i november släpper åtta nya mo-
deller av serien PG slipmaskiner. Se nyhets-
filmen på länken: https://www.youtube.com/
watch?v=uKjqmz0SjIg&feature=emb_logo

HTC ACADEMY – RÄTT UTBILDNING 
GER KONKURRENSFÖRDELAR
Den virtuella roadtrippen besökte också HTC 
Floorsystems i Söderköping där man berättade 
om värdet av att utbilda sig vid HTC Academy. 
HTC Academy är en bred utbidlning inom slip-
ning av trä och betonggolv samt polering. Det 
effektivaste sättet att lära sig är naturligtvis att 
utbilda sig på plats vid utbildningscentret i Sö-
derköping men nu under Corona-tider erbju-
der man även webbaserade utbildningar. Mer 
information på länken: https://www.youtube.
com/watch?v=HYl3ovbN6P4&feature=emb_
logo
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MILJÖVÄNLIG OCH 
SMART UTLASTNING FRÅN THOVO
Thovo AB i Säro är en av de leverantörer i 
Sverige med inriktning på smart och effektiv 
utlastningsutrustning som medvetet tänker 
hållbart. Produktinriktningen är eldrivna en-
treprenadmaskiner främst för användning 
inomhus men i sortimentet finns idag även 
batteridrivna kompaktlastare. Mer informa-
tion på länken: https://www.youtube.com/
watch?v=T9urWkfGITk&feature=emb_logo

TYROLIT – EN 101-ÅRIG TRADITION
Den virtuella roadtrippen beskökte också Ty-
rolit i Hisnings Backa norr om Göteborg. Till-
verkaren är en av de riktigt stora tillverkarna 
av professionell håltagnings- och rivningsut-
rustning samt olika typer av diamantverktyg. 
I Sverige har man funnits sedan 1960-talet. 
Företagets försäljningschef för Norden, Wal-
ter Sund berättar i nyhetsfilmen om de se-
naste produkterna från Tyrolit som exempel-
vis högfrekvensdrivna väggsågar, ringkapar, 
borrsystem och vajersågar bland annat. Se 
filmen på länken: https://www.youtube.com/
watch?v=nslnab9d_3Y&feature=emb_logo

SDC – EN STARK PARTNER 
TILL PROFESSIONELLA HÅLTAGARE
Från Göteborgsområdet tog sig roadtrippen 
till en stark svensk aktör som har kontor och 
tillverkning i Nora och försäljningskontor och 
serviceverkstad i Stockholm. Det handlar om 
SDC – Swedish Diamondtool Consulting. I 
Sverige är man återförsäljare för ett brett sorti-
ment såsom diamantverktyg från Arix, håltag-
ningsutrustning från Pentruder, borrmotorer 
från Weka, licenstillverkare av Savi golvsågar 
med mera. Man har också egen tillverkning 
av bergborrningsutrustning samt ett brett sor-
timent av egna diamantverktyg. Se SDCs ny-
hetsfilm på länken: https://www.youtube.com/
watch?v=JFzfaZ9hJfI&feature=emb_logo

DROME – 
EN LEVERANTÖR MED AMBITIONER
DEMCON besökte också leverantören Drome 
som har huvudkontor, lager och serviceverk-
stad i Dalstorp samt säljkontor, lager och ser-
vice- och reparationsverkstad i Stockholm. 
Drome gjorde ett starkt intryck i den virtu-
ella roadtrippen då man producerade separata 
filmer för samtliga varumärken man repre-

senterar. Dels har man egna diamantverktyg 
under varumärket Drome samt att man säljer 
svenska Silas luftrenare, AGP Power Tools, ita-
lienska Cardi borrmaskiner och tyska Starmix 
dammsugare. Mera information på de separata 
länkarna till nyhetsfilmerna:
Drome: https://www.youtube.com/
watch?v=C6DrARb9OGg&feature=emb_logo
SILA: https://www.youtube.com/
watch?v=Las8wFAIyDQ&feature=emb_logo
AGP Power Tools: https://www.youtube.com/
watch?v=oJkp41LaXnw&feature=emb_logo
Cardi: https://www.youtube.com/
watch?v=OVqNKw3QmAc&feature=emb_logo
Starmix: https://www.youtube.com/
watch?v=MtnO-Ndu-3Q&feature=emb_logo

ANDERSEN CONTRACTOR VISAR NY-
HETER FRÅN TREVI BENNE OCH ARJES
Andersen Contractor är en återförsäljare som 
funnits på den svenska marknaden sedan 
slutet av 1980-talet. Man har under åren va-
rit med och introducerat en rad stora varu-
märken inom rivning, återvinning, skrotning, 
avfallshantering och mycket mera. Företaget 
har sålt tillverkaren Trevi Benne rivnings- 
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och återviningsverktyg i Sverige i många år 
och likaså de mångsidiga mobila krossarna 
från Arjes. På nedanstående länk till nyhets-
filmen för Andersen Contractor berättar man 
om sina nyheter: https://www.youtube.com/
watch?v=Bmw9rZzWOCo&feature=emb_logo

AUTOMATED CONCRETE REMOVAL 
FRÅN CONJET
Sist men inte minst ut i DEMCON Virtual 
Road Trip är tillverkaren Conjet. Conjet med 
i utvecklingsprocessen av vattenbilningstek-
niken på 1980-talet och som växt sig till en 
vedertagen metod för borttagning av skadad 
betong med högtrycksvatten. I nyhetsfilmen 
berättar man om alla de olika applikationer 
som man erbjuder för effektiv borttagande av 
skadad betong utan att skapa mikrosprickor 
i betongen. Conjets utrustning ger en ren 
och perfekt yta för vidhäftning av ny betong. 
Conjet lanserar också sitt concept Automa-
ted Concrete Removal som är ett vidare be-
grepp än att endast prata om vattenbilning. 
Ta reda på mer genom att titta på nyhetsfil-
men på länken: https://www.youtube.com/
watch?v=QNPutlx6jCU&feature=emb_logo
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Genom OilQuicks samarbete med 
Engcon har de utökat sitt sortiment av 
tiltrotatorer. De erbjuder nu OQTR-
E, baserade på Oilquicks fästen och 
Engcons rotorkropp. Modeller finns för 
grävmaskiner upp till 33 ton. Säkerhets-
systemet OilQuick LockSupport levere-
ras som standard vid köp av en OilQuick 
tiltrotator.

OilQuick och Engcon i sam-
arbete för nya tiltrotatorer

Inventhor typ 6 är Doppstadts senaste tillskott 
i deras nya generation grovkrossar. Den är 
enligt Doppstadt enkel att använda, levererar 
maximal effektivitet i krossningsarbetet och är 
lättåtkomlig för service och underhåll. 

Inventhor typ 6 är utrustad med det pa-
tenterade VarioDirect Drive-konceptet. Det 
innebär att drivaxelns hastighet anpassas flexi-
belt till materialgenomströmningen, vilket ger 
prestanda vid konstant hastighet. Det gör det 
även möjligt att stoppa och starta krossen un-
der belastning. Vid händelse av blockering kan 
Vario-växellådan automatiskt slå om till back-
läge för att reversera valsen. 

Användningsområden är till exempel indu-
striavfall, rivningsmaterial, returträ, stubbar, 
trädgårdsavfall, bio och hushållsavfall. Det upp-
fällbara matarbordet Smart Hopper ger en stor 
matningsyta och den ställbara vinkeln justerar 
matningen. Alla luckor och dörrar i Doppstadts 
nya generation krossar öppnas uppåt. Valsens 
motstålskam kan fällas ut i 90 grader.

Ny grovkross 
från Doppstadt

SDC har lanserat en ny 60 liters mobil vat-
tentank för håltagare under hösten. Tanken 
är lätt att förlytta tack vare sina hjul och väger 
vid helt fylld tank 74,5 kg. Vatten är försedd 
med en elektrisk pump. Tankens höjd är 90 
cm, bredd 53 cm och djupet 38 cm. Tom tank 
väger endast 14,5 kg. Vattenflödet vid pump-
ning är 5,5 l/min. Kopplingen är en vanlig 
Gardena-koppling. Mer information på SDC 
hemsida.

www.sdcab.se

Ny 60 liters 
vattentank 
från SDC

Under hösten har Swedish Diamondtool Con-
sulting släppt sågen SAVI GS1000. Sågen har en 
klingdiameter på 1000 mm och ett sågdjup på 
420 mm. Sågen mått är 1720/820/1220 och den 
väger utan klinga 290 kg. Sågen är försedd med 
YD-start. Mer information på SDCs hemsida.

www.sdcab.se

SDC släpper 
1000-såg från Savi

SDC anställer Peter Eriksson 
SDC, Swedish Diamondtool Consulting för-
stärker service och maskinreparationer vid sitt 
servicecenter i Stockholm genom att anställa 
Peter Eriksson. Peter kommer från mekani-
kerbranschen och har de senaste åren jobbat 
som bilmekaniker och är en fena på att lösa det 
mesta ifråga om reparationer och att serva oli-
ka maskiner och komponenter. Peter har  varit 
igång i några veckor nu och börjar bli varm i 
kläderna.

www.sdcab.se
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Först ut är borrningsroboten, kan man nästan 
kalla det, CDS Drilling & Sawing som utveck-
lades av P G Lindgren i Växjö.

CDS EFFEKTIV PÅ MÅNGA STORA JOBB
“Maskinen var som ett monster och vi köpte 
två stycken av P-G och vi hade god användning 
av maskinerna under 1980-talet och början av 
1990-talet”, berättar Lasse.

Den användes bland annat vid stora borr-
uppdrag vid Huddinge Sjukhus och på DN-
skrapan där det behövde borras flera meter 
upp mot taket. Detta bland annat för att an-

Tidigare i år startade vi en artikel-
serie eller sida i tidningen som vi 
kallar Återblicken som är en min-
nenas kavalkad från den svenska 
håltagningsbranschen. Det första 
bidraget kom från Tony Sjölander 
som tidigare arbetade för Dimas. 
Till det här numret har Lasse Eriks-
son som tidigare drev Södertälje 
Borrteknik bidragit med några in-
tressanta bilder och kommentarer 
från en svunnen tid i håltagnings-
branschen som han använde i sin 
verksamhet.

Södertälje Borrtekniks 
Lasse Eriksson minns 
sitt 1970- och 1980-tal

Året är 1985 då PG Lindgren, till höger och tillverkare av CDS-
maskinerna, informerar Södertälje Borrtekniks Sten Westerlund, 
om fördelarna med CDS borrmaskinrobot.

bringa hål för balkar för att kunna lyfta ett helt 
hus. Maskinerna användes även bland annat 
på Scania och Astra i Södertälje.

MJ-SÅGENS FÖRSTA TESTER
“P-G ville också att vi skulle testa en väggsåg av 
samma typ vilket vi också gjorde på ett större 
väggsågningsjobb som vi utförde på Söder-
sjukhuset”, berättar Lasse.

Lasse skickade också med ett par bilder på 
MJ-Sågen i drift på ett jobb.

“Mats Johansson erbjöd oss att testa sågen 
och det ville vi ju gärna göra. Den var revolutio-
nerande för håltagningsbranschen”, säger Lasse.

Lasse nämner också att han har en prototyp 
av Bror Östermans sticksåg Zohrro i väggformat.

Sedan den här tiden och fram till idag har 
svenska maskiner och teknik för bland annat be-

Den välkända MJ-sågen från 1979 som revolu-
tionerat hela världen. Sågen utvecklades och 
tillverkades av Mats Johansson.

tonghåltagning revolutionerat det dagliga arbetet 
för många håltagningsföretag runt om i världen.

Karin Falk har utsetts till ny President för Hus-
qvarna Construction Division och tar även 
plats i ledningsgruppen för Husqvarna Group. 
Karin Falk hade tidigare rollen som Senior Vice 
President Services & Customer Quality inom 
Volvo Trucks. Innan dess tjänstgjorde Karin 
som EVP Corporate Strategy & Brand Portfolio 
inom Volvokoncernen och mellan 1995–2008 
hade hon flera ledande befattningar inom 
Volvo Cars bland annat som President Special 
Vehicles. Karin har en kandidatexamen i före-
tagsekonomi från Handelshögskolan i Göte-
borg.

“Jag är mycket glad över att få välkomna 
Karin till Husqvarna Group. Hennes starka 
ledarskapsbakgrund och mångsidiga erfa-
renhet kommer vara värdefulla tillgångar för 
Construction Divisionens fortsatta utveckling. 
Karin tar även med sig viktig kunskap inom 
tjänster och kundlösningar vilka är centrala 

fokusområden för hela koncernen”, säger Hen-
ric Andersson, President & CEO Husqvarna 
Group.

Karin Falk tillträdde sin nya tjänst inom 
Construction Division den 1 september 2020 
med placering i Jonsered.

www.husqvarnagroup.com 

Karin Falk ny President för Construction Division

Professionell Demolerings redaktion har 
nåtts av den tråkiga nyheten att ännu en 
kämpe inom den svenska håltagnings-
världen, Kenth Elfström, har lämnat oss. 
Kenth som gick bort under hösten hade 
då arbetat inom håltagningsbranschen 
i över 40 år. Han startade och drev Ak-
tiebolaget Såg- & Betongborrning i Gö-
teborg med omnejd. Kenths son Niclas 
driver idag företaget vidare. Branschkol-
legor och tidningens redaktion vill ut-
trycka vårt djupaste deltagande i sorgen 
och vill visa vår tacksamhet över Kenths 
livsgärning och insats.

www.sag-betongborrning.se

Kenth 
Elfström

1948-2020
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F
örst ut är Skandinaviska Entreprenad-
maskiner, SEMAB AB som säljer NPK i 
Sverige. NPK har bra renommé på mark-
naden och är ett varumärke som håller en 
hög kvalitet. NPKs sortiment av stålsaxar 

omfattar följande:
K-serien finns i tre modeller som passa ma-

skiner mellan 2,5 till 9 ton. NPK-stålsaxar är 
utvecklade för att riva stålkonstruktioner på 
ett effektivt sätt. Den kompletta designen och 
formen på alla modeller hjälper till att öka sik-
ten under användning av saxen.

“Den höga klippkraften och NPKs booster-
system gör varje modell till en av de mest ef-
fektiva och kraftfulla saxarna i sin klass. Varje 
modell kan användas för klippning av alla ty-
per av stål som armeringsjärn eller stålbjälkar 
(t.ex. Hstål)”, berättar Ronnie Hedebeck som 
är vd och ägare av SEMAB.

Med ramens speciella konstruktion kan 
även tunn stålplåt klippas utan problem. NPK 
K-3 för maskiner 2,5-3,5 ton, NPK K-4 för ma-
skiner 3,5-5,5 ton och NPK K-7 för maskiner 6-9 
ton.

NPK M-SERIEN MULTIPROCESSOR 
MED STÅLKÄFTAR.
NPK Multi Processor-serie är en effektiv lös-
ning för bearbetning av olika typer av material 
som betong, stål och armeringsjärn, rivning 
och återvinning i exempelvis byggnader och 
broar. Käftarna kan bytas ut på plats vilket spa-
rar kostnader. Multiprocessorn är tillverkad 
av slitstarkt stål med hög hållfasthet och kolv-
stängerna är helt skyddade.

Multiprocessorn är utformad på ett sådant 
sätt att när käftarna möter motstånd aktiveras 
den hydrauliska booster automatiskt. Tryck-

förstärkarsystemet har ett relativt lågt olje-
flöde; vilket ger snabbare cykeltider och mer 
klippkraft jämfört med konkurrenskraftiga 
redskap utan boostersystem. Dessutom är an-
dra grävmaskinsfunktioner inte påverkade av 
detta system. Den integrerade boostern mins-
kar redskapets totala vikt, vilket möjliggör en 
kompakt design. NPK M-20K för maskiner 
17-24 ton, NPK M-28K för maskiner 28-40 ton 
och NPK M-38 för maskiner 35-45 ton

www.semab.org

RAMMER SLÄPPER 
NY MULTIPROCESSOR
Lagom till PDs temaartikel om nya skrotsaxar 
släpper Göteborgs Hammarservice Rammers 
nya multisax RMP24R. Tidigare fanns mul-
tiprocessorn RMP18R men nu kommer alltså 
storebror RMP24R som väger 2550 kg och har 

I sista utgåvan av Professionell demolering på året publicerar tidningen alltid 
sin temaartikel om nya modeller av skrotsaxar som släppts på marknaden 
under de senaste 12 månaderna. Även i år har det dykt upp några nyheter.

 NYA MODELLER AV 
 skrotsaxar 
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en klippkraft på upp till 350 bar. Saxen är runt-
omsvängande och avsedd för bärare mellan 22 
till 27 ton. Oljeflödet ligger mellan 180 till 220 
l/min och saxen stänger vid max oljeflöde på 
2,2 sekunder och öppnar på 3,7 sekunder.

Multiprocessorn har konstruerats för att 
effektivt kunna användas i en rad olika typer 
applikationer i primär och sekundär rivning 
och återvinning såsom krossa betong, klippa i 
kraftigt armerade byggkonstruktioner, klippa 
järn med mera. Verktyget lämpar sig även i 
skrothantering, återvinning, klippning av kon-
struktionsstål och för rental.

Multiprocessorn RMP24R består av flera 
enkelt utbytbara käftar såsom krosskäftar, 
pulveriseringskäftar, skrotskär och kombina-
tionskäftar. Käftar, stålskär och krosständerna 
kan alla bytas i fält vilket gör arbetet smidigt för 
operatören. Verktyget är försett med snabbven-

til och den hydrauliska rotationen är försedd 
med skyddsventil och verktyget har så kallade 
upp och nervända cylindrar med skyddshöljen 
så inte smuts och damm tränger in i verktyget. 
Verktyget är tillverkat i HB400-stål.

Värt att nämna i sammanhanget är att Ram-
mer också erbjuder sin beprövade RS-serie av 
skrotsaxar. RS-serien består av totalt nio mo-
deller för bärare från 4 till 90 ton.

Göteborgs Hammarservice säljer och servar 
samtliga modeller av verktyg från Rammer in-
klusive multiprocessorerna och skrotsaxarna. 
Naturligtvis kan man serva och reparera verk-
tyg av andra fabrikat också.

“Vi har fullt upp på verkstaden och har haft 
hela året, precis som vi vill ha det. Vi servar en 
hel del saxar löpande. Några exempel på vad vi 
håller på med nu är exempelvis att vi reparerar 
en kolv till en stor crusher, en riv- och sorte-

ringsgrip med trasig rotator får lite extra kär-
lek och sedan har vi ett helt gäng med hydraul-
hammare som ska repareras och servas. Det är 
verkligen fullt ös”, berättar Robin Andersson 
på Göteborgs Hammarsservice.

www.hammarservice.se

LEIF KARLSSON ÅKERI & KONSULT 
SLÄPPER ITALMEK PÅ DEN SVENSKA 
MARKANDEN
Ett för den svenska skrotmarknaden nytt va-
rumärke är italienska Italmek. Italmek har en 
bred tillverkning av maskinburna verktyg för 
rivning, återvinning, materialhantering och 
klippning av metall och skrot. Skrotsaxsorti-
mentet består av 15 olika modeller. I den se-
parat artikeln nedan kan du läsa mer om Ital-
meks produkter och svenska återförsäljaren 
Leif Karlsson Åkeri & Konsult.

 skrotsaxar 

den svenska marknaden
LEIF KARLSSON RULLAR UT ITALMEKS SORTIMENT PÅ                   

Nu kommer Leif Karlsson med Italmeks sortiment av rivnings- och sortering 
och skrotverktyg till den svenska marknaden. Han vill särskilt slå ett slag för 
rälsknäcken IRC35.

I
talmek är tillverkaren från den norditalien-
ska staden Nulovento som ligger några mil 
från Garda sjön. Verksamheten började re-
dan 1960 och som nu säljs över hela världen 
och numera även på den svenska markna-

den genom återförsäljaren Leif Karlsson Åkeri 
& Konsult. 

BRETT SORTIMENT 
INOM RIVNINGS OCH SKROTNING
Italmek designar, konstruerar och tillverkar 
allt i egna lokaler och sortimentet omfattar en 
rad olika hydrauliska maskinburna verktyg så-
som fasta och roterande betongsaxar och pul-
veriserare, riv- och sorterskopor, kombiverktyg 

och framförallt ett brett sortiment av skrotsax-
ar, nibbler och rälsklippar. Det är framförallt 
verktypen för klippning av metall som vi kom-
mer at fokusera på i den här artikeln.

15 GRUNDMODELLER AV SKROTSAXAR
Sortimentet är som sagt brett och skrotsaxar-
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na finns i två storleksserier IC1.8 till IC15 som 
spänner från den minsta på 200 kg som klip-
per material från 120 mm upp till den största 
saxen som heter IC15 som väger 1650 kg och 
klipper material upp till 240 mm. Den andra 
seriens saxar är IC18 till IC95. Den minsta 
IC18 väger 1950 kg och klipper material från 
180 mm upp till den tyngsta saxan, IC95, som 
väger 9450 kg och klarar att klippa skrot upp 
till 800 mm. Vidare i sortimentet har Italmek 
sina nibblers för klippning av tankar som finns 
i fyra olika modeller, ITC20, ITC25, ITC40 och 
ITC65. Den minsta väger 2200 kg och klipper 
i materialtjocklekar upp til 20 mm medan den 
tyngsta nibblern, ITC65, väger 6500 kg och 
klarar materialtjocklekar upp till 40 mm.

“MARKNADENS 
FÖRSTA HEAVY-DUTY RÄLSKNÄCK”
Till detta skall rälsknäcken IRC35 läggas som 
väger 3500 kg och klara alla typer av rälsdia-
metrar. IRC35 är designad för professionellt 
bruk tung användning. Den är byggd för att 
hålla och effektivt klippa grovrälsdiametrar 
oavbrutet.

IRC35 utvecklades för sex år sedan efter 
att Italmek i decennier utvecklat och tillver-
kat skrotssaxar. “Vårt mål var att bygga räls-

klippen lite annorlunda än konkurrenterna. 
Vi ville att den skulle hålla längre än någon 
annan rälsknäck och för att uppnå detta be-
hövde vi komma fram med en lite annorlunda 
design”, berättar företagets vd Marco Bodei. 
“IRC35 bygger på ett helt annat koncept än 
andra rälsknäckar vilket gör vår knäck långt 
överlägsen de andra produkter som finns i 
marknaden”, tillägger Marco. Marco påpekar 
att verktygets seghet beror på kombinatio-
nen av en struktur helt gjord av Hardox och 
Strenx.  Alla ståltyper som används för att 
skapa skären appliceras i olika tjocklekar, till-
sammans med några unika tekniska lösningar 
som möjliggör betydande minskning av sli-
tage av redskapet under själva klippningspro-
cessen. Själva designen av käften gör klipp-
ningsprocessen smidigare genom att den 
avklippta delen faller till marken lugnt och 
fint och flyger inte runt som ofta händer vid 
användning av andra rälsknäckar. Man har 
också, tack vare konstruktionen i käften, fått 
ner bullernivån. Verktygets konstruktion gör 
också att mindre buller och vibrationer över-
förs till bäraren vilket sparar bärarmaskinen 
och framförallt operatören inne i maskinen.

Marco framhåller även verktygets effekti-
vitet genom att klara av stora diametrar och 

klippa jämnt. Dessa goda egenskaper bottnar 
i flera innovativa funktioner bland annat en 
så kallad regenerativ ventil som klarar av att 
multiplicera verktygets kraft flertaliga gånger, 
lite som en booster-ventil. Rälsknäcken har nu 
varit ute på marknaden under ett antal år och 
inga skador i verktygets gods har rapporterats 
hittills vilket gör IRC35 till en riktig slitvarg 
som kan användas i kontinuerlig drift utan 
driftstopp. De enda driftstopp som varit är de 
som schemalagts för underhåll av verktyget.

IRC35-maskinerna klipper samtliga dimen-
sioner och typer av räls som förekommer på 
marknaden såsom 60E, 136RE, R65 och AS68. 
Verktyget klarar att jobba nio till tio timmar 
varje dag, fem dagar per vecka och har en ka-
pacitet på 2300 ton till 2600 ton på en månad. 

“Vi är väldigt stolta över vårt sortiment av 
skrotsaxar, nibbler och rälsknäck från Italmek 
och vill verkligen rekommendera de som ar-
betar med att klippa skrot och metall att testa 
våra verktyg. De kommer inte att bli besvikna. 
Och så är det förstås svenskt stål i alla verk-
tyg från Italmek. Vad gäller rälsknäcken IRC35 
skulle jag vilja säga at det är den svenska mark-
nadens riktigt första heavy-duty rälsknäck”, 
avslutar Leif Karlsson.

www.italmek.com

Det är kraft i Italmeks käftar.

Leif Karlsson vid en leverans av Italmeks 
riv- och sorteringsgripar.
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Revolutionerande och unika integrerade motorerRevolutionerande och unika integrerade motorer

Effektiv slirkoppling för samtliga motorerEffektiv slirkoppling för samtliga motorer

Integrerad 18 kW drivmotorIntegrerad 18 kW drivmotor

Två integrerade borstlösa matningsmotorer; en för arm- Två integrerade borstlösa matningsmotorer; en för arm- 
rotation och en för längsgående matningrotation och en för längsgående matning

Båda matningsmotorerna går att användas samtidigt Båda matningsmotorerna går att användas samtidigt 

  
Designad med kunden i fokusDesignad med kunden i fokus

Sågenheten för Pentruder RS2 väger mindre än 25 kgSågenheten för Pentruder RS2 väger mindre än 25 kg

IP65IP65

Klingrotation både med- och motsolsKlingrotation både med- och motsols

Snabbare riggningSnabbare riggning

Snabbkoppling för klingflänsen Snabbkoppling för klingflänsen 

Lätt att montera klingan på sågenLätt att montera klingan på sågen

Samma rälssystem som Pentruders HF-sågarSamma rälssystem som Pentruders HF-sågar

Högsta stabilitet och smidig hanteringHögsta stabilitet och smidig hantering

Lätt att montera sågen på rälsenLätt att montera sågen på rälsen

Samma avstånd mellan rälsfötter och sågsnitt som tidigareSamma avstånd mellan rälsfötter och sågsnitt som tidigare

Låg vikt och lättmonterat klingskyddLåg vikt och lättmonterat klingskydd
Bästa möjliga skydd och hanteringBästa möjliga skydd och hantering

Bara en kontakt och kabelBara en kontakt och kabel

Endast standard handverktyg krävs för underhåll  Endast standard handverktyg krävs för underhåll  

  
Pentpak 3 Pentpak 3 

IP65IP65

Högsta EMC nivåHögsta EMC nivå

Inbyggd jordfelsbrytare (RCCB - Residual Current Inbyggd jordfelsbrytare (RCCB - Residual Current 
Breaker Type B)Breaker Type B)

RS2RS2
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I 
årets Håltagningsspecialen har som vanligt 
inte så många företag svarat men de som 
svarat ger ändå en bild av hur året påver-
kat oss. Det företag som är först ut är Linda 
Dahlin på Betonghåltagning i Göteborg AB 

som gett ett utförligt svar på nuläget i bolaget.

BETONGHÅLTAGNING I GÖTEBORG AB
Betonghåltagning i Göteborg AB grundades 
av bland annat Bill Dahlin 1983 och har sedan 
dess haft samma adress på Backa Bergögata 4, 
Hisings Backa ute på Hisingen. 

Sedan 2018 äger Linda Dahlin, Pether Dah-
lin och Martin Eliasson bolaget och man är to-
talt 21 anställda i företaget.

“Vi är medlemmar i Byggföretagen samt 
branschorganisationen BFB varav en delägare 
sitter med i styrelsen sedan 10 år tillbaka, till 
och med så att det var den fösta kvinnliga sty-
relseledamot i branschorganisationen. Företa-
get är certifierade enligt POVEL.”

Betonghåltagning i Göteborgs tjänster om-
fattar håltagning i betong samt maskinell riv-
ning med totalt 10 rivningsrobotar som ett 
komplement till håltagningen. Genom sam-
arbete med aktörer i Göteborg kan man också 
erbjuda selektiv- och tung rivning samt sane-
ring. Under året har företagets större investe-
ringar omfattat två nya bilningsrobotar, en för 
att uppdatera befintlig maskinpark och en som 
tillkommit då man ser behovet av att en större 
bilningsrobot krävs på vissa arbeten man utför. 

Under 2019 omsatte bolaget drygt 32,2 
MSEK och uppskattad omsättning 2020 kom-
mer ligga på ca 39MSEK. “Som alltid i vår 
bransch har vi inte så lång framförhållning 
och det är svårt att sia om vad omsättningen 

för 2021 kommer at landa på. Vårt fokus ligger 
heller inte på just omsättningen utan snarare 
tillgången på jobb och långvariga relationer 
med kunder, kolleger och leverantörer samt 
hållbarhet när det kommer till våra medarbe-
tare”, säger Linda Dahlin. 

Exempel på projekt under året som gått har 
varit arbete vid Göteborgs Stadsteater vilket 
var en omfattande ombyggnation av delar av 
fastigheten samtidigt som delar av fastighet 
varit i full drift. Bland annat omfattar entre-
prenaden byggnationen av en helt ny scen, 
en helt ny matsal samt nya barer. För detta 
utförs omfattande konstruktiva förändringar 
av stommen i en byggnad där även stommen 
i sig är K-märkt. Betonghåltagning i Göteborgs 
arbeten på Göteborgs stadsteater innefattar 
fullständig rivnings- och håltagningsentrepre-
nad på ett projekt där totala entreprenadtiden 
enbart är ett drygt år.

Vidare jobbar man även med Västlänken 
E02 där ordning och reda på både kvalité, 
miljö och arbetsmiljö ställts på sin spets. “Det 
har varit jätteintressant och utmanande att få 
jobba med E02-projektet. Att få ställda krav 
som sedan följs upp och man klarar det fint 
känns riktigt bra. Därtill har vi otroligt många 
fina beställare, nya som gamla med spännande 
projekt, stora som små. Inget jobb är för litet ej 
heller för stort för oss”, säger Linda.

Linda berättar att i Göteborg finns ett stort 
antal håltagnings- och rivningsföretag som man 
konkurrerar likväl samarbetar med. “Konkur-
rens ser vi som något positivt. Det får oss att bli 
bättre och utveckla oss själva för att hänga med. 
Enda gången vi kan se konkurrens som negativ 
är då den är osund”, understryker Linda.

Men 2020 har varit ett högst ovanligt år 
med tanke på den pandemi som just nu råder 
i världen. Linda berättar att det har funnits en 
oro, framför allt mars och april då det på nå-
got sätt kändes som "locket på”, berättar hon. 
“Många obehagliga tankar fanns men lycklig-
tvis har Göteborg ändå klarat sig bra under den 
rådande pandemin. Våra medarbetare har varit 
friska och vi hoppas det fortsätter som det hit-
intills gjort”, säger Linda.

Dock har man fått skjuta inplanerade utbild-
ningsdagar på framtiden då olika utbildnings-
företag har sina restriktioner likväl företagets 
egna restriktioner internt. Personalmöten har 
inte heller sett ut det samma som tidigare. “En 
positiv del i allt detta är att människor har över 
förväntan kunnat ställa om mycket snabbare än 
vad vi kunnat tro och hoppats på, med exempel-
vis möten via Teams, Zoom, etc. Detta har gjort 
det möjligt att mötas utan att träffas rent fysiskt 

Året 2020 går till historien. Aldrig har världen upplevt något liknande, i alla fall inte 
sedan spanska sjukan i början av 1900-talet då läget var betydligt värre. Men Co-
rona-pandemin har satt tydliga avtryck på alla människor och alla branscher. Även 
håltagningsbranschen har påverkat om än ganska varierat över landet.

Håltagningsspecialen 2020
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och det ger möjlighet att arbeta mer effektivt 
vilket ger positiva resultat på hälsa och miljö”, 
avslutar Linda Dahlin.

www.betonghaltagning.se

LULEÅ HÅLMETODIK AB
Nästa företag ute i den här temaartikeln är Lu-
leå Hålmetodik AB i Luleå. Företaget bildades 
1978 för att möta efterfrågan på miljövänligare 
håltagning främst i betong. Att ta hål i betong 
innan vattenkylda diamantverktyg började an-
vändas innebar en stor risk för arbetstagaren 
avseende damm och buller. Mejsling eller bil-
ning förekommer även idag men är i regel ett 
komplement till diamanthåltagningen.

Allt började med att tre tidigare arbetskamra-
ter i ett konkursdrabbat bolag startade upp med 
enbart håltagning på menyn. De använde eldrivna 
borrmaskiner såsom Black & Decker samt Dia-
mant Boart. Väggsågen kom från Dimas och hade 
en 10-hästars elmotor som vägde 141 kg. Karax 
var ett bolag som senare kunde leverera en lättare 
väggsåg med hälften så många kilo och hästkraf-
ter. Dimas utvecklade ett borrsystem med runda 
pelare av stål med tillhörande teleskoputrustning 
och ”kors” för att borra i vägg. De kom också med 
en trefasmotor till denna utrustning. Golvsågarna 
känns igen som de som används än idag. Det var 
så det började för Luleå Hålmetodik.

Maskinerna som beskrivs ovan innebar 
dock att arbetet blev väldigt slitsamt och ut-
vecklingen har som tur var gått framåt till idag 
lätta och högfrekventa maskiner.

Det första riktiga jobbet var åt dåvarande 
BPA som då byggde om till det som blev OK-
center idag. Arbetet bestod av borrning och 
uppsågning i golv för ny ränna till det som idag 
är gör-det-själv hall.

Uppdragen har under dessa trettio år varierat 
både i omfattning och i geografisk spridning. Lu-
leå Hålmetodik AB har arbetat i hela Norrbotten, 
norra Västerbotten samt från Mo i Rana i söder 
till Narvik i norra Norge. När vårdcentralen på 
Björksskatan byggdes var det tredje bygget i Sve-
rige där inga ursparningar gjordes vid gjutning av 
bjälklag. Man borrade istället alla hål för värme 
och andra installationer. Vid bygget av Sunderby 
Sjukhus gjordes likadant och Hålmetodik fick 
förtroendet att göra all håltagning.

2005 köptes företaget upp av Bohmans Be-
tongborrning, Gunnar Boman, som fungerar 
som moderbolag åt Luleå Hålmetodik AB. Vid 
detta köp tillfördes både kompetens och maski-
ner. Rivningsrobotar hade inte använts i företa-
get innan men sen uppköpet fungerar dessa som 
ett bra komplement till verksamheten.

Idag drivs företaget av Gunnar Boman, so-
nen Johannes Boman och dottern Fanny Sten-
berg. Man har idagsläget 15 anställda varav tre 
arbetar på kontoret och resterande ute i fält. 
Omsättningen 2019 landade på 15,2MSEK och 
för året räknar man att hamna på 13,5MSEK. 
Tjänsterna består som nämnt i håltagning, riv-
ning och även mindre gjutningar.

Man har idag alla tänkbara maskiner för att 
forcera betong och försöker hela tiden uppda-
tera maskinsidan för att effektivisera arbetet. 
Fanny Stenberg tillägger dock att “det är ma-
skiner gör jobbet men det är gubbarna som är 
vår största tillgång”.

Exempel på nyligen genomförda projekt är 
att man vägg- och vajersågat fundament på 
den omtalade Tuben. Man har haft två man 
stadigvarande på kvarter 7 och 8 i Kiruna för 
Nåidens räkning under hela året. Man har ar-
betat en hel del vid Facebooks serverhallar i 
norra Sverige. Man har också utfört en hel del 
tjänster vid nya räddningsstationen i Luleå. 

Corona-pandemin har dock satt sina spår i 
ingången av nya jobb. Luleå Hålmetodik drab-
bades ganska hårt då framförallt industrikun-
derna drog åt svångremmen och slutade att 
ta in extern arbetskraft. Nästan alla inplane-
rade jobb blev uppskjutna. Luleå Hålmetodik är 
medlemmar i branschföreningen BFB.

www.halmetodik.se 

MARK & HUS - SÖRMLANDS 
BETONGHÅLTAGNING AB
Företaget Mark och Hus i Strängnäs AB har ge-
nomfört en del förändringar i sin verksamhet 
under 2020. I början av året registrerades ett 
nytt bolag kallat Sörmlands betonghåltagning 

AB och under året har man startat upp verk-
samheten försiktigt. Tanken är att all håltag-
ning och rivning ska bedrivas i det nya bolaget 
medan Mark och Hus i Strängnäs kommer att 
byta inriktning mot försäljning av avlopp och 
uthyrning av minimaskiner såsom Bobcat, mi-
nigrävare med mera.

Ensam ägare till bolaget är Marcus Niburg 
och företaget grundades 2003 av Marcus. Verk-
samheten drevs fram till 2008 som enskild firma 
innan det ombildades till aktiebolag. 

Det geografiska arbetsområdet är i huvud-
sak Mälardalen och Strängnäs i synnerhet.

Idag har man fyra anställda och omsatte 
2019 4,8MSEK. Omsättnigen för 2020 beräk-
nas hamna på cirka 4MSEK.

Tjänsterna består i traditionella betong-
håltagningsarbeten och rivning. Under året 
har man gjort en del nyinvesteringar som 
dammsugare från Dustcontrol, handkapar 
från Weka, torrborrningssystem från Drome, 
minidumper från Wacker Neuson med mera.

Exempel på genomförda uppdrag är ombygg-
nadsarbeten och renoveringsrivningar vid ett 
hotel på Östermalmstorg, grundförstärkningar 
i Kallhäll, Stockholm, borrat 700 stycken 130 
mm ventilationshål vid ett projekt i Köping med 
mera. Kommande arbeten är det svårt att sia om 
men det finns en del inbokade uppdrag redan.

Corona-pandemin har även satt spår i den 
här håltagarens verksamhet under året men 
över lag har det fungerat bra med en hel del 
nya inhoppare ifråga om arbetskraft som varit 
tillgänglig. En del projekt har dock lagt på is på 
grund av pandemin som exempelvis stamby-
ten som stängts ner. Många beställare på sjuk-
hus och vårdcentraler har blivit försiktigare i 
sina beställningar på grund av pandemin, upp-
lever Marcus Niburg.

Han säger också att konkurrensen hårdnat 
med många entreprenörer som kryper ner i 
pris för att behålla jobben.

Företaget är certifierade enligt NFN och 
medlemmar i Byggföretagen, BFB och svensk 
Näringsliv.

www.markochhus.nu
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BETONGHÅLTAGNING NBT AB
Betonghåltagning NBT AB grundades 1992 av 
Thomas och Roger Mickelsson.

Företaget har sitt säte i Stockholm och filia-
ler i Jokkmokk och Pajala.

Företaget har idag åtta anställda och om-
satte 2019, 13MSEK. Omsättningen för inne-
varande år uppskattar man komma upp i cirka 
10MSEK. Vad gäller nästa år så vill man inte 
spekulera gällande omsättningen.

Det geografiska arbetsområdet är Stor-
stockholm, Jokkmokk och Pajala med omnejd.

De tjänster som erbjuds är traditionell be-
tonghåltagning och långhålsborrning.

Vad gäller investeringar under året så har 
det varit väldigt sparsamt, berättar Thomas 
Mickelsson, främst med anledning av Corona-
pandemin. Några exempel på pågående pro-
jekt är arbeten vid Rosenbad och Riksdagshu-
set i Stockholm.

Vad gäller konjunkturerna så svarar Tho-
mas Mickelsson att man hade planerat för en 
nedgång under 2020 och 2021. “Redan innan 
Corona-pandemin hade vi räknat med en 
svacka då vi har haft några väldigt gynnsamma 
år tidigare. Men faktum är att när pandemin 
startade vände omsättningen uppåt och vi fick 
mer att göra”, berättar Thomas Mickelsson.

Men han tillägger dock att Coronan gjort 
att en del projekt lagt på is och kommer att tas 
upp igen senare. Konkurrenssituationen är, 
enligt Thomas, som vanligt.

Företaget är certifierat enligt Sellicha och 
medlem i Byggföretagen, Stockholms Bygg-
mästareförening samt BFB.

www.betonghaltagningnbt.se
 

AB SHC HÅLTAGNING
AB SHC Håltagning i Norrköping är en hålta-
gare med anor. Bolaget grundades redan 1984 
och delägaren Tomas Fredriksson har varit med 
sedan starten. Bolaget ägs också av Osten Jons-
son och Andreas Lindström. Verksamheten har 
kontor i både Norrköping och Linköping med 
Östergötland som främsta arbetsfält. Men man 
gör jobb även i andra närliggande landskap.

Idag sysselsätter man totalt 60 anställda och 
är därmed en av de större håltagningsfirmorna i 
Sverige. För 2019 landade bolaget omsättning på 
97MSEK och för 2020 beräknar man att minska 
ner till 85MSEK. Efter ganska många gynnsamma 
år för håltagningsbranschen och hela byggindu-
strin i sig har marknaden räknat med en viss upp-
bromsning i år. Utbrottet av Corona-pandemin 
har inte gjort utsikterna bättre, i alla fall totalt sett. 

SHCs tjänster består främst i alla typer av 
betonghåltagning, slipning av betongytor, riv-
ning och stålrörspålning.

Under året har man investerat i ett antal 
nya servicebussar samt en Husqvarna riv-
ningsrobot DXR 310 med mera.

Exempel på större genomförda projekt är ar-
beten vid tre stycken olika vattenkraftverksdam-
mar, rivning av betongbro över E4:an med mera.

På frågan om SHC har påverkats av Corona-
pandemin svarar Thomas Fredriksson att det 
man märkt främst är att beställarna valt att 
göra vissa jobb i egen regi. “Det är nog främst 
lättrivningsarbeten som beställarna valt att 
göra själva för at spara pengar och utnyttja 
egen arbetskraft”, säger Thomas.

Vad gäller konkurrensläget så upplever man 
inget negativt utan svara att man tycker det är 
bra med god konkurrens.

Bolaget är certifierade enligt ISO 9001, ISO 
14001 och ISO 45001. Man har även R-licens 
och har blivit korat till Årets Håltagningsföretag 
i det Svenska Demoleringspriset 2018. Företaget 
är medlemmar i branschföreningen BFB.

www.shchole.se 

ARECO CONTRACTOR AB
Rivnings- och håltagningsföretaget Areco Cont-
ractor AB grundades 1998 och ligger i Hel-
singborg. Bolaget har 12 anställda och om-
satte 13,5MSEK senaste verksamhetsåret. För 
2020/2021 uppskattar man at omsättningen 
landar på 16MSEK. Man arbetar över hela söd-
ra Sverige med Stockholm som gräns i norr. 
Avdelningsansvarig för håltagningsarbetena är 
Joakim Lenander och man erbjuder alla typer 
av håltagningstjänster, rivning med rivnings-
robotar samt betonggolvsslipning. Sedan finns 
en separat avdelnings som endast jobbar med 
tyngre rivningar. På företaget finns även en 
miljöavdelning som utför miljöinventeringar 
och saneringsarbeten. Man har egen verkstad 
för service och reparationer samt omsättning 
av borr. Man åter sig även externa reparations-
jobb. Rivningsavdelningen erbjuder både lätt- 

och tungrivning och har en maskinpark med 
fordon från 10 till 63 ton inklusive två höjdri-
vare. Senaste verksamhetsåret har man inte 
investerat så mycket med nästa år har man en 
budget på 1,5MSEK.

Exempel på större genomförda projekt under 
året har varit Knutpunkten i Helsingborg och 
ombyggnation av Helsingborgs sjukhus. Man hål-
ler just nu på med ett större projekt i Malmö som 
dock är konfidentiellt. Man bygger om Catena 
Arena för PEAB, jobbar på Koppargården för NCC 
och bygger om och nytt vid Örtofta sockerbruk.

Jocke berättar att man inte upplevt att verk-
samheten påverkats så mycket av Corona-pan-
demin. “Vi hade kanske en lite nedgång innan 
och efter semestern men jag är osäker på om det 
kan kopplas till pandemin. Under hösten har vi 
haft en kraftig orderingång och det verkar hålla i 
sig nästa år också”, säger Jocke. Konkurrensmäs-
sigt tycker Jocke att det är ganska sunt i Skåne 
men tillägger: “Visst händer det att man förlorar 
ett anbud mot priser som är rena fantasin, men 
det är relativt sällan. Vi har ett bra samarbete 
med många entreprenörer runt oss och vi lånar 
folk av varandra. Det är ett bra sätt att behålla 
personal vid tillfälliga nedgångar”, säger Jocke.

Samtliga på Areco Contractor har gått BFBs 
arbetsmiljöutbildning och företaget är med-
lemmar i BFB och Maskinentreprenörerna.

www.arecocontractor.se

ARNESSONS BETONGBORRNING OCH 
VOID GÅR SAMMAN FRÅN ÅRSSKIFTET
Under våren 2020 började Arnessons Be-
tongborrning AB och VOID AB diskutera en 
sammanslagning av företagen. Orsaken till 
sammanslagningen är att skapa bättre synergi-
effekter och ett bättre utnyttjande av personal, 
maskinpark samt att stärka organisationen.

Det är nu beslutat att vid årsskiftet 2020/2021 
kommer VOID i sin helhet att ingå i Arnessons-
koncernen. Man har successivt sedan i våras star-
tat upp samarbetet mellan bolagen och kommer 
kontinuerligt att öka på farten framöver.

VAD INNEBÄR DÅ DET HÄR FÖR 
VOID & ARNESSONS-KONCERNEN? 
Bolagen kommer fortsatt att arbeta som se-
parata enheter såsom Arnessons Betongborr-
ning, Arnessons Service, KBD, Lekana, VOID 
och VOID Mälardalen.

Däremot kommer man utnyttja sin gemen-
samma styrka som koncern för arbetsplanering, 
ekonomi, inköp, kundrelationer och så vidare. 
Företagsgruppen kommer att omsätta dryga 150 
miljoner kronor och sysselsätta 120-130 man ef-
ter sammanslagningen. Resursmässigt stärker 
man tillsammans upp ordentligt med ökad och 
bredare kompetens både vad gäller kunnande 
i personal och maskinflottan. Tillsammans 
kommer man nu att kunna åta sig riktigt stora 
uppdrag både inom bygg- och anläggning samt 
inom processindustrin. Genom utökade musk-
ler kommer man dessutom att ha mera investe-
ringskraft både i personal och maskiner.

www.arnessons.se
www.voidab.se

230V SÅGAR

Växtorpsvägen 6  Engelbrekts Väg 9
514 61 Dalstorp  191 62 Sollentuna
Tel: 0705-21 62 46  Tel: 0737-28 05 71
info@drome.se  stefan@drome.se

www.drome.se
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“
Öppna standarder gör vardagen enklare, 
oavsett om det gäller stickkontakter i 
eluttag, datoranslutningar eller snabb-
fästen till grävmaskiner. Open-S byg-
ger dessutom vidare på den oberoende 

och etablerade standard som redan finns för 
snabbfästen, S-standarden”, förklarar Stefan 
Stockhaus, VD Steelwrist AB.

Tillsammans med Anders Jonsson, VD Roto-
tilt Group AB är de initiativtagare till Open-S.

“Vi tror på en sund konkurrens, där bran-
schens aktörer tävlar om att ha de bästa produk-
terna. Vi vill inte låsa in kunder i ett slutet gräns-
snitt. Köper kunden en tiltrotator från Rototilt 
ska man känna sig trygg med att ett hydrauliskt 
redskap som följer Open-S standarden passar 
ihop”, säger Anders Jonsson, VD på Rototilt.

FRIHET, TRYGGHET OCH UTVECKLING
Standarden bygger på tre grundpelare: Frihet för 
slutkunden att välja utrustning, trygga säkerhets-
lösningar samt en fortsatt teknisk utveckling.

“Eftersom vi enats om hur produkterna ska 
kopplas samman kan kunderna fritt välja i sorti-
mentet hos tillverkare som ingår i standarden. Det 
blir tydligare vad som passar ihop och vilka garan-
tiåtaganden som gäller”, förklarar Anders Jonsson.

Både Steelwrist och Rototilt vittnar om att 
fler går över till den här typen av lösningar. 
“Standarden Open-S gör det enklare för entre-
prenörer att ta första steget till ett helautoma-
tiskt snabbfästessystem.”

ÖPPEN OCH FRISTÅENDE
Open-S ägs och förvaltas av en fristående orga-
nisation, Open-S Alliance, som i sin tur leds av 

ett råd med tekniker från medlemsföretagen, i 
dagsläget tiltrotatortillverkarna Steelwrist och 
Rototilt. Och fler medlemmar är välkomna:

“Öppenheten är själva poängen. Alla seriösa 
aktörer som tror på nyttan med en gemensam 
standard är välkomna. Vi för redan samtal med 
fler tillverkare som vill ingå i standarden”, sä-
ger Stefan Stockhaus.

I oktober lanserades Open-S – en standard för helautomatiska snabbfäs-
ten för grävmaskiner. Maskinförare kan kombinera maskinfästen, tiltro-
tatorer och redskap från olika tillverkare som ingår i standarden och vara 
trygga med att dessa är kompatibla med varandra. Produkter som följer 
standarden är märkta med ”Open-S”.

Open-S – den öppna standarden 
för helautomatiska snabbfästen

Anders Jonsson.

Stefan Stockhaus.

N
i har säkert lagt märke till annonser 
och artiklar i fackpress och sociala 
media om lanseringen av Open-S för 
fullautomatiska snabbfästessystem 
för grävmaskiner. Vad är nu detta 

frågar sig vän av ordning? Det är kort och 
gott Kejsarens nya kläder med lånta fjädrar.

De båda tiltrotatortillverkarna Rototilt och 
Steelwrist har ambitionen att skapa en öppen 
världsstandard för helautomatiska snabbfäs-
ten baserad på den av den svenska bransch-
föreningen Maskinleverantörernas etablerade 
S-standard för symmetriska grindfästen.

VAD ÄR EN VÄRLDSSTANDARD?
För att få till en internationell standard, för 
Europa till en början, krävs en etablerad 
standardiserad produktlösning, stor samsyn 
och acceptans i maskinindustrin samt en 
godkännandeprocess i det europeiska stan-
dardiseringsorganet CEN. Inget av detta är 
vad jag förstår på plats.

OPEN-S ÄR EN FÖRETAGSSTANDARD 
FÖR STEELWRIST OCH ROTOTILT
Man ger också sken av att Open-S är en 
etablerad del av den svenska oberoende S-
standarden för symmetriska grindfästen 

Open-S – Är det 
Kejsarens nya kläder?

Med anledning av det nya öppna 
standarden Open-S har tillverka-
ren OilQuicks styrelseordföran-
de Åke Sonerud kommenterat 
den ny standarden i ett öppet 
brev som vi här nedan publicerar 
i helhet. Open-S initivativta-
gare har också replikerat på det 
öppna brevet vilket går att läsa 
på följande sida.

OilQuicks öppna 
brev och Open-S 
svar till maski-
nentreprenad-
marknaden
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framtagen för tjugo år sedan, på mitt initiativ 
i Maskinleverantörernas regi. Denna nordiska 
de facto S-standard reglerar som bekant gräns-
snittet mellan S-fästen och mekaniska redskap. 
Baserat på S-standarden finns det nu ett antal 
helautomatiska företagslösningar, OilQuicks 
OQ system, Engcons EC-Oil, tyska Kinshofer 
och Lehnhoffs varianter och nu senast Steel-
wrist och Rototilt med sina OilQuick-liknande 
lösningar. 

Jag har med stort intresse konstaterat att 
även världens ledade tillverkare av tiltrotato-
rer, Engcon också säger Nej till Open-S.

När det gäller Steelwrist och Rototilt hand-
lar deras helautomatiska lösningar i mycket 
stor utsträckning om lånta fjädrar. Det är 
viktigt att konstatera att Open-S enbart är en 
företagsstandard för Rototilt och Steelwrist, 
att jämföra med OilQuicks partnerprogram 
”Clean Systems”, även om man nu lägger 
Open-S i en fristående organisation för att ge 
det mer legitimitet.

INTE EMOT STANDARDER
Jag vill vara mycket tydlig med att vi på Oil-
Quick inte är emot standardiseringar för att 
förenkla och göra det lättare för maskinhand-
lare och användare, men vi ser i dagens läge 
en stor fara och stora problem med denna s.k. 
standardisering och efterföljande blandning av 
produkter och leverantörer.

BRISTANDE KOMPABILITET 
MELLAN OLIKA SYSTEM
En öppen standard med många olika leveran-
törer av fästen och redskap samt en fri bland-
ning av produkter tror jag är mycket svårt att 
få att fungera helt problemfritt. Speciellt om 
produktförändringar och policybeslut skall 
tagas i en fristående organisation bestående 
av konkurrenter. Efter att ha hållit på med 
detta i över trettio år och sålt mer än 33.000 
OilQuicksystem globalt så har vi på OilQuick 
lång erfarenhet av denna problematik.

Att hantera ett mekaniskt system med 
blandade leverantörer går relativt bra. En glap-
pande skopa eller redskap beroende på dålig 
kvalitet och passform kan man stå ut med i 
flera månader, kanske till och med år. Men om 
ett helautomatiskt system inte fungerar eller 
det uppstår oljeläckage, då måste det avhjälpas 
mer eller mindre omgående. Två helt skilda 
världar. Min far John sade alltid att du inte 
vet vem du har att göra med förrän du haft en 
reklamation med honom. Vem ringer jag i det 
fall jag får ett problem och har en blandning av 
fullautomatiska fästen och redskap från olika 
leverantörer?

OLIKA EL-OCH 
OLJEKOPPLINGSKONFIGURATIONER
Olika applikationer och systemlösningar krä-
ver olika el- och kopplingskonfigurationer. 
Flera olika leverantörer fordrar en klar stan-
dardisering av hur el-, fett och oljekopplingar 
används. Standardiseringar är eftersträvans-

värda men inte alltid möjliga att åstadkom-
ma utan alltför mycket kompromisser och 
eftergifter. Jag ser stora utmaningar med att 
komma överens om detta. Produktkunskap, 
rådgivning och systemöversikt blir i framti-
den ännu viktigare.  

STORA SÄKERHETSRISKER 
MED BLANDADE SYSTEM
Säkerheten vid användning av snabbfästes-
system på grävmaskiner är mycket viktig. 
Särskilt vid fullautomatiska snabbfästessys-
tem i kombination med tiltrotatorer där det 
kan handla om ett flertal inblandade me-
kaniska och hydrauliska redskap som byts 
i många fall 50-100 gånger per arbetsdag. 
Att då blanda fästen, redskapsadaptrar och 
styrsystem från olika leverantörer skapar 
osäkerhet och utgör en stor okontrollerad 
olycksfallsrisk. Många tillverkare använder 
idag sensorer för övervakning av sina red-
skapslås. Undermålig kvalitet, dålig pass-
form och felaktiga toleranser i systemet kan 
då ge katastrofala följder. Samma sak gäller 
elkontakter och dess olika användning. Vi 
tror inte att blandade system är lösningen 
på dessa utmaningar. 

ANSVAR OCH SYSTEMSUPPORT
Det är svårt att ha ett klart och entydigt 
systemansvar med många olika företag 
inblandade. Vi tror på ett klart och tydligt 
systemansvar som möjliggör bra systemråd-
givning samt snabb och smärtfri hantering 
av garantier och funktionsstörningar. Ett 
företag – som tar fullt systemansvar.

Vi tror på homogena fästessystem och 
en systemleverantör som tar fullt systeman-
svar.

Hälsningar
Åke Sonerud
Grundare och styrelseordförande 
i OilQuick AB’

Vi vill göra några viktiga förtydliganden kring Open-S och be-
möta kommentarer från bland annat Åke Soneruds öppna brev.

På 90-talet stod entreprenadbranschen inför en tuff ut-
maning när olika tillverkares produkter gled längre och längre 
ifrån varandra och redskap och fästen inte passade ihop. I 
det skedet togs initiativ mellan olika tillverkare att utveckla 
S-standarden för att skapa kompatibilitet mellan redskap, 
snabbfästen och tiltrotatorer. Idag står branschen inför i 
princip samma utmaning, där olika helautomatiska system 
inte är kompatibla, och där kunden får ta konsekvenserna.

Open-S är baserat på den redan etablerade och öppna 
S-standarden och är inget företagsspecifikt eller slutet part-
nerprogram. I den senaste revisionen av S-standarden från 
2011 står det dessutom att standarden skall ”ha en design som 
möjliggör en framtida inbyggnad av helautomatiska system för 
koppling av hydraulslangar och elkablar”. Open-S är således 
helt i linje med tanken bakom den ursprungliga S-standarden.

Open-S är utvecklat med återförsäljarna och maskinägar-
na i åtanke. Kunder har olika behov och vi tycker det är 
viktigt att kunden har en valmöjlighet och slipper bli inlåst i 
en företagsspecifik lösning. Detta är just skälet att Open-S 
är öppet och redan idag har vi andra tillverkare som ansökt 
om medlemskap.

Då vi enats om hur produkterna ska kopplas samman kan 
kunderna fritt välja i sortimentet hos tillverkare som ingår i 
standarden. Det blir tydligare för kunden vad som passar ihop 
och vilka garantiåtaganden som gäller. Vi fortsätter att ta fullt 
ansvar för våra respektive produkter, men genom att samarbeta 
kan vi fokusera på att undvika brister och hitta bättre tekniska 
lösningar. Då får vi också mer utrymme för nya innovationer.

Viktiga frågor i utvecklingen av Open-S är naturligtvis 
kompatibilitet och säkerhet. Därför säkerställer vi att tiltrota-
tor och redskap passar ihop med kundens val av utrustning.

Medlemmar i standarden ska uppfylla ett antal tekniska 
kriterier och toleranser men även kunna serietillverka 
produkterna med god kvalitet. Dörren är som sagt öppen 
för alla tillverkare som är intresserade och teknikfrågorna 
är fullt hanterbara.

Detta är således inte en fråga om teknik utan om politik. 
Man måste vilja samarbeta för att kunna samarbeta. Ett exem-
pel på en designändring som innebär problem är att OilQuick 
till exempel infört sina Front Pin Guide-axlar som inte längre 
följer den symmetriska de-facto standarden, med enda syfte att 
förhindra kompatibilitet, är ett tecken på att kompatibilitet inte 
ses som önskvärd. Istället för att fokusera på hur vi skiljer oss 
åt idag, lyfter vi gärna blicken mot ett scenario där vi tillsam-
mans utvecklar den gemensamma standarden vidare för att 
i framtiden kunna göra samma resa som t ex Bluetooth eller 
CAN-open, som också började som samarbeten mellan olika 
företag och som med tiden blivit CEN-standarder.

Vi är säkra på att fler tillverkare kommer att ansluta sig 
och vi räcker ut handen och välkomnar även OilQuick till en 
sådan resa.

Det är bra för maskinägaren och bra för hela branschen.

Initiativtagarna för Open-S

Anders Jonsson      Stefan Stockhaus 
VD Rototilt Group AB      VD Steelwrist AB

Open-S – en bra lösning 
för maskinägaren och 
branschen
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Husqvarna Construction Products lanserar 
en komplett serie med åtta helt nya golvslip-
maskiner. Serien har utvecklats med använ-
daren i fokus med målet att säkerhetsställa 
ett smartare sätt att arbeta. 

Husqvarnas nya planetariska golvslipma-
skiner, PG, börjar med den kompakta PG 
540. Maskinen har en möjlighet att dela på 
chassi och motor, vilket gör den enkel att 
hantera och transportera. Den finns som en-
fas (2,2 kW) eller trefas (4 kW). Näst i serien 
kommer PG 690, samt den största och mest 

kraftfulla modellen PG 830, som båda finns 
med radiostyrning. Slutligen finns även den 
enklare men mer kostnadseffektiva PG 830.

De mest effektiva maskinerna PG 830 
och PG 830 RC har en 15 kW / 20 hp motor, 
vilket innebär upp till 36 % mer kraft än ti-
digare modeller. Integrerade och justerbara 
vikter kan adderas som tillval för att öka el-
ler minska sliptrycket. 

Tillförlitlighet är ett av fokusområdena 
för den nya serien. Maskinerna kommer 
med förseglade sliphuvuden, förseglade el-

skåp och Dual Drive-kraftöverföring. Enligt 
Husqvarna skyddar detta koncept de kritis-
ka komponenterna mot damm, vatten och 
slam, vilket innebär längre serviceintervall 
och maximerad drifttid. 

Den kompakta designen ger översikt 
över golvet, och justerbara handtag erbjuder 
en mängd olika positioner. Andra detaljer är 
LED-belysning (tillval), ”kick-bar” för fäll-
ning av maskinen vid byte av diamantverk-
tyg, samt stora hjul för smidig transporte-
ring. Kontrollpanelen har även en ny design.

Husqvarna lanserar ny serie golvslipmaskiner

Steelwrist utökar sin produktportfölj med ett 
stålgjutet TCX S30-180 tiltfäste och ett S30-
180 snabbfäste för de minsta grävmaskinerna. 
De kan levereras med semiautomatisk eller hy-
draulisk låsningsfunktion. 

Steelwrist introducerade det första stål-
gjutna snabbfästet 2012. Både TCX tiltfäste 
och S30 snabbfäste har dessutom en så kallad 
Front Pin Safety Hook som uppfyller kraven 
i de nya föreskrifterna för säkerhet gällande 
snabbfästen.

Med tiltfästet får du enligt Steelwrist en 
säker snabbfästeslösning och en tiltfunktion 
som gör din grävmaskin mer mångsidig. TCX 
har en låg vikt och passar på grävmaskiner från 
0 till 2 ton. Det finns som direktinfäst med S30 
snabbfäste, både manuellt och hydrauliskt. 
TCX ersätter TMX tiltfäste i Steelwrists pro-
duktportfölj. 

Det faktum att S30 snabbfäste och TCX 
inte är svetsade, har stora kontaktytor för ax-
larna och optimerad materialfördelning skapar 
enligt Steelwrist själva en robust design som 
säkerställer en längre livslängd.

Två nya Steelwrist-
fästen för de minsta 
grävmaskinerna

Nu presenterar Jack Midhage AB en produkt-
portal på sin hemsida där deras avtalskunder 
bland annat kan hitta information om alla ar-
tiklar, göra beställningar och se historik.

Målet med produktportalen har bland an-
nat varit att presentera företagets produkter på 
ett snyggt, enkelt och informativt sätt för alla 
som besöker hemsidan. Med produktportalen 
vill de även (via en inloggningsfunktion) er-
bjuda befintliga kunder snabb tillgång till net-
topriser och möjlighet till att skapa och spara 
offerter och projekt- och inköpslistor, samt att 
göra beställningar, oavsett om användaren ar-
betar vid datorn på kontoret eller med mobil-
telefonen ute på fältet.

Inom Jack Midhage AB har denna försälj-
ningskanal diskuterats under en längre tid 
och under resans gång har de tittat på olika 

lösningar. För att kunna ha full kontroll och 
maximal flexibilitet valde de att, under ledning 
av Andreas Jonasson på Jack Midhage AB, an-
vända sig av kompetens som redan fanns inom 
företaget.

”Portalen har varit öppen sedan 22 oktober 
och har fått en fantastisk start”, säger Joakim 
Lindfors, affärsområdeschef håltagning, riv-
ning och sanering Jack Midhage AB. ”Vi har 
innan lanseringen låtit ett antal frekvent 
handlande kunder testköra vår portal och där-
efter rättat till de synpunkter som uppkom-
mit. Alla våra produkter finns med och vi har 
en stor förhoppning om att kunderna kommer 
att tycka att det är enkelt att få grepp om vårt 
sortiment. Vårt breda utbud blir lättare att sor-
tera och man kan enkelt jämföra eller få förslag 
på produkter”.

MIDHAGE ÖPPNAR  
komplett produktportal
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Nu kan den som har en verkstad förebygga 
kostsamma driftstopp med hjälp av Hydros-
cands nya tjänst - SlangExpress Verkstadsöver-
syn. Tjänsten innebär att Hydroscands service-
tekniker kontrollerar verkstadens alla slangar 
och kopplingar – innan olyckan är ett faktum.

De flesta känner till att Hydroscands mobila 
slangservice, SlangExpress, utför akuta slang-
byten på plats för att korta ned tiden för opla-
nerade driftstopp. Men SlangExpress arbetar 
även förebyggande och den senaste tiden har 
intresset för dessa tjänster ökat markant. Tan-
ken är att åtgärder ska sättas in i tid vilket gör 
att oplanerade driftstopp kan undvikas helt.

Nu erbjuder Hydroscand en ny tjänst, spe-
ciellt anpassad för verkstäder, som går under 
namnet Verkstadsöversyn. Tjänsten innebär 
att Hydroscands servicetekniker kontrollerar 
skicket på alla slangar och kopplingar i verk-
staden.

”Jag har besökt en hel del verkstäder där 
slangar har brustit och SlangExpress har ut-
fört akuta slangbyten. Många gånger upptäcks 
skadorna för sent, vilket leder till onödiga pro-
duktionsstopp för verkstäderna. Vi såg därför 
behovet av en tjänst som skapade trygghet 

för våra verkstadskunder samt minskade pro-
duktionsstopp och onödiga slangbrott genom 
att arbeta förebyggande – och det var så som 
Verkstadsöversyn kom till”, säger Emilia Lund-
stedt, försäljningsansvarig för SlangExpress.

Förutom att minimera risken för stopp i 
produktionen, reduceras samtidigt risken för 
personskador i samband med att slangar och 
ledningskomponenter kontrolleras.

Det förebyggande underhållsarbetet är 
även ett sätt för verkstäder att ta ett större mil-
jöansvar, då ett läckage till följd av slangbrott 
kan leda till negativ miljöpåverkan. Att ligga 
steget före är med andra ord en vinst för såväl 
verkstaden som miljön.

Tjänsten är helt ny men har redan utförts 
på ett 30-tal verkstäder runt om i Sverige och 
efterfrågan ökar stadigt.

”Responsen har varit mycket positiv, vilket 
är roligt att se! Många av våra kunder har inte 
arbetat förebyggande på detta sätt tidigare, 
utan har istället ringt SlangExpress akut. Nu 
ser många av våra kunder att de genom fö-
rebyggande åtgärder kan spara både tid och 
pengar”, menar Emilia.

www.hydroscand.se

Undvik kostsamma driftstopp

Sedan 2 april i år har Henric Andersson efter-
trätt Kai Wärn som vd och koncernchef för 
Husqvarna Group. Henric Andersson var tidi-
gare vd för Husqvarna Construction Division 
och efterträdde Anders Ströby. 

“Jag är väldigt glad att vår nya koncernchef 
och vd för Husqvarna Group, Henric Anders-
son, har arbetat och utvecklats inom gruppen 
under 22 år. Henric är en stark och välrenom-
merad ledare med starkt affärs och teknikfo-
kus. Han har en väldigt bred erfarenhet inom 
gruppen och har innehaft ett antal roller inom 
kommersiell park och trädgårdsskötsel, inom 
Husqvarna Construction och inom koncernens 
teknologienhet innan han utnämndes till Divi-
sionschef, Construction Division år 2015, som 
han framgångsrikt har utvecklat”, säger Tom 
Johnstone, Styrelseordförande i Husqvarna. 

Tom Johnstone riktar också ett stort tack 
till Kai Wärn för hans ledarskap av Husqvarna 
Group sedan 2013 och det mycket fina arbete 
han har utfört. “Hans resultat kan tydligt ses 
i perioden både i den finansiella utvecklingen 
och totalavkastning för aktieägarna”, säger 
Tom Johnstone.

www.husqvarna.se

Henric Andersson vd och kon-
cernchef för Husqvarna Group

Håltagaren BMJ i Edsvalla och leverantören Drome i 
Dalstorp har utsetts till gasellföretag och superföretag 
respektive superföretag i Dagens Industris, Bisnodes och 
Veckans Affärers olika mätningar. De både bolagen har 
uppvisat starka siffror i sin utveckling under de senaset 
åren.

Varje år rankas ett stort antal företag i Sverige efter 
sin omsättnings- och resultatutveckling. Glädjande har två 
företag inom håltagningssektorn utvalts till superföretag 
under 2020. Ett superföretag eller gasellföretag blir ett 
bolag som har haft bättre tillväxt, vinst, avkastning, effekti-
vitet, kapitalstruktur och finansiering än andra jämförbara 
företag. Rankingen utgår  från bokslutsinformation från 
alla svenska aktiebolag. De två företag i vår bransch som 
utsetts till gasell respektive superföretag är rivnings- och 
håltagningsföretaget BMJ Håltagning och Entreprenad 
AB i Edsvalla i Värmland och leverantören av maskiner, 
utrustningar och verktyg för bygg, rivning och håltagning 
Drome AB i Dalstorp i Västergötland. 

Gasell- och superföretaget BMJ i Edsvalla
Bygg- och entreprenadföretaget BMJ Betonghåltagning 
& Entreprenad i Edsvalla är gasellvinnare i Värmland och 
med det sagt länets snabbast växande företag enligt 

tidningen Dagens Industris gasellkriterier. Bolaget har de 
senaste tre åren ökat omsättningen med 2 471 procent 
till 63,9 miljoner kronor, och har 39 anställda.

Efter att ha varit kolleger på ett annat företag valde 
Patrik “Biffen” Arn Svensson, Magnus Nyman och Jesper 
Johansson att starta eget 2015. Trion bakom bolaget, 
Biffen, Magnus och Jesper, har också gett bolaget dess 
namn BMJ. Ett tvåårigt uppdrag på pappersbruket Bil-
lerudKorsnäs på värmländska Gruvön har bidragit till 
bolagets snabba tillväxt. På Gruvöns pappersbruk finns 
bland annat världens modernaste kartongmaskin, KM7, 
byggdes mellan 2017-2019, “Tack vare det jobbet kunde 
vi bygga upp företaget ordentligt under tiden”, säger 
Patrik ”Biffen” Arn Svensson.

Bolaget utsågs också av kreditvärdighetsföretaget 
Bisnode som i samarbete med tidningen Veckans Affärer 
utser landets Superföretag.

Superföretaget Drome
Med på den listan över Bisnodes svenska superföretag 
fanns också Dalstorpsföretaget Drome AB som under de 
senaste fem åren profilerat sig mycket starkt på markna-
den både genom egna diamantverktyg och en snabbt väx-
ande agenturproduktsarsenal för arbeten inom bygg- och 

anläggning, håltagning och rivning. Drome har gått från 
en omsättning på dryga 7 miljoner kronor 2015 till 31,6 
miljoner kronor under 2019. För 2020 räknar man med 
ytterligare ett ordentligt kliv uppåt till dryga 40 miljoner.

Kriterierna för ett Dagens Industris gasellföretag är 
att omsättning ska överstiga 10 Mkr. Man ska ha minst 
tio anställda. Man ska minst fördubblat sin omsättning, 
om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret. 
Man ska ha ökat sin omsättning varje år de senaste tre 
åren. Man ska ha ett samlat rörelseresultat för de fyra 
räkenskapsåren som är positivt och i allt väsentligt vuxit 
organiskt, inte genom förvärv eller fusioner. Dessutom 
måste finanserna vara sunda.

Bisnodes och Veckans Affärers kriterier för Superföre-
tag är att bolagen måste det uppfylla ett antal högt ställda 
kriterier. Det handlar om att öka både omsättning och 
vinst samtidigt som företaget måste visa på stabilitet och 
långsiktighet i affären. Kriterierna måste uppfyllas minst 
fyra år i rad för att komma med på den exklusiva listan. 
Under 2020 kvalade 709 svenska företag in på listan.

Gasellistan har funnits sedan år 2000 och Superföre-
tagslistan sedan 2004.

Tidningen Professionell Demolering vill passa på att 
gratulera BMJ och Drome till utmärkelserna. Bra jobbat!

Grattis till två svenska superföretag i vår bransch
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teleskoplastaren
DEN MÅNGSIDIGA                  

PD presenterar i den här temaartikeln nya teleskoplastare på den svenska mark-
naden. JCB introducerar nu sin första elektriska Loadall-modell. Scandlift/GTS har 
från och med i augusti 2020 börjat marknadsföra DIECI:s program av stela och rote-
rande teleskoptruckar. Andra nyheter kommer från Merlo och Manitou med flera.

T
eleskoplastaren som modell lanserades i 
slutet av 1970-talet. och har blivit en myck-
et mångsidig maskin som idag används 
inom en rad olika sektorer, däribland riv-
ning- och håltagningsverksamheter.

ELDRIVEN LOADALL-MODELL FRÅN JCB
JCB introducerar nu sin första elektriska Loa-
dall-modell JCB 525-60E, en fullelektrisk ver-
sion av den populära teleskoplastaren. Den är 
utformad för att klara samma prestanda som 
den konventionella dieselmodellen. Men med 
525-60E ger JCB en utsläppsfri lasthanterings-
lösning till kunder inom bland annat anlägg-
ning och industri. 

Viktiga funktioner i den elektriska Loadall-
modellen är: dubbla elmotorer för drivning 
och lyft som ger ökad effektivitet, bromsrege-
nerering ökar batteriets laddning, regenerativ 
hydraulik som ökar effektiviteten, möjlighet 
att jobba ett helt arbetspass på en laddning 
samt utbud av laddningsalternativ, inklusive 
inbyggd och snabb laddning.

525-60E använder två beprövade elmotorer, 
en till drivlinan och den andra till hydrauliken.  
Maskinen får permanent fyrhjulsdrift genom 
en fördelningsväxellåda som driver kraften 
från drivmotorn på 17 kW till JCB:s beprövade 
styr- och drivaxlar.

Den 22 kW starka hydraulmotorn driver 
en kugghjulspump med fast förskjutning och 
levererar ett maximalt flöde på 80 liter per 
minut. Flödet är proportionellt mot joysticks-
positionen. Och lyftänden styrs av ett elektro-
hydrauliskt ventilblock med hydraulisk rege-
nerering på bommens rörelser då den sänks 
och dras in.

Effektiviteten i de elektriska motorerna är 
85 procent, vilket kan jämföras med 45 procent 

i en motsvarande dieselmotor. Litiumjonbat-
teriet på 96V har kapacitet nog att räcka för 
normal användning under ett helt arbetspass.  

Drivmotorn använder istället för ett tra-
ditionellt bromssystem så kallad regenerativ 
bromsning, vilket hjälper till att fylla på bat-
teriet under arbetsprocessen. Hydraulsyste-
met regenererar också flöde samtidigt som 
bommen sänks, vilket minskar effektbehovet 
och förlänger drifttimmarna. Bromsregenere-
ringen stängs automatiskt av när batteriet är 
fulladdat.

Ytterligare en fördel med elektriskt drivna 
maskiner är signifikant lägre ljudnivåer, vilket 
gör Loadall lämplig för arbete i ljudkänsliga 
stadsmiljöer. 525-60E ger en ljudnivå på en-
dast 66,7dB inne i hytten och 92,2 dB utanför. 
Maskinen kan utrustas med ett ljudalarm som 
talar om för personer i omgivningen när ma-
skinen är i rörelse.

Maskinens utvändiga dimensioner är oför-
ändrade från dieselmodellen och 525-60E 
har samma utvändiga svängradie på 3,7 me-
ter. Maximal lyftkapacitet är 2,5 ton med en 
maximal last på 2 ton vid full arbetshöjd på sex 
meter. Maskinen är utformad för att leverera 
liknande cykeltider som den konventionella 
dieselmodellen, utan någon som helst förlust 
i prestanda.

CB 525-60E:s utvändiga dimensioner är oför-
ändrade från dieselmodellen och har samma 
utvändiga svängradie på 3,7 meter.



4-2020 • Branschtidningen Professionell Demolering    39

NYA MODELLER I 
ROTO-SERIEN FRÅN MERLO
Modellserien ROTO är en av Merlos viktigaste 
produkter. Och Hüllert Maskin har nyligen in-
troducerat R40.18S på den svenska marknaden.

Nya R40.18S har det minsta chassiet i Mer-
los ROTO-serie. Modellen har en maximal 
lyftkapacitet på 4000 kg och maximal lyfthöjd 
på 18 meter. Modellen finns även med en lyft-
höjd på 16 meter , med samma chassi, men har 
då beteckning R40.16. 

Den tidigare modellen av R40.18 har ut-
vecklats och uppdaterats för att bli ännu bättre 
för maskinisten. Den har ny teknik för ökad 
styrka, exaktare körning och ökad säkerhet för 
att nämna några förbättringar.

Modellen bibehåller sin smidighet med 
chassiet, stödben och bom likt den föregående 
modellen. Precis som tidigare har R40.18S 400 
graders rotation på övervagnen. 

Maskinen har en stor och rymlig hytt, med 
god sikt för att ge maskinföraren den bästa 
arbetsplatsen. Hytten är likadan som på den 
största ROTO-modellen, R50.35S Plus som 
lanserades tidigare under 2020. 

Hytten har en ny klimatanläggning som 
håller måttet för nordiska förhållanden under 
både vinter och sommar. Den tiltbara hytten 
har försetts med ny mjukare tilthydraulik. 
R40.18S har även ett omarbetat elsystem som 
baserats på R50.35S Plus.

Beställaren kan välja mellan två olika utfö-
randen av joystick. De är båda kapacitiva, det 
vill säga att de har sensorer som känner av fö-
rarens hand (även möjligt med handskar på). 

Det innebär att det tidigare dödmansgrep-
pet inte längre behövs, maskinen vet när fö-
raren är aktiv. I höger joysticks armstöd finns 
också en integrerad manöverpanel lätt till-
gänglig för maskinens många andra funktio-

I nya S Plus-serien finns bland annat R50.35 S Plus.

nya Roto S Plus-serien utmärker sig bland annat 
genom förbättrad prestanda och effektivitet. 

Maskinerna har större motor, nytt hydraul-
system och ny drivlina, samt ny tiltbar hytt, ka-
pacitiv joystick, klimatanläggning anpassad för 
både vinter och sommar, nytt lasthanterings-
system med ny display och funktionslayout, 
och ny chassifjädring.

 
TELESKOPLASTARE SOM 
HYBRID-MODELL FRÅN MANITOU
Bi-Energy finns nu som tillval på Manitou MRT 
P+ teleskopslastare. Lösningen gör det möjligt 
att använda el som driftkälla när maskinen står 
stabilt på stödbenen. Manövreringarna mellan 
arbetsplatserna görs med hjälp av dieselmotorn, 
men när maskinen står på plats, tillkopplas 380 
volt med hjälp av en 10 meter lång kabel.

Med Bi-Energy erbjuder Manitou en lös-
ning som gör att maskinen kan arbeta på ren 
el-drift istället för med den traditionella die-
selmotorn, när den står stabilt på stödbenen. 
I praktiken betyder det farväl till motorljud 
samt utsläpp.

Bi-Energy är en enhet som kan flyttas mellan 
maskinerna. Om man har flera Manitout MRT 
P+ som är fabriksförberedda för systemet kan 
man applicera det på den som har mest behov 
av det, till exempel en maskin som ska arbeta i 
en miljö där det finns begränsningar för utsläpp 
eller ljudnivå. Alla funktionerna maskinen har 
på dieseldrift finns kvar, men användaren får en 
lägre driftskostnad med eldrift.

Med Bi-Energy kan företaget erbjuda en 
lösning till kunder som har krav på så miljö-
vänliga maskiner som möjligt, men finns det 
inte möjlighet att köra dem på el så fungerar 
de fortfarande på dieseldrift.

Manitou har nu också uppgraderat tele-
skoplastaren MT1840 till MT1840 ST5. Den 
nya maskinen är utrustad med en Deutz Steg 
V motor på 100 hk. Den har dessutom den nya 
läsvänliga ”Harmony display”, ny förbättrad 
motorhuv, förbättrat insteg easy step. Som nya 
extrautrustningar finns bland annat backka-
mera och automatiskt vändbar kylfläns.

Med Bi-Energy kan teleskopslastaren arbeta 
på ren el, när den står stabilt på stödbenen.

ner såsom stödbensmanövrering, nivellering, 
chassifjädring med mera.

Merlo utökar också den populära Panora-
mic-serien med nya modeller - P40.17 Plus och 
P50.18 Plus.

Merlo P50.18 Plus är en helt ny modell som 
tidigare inte funnits på marknaden. Närmaste 
”syskonet” är P40.17 Plus som nu har lanserats 
på nytt. Modellbeteckningen är densamma, 
men maskinen i sig är helt nykonstruerad. 

Båda modellerna byggs enligt Merlos nya 
modultänk, där olika delar produceras var för 
sig för att slutligen monteras ihop till en en-
het. Det innebär att de två nya modellerna till 
stor del har samma tekniska funktioner och 
system. 

Den nya 10-tumsdisplayen visar lyftdiagram 
och överlast med tydlig och användarvänlig 
grafik, även i strålande sol. Andra nyheter är 
en kapacitiv joystick med integrerad fram- och 
backfunktion.

Båda modellerna har också en ny konstruk-
tion av axlar, som är kraftigare än tidigare. 
Sidoförskjutningen, nivelleringen och stöd-
benen har samma funktioner som på tidigare 
P40.17. 

Stödbenen har också blivit kraftigare och 
ett helt nytt hydraulsystem har utformats. 
Motorn är en fyrcylindrig Deutz som uppfyller 
kraven i ”Steg 4 Final” beträffande avgasrening.

Maskinerna kan beställas med vridbart al-
ternativt svenskt fäste, exempelvis BM. Merlo 
erbjuder dessutom ett helt eget redskapsfäste. 

Även Merlos nya modellserie Roto S Plus av 
runtomsvängande teleskoplastare har utveck-
lats och fyllts på med ny teknik för bättre sä-
kerhet, effektivitet och prestanda.

I den nya serien finns sex modeller, från 
R50.21 S Plus som lyfter 5 ton 21 meter till 
R70.28 S Plus som lyfter 7 ton 28 meter. Den 
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SCANDLIFT GTS SÄLJER DIECI
GTS i Göteborg, som numera ingår i Scandlift, 
har från och med i augusti 2020 börjat mark-
nadsföra DIECIs program av stela och roterande 
teleskoplastare. ”Vi har koncentrerat oss på de 
vanligaste längderna i Sverige, 6-18 meter på ste-
la och 25 meters på roterande. Vi kallar dem för 
Nordic Edition och utrustar dem med bl. a. Shi-
de-shift, Bom fjädring, DEFA motorvärmare och 
AC”, berättar Tommy Bäckman som är säljare.

ICARUS 50.18 GD Nordic Edition är tele-
skoplastaren speciellt avsedd för större arbeten 
inom byggnads och industribranschen tack 
vare den stora stabiliteten, kraften och lyfthöj-
den på 17,80 meter. 

ICARUS 50.18 GD har en max lyftkapacitet 
på 5000 kg. Utan last har maskinen en vikt på 
14,750 kg och drivs av en Kubota Diesel 85,1 
kW, Steg 5/Tier 4f.

Apollo 26.6 är den minsta och smidigaste 
teleskoplastaren med fast arm för industrin 
och byggbranschen. Den lilla storleken gör den 
perfekt för trånga utrymmen som city byggen 
och parkeringsgarage, lastning och lossning.

Till Apollo 26.6 finns ett brett utbud av till-
behör som kan köpas till, bland annat skopa, 
snöplog, materialkorg, krok och jib. Maskinen 
kan även köras på hydrerad vegetabilisk olja 
(HVO). 

Apollo 26.6 har max lyftkapacitet på 2600 
kg och max lyfthöjd på 5,68 meter. Den väger 
utan last 5000 kg och drivs av Kubota Diesel 55 
kW, Steg 5/Tier 4f.

BOBCAT LANSERAR ROTERANDE 
TELESKOPLASTARE
Bobcat presenterar nu en ny generation av ro-
terande teleskoplastare. Bobcat har här samar-
betat med Magni TH i Italien för att utveckla 
den nya serien. 

I det nya Bobcat-serien finns tio Steg V 
modeller för den europeiska marknaden, med 
lyfthöjder från 18 till 39 meter och lyftkapacitet 
från 4 till 7 ton.

I den rymliga hytten är den nya Bobcat-se-
rien utrustad med en stor, ljus pekskärm med 
finkänslig maskinkontroll. Maskininställning-
ar hanteras på fem olika sidor. Att navigera 
mellan dessa sidor är enkelt och finkänsligt 
med hjälp av pekskärmen eller ”jog-shuttle”.

I Bobcats roterande teleskoplastare är red-
skapen nästan lika viktiga som själva maskinen, 
eftersom de ger den mångsidighet som behövs 
på plats. Tillbehören är vanligtvis gafflar som 
levereras som standard, kranarmar, vinschar 
eller jibvinschar, manskorgar och skopor.

De flesta av de nya roterande Bobcat-tele-
skoplastarna är utrustade med fjärrkontroll för 
att kunna manövrera maskinen från manskor-
gen samt för att manövrerar maskinerna på dis-
tans för att förbättra sikt och precision på jobbet.

Bobcat har också nyligen lanserat ett nytt 
sortiment av Steg V-kompatibla teleskoplas-
tare som erbjuder flera ytterligare funktioner 
och mångsidighet. 

De nya maskinerna drivs av 75 hk Bobcat 
D34 steg V dieselmotor, baserad på en väl be-

prövad design installerad i tusentals Bobcat 
teleskoplastare över hela världen.

Den nya D34 Stage V-motorn tillåter kun-
der att använda sina teleskoplastare i utsläpps-
reglerade zoner tack vare det nya efterbehand-
lingssystemet med partikelfilter. Dessutom 
använder motorn inte SCR (Selective Catalytic 
Reduction), så det finns inget behov av AdBlue.

De nya Steg V-teleskoplastarna erbjuder 
bättre användarvänlighet och effektivitet.

SVERIGES FÖRSTA HELELEKTRISKA 
TELESKOPLASTARE FRÅN FARESIN
Företaget Lindborgs Maskinkonsult i Ör-
sundsbro säljer italienska teleskoplastarmär-
ket Faresin på den svenska marknaden. Fare-
sin har ett tiotal modeller i sortimentet, både 
el- och dieseldrivna.

Den unika Faresin 6.25 Diesel Steg 5 Swe-
den Edition vill man lyfta fram lite särskilt. 
Maskinen har hydrauliskt verktygsfäste, mo-
torvärmare, eluppvärmda speglar, fyra kraftiga 
ledlampor, dragögla bak som klarar sexs ton 
och teleskoplastaren är försedd med gafflar. 
Man vill också lyfta fram Faresin 6.26 som är 
helt eldriven. Enligt Lindborgs Maskinkonsult 
är den Sveriges helelektriska teleskoplastare 
och har samma lyfthöjd, lyftkapacitet, längd 
och bredd som sitt dieseldrivna syskon. Faresin 
6.25 och 6.26 har man en särsklid julkampanj 
på just nu. Mera information på leverantörens 
hemsida.

www.lmkap.se

DIECI:s program av stela och roterande teleskoptruckar säljs nu i Sverige.

Nya helelektriska teleskoplastaren Faresin 6.26 
som säljs av Lindborgs Maskinkonsult AB i Ör-
sundsbro.

Bobcats nya Stage V-teleskoplastare erbjuder 
bättre användarvänlighet och effektivitet.
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Även om Corona-pandemin 
har tagit udden av flera affärs-
sektorer inom byggbranschen, 
är det fortfarande fortsatta 
framsteg avseende både pro-
duktutveckling och affärs-
transaktioner när det gäller 
golvbearbetningssektorn. Den 
senaste stora skrällen är att 
Husqvarna Group har för av-
sikt att förvärva amerikanska 
Blastrac Group.

D
en stora nyheten när denna temaartikel 
skrivs är att PDs redaktion har fått ny-
heter om att Husqvarna Construction 
Products kommer att förvärva Blastrac, 
med ett avtal som redan undertecknats. 

Blastrac är en av de ledande aktörerna när det 
gäller tillverkning av maskiner och utrustning 
för behandling och bearbetning av olika typer 
av ytskikt, och då i synnerhet golvytor inom 
den globala bygg- och saneringsindustrin. 

skrivs om igenKartan för slipning och polering av betonggolv

BLASTRAC STÄRKER 
HUSQVARNAS ORGANISKA TILLVÄXT 
“Förvärvet av Blastrac kompletterar och stär-
ker vår ambition för organisk tillväxt genom 
att expandera till kompletterande ytbehand-
lingslösningar. Vi kan nu erbjuda kunderna 
ett komplett utbud av lösningar för varje en-
skilt uppdrag inom ytbehandling”, säger Hen-
ric Andersson, VD och koncernchef för Hus-
qvarna Group. Blastracs produktportfölj består 
av högkvalitativa och effektiva lösningar för 
kulblästring, fräsning, skrapning, slipning och 
polering samt dammhantering. Blastracs netto-
omsättning uppgick till cirka 60 miljoner euro 
under de senaste 12 månaderna och företaget 
har 380 anställda globalt, med tillverknings- och 
försäljningskontor i Nordamerika, Europa och 
Asien och säljer till över 80 länder. ”Förvärvet 
syftar till att utöka och förstärka vår satsning 
gentemot ytbehandlingsmarknaden. Blastracs 
verksamhet passar väl in i vår tillväxtstrategi 
och möjliggör expansion till såväl befintliga 
som nya kunder. Dessutom bidrar teamet från 
Blastrac med omfattande produkt- och mark-
nadsföringsexpertis för dessa kompletterande 
lösningar”, säger Karin Falk, VD för Husqvarna 
Construction Division. Målet är att slutföra 
förvärvet i slutet av 2020, vilket kräver godkän-
nande av berörda konkurrensmyndigheter. 

NY SHAVER OCH STRIPPER 
Samtidigt som den förestående övertagandet 
av Blastrac släpper både Husqvarna och Blast-

rac flera nya produkter på marknaden. Blast-
rac har lanserat en ny kraftig elektrisk Shaver 
BMC-335ELITE och Strippern BMS-150E. BMC-
335ELITE har utvecklats för att klara riktigt 
tuffa uppdrag och finns också i en fjärrstyrd 
variant. Den är utrustad med en sågmotor på 
15 kW och ett elektriskt drivsystem som eli-
minerar behovet av föraren att ha permanent 
kontakt med maskinens kontrollhandtag. Den 
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är också ergonomiskt utformad och har enkel 
justering av hastighet och spårning så att den 
lätt kan hanteras upp till 360°. Den digitala am-
peremätaren på handtaget blir röd när maximal 
ampere uppnås, vilket innebär att arbetsdjupet 
måste justeras. Trumman, som är omgiven av 
dammtätningar, är monterad i ramen med vrid-
momentbussningar som sänker vibrationsni-
vån. Tack vare detta system har BMC-335ELITE 
en vibrationsnivå som är lägre än 2,5 m / sek², 
vilket gör att operatören kan arbeta kontinuer-
ligt i åtta timmar. Beroende på sågtrummans 
konfiguration (antal blad och distanser), kan 
BMC-335ELITE anpassas till alla applikationer 
och behov, såsom räfflade mönster för synska-
dade och för halkskydd. På grund av det spe-
cialdesignade dammutsugningssystemet inuti 
valshuset är BMC-335ELITE dammfri när den 
ansluts till lämplig Blastrac-dammuppsamlare. 

Blastrac har också släppt den nya golvstrip-
pern BMS-150E som är en ny helelektrisk golv-
stripper som är åkbar. Maskinen väger förhål-
landevis lite och har kompakta mått som gör 
att den passar i trånga utrymmen som exem-
pelvis hissar. Tack vare dess smidighet i kon-
struktionen upplevs den vara kabellös.

Blastrac BMS-150E är idealisk för medelsto-
ra och stora applikationer. Den är helt eldriven 
och har en svängarm med automatisk kabel-
vinda. Den är mycket lättmanövrerad med 
nollvändradie och non-marking däck. Den går 
lätt in i alla hissar.

BMS-150E golvstripper är standardutrustad 
med en dammsugaranslutning på Ø76 mm. 
Det är möjligt att ansluta en liten eller med-
elstor stoftavskiljare för att förhindra expone-
ring av damm i arbetsområdet. Denna special-
funktion bidrar till att skydda användarna.

Du kan välja från ett brett sortiment av blad 
och mejslar, beroende på vilken typ av golv-
material du vill ta bort. Golvstrippern Blastrac 
BMS-150E kan ta bort de flesta (gamla) golvbe-

läggningar som klinker, härdplaster, linoleum, 
vinyl, mattor, lim med mera.

Strömkabelkonstruktionen på Blastrac BMS-
150E kan vikas ner helt. Tack vare detta unika 
system blir maskinens höjd mycket låg och 
maskinen får enkelt plats i en liten skåpbil.

VIKTIGA EGENSKAPER
Några viktiga egenskaper med exempelvis gaf-
feltunnlar fram och på sidan för att enkelt lyfta 
maskinen med truck. Svängarm med 25 meter 
automatisk kabelvinda. Stolen är ergonomisk 
med armstöd, utrustad med joysticks för en-
kel manövrering av maskinen. Verktygshållare 
med snabbkoppling för att snabbt kunna byta 
blad. Ett vikt-set som extra tillbehör för bättre 
prestanda.

Maskinen har ett optimalt grepp tack vare 
två stora non-marking drivhjul och två kraft-
fulla elmotorer. Perforerad stålplatta för ergo-
nomisk sittposition och skydd för användaren. 
Dammsugaranslutning för att begränsa expo-
neringen av damm. Stödhjul bak för att kunna 
köra maskinen utan ström.

www.blastrac.se

HUSQVARNA RULLAR UT NYA PG-SERIEN
Husqvarna lanserar nu ett helt nytt sorti-
ment av golvslipar globalt, det planetväxlade 
Husqvarna PG-sortiment. Första lanseringen 
skedde på World of Concrete 2020 mot den 
amerikanska marknaden. PG-serien består av 
åtta olika modeller: PG 540 (1,2kW), PG 540 
4,0kW), PG 690, PG 690 RC (fjärrkontroll), 
PG 690 Propan, PG 830, PG 830 S och PG 830 
RC (fjärrkontroll ). Det nya sortimentet börjar 
med den kompakta PG 540 som har en delad 
chassidesign som gör det enkelt att hantera 
och manövrera för mindre jobb. Därefter är 
den mångsidiga PG 690, som också finns i ra-
diostyrda och propandrivna versioner. Näst i 
ordningen är PG 830 som är den största och 
kraftfullaste modellen, som också finns som 
PG 830 RC, med fjärrkontroll och motoriserad 
enhet för maximal prestanda. PG 830 S, med 
en enhet, är en enkel och prisvärd arbetshäst. 

“Introduktionen av detta sortiment är ett 
stort steg för branschen", säger Mark Michaels, 
chef för Product Management Husqvarna Con-
struction i Nordamerika. "I kombination med 
vårt utbud av dammsugare, diamantverktyg, ut-
bildning och online-anslutningstjänster är den-
na lansering en av våra största på många år och 
ett tydligt tecken på vårt långsiktiga engagemang 
för våra kunder och utvecklingen av branschen." 

HÖG OCH PÅLITLIG PRESTANDA 
Det nya sortimentet använder den unika och 
beprövade Dual Drive-teknologin, med kraft-
fullare motoralternativ har banat väg för ännu 
högre produktivitet. De största maskinerna PG 
830 och PG 830 RC har en 15 kW motor som 
producerar upp till 36% mer effekt än tidigare 
modeller. Integrerade justerbara vikter (tillval) 
kan läggas till för extra sliptryck. Pålitlighet är 
ett annat viktigt fokusområde för det nya sorti-
mentet. Det är värt att notera det helt försegla-
de sliphuvudet, de helt förseglade elskåpen och 
den förseglade Dual Drive-växellådan. Detta 
koncept skyddar de kritiska komponenterna 
mot damm och uppslamning och ger operatö-
ren längre serviceintervall och maximal upptid. 

ENKEL HANTERING 
Den nya, kompakta designen ger stor sikt i 
omkretsen och det justerbara handtaget erbju-
der många olika positioner, vilket garanterar 
god förarergonomi. Andra detaljer som under-
lättar vilken arbetsdag som helst är LED-lam-
por (tillval), vikbar kick-bar för enkel lutning, 
robust upphängning och stora hjul för enkel 
transport. Kontrollpanelen har redesignats för 
bättre kontroll och feedback, även när föraren 
bär handskar, medan de intuitiva, ergonomis-
ka fjärralternativen gör att föraren kan foku-
sera på golvet och jobbet. 

www.husqvarnacp.se

OÄNDLIG KRAFT OCH SEX OLIKA NYA 
VERKTYG FRÅN OTTO BAIER
Otto Baier GmbH har producerat elverktyg av 
hög kvalitet i över 80 år. Beläget i Stuttgart, 
Tyskland, exporterar företaget till över 60 län-
der och anser sig vara en världsledande när det 
gäller kvalitet och innovation. I Sverige säljs 
Otto Baiers produkter av företaget Jack Mid-
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hage AB. Bland Baiers omfattande erbjudande 
finns tre nya maskiner för ytbehandling. Dessa 
består av två ytfräsmaskiner - 'Dry' (BFF 222) 
och 'Wet' (BFN 250) - och en betongfräsma-
skin (BDS 125), som har visat sig vara mycket 
effektiva vid fräsning, polering och betongfräs-
ning. Det rapporteras att BFF 222 har så högt 
vridmoment att en 136 kg tung person kan stå 
på maskinen utan att stoppa den och att dess 
höga kraftnivåer resulterar i en lång livslängd. 
Motverkningshjulen stöder dessutom effektivt 
dammsugning, medan lim, epoxi och andra 
material som hindrar alla diamanter som arbe-
tar hanteras på grund av styrkan hos BFF 222. 
BFN 250 har det perfekta varvtalet för polering 
av alla typer av ytor medan BDS 125 har det 
perfekta varvtalet för slipning av betong. Den 
senare sägs ha en av de starkaste motorerna på 
marknaden. 

www.midhage.se

TVÅ NYA ELEKTRISKA SLIPMASKINER 
FRÅN SUPERABRASIVE 
I Sverige och Tyskland säljs Superabrasives La-
vina golvslipar av företaget F&V Flooring So-
lutions som ägs av Fredrik Andersson. Supera-
brasive, tillverkaren av 'Lavina'-linjen, har lagt 
till två mindre elektriska modeller i Lavina-
sortiment, L14EU och L16EU, båda utformade 
för en mängd olika golvapplikationer, inklusi-
ve slipning och polering. L14EU är en 335 mm 
slipmaskin med ett sliphuvud (1 fas, 200-240V, 
12A), som också kan användas som kantslip. 
Den är lätt, kompakt och kan vikas för enkel 
transport och förvaring. Slipramen kan lossas 
från huvudet så att en person kan lasta / lossa 
maskinen in / ut ur ett fordon och flytta den 
upp och nerför trappan. Den nya L16EU är en 
406 mm elektrisk slip- och polermaskin med 
2,2 kW motor (1 fas, 200-240 V, 12 A) och pla-
netdrift med tre 178 mm sliphuvuden. Den har 
variabel hastighet som möjliggör justering av 

huvudvarvtal beroende på slip- och polerings-
stegen. Vikter kan också läggas till för mer slip-
tryck vid behov. Ramen kan lossas från huvu-
det eller vikas, som med L14EU. Superabrasive 
har också lanserat nya poleringsringverktyg i 
sin diamantportfölj, med ett tjockt skumskikt 
för hög flexibilitet. Ringarna har ett magne-
tiskt snabbbytesfäste och levereras med Supe-
rabrasives beprövade hartsformler, som 'Nato', 
'V-Harr' och 'Waffel' för utmärkt polering. 

www.superabrasive.com 
www.fav-huv.de

LYSANDE RESULTAT MED DET NYA 
GOLVSLIPVERKTYGSSORTIMENTET 
FRÅN TYROLIT 
Tyrolit har fyra golvslipar, FGE250, FGE400, 
FGE450 och FGE530. Nu har företaget förbätt-
rat och utvidgat sitt sortiment av golvslipverk-
tyg med verktyg för slipning av betonggolv och 
för att ta bort envisa ytbeläggningar. För att 
leverera ett högkvalitativt slipresultat på alla 
betonggolv erbjuds sortimentet för betongens 
specifika hårdhet. Dessutom tillhandahåller Ty-
rolit en speciell produktlinje för att ta bort en-
visa ytbeläggningar samt en polerlinje, med rätt 
verktyg för varje applikation. Detta inkluderar 
ytbehandling, rengöring av betongöverskott, 
borttagning av beläggningar som lim eller sam-
mansättningar samt slipning och renovering av 
golv. De nya verktygen kan också användas för 
att fixa bulor och ojämnheter i golvet, ytslip-
ning, renovering och polering av betong, golv-
beläggningar och stengolv. Tyrolit har också 
lanserat ett nytt verktygssortiment. Dessa be-
står av diamantsegment med metallbindning 
för extremt hård till mjuk betong; Segment med 
kardborreband; hybrid- och hartsbundna verk-
tyg; PCD-verktyg; slipning och PCD-plattor; 
slip- och poleringsdynor och en adapterverk-
tygshållare. Tack vare det speciella verktygsby-
tesystemet som används kan verktyg monteras 

eller bytas enkelt och säkert. Golvslipverktygen 
kan användas med alla Tyrolit golvslipmaskiner 
och finns med ”EZchange” verktygsbytesystem 
för HTC golvslipmaskiner och ”REDI Lock” by-
tesystem för Husqvarna golvslipmaskiner och 
Schwamborn golvslipmaskiner. Under 2021 
kommer Tyrolits sortiment av golvslipmaskiner 
växa i omfång ytterligare. 

DROME LANSERAR ASL MACHINES 
USA PÅ SVENSKA MARKNADEN
Antalet fabrikat av maskiner för slipning och 
polering av betonggolv växer ständigt på den 
svenska marknaden. Nu meddelar Drome AB 
att man börjat sälja amerikanska varumärket 
ASL Machines USA på den svenska markna-
den. Bolaget är ett väl beprövat fabrikat med 
högkvalitativa maskiner och har ett starkt fäste 
på den amerikanska marknaden. USA är kan-
ske den marknad som tagit slipning och pole-
ring av betonggolv lite längre än andra mark-
nader. Detta till trots att tekniken faktiskt 
utvecklades i Sverige.

Men ASL Machines USA säljer sina pro-
dukter på en rad andra marknader än USA 
och däribland nu också i Sverige genom Dro-
me. Sortimentet består av 17 olika modeller 
för slipning och polering. Fyra modeller är 
helt nya vilka är ASL RC PRO 9, ASL PRO 9, 
ASL PRO 8 och ASL PRO 7. ASL RC PRO 9 
är dessutom radiostyrd. Till detta skall läggas 
två kantslipar, T330 och Dolly Edge Grinder, 
tre så kallade burnishers och underhållsmaski-
ner. ASL har också ett eget brett sortiment av 
slipverktyg och poleringspads. Tilläggas bör att 
Dromes eget verktygssortiment även omfattas 
av slip- och poleringsverktyg för behandling 
av betonggolv. Sortimentet består av golvslip-
klossar, slipkoppar med L-segment, P-segment 
och T-segment samt slipkoppen Wing för 
hård, medelhård och mjuk betong.

www.drome.se

SILA - LUFTEN DU ANDAS

Engelbrekts Väg 9
191 62 Sollentuna
Tel: 0737-28 05 71
stefan@drome.se

Växtorpsvägen 6
514 61 Dalstorp
Tel: 0705-21 62 46
info@drome.se

wwww.drome.se
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A
llt började med att Husqvarna förvärva-
de den australiensiska golvsliptillverka-
ren King Concepts i början av 2000-ta-
let. Detta följdes upp med förvärv av 
delar av Hagbys produktsortiment. Vid 

denna tidpunkt hade Husqvarna ännu inte en 
ledande roll inom sektorn slipning och pole-
ring av betonggolv utan det var mera en kom-
plettering av produkter till dess befintliga pro-
duktlinjer inom utrustning för håltagning och 
rivning. Under de senaste åren intensifierades 
dock satsningen på ytbehandlingsindustrin 
när Husqvarna förvärvade Pullman Ermator 
2016, tätt följt av förvärvet av HTC Floor Sys-
tems tidigt 2017. 

BREDDNING AV PRODUKT- 
OCH APPLIKATIONSSPEKTRAT 
När Professionell Demolering intervjuade 
Husqvarna Groups vd Henric Andersson på 
Bauma 2019 var det ganska tydligt vilken väg 
tillverkaren tänkte gå när det gäller ytbehand-
ling, slipning och polering av betonggolv. Före-
tagets strategi var att förse hela ytbehandlings-
sektorn med lämpliga produkter och verktyg, 
både i planeringsstadiet för nybyggnation och 
att bredda sitt produktsortiment för renove-
ring av golvytor. Det var också därför Atlas 
Copcos produktlinjer för lätt komprimering 
och betongbearbetning förvärvades 2018 samt 
glättningsmaskinsserier från Wacker Neuson 
2019. Husqvarna kan nu erbjuda hela värde-
kedjan av produkter och tjänster från packning 
av jord och makadam, utjämning och belägg-
ning av nya betongytor samt att skapa ett fär-
digt betonggolv genom slipning och polering 
samt renovering av befintliga betonggolv. Det 
senaste tecknet på Husqvarna Groups beslut-
samhet att leda och vidareutveckla den här 
sektorn är den nyligen aviserade avsikten att 
förvärva Blastrac. För att ytterligare utvidga 
sin position inom ytbehandling och för att 
öka marknadsfokus har Husqvarna skapat en 
egen intern organisation som är dedikerad till 

Husqvarna Construction tar nu ett målmedvetet och massivt grepp om den globala 
ytbehandlingsindustrin med bland annat de senaste nyheten om att förvärva Blastrac 
Group. Företaget har under åren gradvis ökat sin närvaro inom denna sektor. Profes-
sionell Demolering träffade nyligen Husqvarna Constructions Vice President Con-
crete Surfaces & Floors, Stijn Verherstraeten, som berättar om företagets satsning.

Husqvarna Group ser en stor potential inom segmentet  

GOLV OCH YTBEHANDLING

detta affärssegment, kallat “Concrete Surfaces 
& Floors” som leds av belgaren Stijn Verher-
straeten sedan början av 2019. Verherstraeten 
värvades i samband med produktförvärvet 
från Atlas Copco. Hos Atlas Copco fick Ver-
herstraeten en bred erfarenhet av att arbeta 
i olika roller inom distribution, säljbolag och 
produktion i flera länder och som sträckte sig 
över en tolvårsperiod. Vid övergången från 
Atlas Copco till Husqvarna ledde han tillverk-
ningen vid Atlas Copcos fabrik i Bulgarien där 
en stor del av produkterna för komprimering 
och betongbearbetning utvecklas och monte-
ras. Förra året flyttade han till Göteborg och 
antog sin nuvarande roll som ansvarig för pro-
duktkategorin Husqvarna Concrete Surface 
& Floors. Tjänsten omfattar bl.a. ansvaret för 
produktledning, produktutveckling och pro-
duktion samt att han sitter med i Husqvarna 
Constructions ledningsgrupp. Om köpet av 
Blastrac går i lås i slutet av året kommer Hus-
qvarna Construction att ha nära 800 anställda 
som arbetar inom segmentet ytbehandling och 

golv. “Jag tycker att vårt arbete i den här bran-
schen är väldigt spännande och jag är glad att 
få vara en del av att leda Husqvarna in i fram-
tiden när det gäller nya lösningar för betongy-
tor och golv. Det är dock en bransch med tuff 
konkurrens, så vi kan aldrig glömma bort att 
kundbehovet och preferenserna hela tiden för-
ändras. Kravet på kontinuerlig och innovativ 
produktutveckling i kombination med starkt 
ledarskap är avgörande”, säger Verherstraeten. 
Segmentet betongytor och golv representerar 
en enorm marknad, som hittills bokstavligen 
bara har repats på ytan, så att säga. Det är 
faktiskt fortfarande en relativt ung marknad. 
Grundaren och tidigare ägaren av HTC Swe-
den, Håkan Thysell, visste det redan i mitten 
av 1990-talet när han utvecklade sina plane-
tariska golvslipar och senare konceptet för 
att skapa polerade betonggolv som en slutlig 
golvprodukt. Nästan 30 år senare bygger Hus-
qvarna Construction vidare på det arvet.

SAMMA LÖSNING UNDER 
NYTT VARUMÄRKE OCH FÄRG
Under de senaste åren har Husqvarna inten-
sifierat sina ansträngningar för att effektivi-
sera produktsortimentet, produktions- och 
försäljningsorganisationerna och minska pro-
duktdubblering som delvis uppstått vid de 
olika förvärven. Gradvis omformades Pullman 
Ermators produkter för att passa Husqvarna-
sortimentet, medan HTCs produktsortiment 
i stort sett förblev detsamma under en över-
gångstid. Efter nästan fyra år med varumär-
kena HTC och Husqvarna sida vid sida förkla-
rar Verherstraeten att man har kommit till en 
punkt där man tror sig kunna skapa en större 
kundnytta genom ett starkt integrerat ytbe-
handlingssortiment under varumärket Hus-
qvarna. “Det innebär att vi kan erbjuda ett bre-
dare utbud av produkter för alla våra kunder 
samtidigt som vi nu trappar upp investeringar 
i produktutveckling och service”. Verherstra-
eten ger ett konkret exempel: “Vi har utveck-Stijn Verherstraeten.
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lat en app som gör det enkelt att välja verktyg. 
Kunderna anger enkelt specifikationerna för 
ett golvjobb och får genom appen ett fullstän-
digt recept på hur de ska ta sig an arbetet steg 
för steg och vilka specifika verktyg som behövs 
för att utföra varje steg. Den här appen gör pla-
neringsprocessen enklare och mer tillförlitlig 
för våra kunder. Istället för att duplicera och 
underhålla två separata appar för två varumär-
ken kan vi med endast ett varumärke förbättra 
den befintliga appen och ge kunderna tillgång 
till en mycket större verktygsportfölj. Beslu-
tet att konsolidera varumärket HTC under 
Husqvarna är fastslaget, men vi är ändå redo 
att erbjuda produkter i olika märken så länge 
det finns en specifik önskan från kunder eller 
värde för kunderna att göra det”, säger Verher-
straeten. “När vi talar om digitalisering är vi 
glada över de möjligheter vi kan skapa för våra 
kunder, till exempel när det gäller att hantera 
en maskinpark, få intuitiv feedback från ma-
skinen under drift eller få support i servicefrå-
gor. Målet är att göra det lättare att äga en ma-
skin och att underhålla den med ett minimum 
av stopp eller haverier. I grund och botten mer 
värde för kunden”, tillägger Verherstraeten. 

Husqvarna strävar också efter att erbjuda 
flera lösningar till ett större antal användare. Ett 
bra exempel på detta är golvlösningen Hipert-
rowel, som gör det möjligt för kunder att polera 
ett betonggolv med åkbara glättare. Glättarna 
har försetts med specialutvecklade diamant-
verktyg som polerar betongytan. Denna metod 
är mycket smidig vid handling av stora ytor och 
mycket snabbare och mera kostnadseffektivt för 
kunden än att använda traditionella golvslip-
maskiner, för de jobb där det inte krävs att man 
jämnar ut ett golv eller behöver exponerar bal-
lasten i betonggolvet. “Vi är mycket glada att vår 
erfarenhet av att utveckla och tillverka våra egna 
ytbehandlingsverktyg gjorde det möjligt för oss 
att anpassa tekniken för polering med glättare. 
Beroende på typ av jobb, golvattribut och kun-
dens preferenser erbjuder vi nu lösningar för 
polering av betong både med en traditionell 
golvslipning och med åkbara glättare. Vi tror 
starkt på fördelarna med polerade betonggolv 
och vill hjälpa våra kunder att vinna intressanta 
golvprojekt. Vi anser att det bästa sättet att göra 

detta är genom att erbjuda konkurrenskraftiga 
lösningar och erbjuda praktisk support av våra 
applikationsspecialister före och under ett pro-
jekt”, säger Verherstraeten. 

SKAPA NYA 
MARKNADER ÄR VÄGEN ATT VÄXA 
Husqvarna vill inte bara växa genom att en-
dast utöka portföljen på etablerade markna-
der, utan man vill också påskynda tillväxten på 
marknader där man idag inte har någon eller 
begränsad representation. Indien är en sådan 
marknad där Verherstraeten ser stor potential, 
liksom Kina och Sydamerika. “Vi är naturligtvis 
redan representerade på många av dessa mark-
nader, men vi kan växa mycket mer. Förutom 
produktionsanläggningar i Europa och USA 
har vi också två fabriker i Kina och 2021 inviger 
vi en ny anläggning i indiska Nashik, nordost 
om Mumbai. Vi kommer att samlokalisera en 
egen FoU-avdelning med produktionsenheten 
där med tydligt fokus på att utveckla produk-
ter och lösningar för den lokala indiska mark-
naden”, säger Verherstraeten. 

Han tror vidare att i Europa och USA kom-
mer huvuddelen av tillväxten i branschen att 
komma från renoveringsjobb medan installa-
tioner av nya betonggolv fortfarande kommer 
att dominera i utvecklingsländer på marknader 
som Indien och Kina. Här öppnar den tidigare 
beskrivna poleringsmetoden med åkbara glät-
tare också nya möjligheter att öka preferensen 
för polerade golv eftersom större projekt nu 
kan slutföras på kortare tid och därmed lägre 
kostnad. “I framtiden ser jag också att planering 
och renovering av stora industrigolv till viss del 
kommer att ske med automatiserade slip- och 
poleringsrobotar”, säger Verherstraeten. 

Han är glad över den här utvecklingen efter-
som det finns så mycket möjligheter framöver, 
både inom en nära och avlägsen framtid. I slu-
tet av februari 2021 kommer implementering-
en av varumärket HTC inom Husqvarna vara 
genomförd, men majoriteten av dagens HTC-
sortiment kommer fortsatt att finnas kvar. Det 
är bara färgen och logotypen som kommer att 
ändras. Både HTC och Husqvarna verktygssys-
tem med deras respektive infästningssystem 
kommer att förbli sida vid sida, så det kommer 

inte att ske någon betydande förändring för 
kunderna. I en mer avlägsen framtid kommer 
marknaden säkert att se mer förändring, efter-
som Verherstraeten antyder att nya produkter 
och koncept är under utveckling. Ett särskilt 
fokus ligger på specifikationer för polerad be-
tong och andra golvlösningar, att se till att gol-
vets egenskaper bestäms tydligt och att golv-
processerna inkluderar ytstrukturmätningar 
i varje steg för att säkerställa att önskat slut-
resultat uppnås. Typiska attribut är Ra (Grov-
hetsmedelvärde), glans, DOI (bildskillnad) och 
halkmotstånd, bara för att nämna några. “Vi 
arbetar också för att förbättra vår försäljnings- 
och serviceorganisation, både genom att stär-
ka vår egen organisation och genom att lägga 
till fler certifierade återförsäljare. Service och 
support på fältet är mycket viktigt för oss, lik-
som enklare underhåll och användning av ma-
skinerna. Jag skulle säga att tillförlitlighet och 
support är nästan viktigare än själva produk-
ten”, säger Verherstraeten. Han tillägger också 
att det är mycket viktigt att stödja kunden un-
der projekt, men också att utveckla kompetens 
genom utbildning och praktisk träning. Det är 
därför Husqvarna har investerat i en egen aka-
demi för golvslipning och polering. På frågan 
hur mycket Husqvarna kan växa per år inom 
denna sektor svarar Verherstraeten: “Det beror 
lite på hur man räknar, men just nu är den här 
verksamheten klart mindre än håltagnings-
sidan. Men vi har höga förväntningar och jag 
är övertygad om att vi kan ta marknadsandelar 
inom Concrete Surfaces & Floors. Dessutom 
är denna sektor ett segment där vi kan växa 
genom att skapa nya marknader istället för att 
bara utveckla befintliga. I en normal konjunk-
turcykel efter Covid-19-pandemin tror jag att 
denna kategori definitivt kan växa över 10% 
per år medan tillväxten för annan byggutrust-
ning troligen skulle vara mindre än hälften av 
den. Ytbearbetning är en bransch där vi också 
kommer att se en kontinuerlig skärpning av 
reglerna som också spelar in, eftersom vi helt 
klart tänker ligga före reglerna och hjälpa våra 
kunder att slutföra sitt arbete på det mest pro-
duktiva, hållbara och säkra sättet”, avslutar 
Verherstraeten. 

www.husqvarnacp.com
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Husqvarnas väggsågar - kraftfulla, kompakta och lätta 

www.husqvarnacp.se

SOME THINGS NEVER GO OUT OF STYLE

Trelleborgsbaserade Sebro Maskin säljer bilnings-
hammare från Socomec. Sebro Maskin erbjuder den 
lätta och mediummodellen av Socomecs hammare. 

Den lätta serien eller DMS-hammarna är tillverkade 
i ett stycke utan fogar. MDO-hammarna är utrustade 
med ett patenterat självlåsande åtdragningssystem.

Sebro Maskin säljer Socomec bilningshammare i Sverige

Jaibot har enligt Hilti upp till fem gånger högre ef-
fektivitet gentemot traditionell utsättning/borr-
ning och en hundraprocentig exakthet. Jaibot utför 
borrning i tak baserat på information från digitala 
ritningar, såsom BIM-handlingar. Den positionerar 
hålen enligt ritningarna, borrar och markerar dessa. 
Alla borrade hål sparas även digitalt. Jaibot är en lös-
ning för innerväggs- och installationsarbeten. Hilti 
Sverige har haft en tongivande roll vid framtagandet 
av Hiltis nya globala lösning, precis som för det nyli-
gen lanserade exoskelettet EXO-O1. 

"Byggbranschens produktivitet har legat efter 
andra sektorer i flera år”, säger Fabio Pedrazzi i Hilti 
Sveriges Ledningsgrupp. ”Pressade marginaler, ut-
maningar med att utföra moment i rätt sekvens en-
ligt tidsplan och brist på kvalificerad arbetskraft är 
ofta realitet i vår bransch. Genom att nyttja möjlig-
heterna med digitalisering kan produktivitetsbris-
terna delvis kompenseras. Vi uppnår detta genom 
att länka samman design, planering, dataöverföring 
och utförande på byggplatsen på ett intelligent sätt."

Enligt Hilti är betydande produktivitetsvinster 
möjliga med digitalt planerade byggprojekt, i kom-
bination med prefabricerade moduler, till exempel 

vid samordnad installation. Med hjälp av Jaibot 
kan delar av dessa realiseras i projekten. BIM-ak-
tiverade robotlösningar gör enligt Hilti även bygg-
processen mer transparent med ökad effektivitet, 
konstant prestanda och färre fel. Daglig status kan 
rapporteras från fältet till projektkontoret via Hilti 
Cloud.

Hälsa och säkerhet har varit ett stort fokus i ut-
vecklingen av Jaibot. Roboten är utformad med må-
let att underlätta vid fysiskt krävande och repetitiva 
borrningar i tak. Den navigeras av användaren via 
fjärrkontroll och använder referensdata från en ro-
botstation, Hilti PLT 300. Hål inom robotens räck-
vidd borras automatiskt, därefter flyttas roboten till 
nästa borrplats. 

"Vi tittade på vilket rutinarbete på byggarbets-
platsen som är bland det mest påfrestande”, säger 
Julia Zanona, global produktchef Hilti. ”Det uppre-
pade slitsamma arbetet ovan huvud står för en stor 
del här. Vår utgångspunkt var att utveckla en robot-
lösning som stöttar våra kunder där det behövs som 
mest. Hilti Jaibot tar över en av de mest ansträngan-
de och farliga uppgifterna och arbetar tillsammans 
med yrkesarbetarna."

Jaibot är en semiautomatisk borrobot som omvandlar den 
digitala ritningen till fysiska borrhål ute på arbetsplatsen. 
Roboten är batteridriven och styrs via wifi/mobil uppkoppling.

Hilti lanserar borroboten Jaibot
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